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Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë, i përcaktuar në
programin e saj për vitin 2001, ishte arritja e normës vjetore të
inflacionit brenda intervalit 2-4 për qind. Ky objektiv u arrit të
realizohej. Norma vjetore e inflacionit për fundin e vitit 2001 arriti
në 3.5 për qind.

Megjithatë, në zhvillimet gjatë vitit 2001, sidomos në gjashtëmujorin
e dytë të tij, u vërejtën fenomene kontradiktore, të cilat rritën
shkallën e vështirësisë për arritjen e objektivave. Gjatë kësaj
periudhe kemi ndikimin e ngjarjeve të tilla si:

• kriza energjitike, e cila erdhi duke u përkeqësuar dhe u
shoqërua, ndër të tjera, edhe me pezullim të disa
aktiviteteve të subjekteve private;

• kriza politike, e cila rriti shkallën e pasigurisë për zhvillimet
ekonomike; moti i keq, që kërkoi energji dhe fonde për të
administruar problemet që u krijuan;

• rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe deklarimet për rritje
të çmimeve të tjera si të ujit të pijshëm, të shërbimit telefonik
apo e kontributeve të sigurimeve shoqërore për disa
kategori si dhe e pagesave të tatimeve fikse;

• “qetësimi” i shpenzimeve buxhetore dhe ecuri më e
harmonizuar e tyre deri në fund të vitit, duke reduktuar
përqendrimin e shpenzimeve të tilla në fund të vitit,
fenomen i vërejtur historikisht;

• ngadalësimi i përgjithshëm i rritjes së ekonomisë botërore
dhe rritja e pasigurisë, element që konsiderohet më i
dëmshëm për zhvillimin ekonomik sesa rritja e shkallës
së rrezikut;

• prezantimi fizik i euros më 1 janar të vitit 2002, gjë që kërkoi
një proces përgatitor, i cili u intensifikua në gjysmën e dytë
të vitit 2001 si dhe krijoi zhvillime të ndryshme nga
fenomenet e vërejtura historikisht në kursin e këmbimit të
lekut kundrejt monedhave të tjera;

RAPORTI I ZHVILLIMEVE EKONOMIKE DHE
MONETARE PËR GJASHTËMUJORIN E DYTË TË VITIT
2001
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• konflikti në FYROM, efektet e të cilit u ndjenë të paktën
edhe në tremujorin e tretë të vitit 2001 si dhe kriza
financiare në Turqi.

Zhvillimet në çmimet e konsumit vërtetuan që kemi hyrë në një
fazë me inflacion pozitiv pas periudhës, relativisht të gjatë, të
deflacionit të përjetuar në vitin 1999 dhe gjysmën e parë të vitit
2000. Inflacioni mesatar për vitin 2001 ishte në nivelin 3.1 për qind
kudrejt nivelit 0 të një viti më parë. Inflacioni bazë, në fund të vitit
2001, arriti në 1.08 për qind. Edhe kjo kategori inflacioni paraqet si
tendencë rritjen e tij. Në tërësi, rritja e treguesit të inflacionit u ndikua
kryesisht nga krahu i ofertës, por pati presione edhe nga krahu i
kërkesës (rritja e ofertës monetare si dhe e kredisë për ekonominë
mbi parashikimin). Po kështu, përsëritja e faktorëve nga krahu i
ofertës, njëri pas tjetrit, krijoi një presion të vazhdueshëm
inflacionist.

Në përgjigje të rritjes së presioneve inflacioniste në pjesën e parë
të vitit si dhe të rënies së vazhdueshme të normave të interesit,
Banka e Shqipërisë kreu një ndryshim të politikës monetare duke
ndryshuar tipin e ankandit të marrëveshjeve të riblerjes. Synimi i
këtij ndryshimi ishte sinjalizimi i një politike monetare neutrale ndaj
normave të interesit, duke shënuar fundin e një periudhe gjatë së
cilës politika monetare ka synuar uljen e vazhdueshme të tyre.

Megjithatë, ky qëndrim rezultoi i pamjaftueshëm. Prandaj, ishte e
nevojshme një ndërhyrje e Bankës së Shqipërisë dhe përcjellja e
një mesazhi më të fortë në treg në drejtim të ruajtjes së stabilitetit
të çmimeve duke rritur normën e interesit bazë. Ndërhyrja e Bankës
së Shqipërisë, synonte, veçanërisht në ndryshimin e tendencës
rritëse të pritjeve inflacioniste në ekonomi dhe në ndalimin e rënies
së normave të interesit në tregjet financiare. Ky vendim merrej pas
gati tre vjetësh gjatë të cilëve politika monetare e Bankës së
Shqipërisë ka synuar reduktimin e normave të interesit në ekonomi.
Të gjitha këto qëndrime përçuan në treg sinjalin, që niveli i arritur i
interesave për këtë periudhë ishte optimal dhe nuk duhej të
ushtrohej më presion për reduktimin e mëtejshëm të tyre.

Ecuria dhe pritshmëritë e inflacionit në muajt vijues nuk kanë
paraqitur të nevojshëm një ndryshim të normës bazë të interesit të
Bankës së Shqipërisë.
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Në fund të vitit 2001, rritja e ofertës monetare rezultoi 19.9 për
qind nga 15.4 për qind që ishte parashikuar në program. Megjithë
ndikimet në inflacion, rritja e ofertës monetare vlerësohet se nuk
qe e tillë që të shkaktonte mosrespektim të objektivit për inflacionin.
Kjo rritje pasqyron kërkesën e ekonomisë për mjete monetare si
edhe rritjen e depozitave në valutë gjatë gjashtëmujorit të dytë.
Kredia për ekonominë i tejkaloi parashikimet e Bankës së
Shqipërisë me rreth 4 miliardë lekë, duke shfaqur përqendrim
sidomos në muajin e fundit të vitit. Po ashtu, depozitat në valutë
shënuan rritjen më të lartë të tyre gjatë dy viteve të fundit, kryesisht
si pasojë e prezantimit të monedhës së përbashkët evropiane në
tregun valutor.

Banka e Shqipërisë ka arritur të realizojë tre objektivat sasiorë të
saj. Rezervat ndërkombëtare neto ishin 61 milionë dollarë
amerikanë mbi kufirin e poshtëm të tyre. Mjetet e brendshme neto
rezultuan 2 miliardë lekë nën kufirin e sipërm të tyre. Pretendimet
neto ndaj qeverisë qëndruan rreth 1.6 miliardë lekë nën kufirin e
sipërm. Këto të fundit, nuk shfaqën devijime nga tendenca e tyre
rritëse në çdo fundviti. Megjithatë, duhet theksuar se qeveria siguroi
respektimin e objektivave sasiorë për financimin e deficitit, sidomos
atij të financuar me burime të brendshme.



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

12

Në përmbushje të detyrave ligjore dhe siç është bërë tashmë traditë,
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2001 paraqet
zhvillimet e detajuara të ekonomisë shqiptare; monetare; të
çmimeve të konsumit; të sektorit bankar etj..

Raporti Vjetor, gjithashtu, i shërben Bankës së Shqipërisë për të
bërë publike qëndrimet e saj në lidhje me jetën ekonomike dhe
financiare të vendit. Në vitin 2001, Shqipëria mbushi 10 vjet të
anëtarësimit të saj në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në
Bankën Botërore. Për këtë ngjarje, Qeveria Shqiptare dhe Banka
e Shqipërisë organizuan një konferencë të përbashkët ku u analizua
rruga e zhvillimit të Shqipërisë në këto dhjetë vjet, reformat e
zhvilluara si dhe sfidat që e presin atë në të ardhmen deri në
përmbushjen e objektivit të saj, integrimin në Bashkimin Evropian.

Gjatë këtij viti, 12 vendet anëtare të Bashkimit Monetar Evropian u
përgatitën për zëvendësimin e monedhave të tyre me monedhën
më të re, euro. Shqipëria, duke qenë vend evropian dhe duke patur
lidhje të ngushta tregtare me Bashkimin Evropian, gjithashtu, u
përfshi në këtë fazë përgatitore. Synimi i vetëm ishte që të shmangej
çdo shenjë paniku dhe që monedha e re të pritej sa më natyrshëm.
Tashmë që procesi ka përfunduar mund të themi se Banka e
Shqipërisë e drejtoi mirë dhe pa probleme këtë proces.

Viti 2001 ishte i katërti vit rradhazi gjatë të cilit programi i zhvillimit
ekonomik të vendit u respektua në tërësinë e tij. Për këtë vit,
autoritetet përkatëse kanë vlerësuar që rritja ekonomike të ketë
arritur 7.3 për qind. Rritja e ekonomisë i dedikohet kryesisht
gjallërimit të sektorit privat të saj, ndërkohë që sektori shtetëror po
tkurret si pasojë e privatizimeve dhe e likuidimeve. Po kështu, rritja
e investimeve publike, sidomos në tremujorin e dytë të vitit,
vlerësohet të ketë dhënë ndikim të ndjeshëm në gjallërimin
ekonomik. Eksportet u rritën me 19.4 për qind dhe në këtë rritje ka

PREZANTIM I RAPORTIT VJETOR TË VITIT 2001
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kontribuar edhe rritja e eksporteve nga prodhimi i brendshëm me
8 për qind. Importet janë rritur me 23.7 për qind, duke çuar në
thellimin e deficitit tregtar. Megjithatë, pozitiv është fakti që janë
rritur importet e makinerive dhe pajisjeve. Këto të fundit përbëjnë
rreth 18 për qind të totalit të importeve gjithsej.

Si pasojë e rritjes ekonomike të vendit, ku kontributin kryesor e ka
dhënë sektori privat, por edhe prej rritjes së investimeve publike,
janë krijuar vende të reja pune. Numri i të punësuarve ka arritur në
1.07 milionë vetë ose 0.9 për qind më shumë se një vit më parë.
Nga ana tjetër, shkalla e papunësisë është ulur në 14.4 për qind
nga 16.9 për qind që ishte në fund të vitit 2000.

Deficiti i llogarisë korente është rritur më tej (me 54 për qind ose
6.1 për qind e PBB-së) gjatë vitit 2001, si pasojë kryesisht e thellimit
të deficitit tregtar. Financimi i llogarisë korente është mundësuar
nga rritja e dërgesave të emigrantëve si dhe nga hyrjet e larta
kapitale. Megjithatë, ky deficit vlerësohet të jetë rreth 18.8 për qind
më i ulët se parashikimi. Ndërkohë, dërgesat e emigrantëve
vlerësohen rreth 615 milionë dollarë amerikanë ndërsa investimet
e huaja direkte për këtë vit, rreth 220 milionë dollarë amerikanë.

Inflacioni arriti në fund të vitit nivelin 3.5 për qind, duke respektuar
objektivin e vitit 2001. Objektivi i Bankës së Shqipërisë është që
në periudhë afatmesme të mbajë inflacionin mesatarisht në nivelin
3 për qind. Për të arritur këtë objektiv Banka e Shqipërisë
mbështetet në dy shtylla kryesore: normën e rritjes së ofertës së
parasë dhe treguesit ekonomikë e financiarë. Duke ditur që
inflacioni është kryesisht një fenomen monetar, ndjekja e ecurisë
së rritjes së ofertës monetare ndikon edhe në respektimin ose jo
të objektivit për inflacionin. Rritja e ofertës monetare përfaqëson
objektivin e ndërmjetëm për Bankën e Shqipërisë dhe për të
caktohet çdo vit dhe një nivel sasior orientues.

Në vitin 2001, oferta monetare u rrit me 19.9 për qind duke e
tejkaluar objektivin e vendosur për të. Megjithatë, inflacioni u arrit
të kontrollohej. Kjo ndodhi për arsye se rritja e faktuar e këtij agregati
u shkaktua edhe si pasojë e veprimit të ngjarjeve të veçanta, ku si
më të spikatur mund të përmendim prezantimin fizik të euros dhe
ngjarjet që shoqëruan këtë proces.
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Inflacioni, sidomos për ekonomi si Shqipëria që janë ende nën
ndikimin e rregullimeve strukturore, shkaktohet edhe nga fenomene
të natyrës shock.

Detyra e bankës qendrore është që t’i paraprijë, sa më shumë të
jetë e mundur, të tilla ngjarjeve. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë
bazohet edhe në një grup treguesish ekonomikë e financiarë, të
cilët mund të ofrojnë sinjale mbi presione të mundshme inflacioniste.
Në këtë grup treguesish përfshihen ecuria e kursit të këmbimit,
rritja e ekonomisë, zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë,
zhvillimet në ekonomitë e vendeve të tjera, me të cilat është më e
integruar ekonomia e vendit e deri tek faktorët e natyrës
psikologjike, të krizës politike, madje edhe në rezultatet e vrojtimeve
të kryera nga vetë Banka e Shqipërisë, të cilat e ndihmojnë në të
kuptuarin më të mirë të fenomeneve ekonomike e financiare.Në
përgjigje të këtyre sinjaleve Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2001,
vlerësoi se përfundoi periudha e deflacionit dhe vendi ka hyrë në
fazën e zhvillimeve me inflacion pozitiv. Për këtë arsye ajo reagoi
dy herë, duke ndërruar llojin e ankandit të repove dhe më pas
duke rritur me 0.5 pikë përqindjeje normën e repove, për të frenuar
reduktimin e normave të interesit në ekonomi. Këto veprime ndikuan
deri-diku në zbutjen e presioneve inflacioniste në ekonomi.

Megjithatë, Banka e Shqipërisë vlerëson që duhet të rrisë shkallën
e kujdesit në lidhje me zhvillimet e çmimeve të konsumit në vend.
Një sërë faktorësh dhe ngjarjesh kanë krijuar probleme. Më të
spikaturat dhe shumë të trajtuara janë kriza energjitike në vend,
ndikimi që pati dhe që ende nuk mund të quhet i kapërcyer, i krizës
politike, moti i keq etj..

Në përfundim duhet të theksoj, që pavarësisht nga përmirësimi i
treguesve, reforma e sistemit bankar nuk eci me ritme tepër të
kënaqshme. Ky vlerësim lidhet drejtpërdrejt me shtyrjen e procesit
të privatizimit të Bankës së Kursimeve si dhe me nevojën për të
zëvendësuar pronarin e Bankës Kombëtare Tregtare.

Të dyja përfaqësojnë bankat më të mëdha të sistemit bankar dhe
problemet që po shoqërojnë pronësinë e tyre, për fat të keq, do të
ndikojnë në ecurinë e reformës së sistemit bankar dhe në gjallërimin
më tej të aktivitetit të tij. Këto çështje domosdoshmërisht kërkojnë
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një vëmendje të plotë nga autoritetet përkatëse. Ndërkohë,
diskutimi dhe miratimi së shpejti i ligjit për sigurimin e depozitave
është një hap pozitiv në drejtim të rritjes së mëtejshme të sigurisë
së depozituesve dhe që do të ndihmojë edhe në rritjen e besimit
në sistemin bankar.
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“Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2002, parashikohet të ecë pothuajse
brenda së njëjtës kornizë si edhe viti i kaluar, e përcaktuar nga
këta objektiva kryesorë: rritja ekonomike në masën 6 për qind,
norma vjetore e inflacionit në kufijtë 2-4 për qind, deficiti buxhetor
në masën 8 për qind të PBB-së, deficiti i llogarisë korente në rreth
8.2 për qind të PBB-së dhe financimi nëpërmjet huamarrjes së
brendshme në masën 3.1 për qind të PBB-së.

Rritja ekonomike e vendit gjykohet të ketë si bazë kryesore, rritjen
e pritshme të prodhimit në degën e bujqësisë e për pasojë edhe të
kontributit të saj në PBB. Në kushte të tilla, objektivat për inflacionin
dhe për rritjen e PBB-së, konsiderohen realistë. Këtë gjykim e
mbështesin, në pjesën më të madhe, edhe zhvillimet në ekonominë
e vendit në tremujorin e parë të vitit. Megjithatë, në këtë periudhë
vepruan disa ngjarje të rëndësishme, të cilat krijuan vështirësi për
ecurinë ekonomike: situata kritike e fundmarsit në sektorin bankar,
situata politike problematike dhe kriza energjitike.

Ngjarja e parë, megjithëse pati implikimet tashmë të njohura në
ekonominë e vendit dhe në treguesit monetarë, u ndoq me kujdes
nga banka qendrore, si e tillë ndikimet e saj u sheshuan për një
periudhë kohe relativisht të shpejtë. Fenomeni i tërheqjes jo të
zakonshme të depozitave që filloi në fund të muajit mars dhe vijoi
me intensitet edhe më pas, u vlerësua mjaft seriozisht, për faktin
se sistemi bankar u gjend përballë një situate disi të papritur.

Keqintepretimi i ligjit për sigurimin e depozitave shkaktoi një situatë
paniku tek depozituesit dhe çoi në tërheqjen e depozitave pranë
sporteleve, kryesisht, të Bankës së Kursimeve. Hapat e ngadaltë
në privatizimin e kësaj banke, po shkaktojnë herë pas here
probleme që prekin drejtpërdrejt sistemin bankar dhe
qëndrueshmërinë makroekonomike të vendit. Sidoqoftë, shpreh
bindjen se Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar, në përgjithësi
e përballuan situatën e krijuar. Megjithatë, nuk mund të anashkaloj,

VLERËSIM I BANKËS SË SHQIPËRISË PËR
EKONOMINË SHQIPTARE NË TREMUJORIN E PARË
TË VITIT 2002
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kostot e saj, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kosto që
në njëfarë mënyre paguhen nga ekonomia në tërësi dhe nga sistemi
bankar në veçanti. Madje një nga elementet që duhet konsideruar
seriozisht është lëkundja e besimit të publikut në sistemin bankar.
Në këto kushte, Banka e Shqipërisë u detyrua të shihte me
përparësi sigurimin e stabilitetit të sistemit bankar. Evoluimi i situatës
mendoj se na ka dhënë të drejtë.

Nga ana tjetër, ecuria ekonomike në periudhën e parë të vitit
vlerësohet në nivele pozitive. Treguesit e ekonomisë reale, flasin
për vijimin e tkurrjes së sektorit shtetëror, i cili gjithnjë e më shumë
po i lë hapësirë zhvillimit të aktivitetit privat. Nuk mund të lë pa
përmendur këtu, zgjimin e degës së bujqësisë në tremujorin e parë
të vitit gjë që ka krijuar kushte të favorshme për shtimin e prodhimit
vendas bujqësor dhe për rritjen mbi këtë bazë të degës së
agroindustrisë. Ashtu siç edhe theksova, nëse kjo degë do të vijojë
përparimet e evidentuara, objektivat për rritjen ekonomike dhe për
inflacionin do të jenë të realizueshëm. Përsa i takon degës së
industrisë dhe shërbimeve, tremujori i parë i këtij viti demonstroi të
njëjtat tendenca si të tremujorëve të parë në vite. “Qetësia” e
aktivitetit ekonomik, ishte më e dallueshme në degët e ndërtimit,
të industrisë dhe të energjitikës si edhe në aktivitetin e tregtisë së
jashtme. Megjithatë, degë të tilla si telekomunikacioni dhe transporti
manifestuan shenja ngritjeje, por jo aq sa priteshin. Vlen të theksoj
se tremujori i parë i vitit 2002, ishte më i suksesshëm se e njëjta
periudhë e një viti më parë. Normat vjetore të inflacionit rezultuan
më të larta se objektivi për të: për gjithë periudhën mesatarja e
tyre ishte 6.6 për qind. Influencën më të lartë në luhatshmërinë
mujore të inflacionit e ka patur grupi “ushqimor” si edhe grupi “qira,
energji dhe lëndë djegëse”. Megjithatë, rruga drejt normalizimit të
normave më të ulëta të inflacionit, tashmë ka nisur, duke regjistruar
për muajin maj shifrën 4.6 për qind.

Në kushtet e rritjes së presioneve inflacioniste në ekonomi, për
shkak të:
• efekteve të trashëguara nga fundviti 2001;
• situatës së fundmarsit 2002;
• lëkundjeve të pazakonta të kursit të këmbimit në drejtim të

nënçmimit të monedhës vendase;
• luhatjeve të situatës politike në vend;
• ashpërsimit të mundshëm të situatës energjitike,
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Banka e Shqipërisë orientoi dy herë, në mënyrë të prerë, qëndrimin
e politikës së saj monetare drejt rritjes së normave të interesit.
Vlerësoj se veprimet e saj ishin në kohën e duhur dhe do të
ndihmojnë në uljen e presioneve inflacioniste të shkaktuara nga
faktorët e lartpërmendur.

Edhe një herë do të theksoja se arritja e objektivave të zhvillimit
makroekonomik të vendit, nëse ritmet do të vijojnë të përmirësohen,
konsiderohet si realiste.”
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Deklarata për zhvillimet monetare në gjashtë muajt e kaluar dhe
perspektiva për gjashtë muajt në vijim, është një dokument me
anë të të cilit Banka e Shqipërisë analizon politikën e hartuar dhe
të zbatuar prej saj në funksion të përmbushjes së objektivit  kryesor,
që është arritja  dhe ruajtja  e  stabilitetit të çmimeve. Gjashtëmujori
i parë i vitit 2002 ka qenë  një periudhë relativisht  e  vështirë  për
Bankën e Shqipërisë dhe me mjaft sfida. Megjithatë, me kënaqësi
vërej që banka qendrore arriti të reagojë në kohë, në masën dhe
drejtimin e duhur duke shfaqur pjekuri në të gjitha veprimet e saj.

Për vitin 2002 Banka e Shqipërisë synon të arrijë një normë vjetore
të inflacionit rreth 4 për qind. Duke ndjekur zhvillimet në çmimet e
konsumit dhe në treguesit e tjerë të ekonomisë konkludohet që në
tërësi presionet inflacioniste në vitin 2002 janë më të larta krahasuar
me tre vitet e fundit. Kjo situatë ka çuar në zbatimin e një politike
monetare me kah shtrëngues gjatë  gjithë gjashtëmujorit të parë.
Banka  e  Shqipërisë  parashikoi  të  mos  merrte pjesë në financimin
e deficitit buxhetor për vitin 2002, duke synuar kontrollin e sasisë
së parasë në qarkullim dhe duke u lënë më shumë hapësirë
bankave tregtare në investimin e fondeve të tyre.

Gjatë tremujorit të parë të vitit, inflacioni u shfaq në nivele të larta
duke u luhatur në intervalin 6.5 - 7.6 për qind dhe duke tejkaluar
ndjeshëm kufirin e sipërm të objektivit. Faktorët që kanë ndikuar
në rritje të presioneve inflacioniste ishin disa.

Prezantimi fizik i euros u shoqërua me një rritje të shpejtë të ofertës
monetare në muajin dhjetor të  vitit 2001 dhe veçanërisht të parasë
në qarkullim, si pasojë e ndërhyrjes  së  Bankës  së  Shqipërisë  në
tregun valutor  për të mos  lejuar mbiçmimin e konsiderueshëm të
lekut. Mbiçmimi i lekut që shoqëroi këtë proces ndikoi në zbutjen e
presioneve inflacioniste në këtë muaj, por në muajt janar dhe shkurt
të vitit 2002 situata ndryshoi në kah të kundërt. Leku filloi të
nënçmohej, duke rritur më tej presionet inflacioniste.

RAPORTI I ZHVILLIMEVE EKONOMIKE DHE
MONETARE PËR GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT
2002
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Këto presione u përforcuan më tepër nga sasia e lartë e likuiditetit
në qarkullim. Gjatë muajit dhjetor, paraja jashtë bankave u rrit
ndjeshëm, afërisht  me  12 miliardë lekë. Norma vjetore e rritjes së
saj arriti në 19.9 për qind. Kthimi i kësaj paraje në  sistemin bankar
në muajt e parë të vitit ishte më i ulët nga sa pritej. Niveli i ulët i
normave reale të interesit, i ndikuar kryesisht nga rritja e inflacionit
në ekonomi, duket se ka qenë një faktor në rritjen e ngadaltë të
depozitave.

Nga ana tjetër,  kriza e energjisë elektrike  e pranishme gjatë gjithë
tremujorit  të parë ndikoi në  rritje  çmimesh  dhe krijoi probleme
në  tërësi me  ecurinë e ekonomisë.

E ndodhur përballë këtyre presioneve dhe pritshmërive për inflacion
më të lartë gjatë gjithë vitit 2002, Banka e Shqipërisë, më 21 mars
2002 mori vendimin për rritjen e normës bazë të interesit me 0.5
pikë përqindjeje.

Në fund të marsit 2002, në rradhët e popullatës u përhap paniku
për sigurinë e bankave dhe filloi një tërheqje e konsiderueshme e
depozitave nga dy bankat më të mëdha të sistemit bankar shqiptar.
Kjo ngjarje e paparashikuar dhe që nuk u shkaktua  nga problemet
që lidhen me ecurinë  financiare të  bankave kushtëzoi politikën
monetare dhe atë fiskale në tremujorin e dytë të vitit.

Situata e  rënduar e  detyroi Bankën  e Shqipërisë  të modifikojë
politikën e saj monetare.  Prioritet  mori  sigurimi  i qëndrueshmërisë
së sistemit bankar duke anashkaluar përkohësisht objektivin e
inflacionit. Për pasojë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës  së  Shqipërisë
mori  vendimin  që  të  lejohet devijimi i treguesve nga objektivat
sasiorë të përcaktuar në programin monetar dhe Banka e
Shqipërisë të shndërrohej në injektuese të likuiditetit në treg me
synim frenimin e përhapjes së mëtejshme të panikut. Në këtë
mënyrë u ndryshua kahu i operacioneve kryesore monetare, nga
repo në repo të anasjellta.

Përveç kësaj,  Qeveria,  e ndodhur përballë mungesës  së  likuiditetit
ka qenë në vështirësi për të siguruar humarrje të brendshme,
sidomos nga sistemi bankar. Duke synuar administrimin më të mirë
të situatës së likuiditetit dhe plotësimin e nevojave të qeverisë,
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi devijimin nga
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programi monetar ekzistues dhe financimin e deficitit buxhetor, deri
në kufirin 8 për qind të mesatares së të ardhurave buxhetore gjatë
tre viteve të fundit, që lejon ligji . Financimi i deficitit buxhetor nga
Banka e Shqipërisë është rreth 6 miliardë lekë dhe kryesisht është
siguruar me anë të akordimit  të kredive direkte, niveli i  të cilave
arriti në 4  miliardë lekë në muajin qershor. Injektimi i likuiditetit për
bankat e nivelit  të  dytë, ndërmjet  të tjerash, ka ndihmuar indirekt
financimin e qeverisë.

Tërheqja e  depozitave, e cila vazhdoi  edhe gjatë muajve prill dhe
maj  e bëri akoma më shqetësues problemin e rritjes së likuiditetit
në ekonomi dhe ndikimin e mundshëm  negativ  të  tij  në inflacion
apo në nënçmimin e lekut. Pra, sinjalet ishin  që  presioni inflacionist
vazhdonte.  Në  këtë  kuadër,  Banka  e  Shqipërisë, përveç  masave
të marra për  të kaluar  rrezikun e momentit  dhe moslejimin  e
përhapjes së panikut duhej të reagonte për të frenuar tërheqjen e
depozitave dhe për të nxitur kthimin e  parasë në  sistem.
Gjithashtu, në afat  të  gjatë duhej të sigurohej arritja e objektivit të
inflacionit.

Për  këto  arsye,  u  gjykua  se  rritja  agresive e normës  bazë  të
interesit  ishte  një instrument  që  do  të  ndihmonte në përmirësimin
e situatës. Në 10 prill 2002 Këshilli  Mbikëqyrës vendosi  rritjen
për herë  të  dytë të kësaj norme me 1 pikë përqindjeje. Rritja e
normave të interesit kishte si qëllim edhe moderimin e pritjeve
inflacioniste  në  ekonomi dhe kufizimin e përfshirjes së tyre në
vendimet ekonomike. Paralelisht  me këtë vendim, drejtuesit e
Bankës së  Shqipërisë mbajtën kontakte të shpeshta dhe të rregullta
me sistemin bankar me qëllim që të sigurohej  një pasqyrim sa më
i  shpejtë dhe sa më  i plotë  i  këtij  vendimi  në tregun e  vendit.
Nga  ana tjetër, Banka  e  Shqipërisë synoi që  të  sqaronte
popullsinë  mbi situatën relativisht të  shëndoshë të sistemit bankar
duke u përqendruar në përdorimin më intensiv të medias. Rezultat
i kësaj fushate është edhe rritja e konsiderueshme e investimit të
individëve në bono thesari. Së fundi, Banka e Shqipërisë kërkoi
nga të gjitha institucionet përkatëse shqiptare dhe të huaja, në
veçanti nga Ministria e Financave, që të bëheshin palë e
përpjekjeve për të frenuar këtë fenomen. Banka e Shqipërisë
shfrytëzoi të gjithë kuadrin e instrumenteve në dispozicion të saj,
si dhe nxiti  rritjen  e aktivitetit  në  tregun ndërbankar për të
përballuar situatën. Ajo ka përdorur gjerësisht kredinë me afat
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njëditor, kredinë lombard, repo të anasjellta njëmujore, blerjen e
bonove të thesarit me të drejta të plota si dhe ka punuar për të
nxitur huamarrjen në tregun ndërbankar.

Në të gjithë tremujorin e dytë, kthimi i besimit të lëkundur të një
pjese të publikut në qëndrueshmërinë e bankave ka qenë një
prioritet i politikës monetare.

Ndërkohë, ka dhe një sërë faktorësh që kanë zbutur disi presionet
inflacioniste. Faktorë  të  tillë  ishin  rritja e konsiderueshme e
prodhimit bujqësor në gjashtëmujorin e parë; zbutja e problemeve
politike si dhe reagimi në kohë dhe në drejtimin e duhur i politikës
monetare dhe i asaj fiskale.

Të  gjitha  këto  kanë  bërë  që norma vjetore e inflacionit të
reduktohet gjatë gjashtëmujorit  të  parë për të arritur në 3.8 për
qind në  fund  të  tij.  Mesatarisht, inflacioni  vjetor në  gjashtëmujorin
e parë është në  nivelin 6.12 për  qind,  nga 0 dhe 3.1 për qind
përkatësisht për vitet 2000 dhe 2001, ndërkohë që nga fillimi i vitit
inflacioni është negativ prej 1.76 për qind.

Ritmi i rritjes së ofertës monetare zbriti në 13.9 për qind në muajin
maj, nga 19.9 për  qind  në  fillim  të  vitit.  Tërheqja e depozitave
është faktori kryesor që ka ndikuar në këtë ngadalësim. Rritja
vjetore e agregatit M1 arriti në 26.4 për qind nga 12.4 për qind që
ishte planifikuar. Kjo përbën një premisë për inflacion më të rritur.
Kjo situatë, e detyroi Bankën e Shqipërisë të rishikonte parashikimet
e saj për rritjen e  treguesve  monetarë. Parashikimi  i  rritjes  së
ofertës monetare  u ul nga 11.3 për qind në 5.4 për qind ndërsa ai
i M1 u rrit nga 11.3 për qind në 13.2 për  qind.  Megjithatë,
normalizimi i shpejtë i  situatës bëri  që, në fund  të muajit maj,
oferta  monetare  të ishte 1.3 miliardë lekë më e lartë  se parashikimi,
si rrjedhojë e frenimit të  tërheqjes  së depozitave. Gjithashtu,  edhe
kredia për ekonominë është rritur 16 për qind më shumë se
parashikimi, duke përbërë një zhvillim pozitiv për ekonominë
shqiptare.

Duke  patur  parasysh  ecurinë  e  treguesve tashmë mund të
thuhet se është kapërcyer momenti  i  krizës, është qetësuar
fenomeni i  tërheqjes së depozitave dhe  ka  filluar  kthimi  i  parasë
në  sistem.  Por,  intensiteti  i  kthimit  të  parasë në sistem  ende
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nuk është i  mjaftueshëm për  të kompensuar efektet negative.
Gjithashtu, veprimi i faktorëve të tillë si problemet me energjinë
elektrike, ecurinë e depozitave dhe të likuiditetit në ekonomi, të
kursit të këmbimit dhe të situatës politike, përfaqësojnë rreziqe që
mbeten të pranishme për arritjen e objektivit të inflacionit. Banka e
Shqipërisë, me qëllim që të sigurojë arritjen e objektivit do të ndjekë
një politikë monetare aktive me kah shtrëngues, në rast  se shihet
e nevojshme.
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Të dhënat e tremujorit të tretë të vitit 2002  konfirmojnë edhe një
herë se për këtë vit do të sigurohet rritja ekonomike brenda objektivit
të rishikuar (5 për qind). Megjithëse informacioni i disponueshëm
për ekonominë reale nuk të lejon që të arrish në konkluzione sasiore
të sakta mbi rritjen ekonomike dhe të sektorëve të veçantë, përsëri
është e mundur të kuptohen disa nga tendencat.

Në tërësi, ecuria e disa sektorëve të ekonomisë në tremujorin e
tretë është më e mirë se në tremujorin e dytë, gjë që flet për
rigjallërim të aktivitetit ekonomik. Por, krahasuar me një vit më
parë, ritmet e rritjes janë disi më të ulëta. Këto të çojnë në
konkluzionin që rritja ekonomike në vitin 2002 do të jetë më e ulët
se një vit më parë.

Edhe për vitin 2002, objektivi për rritjen ekonomike mbështetet në
ruajtjen e të njëjtave karakteristika:

• rritja ekonomike mbështetet nga gjallërimi i sektorit privat
ndërkohë që ai publik tkurret vazhdimisht. Prodhimi mall i
shitur në sektorin shtetëror është reduktuar me 20.6 për
qind krahasuar me një vit më parë;

• rritja ekonomike mbështetet në rritjen e degës së bujqësisë,
e cila vazhdon të japë kontributin më kryesor, ndonëse
pesha 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.
Indeksi i shitjeve për këtë degë krahasuar me një vit më
parë është reduktuar me 5.5 për qind;

• rritja ekonomike ende përballet me problemin e furnizimit
me energji elektrike. Prodhimi i vendit është reduktuar dhe
importet janë rritur me 78 për qind. Situata duket diçka më
e përmirësuar se e njëjta periudhë e një viti më parë, por
është ende shpejt të themi se janë tejkaluar problemet me

RAPORTI I ZHVILLIMEVE EKONOMIKE DHE
MONETARE PËR GJASHTËMUJORIN E DYTË TË VITIT
2002
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energjinë elektrike. Këtë konkluzion e përforcon edhe
rishfaqja e ndërprerjeve të zgjatura në muajin dhjetor;

• rritja ekonomike është shoqëruar nga një nivel më i ulët
investimesh. 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 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;

• rritja ekonomike është mbështetur më mirë me kreditim
nga sektori bankar. Teprica e kredisë, në fund të muajit
shtator të vitit 2002, arriti në 44.3 miliardë lekë, duke u
rritur 7.7 miliardë lekë kundrejt fundit të vitit 2001 ose gati
1.5 herë më shumë se rritja e tepricës së kredisë në të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Rritja ekonomike në disa prej sektorëve të ekonomisë ka
mbështetur edhe rritjen më të lartë të eksporteve në raport me
importet.

Kështu, nga krahasimi i tremujorëve vit mbi vit, rezulton se eksportet
janë rritur 47 për qind dhe importet 20.6 për qind. Megjithatë,
importet vijojnë të mbeten tipari dominues i aktivitetit tregtar me
pjesën tjetër të botës. Ato përfaqësojnë 82 për qind të vëllimit të
tregtisë prej 473.3 milionë dollarësh.

Për pasojë, deficiti tregtar u thellua nga 259.2 milionë dollarë në
tremujorin e tretë të vitit 2001, në 297 milionë dollarë në tremujorin
e tretë të vitit 2002. Në importe rritja është vërejtur pothuaj në të
gjithë grupmallrat, megjithatë rritjen më të lartë e manifeston importi
i makinerive dhe pajisjeve, pesha e të cilave ka arritur në 18.7 për
qind të importeve gjithsej. Deficiti i llogarisë korente prej 109.1
milionë dollarësh është rritur me 32 për qind krahasuar me një vit
më parë i ndikuar nga rritja e deficitit tregtar dhe e atij të shërbimeve.
Si pasojë e ruajtjes së ritmeve të rritjes në ekonomi edhe për
tremujorin e tretë, numri i të punësuarve arriti në 919 mijë vetë ose
2 mijë më shumë se një tremujor më parë.

Ndërkohë, është reduktuar lehtas numri i të papunëve duke bërë
që norma e papunësisë të jetë në nivel 16 për qind.
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Inflacioni vjetor në periudhën korrik – tetor erdhi duke u rritur dhe
qëndroi vazhdimisht mbi kufirin e sipërm të objektivit. Ndërsa në
muajin nëntor ai u reduktua përsëri në nivelin 4.1 për qind. Inflacioni
mesatar vjetor për periudhën janar-nëntor është 5.7 për qind nga
3.1 për qind që ishte një vit më parë.

Nivelet më të larta të inflacionit të vitit 2002 janë shpjeguar tashmë
disa herë. Megjithatë, në vija të përgjithshme mund të thuhet që
faktorët të cilët kanë ndikuar kanë qenë më tepër të krahut të
ofertës, duke filluar nga problemet me energjinë elektrike, rritja e
prodhimit jo me ritmet e parashikuara e deri tek efekti statistikor i
shkaktuar nga llogaritja e inflacionit me shportën e re. Megjthatë,
në vitin 2002, rritja e presioneve të inflacionit ka ardhur edhe nga
krahu i kërkesës, kryesisht nga rritja që pësoi agregati M1 dhe
rritja e likuiditetit në qarkullim si pasojë e tërheqjeve të depozitave
nga sistemi bankar.

Tremujori i tretë i vitit ishte periudha kur u ekuilibruan problemet e
shkaktuara në periudhën mars-maj 2002 dhe mund të them se
gjatë muajve vijues ka filluar rekuperimi i shprehur më dukshëm
nga rritja e depozitave në sistemin bankar. Por, deri në konsolidimin
dhe përmirësimin e plotë, Banka e Shqipërisë mendoi se ishte e
përshtatshme ndjekja e një politike monetare neutrale që
shoqërohej me sinjale për shtrëngimin e saj nëse dilte e nevojshme
deri në muajin tetor 2002.

Ndërkohë, përmirësimi i treguesve, afrimi i agregatëve monetarë
realë me trendin e tyre historik dhe respektimi i objektivave sasiorë,
kanë çuar në një zbutje relative të politikës monetare duke i dhënë
më shumë theks tiparit neutral të saj.
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Të nderuar zotërinj deputetë,

Është kënaqësi të prezantoj sot para jush Raportin Vjetor të Bankës
së Shqipërisë duke u ndalur në disa nga zhvillimet më të
rëndësishme të ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2001 dhe një
vlerësim për vitin në vazhdim. Në raport janë dhënë vlerësime dhe
analiza të detajuara për zhvillimet ekonomiko-financiare dhe
monetare gjatë vitit të kaluar dhe objektivat për vitin në vazhdim.
Prandaj, më lejoni në këtë prezantim, të ndalem shkurtimisht vetëm
në disa nga këto momente të raportit.

I. ZHVILLIME TË PËRGJITHSHME MAKROEKONOMIKE

Viti 2001 ishte i katërti vit rradhazi gjatë të cilit programi i zhvillimit
ekonomik u respektua në tërësinë e tij. Ndonëse, në pjesën më të
madhe të vitit, pati situata mjaft të vështira, të shkaktuara nga kriza
e thelluar energjitike, u arrit që të ruhej një ekuilibër i përshtatshëm
në treguesit kryesorë makroekonomikë. Mbështetur në vlerësimet
më të fundit të autoriteteve përkatëse, rritja e prodhimit në fund të
vitit arriti në 6.5 për qind. E gjej me vend të përsëris edhe një herë
shqetësimin e ngritur vazhdimisht nga Banka eShqipërisë për
cilësinë e informacionit statistikor që ofrohet si dhe nivelin e ulët të
transparencës dhe shkallës së shkëmbimit të informacionit nga
ana e institucioneve shtetërore. Autoritetet duhet t’i kushtojnë
vëmendjen e duhur për të mbështetur zhvillimin e statistikave dhe
për të rritur shkallën e raportimit në publik të tyre.

Duke u kthyer në vlerësimet për ecurinë e ekonomisë vërehet që
prodhimi i sektorit të bujqësisë është në ritme më të ulëta se sa
parashikimi. Nga 4 për qind rritje, e parashikuar në fillim të vitit,
autoritetet vlerësojnë që prodhimi është rritur me 1.4 për qind.
Thellimi i krizës energjitike u reflektua në zhvillimet më të
përkeqësuara sidomos në muajt nëntor-dhjetor ndërsa ndërtimi,

FJALA NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, 7 MAJ 2002
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një tjetër kontribues i rëndësishëm në prodhimin kombëtar, nuk
ruajti të njëjtat ritme rritjeje. Zhvillimet e tremujorit të fundit të vitit
të kaluar ishin të kundërta me zhvillimet ciklike pozitive të
periudhave të kaluara. Sidoqoftë, Banka e Shqipërisë i vlerëson
zhvillimet ekonomike në tërësi si pozitive, sidomos ato në sektorin
e shërbimeve dhe më saktësisht në fushën e telefonisë celulare,
ku gjatë vitit 2001 janë bërë investime të rëndësishme.

Edhe gjatë vitit 2001, sektori privat i ekonomisë vazhdoi të
gjallërohet, kundrejt një sektori shtetëror në tkurrje. Sektorë të tillë
si ai i transportit dhe i shërbimeve si dhe niveli i investimeve,
kryesisht në infrastrukturë, në tërësi manifestuan shenja të
dukshme të riaftësimit dhe të rritjes së kapaciteteve prodhuese
dhe përmirësime të mëtejshme të aftësive administruese.
Përmirësimet e ndjeshme të shënuara në infrastrukturën e
transportit rrugor, duket se kanë mbështetur dhe kanë lehtësuar
aktivitetet e transportit dhe të shërbimeve. Nga ana tjetër, degë të
tilla si ndërtimi dhe bujqësia vlerësohet të kenë kontribuar në PBB
gjatë vitit të kaluar por, jo me të njëjtat ritme si më parë. Prodhimi
industrial i sektorit shtetëror, kryesisht në atë të minierave, vazhdoi
të ruajë tendencat rënëse të shënuara që në fillimet e tranzicionit.
Prodhimi i energjisë elektrike, në mënyrë krejt të qartë, regjistroi
shifra mjaft më të ulëta se një vit më parë. Ndërsa, përdorimi i
energjisë nga përdoruesit e vendit është rritur me 21 për qind,
prodhimi i brendshëm i energjisë përfaqësonte vetëm 67 për qind
të burimeve. Për rrjedhojë, bilanci i energjisë elektrike u
përkeqësua, duke u mbuluar në masë të madhe nga importet.
Megjithë importet e larta, 62 për qind në raport me një vit më parë,
përsëri nevojat e brendshme nuk u plotësuan, duke shkaktuar
kështu ndërprerje në furnizim për popullatën dhe për biznesin. Kjo
situatë, natyrisht e vështirësoi klimën e biznesit të vendit,
veçanërisht në muajin dhjetor, ku dhe të dhënat, megjithëse të
pakta, flasin për një ngadalësim të aktivitetit ekonomik.

Të dhënat nga sektori i tregtisë së jashtme, ofrojnë evidenca që
provojnë se ekonomia e brendshme vazhdoi të rritet, qoftë nga
rritja e kërkesës së brendshme, ashtu edhe rritja e kërkesës së
huaj efektive. Duke analizuar zhvillimet në tregtinë e jashtme,
vërehet se deficiti tregtar ka arritur në rreth 1 miliard dollarë
amerikanë dhe koeficienti i mbulimit të importeve me eksporte në
masën 23 për qind. Gjatë vitit 2001 eksportet u rritën me 19.4 për
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qind dhe në këtë rritje ka kontribuar edhe rritja e eksporteve nga
prodhimi i brendshëm me 8 për qind. Importet janë rritur me 23.7
për qind, duke çuar në thellimin e deficitit tregtar. Rritja e ndjeshme
e importeve është e lidhur me disa zhvillime të rëndësishme, dhe
veçanërisht me:

• përparimin e reformave institucionale në luftën ndaj
evazionit fiskal. Niveli i çdoganimeve të mallrave të fortë
është rritur ndjeshëm në raport me vitet paraardhëse.
Kështu çdoganimet e kafesë, të cigareve dhe të naftës
(në volume) kanë qenë respektivish 22, 30 dhe 68 për
qind më të larta se një vit më parë;

• thellimin e krizës energjitike në vend, e cila bëri që importet
e naftës dhe të produkteve energjitike të rriteshin ndjeshëm
në raport me vitet e kaluara. Të dhënat mbi bilancin
energjitik të vendit tregojnë se importi i karburanteve, gjatë
vitit 2001, ishte 48.6 për qind më i lartë se një vit më parë.
Këtu vlen të theksohet se, rënia e çmimeve të naftës në
tregjet ndërkombëtare gjatë vitit të kaluar, dha një efekt
pozitiv në bilancin tregtar të vendit;

• rritjen e aktivitetit investues të sektorit privat, e cila dha,
gjithashtu, ndikime në rritjen e importeve, e evidentuar në
rritjen e importeve të makinerive dhe pajisjeve. Rritje e
spikatur u evidentua veçanërisht në importet për qëllimet
e industrisë së telekomunikacionit.

Nga ana tjetër, rritja e eksporteve dëshmon se aktiviteti i firmave
të huaja në Shqipëri u zgjerua më shumë, ashtu sikurse dhe rritja
e eksporteve nga prodhimi i brendshëm, megjithëse në nivele
modeste, provon trendet pozitive në të cilat vazhdoi të ecë
ekonomia gjatë vitit të kaluar.

Fundi i vitit 2001 ka shënuar realizimin e objektivave buxhetorë
për këtë periudhë. Niveli i deficitit buxhetor ishte 4.3 miliardë lekë
nën atë të parashikuar dhe burimet për financimin e tij u shfrytëzuan
në përputhje me programin. Gjithashtu, treguesit e të ardhurave
dhe shpenzimeve janë realizuar brenda parashikimeve të hartuara
në planin e buxhetit. Megjithatë, vihet re se ecuria e tyre gjatë vitit
nuk ka qenë në të njëjtin ritëm. Përqendrimi i të ardhurave dhe
shpenzimeve në fund të vitit është një karakteristikë e zhvillimeve
fiskale dhe si e tillë është e pritshme. Në krahasim me periudhat
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vjetore të kaluara, niveli i të ardhurave dhe shpenzimeve ka ardhur
duke u rritur, ndërkohë që vihet re tendenca për të mbajtur ekuilibrin
në deficitin buxhetor. Të dhënat operative për sektorin fiskal
tregojnë se të ardhurat për vitin 2001 arritën në 135.5 miliardë
lekë duke qenë 12.5 për qind më të larta sesa niveli i të ardhurave
të vjela gjatë vitit të kaluar. Realizimi i të ardhurave në vitin 2001
ishte në nivelin 95.6 për qind. Shpenzimet buxhetore për vitin 2001
arritën shifrën 185.7 miliardë lekë duke qenë 5.4 për qind nën nivelin
e parashikuar për to në planin buxhetor.

Deficiti buxhetor në fund të vitit arriti në 50.2 miliardë lekë ose 7.9
për qind më i ulët se parashikimi. Mbulimi i tij është bërë 56 për
qind me mjete të brendshme ndërsa pjesa tjetër me financim të
huaj. Të ardhurat nga privatizimi kanë financuar 25 për qind të
deficitit të buxhetit. Ruajtja e ekuilibrave buxhetorë brenda niveleve
të parashikuara, ka ndihmuar gjithashtu, në ruajtjen e niveleve të
ulëta të inflacionit.

Deficiti i llogarisë korente është rritur në 6.1 për qind të PBB-së,
si pasojë kryesisht e thellimit të deficitit tregtar. Financimi i llogarisë
korente është mundësuar nga rritja e dërgesave të emigrantëve si
dhe nga hyrjet e larta kapitale. Dërgesat e emigrantëve vlerësohen
në rreth 615 milionë dollarë amerikanë, ndërsa investimet e huaja
direkte për këtë vit, rreth 220 milionë dollarë amerikanë.

Niveli i rezervave valutore neto, gjatë vitit 2001, ka qenë mbi kufirin
e vendosur për to. Rritja mbi baza vjetore e këtyre rezervave është
e ndjeshme- rreth 145 milionë usd. Në dhjetor, rezervat valutore
bruto ishin 737 milionë usd duke mbuluar 4.7 muaj importe. Si
pasojë e rritjes ekonomike të vendit, ku kontributin kryesor e ka
dhënë sektori privat, por edhe prej rritjes së investimeve publike,
janë krijuar vende të reja pune. Sipas statistikave zyrtare, numri i
të punësuarve ka arritur në rreth 1 milion vetë ose 0.9 për qind më
shumë se një vit më parë. Nga ana tjetër, shkalla e papunësisë
është ulur në 14.4 për qind nga 16.9 për qind që ishte në fund të
vitit 2000.

Pas kësaj ekspozeje të panoramës së përgjithshme të disave nga
treguesit kryesorë të ekonomisë, më lejoni të ndalem në mënyrë
pak më të detajuar në zhvillimet që lidhen më drejtpërdrejt me
aktivitetin dhe përgjegjësitë e Bankës së Shqipërisë.
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II. ZHVILLIMET NË INFLACION DHE POLITIKA MONETARE

Inflacioni në fund të vitit arriti nivelin 3.5 për qind, duke respektuar
objektivin e vitit 2001. Objektivi i Bankës së Shqipërisë është që
në periudhë afatmesme të mbajë inflacionin mesatarisht në nivelin
3 për qind. Për të arritur këtë objektiv Banka e Shqipërisë
mbështetet në dy shtylla kryesore: normën e rritjes së ofertës së
parasë dhe ecurinë e treguesve ekonomikë e financiarë.

Duke ditur që inflacioni është kryesisht një fenomen monetar,
ndjekja e ecurisë së rritjes së ofertës monetare ndikon edhe në
respektimin ose jo të objektivit për inflacionin. Rritja e ofertës
monetare përfaqëson objektivin e ndërmjetëm për Bankën e
Shqipërisë dhe për të caktohet çdo vit një nivel sasior orientues.

Në vitin 2001, oferta monetare u rrit me 19.9 për qind duke e
tejkaluar objektivin e vendosur për të. Megjithatë, inflacioni u arrit
të kontrollohej. Kjo ndodhi për arsye se rritja e faktuar e këtij agregati
u shkaktua edhe si pasojë e veprimit të ngjarjeve të veçanta, ku si
më të spikatur mund të përmendim efektin e shkaktuar në tregun
e brendshëm për shkak të prezantimit fizik të euros. Në thelb, rritja
e ofertës monetare reflektoi një rritje të kërkesës së ekonomisë
për mjete monetare.

Inflacioni, sidomos për ekonomi si Shqipëria, që janë ende nën
ndikimin e rregullimeve strukturore, shkaktohet edhe nga fenomene
të natyrës shock. Detyra e bankës qendrore është që t’u paraprijë,
sa më shumë të jetë e mundur, të tilla ngjarjeve.

Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë bazohet edhe në një grup
treguesish ekonomikë e financiarë, të cilët mund të ofrojnë sinjale
mbi presione të mundshme inflacioniste. Në këtë grup treguesish
përfshihen ecuria e kursit të këmbimit, rritja e ekonomisë, zhvillimet
në sektorin e jashtëm të ekonomisë, zhvillimet në ekonomitë e
vendeve të tjera, me të cilat është më e integruar ekonomia e vendit
e deri tek faktorët e natyrës psikologjike, të zhvillimeve politike,
madje edhe në rezultatet e vrojtimeve të kryera nga vetë Banka e
Shqipërisë, të cilat ndihmojnë në të kuptuarin më të mirë të
fenomeneve ekonomike e financiare. Një sërë faktorësh dhe
ngjarjesh gjatë vitit të kaluar kanë krijuar probleme. Më të spikaturat
dhe të trajtuara gjerësisht në Raportin Vjetor janë kriza energjitike



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

34

në vend, ndikimi që pati dhe që ende nuk mund të quhet i kapërcyer,
i krizës politike, moti i keq, ashtu sikurse dhe zhvillimet në ekonomitë
e vendeve partnere dhe në rajonin tonë. Prania e këtyre ngjarjeve
dhe e efekteve të gjeneruara prej tyre, nxori në pah, një tjetër veçori
të ecurisë së inflacionit të shprehur në zbehjen dhe sfazimin në
kohë të ndikimeve sezonale. Ato nuk u shfaqën me rregullsinë
dhe intensitetin e manifestuar në historinë dhjetëvjeçare të serisë
së inflacionit.

Banka e Shqipërisë ka qenë vazhdimisht e interesuar që treguesi
i inflacionit të jetë sa më real dhe i besueshëm për publikun. Vetëm
në këtë kuptim, edhe politikat monetare të Bankës së Shqipërisë
do të ishin më të dobishme dhe të vlerësuara nga publiku.

Inflacioni me shportën e re, i realizuar mbi studimin e buxhetit të
familjeve nga INSTAT, në vitin 2000, mendojmë se është përqasja
më e mirë me inflacionin real.

Rënia e peshës së grupit “ushqim-pije-duhan” në konsumin familjar,
duhet të ndikojë në vlera më të qëndrueshme të inflacionit.
Pavarësisht presionit të ushtruar nga faktorët shock në ekonomi,
Banka e Shqipërisë, mbajti nën kontroll të vazhdueshëm inflacionin.
Përpjekjet e politikës monetare, gjatë vitit 2001, u përqendruan në
gjetjen e shtigjeve të drejta dhe sa më të qarta të përçimit të
vendimeve të saj në ekonomi, pra të përsosjes së mekanizmit të
transmisionit, për të parandaluar rritje të mëtejshme të inflacionit.

Rritja e presioneve inflacioniste, sidomos në pjesën e dytë të vitit,
e bëri mjaft të kujdesshme Bankën e Shqipërisë në ndjekjen e
ecurisë së çmimeve të konsumit, krahas treguesve të tjerë. Kjo u
bë me synimin që vendimet e marra prej saj të siguronin zbutjen e
presioneve inflacioniste në të ardhmen. Kështu, për një periudhë
relativisht të gjatë kohe (1998-gjysma e parë e vitit 2001) u zbatua
një politikë monetare zbutëse, madje zbutja ka qenë agresive,
nëpërmjet reduktimeve të njëpasnjëshme të normës bazë të
interesit. Në gjysmën e dytë të vitit 2001, Banka e Shqipërisë
adoptoi një politikë monetare neutrale, duke përçuar në treg sinjalin,
që niveli i arritur i interesave ishte optimal dhe nuk duhej të ushtrohej
më presion për reduktimin e mëtejshëm të tyre.
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III. ZHVILLIMET MONETARE

Rritja e ofertës monetare gjatë vitit 2001, përtej parashikimeve,
nuk ka ndikuar në tejkalimin e objektivit të Bankës së Shqipërisë
për inflacionin. Megjithatë, rritja e shpejtë e ofertës monetare ka
ndikuar në ruajtjen e një niveli mesatar inflacioni më të lartë se
gjatë vitit 2000. Rritja e mjeteve monetare në këtë periudhë ka
patur më tepër formën e rritjes së depozitave, veçanërisht të
depozitave në valutë, të cilat si përbërësi më pak likuid i ofertës
monetare kanë një ndikim më të vogël në inflacion. Ndërkohë,
paraja jashtë bankave shënoi një ulje të peshës së saj ndaj ofertës
monetare me 0.9 pikë përqindjeje, duke kaluar nga 30.2 për qind e
M3 në dhjetor të vitit 2000, në 29.3 për qind në shtator të vitit 2001.
Kjo ka ndihmuar në kontrollin e likuiditetit në sistem, duke mos
ndikuar në rritjen e presioneve inflacioniste në ekonomi.

Të dhënat e muajit dhjetor tregojnë se konvertimi i monedhave të
shportës së euros ka dhënë një ndikim të konsiderueshëm në rritjen
e M3. Megjithëse efektet, që mund të shkaktonte prezantimi i euros
fizike në Shqipëri ishin marrë në konsideratë, përmasat reale të
tyre i tejkaluan parashikimet. Depozitat në valutë u rritën me 7.2
miliardë lekë ose 8.9 për qind vetëm në muajin dhjetor, krahasuar
me uljen me 1 miliard lekë, që ishte parashikuar në programin
monetar për këto depozita. Kjo bëri që depozitat në valutë të rriten
me 38.7 për qind gjatë vitit 2001, kundrejt 26.1 për qind që ishte
parashikuar në program.

Gjatë vitit 2001, depozitat në lekë kanë qenë përbërësi me ritmin
më të ulët të rritjes ndër përbërësit e ofertës monetare. Në terma
vjetorë ato u rritën me 12.7 për qind dhe pesha e këtyre depozitave
në M3 zbriti nga 50.4 për qind në 47.3 për qind.

Mjetet valutore neto të sistemit u rritën me 21.4 për qind, duke
rezultuar 3.3 miliardë lekë mbi parashikimin e programit. Rritja e
tyre ishte më e madhe si për mjetet valutore neto të Bankës së
Shqipërisë, edhe të bankave tregtare.

Hedhja e një sasie të madhe likuiditeti në qarkullim, në muajin
dhjetor, ndikoi në rritjen e shpejtë të bazës monetare, megjithëse
rezervat e tepërta të sistemit janë mbajtur në nivele të ulëta. Baza
monetare u rrit me 18.1 për qind, duke rezultuar më e lartë se
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parashikimi i programit monetar, i cili ishte për një rritje prej vetëm
11.4 për qind.

Megjithatë, duke qenë se transaksionet valutore të Bankës së
Shqipërisë kanë rritur si nivelin e mjeteve valutore neto të saj ashtu
dhe nivelin e bazës monetare, ndikimi specifik i tyre në rritjen e
mjeteve të brendshme neto të Bankës së Shqipërisë ishte i vogël.

IV. KREDIA PËR EKONOMINË

Një tjetër objektiv i rëndësishëm në përpjekjet e Bankës së
Shqipërisë gjatë vitit të kaluar, ishte zgjerimi i kredisë për sektorin
privat të ekonomisë nëpërmjet sistemit bankar, gjë që ndihmon në
ngushtimin e kredisë nëpërmjet kanaleve informale.

Bankat, aktualisht, janë të afta të rrisin fondet në masën e kërkuar,
të shpërndajnë fonde për biznese të suksesshme dhe premtuese
duke nxitur klientët e tyre për të futur planifikimin dhe disiplinën
financiare dhe duke zvogëluar rrezikun e tyre, në përgjithësi.
Tashmë, nuk mund të ekzistojë mendimi se sistemi bankar nuk po
i kryen këto funksione dhe nuk mund të pretendohet më, që
huamarrësit e vegjël dhe bizneset e reja nuk lejohen të marrin
fonde nga sistemi bankar. Kreditimi, gjatë vitit 2001, është i
kanalizuar thuajse tërësisht nga bankat private.

Teprica e kredisë, në fund të dhjetorit të vitit 2001, arriti në 36.6
miliardë lekë, duke u rritur 10.7 miliardë lekë kundrejt vitit 2000.
Ky ndryshim ishte efekt i rritjes së kredisë së re, niveli i të cilës
arriti 40.6 miliardë lekë dhe i shlyerjeve në masën 29.9 miliardë
lekë.

Ritmi i akordimit të kredive të reja, gjatë gjithë vitit 2001, ka qenë
në rritje.
Karakteristikat që kanë shoqëruar lëvrimin e tyre mund të renditen
si më poshtë:

• është lëvruar 98.8 për qind në sektorin privat dhe 1.2 për
qind në sektorin publik, gjë që tregon për tkurrje të
vazhdueshme të kreditimit të sektorit publik në favor të
mbështetjes me kredi ndaj sektorit privat;
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• 75 për qind e saj është në valutë;
• 68 për qind është kredi afatshkurtër, 26 për qind kredi

afatmesme, 6 për qind kredi afatgjatë;
• vlerat më të mëdha i kanë regjistruar muajt shtator dhe

dhjetor, përkatësisht me 4.8 dhe 8.2 miliardë lekë,
ndërkohë që mesatarisht në çdo muaj është akorduar kredi
në masën 3.4 miliardë lekë.

Duhet theksuar se sistemi bankar, gjatë vitit 2001, pati përmirësime
të dukshme përsa i përket plotësimit të nevojave dhe të mundësive
të kredimarrësve. Sipas disa vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë,
niveli mesatar i kredisë së dhënë për një biznes, është rritur mbi
50 për qind. Për rrjedhojë, edhe raporti i kredisë me aktivet e biznesit
është rritur me rreth 35 për qind, duke financuar rreth 12 për qind
të totalit të aktiveve. Një zhvillim pozitiv është dhe fakti se rënia e
normave të interesave, ka çuar në rënien e ngarkesës së biznesit
për pagimin e interesave për kredinë bankare.

V. ZHVILLIMI I TREGJEVE

Viti 2001 vazhdoi të ruajë të njëjtat karakteristika me një vit më
parë përsa i përket nivelit të likuiditeteve në sistemin bankar. Siç
është vënë re vitet e fundit, sistemi bankar shqiptar, në mungesë
të investimeve të konsiderueshme në kredi për ekonominë, ka patur
si tipar të dallueshëm tepricat në likuiditete apo në rezerva të lira.
E veçanta e vitit 2001 qëndron në faktin se Banka e Shqipërisë e
rriti gamën e instrumenteve në dispozicion të bankave të nivelit të
dytë, duke u krijuar më shumë mundësi atyre për investimin e
likuiditeteve të lira. Gjithashtu, njohja, prezantimi dhe zbatimi i
instrumenteve të rregullimeve strukturore të likuiditetit ka bërë që
niveli i likuiditeteve apo i rezervave të tepërta të sistemit, të ketë
lëvizur në funksion të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.
Rezervat e tepërta të bankave të nivelit të dytë për vitin 2001, kanë
qenë të materializuara në marrëveshje riblerjeje, depozitë njëditore
dhe llogari rrjedhëse.

Si rrjedhojë e rritjes së eficiencës së instrumenteve indirekte të
politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, niveli i rezervave të
tepërta ka rënë nga 9.7 miliardë në vitin 2000, në rreth 3 miliardë
lekë gjatë vitit 2001. Gjithashtu, përmendim se është konsoliduar
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disi administrimi aktiv i fondeve të lira në sistemin bankar si dhe
është aktivizuar roli i tregut ndërbankar.

Vëllimi i përgjithshëm kumulativ i transaksioneve në tregun
ndërbankar arriti në rreth 29.4 miliardë lekë ose rreth 6.3 herë më
shumë se në vitin 2000. Ky fenomen shihet si tregues i një
administrimi aktiv dhe i një reagimi më të ndjeshëm të bankave të
sistemit ndaj kushteve të tregut.

Përsa i përket normës së interesit të këtij tregu, ajo ka pasqyruar
normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjeve dhe lëvizjet e
yield-it të bonove të thesarit në tregun primar.

Për huadhënien ndërbankare njëditore, për gjithë vitin 2001, norma
e interesit është luhatur në intervalin 4.25-6.45 për qind. Për
transaksionet ndërbankare, me afat maturimi më shumë se një
ditë, norma minimale e interesit ka qenë 6.8 për qind, ndërsa
ajo maksimale 7.5 për qind.

Për vitin 2001, vëllimi total i bonove të thesarit të emetuara në
tregun primar kap shumën 520.8 miliardë lekë ose rreth 192.9
miliardë lekë më shumë se në vitin 2000.

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2001, është konvertuar në bono
thesari detyrimi i qeverisë kundrejt Bankës së Shqipërisë, Bankës
Kombëtare Tregtare dhe Bankës së Kursimeve për shumën totale
40,9 miliardë lekë.

Pjesëmarrës në tregun primar kanë qenë bankat e nivelit të dytë,
institucione të ndryshme financiare jobanka si dhe individë, të cilët
në fund të vitit zotëronin rreth 2.5 miliardë lekë bono thesari, të
emetuara në tregun primar.

Duke parë interesin e publikut në investimet e tregut primar të
bonove të thesarit dhe për t’iu krijuar lehtësi atyre që hyjnë në këtë
treg, në muajin gusht të vitit 2001, Banka e Shqipërisë çeli brenda
institucionit të saj sportelin e bonove të thesarit. Ky sportel mundësoi
pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të individëve (jo nëpërmjet bankave
të nivelit të dytë) në ankandet e bonove të thesarit. Deri në fund të
vitit 2001, numri i pjesëmarrësve arriti në 431, ndërkohë që shuma
e pjesëmarrjes së tyre kapi nivelin 366.6 milionë lekë.
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Banka e Shqipërisë, ka synuar në shndërrimin e letrave me vlerë
të borxhit të qeverisë në një instrument investimi të kënaqshëm
dhe të kërkuar nga një masë sa më e gjerë publiku.

Veprimet në tregun sekondar, vijuan të mbeten të kufizuara edhe
në vitin 2001. Për gjithë vitin, vëllimi i përgjithshëm i transaksioneve
kapi shifrën 3.8 miliardë lekë, në të 17 transaksionet e kryera, të
cilat kanë përfshirë 6 pjesëmarrës. Blerësja kryesore e bonove të
thesarit të bankave të nivelit të dytë në këtë treg ka qenë Banka e
Kursimeve, fakt i cili shpjegohet me gjendjen e madhe të
likuiditeteve të kësaj banke, në kushtet kur ajo është ende e
pezulluar nga kredidhënia për sektorin privat.

Zhvillimi i tregjeve dhe i instrumenteve gjatë vitit 2001, lë hapësirë
të mendojmë se viti 2002 do të përmirësojë edhe më tej, si kuadrin
institucional ashtu dhe atë teknik të funksionimit të tregut të parasë,
duke ndihmuar kështu në konsolidimin e procesit të transmetimit
të vendimeve të politikës monetare. Me objektivin për të njohur
më mirë nevojat e bankave për likuiditet në të ardhmen, Banka e
Shqipërisë është përqendruar dhe në parashikimin e faktorëve që
ndikojnë likuiditetin në tregun ndërbankar.

VI. ZHVILLIMET NË SISTEMIN BANKAR

Sistemi bankar shqiptar vazhdon të mbetet segmenti më i madh
dhe më i zhvilluar i tregut financiar në vend. Ai paraqitet edhe gjatë
vitit 2001 me pothuaj të njëjtën strukturë si dhe në vitin 2000. Në
vend vazhdojnë të operojnë 13 banka.

Gjendja e sistemit bankar paraqitet e mirë dhe me tendencë në
përmirësim pothuajse në të gjithë treguesit. Sistemi bankar është
në vitin e tretë të tij që paraqitet me rezultat financiar pozitiv. Fitimi
i realizuar në fundvitin 2001 rezulton 4,3 miliardë lekë ose rreth
0,7 për qind të PBB-së.

Aktivet e sistemit bankar janë rritur për 17,6 për qind ose në vlerë
absolute për 47,6 miliardë lekë. Një ndikim të ndjeshëm në rritjen
e aktiveve kanë dhënë bankat me kapital privat dhe të përbashkët.
Rritja e aktiveve të këtyre bankave, në krahasim me vitin 2000,
rezulton 34,5 miliardë lekë dhe është rezultat i rritjes së
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besueshmërisë te këto banka e, për rrjedhojë, e afrimit pranë tyre
të një numri më të madh klientësh, si dhe e shtrirjes së aktivitetit të
tyre edhe në rrethe të tjera.

Si sistem bankar, treguesi i kredive me probleme ndaj portofolit të
kredisë është në nivelin e kënaqshëm, 6,9 për qind.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin bankar rezulton
35,3 për qind nga 41,9 për qind në fundvitin 2000 dhe 8,2 për qind
në fundvitin ’99. Kapitalizimi është i lartë edhe në grupet e veçanta
të bankave. Në këto raporte të larta të mjaftueshmërisë së kapitalit
(norma minimale e mjaftueshmërisë është 12 për qind), krahas
niveleve të larta të kapitalit, ka ndikuar ndjeshëm edhe struktura e
aktiveve të sistemit bankar klasifikuar sipas rrezikut. Sistemi bankar
vazhdon të evidentojë një nivel të lartë të investimeve në aktive pa
rrezik apo me rrezik të ulët. Çdo ndryshim në strukturën e aktiveve
në favor të aktiveve me rrezik të lartë, do të përmirësonte ndjeshëm
raportin duke ndikuar njëkohësisht edhe në rritjen e fitimit, pa lënë
mënjanë ndikimin në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të
ekonomisë, nëpërmjet një kreditimi më të lartë.

Mjaft tregues, që konsiderohen si matës të likuiditetit paraqiten në
nivele të kënaqshme. Një raport mjaft i ulët i tepricës së kredisë
neto ndaj totalit të aktiveve (8,5 për qind), i tepricës së kredisë
neto ndaj depozitave mesatare (10,8 për qind) si dhe fakti që 55
për qind e totalit të kredive janë kredi afatshkurtra, e përforcojnë
më së miri konkluzionin e mësipërm.

Kështu, sistemi bankar shqiptar gjatë vitit 2001, i favorizuar dhe
nga mjedisi ekonomik, evidentoi një gjendje relativisht të
shëndetshme.

Gjatë vitit 2001, u realizuan 13 inspektime të plota të bankave dhe
10 të pjesshme. Në përgjithësi, gjendja në sistemin bankar, e
vlerësuar edhe nga ekzaminimet në vend, paraqitet e mirë, gjë e
cila është një element shumë i rëndësishëm për mbështetjen e
ekonomisë në zhvillimet e saj. Mangësitë e evidentuara nga
ekzaminimet e sistemit bankar, të tilla si mosplotësim i kërkesave
të ligjit për kontabilitetin (llojet e monedhave në të cilat mbahen
regjistrat kontabël), mosrespektimi kërkesave mbi pozicionet
valutore, mosplotësimi i strukturave të brendshme organizative të
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bankave etj., janë bërë prezente para bankave respektive dhe janë
marrë masat e nevojshme korrigjuese prej tyre.

Karakteristika të dallueshme në zhvillimin e sistemit bankar gjatë
vitit 2001 ishin dhe:

• zgjerimi territorial i rrjetit të sistemit bankar në rrethe të
tjera të vendit, duke mbuluar më mirë dhe më me cilësi
nevojat e klientëve për shërbime bankare;

• përmirësimi dhe plotësimi i bazës rregullative të
mbikëqyrjes së sistemit bankar dhe përafrimi i mëtejshëm
i normave dhe i praktikave rregullatore me praktikat dhe
me standardet ndërkombëtare;

• zgjerimi i aktivitetit të institucioneve financiare jobanka si
dhe licencimi i Postës Shqiptare për kryerjen e shërbimeve
bankare;

• dhënia e licencës provizore për hapjen e një banke të re
tregtare etj..

Në përfundim, duhet të theksoj, që pavarësisht nga përmirësimi i
treguesve, reforma e sistemit bankar nuk eci me ritme tepër të
kënaqshme. Ky vlerësim lidhet drejtpërdrejt me shtyrjen e procesit
të privatizimit të Bankës së Kursimeve si dhe me nevojën për të
zëvendësuar pronarin e Bankës Kombëtare Tregtare. Të dyja
përfaqësojnë bankat më të mëdha të sistemit bankar dhe problemet
që po shoqërojnë pronësinë e tyre, për fat të keq, do të ndikojnë
në ecurinë e reformës së sistemit bankar dhe në gjallërimin më tej
të aktivitetit të tij. Këto çështje domosdoshmërisht kërkojnë një
vëmendje të plotë nga autoritetet përkatëse. Ndërkohë, miratimi i
ligjit për sigurimin e depozitave është një hap pozitiv në drejtim të
rritjes së mëtejshme të sigurisë së depozituesve dhe që do të
ndihmojë edhe në rritjen e besimit në sistemin bankar.

VII. AKTIVITETE TË TJERA TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Duke konsideruar nivelin e ulët të zhvillimit të sistemit të pagesave,
Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2001, dhe në vazhdim, është
përfshirë në një projekt mjaft të rëndësishëm, atë të implementimit
të sistemit të automatizuar të pagesave RTGS. Ky sistem përbën
tashmë një standard që funksionon jo vetëm në vendet e zhvilluara,
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por ai është implementuar së fundi edhe në shumicën e vendeve
të Evropës Lindore. Fillimi nga zbatimi i këtij sistemi do të sjellë
zhvillime pozitive për klientët dhe për gjithë sistemin bankar, dhe
do të ofrojë një bazë më të shëndoshë në zgjerimin dhe
diversifikimin e tregut financiar në vend.

Projekti i Zyrës së Informacionit të Kredisë përbën një tjetër projekt
që pritet të ndihmojë në fuqizimin e lidhjeve mes sistemit bankar
dhe sektorit të biznesit dhe do të kontribuojë në zgjerimin e kredisë
për ekonominë.

Banka e Shqipërisë është anëtare e grupit ‘task force’ për integrimin
evropian, me përgjegjësinë për të koordinuar sistemin bankar,
politikën monetare, mbikëqyrjen dhe aspektet ligjore, të
domosdoshme për një sistem efektiv financiar. Ajo ka dhënë
ndihmesën dhe kontributin e saj në këtë drejtim.

Bashkëlidhur Raportit Vjetor janë paraqitur pasqyrat financiare të
Bankës së Shqipërisë, të audituara nga shoqëria Deloitte&Touche,
e përzgjedhur nga Këshilli Mbikëqyrës i saj.

Fitimi neto i Bankës së Shqipërisë për vitin 2001 rezultoi në rreth
8.8 miliardë lekë, aktivet arritën në rreth 195.6 miliardë lekë, me
një rritje prej 5.3 miliardësh dhe kapitali i vet Bankës, në 12.1
miliardë lekë.

VIII. OBJEKTIVAT PËR VITIN 2002

Në vendosjen e objektivave për vitin në vazhdim, Banka e
Shqipërisë dhe Ministria e Financave, në konsultim dhe me Fondin
Monetar Ndërkombëtar dhe me organizmat e tjerë financiarë
ndërkombëtarë, janë nisur nga analiza e mjedisit ku operon
ekonomia shqiptare dhe kompleksiteti i faktorëve që janë në veprim.
Vazhdimi i krizës energjitike edhe gjatë vitit në vazhdim, megjithë
pritshmërinë e intensitetit të saj më të ulët si rrjedhojë e masave
qeveritare, do të vazhdojë të japë ndikimet e veta në ekonomi.
Rritja e kostove të operimit të biznesit, pa dyshim që do të shkaktojë
vështirësi për sipërmarrjen private. Edhe klima e zhvillimeve politike
në vend, nuk mbështet argumentet për një dinamizim të ekonomisë,
të paktën gjatë pjesës së parë të vitit. Për rrjedhojë, duket më
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realiste që rritja ekonomike gjatë vitit 2002 në terma realë, të arrijë
në rreth 6 për qind.

Nga ana tjetër, presionet inflacioniste, të nxitura kryesisht nga
veprimi i faktorëve nga krahu i ofertës, filluan të duken më të forta
edhe në muajt e parë të këtij viti, duke rezultuar në nivele të larta
inflacioni. Për rrjedhojë, Banka e Shqipërisë vendosi të rrisë normën
bazë të interesit me 0.5 pikë përqindjeje, duke e çuar atë në 7.5
për qind. Rritja modeste e normës së interesit, megjithëse norma
e inflacionit mund të sugjeronte një rritje më të lartë, kishte për
qëllim të ruante kushte më të lehtësuara për mjedisin ekonomik.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë ka deklaruar qëndrimin e saj për
ta rishikuar në mënyrë agresive normën bazë të interesit me drejtim
rritjen e saj nëse e kërkojnë rrethanat. Këto masa do të merren në
funksion të realizimit të objektivit kryesor që ka banka qendrore,
ruajtjen e inflacionit në kufijtë 2-4 për qind. Vlerësimet aktuale të
Bankës së Shqipërisë tregojnë për rritje të ndjeshme të presioneve
inflacioniste dhe zgjatje të kohës së veprimit të tyre. Presionet
inflacioniste do të vazhdojnë të jenë prezente në ekonomi edhe në
muajt në vijim, qoftë nga zhvillimet në ofertën monetare, qoftë dhe
nga veprimi i faktorëve të tjerë me natyrë ekonomike, siç janë rritja
e kostove të operimit të biznesit apo rritjet e parashikuara të pagave
dhe pensioneve.

Këto zhvillime pa dyshim që u ndikuan edhe nga situata e vërejtur
në muajin mars 2002.

Në këtë periudhë, përpara Bankës së Shqipërisë u shtruan dy
probleme kryesore: marrja e masave për të zbutur presionet
inflacioniste dhe marrja e masave për të ruajtur stabilitetin e sistemit
bankar të vendit. Duke vlerësuar dhe analizuar shkaqet e situatës
së krijuar në disa rrethe të vendit dhe tërheqjes së depozitave nga
një pjesë e popullsisë, Banka e Shqipërisë konkludoi që ishte
krejtësisht i pabazuar motivi i dyshimit për sigurinë e depozitave.
Sistemi bankar shqiptar prej mëse tre vitesh po njeh konsolidim
dhe përmirësim të treguesve të tij. Duke qenë se kjo situatë mori
më tepër karakterin e një paniku kryesisht nga ndikimi i faktorit
psikologjik, Banka e Shqipërisë i dha përparësi ruajtjes së stabilitetit
të sistemit bankar të vendit, një detyrë që, gjithashtu, i është
ngarkuar me ligj autoritetit monetar të vendit. Parë në një kontekst
afatgjatë, efektet pozitive të ruajtjes së stabilitetit të sistemit bankar



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

44

përbëjnë një kusht të domosdoshëm për stabilitetin makroekonomik
të vendit si dhe për ruajtjen e inflacionit në nivele të ulëta. Ekzistenca
e një sistemi bankar të shëndetshëm është e domosdoshme për
hartimin dhe zbatimin e një politike monetare efikase. Kështu,
efektet pozitive që do të sillte përqendrimi i vëmendjes në stabilitetin
e sistemit bankar tejkalonin efektet e pritura të presioneve
inflacioniste që krijon rritja e likuiditetit në ekonomi. Për këtë arsye,
Banka e Shqipërisë kaloi në pozicionin e injektimit të likuiditetit në
treg; instrumentet në dispozicion u përdorën për të rritur efikasitetin
e përdorimit të likuiditetit në tregun bankar shqiptar, u angazhua
në fushatë edukuese për të shpjeguar elementet që garantojnë
depozituesit si dhe bashkëpunoi ngushtë me Ministrinë e Financave
për të siguruar një harmonizim të veprimeve të saj me zhvillimet
fiskale, sidomos në drejtim të shpenzimeve buxhetore.

Tërheqja e depozitave ka ulur investimin e bankave në bono thesari
dhe, në përputhje me kufijtë që përcakton ligji “Për Bankën e
Shqipërisë”, kjo e fundit ka siguruar mbulimin e borxhit të
brendshëm publik. Zhvendosja e financimit të deficitit nga bankat
tregtare në Bankën e Shqipërisë ka rritur pretendimet e kësaj të
fundit kundrejt qeverisë me 4 miliardë lekë deri në datën 21 prill.
Por, në përgjigje të kërkesës së Bankës së Shqipërisë për të patur
një politikë të matur shpenzimesh, Ministria e Financave ka mbajtur
një qëndrim të kujdesshëm gjatë muajit mars dhe financimi i deficitit
është rritur vetëm me 0.4 miliardë lekë gjatë këtij muaji. Kjo ka
kufizuar kërkesën e qeverisë për likuiditete nga sistemi. Ndërkohë,
në përpjekje për të administruar më mirë situatën dhe nën presionin
e Bankës së Shqipërisë, gjatë muajit prill financimi i brendshëm i
deficitit buxhetor është ulur me 1.27 miliardë lekë – të dhënat deri
në datë 23 prill. Për periudhën në vazhdim, Banka e Shqipërisë,
do të vazhdojë të pozicionohet si injektuese e likuiditetit pasi kjo
gjendje vlerësohet që të kalohet shpejt. Megjithatë, likuiditeti i
hedhur në treg jo në përgjigje të kërkesave të ekonomisë, por si
pasojë e panikut që u përhap, do të kërkojë një kohë të caktuar për
t’u kthyer në sistemin bankar përsëri. Po kështu, tërheqja e
depozitave ka koinçiduar edhe me mbarimin e maturimit të
depozitave në euro, të vendosura pranë bankave me qëllim
shmangien e komisioneve të konvertimit të euros. Ky efekt i
kombinuar ka kërkuar daljen e parasë në qarkullim në lekë dhe në
valutë. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë vlerëson që tremujori i
dytë i vitit do të manifestojë një stabilizim të situatës në sistemin
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bankar, por pa mundur dot që të thithë tërësisht likuiditetin. Ky
fenomen do të jetë më i pranishëm në gjysmën e dytë të vitit. Të
dhënat e muajit prill tregojnë për një ngadalësim të ndjeshëm të
ritmit të tërheqjes së depozitave nga dy bankat më të mëdha të
vendit, por jo për një pushim të plotë të tij. Ritmi mesatar ditor i
tërheqjeve ka rënë nga 1.3 miliardë lekë në ditë gjatë javës së
parë të muajit, në 0.55 miliardë lekë gjatë javës së dytë dhe në
0.19 miliardë lekë gjatë javës së tretë.

Nga ana tjetër, për të zbutur efektin e kësaj situate mbi rritjen e
inflacionit, nëse do të jetë e nevojshme, Banka e Shqipërisë do të
zbatojë gjatë vitit në vazhdim një politikë monetare shtrënguese
agresive.

Rritja e normave të interesit bëhet për të ruajtur norma interesi
reale pozitive, me qëllim që të ruhet vlera reale e depozitave në
sistemin bankar. Po kështu, pritshmëritë për rritje të normave të
interesave në tregjet ndërkombëtare, do të ndikojnë në rritjen e
interesave të depozitave në valutë në vend, zhvillim i cili përbën
një kusht tjetër për të korrigjuar politikat e interesave në lekë, me
qëllim ruajtjen e një diference normale midis tyre, për të mos patur
presione artificiale për nënçmim të monedhës së vendit.

Megjithatë, faktori vendimtar për përcaktimin e ecurisë së treguesve
monetarë do të jetë besimi i popullsisë në sistemin bankar. Duke u
nisur nga koha dhe masa e rivendosjes së këtij besimi, do të mund
të përcaktohen me qartësi edhe zhvillimet e treguesve monetarë.
Po kështu, ecuria e deritanishme e procesit të privatizimit shton
paqartësinë për financimin e deficitit buxhetor. Tashmë është e
ditur që do të mungojnë të ardhurat nga privatizimi i Albtelekomit,
të cilat përbënin një burim të rëndësishëm për financimin e deficitit
buxhetor. Nën supozimin që rritja ekonomike do të jetë në nivelin
6 për qind, gjë që ka implikime mbi të gjithë treguesit e buxhetit,
sidomos të të ardhurave, nuk përjashtohet mundësia që financimi
i deficitit buxhetor të kryhet edhe nga Banka e Shqipërisë edhe
për muajt në vazhdim. Në kushte normale, do të ekzistonte hapësira
për absorbim të këtij financimi në një kohë të mëvonshme duke
ruajtur të paprekur treguesit monetarë. Por, në kushtet e veprimit
të faktorëve psikologjikë dhe të zhvillimeve problematike politike
ka mjaft mundësi që eficienca e veprimeve të Bankës së Shqipërisë
në treg të ulet dhe në këtë mënyrë të jetë më i ngadaltë procesi i
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rikthimit të normalitetit. Në këto rrethana, Banka e Shqipërisë do
të komunikojë në vazhdim me Qeverinë e Kuvendin, në mbështetje
të rritjes së financimit të deficitit buxhetor nga Banka e Shqipërisë,
pavarësisht nga ulja e shpenzimeve buxhetore të planifikuara.

Banka e Shqipërisë deri në fund të vitit, nga sa duket, do të veprojë
me shtrëngimin e politikës monetare; injektimin e likuiditetit për të
frenuar efektet psikologjike dhe kombinimin e instrumenteve të
politikës monetare për të siguruar eficiencë maksimale prej tyre.
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Termat “pastrim parash” dhe “lufta kundër pastrimit të parave” u njohën
dhe u bënë më të përdorshëm pas viteve ’90 për shumicën e vendeve
të Evropës Lindore dhe Qendrore, përfshirë edhe Shqipërinë. Hapja
e këtyre vendeve drejt lëvizjeve të kapitalit dhe njerëzve, përpjekjet
për t’u integruar me pjesën tjetër të botës, përveç aspekteve pozitive,
sollën edhe ekspozimin më të madh ndaj fenomeneve të tilla si trafiqet
dhe pastrimi i parave me origjinë aktivitetet ilegale.

FMN vlerëson se sasia e parasë së pisët që pastrohet nëpërmjet
sistemit financiar është tepër e madhe: midis 500 miliardë dhe 1.5
trilionë dollarëve amerikanë në vit ose sa 5 për qind e prodhimit të
përgjithshëm botëror (“The Economist” 29 shtator 2001). Por,
tashmë dihet që pastrimi i parave realizohet në forma të ndryshme
jo vetëm nëpërmjet sistemit financiar të një vendi. Rrugët e
ndryshme që janë gjetur për të realizuar pastrimin e parave kërkojnë
që në luftën kundër këtij aktiviteti të përfshihet një grup
institucionesh. Këtë çështje ligji nr.8610, datë 17.05.2000 “Për
parandalimin e pastrimit të parave” e ka zgjidhur duke vendosur
krijimin e një “Autoriteti Përgjegjës” tek i cili raportojnë një sërë
institucionesh të përcaktuara me ligj dhe që kryen verifikimin e të
dhënave të raportuara duke kërkuar edhe të dhëna shtesë. Ky
autoritet është “Agjencia e bashkërendimit të luftës kundër pastrimit
të parave” pranë Ministrisë së Financave.

Banka e Shqipërisë, si çdo subjekt tjetër i këtij ligji dhe në cilësinë
e autoritetit mbikëqyrës të subjekteve të licencuara prej saj, ka për
detyrë që të njoftojë Autoritetin Përgjegjës në rast se gjatë kryerjes
së veprimtarisë së saj institucionale, identifikon elemente të
pastrimit të parave me qëllim parandalimin e tyre.

Miratimi i ligjit ishte një hap i rëndësishëm pasi krijoi bazën për të
ndërtuar një sistem të tërë institucionesh dhe marrëdhëniesh të
ndërsjellta, me anë të të cilave do të bëhet e mundur të luftohet
fenomeni i pastrimit të parave në Shqipëri. Lufta kundër pastrimit

FJALA NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, 23 SHTATOR
2002- LUFTA KUNDËR PASTRIMIT TË PARAVE
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të parave përbën një aspekt të rëndësishëm për Bankën e
Shqipërisë si autoritet mbikëqyrës, pasi është një element më tepër
në mbrojtje të reputacionit, të integritetit dhe të besimit në sistemin
bankar.

Në këtë kuadër, është hartuar dhe është në proces nënshkrimi i
një marrëveshjeje bashkëpunimi ndërinstitucionale midis Bankës
së Shqipërisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Rendit,
Shërbimi Informativ Shtetëror dhe Prokurorisë. Ky dokument do të
ketë ndikim të dobishëm në
organizimin e një lufte të efektshme kundër pastrimit të parave.

Por, pavarësisht nga krijimi i autoritetit përgjegjës për t’u marrë me
çështjet e luftimit të fenomenit të pastrimit të parave, Banka e
Shqipërisë përsëri e gjykon të rëndësishëm angazhimin në këtë
proces, brenda kompetencave të njohura nga ligji.

Banka e Shqipërisë, luftën kundër pastrimit të parave e ka
mbështetur në rregulloren nr.12,datë 21.02.2001 “Për veprimtarinë
valutore” dhe në udhëzimin “Për parandalimin e pastrimit të parave”
miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.102, datë 29.12.2001.

Në zbatim të tyre janë kryer inspektimet përkatëse në të gjitha
bankat e nivelit të dytë. Konkretisht, në inspektimet e kryera gjatë
muajit prill 2001 është konstatuar se në tre banka nuk plotësohej
në rregull formulari i veprimeve në cash dhe deklarata e klientit,
që të ardhurat e tij rrjedhin nga aktiviteti i tij i ligjshëm. Ndërsa,
duke iu referuar raporteve të ekzaminimeve të plota, vihet re se
bankat kanë respektuar kërkesat e udhëzimit “Për parandalimin e
pastrimit të parave” dhe të rregullores “Për veprimtarinë valutore”.
Vëmendja është përqendruar kryesisht në respektimin e kërkesave
për dokumentacionin shoqërues të transfertave me jashtë dhe, në
përgjithësi, bankat i kanë përmbushur ato. Rastet e transfertave
për të cilat janë identifikuar mungesat nuk janë klasifikuar si të
dyshimta.

Zgjidhja e këtyre problemeve është inspektuar dhe ndjekur në vijim
gjatë viteve 2001 e 2002 dhe ka rezultuar se bankat kanë reaguar
dhe kanë zgjidhur pozitivisht detyrat e lëna për këtë qëllim. Po
kështu, bankat kanë krijuar strukturat e rrjedhjes së informacionit
në rastet e transaksioneve të dyshimta.
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Megjithëkëtë, një banke, në raportin e ekzaminimit të plotë të datës
14.05.2002, i është tërhequr vëmendja për plotësimin jo të plotë të
dokumenteve justifikuese të transfetrave të kryera për dy firma.
Lidhur me këtë problem i është dhënë dhe vërejtje me paralajmërim
administratorit përkates. Çështja e luftës kundër pastrimit të parave
mori përmasa të tjera pas sulmeve terroriste të 11shtatorit të vitit
2001. Duke identifikuar si burim kryesor financimi të organizatave
dhe të rrjeteve terroriste paratë e fituara nga aktivitete ilegale, lufta
kundër pastrimit të parave konsiderohet si mjet i luftës kundër
terrorizmit.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë menjëherë krijoi një grup pune
me një program të veçantë lidhur me ndjekjen e të gjitha veprimeve
financiare kombëtare dhe ndërkombëtare. Për këtë, janë bërë
verifikime në bankat e nivelit të dytë, nëse klientë të tyre janë të
evidentuar në listat e zeza të terroristëve, të marra nga
Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Rezultatet e verifikimeve janë raportuar sipas përkatësisë, përfshi
edhe Presidentin e Republikës.

Pas verifikimit të këtyre listave, bankat e nivelit të dytë kanë dërguar
përgjigje në Ministrinë se Financave dhe në Bankën e Shqiperisë,
duke i informuar për mospasjen e ndonjë llogarie bankare të
individëve apo të kompanive të dyshuara. Ndërsa një bankë me
shkresën nr.389/1, datë 26.11.2001 drejtuar Ministrisë së Financave
informon që shtetasi arab Yassin Kadi (pjesëtar i listës së zezë) ka
llogari pranë saj si pronar apo si bashkëpronar në kompani të
ndryshme si dhe informon që banka ka marrë masën e bllokimit të
tyre.

Gjithashtu, u mor informacioni që ky individ është bashkëpronar
në dy kompani të tjera, të cilat kanë llogari përkatësisht në dy banka.
Këto sinjalizime u pasuan nga kontrolle të Bankës së Shqipërisë
në këto dy banka. Për rezultatet e kontrollit është informuar Ministria
e Financave dhe i është tërhequr vëmendja bankave për një
bashkëpunim më të përgjegjshëm dhe efikas. Në vijim të këtij
qëndrimi të Bankës së Shqipërisë është verifikuar se në banka
janë krijuar strukturat e rrjedhjes së informacionit për rastet e
transaksioneve të dyshimta si dhe janë përcaktuar personat
përgjegjës për kontaktime me autoritetin përgjegjës për
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parandalimin e pastrimit të parave. Në sistemin financiar shqiptar
numërohen edhe një numër i konsiderueshëm zyrash këmbimi
valutor dhe subjektesh financiare jobanka, të cilat gjithashtu, janë
objekt i inspektimit nga ana e Bankës së Shqipërisë.

Në vitin 2002 janë kryer inspektime të plota në 12 zyra këmbimesh
valutore dhe në 4 institucione financiare jobanka si dhe një
inspektim i pjesshëm i orientuar vetëm për pastrimin e parave. Në
këto inspektime, krahas vlerësimit të respektimit të kuadrit ligjor
dhe rregullativ të Bankës së Shqipërisë, objekt ka qenë dhe zbatimi
i procedurave për parandalimin e pastrimit të parave.

Nga inspektimet në vend të kryera në këto zyra nuk kanë rezultuar
raste të këmbimeve valutore në apo mbi kufirin e kërkuar për
plotësimin e formularëve të veprimeve në cash. Vetëm në një zyrë
këmbimi janë konstatuar veprime mbi kufi, por është neglizhuar
vetëm plotësimi i formularëve në fjalë. Prandaj, Banka e Shqipërisë
ka lënë detyrë në raport që të plotësohen formularët në përputhje
me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. I njëjti fenomen është vërejtur
edhe nga inspektimi i një institucioni financiar jobankë. Banka e
Shqipërisë ka mbajtur të njëjtin qëndrim duke kërkuar plotësimin
rregullisht të formularit të veprimeve në cash. Në këtë institucion
është kryer përsëri një inspektim i pjesshëm gjatë të cilit nuk janë
konstatuar me raste të tilla.

Ndërsa inspektimet e plota të kryera në tre institucionet e tjera
financiare jobanka, nuk kanë konstatuar raste të këmbimeve
valutore, të transfertave apo të veprimeve të tjera, të cilat kërkonin
plotësimin e formularit të veprimeve në cash. Banka e Shqipërisë
ka asistuar në një grup pune të përbashkët me Drejtorinë e
Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave, me qëllim
kontrollin dhe verifikimin e llogarive bankare dhe të transaksioneve
të emrave të listës së zezë dhe më konkretisht të shtetasit Yassin
Kadi, në të gjitha bankat e nivelit të dytë. Nga verifikimi u arrit në
konkluzionin se në disa banka personi i sipërpërmendur kishte
llogari individuale ose të kompanive ku ai rezulton bashkëpronar,
të cilat nuk kishin lëvizje, ose lëvizje të cilat nuk u konsideruan si
të dyshimta, që nga janari i vitit 2001.
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Banka e Shqipërisë, në përputhje me detyrimet e saj ligjore dhe
me qëllim përmbushjen e tyre, si edhe në mbështetje të vendimit
numër 7 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë do të vazhdojë
të jetë e angazhuar në luftën kundër terrorizmit dhe pastrimit të
parave.
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Të nderuar zotërinj deputetë!

Banka e Shqipërisë, prej disa vitesh dhe periodikisht, paraqet
raporte në Kuvend. Ky raportim kryhet në zbatim të detyrimit ligjor
që ka Banka e Shqipërisë për t’u përgjigjur para Kuvendit; në zbatim
të detyrimeve që Banka i ka vënë vetes për të rritur transparencën
dhe përgjegjshmërinë. Në këtë kuadër, do të raportoj sot para jush
zbatimin e detyrave që ligji “Për Bankën e Shqipërisë” i ka caktuar
Bankës së Shqipërisë. Detyrat e një banke qendrore janë të shumta
dhe gjithçka që ajo bën në favor të zhvillimit ekonomik të vendit
është e dobishme. Megjithatë, sot do të trajtoj disa nga detyrat më
kryesore të institucionit që drejtoj.

I. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË ARRIJË DHE TË
RUAJË STABILITETIN E ÇMIMEVE.

Në mënyrë të vazhdueshme në raportet e Bankës së Shqipërisë
dhe në prezantimet e mia si Guvernator keni dëgjuar për këtë
objektiv. Më duhet të theksoj se ky objektiv përbën detyrën më
kryesore që ka Banka eShqipërisë dhe elementin kryesor me të
cilin duhet të vlerësohet rezultati i këtij institucioni. Çdo detyrë tjetër,
siç e përcakton edhe ligji, është dytësore dhe zbatohet në funksion
të objektivit kryesor.

Objektivi i inflacionit për vitin 2002 u përcaktua në të njëjtat nivele
si edhe viti 2001. Që në fillim të vitit u evidentuan të paktën dy
rreziqe kryesore për arritjen e objektivit të inflacionit:

• kriza energjitike;
• arritja e objektivit të rritjes ekonomike, sidomos e degës

së bujqësisë.

FJALA NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, DHJETOR 2002
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Në vitin 2002 inflacioni u publikua në bazë të shportës së re të
mallrave e cila kishte ndryshime në peshat e grupeve dhe zërave
përbërës si dhe përfshinte 41artikuj më tepër, të pamatur më parë.
Këto ndryshime krijuan një faktor shtesë me ndikim në inflacion, i
cili në raportet e Bankës së Shqipërisë është emërtuar “efekti
statistikor”. Përvoja, si ajo botërore ashtu edhe ajo shqiptare, tregon
se në momente të tilla të ndryshimeve të matjes së treguesve të
ekonomisë reale,krijohen disa luhatje të pazakonta. Me kalimin e
kohës, matja fiton konsistencë dhe ecuri normale të llogaritjes.

Në janar të vitit 2002 hyri në qarkullim fizikisht monedha e 12
vendeve evropiane. Është vlerësuar që kjo dukuri ndikoi në rritje
të inflacionit të vendeve të Eurozonës, vende të cilat përfaqësojnë
partnerin kryesor tregtar përShqipërinë. Për pasojë, në kushte të
tjera të pandryshueshme, inflacioni që importohej nëpërmjet blerjes
së mallrave dhe të shërbimeve në Eurozonë ishte më i lartë.

Faktorëve të njohur prej fillimit të vitit për presionin që do të
ushtronin në rritje të inflacionit iu shtuan edhe të tjerë të
paparashikuar si tërheqja e depozitave nga dy bankat më të mëdha
të vendit në pranverën e këtij viti; mosrealizimi i të ardhurave nga
privatizimi si dhe përmbytjet e verës dhe vjeshtës, të cilat dëmtuan
prodhimin bujqësor e blegtoral dhe shkurtuan stinën turistike. Në
fund të muajit nëntor 2002, Indeksi i Çmimeve të Konsumit ka arritur
në vlerën 98.91. Në nivel vjetor, norma e inflacionit është 4.1 për
qind ndërkohë që mesatarisht ajo qëndron në nivelin 5.7 për qind.
Në përgjithësi, gjatë vitit 2002 ecuria e normës së inflacionit është
ndikuar nga dy grupet me peshën më të madhe, grupi “ushqim
dhe pije joalkolike” dhe grupi “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”.
Megjithatë, edhe në grupet e tjera janë vërejtur lëvizje të ndjeshme
të nivelit të çmimeve që në momente të caktuara kanë ndikuar në
inflacionin në tërësi.

Faktorët që ndikojnë në normën e inflacionit janë klasifikuar si
faktorë me ndikim pozitiv ose negativ, me ndikim të përhershëm
ose të përkohshëm, me kah nga kërkesa apo nga oferta, të
menjëhershëm apo të vonuar, me bazë spekulative ose objektive.

Ndër faktorët e përhershëm që veprojnë në formimin e normës
mujore të inflacionit është veprimi i agregatëve monetarë dhe në
veçanti i atij më likuid, agregatit M1. Rritja e lartë që pësoi M1 në
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muajt shkurt-prill, duke arritur në 29 për qind në fund të muajit prill,
ndikoi në rritje të presioneve inflacioniste. Pas kalimit të situatës
problematike me sistemin bankar në mars-maj 2002, filloi të
stabilizohet edhe agregati M1 duke reduktuar presionin mbi
inflacionin. Kështu, në tetor rritja vjetore e agregatit M1 është ulur
me 13 pikë përqindjeje. Rezultati i muajit tetor është në nivel më të
mirë se sa i programuari. Nëse në programin monetar ishte
parashikuar një rritje prej 22 për qind e M1, në fund të tetorit ky
tregues rezultoi 16 për qind.

Treguesit e tjerë realë monetarë po i afrohen trendit të tyre, duke
treguar për zbutje të presioneve inflacioniste. Të dhënat e muajve
shtator dhe tetor tregojnë se likuiditeti ka vijuar të kthehet në
sistemin bankar, madje ritmet e kthimit janë përshpejtuar.

Kursi i këmbimit, një faktor tjetër me veprim të përhershëm në
inflacion, nuk ka ushtruar presione të forta inflacioniste pas gjysmës
së parë të vitit. Lëvizja simetrike e kursit të këmbimit duke filluar
nga muaji maj ka ndikuar në balancimin e presioneve të kursit të
këmbimit të lekut kundrejt dollarit amerikan dhe euros në inflacion.
Në muajin nëntor kursi i këmbimit të lekut kundrejt dollarit ka arritur
në 136.9 nga 138.6 që ishte një muaj më parë. Ky mbiçmim i lekut
është ndjerë pothuajse për gjatë pjesës më të madhe të muajit
nëntor. Në këtë muaj krahasuar me nëntorët e viteve të tjera, leku
kundrejt dollarit rezulton i mbiçmuar.

Kundrejt euros ka ndodhur pothuajse e kundërta. Këtë muaj leku
ka arritur nënçmim më të madh se sa në muajin nëntor të vitit të
kaluar. Krahasuar me muajin tetor leku është nënçmuar lehtë (nga
136 lek/euro mesatarja e muajit tetor në 137 lek/euro mesatarja e
muajit nëntor). Edhe fillimi i muajit dhjetor flet për të njëjtën ecuri të
kursit të këmbimit: nënçmim i lehtë kundrejt euros dhe mbiçmim i
lehtë kundrejt dollarit. Një ecuri e tillë është pasqyrim i zhvillimeve
në tregjet ndërkombëtare dhe i mbiçmimit të euros kundrejt dollarit
amerikan,sidomos pas vendimit të FED për reduktimin e normave
të interesit në fillim të muajit nëntor.

Shpenzimet buxhetore kanë vijuar të jenë të tkurrura gjatë gjysmës
së dytë të vitit duke pasqyruar edhe mungesën e likuiditetit në
sistemin bankar por edhe kujdesin që po tregon Qeveria Shqiptare
për të normalizuar financat publike dhe për të respektuar objektivat
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buxhetorë. Ecuria e inflacionit është ndikuar nga politika buxhetore.
Plani dhjetëmujor i shpenzimeve buxhetore është realizuar në
masën 84 për qind ndërsa realizimi vjetor është në nivelin 69 për
qind. Kjo ka ndikuar në zbutjen e presioneve inflacioniste, në
mënyrë të veçantë duke filluar nga muaji prill e në vazhdim.

Normat e inflacionit të vendeve partnere kryesore tregtare me
Shqipërinë, kanë regjistruar shifra disi më të larta se pritshmëritë
duke dhënë ndikim në rritjen çmimeve të mallrave të importuar,
prej muajit shtator. Kështu, inflacioni në vendet e Eurozonës
vazhdon të jetë më i lartë sesa parashikimi prej 2 për qind në nivel
vjetor, duke shënuar një vlerë prej 2.2 për qind në muajin nëntor.

Dy partnerët tanë tregtarë, Italia dhe Greqia rezultojnë me norma
edhe më të larta prej 2.8 dhe 3.6 për qind përkatësisht. Mungesa e
energjisë elektrike është një tjetër faktor që ndikon mbi normën e
inflacionit. Megjithatë, këtë vit, Qeveria po zbaton një politikë më
të kujdesshme për ruajtjen e rezervave ujore, për të minimizuar
më pas një krizë të rëndë energjitike dimrin që vjen. Por, duhet
patur parasysh që kriza energjitike e dy viteve të fundit ka dhënë
ndikimet e veta negative në rritjen e prodhimit,sidomos atij
industrial, gjë që, gjithashtu, ndikon në nivelin e çmimeve në
ekonomi.

Ndër faktorët specifikë kryesorë që kanë vepruar këtë vit
përmendim:

• Klima e favorshme politike, në mënyrë të veçantë pas
korrikut të këtij viti, nuk ka vepruar në kahun rritës për
inflacionin dhe në përgjithësi në pritjet inflacioniste.

• Dëmet nga përmbytjet, prekën kryesisht sektorin e
bujqësisë. Sipërfaqet e përmbytura, si edhe dëmtimet në
blegtori, vlerësohet të ulin prodhimin e brendshëm bujqësor
për vitin 2002 dhe në vijim. Për pasojë, kjo konsiderohet
si një tregues i mjaftueshëm, që në njëfarë mënyre ndikon
në tregun e brendshëm për produkte të vendit, por sidomos
në vitin e ardhshëm. Në gjuhën e thjeshtë ekonomike
përkthehen në rritje çmimesh dhe në shtimin e kërkesave
për importe për prodhimet përkatëse.

Çfarë parashikon Banka e Shqipërisë deri në fund të vitit? Në
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përgjithësi, muaji dhjetor kthehet në një muaj kritik për ecurinë e
çmimeve të konsumit si pasojë e rritjes spekulative të çmimeve
kryesisht të ushqimeve në prag të festave. Një ecuri e tillë
ndihmohet edhe nga kërkesa joelastike e konsumatorëve. Për këtë
arsye, Banka e Shqipërisë ndërmori një fushatë edukuese për
publikun me qëllim që të ndikojë në reduktimin e ndikimit të këtij
elementi në treg. Kjo fushatë përqendrohet në dy drejtime kryesore:
bashkëpunimi me autoritetet përkatëse të Qeverisë për të mos
lejuar që spekulimi në treg të kthehet në fenomen mbizotërues
dhe fushatë publicitare me konsumatorët. Banka e Shqipërisë
vlerëson që ndikimi i këtij fenomen negativ do të kërkojë të paktën
dy vjet për t’u reduktuar pasi është intensifikuar prej disa vitesh.
Megjithatë, vlerësohet se ndikim jo të pakët fushata ka dhënë qysh
gjatë këtij viti. Kjo na bën të besojmë që objektivi i inflacionit për
vitin 2002 do të respektohet.Ecuria e agregatëve monetarë ka qenë
e tillë që ka zbutur presionet për rritjen e inflacionit. Si pasojë e
kapërcimit të problemeve me likuiditetin të shkaktuara nga tërheqja
e depozitave dhe fillimi i kthimit të parasë në sistem, madje me
ritme të kënaqshme. Sipas të dhënave operative, elementi më likuid
i ofertës së parasë ka reduktuar ritmin e rritjes. Ulja e interesit të
depozitave nga bankat e sistemit, pas uljes së interesit bazë nga
FED dhe BQE, do të çojë në uljen e mëtejshme të të ardhurave
nga interesat për depozitat në dollarë amerikanë. Në këtë mënyrë,
favorizohet monedha vendase, duke shërbyer si nxitje për rritjen e
kursimeve në lekë. Ecuria e kursit të këmbimit ka qenë relativisht
e qëndrueshme dhe e balancuar.

Në bazë të këtij skenari vlerësohet që norma e inflacionit të rezultojë
në nivelet 3-4 për qind. Pa dashur të tregohem jomodest, më duhet
të theksoj që prej disa vitesh Banka e Shqipërisë ka siguruar
realizimin e objektivit të inflacionit.

II. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË HARTOJË, TË
MIRATOJË DHE TË ZBATOJË NË MËNYRË TË PAVARUR POLITIKËN
MONETARE.

Politika monetare përcaktohet në funksion të objektivit kryesor.
Duke qenë se zyrtarisht zbatohet regjimi i monetary targeting,
programi monetar hartohet duke patur si objektiv orientues rritjen
vjetore të ofertës së parasë dhe si objektiva sasiorë mjetet e
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brendshme neto të Bankës së Shqipërisë e të sistemit bankar dhe
mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, Banka e
Shqipërisë, për të rritur kredibilitetin e saj dhe përgjegjshmërinë si
institucion, ka avancuar më tej duke e shtuar theksin në arritjen e
objektivit të inflacionit. Me fjalë të tjera, edhe nëse tre objektivat e
mësipërm sasiorë realizohen, Banka e Shqipërisë nuk e konsideron
të përmbushur misionin e saj përsa kohë që nuk është siguruar
respektimi i objektivit të inflacionit.

Në vitin 2002 Banka e Shqipërisë adoptoi fillimisht një politikë
monetare neutrale, por që e zhvendosi në politikë monetare
shtrënguese si pasojë e rritjes së presioneve inflacioniste në
ekonomi dhe e problemeve me sistemin bankar. Shtrëngimi i
politikës monetare kishte dy qëllime: të ndikonte në uljen e inflacionit
dhe të nxiste kthimin e besimit në sistemin bankar duke ofruar
rritje të interesave realë për depozitat. Kështu, Banka e Shqipërisë
rriti normën e interesit bazë me1.5 pikë përqindjeje dhe sinjalizoi
vazhdimisht se është e përshtatshme ruajtja ose shtrëngimi i
mëtejshëm i politikës monetare.

Fundi i tremujorit të dytë tregoi shenjat e para të përmirësimit të
situatës. Bankat reaguan duke rritur normat e interesit të depozitave
në lekë ndërsa paraja filloi të kthehej ngadalë në sistem. Banka e
Shqipërisë ndërpreu financimin e deficitit buxhetor, duke u ndalur
në kufirin 5 për qind të mesatares së të ardhurave të lejuar nga
ligji, 6 miliardë lekë. Megjithatë, huamarrja e sistemit bankar pranë
Bankës së Shqipërisë vazhdoi të rritej dhe në fund të tremujorit të
dytë arriti në 6 miliardë lekë.

Tendencat e përmirësimit të treguesve monetarë u forcuan gjatë
tremujorit të tretë. Depozitat në lekë shënuan rritje prej 4.4 miliardë
lekësh gjatë gjithë tremujorit të tretë. Në fund të muajit tetor, sipas
të dhënave operative, depozitat ishin praktikisht afër nivelit të muajit
shkurt, para krizës së tërheqjes së depozitave. Interesi i depozitave
në lekë u rrit gradualisht dhe në mënyrë të vazhdueshme me rreth
1.2 pikë përqindjeje nga fundi i muajit mars deri në fund të muajit
tetor,në përgjigje të rritjes së interesit të bërë nga Banka e
Shqipërisë.

Tërheqja e depozitave dhe lëkundja e besimit në sistemin bankar
ka bërë që oferta monetare të ketë rritje të ngadaltë gjatë këtij viti.
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Norma vjetore e rritjes së M3 ka qenë vazhdimisht në ulje gjatë
vitit 2002. Duke filluar nga muaji prill, norma e rritjes vjetore të M3
real ka qenë nën nivelin ekulibër, të përafruar nga trendi. Në fund
të muajit tetor rritja vjetore e M3 është 11.5 për qind duke iu afruar
mjaft nivelit të programuar prej 10.3 për qind.

Kjo sugjeron se niveli i mjeteve monetare në ekonomi nuk është
burim presionesh inflacioniste, për sa kohë që niveli real i tyre është
nën kërkesën e ekonomisë. Megjithatë, mjetet monetare paraqiten
të zhvendosura drejt atyre më likuide, të përdorshme më lehtësisht
si mjete transaksionesh. Duke gjykuar nga nivelet historike, kjo
zhvendosje ka vazhduar të jetë e pranishme gjatë tremujorit të
tretë e në vazhdim.

Duke marrë parasysh kthimin e likuiditetit në sistem, zbutjen e
presioneve inflacioniste, si dhe nevojën për të mbështetur rritjen
ekonomike, në kushtet kur u rishikua në reduktim objektivi i rritjes
ekonomike, pas muajit qershor Banka e Shqipërisë ka zbatuar një
politikë monetare të kujdesshme. Ajo ka mbajtur të pandryshuar
normën bazë të interesit dhe kuadrin e instrumenteve të përdorura
për injektimin e likuiditetit në sistem. Për këtë arsye, Banka e
Shqipërisë kaloi përsëri në një pozicion neural të politikës monetare
duke konsideruar si të paparanueshëm skenarin e reduktimit të
normave të interesit.

Përmirësimi i gjendjes së depozitave ka bërë të mundur që bankat
të jenë në gjendje të mbulojnë kërkesën e ekonomisë për mjete
monetare dhe të ulin huamarrjen pranë Bankës së Shqipërisë.
Huamarrja e sistemit pranë Bankës së Shqipërisë shënoi ulje gjatë
këtij tremujori. Injektimi i likuiditetit në sistem nga Banka e
Shqipërisë zbriti, nga 6.6 miliardë lekë, niveli maksimal i shënuar
në muajin korrik, në 4.2 miliardë lekë në muajin shtator. Përmirësimi
i gjendjes së likuiditetit në sistem ka vijuar edhe në muajt tetor dhe
nëntor. Në fund të muajit nëntor mungesa e likuditetit ishte 1.3
miliardë lekë nga 6.6 miliardë lekë në muajin korrik, muaj kur u
shënua niveli më i lartë i nevojës së sistemit bankar për likuiditet.
Paraja jashtë bankave në fund të muajit tetor ishte pothuaj 6
miliardë lekë më e ulët se parashikimi i programit monetar. Ajo ka
qenë në ulje gjatë gjithë tremujorit. Krahasuar me muajin qershor,
kur paraja jashtë bankave arriti nivelin më të lartë, 132.7 miliardë
lekë, ajo është ulur me 5.7 miliardë lekë. Kthimi i parasë në sistemin
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bankar ka vazhduar edhe në muajin nëntor. Sipas të dhënave
operative, niveli i saj zbriti në 125.7 miliardë lekë, duke ruajtur të
njëjtin ritëm kthimi në sistem me atë të katër muajve paraardhës.
Megjithatë, paraja jashtë bankave mbetet përbërësi i ofertës
monetare me normën më të lartë të rritjes vjetore.

Ulja nivelit të parasë jashtë bankave, e huamarrjes së bankave
tregtare dhe e financimit të deficitit nga Banka e Shqipërisë, kanë
ndikuar edhe në uljen e nivelit të bazës monetare. Niveli i saj është
ulur me 1.8 miliardë lekë gjatë tremujorit të tretë dhe ka vazhduar të
shënojë ulje dhe gjatë muajve tetor dhe nëntor. Në fund të muajit tetor
niveli i saj ishte 5.2 miliardë lekë nën nivelin e parashikuar në program.

Banka e Shqipërisë ka ulur financimin e saj për deficitin buxhetor,
duke lënë më shumë hapësirë për bankat tregtare në investimin e
fondeve të tyre. Qeveria është mbuluar në humarrjen pranë sistemit
bankar, e cila përbën 75 për qind të financimit të deficitit, për
mbulimin e deficitit të saj. Pjesa tjetër e deficitit është mbuluar nga
financimi i jashtëm.

Ndërsa treguesit sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë respektuar
si gjatë tremujorit të tretë ashtu dhe gjatë muajve tetor dhe nëntor.
Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë kanë ardhur gjithnjë
e në rritje duke thelluar diferencën nga objektivi i tyre. Niveli i
mjeteve valutore gjatë tremujorit të tretë i dedikohet rritjes së
rezervave valutore të Bankës së Shqipërisë si rezultat i kalimit të
35 milionë dollarëve të projektit IDA si dhe i rritjes së depozitave
në valutë (kryesisht në muajin gusht). Sipas të dhënave operative,
mjetet valutore neto në fund të muajit nëntor rezultojnë 22.2 milionë
dollarë më të larta se kufiri i poshtëm objektiv.

Duke përjashtuar muajin mars, niveli i mjeteve të brendshme neto
ka ardhur në ulje duke përmirësuar me ritme të kënaqshme
diferencën nga objektivi i tyre. Në fund të tremujorit të tretë kjo
diferencë rezultoi rreth 7 miliardë lekë ndërsa është vërejtur një
thellim i kësaj diference dhe për muajt tetor dhe nëntor. Ulja e nivelit
të mjeteve të brendshme është rezultat i uljes së vazhdueshme të
bazës monetare si dhe rritjes së mjeteve valutore neto. Sipas të
dhënave operative, mjetet e brendshme neto të Bankës së
Shqipërisë në fund të muajit nëntor rezultojnë 14.5 miliardë lekë
më të ulëta se kufiri i sipërm objektiv.



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

60

Tremujori i tretë 2002 ka njohur realizim dhe për objektivin e kredisë
neto për qeverinë. Në fund të muajit shtator 2002 kredia neto për
Qeverinë rezultoi rreh 0.3 miliardë lekë më pak se kufiri i sipërm
objektiv.

III. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË NXISË DHE TË
RUAJË LIKUIDITETIN, AFTËSINË PAGUESE DHE FUNKSIONIMIN
NORMAL TË SISTEMIT BANKAR.

Në vitin 2002 Banka e Shqipërisë u vu përballë një prove të vështirë.
Tërheqja masive e depozitave nga dy bankat më të mëdha të vendit
në muajt mars-maj 2002 krijoi probleme për ecurinë e inflacionit,
të kursit të këmbimit, vështirësoi situatën e likuiditetit dhe të
financimit të Qeverisë dhe krijoi një situatë të tillë që mund të kishte
pasoja të rënda nëse përhapej në krejt sektorin bankar dhe shtrihej
për një kohë të gjatë. Megjithëse për këtë situatë është paraqitur
një raport i veçantë dhe i detajuar në Kuvend, më duhet të theksoj
edhe një herë se kriza u kalua relativisht mirë. Situata e panikut u
arrit të qetësohej brenda muajit qershor 2002, efekti negativ në
treguesit e tjerë u neutralizua brenda muajit shtator 2002 dhe pas
këtij muaji po evidentohet rikuperimi i situatës dhe kthimi i besimit
në sistemin bankar. Për të siguruar këtë, Banka e Shqipërisë hoqi
dorë përkohësisht nga objektivi kryesor i saj duke e përshtatur
politikën e vet dhevendimet e saj me ruajtjen e qëndrueshmërisë
së sistemit bankar. Në këtë kuadër Banka e Shqipërisë injektoi
likuiditetin e nevojshëm në treg gjë që mundësoi plotësimin e
nevojave të depozituesve të bankave dhe ruajtjen e aftësisë
paguese të tyre si dhe ecurinë normale të shpenzimeve të buxhetit
të shtetit.

Rritja relativisht e lartë mujore e depozitave në lekë, pas tërheqjes
së tyre, është rrjedhojë e kthimit të parasë në sistemin bankar, e
ndikuar kjo edhe nga rritja e normave të interesit të depozitave në
lekë. Niveli i depozitave në lekë, në muajin tetor, ishte 7.1 miliardë
lekë më i lartë nga ai i programuar. Rritja e depozitave në lekë
është përqendruar vetëm në depozitat me afat, ndërkohë që
depozitat pa afat janë në ulje gjatë tremujorit të tretë. Diferenca e
lartë e normave të interesit midis depozitave me dhe pa afat në
lekë i shtyn individët dhe firmat të orientohen drejt depozitave me
afat.
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Edhe depozitat në valutë janë rritur përtej parashikimit, megjithë
qëndrueshmërinë e kursit të këmbimit gjatë tremujorit të tretë.

Madje, efekti i kursit ka ndikuar në uljen e vlerës së tyre në lekë
me 1.3 miliardë lekë gjatë këtij tremujori. Edhe në rritjen e këtyre
depozitave ka ndikuar kthimi i asaj pjese tëdepozitave të tërhequra
që ishin në valutë të huaj. Rritja e depozitave në valutë është e
pranishme si në depozitat me afat ashtu dhe në ato pa afat. Kjo
ndikohet nga niveli i ulët normave të interesit të depozitave në valutë.

Rritja e depozitave në valutë ka përbërë dhe bazën e rritjes së
mjeteve valutore neto të sistemit. Mjetet valutore të Bankës së
Shqipërisë janë rritur me 20 milionë usd ndërsa mjetet valutore
neto të bankave tregtare me 40.6 milionë usd.Rritja e mjeteve
valutore gjatë tremujorit të tretë ka përbërë afërsisht 70 për qind të
burimit të rritjes monetare gjatë tremujorit të tretë. Përmirësimi i
situatës së likuiditetit ka bërë që në tremujorin e tretë bankat të
rrisin financimin për deficitin buxhetor. Portofoli i bonove të thesarit
është rritur me 4.4 miliardë lekë krahasuar me vetëm 1.1 miliardë
lekë gjatë tremujorit të dytë. Kjo ka mbuluar 70 për qind të kërkesave
të qeverisë gjatë tremujorit. Pjesa tjetër e financimit është mbuluar
nga financimi i individëve dhe i institucioneve të tjera. Kjo strukturë
financimi ka vazhduar edhe gjatë muajve tetor-nëntor. Bankat
tregtare kanë qenë financuesi kryesor i deficitit me bono thesari.
Banka e Shqipërisë nuk ka financuar deficitin pas muajit prill, madje
në muajin tetor ajo ka ulur financimin e saj nga 6.0 miliardë lekë në
3.1 miliardë lekë.

IV. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË NDIHMOJË NË
PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE KREDITUESE NË MBËSHTETJE TË
STABILITETIT DHE TË ZHVILLIMEVE EKONOMIKE TË VENDIT.

Rreth dy vjet më parë Banka e Shqipërisë filloi një fushatë
sensibilizimi për të nxitur kreditimin e ekonomisë nga ana e sistemit
bankar. Pavarësisht se kjo fushatë u pa disi me skepticizëm,
sidomos përballë vështirësive dhe problemeve të shumta që u
renditën si nga bizneset ashtu dhe bankat tregtare, sot mund të
themi që kreditimi i ekonomisë ka ecur me ritme të kënaqshme
dhe vitet 2001 e 2002 japin një pamje krejt të ndryshme.
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Teprica e kredisë, në fund të muajit shtator të vitit 2002, arriti në
44.3 miliardë lekë, duke u rritur 7.7 miliardë lekë kundrejt fundit të
vitit 2001 ose gati 1.5 herë më e lartë se rritja e tepricës së kredisë
në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Kredia e re e akorduar si nëntëmujor për vitin 2002 arriti në 44.2
miliardë lekë, afërsisht 1.8 herë më e lartë se në të njëjtën periudhë
të vitit 2001 (71 për qind e saj ishte kredi afatshkurtër). Lëvrimi i
kredisë në terma kohorë afatmesëm dhe afatgjatë gjatë periudhës
janar-shtator të vitit 2002 ka patur tendenca rritjeje.

Niveli i tyre si nëntëmujor arriti në 12.6 miliardë lekë. Kreditimi në
afate të tilla kohore forcon idenë e rritjes së bashkëpunimit bankë
- biznes. Rreth 29.3 për qind e kredisë së re si nëntëmujor është
lëvruar në lekë. Vetëm në tremujorin e tretë të vitit 2002, 54.1 për
qind e kredisë së re u lëvrua në lekë. Gjatë tre viteve të fundit
është hera e parë që brenda një tremujori lëvrimi i kredive të reja
në lekë të jetë më i lartë se ai në valutë. Niveli i kredive të reja
është rritur ndjeshëm, ku shumë banka i kanë dyfishuar ato
krahasuar me periudhën janar-shtator të vitit 2001.

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 degë u vlerësuan në rënie. Tendencë
rritjeje ka patur kreditimi për blerje pasurish të patundshme. Si
pasojë e prishjeve të ndërtimeve pa leje, sipas specialistëve, shumë
biznese i janë drejtuar bankave për blerje ambientesh për
vazhdimin e aktivitetit të tyre tregtar. Krahasuar me fundin e vitit
2001, në fund të muajit shtator të vitit 2002, evidentohet një rritje e
kreditimit në degën “prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike
dhe ujit”. Si nëntëmujor nuk ka një ecuri normale të kreditimit të
kësaj dege. Kjo lidhet me periudhat në të cilat situata e energjisë
elektrike është me probleme. Kreditimi në degën transport dhe
telekomunikacion vlerësohet të karakterizohet nga një tendencë
në rënie të vazhdueshme, pasi, po sipas specialistëve të bankave,
mendohet që tregu në këtë degë duket i stabilizuar.

Kreditimi i ekonomisë, si nëntëmujor, për vitin 2002 u shoqërua
nga këto zhvillime:
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• kredia afatshkurtër arriti në nivelin 48.4 për qind duke
shënuar një rënie prej 4.6 pikë përqindjeje krahasuar me
fundin e vitit 2001. Kredia afatmesme dhe afatgjatë kanë
shfaqur tendenca rritjeje. Në terma relativë evidentohet
se 74 për qind e rritjes së tepricës së kredisë gjithsej (7.7
miliardë lekë) në fund të muajit shtator 2002, krahasuar
me periudhën në fund të vitit 2001, ka ardhur nga rritja e
tepricës së kredisë afatmesme dhe afatgjatë të marra së
bashku;

• teprica e kredisë në valutë vazhdon të jetë mbizotëruese
në tepricën e kredisë gjithsej (67 për qind e saj). Stabiliteti
i kursit të këmbimit të lekut dhe niveli më i ulët i interesave
për kredinë në valutë e justifikon preferencën e huamarrjes
në valutë. Po kështu, kredia në valutë preferohet edhe si
pasojë e ndjeshmërisë që kanë çmimet ndaj lëvizjeve të
kursit të këmbimit, ndjeshmëri e cila përforcohet më tepër
po të kemi parasysh që pjesa më e madhe e kredisë
destinohet për sektorin e tregtisë. Por, përsëri rreziku i
kursit të këmbimit është i pranishëm dhe i pashmangshëm,
pavarësisht se nuk është karakterizuar nga luhatje të
mëdha. Megjithatë, duhet theksuar që kreditimi në lekë si
nëntëmujor ka ndikuar në rritjen e tepricës së kredisë si
sistem bankar në nivelin 25 për qind;

• mbizotëron kreditimi në sektorin privat, 97.4 për qind.
Teprica e kredisë në sektorin publik si pasojë e shlyerjeve
shënon vetëm rënie.

Në periudhën e mbetur të vitit 2002 kredia bankare në mbështetje
të ekonomisë mendojmë se jo vetëm do të arrijë parashikimet në
programim monetar por, nisur nga niveli mesatar i kreditimit mujor
deri në fund të muajit shtator 2002, vlerësojmë se ajo mund të
kapë shifrën rreth 10.2 miliardë lekë.

Rritja e kreditimit të ekonomisë është një faktor shtesë, i cili
mbështet rritjen ekonomike. Akoma më optimistë jemi po të kemi
parasysh që në vitin 2002, në ndryshim nga vitet e kaluara, ka
filluar të rritet pesha e kredisë afatgjatë, madje në tremujorin e
tretë të vitit është dhënë më tepër kredi afatgjatë se sa afatshkurtër.
Rritja e afatit të kreditimit krijon mundësi për financimin e projekteve
prodhuese dhe me efekt afatgjatë në ekonominë e vendit. Zgjerimi
i kreditimit dëshmon se ekonomia shqiptare edhe për vitin 2002
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do të vijojë të ketë ritme pozitive rritjeje. Duke u përballur gjithnjë
me vështirësitë e të dhënave për ekonominë reale, gjë që do të
mundësonte kryerjen e një analize të plotë dhe të hershme të
ecurisë së ekonomisë mund të theksoj në përgjithësi se në vitin
2002, objektivi i rritjes ekonomike është rishikuar duke e ulur atë.
Si faktor kryesor vlerësohen problemet me energjinë elektrike.
Ndikimi i tyre prej të paktën dy vjetësh ka kufizuar mundësinë e
rritjes sidomos të sektorit industrial.

Gjithashtu, dëmet e shkaktuara nga kushtet e vështira të motit e
kanë reduktuar objektivin e rritjes së prodhimit bujqësor.

V. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR DETYRË TË ADMINISTROJË
REZERVËN VALUTORE.

Aktualisht vlera e rezervës valutore bruto ka arritur në 826.6 milionë
dollarë.Gjatë këtij viti rezerva valutore bruto është rritur me rreth
89.66 milionë dollarë ose 12 pikë përqindjeje në raport me nivelin
e këtyre rezervave në fund të vitit paraardhës. Ndër faktorët
kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e rezervës valutore gjatë vitit
2002 përmendim: hyrje nga huatë e akorduara nga Fondi Monetar
Ndërkombëtar, IDA dhe institucione të tjera financiare
ndërkombëtare në masën 91.64 milionë dollarë, shifër kjo rreth 51
për qind më e lartë krahasuar me nivelin e këtij treguesi në vitin
paraardhës, hyrje nga blerje e valutës nga Ministria e Financave
dhe bankat e nivelit të dytë 42.53 milionë dollarë dhe të ardhura
nga investimi i rezervës valutore 25.07 milionë dollarë.

Faktorët që kanë ndikuar në reduktimin e rezervës valutore gjatë
kësaj periudhe lidhen së pari me kryerjen e pagesave në kuadrin e
realizimit të shërbimit të borxhit për qeverinë, të cilat regjistrojnë
shifrën 41.26 milionë dollarë, me kryerjen e transfertave në emër
të Ministrisë së Financave dhe të bankave të nivelit të dytë në
masën 88.98 milionë dollarë dhe me shitjen e valutës rreth 13.81
milionë dollarë Ministrisë së Financave dhe sistemit bankar.

Kthimi mesatar i siguruar nga investimi i rezervës valutore gjatë
vitit 2002, i shprehur në shifra relative, vlerësohet në 3.08 pikë
përqindjeje.Gjatë vitit 2002, është rishikuar dhe miratuar politika e
administrimit të rezervës valutore si dhe është punuar edhe në
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drejtim të përmirësimit të funksionimit të skemës së administrimit
të rezervës valutore. Qëllimi final mbetet përmirësimi i mënyrës së
administrimit të rezervës valutore, ndarja e saktë e të drejtave dhe
e përgjegjësive, si edhe matja e performancës së investimit sipas
metodave që përdorin institucionet e ngjashme të vendeve të
zhvilluara. Në këtë kuadër, në Bankën e Shqipërisë, është ngritur
dhe funksionon Komiteti i Investimit, një organizëm me pjesëmarrje
të administratorëve dhe të drejtuesve të departamenteve që
kontribuojnë në ndërtimin e analizave mbi zhvillimet në tregjet
ndërkombëtare financiare dhe ekzekutimin e veprimeve konkrete
të investimit të rezervës valutore.

Në përfundim, dëshiroj të theksoj që Banka e Shqipërisë
vazhdimisht gjatë vitit 2002, si edhe në vitet e mëparshme, ka patur
në qendër të vëmendjes respektimin rigoroz të detyrave të saj
ligjore. Plani afatmesëm, i cili është hartuar për të mbështetur
zhvillimin institucional të Bankës së Shqipërisë në vitet 2003-2005,
ka të përcaktuar dhe hapat konkretë ndërmarrja e të cilëve do të
sigurojë rritje të përgjegjshmërisë në veprimtarinë e saj.
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Mirëdita dhe mirëseerdhët! Në këtë konferencë shtypi dua të
shtjelloj dy çështje, që kanë të bëjnë me funksionet e bankës
qendrore dhe me aktualitetin. E para është inflacioni dhe çështja e
dytë që doja të trajtoja është euro, futja e euros në Shqipëri. Lidhur
me inflacionin, duke qenë treguesi kryesor i çdo banke qendrore
të çdo vendi, më duhet të them që në Shqipëri në vitin 2001 u
vërtetua një inflacion vjetor 3.5 për qind. Shifra është përfundimtare.
Ajo është brenda intervalit të deklaruar nga Banka e Shqipërisë
deri në 4 për qind. Natyrisht që është gjë e mirë që u vërtetua
brenda intervalit. Ndërkohë, inflacioni i muajit dhjetor ishte 5.3 për
qind. Edhe këtu, deri diku mund të themi që u vërtetua parashikimi
ose ajo pritje e Bankës së Shqipërisë, që do të kishim një rritje të
inflacionit. Natyrisht që nuk jam i kënaqur që vërtetohet rritja e
çmimeve, por jemi përpara një fakti dhe ne bëmë parashikimet
lidhur me këtë çështje. Ndikuesi kryesor në inflacionin e vitit 2001,
pothuajse si për traditë, është zëri “ushqime, pije dhe duhan”, i cili
si zë është rritur me 6.4 për qind dhe ka dhënë një ndikim në
inflacion me 4.4 për qind, ndërsa vetë nënzëri “fruta-perime” ka
patur një rritje prej 19.8 për qind. Është pothuajse po kaq sa ç’është
rritur në muajin dhjetor në vitin 2000. Natyrisht ky është zëri që na
jep të drejtën ne të nxjerrim konkluzionin që ka dhe një rritje
spekulative të çmimeve, për arsye se është një rritje e fortë në një
muaj dhe dihet që lidhet me tre festat që kanë shoqëruar vitin 2000
dhe vitin 2001. Thashë tre festat që kanë shoqëruar, pse në vite të
tjera bëhen dy, ngaqë festa e Ramadanit zhvendoset në kohë. Me
të trija festat rresht, kjo jep një hapësirë më të madhe për spekulim,
për arsye se ka një rritje të kërkesës të shpejtë, të fortë dhe të
vazhdueshme në kohë.

Gjithashtu, në inflacionin e muajit dhjetor ka ndikuar dhe rritja e
çmimeve të konsumit të energjisë elektrike që më 1 dhjetor me 50
për qind për pjesën mbi 300 kilovat/orë. Përllogaritjet janë që në
inflacion kjo të ketë ndikuar diku tek 1 përqindëshi. Ka edhe zëra
të tjerë që kanë ndikuar në inflacion. Sido që të jetë, duke bërë një

“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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përmbledhje të faktorëve që kanë ndikuar në rritje dhe në zbutje të
inflacionit, mund t’i rendisja kështu:

• Së pari, është kriza energjitike e ndarë në dy pjesë: në
rritje të çmimit të energjisë elektrike dhe në ndërprerje të
energjisë elektrike.

• Së dyti, është rritja spekulative e çmimeve në muajin
dhjetor.

• Së treti, janë kushtet atmosferike, sidomos bllokimi i zonave
të tëra të veriut të Shqipërisë nga ngrica, ndërsa ndër
faktorët që kanë ndikuar në zbutje, do të përmendja çmimet
e ulura botërore në ushqime dhe në naftë, do të përmendja
mbiçmimin e lekut, sidomos gjatë muajit dhjetor.

Njëkohësisht do të përmendja dhe mosvërtetimin e shpenzimeve
të tejngarkuara të buxhetit të shtetit, ndryshe nga çdo vit tjetër kur
dhjetori ka qenë i tejngarkuar. Jo se nuk janë vërtetuar përsëri dhe
në këtë dhjetor shpenzime buxhetore më të larta nga muajt e tjerë,
por këtë vit nuk ka patur atë shkallë intensiteti shpenzimesh ose
kjo shkallë ka qenë më e ulur nga vitet e tjera.

Duke bërë analizën dhe përmbledhjen e të gjithë këtyre faktorëve,
rezulton që faktorët e parë në kahun rritës të inflacionit kanë ndikuar.

Gjatë gjithë vitit 2001 ne si Bankë e Shqipërisë jemi munduar të
tregojmë që kryesisht inflacioni ka patur si faktorë krahun e ofertës
monetare, jo të kërkesës monetare. Këtë ne mund ta argumentojmë
me të tërë faktorët që kanë ndikuar. Dhe juve në materialin që do
t’iu shpërndahet, iu shpjegohet se cilët janë ata faktorë që nuk
janë çmuar asnjëherë, që kanë qenë faktorë të përhershëm. Qoftë
kriza energjitike, qoftë kriza në Maqedoni, qoftë edhe rritja
administrative e çmimeve nuk gjykohen që janë afatgjata. Ndërkohë
që faktorë të tjerë janë ata që çmohen afatgjatë, dhe sidomos ata
që i përkasin krizave ekonomike dhe faktorëve të treguesve
monetarë.

Duke qenë që janë këta faktorët që japin efekte afatgjata, Banka e
Shqipërisë gjatë gjithë vitit 2001 është munduar që në të tërë
publikimet e saj të japë disa inflacione, për të matur efektet
përkatëse, sidomos të krahut të kërkesës agregate. Kemi folur për
inflacionin bazë, i cili gjithnjë thuajse ka qenë diku tek 1 përqindëshi,
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por jo më shumë se 1 për qind. Pra ka qenë shumë më poshtë nga
ai kufi që ne kemi përcaktuar (2 deri në 4 për qind). Kemi inflacionin
duke përjashtuar grupin e ushqimeve. Është një inflacion,
përgjithësisht në vendet e Evropës Lindore, ku luhatjet e çmimeve
të ushqimeve janë të mëdha, i cili përdoret për të parë sa do të
ishte ky efekt pa këtë grup. Edhe këtu, inflacioni vjetor i matur në
muaj të ndryshëm ka qenë plus minus 1 për qind gjatë tërë vitit.
Gjithashtu, është edhe një tregues i tretë, të cilin ne gjatë tërë vitit
2001 jemi munduar që ta transmetojmë në publik, nëpërmjet jush
ose botimeve të ndryshme të Bankës së Shqipërisë. Ky është
inflacioni sipas shportës së re të menduar, dhe që sipas gjykimit
tonë, është më pranë realitetit. Besoj, nga fundi i muajit janar ose
nga fillimi i muajit shkurt INSTAT-i do të bëjë botimin e kësaj shporte
të re, pasi përfaqësuesi i FMN-së ka ardhur dhe besoj që është
çështje vetëm shpalljeje. Sipas këtij inflacioni të matur me shportën
e re, gjykohet që inflacioni luhatet rreth 2 përqindëshit. Pra, inflacioni
i korrektuar i vitit 2001 me shportën e re.

Tani, cili do të jetë inflacioni i vitit 2002? Sipas gjykimit të Bankës
së Shqipërisë dhe në “Letter of Intent”( Letër Mirëkuptimi) që sapo
firmosëm për FMN-në së bashku me Kryeministrin dhe Ministrin e
Financave, si objektiv për vitin 2002, ne përcaktuam inflacionin në
nivelin 2 deri në 4 për qind. Gjykimi ynë është që ky inflacion është
edhe i arritshëm, por dhe i përshtatshëm për zhvillimin ekonomik
të vendit, pra për të siguruar edhe stabilitet çmimesh, edhe rritje
ekonomike. Ndërkohë, janë edhe disa faktorë që duhen mbajtur
parasysh gjatë vitit 2002, të cilët mund të ndikojnë në përkeqësim
ose që e shqetësojnë Bankën e Shqipërisë lidhur me inflacionin.

Së pari, është kriza energjitike, qoftë për nga aspekti i thellimit të
saj ose kohëzgjatja e saj. Ajo ende mbetet një problem i hapur. Së
dyti, është kriza në Maqedoni. Ende nuk dimë të ardhmen e saj
dhe dihet që Maqedonia është e lidhur me importin e fruta-perimeve
në Shqipëri. Njëkohësisht është edhe efekti në vazhdim i rritjes së
çmimit të energjisë elektrike të bërë në muajin dhjetor 2001, efekt
i cili do të shtrihet në kohë, sipas mendimit të Bankës së Shqipërisë,
të paktën edhe në tre muajt e parë të vitit 2002.

Përsa i përket çështjes së dytë, dihet që euro më 1 janar 2002
mori pushtetin në një grup vendesh kryesore të Evropës, me
ekonomitë më të zhvilluara të kontinentit. Mirëpo efektet e tij u
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shtrinë në të gjithë Evropën dhe ndoshta duhet thënë në të gjithë
botën. Ashtu si të gjitha sistemet bankare dhe financiare të të gjithë
botës, edhe në Shqipëri sistemi bankar bëri përgatitjet e veta në
muajt e fundit të vitit. Banka e Shqipërisë udhëhoqi një fushatë për
të mos u gjetur publiku shqiptar i papërgatitur lidhur me futjen e
euros. Konstatimi i tanishëm lidhur me këtë fushatë është që
përgjithësisht fushata ishte e suksesshme, falë natyrisht punës së
sistemit bankar, por edhe falë ndihmës nga ana juaj. E tërë media
ka qenë e mobilizuar dhe në përkrahje të realizimit të një fushate
për një futje sa më të butë të euros si një monedhë e re. Konstatimet
janë jo vetëm nga ekspertët, por edhe nisur nga gjykimi që asnjëra
nga bankat tregtare nuk kërkoi euro nga Banka e Shqipërisë. Mund
të themi që kjo fushatë e ka gjetur veten dhe euro ka hyrë krejt
natyrshëm në Shqipëri. Sigurisht që nuk dua të them që nuk ka
patur pengesa, por e përgjithshmja është që euro ka hyrë natyrshëm
dhe nuk ka patur shqetësime në Shqipëri. Ka patur komisione,
duke filluar nga 1 janari 2002. Komisionet gjykohen të jenë në
nivelin 1 deri në 3 për qind në sistemin bankar, të cilat kryesisht
mbulojnë koston e transportit të euros për në Shqipëri, brenda
Shqipërisë dhe koston e transportit të monedhave që
zëvendësohen për në vendet përkatëse. Ka banka që zbatojnë
komisione më të ulëta, disa që zbatojnë komisione më të larta.
Nuk është punë e Bankës së Shqipërisë çështja e komisioneve.
Dëshira jonë ishte që përpara futjes së monedhës së re, shqiptarët
të përfshiheshin në depozitimin e monedhave që përbënin euron,
pa komisione. Kjo u realizua. Për pjesën tjetër, natyrisht që bankat
do të mbulojnë kostot e tyre. Në këtë fushatë, pavarësisht se gjatë
tërë kohës ne si publik jemi bazuar në euron në cash, në fakt bankat
kanë përballuar edhe pjesën tjetër të fushatës, që është sistemi
kontabël dhe rillogaritja e interesave, për arësye se futja e një
monedhe të re ka edhe këto probleme.

Tani, gjatë dhjetorit u vërtetua mbiçmimi i lekut si rezultat i një futjeje
masive të monedhave përbërëse të euros në treg, ndërsa gjatë
ditëve të fundit të dhjetorit dhe sidomos në janar 2002 raporti thuajse
është stabilizuar. Gjykimi i Bankës së Shqipërisë është se tashmë
nëntori, dhjetori dhe janari kanë patur pjesën më të madhe të
këmbimit të monedhave përbërëse të euros me euro, ndërsa shkurti
do të jetë më i butë në këtë drejtim. Sidoqë të jetë, kjo nuk do të
thotë që Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar -do t’iu ftoja dhe
juve- të ulin vigjilencën në këtë drejtim. Ende mbetet për të bërë
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deri më 28 shkurt. Kur përbërësit e euros do të humbasin fuqinë
në treg dhe çdo monedhë përkatëse e çdo vendi do të këmbehet
në tregun përkatës vetëm në bankën qendrore të vendit përkatës.
Pra, edhe një herë, ka kohë deri më 28 shkurt që shtetasit shqiptarë
të këmbejnë valutat përbërëse të euros në euro ose në monedhat
që ata dëshirojnë deri më datën 28 shkurt.

Ju faleminderit. Kjo ishte çfarë unë doja të komunikoja me ju. Jam
i gatshëm për pyetjet.
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Sipas traditës dhe Rregullores së Trasparencës së Bankës së
Shqipërisë mbaj  këtë konferencë për shtyp për të trajtuar zhvillimet
kryesore në çmimet e konsumit gjatë vitit 2002, faktorët që ndikuan
në to, qofshin këta të zakonshëm ose të paparashikuar si dhe
pritshmërinë për ecurinë e mëtejshme të çmimeve.

Objektivi i Bankës së Shqipërisë i përcaktuar për vitin 2002 ishte
mbajtja e normës së inflacionit në fund të vitit brenda intervalit 2
deri në 4 për qind. Ky objektiv përfaqëson një synim afatmesëm të
Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, faktorët që ndikuan në ecurinë
e çmimeve të konsumit gjatë gjithë vitit 2002 ushtruan presion për
rritje të inflacionit dhe për pasojë është vështirësuar shkalla e
përmbushjes së këtij objektivi. Muaji dhjetor gjithnjë është shfaqur
me mjaft surpriza të pakëndshme në drejtim të nivelit të çmimeve
të konsumit, efekti negativ i të cilave shumëfishohet si pasojë e
veprimeve spekulative në treg. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë në
përputhje me pritshmëritë e saj (pa ndonjë zhvillim surprizë),
vlerëson se niveli i inflacionit në fund të vitit 2002, do të jetë rreth 4
për qind, afër kufirit të sipërm të intervalit objektiv.

Faktorët që kanë ndikuar gjatë vitit 2002 kanë qenë me veprim të
dyfishtë: nga kahu i ofertës dhe i kërkesës. Ky dallim bëhet pasi në
bazë të natyrës së faktorit që ndikon, përcaktohet nëse duhet të
reagohet me vendime të politikës monetare apo jo. Si rregull i
përgjthshëm, politika monetare është aktive në drejtim të ndryshimit
të normës së interesit, nëse vëren që faktorët apo presionet vijnë
nga kahu i kërkesës: më shumë para në qarkullim, nënçmim i
monedhës së vendit etj.. Nëse faktorët janë të krahut të ofertës,
për shembull rritje apo liberalizim i çmimeve të administruara, ato
përfaqësojnë goditje të cilat edhe pse shkaktojnë rritje të inflacionit,
gjykohet se ndikimi i tyre është i njëhershëm pa fuqi prapavepruese
në periudhat që pasojnë. Ndaj ndryshimeve të tilla të çmimeve si
rregull politika monetare nuk duhet të reagojë. Megjithatë, në vitin

“ZHVILLIMET E FUNDIT NË TREGUESIT E
INFLACIONIT DHE ECURIA E PRITSHME E ÇMIMEVE
PËR MUAJIN DHJETOR”. KONFERENCA PËR SHTYP E
DATËS 26 NËNTOR 2002
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2002 ka qenë fakt që faktorët e ofertës kanë vepruar njëri pas
tjetrit duke u shndërruar në një faktor me ndikim më afatgjatë mbi
inflacionin.

Në pjesën e parë të vitit u evidentuan të paktën dy rreziqe kryesore
për arritjen e objektivit të inflacionit:

- kriza energjitike;
- shqetësimet në lidhje me realizimin e objektivit të rritjes

ekonomike, sidomos në degën e bujqësisë.

Përveç këtyre faktorëve, në vitin 2002 inflacioni u publikua në bazë
të shportës së re të mallrave, e cila kishte ndryshime në peshat e
grupeve dhe të zërave përbërës si dhe përfshinte 41 artikuj më
tepër, të pamatur më parë. Këto ndryshime krijuan një faktor shtesë
me ndikim në inflacion, i cili në raportet e Bankës së Shqipërisë
është emërtuar “efekti statistikor”. Përvoja, si ajo botërore ashtu
edhe ajo shqiptare, tregon se në momente të tilla të ndryshimeve
të matjes së treguesve të ekonomisë reale, krijohen disa luhatje të
pazakonta. Me kalimin e kohës, matja fiton konsistencë dhe ecuri
normale të llogaritjes.

Gjithashtu, në janar të vitit 2002 hyri në qarkullim fizikisht monedha
e përbashkët e 12 vendeve evropiane, euro. Është vlerësuar që
kjo dukuri ndikoi në rritje të inflacionit të vendeve të Eurozonës,
vende të cilat përfaqësojnë partnerin kryesor tregtar për Shqipërinë.
Për pasojë, në kushte të tjera të pandryshueshme, inflacioni që
importohej nëpërmjet blerjes së mallrave dhe të shërbimeve në
Eurozonë ishte më i lartë.

Faktorëve të njohur që në fillim të vitit për presionin që do të
ushtronin në rritje të inflacionit iu shtuan edhe të tjerë të
paparashikuar si: tërheqja e depozitave nga paniku i përhapur në
dy bankat më të mëdha të vendit në pranverën e këtij viti dhe
përmbytjet e muajit shtator -të cilat dëmtuan prodhimin bujqësor e
blegtoral dhe shkurtuan stinën turistike.
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INFLACIONI DHE FAKTORËT QË NDIKOJNË ATË

Në fund të muajit tetor 2002 indeksi i çmimeve të konsumit ka
arritur në vlerën 98.89. Në nivel vjetor, norma e inflacionit është
6.1 për qind ndërkohë që si normë vjetore mesatare -ajo qëndron
në nivelin 5.8 për qind. Këto shifra nuk përfaqësojnë as vlerat më
të larta dhe as vlerat më të ulëta të inflacionit vjetor gjatë vitit 2002.
Në mënyrë të vazhdueshme inflacioni ka qenë jashtë intervalit
objektiv dhe mbi kufirin e sipërm të tij. Niveli më i lartë u arrit në
muajin shkurt me 7.7 për qind ndërkohë që inflacioni ra nën 4 për
qind në një muaj të vetëm, në qershor.

Në përgjithësi, gjatë vitit 2002 ecuria e normës së inflacionit ka
qenë atribut i ndikimit të dy grupeve me peshë më të madhe, grupit
“ushqim dhe pije joalkolike” dhe grupit “qira, ujë, lëndë djegëse
dhe energji”. Megjithatë, edhe në grupet e tjera janë vërejtur lëvizje
të ndjeshme të nivelit të çmimeve, që në momente të caktuara
kanë ndikuar në inflacionin në tërësi.

Faktorët që kanë ndikuar në normën e inflacionit janë klasifikuar si
faktorë me ndikim pozitiv ose negativ, me ndikim të përhershëm
ose të përkohshëm, me kah nga kërkesa apo nga oferta, të
menjëhershëm apo të vonuar, me bazë spekulative ose objektive.
Ndër faktorët e përhershëm që veprojnë në formimin e normës
mujore të inflacionit është veprimi i agregatëve monetarë dhe në
veçanti i atij më likuid, agregatit M1. Studimet tona kanë treguar se
inflacioni ndikohet nga zhvillimet monetare me një efekt
prapaveprues për rreth tre muaj. Pas rritjes së lartë që pësoi M1
në muajt shkurt-prill, ai filloi të stabilizohet në vlera më të
qëndrueshme duke pësuar rritje të vogla në muajt maj dhe qershor,

Tabelë 1: Norma vjetore e inflacionit. 
 1999 2000 2001 2002 
Janar 6.0 -1.3 2.2 6.5 
Shkurt 3.5 -1.3 1.5 7.7 
Mars 2.0 -2.1 2.9 7.6 
Prill 0.4 -1.4 3.0 6.6 
Maj -0.1 -0.1 2.5 4.6 
Qershor -0.6 0.1 4.0 3.8 
Korrik 0.1 -1.3 5.6 4.3 
Gusht -0.6 -0.7 4.1 5.5 
Shtator -1.9 0.9 3.5 5.4 
Tetor -1.8 1.8 1.8 6.1 
Nentor -1.2 1.9 2.8  
Dhjetor -1.0 4.2 3.5  
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derisa në muajin korrik dhe në vazhdim shënoi reduktim të lehtë.
Ky fakt ka ndikuar në normalizimin e ushtrimit të presioneve
inflacioniste.

Grafik 1. Ndryshimet vjetore në përqindje të Agregatit Monetar M1 dhe
parasë jashtë bankave

Kursi i këmbimit, si një faktor tjetër me veprim të përhershëm, nuk
ka ushtruar presione të forta inflacioniste pas gjysmës së parë të
vitit. Lëvizja simetrike e kursit të këmbimit duke filluar nga muaji
maj, ka ndikuar në balancimin e presioneve të kursit të këmbimit
të lekut kundrejt këtyre dy monedhave në inflacion. Këtë e tregon
ecuria e inflacionit gjatë periudhës maj-tetor, gjatë së cilës çmimet
kanë qenë relativisht të qëndrueshme kundrejt periudhës janar-
prill.

Grafik 2. Ndryshimet vjetore të kursit të këmbimit lek/usd dhe lek/euro.
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Shpenzimet buxhetore kanë vijuar të jenë të tkurrura gjatë gjysmës
së dytë të vitit duke pasqyruar edhe mungesën e likuiditetit në
sistemin bankar. Plani tetëmujor i shpenzimeve buxhetore është
realizuar në masën 88 për qind. Kjo ka ndikuar në zbutjen e
presioneve inflacioniste, në mënyrë të veçantë duke filluar nga
muaji prill e në vazhdim.

Normat e inflacionit të vendeve partnere kryesore tregtare me
Shqipërinë, kanë regjistruar shifra më të larta se pritshmëritë. Kjo
ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e çmimeve të mallrave të
importuara duke filluar nga muaji shtator, muaj kur importet fillojnë
të gjallërohen pas rënies së prodhimit në stinën e verës. Kështu,
inflacioni në vendet e Eeurozonës vazhdon të jetë më i lartë sesa
parashikimi prej 2 për qind në nivel vjetor, duke shënuar një vlerë
prej 2.3 për qind në muajin tetor. Në Itali, partneri kryesor tregtar i
Shqipërisë,  inflacioni vjetor ishte në nivelin 2.7 për qind. Inflacioni
vjetor në tetor në vendin tjetër fqinj, Greqinë, arriti në 3.7 për qind
dhe inflacioni vjetor mesatar 3.6 për qind. Mekanizmi i trasmisionit
shpjegon se mbiçmimi i euros dhe afrimi i vlerës së saj në
shkëmbim me lekun afër vlerës së dollarit ka sjellë importe më të
shtrenjta, në një ekonomi shqiptare ku 78 për qind e shkëmbimeve
tregtare kryhet me Eurozonën dhe 65 për qind kryhet me ato vende
anëtare të Eurozonës ku ka inflacion më të lartë, Itali dhe Greqi.

Mungesa e energjisë elektrike është kthyer tashmë në një faktor
të përhershëm që ndikon mbi normën e inflacionit. Kështu, ndërsa
stabilizimi i situatës energjitike në muajt prill e maj ndikoi në uljen
e normës së inflacionit në muajt maj e qershor, mungesat që erdhën
duke u rritur në muajt e tjerë (edhe gjatë muajve të verës) ndikuan
në kahun negativ në rritjen e normës së inflacionit. Megjithatë, duket
se qeveria po zbaton një politikë më të kujdesshme për ruajtjen e
rezervave ujore, për të minimizuar një krizë të rëndë energjitike
dimrin që po vjen. Ky faktor ka ndikim psikologjik në kahun rritës
të inflacionit, sa herë që jepen shenjat e para të një krize energjitike.
Në mënyrë të veçantë, këtë vit kufizimet e energjisë elektrike
shkaktuan drejtpërdrejt rritjen e çmimit të naftës dhe në mënyrë të
tërthortë edhe të shërbimeve.

Ndër faktorët specifikë kryesorë që kanë vepruar këtë vit
përmendim:
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Klima e favorshme politike, në mënyrë të veçantë pas korrikut të
këtij viti, nuk ka vepruar në kahun rritës për inflacionin lidhur me
faktorët psikologjikë dhe në përgjithësi në pritjet inflacioniste.

Dëmet nga përmbytjet, prekën sektorin e bujqësisë në një masë
rreth 2 miliardë lekë. Sipërfaqet e tëra të përmbytura, si edhe
dëmtimet në blegtori, vlerësohet të ulin prodhimin e brendshëm
bujqësor për vitin 2002 dhe në vijim. Për pasojë, kjo vlerësohet si
një indikator i mjaftueshëm, që në njëfarë mënyre do të sjellë
mungesa në tregun e brendshëm për produkte të vendit, por
sidomos në vitin e ardhshëm. Këto mungesa në gjuhën e thjeshtë
ekonomike përkthehen në rritje çmimesh dhe në shtimin e
kërkesave për importe për prodhimet përkatëse. Për më tepër, fakti
i fundit mund të shkaktojë rritje nga inflacioni i importuar. Mungesat
në treg sjellin, në periudhat e rritjes konsumatore, siç ka treguar
dhe historia e inflacionit, rritje të veprimeve spekulative,  që rrisin
çmimet deri në nivele absurde.

REAGIMI I BANKËS SË SHQIPËRISË.

Në përgjigje të presioneve inflacioniste, por edhe për të nxitur
kthimin e parasë në banka, pas ngjarjeve të mars – maj 2002,
Banka e Shqipërisë ka shtrënguar politikën monetare. Kjo është
konkretizuar me rritje të normave të interesit të repove dy herë
dhe në total të masën 1.5 pikë përqindjeje si dhe me sinjalizimin e
vazhdueshëm se është e përshtatshme ruajtja ose shtrëngimi i
mëtejshëm i politikës monetare. Nga ana tjetër, rritja e normave të
interesit ka ndihmuar në kthimin e parave në sistemin bankar si
edhe ka zbutur presionet inflacioniste, me efekt më të plotë në
gjysmën e dytë të vitit. Kështu, depozitat me afat kanë pësuar rritje
duke filluar nga muaji korrik dhe në muajin shtator pësuan një rritje
të konsiderueshme prej 3.4 miliardë lekësh.

Një tjetër element nxitës ka qenë edhe rritja e interesave realë dhe
e diferencës së interesave në lekë me ato në valutë, diferencë e
cila është zgjeruar më tej edhe si pasojë e reduktimit të interesave
në valutë në tregjet ndërkombëtare. Këto lëvizje rrisin më tej
interesin për monedhën e vendit.
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PRITSHMËRITË PËR INFLACIONIN

Siç u theksua më sipër, ende synojmë që në fund të vitit të arrihet
norma e inflacionit afër 4 për qind. Kjo për arsye se:

• Ecuria e agregatëve monetarë ka qenë e tillë që ka zbutur
presionet për rritjen e inflacionit. Si pasojë e kapërcimit të
problemeve me likuiditetin të shkaktuara nga tërheqja e
depozitave dhe fillimi i kthimit të parasë në sistem, madje
me ritme të kënaqshme gjatë muajit tetor, elementi më
likuid i ofertës së parasë ka reduktuar ritmin e rritjes.

• Ulja e interesit të depozitave në dollarë amerikanë nga
bankat e sistemit, do të çojë në uljen e mëtejshme të të
ardhurave nga interesat për to. Interesat për depozitat në
euro nuk pritet të pësojnë ndryshime. Interesat në lekë
pritet të ruajnë nivelet aktuale me luhatje të lehta në rritje
nga banka të veçanta. Niveli i pritshëm i interesave në
tregun e brendshëm, pritet të favorizojë monedhën
vendase, duke shërbyer si nxitje për rritjen e kursimeve
në lekë.

• Ecuria e kursit të këmbimit, në muajin tetor nuk paraqet
rrezikshmëri për rritjen e inflacionit të muajit nëntor.
Mbiçmimi i lekut ndaj dy monedhave të huaja, nuk flet për
ushtrimin e presioneve inflacioniste nga kursi i këmbimit.
Leku është mbiçmuar disi kundrejt dollarit dhe ka patur
një nënçmim të lehtë kundrejt euros gjatë gjysmës së parë
të muajit nëntor. Duke u nisur nga kjo, dhe nga mbiçmimi
i vërejtur gjatë viteve të fundit në muajin dhjetor, nuk presim
që kursi i këmbimit të japë ndikim në rritjen e inflacionit në
fundin e vitit.

Përveç faktorëve të mësipërm në kahun negativ pritet të veprojnë
këta faktorë:

• Inflacioni i importuar, pasi pritet që në Eurozonë inflacioni
të mos reduktohet, madje një partner kryesor tregtar,
Greqia, pret të ketë një inflacion prej 3.4 për qind në fund
të dhjetorit dhe inflacion mesatar vjetor prej 3.6 për qind.

• Kanë filluar përsëri ndërprerjet e energjisë elektrike, të cilat
kanë qenë dhe shkaku kryesor për një ecuri jo të mirë të
degës së industrisë në vend dhe që ka ndikuar në
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reduktimin e objektivit për rritjen e ekonomisë.
• Prodhimi bujqësor nuk pritet të japë kontributin e planifikuar

në rritjen e PBB-së. Në këto kushte, muajt në vijim do të
ketë një prodhim më të ulët bujqësor dhe blegtoral vendas.
Kjo do të sjellë më pak prodhim vendas në treg, i cili do të
zëvendësohet nga ai i importuar, pra edhe çmime më të
larta, për shkak të inflacionit të importuar. Po kështu do të
kemi prodhime agroindustriale “më të shtrenjta”, për shkak
të përdorimit më të pakët të produkteve vendase, “më të
lira”, në procesin e prodhimit.

• Veprimi i faktorëve spekulativë i cili shfaqet me intensitet
në prag të festave të fundvitit. Tashmë është e verifikuar
se çmimet e fundvitit, dhe për pasojë edhe objektivi për
inflacionin, janë të kërcënuar nga efektet spekulative të
rritjes së çmimeve. Ky spekulim po merr tiparin e një faktori
me veprim sezonal në inflacion me veprim në kahun rritës.
Më i dukshëm ky “sezonalitet” shfaqet në grupin e mallrave
të tregtueshëm.

PLAN VEPRIMI I BANKËS SË SHQIPËRISË PËR TË REDUKTUAR
VEPRIMIN E FAKTORËVE SPEKULATIVË

Spekulimi me çmimet në fund të vitit është një fenomen, i cili është
bërë mjaft i dukshëm në tre vitet e fundit dhe madje intensiteti i tij
ka ardhur duke u rritur. Duke qenë se ai ndikon drejtpërdrejt në një
nga treguesit kryesorë të ekonomisë, çmimet e konsumit, Banka e
Shqipërisë ka ideuar një plan veprimi për të reduktuar veprimin e
faktorëve të tillë në treg. Sigurisht që nuk pritet që rezultatet të
jenë maksimale qysh këtë vit. Megjithatë, ky plan veprimi do të na
ndihmojë që për një periudhë afatmesme të sigurojmë efektet e
dëshiruara.

Kjo fushatë ka dy elemente bazë:

• bashkëveprimin me Qeverinë Shqiptare dhe institucionet
e tjera përkatëse;

• edukimin e popullsisë por edhe të bizneseve për të
modeluar sjelljet e tyre me qëllim që të mos bëhen
mbështetës të spekulimit.
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Bashkëpunimi me Qeverinë Shqiptare është i nevojshëm për të
reduktuar sa më shumë të jetë e mundur ata faktorë që ndikojnë
në rritje çmimesh në fund të vitit. Në tërësi, periudha e dimrit
shoqërohet me rritje çmimesh si pasojë e motit të ftohtë që
shoqërohet me krijimin e rezervave ushqimore, ndjehet më e plotë
kriza energjitike si dhe rritet importi i mallrave në përgjigje të uljes
së prodhimit të brendshëm. Përveç këtyre faktorëve, Banka e
Shqipërisë mendon që organet e pushtetit qendror e vendor mund
të angazhohen konkretisht për reduktuar spekulimin me çmimet.
Masat të cilat mund të merren dhe bashkërendohen në këtë drejtim
kanë të bëjnë me:

• Publikimin e çmimeve. Nga autoritetet përkatëse në
mënyrë të rregullt ditore gjatë muajit dhjetor mund të
publikohen çmimet e importeve të mallrave apo ato të
tregut të shumicës dhe të pakicës. Në këtë mënyrë,
identifikohet spekuluesi dhe madhësia e spekulimit. Mbi
këtë bazë, organet e tatimeve kanë mundësi të ndjekin
diferencat e çmimeve dhe të llogarisin më mirë detyrimet
fiskale të bizneseve.

• Ruajtja e një ritmi harmonik në kryerjen e shpenzimeve
buxhetore. Grumbullimi i tyre në fund të vitit dhe sidomos
zbatimi i praktikës së parapagimeve, krijon kushte për të
rritur çmimet edhe për shkak të iluzionit të pasjes së më
shumë parave në dispozicion.

• Ruajtja e një ritmi harmonik në grumbullimin e të ardhurave.
Muaji dhjetor nuk duhet të shndërrohet në muaj me aktivitet
intensiv të organeve tatimore-doganore për mbledhje të
ardhurash me qëllim përmbushjen e detyrave të
planifikuara. Në këtë mënyrë penalizohen padrejtësisht
bizneset, sidomos nëse nga organet tatimore do të
kërkohen parapagime të detyrimeve në tatim-taksa.

• Dhënien e shtrirë në kohë (jo të përqendruar në fund të
muajit dhjetor) të shpërblimeve për punonjësit e
administratës shtetërore apo pagat shtesë për arsimtarët
gjë që lejon dhe rritje graduale të kërkesës nga këto grupe
të popullsisë duke mos krijuar një kërkesë të rritur artificiale
në fund të vitit.

Po kështu, mund të studjohet nëse ka hapësira të tjera ligjore të
cilat u mundësojnë organeve shtetërore qedrore dhe të pushtetit
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vendor të mos lejojnë rritje të pajustifikuar çmimesh nga ana e
tregtarëve.

Në planin afatmesëm do të ndihmonte forcimi i autoritetit të
mbrojtjes së konsumatorit dhe nxitjes së konkurrencës në tregje si
dhe forcimi i zbatimit të ligjit dhe të kuadrit rregullativ përkatës.

Në tërësi, për masat që do të merren do të ishte e dobishme që të
kishte prononcime dhe njoftime publike të vazhdueshme.

Ndërgjegjësimi i publikut për të mos reaguar me rritje artificiale të
kërkesës për mallra. Ndoshta për traditë në Shqipëri blihet me tepri
mall në prag festash dhe kërkesa kthehet në inelastike. Kjo do të
thotë që pavarësisht nga oferta e shtuar, çmimet rriten.
Ndërgjegjësimi i publikut për këtë çështje do të synohet nëpërmjet
mediave si mjet më i shpejtë dhe më efikas dhe në këtë rast do të
kërkonim ndihmën tuaj të vlefshme dhe të mirëpritur.

Banka e Shqipërisë sugjeron se do të ishte e vlefshme mbështetja
juaj nëpërmjet botimit të shkrimeve, bërjes së intervistave dhe
ndjekjes së çmimeve të tregjeve. Po kështu, pasqyrimi sa më i
saktë dhe i gjerë i të gjitha aktiviteteve që do të bëjë Banka e
Shqipërisë për këtë çështje.

Së fundi, duhet të jetë e qartë që edhe bizneset vetë përfitojnë nga
reduktimi i spekulimeve në tregje. Pavarësisht se në plan
afatshkurtër duket sikur ata do të arkëtojnë më pak para nëse nuk
i rrisin në mënyrë artificiale çmimet, në plan afatgjatë do të ketë
përfitime pasi stabilizimi i çmimeve sjell më tepër siguri për vendimet
e tyre të investimit dhe të zgjerimit të aktivitetit. Të gjitha këto
elemente janë të dobishme për t’u trajtuar në mënyrë intensive në
median shqiptare.
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DEPOZITAT JANË FARE PRANË SIGURIMIT 100% EDHE PA
PROJEKTLIGJIN

Pyetje: Media ka debatuar kohët e fundit projektligjin “Për sigurimin
e depozitave” të dërguar në Kuvend nga institucioni juaj. Ka
depozitues në dy rrethe të vendit që u janë drejtuar sporteleve të
bankave për të tërhequr depozitat. Lexuesit duan të dinë çfarë
është ky projektligj që ka sjellë këto reagime?

Përgjigje: Në shoqërinë e zhvilluar në të cilën duam të shkojmë,
shumë aktivitete kryesore të biznesit dhe fusha të tjera sigurohen.
Ju sigurisht keni degjuar që tek ne, si kudo në vendet e tjera të
botës, ka sigurim të makinave, të pasurisë, sigurim shëndetësor,
madje edhe sigurim të jetës. Për të realizuar këtë proces sigurimi,
ngrihen institute dhe agjenci të specializuara. Projektligji “Për
sigurimin e depozitave” në analogji këtë bën, krijon Agjencinë e
Sigurimit të Depozitave. Është e natyrshme që makina nuk
sigurohet pasi të jetë përplasur, as edhe pasuria pasi të ketë
ndodhur tërmeti apo ajo të jetë djegur. Po ashtu, edhe nuk mund
të pritet që bankat të mbyllen apo të falimentojnë, që një shtet të
nisë veprimtarinë e sigurimit të depozitave bankare.

Kjo iniciativë e Bankës së Shqipërisë synon të mbulojë një fushë
ende të pambuluar të aktivitetit bankar në Shqipëri, atë të sigurimit
të depozitave. Sistemi i sigurimit të depozitave është i pranishëm
në të gjitha shtetet e Evropës Perëndimore dhe Lindore. Por, kjo
s’do të thotë që depozituesit e këtyre vendeve të rendin nëpër
sportelet e bankave për të tërhequr depozitat e tyre.

Pyetje: Po pse pikërisht tani ky projektligj? Mos vallë depozitat janë
të rrezikuara?

Përgjigje: Gjithnjë ka një “kur”, pra një kohë kur një iniciativë kryhet.
Po ju pyes unë juve:”Kur e mendoni ju të përshtatshme paraqitjen

CANI: JU GARANTOJ DEPOZITAT

INTERVISTA PËR GAZETËN "SHEKULLI",
DATË 24 MARS 2002
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e këtij projektligji?”. Sigurisht, e keni të vështirë të më jepni një
përgjigje.

Mund t’ju them se ky projektligj ka qenë në diskutim nga Banka e
Shqipërisë që në vitin 1996. U përgatit një draft, madje edhe një
institut i pavarur përgatiti një draft të tij. Draftet shkuan deri në
qeveri, tek Ministri i Financave i asaj kohe, por nuk u miratuan. Në
vitin 1997 nuk mund të bëhej asgjë, pse projektligje të tilla nuk
miratohen kurrë në situata krizash. Gjatë viteve 1998-2000 kemi
patur një korrespondencë të vazhdueshme me institucionet e
specializuara të huaja, për të marrë variante të projektligjit, optimale
për vendin tonë. Drafti i përgatitur në këtë mënyrë ndoqi gjatë vitit
2001 rrugën institucionale. Iu paraqit bankave, OJQ-ve të fushës,
Ministrisë së Financave dhe asaj të Drejtësisë, Qeverisë, për të
mbërritur në Kuvend.

Për të plotësuar pyetjen tuaj, duke shtuar nëse ishte momenti i
përshtatshëm për ta paraqitur, mund të them se projektligji është
dhe i shpejtuar, edhe i vonuar. Ju mund të çuditeni nga ky lloj
arsyetimi. Ju shpjegoj se projektligji është i vonuar për arsye se
vështirë të gjendet një shtet në Evropën Perëndimore dhe Lindore
që nuk e ka.

Ndërsa nuk është shqetësues për Shqipërinë mungesa e këtij ligji,
për arsye se sistemi bankar në Shqipëri ka veçori në krahasim me
sistemet e tjera bankare në Evropë. Në një konferencë shtypi për
median, kam deklaruar se Shqipëria është vendi më i fundit në
Evropë në raportet e parasë së dhënë kredi me pjesën tjetër të
parave që gjendet në sistemin bankar. Vetëm rreth 10 për qind e
depozitave janë dhënë kredi. Ndërkohë, vendi i parafundit e ka
këtë raport 30 për qind, pra tre herë më të lartë. Sistemi bankar
shqiptar përgjithësisht i ka të angazhuara depozitat 10 për qind në
Bankën e Shqipërisë, 52 për qind në bono thesari, 28 për qind në
bankat e huaja jashtë Shqipërisë dhe në letrat me vlerë dhe 10 për
qind në kredi për ekonominë.

Le të analizojmë shkallën e rrezikut për secilin nga këto elemente.
Rezerva ose paratë në Bankën e Shqipërisë kanë rrezik zero. Po
kështu, me rrezik zero janë bonot e thesarit. Ndërkohë, depozitat
në bankat e huaja, të cilat klasifikohen në nivelin “AA” (shumë të
lartë) e më tej të garancisë, si dhe letrat me vlerë kanë edhe ato
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një rrezik pothuajse zero. Mbetet të shohim paratë e depozituesve
të angazhuara nëpër kredi. Nga këto vetëm 11.4 për qind rezultojnë
kredi të quajtura “jo standarde”, ku gjysma e të cilave kanë
probleme. Edhe për këto kredi problematike bankat, sipas
standardeve ndërkombëtare kanë një sistem që quhet “provigjon”
dhe që siguron në një fond të veçantë gjysmën e vlerës së kredive
me probleme.

Pra, siç shihet depozitat janë fare pranë sigurimit 100 për qind të
tyre, edhe pa agjencinë e kërkuar nga projektligji në fjalë. Ajo që
kjo agjenci do të bëjë, po të ketë ndonjë rast ekstrem mbylljeje të
ndonjë banke apo falimentimi (për këtë të fundit ndoshta do të na
duhet të presim edhe nja 3-5 vjet të tjerë), është të shpërndajë
paratë menjëherë dhe në masë të plotë për depozituesit, pastaj
me kohë t’i arkëtojë këto para nga banka që mbyllet apo falimenton.
Me fjalë të tjera, në gjendjen aktuale sistemit bankar nuk i vërtetohet
asnjë rrezik nga pikëpamja e vlerësimit ekonomik të ecurisë së
tij.Unë nuk marr përsipër të shpjegoj atë që “specialistë jo
specialistë” shprehin nëpër media, për të mos folur për sharlatanët
apo mediokrit e të gjitha ngjyrave. Mendimi i specializuar i Bankës
së Shqipërisë, i relatuar, i miratuar nga Këshilli i saj Mbikëqyrës
dhe i deklaruar në publik është se asnjë rrezik imediat nuk i kanoset
sistemit bankar të Shqipërisë. Ai po vijon prej rreth katër vitesh të
paraqitet i shëndoshë dhe të dalë me fitim. Mund t’ju them, nga
eksperienca e këtyre 5 viteve në drejtimin e Bankës së Shqipërisë,
se pothuaj çdo vit ka patur kërcënime të paqena dhe përpjekje për
të ngjallur një panik të pajustifikuar. Përhapja e zërave për pasiguri
të depozitave në bankat e Shqipërisë, përbën tashmë një fenomen
të njohur nga Banka e Shqipërisë. Por, mund t’ju them se nga viti
në vit sistemi bankar shqiptar ka njohur rritje, përmirësim dhe fitim
të konsoliduar, ndërkohë që me keqardhje kam konstatuar që
gjithnjë depozituesit e trembur që kanë tërhequr depozitat, kanë
humbur interesin që do ta fitonin prej tyre.

Pyetje: A e siguron projektligji që ju keni paraqitur sistemin bankar
në tërësi?

Përgjigje: Sistemi bankar, sikundër e përmenda më parë, është i
sigurtë në vetvete. Janë një sërë aktesh, veprimesh dhe rezultatesh
që e bëjnë të sigurtë.
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Së pari, ndryshe nga të gjithë bizneset e tjera, krijimi i një banke ka
procedura shumë të vështira dhe për këtë edhe më të sigurta. Nuk
ka asnjë biznes tjetër në Shqipëri që kërkon një kapital minimal
prej 5 milionë dollarësh. Nga ana tjetër, jo kushdo mund të bëhet
administrator banke. Skema e administrimit të një banke konturohet
sipas një rregulloreje të detajuar, të miratuar nga Banka e
Shqipërisë. Një drejtues banke duhet të plotësojë cilësi shumë të
spikatura administrimi dhe përgatitjeje profesionale.

Së dyti, është vetë aktiviteti i një banke që rregullohet sipas ligjeve
të veçanta për sistemin bankar dhe sipas rregulloreve të Bankës
së Shqipërisë dhe të vetë bankave për administrimin e përditshëm
të aktivitetit bankar. Këto rregullore nuk lënë shumë shteg për
dobësi të theksuara në administrim. Para pak ditësh, Banka e
Shqipërisë ka publikuar shkeljet e vërtetuara nga kontrollet e saj
nëpër banka, të cilat kanë qenë minimale.

Së treti, viti 2001 përfaqësoi vitin e tretë rradhazi që bankat dalin
me fitim. Kjo është shenjë e ecurisë së sistemit bankar dhe e një
aktiviteti tashmë të konsoliduar. Për çdo veprim të dyshimtë apo
me rrezik ka rregulla të veçantë se si krijohen fonde rezervë.

Së katërti, bankat kryejnë auditim, pra kontroll të brendshëm. Ky
kontroll është i dyfishtë, nga vetë banka tregtare dhe nga Banka e
Shqipërisë. Kontrolli nga ana e Bankës së Shqipërisë është
sistematik dhe realizohet në dy mënyra. E para është kontrolli fizik.
Grupe specialistësh të Bankës së Shqipërisë shkojnë nëpër banka
dhe kontrollojnë. E dyta është nëpërmjet raportimit mujor sistematik
që bankat i bëjnë Bankës së Shqipërisë, duke raportuar në mënyrë
të detajuar aktivitetin dhe shifrat e tyre. Në rast se Banka e
Shqipërisë konstaton shkelje apo mospërputhje, menjëherë shkon
në vend, bën një kontroll të imtë dhe lë detyra për sistemimin e
gjendjes.

Së pesti, i gjithë sistemi bankar ka auditorë, kontrollues të huaj
nga pesë firmat auditore të njohura në të gjithë botën.

Pyetje: A mendoni se njerëzit tërheqin depozitat tani që Banka e
Kursimeve do të privatizohet dhe gjykojnë se do të jetë e pasigurt
në duart e privatëve?
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Përgjigje: Bankën e Kursimeve shpresohet dhe ka shumë gjasa
që të jetë në duart e institucioneve si IFC-ja dhe Banka Evropiane
e Rindërtimit dhe Zhvillimit, si dhe të një investitori strategjik të
njohur në rajon dhe në Evropë. Mendoj se një bankë nuk është e
sigurtë kur ka pronar shtetin, por kur ka një pronar që e bën më
eficiente në tregun bankar. Nga ana tjetër, edhe ajo pjesë e
popullsisë që dëshiron të depozitojë paratë në institucion shtetëror,
e ka një rrugëzgjidhje. Banka e Shqipërisë ka një sportel të saj të
hapur për qytetarët. Ata mund të shkojnë te ky sportel në ndërtesën
qendrore të Bankës së Shqipërisë në Tiranë apo në filialet e saj në
Lushnjë, Elbasan, Shkodër, Korçë e Gjirokastër dhe të depozitojnë
paratë e tyre, duke blerë bono thesari. Është një investim me rrezik
zero dhe përqindja e interesit që fitojnë aktualisht është më e lartë
se e depozitave bankare.
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Pyetje: Zoti Guvernator, sa të sigurtë e vlerësoni sistemin bankar
aktualisht?

Përgjigje: Banka e Shqipërisë ka dalë me një opinion zyrtar, i cili
qartë është shprehur se sistemi bankar në Shqipëri është i
shëndoshë. Më 31 dhjetor 2001 sistemi bankar ka dalë me fitim
prej 4.3 miliardë lekësh. Treguesi kryesor për forcimin e sistemit
është treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit, i cili ka dalë 35 për
qind, që është rreth tre herë më i lartë se niveli minimal i përcaktuar
nga Banka e Shqipërisë dhe rreth katër herë më i lartë se standardet
ndërkombëtare. Njëkohësisht aktivet e sistemit bankar janë rritur
me 17 për qind në vitin 2001. Dua të shtoj këtu se është viti i tretë
rradhazi që treguesit në sistemin ndërkombëtar janë pozitivë dhe
konform të gjitha standardeve, gjë që tregon se ai tashmë është i
sigurtë dhe nuk paraqet asnjë krizë për depozituesit shqiptarë. Por,
ka edhe tregues të tjerë për t’i treguar publikut se ku sistemi bankar
i ka investuar 100 për qind depozitat e klientëve. 10 për qind e
depozitave janë në Bankën e Shqipërisë dhe mbahen si rezervë e
domosdoshme për raste fatkeqësish. Kjo rezervë e domosdoshme
mbahet në Bankën e Shqipërisë dhe konsiderohet me rrezik zero.
Rreth 52 për qind e depozitave janë bono thesari të të gjithë sistemit
bankar, për të cilat teorikisht dhe praktikisht, sipas të gjitha
standardeve, rreziku është zero. Rreth 28 për qind e totalit të
depozitave janë të ridepozituara në banka të huaja dhe në letra
me vlerë të shteteve të huaja.

Teorikisht dhe praktikisht këto çmohen me rrezik zero. Po t’i
mbledhësh të gjitha këto, rreth 90 për qind e depozitave janë me
rrezik zero. 10 për qind të tjera janë kredi të dhëna për ekonominë
dhe biznesin shqiptar. Në këtë 10 për qind, vetëm 12 për qind
çmohen si kredi nën standard. Dhe sipas rregullores së Bankës së
Shqipërisë, janë kontrolluar e revizionuar dhe është krijuar një
rezervë që është në nivelin 3 për qind.

CANI: BANKAT, 100% TË SIGURTA

INTERVISTA PËR GAZETËN "KORRIERI",
DATË 24 MARS 2002



KAPITULLI IV – INTERVISTA DHE SHKRIME

93

Kështu që teorikisht dhe praktikisht rreziku në sistemin bankar është
zero, sepse depozitat janë të investuara në investime me rrezik
zero.

Pyetje: A jeni në dijeni për rastet e Vlorës dhe të Fierit?

Përgjigje: Po, kam dijeni. Në rrethet e Fierit dhe të Vlorës ka disa
tërheqje depozitash. Natyrisht që për median përmasat janë të
dukshme për arsye se ndiqet rradhë e madhe e të tjera, por dua të
them se kjo sasi për sistemin bankar është tërësisht e
pallogaritshme. Por sido që të jetë, unë nuk dua t’i nënvleftësoj,
për arsye se janë shenja të një frike të një pjese të vogël të publikut,
që ne serish duhet ta kuptojmë. Banka qendrore ka për detyrë që
të ketë një sistem bankar sa më të qendrueshëm, kështu që pjesë
e punës sonë është edhe ndjekja e këtyre problemeve. Pikënisjet
mund të jenë nga më të ndryshmet, kryesisht spekulative; ose me
dëshirë, ose nga padija, sepse ka interpretime të gabuara, qoftë
për gjendjen e sistemit bankar, qoftë për një projektligj që Banka e
Shqipërisë ka paraqitur në qeveri dhe më pas në Kuvend. Lidhur
me gjendjen e sistemit bankar, unë jua paraqita që është e
shëndoshë, ndërsa për projektligjin dua të them se nuk është ai që
e mbron sistemin bankar. Projektligji është një element shtesë në
ekonominë e tregut, në mbrojtje të po atyre depozituesve që kanë
tentuar apo edhe kanë tërhequr kursimet.

Sistemi bankar sigurohet nga të tjerë faktorë dhe nuk është ligji që
i siguron. Ky është ligji që siguron një rast potencial të mbylljes së
një banke apo të falimentit të saj. Thashë mbyllje apo faliment, se
Banka e Shqipërisë nëse konstaton se banka nuk administrohet
sipas procedurave të shëndosha, pasi ne jemi në ndjekje mujore
të treguesve të bankës dhe në rast se ne konstatojmë se nuk
zbatohen rregullat që kërkon Banka e Shqipërisë, banka mund të
mbyllet edhe pse ka për momentin një aktivitet të shëndoshë, por
që synon aktivitete që në një të ardhme rrezikojnë aktivitëtin e
bankës.

Natyrisht që objektivi i Bankës së Shqipërisë është që të ndalojë
bankat të hyjnë në rrezik dhe ndërhyn sapo banka e nivelit të dytë
synon të rrezikojë aktivitetin e vet. Dy javë më parë Banka e
Shqipërisë doli me deklaratë ku çmon për vitin 2001, nëse janë
zbatuar ligjet dhe rregulloret. Në kontrollet që janë bërë janë
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evidentuar edhe rastet kur ka patur shkelje, për të cilat bankat
janë penalizuar. Shkeljet janë minimale dhe janë pasqyruar në
deklaratën që ka bërë Këshilli Mbikëqyrës, për të cilat kemi gjetur
mirëkuptimin e bankave për përmirësimin e tyre.

Pyetje: A ka patur faktorë të tjerë që kanë ndikuar te klientët për
tërheqjen e depozitave?

Përgjigje: Ka muaj që po kalojmë një situatë politike disi të vështirë
për t’u konceptuar qartë nga i tërë publiku, përfshirë këtu shtetarë
dhe pushtetarë.

Përmirësimi i situatës natyrisht që lë disa momente të pezullta për
publikun, ndërkohë që ka edhe njerëz që, si për një ndeshje futbolli,
debatojnë edhe për gjendjen e sistemit bankar, kur do të ishte e
vështirë edhe për specialistët të debatohet, sepse aktiviteti bankar
është relativisht i komplikuar. Duke qenë i tillë, gjendet çdo dëshirë
për të spekuluar, për ta trajtuar me apo pa synim të qartë.

Natyrisht që ai do të japë efekt tek njerëzit, se me paranë nuk
luhet. Njerëzit natyrisht që janë të shqetësuar për kursimet e tyre.
Por nuk është e para herë për ne. U bë viti i pestë që jam Guvernator
dhe rregullisht në periudhën shkurt-mars kam patur të tilla raste
keqinformimesh ose dizinformimesh karshi publikut, lidhur me
gjendjen në sistemin bankar. Vuajtës të këtyre keqinformimeve
kanë qenë vetë klientët e bankave, të cilët kanë shpejtuar në
tërheqjen e parave dhe kanë humbur interesin nga depozitat në
banka.
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Shqipëria, ashtu si dhe vendet e tjera të rajonit, ndan të njëjtin
objektiv, integrimin europian. Ndërsa ky mund të konsiderohet si
një objektiv strategjik, ndoshta afatgjatë, është e domosdoshme
që të përpunohen dhe të ndiqen objektiva më afatmesëm gjatë
kësaj faze tranzitore. Në dekadën që lamë pas, Shqipëria dhe
Ballkani në tërësi, në njëfarë mënyre, u bënë pjesë e Europës
nëpërmjet emigracionit.

Axhenda e reformave u dominua nga problemet e tranzicionit
ekonomik, të vështira për t’u zgjidhur dhe mjaft komplekse në
optimizimin e vendimmarrjeve. Objektivat tona të integrimit, të cilat
duket se do të dominojnë në axhendën e veprimeve në dekadën në
vazhdim, duhet të synojnë në europianizimin e shoqërisë në rajonin tonë.

Në këto procese, ekzistojnë hapësira që çdo anëtar i shoqërisë,
çdo institucion apo organizim shoqëror, të ketë thënien dhe
kontributin e tij. Dëshiroj të ndalem në vijim, në rolin që do të luajë
Banka e Shqipërisë në procesin e integrimit europian të vendit.

Duke zhvilluar këtë koncept së pari brenda vetes, modeli
institucional që Banka e Shqipërisë ka zgjedhur të zhvillojë, është
ai i Bankës Qendrore Europiane. Ky angazhim është shprehur në
dokumentin “Strategjia e zhvillimit afatmesëm të Bankës së
Shqipërisë” të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës, që në vitin 1999.
Ne jemi të ndërgjegjshëm, që arritja e një kompatibiliteti në praktikat
dhe standardet e bankës sonë qendrore me ato europiane, do të
kërkojë kohën e nevojshme. Ato do të zhvillohen dhe përsosen
paralelisht me zhvillimin ekonomik të vendit dhe shkallën e
demokratizimit të të gjithë shoqërisë shqiptare.

Në etapat e para të tranzicionit, politikat monetare dhe valutore
kufizoheshin nga mungesa e tregjeve financiare, e instrumenteve
indirekte të politikës monetare, një bankë qendrore e sapokrijuar
dhe pa eksperienca, deficite të mëdha buxhetore dhe nevoja për

“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.
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një përshtatje të shpejtë të çmimeve relative. Megjithëse
marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me buxhetin e shtetit, për
shembull, nuk janë në nivelin e tyre të gjysmës së parë të viteve
’90, ku deficiti financohej kryesisht me kredi direkte, ato janë ende
larg praktikave të Bankës Qendrore Europiane.

Ne akoma financojmë drejtpërdrejt një pjesë të deficitit buxhetor.
Praktika të tilla, të përcaktuara në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”,
dëshmojnë se edhe vetë legjislacioni për bankën qendrore, ka
nevojë që gradualisht të harmonizohet me legjislacionin për
sistemin e bankave qendrore europiane. Nga ana tjetër, zhvillimi i
pavarësisë institucionale të Bankës së Shqipërisë, kërkon veç të
tjerash, ekzistencën e një publiku mbështetës dhe të një tregu
financiar, që përçon me korrektësi dhe shpejtësi sinjalet e politikave
monetare në ekonomi. Unë konstatoj me kënaqësi, që Banka e
Shqipërisë, nëpërmjet dhënies së opinioneve të saj të pavarura,
për gjendjen e zhvillimit të ekonomisë apo për çështje të tjera të
rëndësishme të ekonomisë së vendit, ka filluar të tërheqë
vëmendjen e publikut.

Adresimi i këtyre çështjeve, ashtu si dhe përsosjet e brendshme
strukturore dhe zhvillimi i kapaciteteve analitike brenda institucionit
tonë, përbëjnë boshtin e dokumentit të Strategjisë që sapo
përmenda më lart.

Proceset transformuese ekonomike të derisotme, kanë kontribuar
në thellimin e konvergjencës drejt strukturave ekonomike e tregtare
me ato të Bashkimit Europian. Shkëmbimet ekonomike, në mbi 80
për qind të tyre, sot zhvillohen me vendet anëtare të Bashkimit
Europian.

Në po këto nivele qëndron dhe origjina e investimeve të huaja në
Shqipëri.

Është e natyrshme që thellimi i konvergjencës të çojë në thellimin
e ndërvarësisë ekonomike, duke rritur kështu simetrinë e goditjeve
ekonomike. Për rrjedhojë, zhvillimet ekonomike dhe monetare në
zonën e Bashkimit Europian do të jenë me më shumë efekte dhe
në zhvillimet ekonomike e monetare të vendit. Në këtë kuptim, ne
sot i kushtojmë më shumë vëmendje monitorimit të tyre dhe
përshtatjes së vendimeve tona politike në përputhje me to.
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Kërkimet empirike, megjithëse akoma të kufizuara, kanë provuar
se zhvillimet në ciklin e biznesit në zonën e Bashkimit Europian,
ndryshimet në kurset e këmbimit dhe ndryshimet e normave të
interesave, kanë ndikim në ekonominë shqiptare1. Për rrjedhojë,
vendimet e Bankës Qendrore Europiane po shërbejnë gjithnjë e
më shumë si ankorë e vendimeve të politikës sonë monetare.

Dalja në qarkullim e monedhës së re europiane në muajin e
ardhshëm, përbën pa dyshim një zhvillim mjaft të rëndësishëm jo
vetëm thjesht për Europën, por për gjithë sistemin financiar
ndërkombëtar. Banka e Shqipërisë po i kushton një rëndësi të
posaçme këtij evenimenti, së pari, nëpërmjet një fushate
informuese të publikut, për të siguruar zëvendësimin, pa
shqetësime, të monedhave europiane që janë në qarkullim. Për
këtë qëllim, ne kemi bashkëpunuar ngushtë me bankat qendrore
të zonës së euros si dhe me sistemin bankar të vendit. Në një
perspektivë më afatgjatë, Banka e Shqipërisë është e angazhuar
në studimin e shkallës së përdorimit të euros në ekonominë
shqiptare si dhe të përgatitjes graduale për të lëvizur drejt ERM-2.
Këtij qëllimi i shërbejnë edhe përsosja e instrumenteve indirekte
të politikës monetare si dhe adoptimi, brenda një kohe të
përshtatshme, i regjimit të ri të politikës monetare të ‘inflation target’.

Në procesin e përgatitjes së vendit për anëtarësim në Bashkimin
Europian dhe në Bashkimin Monetar Europian, ne po i kushtojmë
një vëmendje të veçantë përmbushjes së kritereve normative të
përcaktuara në Traktatin e Maastricht-it. Nga pikëpamja e Bankës
së Shqipërisë, ruajtja e stabilitetit të çmimeve në nivele të përafërta
me vlerën e referencës së zonës së Euros, është parësore.
Përcaktimi i normës vjetore të inflacionit në nivelin rreth 3 për qind,
duke qenë pranë niveleve të këtij treguesi për zonën e Euros, lejon
njëkohësisht për një përshtatje graduale të çmimeve relative2 me
zonën e Euros. Ruajtja e qëndrueshmërisë së çmimeve, në kushtet
e një kursi këmbimi stabël, do të bëjë kështu të mundur, një
ngushtim gradual të diferencës së normave të interesave.
Arritja e këtyre synimeve përbën angazhimin e punës sonë në një
afat të mesëm. Megjithëse ekonomia shqiptare ka bërë hapa të

1 Robert A. Feldman and Heliodoro Temprano-Arroyo, 1998,”Impact of EMU on
selected country groups” IMF WP/98/82.
2 Philipp C. Rother, 2000, “Inflation in Albania”, IMF WP/00/207.
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rëndësishëm në transformimin ekonomik, reforma të rëndësishme
strukturore ende janë të pritshme në vitet në vazhdim. Ato përmbajnë
potenciale të mjaftueshme për më shumë presione inflacioniste, të
cilat do të jetë e nevojshme të akomodohen me një koordinim më të
kujdesshëm të politikave fiskale dhe monetare. Nga ana tjetër, çështjet
e konvergjencës reale, si për shembull, të strukturave ekonomike, të
nivelit të të ardhurave etj., do të kërkojnë edhe më shumë kohë sesa
përmbushja e kritereve normative të konvergjencës.

Një element i rëndësishëm i konvergjencës reale, janë përafrimet
e strukturave dhe të tregjeve financiare si dhe harmonizimi i
legjislacionit financiar.

Ne dëgjuam në seancat e kësaj konference prezantime që
përshkruan në mënyrë të hollësishme zhvillimet në sektorin bankar
të vendit. Prandaj, dëshiroj që këtu të fokusohem më tepër në disa
probleme të liberalizimit të tregut financiar në përgjithësi dhe
harmonizimin e mëtejshëm të legjislacionit.

Legjislacioni mbi sistemin bankar të vendit është rishikuar dhe
përsosur në mënyrë të vazhdueshme, duke bërë që në bisedimet
për anëtarësimin e vendit tonë në OBT, Shqipëria të përfaqësohej
me një ofertë liberale në shërbimet bankare. Të vetmet kufizime
që zbatohen janë:

• kërkesa që degët e bankave të huaja, të cilat operojnë në
Shqipëri, të licencohen si “banka” nga Banka e Shqipërisë;
dhe

• marrja e miratimit paraprak nga Banka e Shqipërisë për
transferimin e kapitaleve jashtë vendit nga rezidentët.

Këto kufizime ne i konsiderojmë si një masë e nevojshme kujdesi
për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e sistemit bankar, në kushtet
aktuale të zhvillimit të standardeve dhe të praktikave të mbikëqyrjes.
Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë po studjon mundësinë e
liberalizimit të plotë të llogarisë kapitale, më parë se afati
dhjetëvjeçar që na është pranuar nga kjo marrëveshje.

Sistemi bankar shqiptar sot ka 13 banka të nivelit të dytë, nga të
cilat vetëm njëra është me kapital tërësisht vendas, edhe kjo në
prag të procesit të privatizimit me investitorë të huaj strategjikë.
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Prania e ndjeshme e kapitalit të huaj në këtë sektor, me një peshë
specifike prej 84 për qind, përveçse pritet të gjenerojë efekte
pozitive në ekonomi, kërkon, në anën tjetër, forcimin e rregullave
të mbikëqyrjes. Këtij qëllimi i shërbejnë edhe marrëveshjet e
bashkëpunimit që kemi lidhur me institucionet mbikëqyrëse të
Greqisë dhe të Turqisë, si dhe po diskutojmë për marrëveshje të
njëjtë me autoritetet bullgare dhe polake.

Struktura e sotme e sistemit financiar, duke qenë akoma e
pazhvilluar dhe thuajse tërësisht e dominuar nga sistemi bankar,
në një kuptim e lehtëson mbikëqyrjen financiare. Duke mos patur
të zhvilluar një treg të letrave me vlerë, një bursë funksionale dhe
kur ndërmjetësimi financiar i kursimeve dhe investimeve realizohet
vetëm nga sistemi bankar, akoma nuk është shumë emergjent
rregullimi institucional i sistemit të mbikëqyrjes. Përmirësimet e
legjislacionit bazë dhe të kuadrit rregullator të krijimit dhe
funksionimit të tregut të kapitaleve dhe të ndërmjetësve financiarë,
të realizuara së fundi, krijojnë një kuadër të rëndësishëm për
diversifikimin e strukturës së sistemit financiar të vendit. Konsolidimi i
sektorit privat të ekonomisë, nga ana tjetër, do të shtrojë nevojën e
lindjes së instrumenteve të reja të financimit të biznesit, duke rritur
kështu shkallën e sofistikimit të sistemit financiar.

Këto procese do të kërkojnë që vendi ynë të rishikojë strukturën e
mbikëqyrjes së sistemit financiar, duke mbajtur në konsideratë
standardet dhe praktikat më të mira të Bashkimit Europian dhe
direktivat e Komisionit Europian në këtë fushë.

Stabiliteti i sistemit financiar varet, gjithashtu, nga politikat që ndjekin
pronarët dhe administratorët e bankave dhe standardet dhe
rregullat e mbikëqyrjes, të vendosura nga autoritetet e vendit.
Ndërveprimi i tyre do të sigurojë besimin e publikut. Edhe në
standardet më të mira të mbikëqyrjes, asnjëherë nuk do të mund
të përjashtohet incidenca e problemeve në institucione të veçanta.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë dhe autoritetet e tjera të vendit, do
të jenë të detyruar të parandalojnë shtrirjen e problemeve të tilla
në institucione të tjera financiare, duke vendosur rregulla që
minimizojnë rrezikun e krizave financiare. Në këtë kontekst, reforma
të rëndësishme strukturore do të jenë të kërkuara të realizohen.
Hapi i parë në këtë drejtim, me projektligjin “Për garantimin e
depozitave”, është hedhur.
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Procesi i integrimit të vendit në strukturat e Bashkimit Europian,
përfshin jo vetëm reformat e brendshme ekonomike dhe përgatitjet
individuale të vendit për anëtarësim. Ai përfshin njëkohësisht
forcimin e kooperimit dhe bashkëpunimit rajonal. Iniciativat rajonale
në kuadrin e Paktit të Stabilitetit i shërbejnë pikërisht këtij qëllimi,
dhe Shqipëria është një pjesëmarrëse aktive në këto procese. Duke
synuar vazhdimisht pjesëmarrjen në proceset integruese, edhe
Banka e Shqipërisë është aktive në të gjitha forumet dhe iniciativat
e vendeve të rajonit të Ballkanit. Do të veçoja këtu Klubin e
Guvernatorëve të vendeve të rajonit, që me veprimtarinë e tij të
suksesshme disavjeçare është kthyer në një institucion që mbledh
guvernatorët në diskutime eksperiencash dhe në bashkërendimin
e asistencës së ndërsjelltë. Edhe vetë pjesëmarrja Juaj sot në këtë
tryezë diskutimi, të nderuar Guvernatorë, është dëshmi e
marrëdhënieve pozitive të bashkëpunimit që ne kemi nisur dhe do
të vazhdojmë në të ardhmen.

Ajo çka përmenda deri tani, zbulon veçse një pjesë të hapave të
rëndësishëm që Shqipëria duhet të ndërmarrë në të ardhmen.
Procesi i integrimit do të jetë një proces i gjatë në kohë. Ne
dëshirojmë dhe do të punojmë që të përshpejtojmë këto procese,
duke ndjekur dhe monitoruar nga afër mundësitë dhe realitetet që do
të ofrojë mjedisi ekonomik i vendit. Sot ekonomia shqiptare nuk ka
më nevojë për “terapi”, por për më shumë dinamizëm dhe partneritet.

Ne kemi jetuar për një kohë të gjatë në një tjetër sistem, në një
sistem me rregulla dhe vlera të ndryshme. Megjithatë, aspirata e
shprehur e shoqërisë shqiptare është dëshira për të ndërtuar një
shoqëri që ndan të njëjtat vlera me ato të kombeve të përparuara
europiane. Prandaj, shteti dhe institucionet shqiptare, nuk kanë as
të drejtë dhe as justifikim, të privojnë njerëzit të jetojnë në një
shoqëri më të mirë dhe më të përparuar.
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EKONOMIA SHQIPTARE NË DEKADËN E KALUAR.

FUNDI I VITEVE ’80 , VITET E RËNIMIT EKONOMIK.

Përvjetori i anëtarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në
Bankën Botërore pak a shumë përkon dhe me vendimet e para
politike të ndërmarra nga autoritetet shqiptare në drejtim të vënies
nën kontroll të treguesve kryesorë të ekonomisë, të cilët në kohën
të cilës po i referohemi ishin të shpërfytyruar.

Ashtu sikurse shumë nga të pranishmit në sallë mund të jenë
dëshmitarë, si pasojë e centralizimit ekstremist dhe mbështetjes
në vetvete, për dekada të tëra Shqipëria u shkëput nga vendet e
tjera të Europës, madje edhe nga ato të Europës Qendrore dhe
Lindore. Si rrjedhojë, Shqipëria u gjend tërësisht e papërgatitur
për të kaluar në ekonominë e tregut, gjë që çoi në shkatërrimin e
ekonomisë në pjesën më të madhe të saj dhe në rënien e nivelit të
jetesës në mënyrë të ndjeshme.

Në këtë situatë, Shqipëria u përfshi në një krizë të thellë ekonomike
dhe financiare. Vitet 1985-1992 ishin vitet e një rënieje të shpejtë
dhe të theksuar të prodhimit, të zhbalancimeve të mëdha
makroekonomike, të brendshme e të jashtme, të një çrregullimi të
përgjithshëm në drejtim dhe në infrastrukturë, të shkatërrimit të
rezervave valutore si dhe të krijimit të borxhit të jashtëm të vendit. Në
vitin 1989 prodhimi i përgjithshëm i vendit ishte përgjysmuar, ndërkohë
që si prodhimi industrial dhe ai bujqësor pësuan rënie të theksuar.

Prodhimi i drithërave u ul në një të dytën e prodhimit të viteve
1980. Kështu, Shqipëria nga një vend eksportues i prodhimeve
bujqësore e blegtorale u kthye në një vend që, në shkallë shumë
të lartë, varej nga ndihmat kritike dhe urgjente nga jashtë. Efektet
e kësaj situate u pasqyruan menjëherë në treguesit e papunësisë,
të cilët pësuan rritje të ndjeshme veçanërisht në industri.

“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.
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Si pasojë kjo solli emigrimin e shumë shqiptarëve, kryesisht në
vendet fqinje. Gjendja financiare e vendit u keqësua me ritme të
shpejta. Kjo u shoqërua me rritje të pagës nominale si dhe të
pagesës në formën e asistencës për ndërmarrjet që nuk
funksiononin. Të ardhurat nga taksat ranë nga 42 për qind të PBB-
së në vitin 1990 në 28 për qind të PBB-së në vitin 1991 dhe ende
më tej, në 16 për qind në gjysmën e parë të vitit 1992. Rritja e
vazhdueshme e deficitit buxhetor dhe mungesa e një politike
monetare të përshtatshme çuan në moskontrollin e likuiditeteve,
të inflacionit, të kursimeve dhe në një nivel thellësisht negativ të
përqindjes së interesit, në terma realë.

Duke reflektuar gjithë këto probleme, mungesën në furnizim me
produkte ushqimore si dhe masat për liberalizimin e çmimeve, gjatë
vitit 1990-1991, inflacioni u ngrit ndjeshëm, në mbi 100 për qind
duke kaluar rreth 15-20 për qind në muaj gjatë fillimit të vitit 1992.
Në situatën kur kursi zyrtar i këmbimit ishte shumë larg nga kursi i
këmbimit në tregun paralel, rezervat valutore kishin rënë në mënyrë
të ndjeshme dhe bilanci tregtar ishte keqësuar së tepërmi. Bilanci
i pagesave pasqyronte një deficit të ndjeshëm dhe me shumë
pasoja për ekonominë.

Tabelë 1. Tregues Kryesorë Makroekonomikë1. 
 1980-85 1/ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
 
PBB 2/ 16376 17390 17254 17008 18681 16811 12156 10974
Ndryshimi 2.0 5.6 -0.8 -1.4 9.8 -10.0 -27.7 -9.7
Ndryshimi në Përqindje 
Prodhimi i Përgjithshëm Industrial 2.6 5.0 1.5 2.1 5.0 -19.6 -36.9 -60.0
Prodhimi i Përgjithshëm Bujqësor 3.0 4.0 0.5 -6.2 10.6 -4.4 -20.9 18.0
Rritja e Popullsisë 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 -0.9 -1.1
Rritja e të Punësuarve 3.0 3.3 3.0 1.7 1.9 0.2 -19.2 -17.4
Përqindja e Papunësisë 4.3 5.4 5.2 6.0 6.7 8.5 11.4 23.9
Ndryshimi Vjetor i IÇK 3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.1 236.6
Në Përqindje ndaj PBB-së 
Të Ardhurat e Buxhetit 50.9 48.7 49.2 53.2 48.2 47.0 32.0 23.3
Shpenzimet e Buxhetit 53.5 48.8 50.9 54.4 56.8 63.6 64.0 40.7
Bilanci Fiskal -2.6 -0.1 -1.7 -1.2 -8.6 -16.6 -34.0 -17.4

Ndryshimi në Përqindje
Krediti i Brendshëm Gjithsej 7.5 3.5 12.8 -0.7 21.5 21.9 80.0 59.0
Paraja Gjithsej (M3) 3.5 7.3 7.2 7.8 14.8 21.0 110.0 152.7
Paraja në Qarkullim  6.6 7.0 12.3 6.2 0.6 36.5 169.0 123.0

Në miliona USD
Bilanci i Llogarisë Korrente -27.6 0.5 7.8 -23.5 -70.4 -95.1 -250.0 -31.6
Bilanci Tregtar -33.2 -0.6 1.0 -34.8 -90.9 -109.6 -209.0 -453.0
Eksportet 116.6 95.5 100.3 106.6 132.7 123.0 72.0 70.0
Importet 149.8 96.1 99.3 141.4 223.6 232.6 281.0 523.0
1/ Mesatare e periudhës. 
2/ Me çmime të vitit 1990. 
3/ Fundi i periudhës. 

1 Burimi: “Albania: From Isolation Toward Reform”, International Monetary Fund,
September 1992 dhe Banka e Shqipërisë.
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TERAPITË E PARA DHE “VIRUSI” FAJDE

Kolapsi i përgjithshëm politiko – ekonomik i fundvitit 1991, u thellua
më tej në gjashtëmujorin e parë të vitit 1992.  Megjithatë, zgjedhjet
politike të marsit 1992, shënuan një pikë kthese, pasqyrim i së
cilës ishte hartimi i një programi emergjence, qëllim kryesor i të
cilit ishte, që brenda një periudhe gjashtëmujore (korrik – dhjetor
1992) të frenonte thellimin e mëtejshëm të zhbalancimit
makroekonomik të vendit. Për herë të parë që nga koha e
themelimit të institucioneve të Breton Woods-it, autoritetet shqiptare
nënshkruan një marrëveshje mbështetjeje me FMN-në, ku
Shqipërisë iu akordua një mbështetje financiare e paraparë në
kuadrin e lehtësive Stand-by.

Terapia intensive e përdorur gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit
1992, i dha rezultatet e saj të para shumë shpejt duke krijuar një
ambient të përshtatshëm makroekonomik, për të ndërmarrë
veprime dhe reforma më të thella përgjatë një periudhe afatmesme.

Inflacioni galopant i viteve 1990 – 92 filloi të bjerë, shoqëruar me
një stopim të rënies së mëtejshme të prodhimit etj.. Ndërkohë, disa
masa të shpejta si heqja dorë nga subvencionimi i mëtejshëm i
ndërmarrjeve shtetërore me humbje, liberalizimi i pjesës dërrmuese
të çmimeve të konsumit, fillimi i procesit të privatizimit dhe
veçanërisht privatizimi i tokës, reforma në administratën e fryrë
shtetërore etj., krijuan hapësirat e domosdoshme për ecjen me
shpejtësi në rrugën e konsolidimit makroekonomik të vendit
sidomos në periudhën që pasoi, 1993 - 1995.

Fundi i vitit 1995 ofronte një tablo optimiste ku spikaste rritja e
prodhimit në nivelin 13.4 për qind, niveli njëshifror i inflacionit me
vetëm 6 për qind ndërkohë që evidentohej një rritje e rezervave
valutore, përmirësim i nivelit të punësimit, stabilitet i monedhës
kombëtare, ecuri pozitive e procesit të privatizimit; zhbllokimi i hyrjes
së kapitaleve të huaja si rezultat i zgjidhjes së borxhit të jashtëm
etj..

Periudha dyvjeçare në vijim, përkon me “lulëzimin” dhe
“perëndimin” e firmave piramidale. Përqindjet e larta të interesit të
firmave “zëvendësuan” totalisht përqindjen e interesit të ofruar nga
sistemi bankar e, për rrjedhim, efektiviteti i politikës monetare u
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reduktua ndjeshëm. Përqindjet e larta çuan në prurje të mëdha
depozitash në sportelet e këtyre firmave ndërkohë që investimi i
tyre në prodhim dhe letra me vlerë ishte minimal krahasuar me
shumën e mbledhur. Për më tepër u vu re fenomeni i riinvestimit
në këto firma jo vetëm të principalit, por edhe të interesave. Pra
“virusi” infektoi ekonominë, financat, por edhe mendjet e
shqiptarëve. Për t’u pasuruar pa punuar ata shitën deri bagëtinë,
shtëpitë dhe kursimet i vendosën në fondacionet mashtruese.
Pamundësia e administrimit të depozitave nga ana e firmave
piramidale bëri që këto të fundit t’i depozitonin ato në llogari
rrjedhëse në bankat tregtare, duke ju krijuar atyre rezerva të tepërta
në sasira të mëdha, të cilat shkonin në blerje bonosh thesari. Si
përfundim, në fund të vitit 1996, inflacioni rezultoi 3 herë më i lartë
nga ai i vitit paraardhës duke reflektuar një rritje të madhe të kredisë
për qeverinë nga ana e sistemit bankar. Pasojat e falimentimit të
firmave rentiere ishin të gjithanshme dhe, për rrjedhim, ato sollën
dhe një faturë të madhe ekonomike. Në fund të vitit 1997, rënia e
prodhimit u shoqërua me një përshpejtim të inflacionit, përkeqësim
të pozicionit të jashtëm të vendit dhe me shtim të papunësisë.
Përpjekjet e bëra nga ana e Bankës së Shqipërisë, për uljen e
inflacionit dhe thithjen e parave në banka, duke rritur përqindjen e
interesit, në rreth 30 për qind, filluan të jepnin frytin e tyre.

1998 - 2000: RRUGA DREJT KONSOLIDIMIT MAKROEKONOMIK

Ashtu si në mesin e vitit 1992 edhe këtë rradhë, shenjat e para të
rivendosjes së kontrollit mbi treguesit e përgjithshëm ekonomikë u
evidentuan që në gjysmën e dytë të vitit 1997, gjë që reflektohet
në arritjen e rezultateve më të mira se parashikimi i bërë për fundin
e vitit. Në të vërtetë, ekonomia shqiptare ju nënshtrua një programi2

tjetër emergjence, i cili ashtu si dhe në vitin 1992, njohu mbështetjen
e FMN-së, por këtë rradhë marrëveshja u titullua “Për Mbështetjen
e Programit të Emergjencës pas Konfliktit”.

Rezultatet e politikave të ndërmarra u bënë më të prekshme në
fund të vitit 1998. Inflacioni i lartë dyshifror i fundvitit 1997, ra në
nivelin 8.7 për qind. Rritja e besimit të publikut dhe investitorëve, e
shoqëruar me lehtësimin e disahershëm gjatë vitit të kushteve
monetare, ndihmoi në zgjerimin e kërkesës së brendshme. Kjo
bëri që prodhimi i brendshëm të rikuperohej në nivelet e tij të
2 Shtator 1997 - mars 1998.
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parakrizës. Politikat stabilizuese të ndërmarra, të cilat nga vetë
natyra e tyre parashikojnë vendosjen e kufizimeve të forta monetare
dhe financiare në ekonomi, patën edhe koston e tyre sociale, gjë
që reflektohej në rritjen më tej të shkallës së papunësisë dhe në
shtrirjen e varfërisë në segmente të gjera të popullsisë. Megjithë
pasigurinë që karakterizoi ekonominë shqiptare në fillimet e
tragjedisë kosovare gjatë vitit 1999, në bashkëpunim me faktorin
ndërkombëtar, u arrit të evitoheshin në një shkallë të madhe pasojat
e saj. Zhvillimet makroekonomike mbetën brenda kuadrit të
programuar. Për këtë flasin rritja e mëtejshme ekonomike që njohu
ekonomia jonë në masën 8 për qind, dhe rënia e inflacionit në
nivele të papara ndonjëherë gjatë gjithë dekadës së fundit. Për
herë të parë të ardhurat për frymë të popullsisë vlerësohet të kenë
kapërcyer nivelin e 1000 dollarëve amerikanë. Të dyja politikat, si
ajo fiskale ashtu edhe ajo monetare, rezultuan në përputhje me
angazhimet dhe, për rrjedhim, efektet e tyre kanë pasur ndikim
pozitiv në ecurinë e inflacionit. Nga ana tjetër, prurjet e mëdha në
mallra dhe në valutë që Shqipëria thithi gjatë vitit 1999, kanë ndikuar
drejtpërsëdrejti në kursin e këmbimit, duke kontribuar direkt edhe
mbi stabilitetin e çmimeve. Gjithësesi, sfidë për të ardhmen mbetej
stabilizimi i tij për periudha më afatgjata.

Tabelë 2. Tregues Kryesorë Makroekonomikë3. 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
PBB 1/ 12309 13331 15107 16478 15325 1655617880 19275
Ndryshimi 9.6 8.3 13.3 9.1 -7.0 8.0 7.3 7.8
Ndryshimi në Përqindje 
Prodhimi i Përgjithshëm Industrial -10.0 -2.0 6.0 13.6 -5.6 4.1 6.4 5.0
Prodhimi i Përgjithshëm Bujqësor 10.4 8.3 13.2 3.0 1.0 5.0 5.0 4.5
Rritja e Popullsisë 1.1 1.5 1.1 1.3 0.9 0.6 0.8 0.8
Numri i të Punësuarve 1046.0 1161.0 1138.0 1116.0 1107.0 1103.0 1081 1068.0
Përqindja e Papunësisë 22.3 18.4 13.1 12.4 14.9 17.8 18.0 17.3
Ndryshimi Vjetor i IÇK 2/ 30.9 15.8 6.0 17.4 42.1 8.7 -1.0 4.2
Në Përqindje ndaj PBB-së 
Të Ardhurat e Buxhetit 26.7 24.1 23.4 18.4 16.6 20.3 21.2 22.4
Shpenzimet e Buxhetit 40.4 33.1 33.6 31.2 29.5 30.7 32.7 31.6
Bilanci Fiskal (Financim i brendshëm) -9.1 -8.6 -6.5 -10.2 -11.2 -6.6 -5.5 -4.9
Ndryshimi në Përqindje 
Krediti i Brendshëm Gjithsej 352.3 27.4 28.0 48.1 43.0 17.8 10.6 6.5
Paraja Gjithsej (M3) 75.2 40.6 51.8 43.8 28.5 20.7 22.3 12.0
Paraja në Qarkullim  74.3 55.8 49.9 17.7 47.6 -6.4 27.4 22.3
Në miliona USD 
Bilanci i Llogarisë Korrente 18.8 71.4 36.6 -62.3 -253.7 -65.0-132.9 -163.1
Bilanci Tregtar -508.9 -459.6 -475.0 -678.3 -534.9 -603.6-662.8 -821.0
Eksportet 111.6 141.4 204.8 243.7 158.6 208.0 275.1 255.4
Importet -620.5 -601.0 -679.8 -922.0 -693.5 -811.7-937.9-1076.4
1/ Me çmime të vitit 1990. 
2/ Fundi i periudhës. 

3 Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe INSTAT.
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Dy vitet e fundit 2000 - 2001, duket se kanë kontribuar në një
konsolidim të mëtejshëm të ekuilibrave të përgjithshëm në ekonomi.
Kjo gjë reflektohet në ecurinë, brenda kufijve të programuar gjatë
vitit 2000, ndërkohë që besohet se dhe fundi i këtij viti do të
regjistrojë vlera të njëjta me ato të programuara. Ndoshta është
momenti që të theksohet se vëmendja e autoriteteve tashmë, veç
shqetësimit për ruajtjen e stabilitetit të përgjithshëm ekonomik,
duhet të synojë drejt një shqetësimi më të madh, që ka të bëjë me
realizimin në kohë dhe me çdo kusht të reformave dhe të
rregullimeve strukturore të ndërmarra dhe të parapara në programet
afatmesme të zhvillimit të vendit. Unë e gjykoj se përdorimi me
çdo kusht i këtyre “medikamenteve” me rëndësi jetike do të jetë
kyçi themelor i suksesit si për thellimin e mëtejshëm të konsolidimit
makroeokonomik të vendit ashtu dhe për përmbushjen e angazhimit
afatgjatë të Qeverisë për uljen e shkallës së varfërisë në vend.

POLITIKA MONETARE – NJË VËSHTRIM NË DEKADËN E KALUAR

Dy politikat bazë, të cilat në rrjedhën e këtyre 10 viteve kanë
ndihmuar në stabilizimin e shpejtë të ekonomisë duke ndikuar më
së shumti në zbutjen e presioneve inflacioniste në ekonomi, kanë
qenë politika monetare dhe ajo fiskale. Në këtë rrjedhë vitesh ka
pasur momente gjatë të cilave dominimi i një politike ka qenë i
dukshëm ashtu sikurse ka pasur dhe momente (kjo ka qenë dhe
prirja e përgjithshme) gjatë të cilave të dyja politikat janë zhvilluar
në harmoni me njëra tjetrën, duke përbërë një faktor jetik në arritjen
e suksesit.

Megjithatë sot, 10 vjet më pas mund të thuhet se mësimet e marra
gjatë kësaj periudhe të vështirë arritjesh dhe sfidash, imponojnë
rëndësinë e përparimit të mëtejshëm, në drejtim të atyre kushteve
që çojnë në një pakësim sa më real të kompromentimit të politikës
monetare nga vendime dhe objektiva të çastit, të ndërmarrë nga
autoritetet fiskale të vendit. Duke gjykuar se ky argument do të
gjejë vend përsëri në vazhdimësinë e këtij prezantimi, shpreh
besimin e institucionit që unë drejtoj se hapat që do të ndërmerren
në këtë drejtim do të jenë konkretë në të ardhmen e afërt dhe atë
të mesme.

Për herë të parë politika monetare në Shqipëri u ideua dhe u zbatua
në mesin e vitit 1992, kur, si pjesë e marrëveshjes së mbështetjes
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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
kombëtare4”, 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 çmimeve5”, është objektivi kryesor i Bankës
së Shqipërisë ndërkohë që të gjithë objektivat e tjerë rrjedhin prej
këtij objektivi.

Në këtë mënyrë, duket se Banka e Shqipërisë e ka zgjedhur prej
kohësh dilemën e përzgjedhjes së objektivit themelor të politikës
monetare, në favor të stabilitetit të çmimeve duke besuar se me
anë të kësaj zgjedhjeje i shërben, në mënyrën më të mirë të
mundshme dhe rritjes së prodhimit, të punëzënies etj., në afat të
gjatë.

Duke ju kthyer edhe një herë vitit 1992, si objektiv i ndërmjetëm u
zgjodh baza monetare, ndërkohë që si instrumente bazë për
kontrollin monetar do të ishin dy: kufiri i kredisë dhe vendosja në
mënyrë administrative e përqindjes6 së interesit për depozitat me
afat në lekë të vendosura në bankat me kapital shtetëror7. Që nga
korriku i vitit 1992 (vazhdon akoma dhe në ditët e sotme) u adoptua
një regjim “luhatje e lirë” e kursit të këmbimit ndërkohë që,
transaksionet në llogarinë korente u liberalizuan plotësisht.

Siç mund të merret me mend, që nga viti 1992 e në vazhdim, Banka
e Shqipërisë, zgjodhi një regjim të pastër të përcaktimit të
objektivave për paranë, duke qëndruar vazhdimisht larg

4 Ligji nr. 7559, datë 22.4.1992, “ Për Bankën e Shqipërisë” , neni 3, paragrafi 1.
5 Ligji nr. 8269, datë 23.12.1997, “ Për Bankën e Shqipërisë” , neni 3, pika 1.
6 Niveli i minimal i tyre.
7 Në vitin 1992 e për disa vjet me rradhë, sistemi bankar në Shqipëri përbëhej
vetëm nga banka me kapital shtetëror.
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përzgjedhjes së një regjimi të përcaktimit të objektivave për kursin
e këmbimit, ndërkohë që në asnjë rast nuk është marrë në
konsideratë adoptimi i një regjimi monetar currency board.

Ndër veprimet e para, të adoptuara nga politika monetare do të
veçonim rritjen e menjëhershme të përqindjes së interesit për
depozitat në lekë të vendosura në bankat me kapital shtetëror nga
2 – 3 pikë përqindjeje8 para korrikut ’92, në 28 pikë përqindjeje
ndërkohë që të gjitha bankat pa përjashtim, ju nënshtruan
kufizimeve sasiore në rritjen e tepricës së kredisë.

Gjendja kritike, në të cilën ndodheshin rezervat valutore të vendit
nuk lejonte një pjesëmarrje aktive të Bankës së Shqipërisë në treg
dhe, për më tepër, aplikimi i një kursi këmbimi lirisht të luhatshëm
gjykohej se do të shërbente si një rregullator automatik i pozicionit
të përgjithshëm të bilancit të pagesave, në një kohë që dollarizimi
i ekonomisë ishte në shkallë të lartë.

Në mungesë të alternativave9 të tjera u vendos që financimi i deficitit
buxhetor me burime të brendshme të bëhej në masën 100 për
qind me kredi të drejtpërdrejtë të Bankës së Shqipërisë, fenomen,
i cili ndonëse në formë tjetër dhe madhësi shumë më të vogël,
është i pranishëm dhe në ditët e sotme.

8 Me bazë vjetore.
9 Për herë të parë bonot e thesarit u përdorën për financimin e deficitit buxhetor në
majin e vitit 1995.
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Korniza e mësipërme e politikës monetare të zbatuar në mesin e
vitit 1992, mbeti pothuajse e pandryshuar për një periudhë
trevjeçare. Duhet theksuar se megjithëse në dukje ajo ishte
relativisht e thjeshtë, duke e zhvendosur në kontekstin e asaj kohe,
kuptohet që zbatim i saj në praktikë haste në vështirësi të shumta,
të cilat nga njëra anë pasqyronin shkallën e ulët të perceptimit dhe
të zbatimit në praktikë nga vetë Banka e Shqipërisë, dhe nga ana
tjetër një nivel të ulët asimilimi dhe përgjegjshmërie të bankave të
nivelit të dytë. Me rëndësi është fakti se kjo periudhë regjistroi një
harmonizim të kënaqshëm midis të dyja politikave bazë (asaj
monetare me atë fiskale), duke eliminuar në maksimum dhe
mundësitë për një kompromentim të mundshëm të politikës
monetare nga ajo fiskale.

Po t’i referohemi gjuhës së shifrave, periudha 1993 – 1994, pasqyroi
një stopim të admirueshëm të hemoragjisë së parasë në qarkullim,
arritje e cila para së gjithash reflektonte nivelin e lartë të interesave
për depozitat si dhe përpjekjet e mëdha të Bankës së Shqipërisë
për t’u imponuar bankave respektimin e kufijve të kreditit. Më ko-
nkretisht, në fund të vitit 1994, paraja gjithsej u rrit 41 për qind në
bazë vjetore krahasuar me 74.4 për qind që ishte në fund të vitit
1993 dhe 153 për qind në fund të vitit 1992. Këto arritje u reflektuan
dhe në ecurinë e inflacionit, i cili në fund të vitit 1994 ishte rreth
15.8 ose 15 herë më i ulët se fundi i vitit 1992.

Ndonëse në fund të vitit 1995 inflacioni regjistroi vetëm 6 për qind
në nivel vjetor, zhvillimet e regjistruara në fund të tij, ishin si të
thuash sinjalet e para për ngjarjet që pasuan në vitin 1997. Mesi i
vitit 1995 përkon me shenjat e para të investimit të parave në
skemat piramidale, dhe të mos harrojmë që për një periudhë gati
dyvjeçare normat e interesit për depozitat në lekë ishin në rënie të
vazhdueshme. Rrjedhojat e pritshme ishin dhe rezultuan të sakta
në një ndryshim të tendencës së lëvizjes së ofertës së parasë, e
cila duke filluar nga muaji prill i vitit 1995 filloi të rritej përsëri me
ritme më të larta se më parë (shih grafikun 1. Oferta e parasë dhe
paraja në qarkullim: 1992 – 2000).
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Premisat e krijuara që nga viti 1995, u forcuan tepër gjatë vitit 1996,
duke u shndërruar në faktorë përcaktues “vendimmarrës” përsa i
takon zhvillimit ekonomik të vendit dhe perspektivave afatshkurtra
të tij. Interesat e ofruara nga tregu joformal i huamarrjes “nxorën
totalisht jashtë loje” ato të ofruara nga sistemi bankar e, për rrjedhim,
politika monetare u bë inekzistente. Duke mos mjaftuar vetëm kjo,
viti 1996 ishte i pasur dhe me zhvillime politike (dy fushata
elektorale), të cilat në një mënyrë ose në një tjetër ndikuan në
rritjen e shpenzimeve buxhetore, financimi i të cilave do të
kompromentonte rëndë arritjen e objektivave finalë për inflacionin
(shih grafiku 2. Deficiti buxhetor: 1992 – 2000).  Muaji i fundit i vitit
1996, me pak fjalë, konturoi tiparet themelore të atij tërmeti
ekonomiko-politik që pasoi në muajt në vazhdim.

E shohim të tepërt të riprodhojmë edhe një herë atë çka përjetoi
vendi në muajt e parë të vitit 1997. Një mori e tërë arsyesh,
kokëfortësish e mllefesh, inicuan një katrahurë të paparë, rezultat
i të cilës ishte kolapsi i plotë ekonomik, politik dhe financiar i vendit.
Pa dyshim, gjoba më e kushtueshme edhe në këtë rast i takoi
ekonomisë, e cila edhe para këtij kolapsi ishte shumë e brishtë.
Pasojat e vitit 1997 ishin të gjithanshme duke filluar që nga
shkatërrimi i kapaciteteve prodhuese (PBB në terma realë ra me
7.3 për qind) e deri tek rikthimi tek normat galopante të inflacionit,
i cili në muajin dhjetor 1997 arriti kulmin me 42.1 për qind.
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Megjithatë, goditjet që mori Banka e Shqipërisë dhe politika
monetare që ajo zbaton ishin më të mëdha dhe ato kishin të bënin
me:

• humbjen e besimit publik në sistemin bankar, gjë që çoi
në një hemoragji të pandalshme të parasë, ndërkohë që
rënia e depozitave pa afat dhe në valutë ishte e
pashmangshme;

• kompromentimin e politikës monetare nga inekzistenca e
financave publike. Mbulimi i deficitit buxhetor me likuiditete
të ofruara nga Banka e Shqipërisë, rriti ndjeshëm bazën
monetare, duke u bërë në këtë mënyrë një burim i sigurt
inflacioni;

• rënien e ndjeshme të besimit ndaj monedhës kombëtare,
e cila në mesin e vitit 1997 kishte humbur më shumë se
gjysmën e vlerës së saj.

E gjendur para një situate të tillë, Banka e Shqipërisë ishte e
detyruar të reagonte me vendosmëri në drejtim të rritjes10 së
menjëhershme të normës së interesit11 , i cili në fund të muajit maj
1997 arriti normën më të lartë 28.9 për qind. Ishte ky një nga faktorët
bazë, i cili ndikoi që rezultatet e fundvitit 1997 të ishin më të mira
nga ato të pritshme. Riparimi i efekteve negative të krizës së vitit
1997, sidomos i atyre afatshkurtra, vazhdoi të kryhej me shpejtësi
gjatë vitit 1998 e sidomos në periudhën në vijim. Inflacioni në fund
të vitit 1998 ishte vetëm 8.7 për qind, ndërkohë që edhe rekuperimi
i prodhimit të përgjithshëm ishte impresionues në nivelin 8 për qind.

Periudha 1999 - 2000, regjistroi përqindje të pazakonta inflacioni
për një ekonomi si ajo e Shqipërisë. Edhe pse gjatë vitit 1999
Shqipëria u detyrua të përballonte shpërnguljen biblike të popullsisë
së Kosovës, përsëri për shumë arsye të shpjeguara dhe më parë,
inflacioni mbeti në kuota të ulëta. Duke filluar që nga ajo kohë e
deri në fund të vitit 2000, përqindja e interesit është ulur në mënyrë
të vazhdueshme, por, megjithatë, në terma realë ajo ka mbetur
shumë e lartë. Nga ana tjetër, reagimi i tregut nuk ka qenë i

10 Në të vërtetë Banka e Shqipërisë filloi rritjet e interesit që nga mesi i vitit 1996,
por që fatkeqësisht rezultuan të paefekshme pasi në tregun e fajdes ofroheshin
përqindje pothuajse të njëjta por me bazë mujore.
11 Norma e ponderuar e përqindjes së interesit për depozitat e reja në lekë të
vendosura në sistemin bankar.
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menjëhershëm dhe kjo, përveç të tjerash, reflektohet edhe në
diferencën e lartë që ka ekzistuar midis përqindjes minimale të
interesit për depozitat me përqindjen e yield-it të bonove të thesarit.
Në këto kushte, duke parë të arsyeshëm eliminimin e kufijve të
poshtëm për depozitat me afat në lekë për bankat me kapital
shtetëror, Banka e Shqipërisë synoi të shkelë një rrugë të re, atë të
kontrollit monetar nëpërmjet tregut.

POLITIKA MONETARE: VEÇORI DHE ASPEKTE TË TJERA TË SAJ

Nëpërmjet dy paraqitjeve të mësipërme u përpoqëm të kujtonim
ose të risillnim edhe një herë para këtij auditori ato që me të drejtë
mund të quhen arritjet dhe dështimet e politikës ekonomike dhe të
asaj monetare, pak më në veçanti, në Shqipëri gjatë periudhës së
tranzicionit.

Megjithatë, duke u ndalur te kjo e fundit, do të theksoja se lloji i
politikës monetare dhe analizimi i vendimeve të saj është një proces
i tërë në të cilin përfshihen ana institucionale, zhvillimi i tregjeve,
ambienti i përgjithshëm politik, social dhe ekonomik, aftësitë
profesionale etj.. Për të bërë një analizë të plotë dhe që mendoj se
do t’i shërbente dhe perspektivës së trajtimit të këtij problemi do të
ishte mirë që ky proces të analizohej në të gjithë përbërësit e tij.

Fillimisht do të doja të nënvizoja plotësimin e disa parakushteve të
domosdoshme, të cilat me të drejtë konsiderohen si faktorë kyç në
arritjen e suksesit.

SHTYLLA INSTITUCIONALE E POLITIKËS MONETARE

Politika monetare është e qartë për të gjithë ne që i delegohet
bankave qendrore sepse në afat të gjatë nuk ka konflikt midis
objektivit për qëndrueshmëri çmimesh nga njëra anë dhe rritjes
ekonomike dhe të punësimit nga ana tjetër. Delegimi tek banka
qendrore nënkupton që: politika monetare të ketë sukses duhet të
mbështetet edhe nga pikëpamja institucionale. Me fjalë të tjera
politika monetare duhet të jetë atribut i një institucioni të pavarur,
të përgjegjshëm dhe transparent. Këto tre elemente përbëjnë pika
mbështetëse të rëndësishme për një politikë monetare realiste dhe
që siguron përfitime të konsiderueshme për vendin në periudhë
afatgjatë, pavarësisht se në periudhë afatshkurtër mund të bjerë
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ndesh me interesa politikë. Ky mësim teorik është i vërtetë edhe
në rastin e Shqipërisë. Madje ne jemi akoma më të vetëdijshëm
për rolin e madh që ka autoriteti monetar në ushtrimin e presionit
të duhur sa herë që ka përpjekje apo prirje për sakrifikim të
interesave afatgjatë.  Banka e Shqipërisë, me një traditë jo të gjatë
dhe me origjinë nga një bankë shtetërore tërësisht nën varësinë e
Ministrisë së Financave, pati në fillimet e saj një detyrë shumë të
rëndësishme: krijimin e imazhit të bankës qendrore dhe të
besueshmërisë të saj. Për të kuptuar se sa e vështirë ishte kjo
detyrë, mjafton të përmend që Banka e Shqipërisë kishte nevojë
të bënte të njohur emrin e saj fillimisht në publik. Nga ana tjetër,
brenda institucionit të bankës qendrore u krijua një traditë shumë
e mirë, ajo e ruajtjes së çdo vlere të krijuar vit pas viti dhe shtimin
mbi këtë bazë të vlerave të reja. Kjo ka çuar në konsolidim të
strukturës së bankës qendrore dhe të institucionit. Pikërisht kjo
arritje krijoi mundësinë dhe kushtet për të folur sot për më shumë
pavarësi, përgjegjshmëri dhe transparencë. Të tri këto elemente,
në mendjen e çdo punonjësi të bankës qendrore ndihmojnë për të
përmbushur më së miri detyrën kryesore tonën: arritjen dhe ruajtjen
e stabilitetit të çmimeve nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të një
politike monetare realiste dhe të matur.

SHTYLLA E PARË – PAVARËSIA E BANKËS SË SHQIPËRISË

Pavarësia për një bankë qendrore i krijon asaj hapësirën të ndjekë
objektivin e përcaktuar në ligj duke qenë e lirë nga presionet politike
dhe prirja nga interesat e ditës. Për këtë arsye, arritja e një shkalle
të lartë pavarësie për Bankën e Shqipërisë është konsideruar si
një domosdoshmëri për të patur rezultate në politikën monetare
që zbatojmë. Si për çdo bankë tjetër, edhe për Bankën e Shqipërisë
do të flisja për dy përmasa të pavarësisë: pavarësinë ligjore dhe
pavarësinë reale të saj. Pa dashur të trajtoj elementet e pavarësisë
në detaje, më duhet të theksoj disa fakte:
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• Ligji i bankës qendrore ofron një pavarësi të lartë për
Bankën e Shqipërisë pasi ky ligj është hartuar duke patur parasysh
standardet ndërkombëtare. Kjo përbën një përparësi, sepse do të
thotë që ekziston baza ligjore mbi të cilën mund të ngrihet një
institucion i pavarur si dhe hapësirat që ky institucion të funksionojë
realisht si i pavarur. Përveç kësaj, përmirësimet e bëra në ligjin e
bankës qendrore në këtë dhjetëvjeçar kanë çuar në forcim të
pavarësisë ligjore të saj.

• Pavarësia reale e bankës qendrore është mjaft më e ulët
se pavarësia ligjore e saj. Kjo ka të bëjë së pari me traditën e
varfër institucionale në Shqipëri dhe të respektimit të autoritetit të
institucioneve si dhe me traditën “e pasur” në sens negativ për
moszbatimin e ligjeve.

• Një sërë faktorësh të tjerë, të cilët janë të pranishëm në
mjedisin shqiptar pavarësisht nga përpjekjet e bankës qendrore
kanë vepruar, në të shumtën e rasteve, në dëm të forcimit të
pavarësisë reale të bankës qendrore. Këta faktorë do t’i grupoja
në aspekte të mentalitetit dhe të traditës së vendit dhe në aspekte
financiare dhe ekonomike. Në grupin e parë, fillimisht, do të
përmendja paqëndrueshmërinë politike në Shqipëri (në këtë
dekadë e shprehur me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme dy
herë) e cila ka qenë një faktor që nuk ka ndihmuar në forcimin e
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pavarësisë së bankës pasi nuk janë respektuar të drejtat e këtij
institucioni. Për më tepër, banka është detyruar që në periudha
acarimesh politike “të heshtë” për të mos u kthyer në një lodër në
duar të politikanëve apo është ndodhur në qendër të debateve
politike për çështje që kanë nisur nga aspekte të jetës financiare
vetëm për të përmbushur disa interesa politikë të çastit. Kësaj
sjelljeje joracionale të politikës do t’i shtoja dhe mungesën e
opozitës së publikut shqiptar ndaj inflacionit. Me këtë nuk dua të
them që publiku shqiptar të kundërshtojë inflacionin njësoj si publiku
gjerman, megjithatë, është mjaft e vështirë të gjesh përkrahjen sa
herë që ngrihet zëri kundër rritjes së çmimeve. Duket se protestën
e publikut shqiptar e orientojnë të tjera ngjarje. Nga ana tjetër,
mungesa e iniciativës ligjore dhe vetëpërmbajtja e institucionit duke
patur mungesë komunikimi me publikun për vite të tëra e gërryejnë
pavarësinë reale të saj. Në grupin e dytë, do të përfshija shkallën e
ulët të zhvillimit të tregut financiar. Ky treg në Shqipëri është i
dominuar nga bankat, të cilat gjithashtu, për shkaqe që nuk janë
temë e diskutimit të këtij materiali realizojnë një shkallë të ulët
ndërmjetësimi duke reduktuar rëndësinë e autoritetit të bankës
qendrore dhe duke i dhënë më pak mbështetje pavarësisë së saj.
Mjafton të vëmë në raport kreditimin e sistemit bankar për qeverinë
me sektorin privat. Gjatë gjithë dhjetëvjeçarit ky raport mesatarisht
ka qenë në nivelin 80 – 90 për qind kredi për buxhetin. Pra, banka
qendrore, përgjithësisht, ka qenë në pozitat e “rehatimit” të deficitit
buxhetor. Nga ana tjetër, borxhi i brendshëm12 arrin nivelet 41.5
për qind të PBB-së. Ky borxh detyrimisht akomodohet nga banka
qendrore dhe bankat e tjera në mungesë të tregjeve të kapitalit.
Në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë për të realizuar
bashkërendimin e politikës monetare me atë ekonomiko –
financiare është ende e detyruar të kreditojë drejtpërdrejt qeverinë.
Banka e Kursimeve, si e vetmja bankë shtetërore ka një pozicion
“gjysmëfiskal”. Duke ditur dhe peshën e saj në tregun bankar, mund
të thuhet që banka qendrore i ka mjaft të kufizuara mundësitë për
të vepruar me pavarësi në zbatimin e politikës monetare. Këtë e
konfirmon më së miri një faktor tjetër, operacionet në tregun e hapur,
të cilat në të shumtën e rasteve janë operacione Bankë Shqipërie-
Bankë Kursimesh dhe reagimi nuk është realisht reagim tregu.

12 Memorandumi mbi politikat ekonomike dhe financiare të Republikës së Shqipërisë
për 2002 që do të ndërmerren në kuadrin e marrëveshjes trevjeçare “Për reduktimin
e varfërisë dhe lehtësimin e rritjes”.
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SHTYLLA E DYTË – PËRGJEGJSHMËRIA E BANKËS SË SHQIPËRISË

Kuptohet, që në një mjedis ku nuk është e qartë se ç’është banka
qendrore dhe cilat janë detyrat e saj, pavarësia reale e saj nuk
mund të respektohet që në fillim. Për të siguruar këtë banka
qendrore ka nevojë të jetë e besueshme në publik. Besimi sigurohet
nëpërmjet realizimit të objektivit kryesor. Në këta dhjetë vjet,
inflacioni është arritur të mbahet nën kontroll, dhe me përjashtim
të disa rasteve të shkëputura, përgjithësisht ai ka qenë në nivele
të ulëta. Kjo ecuri inflacioni sigurisht që ka ndikuar në rritjen e
besueshmërisë të bankës qendrore.

Megjithatë, duke qenë se në vendet në tranzicion ekonomia është
e ekspozuar ndaj shock-eve dhe ndryshimeve strukturore si dhe
liberalizimit, inflacioni ndikohet ndjeshëm edhe nga faktorë të tjerë,
përveç të qenurit fenomen monetar. Për të qartësuar misionin,
detyrat dhe instrumentet në dispozicion si edhe efikasitetin me të
cilin banka qendrore i ka përdorur ato, Banka e Shqipërisë ka
përcaktuar si shtyllë të dytë në rritjen e suksesit të politikës
monetare, rritjen e përgjegjshmërisë së saj nëpërmjet përmirësimit
të procesit llogaridhënës.
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Megjithatë, për të arritur deri këtu u kalua një dekadë ku më shumë
mbizotëronte mbyllja e institucionit dhe mbajtja e një distance të
dukshme me median. Për të fituar më shumë pavarësi na duhet të
lejojmë të tjerët që të vlerësojnë punën e bankës qendrore. Edhe
në këtë aspekt do të përqendrohesha në dy përmasa të
përgjegjshmërisë së bankës qendrore: përgjegjshmërinë ligjore dhe
përgjegjshmërinë reale të saj. Ashtu si pavarësia ligjore edhe
përgjegjshmëria ligjore e Bankës së Shqipërisë është relativisht e
lartë. Nëse i referohemi treguesit për matjen e përgjegjshmërisë
ligjore të ndërtuar nga Haan et Al13, vlera e tij në rastin e Bankës
së Shqipërisë është 9 nga 13 të mundshmet. Madje nga kjo
pikëpamje Banka qendrore e Shqipërisë ruan një vend të
respektuar në ra-port me bankat e studjuara nga këta autorë (shih
grafiku 4. Matja e përgjegjshmërisë).

Por, përgjegjshmëria ligjore dhe përgjegjshmëria reale kanë
diferenca midis tyre. Ashtu si pavarësia reale është mjaft më e ulët
se pavarësia ligjore, edhe në këtë rast, përgjegjshmëria reale është
më e ulët se ajo ligjore. Rritja e përgjegjshmërisë reale është një
proces që kërkon kohë, më tepër emancipim si në vetë punonjësit
dhe në drejtuesit e Bankës së Shqipërisë, ashtu edhe në mjedisin,
të cilit i drejtohet apo ku raporton Banka. Mangësitë kryesore në të
qenurit i përgjegjshëm kanë të bëjnë me cilësinë e raportimit dhe
të shpjegimit të veprimtarisë së Bankës si dhe me shkallën e
transparencës së saj.

SHTYLLA E TRETË – TRANSPARENCA E BANKËS SË SHQIPËRISË

Cilësia e të qenurit transparent, gjithashtu, i ka munguar bankës
qendrore duke ndikuar në këtë mënyrë në një mbështetje të dobët
për pavarësinë reale të saj dhe në marrjen e vendimeve në mënyrë
të pavarur. Por, nga ana tjetër, niveli i ulët i transparencës ka ndikuar
edhe në mossuksesin e plotë të politikës monetare. Duke qenë
transparente, politika monetare bëhet më e parashikueshme dhe
rritet për pasojë eficienca dhe ndikimi i saj në ekonomi. Në të
kundërt, as nuk mund të kuptohet se ç’kërkon të arrijë banka
qendrore. Transparenca është gjykuar se siguron transmetimin e

13 “Accountability of central banks: aspects and quantification”, Jakob de Haan,
Fabian Amtenbrink, Sylvester C. W. Eijffinger, Quarterly Review, Banca Nazionale
del Lavoro, nr. 209, June 1999, volume LII, fq. 169-194.
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opinionit dhe të mendimeve të Bankës së Shqipërisë në publik
duke bërë të mundur, në këtë mënyrë, një të kuptuar më të mirë të
çështjeve të politikës monetare dhe duke përmirësuar reagimin e
lojtarëve ekonomikë. Nga kjo pikëpamje, transparenca është
trajtuar në dy këndvështrime: si mjet komunikimi dhe si mjet
edukimi. Transparenca në shkallë të lartë e zbatuar në një mjedis
të paedukuar apo të pafamiljarizuar me çështje të natyrës
ekonomike dhe financiare mund të kthehej si një bumerang ndaj
vetë institucionit. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë paralelisht
ka ndërmarrë një program edukimi, sidomos me mediat, me qëllim
që të sigurojë përfitimet maksimale të mundshme të transparencës.

Në tërësi, transparenca në Bankën e Shqipërisë lidhet me:

• shpjegimin e objektivit kryesor të saj dhe të detyrave të
tjera;

• shpjegimin dhe deklarimin e objektivave sasiorë, nivelin e
realizimit të tyre dhe faktorët që kanë ndikuar;

• shpjegimin e instrumentit të përdorur për të zbatuar
politikën monetare;

• shpjegimin e pikëpamjeve mbi normën e interesit dhe si
ndryshon ajo në funksion të faktorëve të caktuar;

• shpjegimin e çdo kuadri ligjor e rregullator në funksion dhe
që mbështet zbatimin e politikës monetare në mënyrë të
pavarur.

TREGJE FINANCIARE

Efektiviteti i politikës monetare, në një masë të madhe, varet dhe
nga shkalla e zhvillimit, të tregjeve në përgjithësi dhe të atij financiar
në veçanti. Duke ju kthyer edhe një herë konteksit historik, duhet
theksuar se trashëgimia e Shqipërisë në këtë drejtim, në fillim të
viteve 1990, ishte zero. Po kaq i vërtetë është dhe fakti, se megjithë
rrjedhën e viteve përsëri përvoja e grumbulluar dhe transformimet
që sistemi financiar ka pësuar kanë qenë të pakta. Aktualisht,
sistemi financiar mund të karakterizohet si një bashkësi e sistemit
bankar me një rrjet shoqërish sigurimesh si dhe me praninë e disa
shoqërive të tjera financiare relativisht të vogla (kryesisht institute
kreditimi).
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Siç mund ta dini dhe ju vetë, sistemi bankar shqiptar përbëhet nga
13 banka tregtare prej të cilave vetëm njëra është me pronësi
shtetërore, por që, sipas të dhënave të gjashtëmujorit të parë të
vitit 2001 zë rreth 62 për qind të totalit të aktiveve të sistemit bankar.
(Për më shumë hollësi shih tabelën 3. Sistemi bankar në Shqipëri.)
Ky dominim është i pranishëm në të gjitha segmentet14 e tregut
financiar, dhe më konkretisht ai është shumë i dukshëm në tregun
e parasë, në tregun ndërbankar, në tregun primar të letrave me
vlerë të qeverisë etj..

Sistemi i sigurimeve duket se dalëngadalë po merr formë. Në
momentin aktual, në tregun e sigurimeve veprojnë 4 shoqëri, të
gjitha me kapital shqiptar, por megjithatë ashtu si në rastin e Bankës
së Kursimeve edhe në tregun e sigurimeve kemi praninë e një
operatori shumë të madh shtetëror, INSIG-ut.

Nuk është arritur të bëhet ende progresi i duhur në krijimin e një
tregu të rregulluar dhe fleksibël të fondeve private të pensionit.
Funksionon vetëm Instituti i Sigurimeve Shoqërore, i cili
subvencionohet nga buxheti i shtetit. Nuk është ende e qartë nëse
ekziston ndonjë projekt, i cili do të krijonte stimujt e duhur për krijimin
e këtij sistemi pensionesh mbi koncepte tregu, dhe duket se edhe
për disa kohë ky treg do t’i mungojë Shqipërisë.

14 Pavarësisht kësaj, duhet theksuar se këto tregje lënë për të dëshiruar si kur i
referohemi numrit ashtu edhe vëllimit të transaksioneve.
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Një kategori vitale e sistemit financiar në vendet e zhvilluara janë
pa dyshim ndërmjetësit dhe ndihmësit financiarë. Fatkeqësisht, kjo
kategori i mungon, pothuajse totalisht, ekonomisë sonë dhe me sa
duket, ashtu sikurse ndodh rëndom dhe në ekonomitë e huaja,
zhvillimi i tyre do të vijë natyrshëm me aktivizimin e tregut të
kapitaleve, të letrave me vlerë, të derivativëve etj..

Tabelë 3. Sistemi Bankar në Shqipëri. 
 T1-00 T2-00 T3-00 T4-00 T1-01 T2-01
Pesha e bankave në totalin e aktiveve 
Banka e Kursimeve 64.4 63.6 61.0 64.8 63.3 61.6
Banka Kombëtare Tregtare 13.7 13.1 12.7 9.4 9.4 9.7
Banka Italo Shqiptare 5.8 5.9 6.0 5.4 5.4 5.3
Banka Arabe Shqiptare Islamike 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8
Banka Dardania 1.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6
Banka Tirana 3.8 4.1 5.1 5.1 5.5 5.9
Banka Kombëtare Greke 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Banka tregtare Ndërkombëtare 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7
Banka Alpha  2.1 2.3 2.9 3.0 3.1 3.3
Banka Amerikane e Shqipërisë 3.1 3.5 4.6 4.3 5.1 5.6
Banka Fefad 1.1 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0
Banka e Parë e Investimeve 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
Banka Ndërtregtare 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9
Pesha e bankave në totalin e depozitave të pranuara 
Banka e Kursimeve 71.5 71.3 69.1 69.3 67.6 66.0
Banka Kombëtare Tregtare 10.4 9.9 9.8 9.7 9.6 10.1
Banka Italo Shqiptare 4.8 4.7 4.6 4.2 4.3 4.4
Banka Arabe Shqiptare Islamike 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Banka Dardania 1.0 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4
Banka Tirana 3.2 3.4 4.0 4.1 4.8 5.1
Banka Kombëtare Greke 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4
Banka Tregtare Ndërkombëtare 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
Banka Alpha  1.7 1.8 2.2 2.4 2.4 2.6
Banka Amerikane e Shqiperise 3.1 3.7 4.8 4.6 5.5 5.9
Banka Fefad 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9
Banka e Parë e Investimeve 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Banka Ndërtregtare 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5
Pesha e bankave në totalin e kredive të dhëna 
Banka e Kursimeve 21.8 20.3 18.2 43.1 41.9 37.2
Banka Kombëtare Tregtare 41.4 39.6 36.5 0.0 0.0 0.0
Banka Italo Shqiptare 18.5 20.2 21.8 25.8 25.6 25.0
Banka Arabe Shqiptare Islamike 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
Banka Dardania 0.0 -0.1 -0.1 0.6 0.6 0.6
Banka Tirana 6.4 6.4 7.3 8.9 9.5 10.5
Banka Kombëtare Greke 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7 0.7
Banka tregtare Ndërkombëtare 2.2 2.0 1.9 2.0 2.0 1.8
Banka Alpha  2.7 2.7 4.0 6.3 7.1 7.7
Banka Amerikane e Shqipërisë 2.4 3.1 4.2 5.3 5.3 6.2
Banka Fefad 4.6 5.5 5.5 7.1 6.9 6.8
Banka e Parë e Investimeve 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Banka Ndërtregtare 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 3.3
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Ky skarsitet i madh institucionesh financiare si dhe një gjendje ende
jo e konsoliduar e njësive prodhuese, kanë bërë që dhe rrallësia e
instrumenteve financiare të jetë po kaq e madhe. Risia e parë daton
me vitin 1995, kur u lançua një instrument i ri për financimin e
deficitit buxhetor, bono e thesarit. Që nga ajo kohë e deri më sot
zhvillimet në këtë drejtim kanë qenë të pakta dhe kryesisht
konsistojnë në disa instrumente të reja afatshkurtra, si marrëveshjet
e riblerjes, të cilat aktualisht po përdoren nga Banka e Shqipërisë
për të siguruar kontrollin monetar në ekonomi.

Aktualisht mungojnë instrumente të tilla si: kambiale, obligacione,
letra tregtare, çertifikata depozitash të tregtueshme, dëftesa dhe
obligacione qeveritare, kontrata options dhe forward, derivatet,
garancitë, angazhimet, hua për kreditkartat, kredi për hipoteka,
qira financiare, kredi tregtare, kredi për blerjen e letrave me vlerë,
kredi nga investimet e huaja direkte për filialet e tyre në Shqipëri
etj.. Edhe kur tek-tuk, në ndonjë bilanc kontabël hasen zëra të tillë
si “aksione dhe kapitale të tjera” ato përfaqësojnë raste të rralla,
duke mos treguar një prirje të përgjithshme.

Megjithatë, edhe pse duket se mungon plotësisht si ajo kategori
agjentësh ekonomikë, që normalisht rregullojnë dhe manipulojnë
rrjedhën e fondeve të lira dhe të kursimeve në një ekonomi ashtu
dhe instrumentet me të cilat ata operojnë, vlerësohet se përsëri
ekonomia shqiptare, edhe pse në mënyrë të rrezikshme, arrin ta
realizojë këtë proces. Duket se megjithë progresin e bërë, përsëri
një vëllim i madh transaksionesh, korente dhe kapitale, kryhet në
rrugë joformale, duke mbajtur të lartë shkallën e pjesëmarrjes së
tregut joformal të ekonomisë në totalin e transaksioneve që
ekonomia jonë kryen në njësinë e dhënë të kohës.

Duke mos u ndalur më tej në analizën e tregjeve, në “lojtarët” që
luajnë në to si dhe në rregullat me të cilat ata pranojnë të luajnë,
do të nënvizoja një fakt tjetër shumë të rëndësishëm, pamundësinë
e politikës monetare për të qenë efektive në një ambient të tillë, si
ai i përshkruar më sipër.

Kështu, mjafton të përmendim se zgjedhja e bërë në vitin 1992,
për zbatimin e masave administrative, ishte totalisht e kushtëzuar
nga gjendja e atrofizuar e tregjeve në atë moment. Po kështu edhe
në krizën e vitit 1997, politika monetare u sfumua nga përqindjet e
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tregut të fajdesë, ndërkohë që në momentet aktuale, si rezultat i
disa zhvillimeve pozitive në tregun e parasë, Banka e Shqipërisë
po mundohet ta mbajë politikën15 e saj vetëm me instrumente tregu.
Shpjegimet e dhëna më sipër si për parakushtet që duhet të
plotësohen ashtu dhe për domosdoshmërinë e pranisë së një tregu
të zhvilluar, do të na ndihmojnë për të kuptuar më mirë aspekte të
veçanta, shkaqet dhe zgjedhjet e imponuara të politikës monetare
në rrjedhën e dhjetëvjeçarit të kaluar.

OBJEKTIVI FINAL I POLITIKËS MONETARE

Që nga korriku 1992 e deri në ditët tona për asnjë moment nuk
është vënë në diskutim se përparësia e të gjitha përparësive
qëndron në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Duke iu
kthyer dhe një herë debatit të madh se mbi çfarë objektivash duhet
të shënjojë politika monetare, Banka e Shqipërisë zgjodhi kontrollin
dhe stabilitetin e çmimeve duke konsideruar se të gjithë objektivat
e tjerë të politikës monetare janë në funksion të objektivit kryesor.

Në asnjë rast nuk ka ndodhur që objektivi final i politikës monetare
të zbatuar nga Banka e Shqipërisë të ketë qenë një objektiv tjetër
i ndryshëm nga ai i cituar më sipër, edhe pse shpeshherë, sidomos
në vitet e para (periudha 1992 – 1994) në disa nga raportet e
Bankës së Shqipërisë thuhet se objektivat e politikës monetare të
Bankës janë stabiliteti i çmimeve, rritja e prodhimit dhe arritja e
ekuilibrit të jashtëm të ekonomisë. Megjithatë, në ndryshim nga
vitet e para, në këto dy vitet e fundit Banka e Shqipërisë ka bërë
një hap përpara (pa dyshim një hap i guximshëm) kur që në fillim
të vitit 1999, filloi të shpallë publikisht vlerën sasiore të objektivit
final të politikës monetare. Më konkretisht, një interval objektiv për
normën e inflacionit në fund të vitit, i matur si ndryshim i thjeshtë
vit më vit.

E njëjta gjë ka ndodhur dhe për vitin aktual16 2001, vit për të cilin
Banka e Shqipërisë ka vendosur si objektiv final të politikës së saj
mbajtjen e inflacionit vjetor, në fund të vitit, brenda intervalit 2 – 4
për qind.

15 Më poshtë do t’i kthehemi përsëri këtij argumenti kur të evidentohet mekanizmi
i transmisionit të politikës monetare në Shqipëri.
16 Është i dyti vit rradhazi.
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Gjithësesi, duhet pranuar se në rrjedhën e viteve të tranzicionit,
shifrat e faktuara të inflacionit kanë qenë të ndryshme nga ato të
vendosura objektiv, fillimisht me zhvendosje të mëdha prej tij e më
vonë gjithnjë e në kufij më të ngushtë. Pavarësisht, duhet theksuar
se me përjashtim të dy viteve, atij 1996 dhe 2000, në të gjitha
rastet e tjera inflacioni i faktuar ka qenë poshtë shifrës objektiv.
Ndoshta për herë të parë, viti 2001 do të regjistrojë një përputhje17

midis inflacionit dhe objektivit të vendosur për të (Shih grafikun 5.
Realizimi i objektivit të inflacionit.).

REGJIMI I POLITIKËS MONETARE

Në përcaktimin e regjimit të politikës monetare, duket se Banka e
Shqipërisë, para së gjithash, është kushtëzuar nga ambienti
ekonomik dhe nga natyra e mekanizmit të transmisionit që
karakterizonte ekonominë tonë në fillimin e viteve ‘90. Megjithatë,
duhet theksuar se ky regjim ka mbetur i pandryshuar gjatë gjithë
hapësirës kohore që kemi marrë në shqyrtim, pavarësisht se me
kalimin e kohës ka pasur zhvillime të reja.

Megjithëse, Bankës së Shqipërisë, që në ligjin e parë të saj të vitit
1992, i është njohur e drejta për të ideuar dhe për të zbatuar politikën

17 Kjo do të thotë një faktim i inflacionit vjetor brenda intervalit objektiv nga 2 – 4
për qind.
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valutore të vendit, rrethanat e momentit i jepnin përparësi
përzgjedhjes së një regjimi të pastër monetar, ku si objektiv i
ndërmjetëm që nga ajo kohë e deri në ditët tona vazhdon të jetë
agregati monetar M3 ose siç quhet ndryshe oferta e parasë.

Kjo përzgjedhje midis dy alternativave, parasë dhe kursit të
këmbimit, në favor të së parës, para së gjithash është kushtëzuar
nga pamundësia për të mbështetur një regjim të fiksuar të kursit të
këmbimit. Edhe pse rezultati i dëshiruar do të ishte më i shpejtë në
rastin e adoptimit të një regjimi fiks të kursit të këmbimit (për më
shumë zbatimi i këtij regjimi është më i lehtë), në kohën për të
cilën flasim niveli i rezervave valutore në dispozicion të Bankës së
Shqipërisë ishte shumë i ulët dhe, për më tepër, deficiti në bilancin
e pagesave ishte i thellë dhe rritej nga njëra periudhë në tjetrën.

Edhe pse në atë kohë ishte e vështirë të parashikoheshin shumë
probleme që mund të lindnin, mund të konkludoj se zgjedhja e
bërë dhe qëndrimi në të, gjatë gjithë periudhës në fjalë, ka qenë
një zgjidhje optimale. Këtu, kam parasysh se shumë vende në
zhvillim si dhe në tranzicion ranë në grackën e paaftësisë së daljes
nga regjimi i kursit të këmbimit. Siç thotë z. Crockett18 “Për aq kohë
sa regjimi i kursit të këmbimit është duke funksionuar, politikëbërësit
nuk gjejnë arsye për ta zëvendësuar atë. Dhe në momentin që
monedha e tyre gjendet nën goditje, autoritetet nuk dëshirojnë të
besojnë se strategjia e fiksimit të monedhës tashmë është e
dështuar”.

Pavarësisht kësaj, duhet pohuar se edhe adoptimi i parasë si një
ankorë nominale, ka kufizimet e veta, që në njëfarë mënyre janë
shfaqur dhe në rastin e Shqipërisë, sidomos këto vitet e fundit. Më
konkretisht, dua të evidentoj se megjithë analizat e pakta empirike,
lidhja e parasë me inflacionin nuk rezulton e rëndësishme, një arsye
kjo e fortë për të konsideruar dhe qëndrimin e mëtejshëm në të.

Duke ju kthyer zhvillimeve në ofertën e parasë duhet theksuar se
objektivi për agregatin monetar M3, ka reflektuar zhvillimet e
konstatuara në inflacion, në prodhim, në politikën fiskale, në
sektorin e jashtëm etj.. Megjithatë, edhe në këtë rast, ashtu si në

18 Andrew Crockett, “Monetary policy objectives in light of Asian crises”, Monetary
Policy Frameworks in a Global Context, faqe 224.
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rastin e inflacionit shifrat e faktuara kanë pasur devijime nga
objektivi, por që në të shumtën e rasteve kanë qenë sipër tij (Shih
grafikun 6. Realizimi i objektivit për paranë gjithsej.).

KUFIZIMET SASIORE NË KRAHUN E AKTIVEVE

Për aq kohë sa autoritetet shqiptare janë të gatshme dhe pranojnë
të nënshkruajnë marrrëveshje mbështetjeje me FMN-në, ato janë
të detyruara që të respektojnë disa kufizime sasiore, të cilat
kryesisht synojnë vendosjen nën kontroll të aktiveve të brendshme
të sistemit bankar dhe të aktiveve, në përgjithësi të bankës
qendrore.

Në këtë mënyrë, këto kufizime marrin natyrën e një objektivi sasior
monetar të ngjashëm për nga natyra me objektivin e ndërmjetëm
për paranë gjithsej.

Siç e kemi përmendur dhe më sipër, Shqipëria, programin e parë
me FMN-në e ka nënshkruar që në gjysmën e dytë të vitit 1992,
dhe, që në atë kohë, për herë të parë, u zbatuan kufizime sasiore
të cilat më konkretisht synonin në vendosjen e niveleve kufi të
sipërm dhe të poshtëm, për gjendjen e treguesve të tillë si: mjetet
valutore neto të Bankës së Shqipërisë (kufi i poshtëm), për mjetet
e brendshme neto të sistemit bankar (kufi i sipërm) i ndarë në kredi
neto për qeverinë dhe kredi për ekonominë.

Të ashtuquajturat kritere të arritjes së suksesit vazhdojnë të
përdoren dhe sot ndonëse diçka më ndryshe nga vitet e para të
tranzicionit. Pa u zgjatur në detaje teknike të mënyrës së përcaktimit
të nivelit të këtyre objektivave, do të dëshiroja të sqaroja
shkurtimisht arsyen dhe logjikën, që qëndron prapa këtyre
objektivave.

Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë, të cilat njihen edhe
si rezerva ndërkombëtare neto e saj, kanë lidhje me zhvillimet e
bilancit të pagesave dhe reflektojnë qëndrueshmërinë e pozicionit
valutor të një vendi.
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Këto rezerva janë garanci për të mbrojtur kursin e këmbimit të
lekut, në rastet kur, si pasojë e lëvizjeve të dëmshme afatshkurtra
apo spekulative të tij, Banka e Shqipërisë e shikon të nevojshme
një ndërhyrje të saj në tregjet valutore.

Rezervat valutore shikohen, gjithashtu, edhe si mundësia e fundit
në financimin e shpenzimeve apo të konsumit të një ekonomie, në
raste zhvillimesh të paparashikuara; për këtë arsye ato maten edhe
në muaj importesh dhe objektivi i tyre mbështetet edhe në këtë
logjikë. Kredia e sistemit bankar për qeverinë shërben si një tjetër
masë për disiplinimin dhe kontrollin e shpenzimeve buxhetore.

Banka e Shqipërisë angazhohet të kontrollojë nivelin e kreditimit
të sistemit bankar për qeverinë duke ndihmuar në kontrollin e nivelit
të borxhit të brendshëm publik dhe, indirekt, shpenzimet qeveritare
që kanë pasoja inflacioniste për ekonominë.

Duke qenë se ky objektiv përfshin në vetvete rolin dhe kontributin
e tre aktorëve, Ministrisë së Financave, bankave tregtare dhe
Bankës së Shqipërisë, kontrolli ynë mbi të nuk është i plotë; por ai
ushtrohet duke u mbështetur në instrumentet indirekte të politikës
monetare.

Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë pasqyrojnë një
pjesë të likuiditetit të gjeneruar nga Banka e Shqipërisë në sistem.
Ndryshimet në mjetet e brendshme neto vijnë kryesisht si pasojë e
marrëdhënieve të Bankës së Shqipërisë me bankat tregtare dhe
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me qeverinë. Niveli i këtij likuiditeti përcakton në një masë të madhe
gjendjen e përgjithshme të likuiditetit në ekonomi duke ndikuar
edhe nivelin e inflacionit.

Grafiku 7. pasqyron shkallën e realizimit të këtij objektivi në
periudhën mars 1998 – qershor 2001, periudhë gjatë së cilës
Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje mbështetjeje me Fondin
Monetar Ndërkombëtar.

INSTRUMENTET OPERACIONALE

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, shih figurën 1.) 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
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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 dhe për të inkurajuar
bankat që të fillonin forma të thjeshta të transaksioneve ndërbankare,
u pa e arsyeshme që kufijtë të ishin të tregtueshëm.

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 privat19

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 i pamundur, duke
ulur 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 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

19 Ndonëse duhet thënë që baza e nisjes ishte shumë e ulët.
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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
parë ishte rritja e përqindjes minimum për depozitat me afat në
lekë, nga nivele të ulëta në 4 – 8 për qind në 2220 – 3221 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 deri sa arriti në një
nivel njëshifror, në fundin e vitit 1995.

Pa qenë nevoja t’i kthehemi edhe një herë fenomenit fajde, periudha
1996 – 1997, ndoshta dhe diçka me herët, përkon me një kolaps total
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
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 zbatimin e instrumenteve të tregut.
Më konkretisht, u vendos që roli i përqindjes bazë në ekonomi t’i
jepej, normës së përqindjeve të marrëveshjes së riblerjes (repove),

20 Përqindja për depozitat me maturim tremujor.
21 Përqindja për depozitat me maturim dymbëdhjetëmujor.
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transaksione këto që do të zhvilloheshin në ankande të rregullta
javore22 të cilat do të mbaheshin nga ana e Bankës së Shqipërisë.
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 pakufizuar23

kundrejt çmimit të fiksuar, ose në ankande ku shuma e pranuar
është fikse24 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 lehtësirat
kredituese që Banka e Shqipërisë i ofron sistemit bankar.

INSTRUMENTE TË TJERA

Përdorimi i instrumenteve të tërthorta të kontrollit monetar, megjithë
zhvillimet e kohëve të fundit, duhet theksuar se është më i hershëm,

22 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.
23 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.
24 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.

Sherben si referencë për: 
- Rezervën e 
detyrueshme; 
- Lehtësirat një ditore;
- Lehtësirën Lombard;
- Ankandet e Repo-ve;

KESHILLI MBIKËQYRËS
VENDOS 

NORMËN FIKSE TË PËRQINDJES 

ANKANDET E REPO-VE
MIRATOHEN NGA GUVERNATORI 

ME CMIM TË FIKSUAR ME SHUMË TË FIKSUAR

Instrumentet 
primare

REZERVAT E TEPËRTA

REZERVAT 
NJË DITORE

ZOTËRIMET 
NË REPO

DEPOZITA NJË DITORE
LIKUJDITET QË NUK 

PËRFITON REMUNERIM

Dërgon sinjale të një 
politike monetare neutrale

Dërgon sinjale të një politike 
monetare shtërnguar / 

TRANSMETIMI TEK

- Përqindjet e depozitave
- Përqindjet e kredisë
- Përqindjet e bonove

Figura 1. Korniza aktuale e politikës monetare
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dhe për këtë do të kujtoj aplikimin e rezervave të detyrueshme,
ofrimin e një numri lehtësirash kreditimi nga ana e Bankës së
Shqipërisë etj.. Megjithatë, duhet theksuar se vitet e fundit kanë
shënuar lëvizje të mëdha në drejtim të kuadrit 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 sigurisht në shumicën e rasteve për të shmangur spekulimet
me Lekun. Në rastin e shtiblerjes së valutës transaksionet mund të
jenë me të drejta të plota ose me bazë të përkohshme (swaps).

LEHTËSIRAT KREDITUESE

KREDIA LOMBARD.

Lehtësia e kreditimit Lombard është prezantuar relativisht herët,
por duhet thënë se ajo është përdorur në raste shumë të rralla25.
Kuptohet që qëllimi i saj është klasik, ofron një ndihmë për bankat
me probleme të përkohshme26 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.
25 Në periudhën 2000 – 2001 nuk është përdorur asnjëherë.
26 Maturimi i saj shkon deri në tre muaj  dhe mund të përfitohet vetëm një herë
gjatë një tremujori.
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Çmimi i kredisë Lombard27, 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 çmimi28 i saj, ashtu si kredia
Lombard, bazohet në çmimin e repove plus një penallti në masën
2.5 për qind. Kredia29 njëditore është përdorur 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. Rezerva e detyruar
llogaritet mbi të gjitha depozitat30 (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 përqindjeve31

të tregut dhe duke filluar që nga tremujori i parë i vitit 2001, e nxitur
nga dëshira për të pasur një efekt më të shpejtë, niveli i remunerimit
kaloi nga 1/3 në ½ e përqindjeve të tregut.

PAQARTËSI DHE EFICIENCË E ULËT E MEKANIZMIT TË
TRANSMISIONIT MONETAR

Për shumë arsye të përmendura dhe më sipër, mekanizmi i
transmisionit në Shqipëri, është i ndryshëm nga ai, që mund të
jetë tipik për një ekonomi të vogël tregu të hapur. Aktualisht, mendimi
i specialistëve, përfshirë dhe atë të ekspertëve të FMN-së ka
konverguar drejt konkluzionit se efekti i politikës monetare zbehet

27 Aktualisht, çmimi i saj është 13 për qind.
28 Aktualisht çmimi i saj është 9.5 për qind.
29 Deri më 31 tetor 2001.
30 Bëjnë përjashtim depozitat ndërbankare.
31 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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ndjeshëm nga prania e disa faktorëve si: (i) pozicioni monopol i Bankës
së Kursimeve në tregun e depozitave në lekë; (ii) roli i kufizuar i
kreditimit në lekë; (iii) diferenca relativisht e madhe midis përqindjeve
të interesit për kredinë me ato për depozitat; (iv) aktiviteti i kufizuar i
tregut ndërbankar, i cili është i përqendruar në instrumente shumë
afatshkurtra; (v) të ardhurat nga emigrantët; (vi) zotërimet e mëdha
në cash në lekë dhe në valutë të huaj të individëve shqiptarë etj..

Siç mund të merret me mend, figura 2 pasqyron një version të
mundshëm32 të transmetimit të vendimeve të politikës monetare
në ekonomi dhe akoma më shumë, rolin e indikatorëve dhe të
politikave të tjera makroekonomike mbi inflacionin.

Parë nga ky këndvështrim, me të drejtë mund të shtrohet pyetja: A
do të jetë përqindja e repove e aftë të përçojë vendimet e Bankës së
Shqipërisë në ekonomi? Nga figura duket se, momentalisht, përqindja
e repos ndikon përqindjen e depozitave dhe atë të kredive ndërkohë
që ka një rol më të zbehtë mbi kursin nominal të këmbimit. Nga ana
tjetër, sipas diagramës33, vihet re se është politika fiskale, kursi nominal
i këmbimit, transfertat nga emigrantët etj., të cilat kanë një ndikim më
të plotë mbi kërkesën agregate, e për rrjedhim mbi inflacionin.

32 Deri në momentin aktual pranohet si përqasja më e besueshme. Për vetë faktin se
ekzistojnë ende paqartësi në lidhje me një sërë ndikimesh të politikës monetare mbi
variabla apo mbi tregjet, në përgjithësi, në figurë janë paraqitur dy lloj linjash. Ato të
ndërprera me ngjyrë të kuqe pasqyrojnë lidhje ende të paargumentuara mirë, ndërkohë
që linjat e plota me ngjyrë jeshile pasqyrojnë kanale transmetimi eficiente.
33 Diagrama, përveç të tjerash edhe një herë nxjerr në pah, domosdoshmërinë e
përqendrimit të vëmendjes në zhvillimin me përparësi të tregut financiar në vend.
Tregje të tilla si ai i kapitaleve, i letrave me vlerë, i aktivieve fikse, etj., janë kanale potenciale
dhe me rëndësi jetike në përçimin e vendimeve të politikës monetare në ekonomi.

Përqindjet e huaja të interesit

Inflacioni

Inflacioni i importuar

Transfertat nga jashtë

Politika Fiskale

Kërkesa Agregate

Përqindjet e tregut
Përqindjet e depozitave dhe 

kredive

Kursi nominal i këmbimit

Kërkesa e huaj

Kursi real i këmbimit

Përqindja reale e interesit

Përqindja Afatshkurtër e Interesit

Kufizimet Sasiore
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Bazuar në diagramëm e mësipërme, në bashkëpunim dhe me
specialistët e FMN-së, është përvijuar deri-diku dhe forma e një
modeli34 të vogël makroekonomik, i cili në vetvete është një
bashkësi ekuacionesh që tentojnë të kapin, në një nivel shumë të
agreguar, lidhjet më kryesore. Përkryerja e këtij modeli, në të
ardhmen afatshkurtër, konsiderohet si një prioritet i punës në Bankë,
pasi zotërimi i një modeli të tillë është në përputhje dhe me objektivin
afatmesëm të Bankës së Shqipërisë, për një adoptim të mundshëm
të regjimit inflation targeting.

E ARDHMJA: INFLATION TARGETING APO …

Shpjegimet e dhëna më sipër si dhe vetë logjika e kësaj konference,
natyrshëm shtrojnë një pyetje të rëndësishme: Cili është vizioni i
Bankës së Shqipërisë për të ardhmen sidomos për atë pak më të
largët? A mendohet se politika monetare e Bankës së Shqipërisë
do të vazhdojë të marrë jetë në këtë kornizë që kemi sot, ku, siç u
pa dhe më lart, paqartësitë që e karakterizojnë atë janë të shumta,
apo do të tentohet që efekti i saj mbi ekonominë të jetë më i plotë
dhe pse jo plotësisht i matshëm?

Në përgjigje të këtyre dilemave, do të theksoja se aktualisht Banka
e Shqipërisë e ka marrë një vendim, i cili, para së gjithash kupton
adoptimin e një regjimi të politikës monetare, në qendër të së cilës
do të jetë përsëri stabiliteti i çmimeve të konsumit. Por, në ndryshim
nga sa tani edhe vetë objektivi i ndërmjetëm i saj do të jetë po i
njëjti variabël makroekonomik: Inflacioni. Besoj se e kuptoni që
bëhet fjalë për atë regjim të politikës monetare, që këto kohët e
fundit ka gjetur një shtrirje gjithnjë e më të madhe e që, për shkak
të vështirësive në gjetjen e një shprehjeje të saktë dhe konçize në
shqip, do ta thërras njësoj si në gjuhën e tij Inflation Targeting
Regime (IT).

Aktualisht, mund të thuhet se IT është një strategji e suksesshme
kur ai, nga njëra anë gjen një terren të shëndoshë makroekonomik
dhe institucional dhe, nga ana tjetër, vihet përballë një auditori
(agjentët ekonomikë, individët, publiku në përgjithësi) i cili e kupton
dhe e mirëpret atë.

34 Për hollësira të mëtejshme mund të kontaktoni me personelin e Departamentit
të Kërkimeve, Sektori i Ekonomisë.
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Duke u ndalur në secilin nga aspektet e sipërpërmendura do të
fillonim me:

ASPEKTI MAKROEKONOMIK.

INFLACIONI.

Në përgjithësi, literatura rekomandon se një periudhë 2–3 vjeçare
me inflacion35 të ulët duhet t’i paraprijë adoptimit të regjimit të
inflation targeting. Normë e ulët konsiderohet një normë inflacioni
që luhatet nga 1- 3 për qind. Në tërësi, gjatë viteve të fundit,
tendenca ka qenë ulja e normës së inflacionit dhe për gati një vit,
që nga dhjetori i vitit të kaluar, inflacioni është luhatur shumë pranë
kufirit të sipërm të intervalit të objektivit.

Megjithatë, në vite të ndryshme ka qenë i pranishëm faktori shock,
si për norma të larta inflacioni ashtu dhe për norma të ulëta.
Mesatarisht, norma vjetore e inflacionit për periudhën janar 1993
– shtator 2001 ka qenë 24.6 për qind, ndërkohë që vetëm për katër
vitet e fundit janar 1998 – shtator 2001 ka qenë 6.5 për qind. Po të
hedhim një shikim më të hollësishëm në secilin nga vitet e periudhës
së fundit, në mënyrë respektive për vitet 1998, 1999, 2000 dhe
2001 do të kishim 21.6 për qind, 0.4 për qind, 0.0 për qind dhe 3.3
për qind.

Për rrjedhim, mbështetur në ecurinë e deritanishme të inflacionit,
edhe pse viti aktual ka shenja të një rritjeje të tij në krahasim me
dy vitet e mëparshme, gjykohet se ekzistojnë premisat që të
aplikohet një regjim IT. Duhet theksuar se ecuria e inflacionit në
periudhën 1999 – 2000 është pasqyrim i shumë goditjeve shock,
të cilat kanë ndikuar në ecurinë e pazakontë të tij.

KURSI I KËMBIMIT.

Regjimi i kursit të këmbimit është një ndër pikat e tjera të forta në
adoptimin e IT. Në rastin e vendit tonë është fat, që Banka e
Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive për të marrë vendimet, që

35 Megjithatë, shtete të tilla si Republika Çeke, Polonia e ndonjë tjetër e kanë
adoptuar këtë regjim në kushtet e pranisë së një norme inflacioni në intervalin 6
– 10 për qind.
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zgjedhin dhe administrojnë llojin e politikës valutore brenda territorit
të Republikës së Shqipërisë. Për më tepër, që nga viti 1992, Banka
e Shqipërisë ka zgjedhur një regjim këmbimesh valutore lirisht të
luhatshëm, ku si tipar kryesor është përcaktimi i çmimit të monedhës
në bazë të kërkesë-ofertës. Aplikimi i këtij regjimi është një nga
kriteret, që kërkon aplikimi i targetimit të inflacionit, e, për rrjedhim,
mund të themi se edhe ky tregues përbën një pikë të fortë
mbështetjeje, për fillimin e zbatimit të regjimit IT. Kjo sidomos po t’i
referohemi stabilitetit të monedhës sonë, Lekut, si në raport me
dollarin amerikan ashtu dhe me monedhën evropiane, euron. Për
të katërtin vit radhazi leku ka qëndruar stabël, duke e detyruar
Bankën e Shqipërisë që më së shumti të qëndrojë në pozicionin e
“një spektatori të thjeshtë” të zhvillimeve në tregun valutor.

KONSOLIDIMI FISKAL.

Vitet e fundit kanë shënuar hapa të rëndësishëm edhe në drejtim
të konsolidimit fiskal. Është fakt se gjatë viteve të fundit, buxheti i
shtetit pati “fatin” të përfitojë të ardhura të konsiderueshme në valutë
(në formën e ndihmave dhe të të ardhurave për privatizimin). Këto
të ardhura, kanë zbutur ndjeshëm presionin e politikës fiskale mbi
atë monetare, e për rrjedhim, sistemi bankar nuk është vënë
përpara vështirësish për likuiditete, ndërkohë që Banka e
Shqipërisë ka respektuar kufijtë që përcakton ligji në financimin e
deficitit buxhetor.

Megjithatë, nuk mund të flitet ende për konsolidim dhe stabilitet të
plotë fiskal. Për këtë gjykim, nisemi nga struktura e të ardhurave
të buxhetit (pjesë të konsiderueshme kanë ende të ardhurat nga
doganat), evazionit fiskal dhe praktikat disi arbitrare në grumbullimin
e tatimeve dhe në aplikimin e çmimeve të referencës. Nga ana
tjetër, autoriteti fiskal nuk ka adoptuar shkallën e duhur të
transparencës. Kjo do të thotë që efektiviteti i përdorimit të të
ardhurave buxhetore nuk është plotësisht i qartë. Së fundi, niveli i
ulët i mirëqënies në Shqipëri (renditet vendi i katërt më i varfër në
Evropë), papunësia e lartë si dhe praktikat jo të mira në
administrimin e të ardhurave buxhetore janë faktorë, që do të
ushtrojnë presion të fortë mbi autoritetet për ekspansion buxhetor
dhe për dobësim të pozicionit dhe të stabilitetit fiskal. Parë nga ky
këndvështrim, duke ditur dhe vështirësitë në veçimin e asaj pjese
të inflacionit, që shkaktohet nga politika buxhetore, mund të thuhet
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se për aq kohë sa tregu i bonove do të jetë i vetmi treg letrash me
vlerë në Shqipëri, për aq kohë sa nuk do të ndalohet me ligj
huamarrja e qeverisë nga Banka e Shqipërisë, për aq kohë sa nuk
do të ketë një angazhim të plotë dhe të besueshëm nga të gjitha
forcat politike për një administrim rigoroz dhe transparent të të
ardhurave fiskale etj., është i vështirë aplikimi i sukesshëm i regjimit IT.

STABILITETI FINANCIAR.

Nëse nisemi nga krizat e sistemit financiar, Shqipëria nuk ka kaluar
të tilla. Kjo qëndron për atë pjesë të ekonomisë, e cila ndryshe
quhet dhe ekonomi formale. Në Shqipëri, de facto, me gjithë krijimin
e tre instituteve të reja të sigurimit, sistemi financiar mund të
identifikohet me atë bankar. Nga ana tjetër, nuk duhet të harrojmë
se kriza e vitit 1997, megjithëse nuk u shkaktua nga sistemi bankar,
përsëri kishte në bazë një fenomen tipik financiar, pasojat e të cilës
ishin të pallogaritshme mbi treguesit kryesorë makroekonomikë,
prodhim, inflacion, papunësi, bilanc pagesash etj..

Nga sa më sipër, mund të ngrihet pyetja: cili është sistemi imunitar
i Shqipërisë ndaj krizave financiare?

Megjithë përpjekjet e vazhdueshme, që janë bërë në drejtim të
forcimit të mbikëqyrjes bankare, ende sistemi bankar është i
pazhvilluar dhe ofron shkallë të ulët ndërmjetësimi. Ai paraqitet
shumë i përqendruar dhe operon në kushtet e ekzistencës së një
niveli të lartë të rrezikut (i gjithë spektri që nga ai politik e deri tek ai
operacional) kuadri rregullativ nuk është i plotë dhe ka difekte në
zbatimin e rregullave etj..

Nga ana tjetër, tregjet dhe institucionet e tjera financiare janë akoma
në nivele foshnjore dhe shkalla e ekspozimit është e lartë.
Ekonomia informale vazhdon të jetë e pranishme dhe, me gjithë
eksperiencën e hidhur, përsëri ka të dhëna se vazhdon huamarrja
ndonëse me përmasa më të vogla.

Siç vihet re, sistemi mbrojtës i Shqipërisë ndaj krizave financiare
ka probleme të shumta, të cilat edhe pse njihen prej kohësh nuk
po arrijnë të eliminohen. Ky imunizim i dobët, bën që ekonomia
shqiptare të ketë shkallë të lartë ekspozimi, e, për rrjedhim, një
kusht shumë i rëndësishëm i regjimit IT mbetet pa u plotësuar.
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ASPEKTI INSTITUCIONAL.

Ndërkohë që në aspektin makroekonomik ekzistojnë faktorë, që të
shtyjnë të zgjedhësh regjimin IT si regjim të politikës monetare, në aspektin
institucional gjykohet se më tepër peshë kanë pikat e dobëta të tij.

PAVARËSIA E BANKËS QENDRORE.

Ligji ofron një pozicion të pavarur, por, në realitet pavarësia e
bankës është larg asaj ligjore dhe nën kërcënim. Autoritetet e tjera
nuk duket të kenë prirje për të respektuar pavarësinë e bankës
qendrore. Nga ana tjetër, nuk ka garanci të mjaftueshme se
pavarësia e shprehur në ligjin ekzistues (tërësisht apo elemente të
veçanta të saj) nuk do të jetë subjekt i ndryshimeve të mëvonshme.

TRANSPARENCA E BANKËS QENDRORE.

Gjithashtu, vlerësohet se transparenca e Bankës së Shqipërisë
është ende larg standardeve. Ajo nuk është ende transparente në
thelbin e saj: shpjegimin e procesit vendimmarrës, sidomos për
çështje të politikës monetare.

BESUESHMËRIA E BANKËS QENDRORE.

Nuk mund të thuhet se Banka e Shqipërisë ka fituar besueshmëri në
publik. Duhet kuptuar se publiku shqiptar, në fillim ka patur nevojë të
dijë se ekziston një bankë qendrore që quhet Banka e Shqipërisë.
Nga ana tjetër, adoptimi i regjimit IT në kushtet kur në Shqipëri është
e lartë mundësia e devijimit nga objektivi, pasi inflacioni ndikohet mjaft
nga faktorët shock, sigurimi i kredibilitetit do të jetë i vështirë.

PËRGJEGJSHMËRIA E BANKËS QENDRORE.

Në realitet, vlerësohet se përgjegjshmëria duhet rritur. Banka e
Shqipërisë është angazhuar në respektimin e të gjitha detyrimeve
për raportim, por cilësia e këtij raportimi është subjekt përmirësimi
gjë, që pritet të rrisë përgjegjshmërinë reale të saj.

MARRËDHËNIET JO TË MIRA ME AUTORITETIN FISKAL.

Niveli i koordinimit midis autoritetit monetar dhe atij fiskal nuk është
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në nivelin që kërkon regjimi IT. Në praktikë, kjo mungesë koordinimi
pengon Bankën e Shqipërisë në zbatimin me efikasitet të
instrumenteve për arritjen e politikës monetare. Pra, në tërësi,
aspekti institucional konsiderohet si një pikë e dobët për adoptimin
e regjimit targeting inflation.

SHKALLA E KUPTIMIT NGA PUBLIKU.

Leksionet e para praktike mbi atë se çfarë është inflacioni,
shqiptarët i morën në fillim të viteve ’90. Me kalimin e viteve, pak a
shumë, kushdo e kuptoi se rritja e çmimeve gërryen të ardhurat
dhe kursimet e tyre, por shumë pak e kuptojnë se misioni i vështirë
i mbajtjes së tyre stabël i përket një institucioni, që quhet Banka e
Shqipërisë. Në fakt, shqiptarët kuptuan një gjë që “për të gëzuar
nesër, sot duhet të shtrëngojmë rripin”. Një apel i bërë nga të dyja
forcat kryesore politike në kohën e ardhjes së tyre në pushtet.
Pavarësisht kësaj, ata nuk arritën të kuptojnë mekanizmin që të
çon nga e sotmja e shkatërruar në një të ardhme më të pasur dhe
më të sigurtë dhe kjo përforcohet më shumë dhe nga zgjatja e
pambarimtë e periudhës tranzitore dhe e dështimeve të shumta
gjatë saj (kryesisht për arsye subjektive). Një numër i kufizuar njerëzish,
janë të aftë të shpjegojnë se pse nevojiten reforma të thella, ndërkohë
që një pjesë tjetër gjendet në pozitat e të zhgënjyerit dhe shumica me
indiferencën e saj i pranon ato siç i jepen.  Në këtë prizëm është e
vështirë të besohet se Banka e Shqipërisë do të gjejë “partnerë” të
denjë në krahun tjetër për të kuptuar dhe interpretuar drejt vendimet
e saj.  Në rastin kur publiku kupton dhe e mirëpret politikën e bankës
qendrore, ai vetë me pritjet e tij për inflacionin (të orientuara nga objektivi
i vënë për inflacionin) shndërrohet në një lloj faktori për përcaktimin e
inflacionit të së ardhmes.

Në fakt, ndërgjegjësimi i publikut, familjarizimi i tij me politikat,
bankingun etj., përmirësimi i kuadrit institucional në përgjithësi,
është një detyrë e momentit, e cila nuk ka nevojë për të pritur për
kompletimin e kushteve të tjera paraprake. Disa nga rrugët ku duhet
punuar, do të identifikoheshin si më poshtë:

1. Angazhimi për rritjen e transparencës së Bankës së
Shqipërisë. Për këtë qëllim, ky institucion ka shtuar numrin
e publikimeve, sidomos të publikimeve shpjeguese,
paraqitjen në media, kontaktet me publikun, organizimin e
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takimeve e seminareve, ka miratuar strategjinë dhe një
rregullore për transparencën.

2. Angazhimi për përmirësimin e marrëdhënieve me
institucionet e tjera shtetërore. Për këtë arsye, Banka e
Shqipërisë, ka adoptuar një qëndrim më intensiv në të
gjithë organizmat ndërinstitucionalë (integrimi në EU, Pakti
i Stabilitetit, diskutimin e dokumenteve si strategjia e
zhvillimit të SME-eve). Më e spikatur është veprimtaria në
kuadrin e komitetit të borxhit.

3. Angazhimi për rritjen e përgjegjshmërisë. Banka ka shtuar
kontaktet dhe raportimet në Kuvend duke u munduar të
rrisë nivelin e shpjegimit për vendimet e marra.

4. Angazhimi për rritjen e kredibilitetit. Përveç realizimit të
objektivave dhe të shpalljes së këtij fakti, Banka e
Shqipërisë po përpiqet të fitojë publikun dhe të vendosë
komunikim të rregullt me të. Banka po organizon fushata
(për kreditimin); po afrohet me biznesin për të kuptuar
pritshmëritë e tij etj..

5. Angazhimi për të realizuar edukimin. Edukimi përfshin vetë
Bankën e Shqipërisë, autoritetet e tjera dhe publikun. Për
këtë, Banka ka ofruar dhe mbështetjen financiare.

6. Angazhimi në rritjen e pavarësisë së bankës qendrore.
7. Angazhimi në çështje të tjera, që nuk janë drejtpërdrejt

detyrë e Bankës së Shqipërisë, por që ndikojnë në krijimin
e parakushteve për adoptimin e IT. Si të tillë përmendim
angazhimin në projektet për përmirësimin e statistikave.

Mbi këtë bazë, Banka e Shqipërisë ka mundësi të realizojë
ndërtimin e modeleve për analizimin dhe për parashikimin e
inflacionit dhe të përsosjes së mekanizmit të transmisionit.

Plotësimi i secilit prej kushteve të mësipërme ose përmirësimi i tyre,
kërkon një periudhë kohe 2–3 vjeçare, ndoshta dhe më shumë. Ky
interval kohe, para së gjithash, përcaktohet bazuar në paqartësinë e
Bankës së Shqipërisë mbi angazhimin e autoriteteve të tjera për këtë
regjim, mbi reagimin e publikut; në nevojën për ndërtimin e një modeli
makroekonomik (përfshirë dhe një periudhë testimi); në rritjen e
eficiencës së tregut financiar, në zgjerimin e tij nëpërmjet thithjes së
aktiviteteve joformale, në forcimin e mbikëqyrjes bankare etj.; në
përsosjen e mëtejshme të tregut të parasë në mënyrë që të zotërohet
një instrument efikas kontrolli mbi paranë etj..
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Të nderuar kolegë,

Dëshiroj të filloj prezantimin tim në këtë takim, me një paraqitje të
shkurtër të kuadrit të përgjithshëm ekonomik të Shqipërisë dhe
rolin që po luan Banka e Shqipërisë në proceset reformuese.
Zhvillimet e brendshme ekonomike të vitit të kaluar Banka e
Shqipërisë i vlerëson përgjithësisht të kënaqshme. Prodhimi i
brendshëm vazhdoi të rritej, megjithëse me ritme më të ulëta se
sa ato që ishin programuar; inflacioni qëndroi brenda objektivit të
Bankës; deficiti fiskal u reduktua. Në tërësi, parametrat e përcaktuar
në marrëveshjet tona me organizmat ndërkombëtarë qëndruan
brenda kufijve të përcaktuar.

Sidoqoftë, në dialogun me qeverinë në hartimin e programeve të
reformave, ne kemi vënë theksin në dobësitë strukturore që janë
akoma të theksuara dhe që gradualisht po shndërrohen në barriera
të zhvillimit dhe të ruajtjes së një kuadri makroekonomik të
stabilizuar. Një nga kërcënimet serioze që ushfaq që në fundin e
vitit të kaluar ishte kriza e rëndë energjitike që përjetoi ekonomia e
brendshme. Me këtë rast, dëshiroj të shpreh kënaqësinë time që
institucionet përgjegjëse të këtij sektori, krijuan gjithashtu një kuadër
të përbashkët në bashkëpunimin rajonal ballkanik.

Krijimi i rrjetit të përbashkët të infrastrukturës ekonomike rajonale,
përbën tashmë një orientim të rëndësishëm politik, dhe me përfitime
për agjentët ekonomikë. Nga ana tjetër, iniciativa te marrëveshjeve
të tregtisë së lirë midis vendeve të rajonit tashmë kanë filluar.

Megjithatë, vjelja e përfitimeve maksimale ekonomike që burojnë
nga këto marrëveshje nuk mund të realizohet në gjendjen aktuale
të infrastrukturës fizike dhe të asaj institucionale. Nga kjo pikëpamje,
Banka e Shqipërisë ka qenë mjaft aktive në nxitjen e projekteve të
tilla të karakterit rajonal, duke vënë në dispozicion të autoriteteve
shqiptare gjithë ekspertizën e saj të kualifikuar për këtë qëllim.

“PERSPEKTIVAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK TË
RAJONIT” - FJALA NË TAKIMIN E KLUBIT TË
GUVERNATORËVE NË SELANIK, 24 - 25 MAJ 2002
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Në të gjitha forumet, sikurse edhe në të gjitha rastet, Banka e
Shqipërisë, në mënyrë të qartë ka përsëritur nevojën për më shumë
reforma veçanërisht reforma strukturore.

Si përfundim, ne mund të themi se disa nga prioritetet më kryesore,
të cilat të çojnë drejt një progresi të shpejtë të integrimit evropian
mund të përmblidhen si më poshtë:

Vendosja e një kuadri institucional efektiv për promovimin e
investimeve të huaja direkte. Iniciativat kyçe përfshijnë adoptimin
e një ligji dhe statuti për të krijuar një agjenci për promovimin e
investimeve si dhe një agjenci për promovimin e eksporteve,
vendosjen e një objektivi funksional për të zhvilluar zona të lira
dhe zona doganore, si dhe për njohjen e pronësisë dhe të tapisë
mbi tokën dhe pronën, duke përmirësuar sistemin e regjistrimit të
pasurisë.

Përshpejtimi i procesit të privatizimit të sektorëve strategjikë. Unë
mendoj se ka ardhur koha që të heqim dorë nga administrimi i disa
kapaciteteve prodhuese strategjike sipas sistemeve të vjetra. Për
fat të keq, Shteti Shqiptar rezultoi të ishte totalisht i paaftë për të
administruar këto kapacitete strategjike duke i çuar ato drejt një
fundi të mjerueshëm.

Megjithatë, ne mendojmë se ka akoma kohë të inkurajojmë
fuqishëm autoritetet për të vashduar privatizimin e Koorporatës
Energjitike Shqiptare (KESH), e Bankës së Kursimeve, privatizimin
e Institutit të Sigurimeve, privatizimin e telefonisë fikse, e ndjekur
kjo nga shitja e suksesshme e licencës së GSM, trasformimit të
Ndërmarrjes së Ujësjellësit në kompani të përbashkëta aksionere.

Përmirësimi i transparencës dhe reduktimi i korrupsionit në sektorin
publik. Një vëmendje e veçantë i duhet kushtuar luftës kundër
korrupsionit në administratën doganore, si dhe t’i jepet mbështetje
sistemit të drejtësisë. Iniciativa kyçe në këtë fushë përfshijnë
vlerësime të vazhdueshme të progresit në zbatimin e planit të
veprimit antikorrupsion, duke shtrënguar dhe përcaktuar rregullat
e prokurimit publik, të deklarimit të pasurive nga punonjësit e
doganave dhe punonjësit e tjerë të administratës publike, duke
pasur si model përvojën e Komitetit të Këshillimit të Biznesit, i cili
ka provuar të jetë një institucion shumë efektiv në promovimin e
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transparencës dhe në strukturimin institucional të lobit të biznesit.
Përmirësimi i infrastrukturës fizike. Nisur nga kriza e rëndë
energjitike e vitit që kaloi, qeveria duhet të përgatisë një plan
strategjik duke e diskutuar problemin e furnizimit me energji
elektrike me komunitetin e biznesit dhe më gjerë. Nga ana tjetër,
prioritet i duhet dhënë edhe infrastrukturës së rrugëve.

Përmirësimi i zbatimit të ligjeve tregtare, të rregullave dhe të
rregulloreve. Në shumë raste kuadri ligjor i marrëdhënieve tregtare
ekziston dhe është në rregull, por zbatimi i tij është i dobët dhe
aplikimi nuk është konsistent dhe shumë herë arbitrar.

Ajo çka do të shtoja tjetër është se do të doja të ktheheshim prapa,
në ato fusha në të cilat unë mendoj që janë të lidhura më shumë
me përgjegjësitë e bankës qendrore. Një mori çështjesh mund të
rreshtohen në këtë drejtim, por më e rëndësishme është që ta
fil lojmë nga parimet klasike, si për shembull pavarësia,
transparenca, përgjegjshmëria etj.. Unë besoj, se duke kontribuar
për një bankë sa më të fuqishme qendrore, nënkuptohen më shumë
mundësi për një integrim rajonal të suksesshëm.

Megjithatë, qëllimi final politik, pranimi në bashkimin evropian, të
imponon kushte të ndryshme si dhe sfida për një pjesë të madhe
të ekonomive të rajonit tonë. Në këtë proces, mendoj unë, kontributi
ynë është kyç. Unë mund të them se politika jonë afatgjatë duhet
të orientohet nga praktikat e Bankës Qendrore Evropiane dhe
supozoj që secili nga ne këtu, të paktën një herë të vetme, duhet
të jetë intriguar nga alternativa euro.

Banka e Shqipërisë ka vendosur dhe ka rënë dakord me agjencitë
e tjera, si kombëtare dhe ato ndërkombëtare që të adoptojnë një
strategji me afat të gjatë, regjimin e targetimit të inflacionit, por në
të njëjtën kohë, të njëjtat autoritete dhe disa nga ekonomistët më
me zë po marrin në konsideratë faktin e një lëvizjeje të duhur
strategjike për të ardhmen, që është euroizimi i ekonomisë.

Kështu dilema për të përdorur euron apo lekun, mendoj se është
një çështje kohe dhe ajo çka është e sigurt është se koha po punon
për euron. Të krijojmë më shumë hapësirë për ekspertët tanë që
t’i futen më thellë këtij procesi e, pse jo, të mos krijojnë një forum
të përhershëm, ku mund të shkëmbejnë pikëpamjet e tyre, të rejat
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më të fundit dhe specifikat e vendeve të tjera, në mënyrë që të
jenë të gatshëm që kur të vijë koha, të bëhet një euroizim gradual
dhe i butë ( lehtë) i ekonomive tona.

Së fundi, pas një dekade tranzicioni ekonomik, tashmë është
përvijuar krijimi i ndërvarësive ekonomike edhe në rajonin tonë,
prej shekujsh të fragmentarizuar. Pa dyshim që ne i përshëndesim
këto tendenca dhe i inkurajojmë ato. Por, kjo ngre nevojën e
fuqizimit të mëtejshëm të bashkëpunimit të institucioneve tona, në
emër të garantimit të stabilitetit të sistemit financiar në gjithë rajonin
tonë. Ky do të ishte njëkohësisht edhe kontributi ynë më i çmuar
për forcimin e stabilitetit politik të rajonit dhe për rritjen e prosperitetit
ekonomik të qytetarëve tanë.
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Diskutimet rreth inflacionit dhe problemet që kanë të bëjnë me
zgjedhjen e regjimit më të përshtatshëm të politikës monetare,
vazhdimisht kanë krijuar debat dhe për shumë arsye ky debat
vazhdon të mbetet ende i hapur. Duket se këto vitet e fundit, lufta
me inflacionin është në avantazh të bankave qendrore të rajonit.
Të paktën këtë tregojnë statistikat.

Megjithatë, sfida për një stabilizim afatgjatë të tij është e pranishme
jo vetëm për shumicën e ekonomive të përfaqësuara në këtë takim,
por edhe më gjerë pa përjashtuar dhe ekonomitë e zhvilluara. Në
rastin e Shqipërisë, megjithë angazhimin e madh që po i kushtojmë
vënies nën kontroll të inflacionit, përsëri nuk po arrijmë të vendosim
një kontroll të plotë mbi çmimet e konsumit për periudha relativisht
të gjata kohe.

Më konkretisht, po t’i referohemi 2 – 3 viteve të fundit, më tipike
është një lloj zikzakeje e inflacionit, i cili fatkeqësisht këta 3 – 4
muajt e fundit, ka dalë dukshëm jashtë intervalit objektiv të vendosur
nga ana e Bankës së Shqipërisë. Mund të përmend shumë faktorë,
subjektivë dhe objektivë, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër
kanë ndikuar ecurinë e inflacionit herë nën pathin e targetuar dhe
herë sipër tij. Mund të them, gjithashtu, se në shumë raste faktori
shock ka qenë i pranishëm.

Megjithatë, qëllimi im nuk është ky. Ajo që dua të theksoj ka të bëjë
me faktin se në disa rrethana, vendimet e politikës monetare duke
reflektuar infantilitetin e tregjeve në Shqipëri, nuk arrijnë të përçohen
në masën dhe në kohën e duhur në ekonominë reale. Sidomos,
kjo bëhet më evidente në ato periudha kur dhe kushtet e
përgjithshme ekonomike kërkojnë një reagim më të shpejtë. Në të
vërtetë, kjo përforcon edhe një herë domosdoshmërinë për të
ndërtuar tregje më eficiente dhe më fleksibile, të cilat të jenë të
afta të perceptojnë dhe të përçojnë në kohën e duhur vendimet
dhe sinjalet e politikës monetare në ekonomi. Ndoshta më duhet

“DINAMIKA E INFLACIONIT DHE STRATEGJIA E
POLITIKËS MONETARE” FJALA NË TAKIMIN E KLUBIT
TË GUVERNATORËVE NË SELANIK,
24 - 25 MAJ 2002
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të përmend edhe diçka tjetër që ka të bëjë me implikimet e politikës
fiskale në ekonomi. Vitet e fundit kanë shënuar hapa të
rëndësishëm edhe në drejtim të konsolidimit fiskal duke zbutur
ndjeshëm presionin e politikës fiskale mbi atë monetare. Megjithatë,
nuk mund të flitet ende  për konsolidim dhe stabilitet të plotë fiskal.
Për këtë gjykim, nisemi nga struktura e të ardhurave të buxhetit
(pjesë të konsiderueshme kanë ende të ardhurat nga doganat),
evazionit fiskal etj., ndërkohë që autoriteti fiskal nuk ka adoptuar
shkallën e duhur të transparencës. Kjo do të thotë që efektiviteti i
përdorimit të të ardhurave buxhetore nuk është plotësisht i qartë.

Së fundi, niveli i ulët i mirëqenies në Shqipëri, papunësia e lartë si
dhe praktikat jo të mira në administrimin e të ardhurave buxhetore
janë faktorë, që do të  ushtrojnë presion të fortë mbi autoritetet për
ekspansion buxhetor dhe për dobësim të pozicionit dhe të stabilitetit
fiskal.

E pra, duke iu kthyer edhe një herë idesë së fillimit do të theksoja
se diçka është e qartë, që përveç arritjeve në stabilizimin
afatshkurtër të inflacionit kemi ende shumë probleme me kontrollin
afatgjatë të tij, probleme këto që siç i rendita më sipër pasqyrojnë
një përzierje faktorësh si strukturorë ashtu dhe të politikave
ekonomike dhe financiare. Në këtë kuptim, me të drejtë mund të
lindë pyetja: Cili do të jetë regjimi i politikës monetare me të cilën
do të luftohet inflacioni në të ardhmen? Të mos harrojmë se duhet
mbajtur parasysh dhe objektivi strategjik i vendit, anëtarësimi në
EU.

Ka disa kohë që është hedhur si një alternativë e mundshme regjimi
inflation targeting, ndërkohë që në disa qarqe studiuesish flitet dhe
për një currency replacement ose e thënë ndryshe euroizim. Në
përfundim, sinqerisht do të doja që kjo dilemë të bëhej pjesë e
debatit të këtij takimi, duke e parë atë në një kuadër më të gjerë,
nga këndvështrimi rajonal.
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Duke filluar nga 31 dhjetori 1998, sistemi bankar paraqitej sipas
strukturës së mëposhtme si rezultat i ndryshimeve të bëra në favor
të bankave private: dy banka me kapital (tërësisht) shtetëror, dy
banka me kapital të përbashkët dhe gjashtë banka private.

Viti 2000 shënoi rritje në kreditimin e ekonomisë. Bankat shqiptare,
për nga natyra banka universale, përveç aktiviteteve tradicionale
si pranimi i depozitave dhe kreditimi, filluan edhe transaksionet e
tregtimit me bono, me aksione dhe derivatet.

Në përgjithësi, sistemi bankar shqiptar që numëron trembëdhjetë
banka tregtare është relativisht i sigurt dhe i mbështetur nga një
stabilitet i qëndrueshëm makroekonomik. Huaja neto për sistemin
bankar u rrit me 28.3 për qind krahasuar me fundvitin 2000. Huaja
neto vlerësohet si relativisht e mirë.

Një nga çështjet kryesore të strategjisë së reformës bankare është
privatizimi i bankave me kapital shtetëror, proces i cili ka filluar në
vitin 1995, në zbatim të ligjit “Mbi transformimin e bankave me
kapital shtetëror në kompani tregtare dhe për të lejuar privatizimin
e tyre”, si dhe bazuar edhe në disa ligje dhe rregullore të tjera.
Pjesa më kryesore e strategjisë së privatizimit për sektorët
strategjikë është privatizimi i Bankës së Kursimeve, për vetë
pozicionin monopol që kjo bankë zë në treg.

NDRYSHIMET NË MBIKËQYRJEN BANKARE

Miratimi, në vitin 1992 i ligjeve “Mbi Bankën e Shqipërisë” dhe “
Mbi bankat në Republikën e  Shqipërisë”, e njohu Bankën e
Shqipërisë si autoritetin e vetëm bankar, i cili jep licencë dhe
mbikëqyr të gjitha bankat në Republikën e Shqipërisë. Në këtë
kuadër, u krijua Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare, i cili u
organizua duke zbatuar ligjin dhe parimet e Komitetit të Bazelit

“NDRYSHIMI I STRUKTURËS BANKARE DHE I
PRAKTIKAVE TË MBIKËQYRJES”
FJALA NË TAKIMIN E KLUBIT TË GUVERNATORËVE
NË SELANIK, 24 - 25 MAJ 2002
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mbi Mbikëqyrjen Bankare si dhe të akteve dhe praktikave të tjera
ndërkombëtare.

Kuadri rregullator i këtij departamenti ka qenë objekt i
përmirësimeve të vazhdueshme gjatë periudhës 1998 – 2001.
Kështu, ky departament zbaton metodat më të reja dhe
bashkëkohore, siç janë zbatimi i vlerësimeve sasiore të kushteve
të bankës bazuar në sistemin CAMEL të Klasifikimit dhe Vlerësimit
si dhe të zbatimit të një metodologjie më të zhvilluar të licencimit
për institucionet jobankare.

Aktualisht, ky departament operon duke zbatuar variantin më të
fundit të Manualit të Procedurave të Ekzaminimit, që është Sistemi
i Paralajmërimit të Hershëm. Ky e ka rritur procesin e transparencës
përmes hartimit të Manualit të Veprimeve të Masave Korrektuese.
Për t’i bërë më efektivë ekzaminuesit në procesin e përcaktimit të
objektit të ekzaminimit, është hartuar edhe moduli i përcaktimit të
Qëllimit sipas Shkallës së Rrezikut.



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

151

E gjykoj si një oportunitet të madh për mua dhe për vendin tim të
vogël, që të sjell këtu para jush disa nga arritjet si dhe disa prej
sfidave më të mëdha, me të cilat aktualisht përballet qeverisja e
statistikave në Shqipëri.

Megjithëse gjatë periudhës së tranzicionit, Shqipëria ka njohur
spirale nga më të ndryshmet, ku mund të përmend edhe anarkinë
totale të vitit 1997, përsëri do të thosha se procesi i hartimit të
statistikave, në përgjithësi ka ecur mirë, në një progres të
vazhdueshëm.

Ky progres kulmoi në vitin 1998, kur autoritetet shqiptare dhanë
pëlqimin e tyre për anëtarësimin e Shqipërisë në Sistemin e
Përgjithshëm të Diseminimit të të Dhënave (GDDS) në FMN. Më
22 maj 2000, Shqipëria, së bashku me tetë vende të tjera në
zhvillim, ishin të parat që u përfshinë kur faqja e GDDS-së u
prezantua zyrtarisht. Për hir të së vërtetës, duhet thënë se më parë
Shqipëria ishte zgjedhur  prej FMN-së si vend pilot për Evropën
Lindore në përgatitjen e një grupi të plotë informacioni mbi sistemin
statistikor kombëtar (metadata).

Metadadat e saj u përdorën si model jo vetëm për Evropën, por
edhe për shumë vende të tjera. Shkurtimisht, për të kuptuar se në
çfarë konsiston seti i statistikave në Shqipëri, si dhe kush përgjigjet
për prodhimin e tyre do të doja të sqaroja se aktualisht, kushdo i
interesuar mund të disponojë seri të plota kohore, mesatarisht që
nga fundi i vitit 1992 e deri në ditët e sotme, për statistikat e parasë
dhe të bankave, për statistikat për çmimet e konsumit si dhe për
statistikat e bilancit të pagesave.

Ndërkohë, me gjithë dëshirën e autoriteteve dhe këmbënguljen e
institucioneve ndërkombëtare, Shqipërisë aktualisht i mungojnë
statistikat e llogarive kombëtare. Aktualisht, informacioni i
sipërpërmendur statistikor prodhohet nga tre institucione të

“SFIDAT PËRPARA PËR PËRMIRËSIMIN E STATISTIKAVE
TË QEVERISJES NË SHQIPËRI”
FJALA  NË TAKIMIN E SINGAPORIT, 28-30 MAJ 2002
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ndryshme: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe INSTAT.
Banka e Shqipërisë (banka qendrore) është përgjegjëse për
prodhimin dhe publikimin e statistikave të parasë dhe të bankave
(çdo muaj) si dhe për përgatitjen dhe publikimin e statistikave të
bilancit të pagesave (çdo tre muaj). Në disa raste, Banka e
Shqipërisë ka financuar projekte për mbledhjen e statistikave, të
cilat ka qenë kryesisht vrojtime me qëllim vlerësimin e sektorëve
të ndryshëm të ekonomisë.

Ministria e Financave ka përgjegjësinë për prodhimin dhe
diseminimin e statistikave financiare të qeverisë (çdo tre muaj).
INSTAT (institucioni shtetëror i statistikave), një agjenci statistikore
kombëtare, përveç përgjegjësisë për prodhimin dhe diseminimin
e statistikave të llogarive kombëtare dhe të atyre demografike,
ligjërisht ka dhe të drejtën që të ndërtojë dhe të zbatojë politikat e
hartimit dhe të administrimit të statistikave në Shqipëri.

Gjithësesi, duhet theksuar se kjo e fundit ende përbën një moment
për t’u diskutuar pasi statusi ligjor i institutit ka ende hapësira dhe
momente të paqarta për t’u analizuar, sidomos në drejtim të
konsolidimit të procesit vendimmarrës. Ajo çfarë dua të theksoj si
arritje në fushën e grumbullimit dhe të hartimit të statistikave
shqiptare ka të bëjë me një rritje të vazhdueshme të interesimit
dhe të ndërgjegjesimit nga ana e publikut për produktet statistikore.
Mendoj se ky është një tregues i mirë që flet për rritje të shkallës
së besimit të publikut, duke reflektuar në këtë mënyrë rritje të
shkallës së profesionalizmit dhe ndikimin gjithnjë e më të ulët të
politikës. Megjithatë, duhet të synojmë drejt një niveli më të lartë
profesionalizmi nga ana e statisticienëve pavarësisht nga paga e
ulët që ata marrin aktualisht.

Nga ana tjetër, ne kemi probleme gjithashtu. Për shembull, mbulimi
i të dhënave është ende jo i plotë. Me përjashtim të statistikave
monetare dhe indeksit të çmimeve të konsumit, ( të cilat nxirren
çdo muaj) grupet e tjera të statistikave kanë një periodicitet
relativisht të larte (zakonisht tremujor). Koha e publikimit të të
dhënave përbën, gjithashtu një shqetësim të madh. Në shumicën
e rasteve, të dhënat diseminohen me një vonesë që varion nga 3
deri në 4 muaj pas mbylljes së periudhës raportuese. Gjithësesi,
ajo që është e rëndësishme ka të bëjë me faktin se pikat e dobëta,
të cilat karakterizojnë aktualisht sistemin e grumbullimit, të
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përpunimit, të hartimit dhe të publikimit të statistikave në Shqipëri,
janë të njohura dhe, të paktën në parim, ekziston angazhimi i duhur
institucional për t’i eleminuar ato brenda një kohe sa më të shkurtër.
Besoj, ky eleminim përbën dhe sfidat kryesore të 2 – 3 viteve të
ardhshme, me të cilat autoritetet shqiptare duhet të përballen për
të siguruar një hap cilësor në përsosjen e qeverisjes së statistikave.
Më konkretisht, këto prioritete do t’i listoja si më poshtë:

Së pari, do të përmendja konstituimin e qartë dhe pa ekuivoke të
një organizmi politikëbërës. Megjithëse me ligj është cituar se organi
më i lartë është Këshilli i Statistikave, duhet theksuar se de facto ai
ka vetëm rol konsultativ, ndërkohë që mbetet ende e paqartë se
kompetencë e kujt është procesi vendimmarrës në drejtim të
statistikave në Shqipëri. Fatkeqësisht, ky problem ka kohë që është
konstatuar dhe akoma nuk është gjetur një zgjidhje për këtë vakum
ligjor.

Së dyti, do të evidentoja se pavarësisht nga përmirësimet në rritjen
e shkallës së mbulimit statistikor, fatkeqësisht, shkalla e
mbikëqyrjes të sektorit privat është ende e ulët. Rëndësi të madhe
ka fakti, që përveç rritjes së mbulimit, një rëndësi të madhe do të
kishte dhe rritja e vërtetësisë së informacionit të grumbulluar si
dhe një rritje e shkallës së besimit tek agjentët privatë, që
informacioni i grumbulluar nga agjencitë shtetërore, nuk do të
përdoret për qëllime të tjera përveç atyre statistikore. Shkaqet që
shtyjnë ndërmarrjet dhe shoqëritë private të injorojnë ose të
deformojnë informacionin janë të shumëllojshme dhe varen
kryesisht nga moskuptimi i rëndësisë së përdorimit të informacionit
prej strukturave shtetërore, nga mosbesimi ndaj këtyre strukturave,
nga niveli i konfidencialitetit të informacionit, konkurrenca në treg
etj.. Mbase, informacion më i saktë mund të merret nëpërmjet
vrojtimeve, ndonëse duhet të pranoj se cilësia e tyre mund të jetë
problematike.

Së treti, do të evidentoja si prioritet të një rëndësie të veçantë,
krijimin (ngritjen) sa më shpejt, të sistemit të grumbullimit dhe të
publikimit të Llogarive Kombëtare. Aktualisht, janë bërë përpjekje
serioze nga INSTAT për vlerësimin e llogarive kombëtare dhe
ekziston premtimi që, brenda vitit 2002, do të publikohen të gjitha
të dhënat për periudhën 1995 – 2000.
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Megjithatë, sfida më e madhe në këtë drejtim mbetet besueshmëria
mbi saktësinë e shifrave që do të publikohen. Në një masë të
konsiderueshme, kjo do të kuptohet shumë shpejt nga fakti se si
do të reagojnë konsumatorët e brendshëm të këtij informacioni
ashtu sikurse dhe nga nota që do t’i vënë institucionet
ndërkombëtare. Tashmë, kanë nisur disa projekte, të cilat besoj se
do të ndimojnë për të sjellë statistikat e llogarive kombëtare më
pranë standardeve ndërkombëtare.

Së katërti, do të vlerësoja shumë të rëndësishëm përmirësimin e
procesit të shpërndarjes të informacionit statistikor nga prodhuesi
tek përdoruesi. Megjithëse, aktualisht autoritetet janë të angazhuara
në rritjen e cilësisë dhe të transparencës së të dhënave statistikore,
akoma ka nevojë për përpjekje të gjithanshme për hartimin, nga
ana e këtyre agjencive, të një kalendari botimesh si edhe për
zvogëlimin e periudhës nga llogaritja e treguesve statistikorë në
publikimin e këtij informacioni. Ndoshta, sfida më e madhe në këtë
drejtim ka të bëjë me shfrytëzimin e internetit, nëpërmjet ndërtimit
të websiteve realisht funksionale, ku kushdo i interesuar të ketë
mundësinë që të thithë informacionin e dëshiruar statistikor. Edhe
pse Banka e Shqipërise dhe INSTAT kanë lançuar faqet e tyre në
internet, duhet pranuar se aksesi në to është i vështirë dhe
vlefshmëria e tyre, sidomos në drejtim të informacionit statistikor,
lë për të dëshiruar dhe nuk është zgjidhur mbi baza profesioniste.

Megjithatë, rritja e numrit të përdoruesve duhet të krijojë një iniciativë
për të  rritur më tej cilësinë e shpërndarjes së statistikave kombëtare.

Së fundi, dua të theksoj se një prioritet mbetet edhe shfrytëzimi
më i mirë i përparësive që ofron sot teknologjia e informacionit.
Duhet pranuar, se shkalla e njohjes dhe e shfrytëzimit të internetit
në Shqipëri është ende e vogël, ndërkohë që shumë probleme në
infrastrukturën përkatëse nuk lejojnë shfrytëzimin, në shkallë të
gjerë, të revolucionit të teknologjisë së lartë që po përjeton sot
bota e informacionit. Natyrisht, duhet të kemi parasysh se përdorimi
më i gjerë i internetit me qëllim mbledhjen e të dhënave statistikore,
nënkupton edhe nevojën për rritjen e masave për ruajtjen e
konfidencialitetit.

Në përfundim, besoj se pak a shumë problemet e përmendura më
sipër përbëjnë atë grup të njëjtë sfidash, që qëndron përballë çdo
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vendi në tranzicion. Unë, realisht shpresoj, që nga kjo konferencë
do të dalin propozime konkrete, të cilat do t’u adresohen zgjidhjeve,
të paktën afatmesme, të pjesës më të madhe të paqartësive që
karakterizojnë kuadrin aktual statistikor të vendeve në tranzicion.

Duke ju falenderuar edhe për mirëkuptimin tuaj, shpresoj që tashmë
ju dini diçka më shumë rreth një vendi të vogël, i cili, ndonëse
gjeografikisht është shumë afër ujërave të Mesdheut; ndonëse në
të gjitha ndarjet klasike të kësaj fushe emërtohet si një vend
mesdhetar; ndonëse shpirti, mentaliteti, formimi, historia dhe çdo
tipar tjetër dallues i një vendi, i japin të drejtën të ndjehet i tillë; ka
akoma shumë rrugë për të bërë, për t’u bashkuar denjësisht me të
sotmen e zhvilluar të fqinjëve të tij natyrorë.

Unë, shpresoj sinqerisht dhe më vjen mirë të besoj që udhëtimi të
mos zgjatë pambarim dhe ne të arrijmë atje ku duhet dhe në kohën
e duhur.
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Ideja e këtij takimi, merr shkas nga dëshira e mirë e këtij institucioni
për të krijuar ura të reja komunikimi me publikun, sidomos me atë
pjesë të tij e cila me vendimet që merr dhe me rolin e tij aktiv,
ndikon në shkallën e zhvillimit ekonomik të vendit. Shtysa e dytë
për këtë takim lidhet me sqarimin në mënyrë reciproke të pozicionit
të këtyre dy shtyllave vitale për zhvillimin e ekonomisë kombëtare.
Unë do të përqendrohem në shpjegimin e pozicionit të Bankës së
Shqipërisë, të rolit të saj dhe të sistemit bankar në tërësi,  të
rregullave të lojës që duhet të vendosen midis komunitetit tuaj dhe
sistemit bankar etj..

Banka e Shqipërisë, është një institucion financiar, roli dhe rëndësia
i të cilit ka përmasa jetike për ecurinë ekonomiko – financiare të
vendit. Shkurtimisht, rolin e Bankës së Shqipërisë do ta klasifikoja
si themelor në:

• 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.

Siç ndokush mund ta marrë me mend, Banka e Shqipërisë me
rolin dhe funksionet e saj, jo vetëm që harton dhe zbaton politika
globale që i shërbejnë ekonomisë, por ajo në një mënyrë ose në
një tjetër, drejtpërsëdrejti apo në mënyrë të tërthortë, ashtu si pa e
kuptuar ndikon dhe vendimmarrjen dhe në ecurinë e biznesit në
përgjithësi.

FJALA NË TAKIMIN ME KOMUNITETIN E BIZNESIT, 13
SHTATOR 2002
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Kështu, për shembull në një mjedis global inflacionist, i cili nuk
është gjë tjetër veçse produkt i zbatimit të një politike ekspansioniste
monetare, biznesi do ta kishte shumë të vështirë të merrte frymë
lirshëm si dhe nuk do të ishte i aftë të parashikonte drejt për
horizonte kohore të gjata, ndërkohë që portofoli i tij i kursimeve
dhe i investimit do të orientohej drejt monedhave të huaja, duke
bërë që dhe preferenca e agjentëve ekonomikë në përgjithësi të
bëhet gjithnjë e më fortë në drejtim të dollarizimit (euroizimit). Në
një situatë tjetër, kur banka qendrore vendos që të përshtasë një
politikë monetare konservatore (politikë e cila zakonisht merr jetë
nëpërmjet rritjes së përqindjes së interesit), nuk bën gjë tjetër veçse
rrit çmimin e parasë e për rrjedhim rrit dhe kostot e biznesit.

Në një mënyrë pak më teknike, gjithmonë banka qendrore duke
shfrytëzuar kanale të caktuara transmetimi (teorikisht njihet si
mekanizimi i transmetimit të politikës monetare), ndikon të gjithë
procesin e formimit të çmimit të parasë nëpër të gjitha hallkat e
ekonomisë ku ajo lëviz, duke bërë në këtë mënyrë që vlera
përfundimtare e produktit të prodhuar si ekonomi, të pasqyrojë këtë
vendim të politikës monetare.

Megjithatë, për t’u kthyer në një ambient më real, në vazhdim do të
përqendrohem në disa çështje të cilat mendoj se për auditorin
shfaqin më shumë interes.

1. SITUATA EKONOMIKE DHE INFLACIONI.

Pak më sipër, përmenda se një ndër funksionet themelore të
Bankës së Shqipërisë është hartimi dhe zbatimi i politikës monetare.
Çdo bankë qendrore në hartimin e politikës monetare priret nga
disa objektiva kryesorë, ku spikasin sigurimi i një norme inflacioni
të ulët, sigurimi i një rritjeje ekonomike të qëndrueshme, sigurimi i
një përqindjeje të lartë të punësimit, sigurimi i një ekuilibri valutor
etj., të gjitha këto për një periudhë të gjatë kohore. Me kalimin e
viteve, të gjithë këta objektiva gjithnjë e më shumë po kalibrohen e
risistemohen, duke i lënë terren në mënyrë të vazhdueshme
objektivit të parë, sigurimit të një norme të ulët inflacioni për periudha
afatgjata kohe. Për më tepër, nga studjuesit është arritur në
përfundimin se një bankë qendrore me luftën e saj kundër inflacionit
do të jepte dhe kontributin e vet më të mirë të mundshëm edhe për
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arritjen e objektivave të tjerë, si ato për rritjen ekonomike, për
punësimin etj..

Banka e Shqipërisë, pothuajse që nga themelimi i saj, 10 vjet më
parë ka adoptuar si objektivin e saj primar kontrollin mbi inflacionin,
që në një gjuhë të thjeshtë do të thotë ulja e përqindjes vjetore të
inflacionit në nivele që janë të përcaktuara që më  parë.

Nuk e shoh të arsyeshme që të ndalem në shpjegimin e rrugëve
se si një bankë qendrore arrin të frenojë zhvillimet inflacioniste në
ekonomi, por ajo që ka rëndësi, është fakti se në rrjedhën e viteve
përgjithësisht Banka e Shqipërisë ka qenë e suksesshme në luftën
me inflacionin, edhe pse duhet bërë e qartë se inflacioni, sidomos
në Shqipëri, nuk është “mëkat” vetëm i politikës monetare. Siç mund
të jeni dhe vetë të dëshmitarë, pas vitit të trazuar 1997, inflacioni
gjatë vitit 1998, zbriti me shpejtësi, duke arritur në nivele realisht
të ulëta për gjatë gjithë periudhës në vijim deri në ditët tona.
Aktualisht (fundi i muajit gusht 2002), inflacioni vjetor rezultoi në
nivelin 5.5 për qind, rreth 1 pikë e gjysmë përqindjeje më lartë se
kufiri i objektivit që ka vendosur Banka e Shqipërisë për fundin e
vitit 2002, rreth 4 për qind.

Të gjithë jemi të njohur në lidhje me krizën e rëndë energjitike që
kaloi vendi dimrin e shkuar, një situatë kjo që si në shumë drejtime
të tjera ndikoi në një mënyrë të drejtpërdrejtë dhe zhvillimet
inflacioniste në ekonomi, duke shërbyer si katalizator për rritjen e
presioneve inflacioniste. Kjo situatë e pazakontë u shoqërua dhe
me një rritje të çmimeve të energjisë elektrike në muajin dhjetor
2001, duke bërë që indeksi i përgjithshëm i çmimeve të konsumit
(IÇK – tregues i cili shërben për matjen e inflacionit) vetëm prej
këtij shkaku të pësojë një rritje tjetër, e cila vazhdon të pasqyrohet
akoma në inflacionin vjetor. Por pavarësisht, zhvillimeve surprizë
me argumentin energji në mes, ajo që po bëhet shqetësuese për
Bankën e Shqipërisë, ka të bëjë me rritjen e fortë që çdo dhjetor
pësojnë çmimet e artikujve tradicionalë të festave të fundvitit.
Ndryshe nga vendet e tjera, ku afrimi i ambientit festiv shoqërohet
me ulje të nivelit të përgjithshëm të çmimeve, në Shqipëri mentaliteti
i biznesit (më mirë të themi i tregtarëve) priret nga motive të pastra
spekulimi në qendër të të cilave është mendimi: të përfitojmë në
maksimum nga interesimi i madh që karakterizon shqiptarët për
këto festa. Në një ekonomi tregu është e natyrshme që çmimi lëviz
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sipas tkurrjeve apo gjallërimit që pëson kërkesa dhe oferta në
ekonomi. Po ashtu është e vërtetë se në muajin dhjetor kërkesa
konsumatore rritet ndjeshëm (jo rrallë do të thosha artificialisht dhe
pa bazë) duke justifikuar presionet në rritje të çmimeve. Por, nga
ana tjetër (këtë e vërtetojnë dhe evidencat e importit), edhe oferta
e mallrave rritet pothuajse në të njëjtat përpjestime, duke krijuar
një motiv për të ushtruar presione për uljen e çmimeve ose në
rastin më të keq, për mosndryshimin e tyre. Në këtë kuptim, nga
këndvështrimi ekonomik nuk ka arsye për të justifikuar rritjen e
fortë të çmimeve në muajin dhjetor. Nisur nga ky konstatim do të
dëshiroja që, duke përfituar nga kjo tryezë bashkëbisedimi t’ju bëja
apel juve dhe gjithë biznesit në përgjithësi, që të ktheni vështrimin
nga homologët tuaj në vendet e huaja dhe nxirrni në pah anët më
humane brenda jush dhe sidomos të mos spekuloni.

Pavarësisht rrethanave dhe zhvillimeve të muajve të kaluar, pritjet
tona për inflacionin janë relativisht optimiste. Duke marrë në
konsideratë zhvillimet e pritshme në tregues të ndryshëm
ekonomiko – financiarë, vlerësohet se inflacioni në fund të vitit
2002, do të arrijë në nivele të përafërta (me ndonjë luhatje të vogël
plus/minus) me vlerën e vendosur objektiv, rreth 4 për qind.

Banka e Shqipërisë beson se me politikën e ndjekur në këto vite të
fundit, duke mbajtur një inflacion në kufij të pranueshëm, të afërt
me atë të vendeve të zhvilluara, ka dhënë ndihmën e saj në krijimin
e një klime më të favorshme për biznesin në përgjithësi. Pra,
inflacioni i ulët është një kërkesë e përbashkët. Për këtë na duhet
të dyja palëve të bashkërendojmë sa të mundim, për të mos e
lejuar inflacionin të dalë sadopak nga kontrolli.

Efektet negative të krizës energjitike, nuk kishin si kalonin pa lënë
dhe gjurmë të tjera në ekonomi. Me këtë dua të them se ndikimi i
krizës ishte i pranishëm dhe në tregues të tjerë, ku veçoj ndikimin
që pati në rritjen e prodhimit të përgjithshëm. Siç mund të keni
dëgjuar në komunikimin tonë të mëparshëm me publikun,
autoritetet u detyruan të rishikonin ritmin e rritjes ekonomike për
vitin 2001,  duke ulur parashikimin e mëparshëm me gjysmë pikë
përqindjeje, nga 7 për qind në 6.5 për qind. Megjithatë, edhe në
këtë rast, duket se ndikimi nuk kishte përmasat me të cilat u mendua
në fillim, e për rrjedhim, falë dhe një viti të mbarë bujqësor, pritet
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që ekonomia shqiptare për vitin në vazhdim të rritet në kufirin e 6
për qind, duke shënuar një rritje relativisht të kënaqshme.

Situata relativisht e qëndrueshme makroekonomike, nuk është
manifestuar vetëm në një normë të ulët inflacioni dhe në rritjen e
qëndrueshme ekonomike. Rritja e vazhdueshme e prodhimit në
kushtet e një ambienti joinflacionist, ka rritur kredibilitetin mbi
monedhën vendase duke pasqyruar një stabilitet të admirueshëm
të saj, në raport me monedhat e huaja, në horizontin kohor të pesë
viteve të fundit. Edhe në këtë rast, besoj se biznesi vetë ka qenë
një ndër përfituesit kryesorë prej këtyre zhvillimeve. Megjithatë
duhet theksuar se deficiti tregtar është thelluar më tej nga një vit
tek tjetri, duke bërë të domosdoshme nevojën për fonde valutore
financimi, fonde të cilat në shumicën e tyre janë siguruar nga
dërgesat e emigrantëve shqiptarë plus të hyra të tjera valutore me
burime jo plotësisht të identifikuara.

Në këtë këndvështrim, do të theksoja edhe një herë me forcë
nevojën që ka Shqipëria për sigurimin e rrugëve më të
qëndrueshme për hyrjen e valutës në Shqipëri, e në këtë drejtim
nuk ka dyshim se kjo rrugë krijohet vetëm nëpërmjet eksporteve,
niveli i të cilave për hir të së vërtetës është ende i ulët. Për këtë
arsye, do t’i tërhiqja vëmendjen biznesit që të fillojë realisht të masë
forcat e tij me bizneset fqinjë e më gjerë. Në qoftë se, edhe për
shumë kohë, biznesi shqiptar nuk do të jetë i aftë të gjenerojë të
ardhura valutore në ritme pak a shumë të njëjta me ato që “i
konsumon” (një alternativë tjetër mbetet dhe zëvendësimi i mallrave
të importit me prodhim vendas), me siguri që do të lindin komplikime
makroekonomike, nga të cilat edhe vetë biznesi nuk do të dalë “pa
u lagur”. Duhet theksuar se burimet aktuale të valutës, emigracioni
dhe transaksionet jo ligjore, janë burime të përkohshme, që me
kalimin e viteve do të ulin kontributin e tyre në financimin e deficitit
tregtar. Për këtë arsye, ato duhen zëvendësuar gradualisht me të
ardhura të gjeneruara nga eksporti i mallrave, me të ardhura të
gjeneruara nga zhvillimi i turizmit etj..

Sigurisht, që dikush mund të pretendojë se është detyrë e
autoriteteve që të ideojnë dhe të aplikojnë një strategji globale, e
cila do të shërbejë si një instrument afatgjatë për zbutjen e këtij
deficiti ose më mirë të themi për rritjen e eksporteve. Në këtë pikë
jam dakord dhe bashkohem me ju. Por megjithatë, edhe një herë
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do t’ju këshilloja që të filloni të mendoni më shumë për nesër se sa
të punoni me parimin sot për sot. Duhet të mendoni se duket që
shteti do të jetë i suksesshëm në luftën e nisur kundër kontrabandës
e trafiqeve në përgjithësi dhe për më tepër, në qoftë se interesi i
emigrantëve për vendin e tyre fillon e ulet, investimet tuaja
prodhuese do të jenë të parat që do të vihen në rrezik, për aq kohë
sa ju nuk do të jeni më të zotë të gjeni ambientin e duhur të shitjes
në tregun e brendshëm. Ndërtuesi nuk do të gjejë blerës të rinj, të
aftë të blejnë apartamentet e reja me dollarë. Kjo rënie e fuqisë
blerëse do të manifestohet edhe në fuqinë blerëse të popullatës
për produkte të tjera të konsumit të përditshëm që sigurohen nga
importi, duke bërë që shumë importues malli të jenë realisht në
pozita të vështira financiare.

2. KREDITIMI I EKONOMISË.

Kredia bankare përbën një nga kanalet më të rëndësishme të
financimit të aktivitetit ekonomik të sipërmarrjeve, ndërsa bankat
shërbejnë si instrumenti i realizimit të këtij qarkullimi të fondeve.
Pavarësisht nga sofistikimi i sistemit financiar dhe diversifikimi i
instrumenteve të financimit të biznesit, kredia bankare vazhdon të
ruajë rolin parësor në financimin e biznesit. Kjo është veçanërisht
më e theksuar në rastin e ekonomive në tranzicion, ku tregjet e
kapitaleve janë akoma në embrionet e tyre dhe aktiviteti i
sipërmarrjeve private akoma nuk është aq tërheqës sa të ngjallë
interesin e investitorëve në financimin e drejtpërdrejtë të biznesit.
Duke u zhvendosur në një terren më konkret, do të thosha se shumë
prej jush këtu në sallë që kanë një kohë relativisht të gjatë në biznes,
kanë dëgjuar ose të paktën kanë shfaqur një herë pretendimin se
është e vështirë të sigurohet një kredi nga sistemi bankar në
Shqipëri. Në të vërtetë duke parë statistikat e Bankës së Shqipërisë,
ky fakt konstatohet lehtë, sidomos kur i referohemi pjesës së dytë
të viteve ‘90, ndërkohë që po të njëjtat statistika tregojnë për një
gjallërim të kreditimit, veçanërisht këto dy vitet e fundit. Me të drejtë
dikush mund të pyesë se: çfarë ka ndodhur dhe si do të jetë e
ardhmja e marëdhënieve biznes – sistem bankar?

Në ndërtimin e politikave të saj kredituese, një bankë e çfarëdoshme
tregtare, bazohet në disa tregues të cilët shkarazi mund të
përmblidheshin në:
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• cilat janë burimet e bankës ose e thënë ndryshe sa është
vëllimi dhe kompozimi i depozitave sipas maturiteteve dhe llojit të
monedhave;
• cila është shkalla e zhvillimit të sektorit financiar të vendit?
A ndodh që bizneset mund të plotësojnë nevojat e tyre për kapitale
nëpër bursa apo nëpër tregjet e huamarrjes së letrave me vlerë
apo ato janë të detyruara që thjesht të shohin vetëm sistemin bankar
si mundësi kreditimi;
• cilat janë zhvillimet e pritshme me inflacionin, politikën
monetare dhe perspektivat makroekonomike në përgjithësi? Në
një ambient inflacionist, bankat nuk do të preferojnë të kreditojnë
ndërkohë që fitimi i vetë bizneseve gërryhet nga inflacioni;
• cili është rreziku që karakterizon ekonominë në përgjithësi
dhe cili është ai i kredisë më në veçanti? Ekonomitë e brishta, në
përgjithësi, në thelbin e tyre konsiderohen me rrezik të lartë, duke
filluar që nga ai politik e duke përfunduar deri tek rreziku
operacional. Ky potencial i lartë sigurisht që ndikon negativisht,
duke i detyruar bankat që të jenë më të kujdesshme në politikat e
tyre të kreditimit.
• Ndërkohë në Shqipëri, ekzistojnë dhe disa rrethana më
specifike që në një mënyrë ose në një tjetër përbëjnë pengesa për
një gjallërim akoma më të madh të kreditimit nga ana e sistemit
bankar. Më poshtë po listoj disa prej tyre:
• Procesi i pandërprerë i ristrukturimit të sistemit bankar. Po
të shikohet përbërja e sistemit bankar në ecurinë e 10 viteve të
fundit bie në sy zvogëlimi në mënyrë graduale i pranisë së pronësisë
shtetërore në sistemin bankar, edhe pse ende çdo segment i
sistemit bankar (përjashtuar atë të kreditimit) vazhdon të dominohet
nga Banka e Kursimeve. Privimi i bankës në fjalë, realisht përbën
një pengesë të konsiderueshme në rritjen e mëtejshme të kredisë,
pengesë e cila për shkaqe objektive do të vazhdojë të aplikohet
deri në privatizimin e plotë të saj. Aktualisht, janë hedhur disa
opsione për një heqje “të embargos”, të cilat janë ende në proces
shqyrtimi nga ana jonë.
• Ndershmëria dhe profesionalizmi në marrdhëniet e biznesit
me bankat. Marrëdhëniet që duhet të vendosen midis jush dhe
bankave duhet të jenë marrëdhënie të bashkëpunimit reciprok, të
hapura dhe luajale. Më konkretisht, biznesi duhet të kuptojë se:
banka është pjesë e pandarë e aktivitetit të tij, në qoftë se ai do të
jetë i suksesshëm për një kohë të gjatë; banka përveç aftësisë që
ka për të financuar nevojat e biznesit, ka dhe aftësinë tjetër që të
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kuptojë realisht se sa i aftë dhe sa i ndershëm është biznesi në
kërsesat që i drejton asaj; aftësia absorbuese e bizneseve mund
të mos jetë e tillë që të ushtrojë më shumë presion ndaj bankave
për më shumë kreditim. Pa vënë në dyshim, ndershmërinë e të
pranishmëve, shumë herë është thënë se ka biznese që nëpërmjet
bilanceve të falsifikuara përpiqen t’i shpëtojnë detyrimeve fiskale.
Po ashtu, në disa raste planet e biznesit janë të hartuara në mënyrë
amatoreske, apo nuk krijojnë bindje për t’u mbështetur me kredi.
Në këto kushte, kur me anë të bilanceve kontabile që paraqet
biznesi, pretendohet se norma e fitimit që siguron biznesi, në nivel
mesatar, luhatet rreth nivelit 10 për qind, nuk mund të vihet në
bankë për kredi kur për një kredi në valutë paguhet mesatarisht
një çmim në masën 10 për qind, ndërkohë që për kreditë në lekë
paguhet mbi 16 për qind e më shumë.  Për të ilustruar më
konkretisht sa më sipër, po japim disa shifra. Ritmi i rritjes së kredisë
së re (68 për qind) në vitin 2001 është disa herë më i lartë se ritmi
i rritjes së ekonomisë (6.5 për qind) apo ritmi i rritjes së depozitave
(19.9 për qind), madje edhe se ritmi i rritjes së fitimit bruto të
bizneseve. Duke supozuar që e gjithë kredia e re e akorduar është
kanalizuar për sektorin privat gjatë vitit 2001, mesatarisht i është
dhënë kredi një biznesi rreth 9.1 milionë lekë (63 mijë dollarë
amerikanë). Ndërkohë, fitimi mesatar për një biznes llogaritet të
jetë  3.5 herë më i vogël se shuma e marrë kredi.
• Problemet që kanë të bëjnë me ekzekutimin e garancive
ose pengjeve të lëna për kredinë e marrë. Nuk përbën ndonjë të re
fakti që drejtësia në Shqipëri manifeston probleme. Por, ajo që
vlen të theksohet është se këto probleme përveç të tjerash ndikojnë
edhe në politikat kredituese të sistemit bankar. Vihen shtëpi në
hipoteka, pasuri të paluajtshme, forma të tjera pengu, por në
shumicën e rasteve këto garanci të ofruara nga kredikërkuesit,
asnjëherë nuk ekzekutohen nga organet e përmbarimit, fenomen
ky që i ka detyruar bankat që të tregohen më të kujdesshme në
kreditim.
• Niveli i ulët në infrastrukturën e informacionit, të
komunikimit elektronik dhe të rrugëve. Në ditët tona avantazhet e
teknologjisë së informacionit, janë bërë të domosdoshme, zhvillime
këto që fatkeqësisht akoma nuk hasen në shkallë të gjerë në
sistemin bankar shqiptar. Për më tepër mungojnë regjistrat e
centralizuar të informacionit, ku bankat mund të marrin informatat e
domosdoshme për klientët e mundshëm, për marrdhëniet e tyre me
banka të tjera, informacion për listat me klientët mashtrues, etj..
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• Ekzistenca e tregut informal të ekonomisë. Paratë e
grumbulluara nga kontrabanda dhe nga trafiqet e ndryshme,
shndërrohen në burime investimesh, duke zvogëluar deri-diku
kërkesën për kredi.
• Të tjera. Kultura, jo në nivelin e duhur, e publikut në
marrëdhënie me bankat; oshilacionet në ekonominë shqiptare dhe
në administratën fiskale; mungesa e projekteve në kuadër sektorial
dhe rajonal, të domosdoshme për zhvillimin e ekonomisë; rritja e
tranparencës, pasi, në njëfarë mase,  marrëdhëniet e dobëta bankë –
biznes janë rrjedhojë edhe e mungesës së dyanshme të transparencës;
situata në rajon dhe klima e biznesit brenda vendit; etj..

Megjithatë, duhet evidentuar se procesi i kreditimit në vitet 2000 –
2001 dhe gjatë vitit 2002 ka shënuar rritje. Për vitin 2002  kreditimi
i ekonomisë në programin monetar është parashikuar 9.1 miliardë
lekë, afërsisht 1.3 herë më i lartë se një vit më parë. Kjo rritje nga
ana e kërkesës për para përbën 41 për qind të rritjes së parashikuar
të ofertës monetare për vitin 2002.  Planbizneset e bankave për
aktivitetin kreditues, për  vitin 2002, deri në fund të tremujorit të
dytë të vitit 2002 tregojnë se në përgjithësi bankat po tregohen
agresive në realizimin e tyre. Kështu parashikmi nga ana e bankave
në kreditimin e ekonomisë për vitin 2002 është rreth 8.9 miliardë
lekë, shifër që përafrohet me parashikimin sipas programit monetar.
Deri në periudhën që po analizojmë niveli i kreditimit të ekonomisë
nga sistemi bankar është realizuar 55 për qind krahasuar me
programin monetar. Mesatarisht kreditimi mujor si gjashtëmujor
arriti në 830 milionë lekë duke qenë pak më i lartë se kreditimi
mujor i parashikuar (760 milionë lekë).

Nga ana e bankave  janë identifikuar  klientët e rinj, që kanë nevojë
për fonde. Punonjës të specializuar të bankave 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 ose studimi i tij. Në disa banka,
administrimi i aktivitetit filloi të vendosë objektiva për përbërjen e
huave dhe për identifikimin e zonave të mundshme të 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.
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U përfunduan dhe kaluan në duart e publikut fletëpalosje mbi
mundësitë e kreditimit që ofron pothuajse çdo bankë. Një mjet i
rëndësishëm u bë dhe reklama në median e shkruar dhe
elektronike. Shumë banka filluan të përdorin dhe bisedat e oficerëve
të kreditit me klientë. Pjesa më e madhe e bankave private,
pjesëmarrjen në tregun e huadhënies  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, është përmirësuar puna në  zyrat e konsulencës
pranë bankave 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.

Aktivitetet bujqësore dhe të transportit vazhdojnë të mbeten larg
preferencave të bankave për kreditim. Degët e ekonomisë, që
mbështeten më shumë me kredi janë tregtia, ndërtimi, industria
përpunuese. Tregtia është dega që zë pjesën më të madhe të
mbështetjes nga sistemi bankar me mjete financiare, në fund të
vitit 2001. Një rritje të lehtë ka pësuar kreditimi për klientët në blerjen
e apartamenteve nëpërmjet kreditimit për pasuri të patundshme.
Duhet pranuar që ende jemi larg me kreditimin në terma afatgjatë

3. LICENCIMI I BANKAVE

Bankat drejtohen nga administratorët e tyre për të gjeneruar fitim
dhe nga aksionerët për të marrë një fitim të arsyeshëm për
investimin që ato kanë kryer, por është e njohur se aktiviteti bankar
ndryshon nga bizneset e tjera. Bankat luajnë një rol të veçantë në
sistemin financiar dhe në ekonominë e një vendi.

Ndërmjetësi financiar, bankë:

• siguron grumbullimin kryesor të fondeve likuide
përkohësisht të lira të publikut;

• shërben për investimin e këtyre fondeve për kredi dhe
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investime;
• shërben si një mjet ndërmjetës midis bankës qendrore dhe

ekonomisë për të zbatuar politikën monetare të vendit;
• formon shtyllën kryesore të sistemit të pagesave të një

ekonomie.

Aktiviteti bankar, duke luajtur rolin e tij të ndërmjetësit paraqet veçori
që e dallojnë nga aktivitetet e tjera tregtare.

Si ndërmjetës financiar, banka krijon lidhjen, midis fondeve të lira
të vendosura në bankë nga depozituesit, të cilët përfitojnë një interes,
dhe nevojave të kërkuesve të fondeve për investim, kredimarrësit.

Kryerja e investimit mbart ne vetvete rrezikun e humbjes, i cili në
rastin e aktivitetit bankar kërcënon jo vetëm investuesin e
drejtpërdrejtë por edhe depozituesin.

Për keto arsye bankat kudo në botë kanë të nevojshme dhe të
domosdoshme një shkallë të lartë të mbikëqyrjes dhe të rregullimit
të tyre.

Banka qendrore realizon misionin e saj mbrojtës ndaj aktivitetit
bankar nëpërmjet realizimit të një mbikëqyrjeje të kujdesshme në
bazë të një sistemi rregullash e normash, të detyrueshme për zbatim
nga ana e bankave të nivelit të dytë.

Krijimi i bazave dhe zhvillimit të një mbikëqyrjeje të kujdesshme
bankare nga ana e Bankës së Shqipërisë në një ekonomi tregu,
ka për qëllim:

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 Rregullores “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë”.
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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 bashkaksionerë 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 investuar 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 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.
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
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cila ka plotësuar standardet minimun 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.

Por deri tani biznesmenët shqiptarë, nuk i janë drejtuar Bankës së
Shqipërisë për të kërkuar hapjen e një banke private me aksioner
vendas (përjashtuar një rast ende jo të zyrtarizuar plotësisht). Çfarë
ka penguar për këtë?

1. Kërkesa për kapitalin minimal të paguar është e lartë?
2. Biznesi shqiptar nuk është në gjendje të argumentojë

prejardhjen e kapitalit?
3. Nuk mund të hartohet një biznesplan real?
4. Nuk ka bankierë shqiptarë të aftë të drejtojnë një bankë?
5. Ekzistojnë vështirësi bashkëpunimi me partnerë? (banka

do të paktën 3 aksionerë)?
6. Apo Banka e Shqipërisë nuk ka qenë e gatshme të

mbështesë kërkesat tuaja?

Pyetjet që ngrita më lart nuk përbëjnë problem, Banka e Shqipërisë
është e gatshme të bashkëpunojë me këdo që ka qëllim të krijojë
një bankë, të ofrojë ndihmën e saj në çfarëdo aplikimi që plotëson
kërkesat standarde minimale të vendosura në ligj dhe në rregulloren
përkatëse. Plotësimi i standardeve miminale është kusht i
nevojshëm dhe i domosdoshëm. Zbatimi me rigorozitet i këtyre
kërkesave ruan sistemin bankar nga dështime të paevitueshme
dhe nga përfshirja e bankave në aktivitete të jashtëligjshme.
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1. NE VEND TË PARATHËNIES

Po lëmë pas vitin e dymbëdhjetë të tranzicionit. Ashtu sikurse dhe
mjaft institucione të tjera, edhe Banka e Shqipërisë me përgjegjësitë
e saj të shumta ka qenë dëshmitare dhe aktore e procesit të vështirë
të transformimit ekonomik, politik dhe social të vendit, duke njohur
në këtë mënyrë arritjet dhe dështimet e saj. Nuk do të tentoj të
risjell përpara jush pasazhe dhe pjesë nga çdonjë prej ngjarjeve
dhe zhvillimeve të shumta që kanë karakterizuar punën e Bankës
së Shqipërisë në këtë dekadë, pasi do t’ju merrja shumë kohë.
Megjithatë, ajo çka do të doja të fokusoja në vazhdim ka të bëjë
me shtjellimin e disa prej momenteve më kyçe, të cilat vlerësohen
se kanë qenë kontribuesit kryesorë në zhvillimin institucional dhe
politik të Bankës së Shqipërisë.

2. BANKA E SHQIPËRISË, KORNIZA LIGJORE DHE ZHVILLIMI I
SAJ INSTITUCIONAL

Krijimi i sistemit bankar dynivelësh u zyrtarizua me miratimin në
Kuvend të ligjit nr.7559, datë 22.04.1992 “Për Bankën e Shqipërisë”
dhe të ligjit nr.7560, datë 22.04.1992 “Për sistemin bankar në
Shqipëri”.

Ligji “Për Bankën e Shqipërisë” i dha kësaj banke autoritetin për
hartimin dhe zbatimin e politikës monetare, për rregullimin dhe
mbikëqyrjen e sistemit bankar duke përfshirë dhe licencimin e
bankave të reja tregtare, për të emetuar monedhën në Repuplikën
e Shqipërisë, për hartimin dhe rregullimin e politikave valutore të
vendit etj.. Nga ana tjetër, ky ligj bëri kujdes që ta vishte institucionin
e sapokrijuar me një shkallë të caktuar pavarësie, ku spikasnin
mandatet e gjata të Guvernatorit, roli i Këshillit Mbikëqyrës, mënyra
e zgjedhjes së tyre etj..

FJALA NË KONFERENCËN III TË BANKËS SË
SHQIPËRISË “BANKA E  SHQIPËRISË: NJË DEKADË
MË PAS” 5 - 6 DHJETOR 2002
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Pavarësisht vështirësive të fillimit, të cilat në njëfarë mënyre
justifikoheshin me përgatitjen disi të ulët profesionale dhe me
trashëgiminë e pakët në fushën e bankingut qendror si dhe të
drejtimit institucional në përgjithësi, zhvillimi i Bankës së Shqipërisë
në këta dhjetë vjet të ekzistencës së saj është përgjithësisht i
prekshëm në të gjitha aspektet, ku pa dyshim baza ligjore, ajo
nënligjore dhe kuadri institucional përbëjnë arritje.

Me kalimin e viteve baza ligjore dhe ajo rregullative kanë njohur
përmirësime. Aktualisht, Banka e Shqipërisë e mbështet
veprimtarinë e saj në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë (neni
161), në ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 si dhe në një paketë të
gjerë rregullatore që trajton probleme të veçanta që kanë të bëjnë
me mbikëqyrjen e sistemit bankar, me transparencën, me licencimin
e subjekteve banka dhe jobanka, me kuadrin operacional, me
administrimin e vlerave monetare dhe materiale etj.. Këtij insitucioni
i njihet autoriteti për tëhartuar dhe zbatuar, në mënyrë të pavarur,
politikën monetare të vendit,objektiv final i së cilës është arritja
dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Ashtu siç e përmenda dhe më
sipër, progres ka njohur dhe zhvillimi institucional i Bankës së
Shqipërisë, ku përpjekjet kryesore u përqendruan në krijimin e një
banke qendrore të fortë me shkallë të lartë të pavarësisë politike
dhe të asaj ekonomike. Në ligjin aktual të Bankës së Shqipërisë,
mishërohen standarde të avancuara në drejtim:

• të përcaktimit të saktë të marrëdhënieve të Bankës së
Shqipërisë me buxhetin e shtetit. Në këtë pikë kemi
pretendimin që në planin afatmesëm, në përputhje dhe
me detyrimet që rrjedhin nga kërkesa për anëtarësim në
Bashkimin Evropian të ndalohet me ligj kreditimi i kufizuar
aktual i buxhetit nga ana e Bankës së Shqipërisë;

• të përcaktimit pa ekuivoke të eksluzivitetit që ka Banka e
Shqipërisë në hartimin dhe zbatimin e politikës monetare,
ku në funksion të objektivit final i lihet Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë të gjykojë dhe të vendosë me
vullnetin e tij mbi përqindjen bazë të interesit në ekonomi;

• të zgjedhjes, të afatit të qëndrimit në detyrë, të përcaktimit
të rasteve të pezullimit nga detyra, të anëtarëve të Këshillit
Mbikëqyrës, Guvernatorit dhe të administratorëve të tjerë
të Bankës së Shqipërisë.
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Megjithatë, eksperienca e 10 viteve të shkuara, ka njohur dhe raste
“të marrjes nëpër këmbë” të nivelit të pavarësisë ligjore duke bërë
që pavarësia reale e Bankës së Shqipërisë të jetë akoma larg
standardeve të përparuara.

Po kështu, besoj se nuk e ekzagjeroj, po të deklaroj se kapaciteti
institucional, profesional dhe intelektual i Bankës së Shqipërisë,
nga viti në vit ka ardhur duke u rritur. Aktualisht, ekzistojnë
dokumente të shumta rregulluese që disiplinojnë praktikat e shumta
të administrimit të rezervës valutore, të mbikëqyrjes, tëborxhit të
jashtëm të transparencës, të llogaridhënies, të operacioneve në
treg, të administrimit financiar, të sigurimit etj., ndërkohë që thellimi
në analizën e zhvillimeve ekonomike e financiare të vendit, ka bërë
që gjykimi dhe vendimmarrja e Bankës së Shqipërisë të jenë të
denja, të vlerësuara gjithnjë e më shumë nga publiku dhe nga
institucionet e specializuara. Banka e Shqipërisë, tashmë ka
ndërtuar një kuadër të kënaqshëm transparence, duke u konvertuar
në këtë mënyrë në një institucion të hapur për këdo të interesuar.

Megjithë formën ende jo të konsoliduar, kuadri i transparencës që
ofrohet nga Banka e Shqipërisë, përfshin të gjitha aspektet e
bankingut qendror duke filluar që nga publikimi i vendimeve e deri
tek shpjegimi i vendimeve të marra. Për këtë qëllim, Banka e
Shqipërisë ka ndërtuar dhe rrugët e realizimit të kësaj transparence
që fillojnë me format më klasike, botimet e Bankës së Shqipërisë,
e deri tek ato më bashkëkohore, faqja me një informacion të freskët
në internet.

Është përmirësuar dhe mënyra e llogaridhënies së Bankës së
Shqipërisë. Debatet e zhvilluara në Parlament këto vitet e fundit,
në reagim të raporteve vjetore të Bankës së Shqipërisë, kanë
treguar se problematika e këtyre raporteve dhe fuqia shpjeguese
e tyre ka ardhur në rritje duke rritur shkallën e sensitivitetit të të
gjithë përfaqësuesve në Parlament. Megjithatë, Banka e Shqipërisë
nuk ushqen iluzionin se çdo gjë është e përkryer dhe për më tepër
ajo është e ndërgjegjshme se ka ende për të bërë në plotësim të
standardeve dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. E
ardhmja kërkon angazhim dhe përkushtim më të madh, sidomos
po të marrim në konsideratë sfidat me të cilat vendi do të përballet.
Tashmë ne kemi vendosur që modeli institucional i së ardhmes
për Bankën e Shqipërisë do të jetë Banka Qendrore Evropiane,
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ndërkohë që objektivat e tjerë të politikave ekonomike dhe
financiare na bëjnë të domosdoshëm një hop cilësor në drejtim të
profesionalizmit.

3. BANKA E SHQIPËRISË: POLITIKA MONETARE DHE STABILITETI
I ÇMIMEVE.

Debati mbi atë se çfarë mund dhe nuk mund të bëjë politika
monetare vazhdon akoma. Në njërin krah qëndron mendimi se
politika monetare, përveç stabilitetit të çmimeve duhet të vërë në
shënjestrën e saj dhe punësimin dhe rritjen ekonomike. Mendimi
alternativ fokusohet vetëm mbi stabilitetin e çmimeve.

Megjithatë, të dyja teoritë bashkohen në idenë se politika monetare
i shërben punësimit dhe rritjes ekonomike vetëm në qoftë se
sigurohet stabilitieti i çmimeve. Pra, stabiliteti i çmimeve është një
kusht i nevojshëm për rritje të qëndrueshme ekonomike dhe
rrjedhimisht i vetmi objektiv i përshtatshëm i politikës monetare.

Në rastin e Bankës së Shqipërisë, ky debat është zgjidhur në favor
të stabilitetit të çmimeve, një objektiv final i politikës monetare, i
cili asnjëherë nuk është vënë në dyshim. Politika monetare, si një
tërësi vendimesh dhe masash korrigjuese për një gjendje të dhënë
të ekonomisë, ka synuar vendosjen e kontrollit mbi ofertën e parasë.
Që në momentin e parë u zgjodh një regjim i pastër i targetimit të
parasë, ku si ankorë nominale u zgjodh baza monetare, rritja e së
cilës do të kontrollohej nëpërmjet aplikimit të disa kufizimeve sasiore
në aktivet e Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që si instrumente
operacionale për kontrollin monetar ishin dy: kufiri ikredisë dhe
përqindja e interesit për depozitat në lekë të vendosura në bankat
me kapital shtetëror.

Që nga korriku i vitit 1992 u adoptua një regjim fleksibël i kursit të
këmbimit ndërkohë që transaksionet në llogarinë korente u
liberalizuan plotësisht. Gjendja kritike, në të cilën ndodheshin rezervat
valutore të vendit nuk lejonte një pjesëmarrje aktive të Bankës së
Shqipërisë në treg dhe, për më tepër, aplikimi i një kursi këmbimi
lirisht të luhatshëm gjykohej se do të shërbente si një rregullator
automatik i pozicionit të përgjithshëm të bilancit të pagesave, në një
kohë që dollarizimi i ekonomisë ishte në shkallë të lartë.
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Këto masa, së bashku me adoptimin e një politike fiskale të
shtrënguar dhe me liberalizimin e një pjese të madhe të çmimeve
të konsumit, çuan në një frenim të menjëhershëm të zhbalancimit
të mëtejshëm të ekuilibrit makroekonomik.

Inflacioni galopant i viteve 1990 – 1991 filloi të bjerë, shoqëruar
me një stopim të rënies së mëtejshme të prodhimit etj.. Konsolidimi
makroekonomik i vendit vazhdoi me hapa të shpejtë në vitet 1993
– 1995. Rritja e menjëhershme e përqindjes së interesit dhe kontrolli
i vendosur mbi kredinë për ekonominë bënë që të ndalohej
hemorragjia e madhe monetare dhe në fund të vitit të vitit 1995
rritja e çmimeve të konsumit të ishte vetëm 6 për qind.

Periudha dyvjeçare në vijim, ku midis të tjerave si shkak të
mundshëm do të veçoja dhe efektivitetin e ulët të sistemit bankar,
përkon me zhvillimin dhe falimentimin e skemave piramidale.
Përqindjet e larta të firmave “zëvendësuan” totalisht përqindjen e
interesit të ofruar nga sistemi bankar e për rrjedhim efektiviteti i
politikës monetare u bë pothuajse inekzistent. Përqindjet e larta
çuan në prurje të mëdha depozitash në sportelet e këtyre firmave
ndërkohë që investimi i tyre në prodhim dhe letra me vlerë ishte
minimal krahasuar me shumën e mbledhur. Pamundësia e
administrimit të depozitave nga ana e firmave bëri që këto të fundit
t’i depozitonin ato në llogari rrjedhëse në bankat tregtare, duke iu
krijuar atyre rezerva të tepërta në sasira të mëdha të cilat
investoheshin në blerje bonosh thesari. Si rrjedhim, në fund të vitit
1996, inflacioni rezultoi 3 herë më i lartë nga viti paraardhës duke
reflektuar një rritje të madhe të kredisë për qeverinë nga ana e
sistemit bankar.

Pasojat e falimentimit të firmave rentiere ishin të gjithanshme dhe
për rrjedhim ato sollën dhe një faturë të madhe ekonomike. Në
fund të vitit 1997, rënia e prodhimit u shoqërua me një përshpejtim
të inflacionit, përkeqësim të pozicionit të jashtëm të vendit, dhe me
shtim të papunësisë. Megjithatë, përpjekjet e bëra nga ana e
Bankës së Shqipërisë duke rritur përqindjen e interesit në rreth 32
për qind filluan të jepnin frutet e tyre. Rezulatet e politikës monetare
dhe të asaj fiskale u bënë më të prekshme në fund të vitit 1998, ku
si pjesë e Programit të Emergjencës Pas Konfliktit nënshkruar me
FMN-në, përsëri u imponuan disa kufizime sasiore, më konkretisht
në rritjen e rezervave valutore për neto, në rritjen e kredisë së
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Bankës së Shqipërisë për Qeverinë dhe në rritjen e kredisë neto
të sistemit bankar për Qeverinë.

Periudha 1999 – 2000, regjistroi përqindje të pazakonta inflacioni
për një ekonomi si ajo e Shqipërisë. Edhe pse gjatë vitit 1999
Shqipëria u detyrua të përballonte shpërnguljen biblike të popullsisë
së Kosovës, përsëri inflacioni mbeti në kuota të ulëta. Duke filluar
që nga ajo kohë e deri në fund të vitit 2000, përqindja e interesit u
ul në mënyrë të vazhdueshme, por, megjithatë, në terma realë ajo
mbeti e lartë. Nga ana tjetër, reagimi i tregut nuk ka qenë i
menjëhershëm dhe kjo, përveç të tjerash, reflektohet edhe në
diferencën e lartë që ka ekzistuar midis përqindjes minimale të
interesit për depozitat me përqindjen e yield-it të bonove të thesarit.
Në këto kushte, duke parë të arsyeshëm eliminimin e kufijve të
poshtëm për depozitat me afat në lekë për bankat me kapital
shtetëror, Banka e Shqipërisë synoi të shkelë një rrugë të re, atë të
kontrollit monetar nëpërmjet tregut.

Tashmë mund të thuhet se ekziston një eksperiencë dyvjeçare në
kontrollin e ofertës monetare nëpërmjet veprimeve në tregun e
hapur të parasë. Që nga ky moment përqindja e interesit për
marrëveshjet e riblerjes, siç po e tregojnë edhe zhvillimet e kohëve
të fundit, po luan rolin e përqindjes bazë në ekonomi, duke
demonstruar, kështu dhe një efektivitet më të lartë të mekanizmit
të transmisionit monetar. Pa dyshim, ky fakt ilustron një maturim
më të madh të aftësive të Bankës së Shqipërisë në vendimmarrjen
e saj politike. Si refleksion i këtyre zhvillimeve është adoptuar edhe
një kuadër operacional, ku spikasin ankandet javore të
marrëveshjeve të riblerjes, të shoqëruara dhe me disa lehtësi të
tjera, ku veçoj depozitat dhe kreditë njëditore. Të gjitha këto
zhvillime, kanë mundësuar rritjen e vëllimit të transaksioneve në
tregun financiar, ashtu sikurse edhe numrin e pjesëmarrësve në
të.

Rritja e efektivitetit të politikës monetare e kombinuar dhe me një
sërë faktorësh të tjerë, ku do të veçoja konsolidimin fiskal të 2 – 3
viteve të fundit si dhe privatizimin e disa ndërmarrjeve të mëdha,
vlerësohet se ka kontribuar në konsolidimin e ekuilibrit të
përgjithshëm makroekonomik të vendit, sidomos në periudhën, fund
‘98 – fund ‘01. Gjatë gjithë periudhës, rritja ekonomike e vendit ka
regjistruar nivele të larta në harkun 7 – 8 për qind në terma realë,
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ndërkohë inflacioni vjetor në terma mesatarë është rreth 1.4 për
qind. Përmirësim kanë njohur edhe përqindja e papunësisë,
pozicioni i jashtëm i vendit etj..

Nga këndvështrimi i politikës monetare, kontributi i saj është
materializuar qartë në realizimin në vazhdimësi të të tre objektivave
sasiorë të vendosur në programin monetar të Bankës së Shqipërisë.

Një arritje e këtyre viteve të fundit ka të bëjë me një gjallërim të
aktivitetit kreditues nga sistemi bankar. Si dhe gjatë vitit 2001, kredia
për ekonominë gjatë nëntëmujorit të parë të këtij viti, vazhdon të
rritet me ritme të larta. Vetëm në tetëmujorin e vitit 2002 është
akorduar rreth 38 miliardë lekë kredi, ndërkohë që në nivel vjetor
kjo shifër pritet të arrijë rreth 58 miliardë lekë, që do të thotë rreth
17.5 miliardë lekë më shumë se viti i kaluar dhe rreth 8 miliardë
lekë më shumë se gjithë kreditimi në periudhën 1993 – 1999.

Banka e Shqipërisë përveç politikës monetare harton dhe zbaton
edhe politikën valutore të vendit. Deri në momentin aktual, Banka
e Shqipërisë ka përshtatur një regjim të kursit të këmbimit, ku çmimi
i lekut kundrejt monedhave të huaja përcaktohet lirisht nga forcat
e tregut, kërkesa dhe oferta. Duke pasqyruar zhvillimet pozitive
makroekonomike në këto pesë vite, kursi i këmbimit ka qëndruar
relativisht stabël duke u luhatur mesatarisht në nivelin 140 lekë
për një dollar. Rezervat valutore të Bankës së Shqipërisë kanë
ardhur në rritje duke regjistruar nivelin 826 milionë dollarë
amerikanë në fund të muajit nëntor 2002 krahasuar me 309 milionë
dollarë fund të vitit 1997, pra afërsisht janë trefishuar.

Megjithatë, ende nuk mund të thuhet në se kontrolli monetar është
perfekt, fakt i cili në masë të madhe lidhet me gjendjen jo të zhvilluar
të tregjeve në përgjithësi, ku do të veçoja pozicionin dominant të
Bankës së Kursimeve si dhe ekzistencën e tregut informal të
ekonomisë. Ky kontroll imperfekt i kombinuar me një varg goditjesh
nga ana e ofertës, ku spikat kriza energjitike e dy viteve të fundit,
si dhe për shkak të rikompozimit të shportës të çmimeve të
konsumit, ka bërë që inflacioni vjetor të vijë në rritje duke bërë që
të rritet shqetësimi për realizimin e objektivit të çmimeve në fund
të vitit 2002. Megjithatë, bazuar në pritshmëritë më të fundit të
Bankës së Shqipërisë, ekziston besimi se edhe këtë vit ashtu si
një vit më parë, do të bëhet e mundur që inflacioni vjetor në fund të
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vitit të jetë rreth nivelit 4 për qind, pranë kufirit të sipërm të intervalit
objektiv të vendosur për vitin 2002.

4. BANKA E SHQIPËRISË: SISTEMI BANKAR DHE STABILITETI
FINANCIAR I VENDIT.

Industria bankare në Shqipëri është relativisht e re. Bankingu i
mirëfilltë tregtar, për herë të parë u krijua në pranverën e vitit 1992,
megjithëse edhe më parë Banka e Shtetit Shqiptar kryente disa
funksione, të cilat ishin të njëjta me operacionet që kryen një bankë
tregtare. Në reformat e marra në vitin 1992 një pjesë të veçantë
zinin dhe ndryshimet në sektorin financiar të vendit, sektor ky i cili
në atë periudhë identifikohej me vetë sistemin bankar të vendit.
Njëkohësisht, autoritetet ishin të angazhuara që të krijonin një
ambient të përshtatshëm për tërheqjen e kapitalit të huaj në
aktivitetin e bankingut tregtar, rezultat i drejtpërdrejtë i të cilit ishte
krijimi, një vit më vonë, i dy bankave të para me pjesëmarrje të
kapitalit privat, Bankës Italo-Shqiptare dhe Bankës Arabo-Shqiptare
Islamike.

Megjithë zhvillimet e mësipërme, deri në mesin e viteve ’90 e pak
më tej, sistemi bankar vazhdonte të përfaqësonte një segment
financiar jo të zhvilluar, me një dominim absolut të sektorit shtetëror
në kushtet e ekzistencës së një infrastukture shumë të varfër, duke
manifestuar në këtë mënyrë mangësi në shërbimin në sportel. Kjo
periudhë përkon edhe me shtimin e shpejtë të portofolit të kredive
të këqija, të cilat në kushtet e ekzistencës së një mbikëqyrjeje
joefektive dhe larg standardeve, të një mungese të theksuar të
traditës dhe natyrisht edhe si pasojë e paaftësisë dhe e shumë
shkaqeve të tjera subjektive, krijuan probleme të mëdha në gjendjen
financiare të të tre bankave shtetërore.

Të gjendur para kësaj situate, autoritetet e kohës duke filluar nga
mesi i vitit 1997, dolën në konkluzionin se përveç, vendimeve të
politikës monetare, për të krijuar një sistem bankar eficient dhe të
sigurtë ishte e domosdoshme ndërmarrja e reformave të tjera duke
filluar nga likuidimi i ndonjë banke “të pandreqshme” deri tek
ndryshimet në legjislacion, rritjen e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe
licencuese etj..
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Ndër hapat e parë mund të përmend vendimin për likuidimin e
Bankës Tregtare Agrare, krijimin e Agjencisë për Trajtimin e Kredive,
nxjerrjen për privatizim të Bankës Kombëtare Tregtare dhe të
Bankës së Kursimeve etj.. Po kështu, pas miratimit të ligjit të ri
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, paketa licencuese pësoi
disa modifikime, ku bie në sy rritja e shumës së kapitalit të kërkuar
si dhe heqja e diskriminimit për investitorët e huaj. Përveç çertifikimit
të bankingut universal, Banka e Shqipërisë zgjeroi fokusin e
veprimtarisë së saj licencuese edhe me shoqëritë e kursim-kreditit
si dhe me institucione të tjera financiare jobanka.

Në rrjedhën e viteve me konsolidimin e stabilitetit politik, forcimin
e rendit publik si dhe rivendosjen e shpejtë të ekuilibrit
makroekonomik, gjykohet se është rritur atraktiviteti për kapitalin
e huaj, i cili në vazhdimësi ka rritur praninë e tij në biznesin bankar
në Shqipëri. Aktualisht, sistemi bankar në Shqipëri numëron 14
banka tregtare 2 herë më shumë se fundi i vitit 1996. Një zhvillim
pozitiv përbën dhe fakti i rritjes së interesit të biznesit vendas në
fushën e bankingut tregtar.

Tashmë Banka e Shqipërisë po analizon aplikimet e para të biznesit
shqiptar, për marrjen e lejes për të ushtruar aktivitet bankar në
Shqipëri me kapital tërësisht vendas. Ndërkohë që sipas të dhënave
më të fundit aktivet e sistemit bankar llogariten në rreth 53 për
qind të prodhimit të përgjithshëm krahasuar me 45 për qind në
fund të vitit 1998.

Vitet e fundit përveç zgjerimit, sistemi bankar ka njohur progres
edhe në drejtim të shëndoshjes së gjendjes financiare. Për t’i
konkretizuar më mirë arritjet, mjafton t’u referohemi shkurtimisht
të dhënave të vitit 2002. Gjendja e sistemit bankar paraqitet e mirë
dhe me tendencë në përmirësim pothuajse në të gjithë treguesit.
Sistemi bankar është në vitin e katërt të tij që paraqitet me rezultat
financiar pozitiv. Fitimi i realizuar në nëntëmujor rezulton në masën
2.8 miliardë lekë krahasuar me 3.2 miliardë lekë humbje në fundin
e vitit 1998.

Po t’i referohemi përsëri vitit 1998, aktivet e sistemit bankar janë
rritur me 59 për qind ose në vlerë absolute për shumën 122 miliardë
lekë. Një ndikim të ndjeshëm në rritjen e aktiveve kanë dhënë
bankat me kapital privat dhe të përbashkët. Rritja e aktiveve të
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këtyre bankave, në krahasim me vitin 1998, është 120 miliardë
lekë dhe vjen si rezultat i rritjes së besueshmërisë te këto banka e,
për rrjedhojë, e afrimit pranë tyre të një numri më të madh klientësh,
si dhe e shtrirjes së aktivitetit të tyre edhe në rrethe të tjera.

Në fund të muajit shtator 2002, teprica e kredive me probleme
(bruto) zë vetëm 6.4 për qind të totalit të portofolit krahasuar me
32.7 për qind në vitin 1999.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin bankar rezulton
28.7 për qind ndërkohë që kapitalizimi është i lartë edhe në grupet
e veçanta të bankave. Në këto raporte të larta të mjaftueshmërisë
së kapitalit (norma minimale e mjaftueshmërisë është 12 për qind),
krahas niveleve të larta të kapitalit, ka ndikuar ndjeshëm edhe
struktura e aktiveve të sistemit bankar klasifikuar sipas rrezikut.
Sistemi bankar vazhdon të evidentojë një nivel të lartë të
investimeve në aktive pa rrezik apo me rrezik të ulët. Çdo ndryshim
në strukturën e aktiveve në favor të aktiveve me rrezik të lartë, do
të përmirësonte ndjeshëm raportin duke ndikuar njëkohësisht edhe
në rritjen e fitimit, pa lënë mënjanë ndikimin në zhvillimin e sektorëve
të ndryshëm të ekonomisë, nëpërmjet një kreditimi më të lartë.
Mjaft tregues, që konsiderohen si matës të likuiditetit paraqiten në
nivele të kënaqshme. Një raport mjaft i ulët i tepricës së kredisë
neto ndaj totalit të aktiveve (10.6 për qind), i tepricës së kredisë
neto ndaj depozitave mesatare (12.8 për qind) si dhe fakti që 49.8
për qind e totalit të kredive janë kredi afatshkurtra, e përforcojnë
konkluzionin e mësipërm.

Në përfundim, duhet të theksoj, që pavarësisht nga përmirësimi i
treguesve, reforma e sistemit bankar duket se nuk po ecën me
ritme të kënaqshme. Ky vlerësim lidhet me shtyrjen e procesit të
privatizimit të Bankës së Kursimeve si dhe me nevojën për të
zëvendësuar pronarin e Bankës Kombëtare Tregtare. Të dyja
përfaqësojnë bankat më të mëdha të sistemit bankar dhe problemet
që po shoqërojnë pronësinë e tyre, për fat të keq, do të ndikojnë
në ecurinë e reformës së sistemit bankar dhe në gjallërimin më tej
të aktivitetit të tij. Këto çështje kërkojnë vëmendje të plotë nga
autoritetet përkatëse. Ndërkohë, miratimi i ligjit për sigurimin e
depozitave është një hap pozitiv në drejtim të rritjes së mëtejshme
të sigurisë së depozituesve dhe që do të ndihmojë edhe në rritjen
e besimit në sistemin bankar.
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5. PAK FJALË PËR SFIDAT NË DEKADËN E DYTË.

Për të qenë realist, më takon të them që eksperienca e Bankës së
Shqipërisë, shton sigurinë e orientimit të saj në të ardhmen.
Gjithashtu, duhet të pranojmë se ambienti globalist në të cilin po
jetojmë, e bën disi më të lehtë perceptimin e zhvillimeve të së
ardhmes. Megjithatë, pa kaluar kufijtë e modestisë që me
mirëdashje më lejojnë gjithë të pranishmit në këtë sallë, më takon
të them që Banka e Shqipërisë, është megjithatë një institucion që
meriton të synojë këtej e tutje në përsosjen e vizionit të saj për të
ardhmen, sepse tashmë një të tillë realisht e ka.

Në këtë kontekst ne mbetemi thellësisht të angazhuar që të
zhvillojmë më tej kuadrin aktual legjislativ, atë rregullativ si dhe
kapacitetet e tjera të Bankës së Shqipërisë që kanë të bëjnë me
hartimin dhe zbatimin e politikave monetare, me përsosjen e
tregjeve dhe me rritjen e eficiencës së ndërhyrjeve në treg, forcimin
e standardeve të mbikëqyrjes etj..

Më konkretisht, Banka e Shqipërisë në synimin e saj afatmesëm
për të ndërtuar një model të ngjashëm me atë të Bankës Qendrore
Evropiane do të ketë parasysh:

Stabiliteti financiar i vendit është konsideruar si një prioritet themelor
për Bankën e Shqipërisë, për aq kohë sa sistemi bankar përbën
segmentin më të rëndësishëm të sektorit financiar. Për këtë qëllim
Banka e Shqipërisë, do të vazhdojë të rrisë kapacitetin e saj
mbikëqyrës dhe licencues duke patur si objektiv afatmesëm
konsolidimin e një sistemi bankar eficient, konkurrues, me shkallë
të lartë të mbulimit të territorit etj.. Banka e Shqipërisë mbetet e
afirmuar në domosdoshmërinë e thellimit dhe të çuarjes përpara
të reformave në sistemin financiar në përgjithësi e atë bankar më
në veçanti. Nuk ka dyshim se sfida më e madhe e vitit të ardhshëm
quhet Banka e Kursimeve, ndërkohë që ne vlerësojmë të një
rëndësie të veçantë edhe gjetjen e një pronari të ri për Bankën
Kombëtare Tregtare.

Në lëmin e politikave, tashmë ne e kemi deklaruar se objektivi ynë
strategjik do të jetë adoptimi i regjimit të targetimit të inflacionit.
Tashmë kemi një eksperiencë në shpalljen e inflacionit objektiv,
ndërkohë që edhe disa parakushte të tjera deri-diku janë të
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plotësuara. Megjithatë, në vitet që vijnë, angazhimi ynë do të
konsistojë edhe në drejtime të tjera, të cilat vlerësohet të kenë një
kontribut të madh në adoptimin e suksesshëm të këtij regjimi.

Konsolidimin e mëtejshëm të pavarësisë ligjore. Kuptohet që përveç
përafrimit të përkufizimit juridik të pavarësisë, do të shtohen
përpjekjet për respektimin më rigoroz të saj në praktikën e
përditshme. Ndoshta ka ardhur koha, të mendohet që në këtë
moment për një ndalim të çdo forme huadhënieje të Bankës së
Shqipërisë për buxhetin e shtetit. Dua të sjell në mendjen e të
pranishmëve në sallë se një kriter i rëndësishëm i konvergjencës
legjislative për çdo vend aspirant është pikërisht hartimi i një ligji
për bankën qendrore në përputhje me rregullat e Bashkimit
Evropian, ku në veçanti spikat pavarësia. Fuqizimi i mëtejshëm i
pavarësisë nënkupton shtimin e përgjegjësive të mëtejshme për
Bankën e Shqipërisë, të cilat përpara së gjithash nënkuptojnë
transparencë dhe llogaridhënie më të plotë përpara publikut. Edhe
pse progresi i kohëve të fundit është i prekshëm, ne mbetemi të
angazhuar që të aplikojmë të plotë kodin e praktikave të mira mbi
transparencën në politikat financiare dhe monetare.

Hapja gjithnjë në rritje e Bankës së Shqipërisë në shpalljen dhe
shpjegimin e vendimeve të saj politike, si dhe vetë synimet
ambicioze të saj për të adoptuar në të ardhmen regjimin e targetimit
të inflacionit, do të nxjerrë në pah domosdoshmërinë për një nivel
më të lartë të profesionalizmit. Për këtë qëllim Banka e Shqipërisë,
do të vazhdojë të aplikojë politika të avancuara të administrimit të
burimeve njerëzore, ku kualifikimit të mëtejshëm të personelit do
t’i vihet një theks i veçantë.

Të nderuar të ftuar, pjesëmarrës, miq dhe kolegë!

Personalisht nuk kam mëdyshje se prezantimet, diskutimet dhe
ndërhyrjet e bëra nga ana juaj gjatë punimeve të kësaj konference
do të jenë një vlerë e re e shtuar në fondin e arritjeve të
deritanishme.

Duke shpresuar se kontributi që ju do të jepni nga foltorja e kësaj
konference, do të jetë i një rëndësie të veçantë, nuk më mbetet gjë
tjetër veçse t’i uroj edhe një herë punë të mbarë kësaj konference.
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ABSTRAKT

Në këtë kumtesë analizohen zhvillimet në sistemin bankar, si pjesa
më e rëndësishme e sistemit tonë financiar, të para në kontekstin
dhe lidhjen me zhvillimet makroekonomike duke vënë theksin në
dy momente krize dhe turbullirash të këtij sistemi në vitet 1997
dhe 2002. Ndërsa kriza e parë financiare ishte një krizë e shkaktuar
nga skemat piramidale dhe jo shumë e lidhur me sistemin bankar
momenti i dytë përfaqëson një shqetësim të pastër të sistemit
bankar i cili shënoi një prag krize bankare.

Në këtë kumtesë, ne analizojmë tiparet kryesore të sistemit bankar
dhe faktorët e ndryshëm që qëndrojnë në themel të zhvillimeve të
sektorit bankar duke arritur konkluzionin se megjithë progresin e
dukshëm, sistemi bankar mbetet i brishtë dhe i ekspozuar ndaj
krizave dhe shqetësimeve serioze që mund të shndërrohen në kriza
bankare. Analiza e krizës financiare të shkaktuar nga skemat
piramidale dhe pasojat që ajo solli veçanërisht në formimin e pritjeve
të publikut shërben si bazë për shpjegimin edhe të tronditjeve të
fundit në sistemin bankar.

Zhvillimi i sistemit bankar dhe rritja e besimit të publikut ndaj tij
lidhet jo vetëm me zhvillimin dhe shëndoshjen e tij nëpërmjet
privatizimit të bankave shtetërore, nxitjes së konkurrencës,
përsosjes së sistemit të pagesave dhe forcimit të mbikëqyrjes, por
edhe të zhivillimit të ekonomisë reale dhe stabilitetit politik të vendit.

1.  HYRJE

Në procesin e transformimit të një vendi me ekonomi të centralizuar
në një vend me ekonomi të mbështetur në tregun e lirë, krahas
problemeve madhore si përballimi i inflacionit dhe sigurimi i ritmeve
të qëndrueshme të rritjes ekonomike, që përbëjnë kushte bazë të

“SISTEMI FINANCIAR SHQIPTAR NË TRANZICION:
PROGRES APO BRISHTËSI”, REFERATI I MBAJTUR NË
KONFERENCËN III TË BANKËS SË SHQIPËRISË,
5 - 6 DHJETOR 2002, ME Z.SULO HADËRI
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një transformimi të suksesshëm, një vend qendror zë transformimi
dhe reforma e sistemit financiar dhe veçanërisht në sektorin bankar.
Duke qenë se tregu financiar dhe institucionet e tjera financiare
jobanka zënë një peshë fare të vogël, prej 5 për qind të të gjithë
sistemit bankar në vitin 2001 (Ibrahimi, Salko, 2001) do të
përqëndrohemi në analizën e sektorit bankar.

Në këta 12 vjet tranzicioni është shënuar një progres i dukshëm jo
vetëm në drejtim të qëndrueshmërisë makroekonomike por edhe
në zbatimin të reformave të thella strukturore përfshirë dhe reformën
e sektorit bankar. Pavarësisht nga kushtet e pafavorshme të nisjes
të ekonomisë shqiptare dhe të sektorit bankar1 (Hadëri, Ibrahimi, 1996),
sistemi bankar shqiptar është zhvilluar hap pas hapi duke u zgjeruar
me banka të reja private, nëpërmjet privatizimit dhe ristrukturimit të
bankave shtetërore, nëpërmjet shtrirjes së rrjetit bankar, përsosjes së
legjislacionit dhe sistemit të pagesave, përsosjes së tekonologjisë dhe
shërbimeve bankare, rritjes së nivelit të kreditimit, rritjes së nivelit të
frytshmërisë dhe shtimit të shërbimeve të tjera bankare.

Megjithë progresin e ekonomisë shqiptare2 dhe të sektorit bankar,
ky i fundit është ende i ekspozuar ndaj krizave dhe karakterizohet
nga luhatja e besimit të publikut ndaj tij, nga niveli jo i përshtatshëm
i sistemit të pagesave, nga konkurrenca e pamjaftueshme dhe
dominimi i sistemit nga një bankë e vetme3, nga mungesa e një
tregu bankar të zhvilluar, nga mungesa e një kuadri ligjor plotësisht
eficient etj.. Dëshmia më e qartë e brishtësisë së sistemit bankar
janë kriza financiare e vitit 1997, e shkaktuar nga rënia e skemave
piramidale dhe kriza e depozitave bankare në fillim të vitit 2002.4

1 Trashëgima nga sistemi i centralizuar ku paraja shërbente thjesht si njësi llogarie
dhe luante një rol të kufizuar si mjet këmbimi përbën një nga shkaqet e rëndësishme
të prapambetjes relative të sektorit banakar në tranzicion.
2 Ekonomia shqiptare ka dëshmuar se konsolidimi makroekonomik është ende i brishtë,
me zhbalancime të jashtme dhe fiskale, me të ardhura për frymë nga më të ulëtat në
Evropë, me varfëri relativisht të lartë dhe me institucione relativisht të dobëta.
Konsolidimi makroekonomik mund të prishet aq shpejt sa vendoset (viti 1997), bilanci
tregtar është i zhbalancuar, deficiti buxhetor dhe borxhi në nivele të konsiderueshme,
tregu financiar vazhdon të jetë në nivel të ulët zhvillimi etj. (Kule, Hadëri 2001).
3 Në prill të vitit 2002 Banka e Kursimeve zinte 59.2 për qind të sistemit bankar.
4Në 20 vitet e fundit, mjaft vende të botës janë prekur nga kriza financiare të ndryshme
ku evidentohen kriza në vendet nordike gjatë fillimit të viteve ‘90-të dhe më vonë, në
fund të viteve ‘90-të, kriza aziatike (Kore dhe Tailandë). Në këtë periudhë, vend të veçantë
zënë krizat që goditën ekonomitë në tranzicion si Bullgaria në vitet ‘96-97 që përjetoi një
ndër krizat më të thella të vendeve në tranzicion, Lituania më herët, në vitet ‘94-95 dhe
Mongolia në vitin 1996 që përjetoi krizë të ngjashme me ato të vendeve të tjera në zhvillim.
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Kumtesa jonë do të përqendrohet pikërisht në analizën e këtyre
momenteve kulmore negative duke synuar t’iu përgjigjet pyetjeve
që nxjerr në pah zhvillimi i sistemit bankar në vitet e tranzicionit.
Tranzicioni shqiptar dëshmon se përkundrejt një zhvillimi relativisht
të qëndrueshëm ekonomik, i matur në termat e rritjes ekonomike
dhe inflacionit, sistemi bankar shfaq edhe dobësi dhe mbetet i
ekspozuar ndaj goditjeve. Madje krizat financiare janë shfaqur në
momente të tilla që shpeshherë janë quajtur edhe “paradoksi
shqiptar”. Kriza financiare që shoqëroi rënien e piramidave
shpërtheu kur Shqipëria shfaqte një performancë impresive
makroekonomike (IMF, World Bank) dhe konsiderohej e
suksesshme në zbatimin e reformave ndërsa tërheqja e depozitave
filloi në momentin kur sistemi bankar ishte në nivele performance
më të mira se kurrë ndonjëherë më parë.

Në këto kushte shtrohet pyetja se cilët janë këta faktorë që
kushtëzojnë brishtësinë e sistemit bankar? Paqëndrueshmëria
buron nga natyra e sistemit apo nga faktorë jashtë tij? Cilat janë
ndikimet më afatgjata të krizës piramidale që u ndikua relativisht
pak dhe ndikoi në të njëjtën masë në sektorin bankar në momentin
e shpërthimit dhe zgjidhjes së saj? Pse “paradoksi shqiptar” u
ripërsërit me pothuajse krizën e likuditetit, e cila shpërtheu në një
kohë kur sistemi bankar kishte performancën e tij më të mirë gjatë
viteve të tranzicionit? Si u administruan këto kriza dhe cili ishte roli
i Bankës së Shqipërisë në krizën e likuditeteve?

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
Shkëlqim Cani gjatë mbajtjes së fjalës

së hapjes në Konferencën III të Bankës
së Shqipërisë “Sistemi financiar shqiptar
në tranzicion: Progres apo brishtësi” 5

dhjetor 2002.
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2. ZHVILIMET NË SEKTORIN BANKAR ‘91 – ’96.

2.1.  TRASHËGIMA SOCIALISTE E SISTEMIT BANKAR.

Tranzicioni e gjeti Shqipërinë si vendin më të varfër të Europës (
tabelë 15), si një vend komunist me tipare të ngjashme me vendet
tjera socialiste dhe veçanërisht me ato të Europës Juglindore por
edhe me veçori të theksuara që e dallojnë atë nga vendet e tjera
ishkomuniste.6 Shqipëria ishte i vetmi vend evropian i bllokut
komunist që nuk ndërmori asnjë reformë të rëndësishme
ekonomike dhe poltike si decentralizimi i vendimmarrjes, rritja e
rolit të tregut dhe demokratizimi i vendit, vendi që gjatë 45 vjetëve
zbatoi në mënyrë rigoroze ideologjinë marksiste dhe praktikat
staliniste. Shqipëria hyri në tranzicion si vendi më pak i përgatitur
nga pikëpamja ekonomike, politike, sociale dhe kulturore për të
realizuar reforma rrënjësore drejt ekonomisë së tregut. ( Kule,
Hadëri 2001).

Sistemi bankar gjatë socializmit ishte një sistem i centralizuar
plotësisht dhe deri në vitin 1976 përbëhej nga një bankë e vetme,
Banka e Shtetit Shqiptar, që shërbente në të njëjtën kohë si autoritet
monetar dhe si kredituese e ekonomisë. Ndërkohë roli i saj si
ndërmjetës financiar ishte mjaft i kufizuar, pasi si politika monetare
ashtu dhe shpërndarja e kredisë drejtoheshin sipas një plani të
centralizuar. Banka shërbente thjesht si institucion regjistrues i
transaksioneve midis ndërmarrjeve prodhuese. Përveç Bankës së
Shtetit Shqiptar funksiononte edhe Drejtoria e Përgjithshme e
Arkave të Kursimit dhe të Sigurimeve që kryente grumbullimin e
kursimeve të popullsisë si dhe merrej me sigurimin e pasurisë,
kryesisht të asaj kooperativiste7. Në vitin 1977 u krijua Banka
Bujqësore si një bankë e veçantë nëpërmjet shkëputjes së një
5 Bashkëngjitur materialit, do të gjeni tabelat e referuara.
6Modeli shqiptar u karakterizua nga eleminimi i të gjitha formave të pronës private
nëpërmjet shtetëzimit të plotë të industrisë dhe kolektivizimit të bujqësisë; nga
mbështetja e plotë në planifikim dhe drejtimin e centralizuar duke mos lënë
pothuajse asnjë rol për shpërndarjen e burimeve nga tregu; nga zbatimi ekstrem i
parimit të mbështetjes në forcat e veta dhe të pavarësisë ekonomike; nga një
mungesë pothuajse e plotë e traditës demokratike dhe nga zbatimi ekstrem i parimit
të luftës së klasave i cili i ruan pasojat edhe në vitet e tranzicionit Për një trajtim
më të hollësishm shih IMF (1992), Pashko (1994), Muço 1997, Hadëri et al.(1999),
Kule, Hadëri, 2001 .
7 Drejtoria e Arkave të Kursimit dhe Sigurimeve nuk përfaqësonte një bankë sepse ajo nuk
jepte kredi dhe mjetet monetare të depozituara nga popullata përdoreshin nga buxheti.
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seksioni të Bankës së Shtetit Shqiptar që mbulonte ofertën për
fonde të sektorit bujqësor. Në vitin 1990, Departamenti i
Marrëdhënieve me Jashtë të Bankës së Shtetit Shqiptar shërbeu
si bazë për themelimin e Bankës Tregtare Shqiptare, e cila kryente
funksionin e financimit dhe të nxitjes së eksporteve dhe të pagesave
me jashtë. (Cani, 1995.)

Në mënyrë të përmbledhur sistemi bankar socialist në pragun e
tranzicionit karakterizohej nga mangësi serioze për një sistem
bankar të ekonomisë së tregut të lirë si (i) roli i tij si ndërmjetës
financiar ishte mjaft i kufizuar, sepse bankat shërbenin thjesht si
institucion regjistrues i transaksioneve midis ndërmarjeve
prodhuese; (ii) në këto kushte mungonte vlerësimi i kredisë dhe
për rrjedhojë edhe administrimi i rrezikut; (iii) kursi i këmbimit
llogaritej por jo rreziku i tij (iv) sistemi i kontabilitetit kishte si funksion
kryesor regjistrimin dhe monitorimin e plotësimit të objektivave të
planit të përgjithshëm dhe në këtë kuptim ai ndryshonte rrënjësisht
nga praktikat ndërkombëtare të kontabilitetit, ndryshim që shfaqej
në mënyrë të veçantë në sektorin bankar; (v) mungesa e përvojës
bankare për aktivitetet e një ekonomie tregu përbën një faktor tjetër
negativ dhe drejtuesit e bankave nuk kishin përvojë ndërkombëtare.

Periudha e pragtranzicionit u shoqërua me rënie të ndjeshme të
PBB me 13 për qind në vitin ’90 dhe 27.7 për qind në vitin ’91,
rënie që kishte filluar të ndjehej që në mesin e viteve ’80. Llogaria
korente u përkeqësua ndjeshëm si rezultat i rënies drastike të
eksporteve dhe rritjes së ndjeshme të importeve veçanërisht për
mallrat e konsumit. Deficiti tregtar arriti nivelin 150 milionë usd në
vitin ’90 dhe 308 milionë usd në vitin ’91.

Deficiti buxhetor, që në vitet e fundit të regjimit komunist u financua
me depozitat në Bankën e Shtetit, me fillimin e tranzicionit shfaqi
një rritje të menjëhershme për shkak të kolapsit të sistemit të
mbledhjes së të ardhurave dhe shpenzimeve të detyruara
shtetërore për pagat dhe për subvencionet e ndërmarrjeve
shtetërore me humbje. Deficiti buxhetor në vitet ’90-92 arriti
respektivisht 15, 31, dhe 44 për qind e PBB-së. Ekspansioni
monetar doli jashtë kontrollit sepse banka emetoi para pa asnjë
kufizim, për shkak të presionit qeveritar për të kredituar ndërmarrjet
me humbje. Kjo ndikoi ndjeshëm në rritjen e huave të këqija në
këto banka, pas fillimit të reformave në vitin ’92. Normat e interesit



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

187

për kreditë ishin mjaft të ulta, 3 për qind, dhe 5-8 për qind në vitet
‘90, ‘91 dhe deri në mes të vitit ‘92, ndërsa gjobat për kreditë e
pakthyera nuk u aplikuan më. Për rrjedhojë, paraja gjithsej u rrit
me një normë vjetore mjaft të lartë prej 21 për qind, 152 për qind
dhe 180 për qind respektivisht në vitet ’90, ‘91 dhe mesi vitit ‘92.
(IMF Economic Revieë 5, 1995.)

2.3.  REFORMAT E TRANZICIONIT DHE NDRYSHIMET STRUKTURORE

TË SISTEMIT  BANKAR ’91-97.

Si pjesë e reformës ekonomike të filluar në vitin 1992, reforma e
sistemit bankar filloi si reformë institucionale me ndryshimin e bazës
ligjore. Kuvendi, në prill të vitit 1992, miratoi ligjin “Për Bankën e
Shqipërisë”, si dhe ligjin “Për sistemin bankar në Republikën e
Shqipërisë”. Këto ligje shënuan kalimin e sistemit bankar nga
njënivelor në një sistem bankar prej dy nivelesh. Mbi bazën e këtyre
ligjeve iu hap rruga procesit të licencimit të bankave të reja private
dhe rregullimit të sistemit bankar nga banka qendrore. Banka e
Shqipërisë u krijua si bankë e nivelit të parë, banka qendrore e vendit,
ndërkohë që tri banka të tjera shtetërore: Banka e Kursimeve, Banka
Kombëtare Tregtare dhe Banka Tregtare Agrare, përbënin nivelin e
dytë të sistemit bankar. Banka e Kursimeve ishte pasardhëse e Institutit
të Kursimit me një status të ri si një bankë universale. Banka Kombëtare
Tregtare ishte një shkrirje e aktivitetit tregtar të brendshëm të Bankës
së Shtetit Shqiptar me Bankën Tregtare Shqiptare.

Gjithashtu, në vitin 1992 u licencuan dy banka me kapital të
përbashkët (të huaj dhe të Qeverisë Shqiptare): Banka Italo-
Shqiptare dhe Banka Arabo-Shqiptare Islamike. Në vitin 1993 u
krijua Banka Dardania nga Qeveria e Kosovës dhe në vitin 1996 u
licencuan dy banka me kapital grek: Banka e Tiranës dhe Dega e
Bankës Kombëtare të Greqisë.

Karakteristikë e zhvillimit të sektorit bankar në këto vite është
dominimi i bankave me kapital shtetëror, megjithëse vihet re një
rritje e lehtë e peshës së grupeve G2 dhe G3 nga njeri vit në tjetrin.
Në tabelën 3 jepet pesha e secilit grup në sistemin bankar sipas
pronësisë së kapitalit8.

8 Grupimi i bankave në bazë të pronësisë së kapitalit është kriteri që do të përdoret
deri në fund të materialit. Kështu, në G1 bëjnë pjesë bankat me kapital shtetëror,
G2 bankat me kapital të përbashkët dhe G3 bankat private.
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Pavarësisht nga njohuritë e pakta mbi bankingun, të trashëguara
nga ekonomia e centralizuar, vihet re prirja e rritjes së aktivitetit
bankar megjithëse me ritme të ngadalta. (tabelë 4) Në vitin 1994, në
vend operonin 6 banka me një total aktivesh prej 146.2 miliardë lekësh,
që përbënin 79 për qind të PBB-së të atij viti ku peshën kryesore e
zinte Banka Kombëtare Tregtare (77 për qind të aktiveve të sistemit).

Në vitin 1995 kemi rënie të totalit të aktiveve të sistemit në 80.8
miliardë lekë (ose 35 për qind të PBB-se). Në këtë rënie ndikoi
Banka Kombëtare Tregtare, mjetet kryesore (aktive të tjera të
bankës) të së cilës u reduktuan në 6 miliardë lekë në vitin 1995, nga
90.7 miliardë lekë që rezultonin në vitin 19949, ndërkohë që bankat e
tjera shfaqin rritje të aktivitetit të tyre krahasuar me një vit më parë.

Në vitin 1996 totali i aktiveve të sistemit bankar arrin në 128.8
miliardë lekë ose 46 për qind të PBB-së. Rritja e aktiveve të sistemit
bankar prej 48 miliardë lekësh i përket kryesisht Bankës Kombëtare
Tregtare (me 41 miliardë lekë), pasi bankat e tjera shfaqin rritje të
lehta. Kjo rritje e aktiveve të Bankës Kombëtare Tregtare është
rezultat i rritjes së llogarive rrjedhëse dhe depozitave pa afat nga
firmat piramidale10.

Gjatë kësaj periudhe u bënë një sërë përpjekjesh për ristrukturimin
dhe përgatitjen e bazës ligjore për privatizimin e bankave, përpjekje
të cilat përgjithësisht nuk rezultuan efektive.11

2.3.  PROBLEME DHE VËSHTIRËSI TË SISTEMIT BANKAR NË VITET E
PARA TË TRANZICIONIT.

Krahas zhvillimeve pozitive, por të brishta, sektori bankar u
shoqërua edhe me mjaft mangësi dhe zhvillime negative, të cilat
mëgjithëse pranohet që nuk ishin shkaku kryesor i krizës së vitit
’97 ( Jarvis 2001, Cani dhe Vika, 2002) ndihmuan në shfaqjen dhe
thellësinë e saj. Së pari, niveli i ndërmjetësimit financiar ishte i
kufizuar. Bankat shtetërore që dominonin me rreth 90 për qind
9 Ky reduktim është për shkak të pastrimit të disa llogarive të vjetra nga bilanci i
kësaj banke.
10 Firmat rentiere, si u quajtën në atë kohë, hapën llogari rrjedhëse dhe depozita
pa afat pranë BKT-së në vitin 1996, për rreth 38 miliardë lekë.
11 Për një trajtim më të hollësishëm shih Cani “Restructuring of the Banks in Albania”
në Restructuring Eastern Europe, The microeconomics of the Transition Process
edited by Soumitra Sharma, Edward Elgar 1995.
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tregun e depozitave, kryenin funksione të kufizuara të ndërmjetësit
financiar, ndërsa bankat e reja private ishin të kufizuara në numër,
tepër të ngadalta dhe të painteresuara për tërheqjen e depozitave
në lekë duke u përqendruar kryesisht në kreditimin e tregtisë. Niveli
i depozitave nuk varej shumë nga normat reale të interesit, sepse
banka qendrore vendoste norma të tilla interesi që siguronin nivele
pozitive të normave reale. Niveli mjaft i ulët i kreditimit të ekonomisë
përbën një mangësi tjetër të sistemit bankar që shpreh dhe shkallën
e ulët të ndërmjetësimit.

Një mangësi tjetër e theksuar e sektorit bankar në këtë kohë ishte
niveli i ulët i sistemit të pagesave. Kështu për shembull, në fundin
e vitit 1996 realizimi i pagesave për transaksione nëpërmjet
llogarive në degë të ndryshme të të njëjtës bankë kërkonte
mesatarisht 5 – 6 ditë, ndërsa për transaksione ndërmjet bankave
të ndryshme kërkonte mbi 15 ditë (Cani 1995, Jarvis 2001). Për
këto arsye paraja jashtë bankave në duar të publikut ishte në nivele
shumë të larta. (tabelë 1.)

Mungesa e një sistemi rregullues dhe mbikëqyrës të përshtatshëm
si dhe mungesa e kulturës dhe traditës për kthimin e huasë, ndikuan
në rritjen e nivelit të huave të këqija. Vitet e para të tranzicionit u
shoqëruan me një rënie të aktivitetit ekonomik për shkak të
dobësive të ndërmarrjeve shtetërore, sidomos në degët e industrisë
me teknologji të vjetër dhe me kërkesë në rënie, degë që
përfaqësonin konsumatorë të rëndësishëm të bankave shtetërore.
Vazhdimi i kreditimit të këtyre ndërmarrjeve me prodhim të ulët,
shumë herë edhe me ndërhyrjen e qeverisë, ndikoi ndjeshëm në
rritjen e huave të këqija në këto banka. Ndikimi politik në vendimet
e huadhënies u rrit me përkeqësimin e situatës fiskale, për shkak
të shkatërrimit të burimeve tradicionale të të ardhurave të buxhetit
dhe rritjes së borxhit në vitet e para të tranzicionit. Kredia e pakthyer
në afat u rrit nga 14 për qind e stokut të kredisë në vitin ’93 në rreth
60 për qind në vitin 1997. (Cani 1995, Ibrahimi dhe Salko, 2001.)

Roli i bankave si ndërmjetës financiar midis huadhënësve dhe
huamarrësve në këtë periudhë ishte i kufizuar edhe për shkak të
mungesës së një mekanizmi të duhur të falimentimit dhe të
likuidimit, prandaj bankat shtetërore ishin pak të motivuara për të
qenë të kujdesshme në normat e interesit që u ofronin depozituesve
si dhe në ndjekjen e huave jashtë standardit. (IMF 2002)
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Në periudhën e ekonomisë së centralizuar, sistemi i kontabilitetit
kishte si funksion kryesor regjistrimin dhe monitorimin e plotësimit
të objektivave të planit të përgjithshëm dhe në këtë kuptim ai
ndryshonte rrënjësisht nga praktikat ndërkombëtare të kontabilitetit,
ndryshim që shfaqej në mënyrë të veçantë në sektorin bankar. Në
këtë sektor mungonte kontabiliteti i të drejtave të konstatuara,
trajtimi i përshtatshëm kontabël i huave të pakthyera në kohë, gjë
që nuk pasqyronte menjëherë dhe qartë përkeqësimin e pozicionit
të bankës.

Përvoja mbikëqyrëse e bankës qendrore ishte shumë e kufizuar si
për shkak të mungesës së kësaj përvoje në kushtet e një ekonomie
tregu ashtu edhe për shkak të autoritetit të kufizuar mbikëqyrës
dhe të ngadalësisë në vendosjen e këtij autoriteti. Nga ana tjetër,
drejtuesit e bankave shtetërore dhe private nuk ishin të interesuar
që roli mbikëqyrës të rritej, ndërkohë që edhe punonjësit e
mbikëqyrjes së bankës qendrore ishin të pamotivuar, para së
gjithash materialisht, për t’u ndeshur me drejtuesit e këtyre bankave.
Madje në rastet kur ky sistem mbikëqyrës ishte në nivelin e duhur
dhe përcaktonte shkeljet e rregullave, këto nuk shoqëroheshin me
vendosjen e penaliteteve të parashikuara. Në themel të këtyre
dukurive qëndronte dhe fuqia politike dhe ekonomike e drejtuesve
të bankës, që shumë herë ishin njerëz me pushtet që përfaqësonin
interesat e partisë në fuqi. Në vitet e para të tranzicionit, kur vetë
ligji dhe zbatimi i tij ishte i dobët, frika e këtyre individëve nga ligji
ishte minimale.

Nga ana tjetër, mungesa e kërkesave ndaj kapitalit minimal dhe
mungesa e rregulloreve të përshtatshme të klasifikimit të huave
nga humbjet si dhe të vetë rregullave të provigjonimit,
shtrembëronte pozicionin real të bankave në sistemin e raportimit.

Kuadri ligjor i papërshtatshëm në vitet e para të tranzicionit përbën
një dobësi tjetër të zhvillimit të sistemit bankar. Kjo shprehet si në
fuqinë e bankës qendrore për të vendosur rregulla mbikëqyrës në
licencim, në mungesën e ligjit të falimentimit, në zbatimin e dobët
të tij nga gjykatat, në mungesën e ligjit të kolateralit ashtu edhe në
moszbatimin e ligjeve kur ato ekzistonin.

Mungesa e përvojës bankare për aktivitetet e një ekonomie tregu
përbën një faktor tjetër negativ. Shumë nga drejtuesit e bankave
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nuk kishin përvojë ndërkombëtare dhe vinin nga sektorë të tjerë
shtetërorë, madje edhe nga sektorë pa përvojë financiare.
Vështirësitë në drejtimin e bankës dhe ndërrimin e funksionarëve
të lartë politikë shumë herë u shoqëruan me zëvendësimin e
drejtuesve të bankës, që në disa raste ata qarkullonin nga një bankë
në tjetrën. Kjo krijonte mundësinë që drejtuesit e rinj ta shkarkonin
përgjegjësinë tek drejtuesit e mëparshëm, duke mos mbajtur
përgjegjësi për problemet që kishin shkaktuar vetë në bankat e
tjera.

Nga ana tjetër, edhe bankat e huaja që filluan gradualisht të futeshin
në tregun bankar, për shumë kohë u përqendruan në aktivitete pa
rreziqe dhe duke punësuar dhe personelin më të kualifikuar. Në
këtë mënyrë ato ngushtuan në njëfarë mase mundësitë fitimprurëse
për bankat vendase duke ruajtur një ecuri të mirë edhe në periudha
të paqëndrueshme si ajo e viteve 1992-1997 (IMF 2002).

3. SKEMAT PIRAMIDALE DHE KRIZA FINANCIARE E VITIT 1997.

3.1. KUADRI MAKROEKONOMIK DHE KRIZA FINANCIARE.

Zhvillimet në sektorin real gjatë periudhës ’92 –‘96 karakterizohen
nga një rritje e ndjeshme ekonomike prej 9 për qind në vit, një
rënie e inflacionit në nivel mesatar prej 17,5 për qind dhe nga një
përmirësim i ndjeshëm i llogarisë korente dhe i deficitit buxhetor të
cilat ngelen gjithësesi në nivele mjaft të larta. Progresi në stabilizimin
makroekonomik e ka bazën në hartimin dhe zbatimin e politikave
të shtrënguara monetare dhe fiskale dhe në privatizimin me ritme
të shpejta në bujqësi, në tregti me pakicë dhe shumicë, në
ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, të cilat gjallëruan rritjen
ekonomike. 12 Një hap i ndjeshëm u shënua në pavarësinë e Bankës
Qendrore me ligjin e ri të vitit 1996, që përforcon ruajtjen e stabilitetit
të çmimeve si objektiv themelor të Bankës së Shqipërisë. Gjithësesi,
politika monetare e ndjekur mbështetej në kontrollin e rritjes së
parasë nëpërmjet instrumenteve direkte si tavanet e kredisë dhe
kontrolli i normave të interesit për depozitat.

12 Gjatë kësaj përiudhe  privatizimi i tokës bujqësore arriti në 93 për qind në fund të
vitit 1993, reforma e sistemit tatimor progresoi me futjen në vitin 1996 të tatimit të
vlerës së shtuar-TVSH, filloi funksionimin tregu i bonove të thesarit dhe i privatizimit
masiv me bono, ndërkohë që shumica e ndërmarrjeve të vogla u privatizua.
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Përkundrejt faktit të rritjes ekonomike me 9.1 për qind në vitin 1996,
ky vit me zhvillimet e veta negative politike dhe ekonomike si
zgjedhjet e kontestuara, që u paraprinë nga shpenzimet e mëdha
buxhetore për qëllime elektorale, rritjen e pabazuar të pagave,
shtyrjen e futjes së TVSH- së në paketën fiskale, zgjerimin galopant
të skemave piramidale, jo vetëm që i kontribuoi krizës së thellë të vitit
1997 por, në shumë tregues makroekonomikë, kriza u shfaq qartë që
në fund të vitit 1996  me trefishimin e inflacionit në 17.4 për qind në
krahasim me fundvitin ’95 dhe rritjen e deficitit buxhetor në 12.9 për
qind. (Kule, Hadëri, 2001).  Mbas fitores së zgjedhjeve nga partia në
pushtet dhe kontestimit të gjerë ndërkombëtar të tyre, partia në fuqi e
kishte shumë më të vështirë për të marrë vendimet e duhura të
rëndësishme sepse ato binin ndesh me autoritetin e saj të brishtë.

Niveli ulët i zhvillimit të sistemit bankar dhe sidomos zhvillimet
makroekonomike negative të vitit 1996 kontribuan në shpërthimin
e krizës së vitit 1997, por edhe u ndikuan nga veprimi i faktorëve
të tjerë të rëndësishëm që çuan në zhvillimin dhe rënien e skemave
piramidale si tregu informal i kredisë, kuadri i pamjaftueshëm ligjor
dhe faktorët poltikë.

3.2.  TREGU JOFORMAL I KREDISË DHE SKEMAT PIRAMIDALE. PËRSE?

Prapambetja e zhvillimit të sektorit bankar dhe mangësitë e tij
ushqyen dhe u kushtëzuan nga lindja dhe zhvillimi i tregut informal
të kredisë që në fillimet e tranzicionit. Ky treg që lindi si rezultat i
tolerancës së autoriteteve shtetërore dhe i mungesës së kuadrit
ligjor rregullator përbëhej si nga kambistët e palicencuar të tregut
valutor ashtu edhe nga kompanitë që merrnin depozita dhe jepnin
me to hua, të cilat ishin joligjore meqenëse nuk ishin të licencuara
për marrje depozitash. Sistemi bankar me ineficiencën e tij si
ndërmjetës financiar krijoi hapësirat për piramidat që të thithnin
kursimet në rritje, veçanërisht kursimet e emigrantëve13. Normat e
interesit që ofronin këto kompani për depozitat ishin tepër të larta
dhe lëviznin nga 6 – 8 për qind në muaj, por gjithësesi nën nivelin
e normave të kredisë për të cilat të dhënat mungojnë. Rritja e madhe

13 Këto kursime në këtë periudhë vlerësohen në rreth 300 milionë dollarë në vit.
Sistemi i kredisë joformale përbëhej kryesisht nga hua private që emigrantët u
jepnin miqve dhe familjes, hua që përgjithësisht arrinin në 30 mijë usd dhe nuk
shoqëroheshin me kolateral, por shoqëroheshin me norma shumë të larta interesi.
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këtyre normave të interesit në vitin 1996 edhe për shkak të heqjes
së sanksioneve ndaj ish-Jugosllavisë, nxorën jashtë loje normat e
interesit të ofruara nga sistemi bankar dhe, për rrjedhojë, efektiviteti
i politikës monetare u bë inekzistent.

Normat e larta të interesit çuan në prurje të mëdha depozitash në
sportelet e këtyre firmave ndërkohë që investimi i tyre në prodhim
dhe në letra me vlerë ishte minimal krahasuar me shumën e mbledhur.
Nga ana tjetër, u shfaq dukuria e riinvestimit të principalit bashkë me
interesat nga kilientët. Pamundësia e administrimit të depozitave nga
ana e firmave bëri që këto të fundit t’i depozitonin ato në llogari
rrjedhëse në bankat tregtare, duke iu krijuar atyre rezerva të tepërta
në sasira të mëdha, të cilat shkonin drejtpërsëdrejti në blerje bonosh
thesari, në përgjigje të kërkesave të mëdha të buxhetit për likuiditet.

Fillimisht ky treg informal krediti vlerësohej si pozitiv nga autoritetet
shqiptare, sepse në kushtet e mangësive të sistemit formal bankar,
gjykohej se, kompanitë që vepronin në këtë treg realizonin një ndërmjetësim
financiar duke nxitur investime fitimprurëse dhe rritjen ekonomike.

Krahas firmave të kreditit informal, që në fillimet e tranzicionit filluan
të vepronin edhe firma që merrnin hua me norma të larta interesi,
që “investonin” brenda tyre pa iu dhënë kredi të tjerëve. Këto u
kthyen me kalimin e kohës në firma piramidale. Këto firma që
ofronin interesa 4 –5 për qind në muaj deri në fund të vitit 1995 i
përdorën paratë në një mënyrë të paqartë. Në disa raste ato i
investonin në aktivitete prodhuese ndërsa në disa raste besohet
se financonin aktivitete kriminale si kontrabanda, emigracioni ilegal,
droga, prostitucioni dhe trafiku i armëve.14

Megjithë dallimet midis tyre, dallime që vështirë se mund të evidentoheshin,
në të dyja rastet si burime për këto firma shërbyen kursimet e brendshme
dhe dërgesat e emigrantëve që kapnin shifra të konsiderueshme. Kur
shtrirja e tregut joformal arriti përmasa të mëdha, organizmat
ndërkombëtarë filluan të shprehnin shqetësim për natyrën e tyre15.

14 Nisur nga natyra tyre ishte vështirë të përcaktohej saktësisht aftësia paguese e
tyre, pra fakti nëse ato fitonin më shumë nga aktivitetet ilegale se sa u paguanin
depozituesve. Disa prej tyre mund të kenë qenë të tilla që në momentin e krijimit,
ndërsa disa të tjera u bënë firma piramidale gjatë vitit 1996.
15 Për shembull, në fund të vitit 1995 misioni i FMN për problemet e sektorit financiar
studioi mundësitë e përmirësimit të sistemit formal financiar nëpërmjet integrimit
të elementeve pozitive të tregut informal.
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Mungesa e kuadrit të përshtatshëm ligjor përbën një nga shkaqet
kryesore të zhvillimit të skemave piramidale dhe të krizës financiare
të vitit 1997. Shoqëritë që vepronin në tregun joformal
mbështeteshin në kodin civil që u lejonte atyre huamarrjen në bazë
shoqërie, por pa qenë të detyruara të mbikëqyreshin nga një
autoritet i cili ishte i domosdoshëm për institucionet që pranojnë
depozita dhe japin hua.

Megjithëse në vitin 1996 me ligjin e ri të sistemit bankar u përcaktua
qartë se të gjitha subjektet që pranonin depozita të ndryshme duhet
të licencoheshin dhe të mbikëqyreshin nga Banka e Shqipërisë,
përsëri këto shoqëri nuk iu nënshtruan licencimit dhe mbikëqyrjes.
Kërkesës së Bankës së Shqipërisë për të licencuar dhe mbikëqyrur
këto firma iu kundërvunë edhe disa zyrtarë të lartë, që mbronin
pikëpamjen se ligji i ri i sistemit bankar nuk është i vlefshëm për
shoqëritë huamarrëse, ndërkohë që organet shtetërore qëndruan
indiferente ose akoma më keq edhe mbështetën zhvillimin e këtyre
shoqërive.

Faktori politik që konsiston në mbështetjen që qeveria iu dha
firmave piramidale përbën një shkak tjetër të zhvillimit të tyre. Kjo
mbështetje buronte nga lidhjet që kishin zyrtarë të rëndësishën
me këto firma, nga financimi që ato i bënin partisë në pushtet, siç
ishin zgjedhjet e vitit 1996 dhe shprehej në forma nga më të
ndryshmet duke u angazhuar në aktivitete promovuese të këtyre
firmave, duke bërë deklarata në favor të tyre dhe duke ua
konsideruar aktivitetin si të pastër dhe të dobishëm. Mbështetja
shfaqet edhe në faktin që atyre nuk u kërkohej që të paguanin
detyrimet fiskale ose kurrë nuk u hetuan për shmangie fiskale.

Faktorët politikë që vepruan në vitin 1996 nxitën edhe bumin e
këtyre shoqërive duke përgatitur në të njëjtën kohë rënien dhe
krizën. Ishin këto zhvillime, të cilat u lidhën dhe me zgjedhjet e
kontestuara, me vendimet politike që përkeqësuan treguesit
makroekonomikë siç ishin rritjet në pagat dhe të shpenzimeve
buxhetore në funksion të fitimit të mandatit qeverisës, të cilat u kthyen
në bumerang mbas kontestimit të zgjedhjeve të majit të vitit 1996.

Nevoja për të vërtetuar drejtësinë e këtyre zgjedhjeve nuk e lejoi
qeverinë që të vepronte ndaj skemave piramidale duke menduar
për zgjedhjet lokale të tetorit si test që vërtetonte drejtësinë e
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zgjedhjeve të majit. Megjithë presionin në rritje, veçanërisht të
organizmave ndërkombëtarë, qeveria qëndroi pasive madje shumë
herë doli hapur në mbrojtje të këtyre skemave duke i quajtur ato
“skemat piramidale më të pastra në Evropë” duke dëshmuar se
problemi ishte më i gjerë se mbështetja poltike, pasi ishte paaftësi
qeverisëse për të administruar situatën në kohë.16 Rënia e skemave
piramidale në fillim të vitit 1997 çoi në një krizë të gjithanshme, e
cila filloi si krizë financiare. Vendi kaloi në një anarki totale. Qeveria
humbi kontrollin e vendit, revoltat u kthyen në një kryengritje të
armatosur, sistemi financiar u godit rëndë. (Jarvis, 2001).

3.3.  PRITJET E PUBLIKUT DHE ROLI I TYRE GJATË KRIZËS.

Analiza e shkaqeve të krizës financiare të vitit 1997 e cila u shfaq
si krizë e firmave piramidale ka në themel analizën e pritjeve dhe
të informacionit për tregun financiar si dhe të karakteristikave të
ambientit ekonomik. Me të drejtë lind pyetja: cilët janë ata faktorë
që nxisin pritje jorealiste lidhur me norma shumë të larta kthimi që
mund të sjellë investimi në aktive financiare që ofrohen nga skemat
piramidale?

Për të kuptuar se pse një masë e madhe njerëzish investoi në këto
firma që ofrojnë interesa kaq të lartë, duhet analizuar sesi ata
vlerësojnë fitimin dhe rrezikun. Përvoja që buron nga natyra dhe
historia e sistemit ekonomik shërben si bazë për të formuar
metodën e këtij vlerësimi. Sipas kësaj logjike shumica e
eksperiencave apo e informacionit të mëparshëm sugjeron se
norma kaq të larta kthimi mund të vijnë vetëm në dëm të të tjerëve
dhe se herët a vonë këto firma, që ofrojnë norma të tilla, falimentojnë
duke sjellë humbjen e plotë të investimit. Formimi i kësaj mënyre
sjelljeje sigurisht kërkon kohë dhe eksperiencë dhe është normale
për agjentët ekonomikë me histori në ekonominë e tregut, por jo
për vendet socialiste ku veprojnë faktorë të tjerë.

Së pari, mungesa e traditës dhe e përvojës nga regjimi komunist
reduktonte perceptimin e rrezikut nga popullata për shoqëritë që
16 Qeverisja jo e mirë, e cila shprehet në nivelin e lartë të korrupsionit dhe në
dobësitë institucionale dhe të tregjeve si dhe prapambetje e reformave strukturore,
veçanërisht në sektorin bankar, përbëjnë faktorë të tjerë mjaft të rëndësishëm që
ndihmuan krizën. Sipas EBRD (tabelë 5) indeksi i reformës në sektorin bankar në
vitin 1996 ishte 2.0, ndërsa indeksi i poltikave të konkurrencës dhe i reformës së
institucioneve financiare jobankare ishte 1.7.
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ofronin norma shumë të larta interesi për depozitat. Mungesa e
njohurive për rrezikun tek depozituesit ndikoi në joshjen e tyre
nëpërmjet normave të larta të interesit, pavarësisht nga rreziku i
subjektit. Ky ishte një nga faktorët që lehtësoi krijimin e veprimtarive
joformale jashtë sistemit bankar të cilat, në dallim nga shumë vende
të tjera, në Shqipëri çuan në një krizë të gjithanshme politike dhe
ekonomike me pasoja tepër të rënda.

Së dyti, mungesa e çdo përvoje të falimentimit në periudhën e
parë të tranzicionit kishte formuar pritjet e një mbrojtjeje të
nënkuptuar të qeverisë për depozituesit. Trashëgimia socialiste
lidhur me ofrimin nga ana e shtetit jo vetëm të të ardhurave, por
edhe të të gjitha garancive të tjera si puna, pensioni, arsimimi,
shëndetësia ruajnë besimin tek individët se shteti është përgjegjës
dhe i përgjegjshëm edhe për vendime që merren në mënyrë
individuale në një ekonomi tregu. Ky besim i individëve tek shteti
dhe përkrahja që shteti i dha këtyre shoqërive formoi pritjen se
këto fitime të larta janë reale. Nga ana tjetër, edhe po qe se
shqiptarët do të kishin dyshime për natyrën e skemave piramidale
pritja e mbështetur mbi këtë trashëgimi ishte se shteti do t’i
kompensonte ata po qe se skemat do të falimentonin. (Elbirt 1997.)

Së treti, në këto vende veçanërisht në vitet e para të tranzicionit,
njerëzit besojnë së tregu dhe kapitalizmi ofrojnë mundësi të tilla.
Ky besim i gabuar shërben si bazë e krijimit të skemave piramidale,
që në literaturën ekonomike konsiderohen si të mbështetura  “në
përshtypjen e gabuar apo në shmangien e një besimi të nënkuptuar
apo të përcaktuar” si dhe në pikëpamjen e gabuar për vendet
kapitaliste si vende ku “rrugët janë të shtuara me flori dhe të gjithë
janë të pasur”. Ekzistojnë shumë tregues të këtyre faktorëve iluzivë
që shprehen në historitë, të cilat shpjegojnë fitimet e larta të
skemave gjatë kohës që ato lulëzojnë. 17

3.4.  PASOJAT E KRIZËS DHE ZGJIDHJA E SAJ. MËSIME.

Efektet ekonomike të firmave piramidale janë të gjera, megjithëse
me informacionin statistikor disponibël është vështirë që të maten

17 Për shembull, normat jashtëzakonisht të latra të interesit në kompanitë piramidale
në Shqipëri shpjegoheshin me histori të tilla si fitime të larta që vinin nga një hotel
në Kaliforni, nga shfrytëzimi i minierave që nuk ekzistonin apo nga parashikime që
mbështeteshin në falle.
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me saktësi. Kriza e thellë ekonomike dhe politike e cila shpërtheu
si rezultat i përmbysjes së skemave piramidale por që, në fakt,
kishte filluar të shfaqej që në vitin 1996 dhe kishte një bazë më të
gjerë, çoi në rënie të prodhimit në masën 7 për qind, në rritje të
inflacionit në masën 42 për qind dhe në keqësim të llogarisë korente
dhe të deficitit fiskal. Në mesin e vitit 1997 leku u nënçmua pothuajse
100 për qind, ndërkohë që politika monetare u vu drejtpërdrejt në
shërbim të sigurimit të likuiditeteve për buxhetin e shtetit. 18

Pa u ndalur në detaje për implikimet e tjera makroekonomike, ajo
që duhet theksuar është se kjo krizë ndikoi ndjeshëm në humbjen
e besimit publik në sistemin bankar, gjë që çoi në një hemorragji të
pandalshme të parasë, ndërkohë që rënia e depozitave pa afat
dhe në valutë ishte e pashmangshme. Skemat piramidale patën
ndikime të ndryshme mbi treguesit monetarë dhe sektorin bankar
para dhe pas krizës. Para kolapsit të skemave, veçanërisht në vitin
’96, siç paraqitet në tabelën 1, vihet re një rritje e parasë gjithsej si
rezultat i rritjes së depozitave, të cilat gjatë 7 muajve të këtij viti u
rritën me 37.3 miliardë lekë. E gjithë kjo rritje në depozita erdhi
nga shoqëritë piramidale dhe për rrjedhojë raporti para – depozita
pësoi një rënie të fortë nga 68 për qind në qershor në 43 për qind
në nëntor të vitit 1996. Ndërkohë, depozitat e tjera ndryshonin
shumë pak. Nga ana tjetër, rritja e madhe e depozitave nuk u
shoqërua me ekspansion monetar sepse aktiviteti huadhënës i
bankave kufizohej edhe nga Banka Qendrore. Në këtë mënyrë,
bankat rezultuan me rezerva të tepërta të cilat u përdorën për blerje
të bonove të thesarit por jo në rritje të kredisë së sektorit privat.

Mbas krizës, efektet në treguesit monetarë ishin të kundërta por
që për fat patën efekte të kufizuara në ekonominë reale dhe në
sektorin bankar. Fillimisht, në vitin 1997, siç del nga tabela 1 kemi
një rënie masive të depozitave në sektorin privat. Sekuestrimi dhe
shpërndarja graduale e mjeteve financiare të firmave piramidale
si edhe tërheqja e tyre nga operatorët çoi në një rritje pothuajse
dyfish të raportit para-depozitë, e cila tregon se njerëzit preferojnë
t’i mbajnë parat e tyre në cash.

Qeveria e re, pas mesit të vitit 1997, zbatoi një program postkrizë
të mbështetur edhe nga donatorët ndërkombëtarë si edhe thelloi

18 Për një trajtim të hollësishëm shih Chris Jarvis “The Rise and Fall of the Pyramid
Schemes in Albania”, IMF Staff Papers, Volume 47, Number 1, 2000.
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më tej reformat strukturore, veçanërisht në fushën e privatizimit të
ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha si edhe të atyre strategjike.
Për të reduktuar deficitin fiskal duke rritur të ardhurat e buxhetit,
që ranë ndjeshëm si rezultat i krizës së thellë, qeveria rriti ndjeshëm
VAT-in në 20 për qind duke ushtruar, për momentin, presion për
rritjen e çmimeve, i cili gjithësesi nuk u vërtetua shumë. Pjesë e
rëndësishme e programit ishte mbyllja, administrimi, transparenca
dhe likuidimi i shoqërive piramidale.19 Një nga faktorët më të
rëndësishëm që pakësoi pasojat negative të krizës dhe ndikoi në
ristabilizimin e shpejtë ishte vendimi kurajoz i marrë nga  të gjitha
qeveritë  për të mos dëmshpërblyer kreditorët nga buxheti i shtetit.

Banka qendrore në masat e marra për mënjanimin e efekteve të krizës
në sektorin bankar dhe për stabilizimin e treguesve makroekonomikë
pezulloi dhënien e kredive për banka që kishin nivelin e huave të
këqija mbi 20 për qind dhe rriti normat minimale të interesit vjetor për
depozitat gati në 30 për qind. Këto masa frenuan dhënien e huave të
rrezikshme përmirësuan portofolin e bankave dhe bënë që niveli i
depozitave të rritet përsëri. Kjo rritje që pasqyronte edhe një rritje të
besimit ndaj bankave siguroi mundësinë që bankat të kenë likuiditet
të mjaftueshëm, i cili u përdor kryesisht për blerje të bonove të thesarit
dhe një pjesë e vogël për të rritur kredinë në sektorin privat.

Një ndër masat e rëndësishme për zgjidhjen e krizës ishte thellimi
i reformës strukturore në sistemin bankar. Dobësitë e theksuara të
këtij sistemi, të cilat u shfaqën edhe në rritjen e normës së kredive
të këqija e cila në banka të veçanta si Banka Tregtare Agrare arriti
në 90 për qind u shoqërua me masa që synonin forcimin e tyre.
Banka Tregtare Agrare u likuidua, Banka Kombëtare Tregtare u
privatizua ndërkohë që Banka e Kursimeve u fut në proces të
përgatitjes së privatizimit duke punuar në një marrëveshje
administrimi në asistencën e këshilltarëve të huaj. Për të thelluar
procesin e ristrukturimit të bankave iu revokua licenca Bankës
Tregtare Agrare dhe një pjesë e aktiveve të kësaj banke u
transferuan në Bankën e Kursimeve, ndërsa aktivet me probleme
u transferuan në Bankën Kombëtare Tregtare dhe në Agjencinë e
Trajtimit të Kredive (agjenci që u krijua për trajtimin e kredive të
këqija të bankave me kapital shtetëror). Masat e marra për forcimin
e sistemit bankar konsistonin në përmirësimet ligjore, të cilat

19 Për një trajtim të hollësishëm shih Chris Jarvis “The Rise and Fall of the Pyramid
Schemes in Albania”, IMF Staff Papers, Volume 47, Number 1, 2000.
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synonin forcimin e rolit mbikëqyrës të Bankës Qendrore,
parandalimin e lindjes së sektorit informal të kreditimit dhe
përmirësimin e sistemit të pagesave dhe të infrastrukturës bankare.

Si përfundim, kriza piramidale ishte një krizë që u ndihmua nga
dobësitë e sistemit bankar, por që nuk lindi nga bankat dhe asnjë
bankë nuk u përfshi në aktivitetet piramidale apo të mbështeste
ato, siç ndodhi me segmente të tjera të qeverisjes. Përkundrazi
Banka Qendrore ishte i vetmi zë paralajmërues për rrezikun e tyre.

Dobësitë në qeverisje, paaftësia për të administruar situatën e
krijuar nga toleranca dhe suporti shtetëror, mungesa e kuadrit ligjor
dhe pritjet e gabuara të publikut që kishin një bazë të trashëguar,
por edhe mbështeteshin mbi informacionin e gabuar dhe të kufizuar
për shoqëritë kapitaliste, të gjitha këto përbëjnë shtratin ku u
ushqyen dhe u rritën skemat piramidale që ishin me pasoja të
gjithanshme për shoqërinë shqiptare.

4. ZHVILLIMET NË SEKTORIN BANKAR, ’97-‘02, DHE KRIZA E
DEPOZITAVE

4.1.  KUADRI MAKROEKONOMIK.

Gjatë kësaj periudhe u rivendos me shpejtësi stabilizimi
makroekonomik dhe reformat strukturore shënuan progres lidhur me
thellimin dhe përfundimin e privatizimit të ndërmarrjeve të vogla dhe
të mesme dhe me hartimin e strategjisë së privatizimit të ndërmarrjeve
të mëdha dhe të shërbimeve publike. Politikat monetare e fiskale të
ndjekura dhe thellimi reformave, çuan në një rritje mesatare vjetore të
PPB-së prej 7.4 për qind dhe në uljen të inflacionit në nivelin 3.5 për
qind në vitin 2001. Me gjithë tendencën rënëse të deficitit buxhetor
dhe të llogarisë korente ato mbetën në nivele negative relativisht të
larta, përkatësisht 8.5 për qind dhe 7.4 për qind të PPB-së në vitin
2001. Politikat stabilizuese të ndjekura pas vitit ‘98 fillimisht pasuan
rritjen e normave të interesit dhe, pas reagimit të shpejtë dhe të drejtë
të publikut, shumë shpejt çuan në një ulje të ndjeshme të inflacionit
në nivelin 8.7 për qind, në fundin e vitit ’98.

Me uljen e theksuar të inflacionit deri në 3.2 për qind, madje në
nivele negative në vitin ‘99, kemi një zbutje të politikës monetare
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duke ulur ndjeshëm normat e interesit. Gjatë kësaj periudhe,
instrumentet e politikës monetare evoluan sepse roli i kufirit të
kreditit ra ndjeshëm derisa në vitin ’99 u shua si instrument duke
përdorur vetëm normën e interesit të depozitave për bankat me
kapital shtetëror, të cilat shumë shpejt u zëvendësuan vetëm me
instrumentet e tregut, ku instrumenti kryesor është norma e interesit
të marrëveshjeve të riblerjes (Kule, Hadëri, 2001).

4.2.  ZHVILLIME DHE PROBLEME TË SISTEMIT BANKAR, ’97-02.

Në këtë periudhë, kanë shënuar progres të rëndësishëm edhe
reformat e sektorit financiar që lidhen me privatizimin e bankave
shtetërore dhe me hyrjet e bankave të reja private, të cilat kanë
ndikuar në thellimin e ndërmjetësimit financiar dhe në rritjen e
cilësisë së shërbimeve bankare. Vitet ‘97 – 02 karakterizohen nga
një vëmendje dhe angazhim më i madh në thellimin e ristrukturimit
dhe të reformës në sistemin bankar.

Karakteristikë e parë e këtyre zhvillimeve ishte rritja e numrit të
bankave nëpërmjet bankave të reja private, të cilat aktualisht kapin
shifrën 14. Në vitin 1997 u licencua një bankë tjetër me kapital
tërësisht të huaj, Banka Ndërkombëtare Tregtare, ndërkohë që në
vitin 1998 u licencua Banka Amerikane e Shqipërisë dhe Dega e
Tiranës e Bankës Alpha Credit. Në vitin 1999 filluan aktivitetin edhe
tre banka të tjera, Banka e Parë e Investimeve, Banka
Ndërtregtare20 dhe Banka Fefad, ndërsa në vitin 2002 u licencua
Banka Shqiptare e Kreditit, bankë e huaj private me kapital
kuvajtian. Dominimi i bankave të huaja private, ku aktualisht vetëm
Banka e Kursimeve mbetet me kapital shtetëror përbën një veçori
tjetër të sistemit bankar shqiptar.21 Aktualisht, Shqipëria ka 4.5
banka për një milion banorë ndërkohë që Bullgaria ka thuajse të
njëjtin tregues, Rumania ka 1.5 banka për një milion banorë,
Hungaria 3 banka dhe Kroacia 10 banka.

Karakteristikë tjetër e rëndësishme në këtë periudhë është ulja e
dominimit të bankave me kapital shtetëror, si nëpërmjet likuidimit
të Bankës Tregtare Agrare dhe privatizimit të Bankës Kombëtare
Tregtare, ashtu edhe nëpërmjet hyrjes së bankave të reja private.

20 Me ndryshimin e emrit të saj, tashmë kjo bankë emërtohet “Banka Tregtare e
Greqisë, Al”.
21 BK ndodhet në procesin  e privatizimit dhe u është ofruar të huajve për blerje.
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Tabela e mëposhtme jep qartë këtë prirje lidhur me peshën e
aktiveve të grupbankave sipas viteve: Grupi i parë ku përfshihen
bankat me kapital shtetëror, i cili mbas privatizimit të Bankës
Kombëtare Tregtare në vitin ’99, përbëhet vetëm nga Banka e
Kursimeve, ka ardhur duke rënë gradualisht nga 89.9 për qind të
totalit të aktiveve të sistemit bankar në vitin ’97 në 59.2 për qind në
vitin 2001. Ndërkohë që grupi 3 ku futen bankat me kapital tërësisht
privat ka pësuar rritje të vazhdueshme nga 3.6 për qind në vitin ’97
në 35 për qind në vitin 2001. E njëjta prirje shfaqet edhe në peshën
që zënë depozitat sipas grupeve të klasifikuara, G 1 ka ardhur në
rënie ndërkohë që G3 është rritur.22

Aktiviteti bankar ka ardhur duke u zgjeruar bashkë me zgjerimin e
bankave në treg, duke u rritur si aktivet ashtu edhe depozitat e
bankave. Totali i aktiveve të sistemit në vitin ‘98 shënon një rritje
prej 39 miliardë lekësh nga viti 199723 duke arritur në 206 miliardë
lekë ose 44.7 për qind të PBB-së. Në vitin ‘99 aktivet e sektorit
bankar rriten në 250 miliardë lekë ose rreth 49.3 për qind të PBB-
së. Kjo rritje vjen si nga Banka e Kursimeve, ashtu edhe nga hyrja
në treg e tri bankave24 të tjera me kapital të huaj. Në vitin 2000,
megjithëse nuk shtohet ndonjë bankë e re, banka të veçanta kanë
përjetuar ndryshime sinjifikuese. Totali i aktiveve të sistemit,
megjithë pakësimet e ndodhura në Bankën Kombëtare Tregtare,
evidenton rritje prej 21 miliardë lekësh25 nga viti 1999, duke
rezultuar 271 miliardë lekë në fund të vitit 2000 ose 50.2 për qind
e PBB-së. Në fundvitin 2001, totali i aktiveve të sistemit rezulton
318 miliardë lekë ose rreth 54 për qind e PBB-së. Në këtë rritje
prej 47 miliardë lekësh nga viti 2000, ka ndikuar kryesisht grupi i
bankave G3 me rreth 33 miliardë lekë dhe grupi G1. Nga ana tjetër,

22  Pesha e G 1 ka rënë nga 93 për qind në vitin ’97 në 68 për qind në shtator 2002.
(shih tabela 7).
23 Të dhënat për vitin 1998 janë në përshtatje me sistemin e ri kontabël, me hyrjen
e tij në fuqi në fund të vitit 1998. Kështu, krahasimi me vitin 1997 nuk mund të
konsiderohet plotësisht i saktë, por përderisa pasqyrimet në total të zërave të
bilancit midis dy sistemeve ndryshojnë lehtas, krahasimi është realizuar. Ndryshim
i konsiderueshem midis dy sistemeve ekziston në metodën e klasifikimit të kredive
dhe për këtë arsye në momentin e analizimit të cilësisë së portofolit të kredive,
periudha e nisjes do të jetë viti 1998.
24 Sikurse është përmendur dhe më parë, në vitin 1999 fillojnë aktivitetin e tyre,
Banka Fefad, Banka Tregtare  e Greqisë dhe Banka e Parë e Investimeve.
25 Depozitat si sistem bankar, janë rritur 20.4 miliardë lekë nga viti 1999, si dhe
kapitali aksioner (si sistem bankar) evidenton rritje prej 9.1 miliardë lekësh,
krahasuar po me fundvitin 1999.
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niveli i depozitave ka shënuar rritje të vazhdueshme nga 178.2
miliardë lekë në vitin ’98 në 282 miliardë në vitin 2001.

Niveli i ndërmjetësimit financiar është thelluar më tej duke pasqyruar
prirjen pozitive të zhvillimeve në sektorin bankar. Raporti i
depozitave totale ndaj PPB – së, që është një nga treguesit kryesorë
të nivelit dhe thellësisë së ndërmjetësimit financiar, ka ardhur duke
u rritur gjatë gjithë periudhës së tranzicionit dhe veçanërisht mbas
vitit 1998, duke shënuar nivelin 47.9 për qind në vitin 2001. Të
njëjtën prirje shfaq edhe raporti i depozitave me afat ndaj PPB-së, si
treguesi më sinjifikativ i ndërmjetësimit, i cili është rritur ndjeshëm
nga 12.8 për qind në vitin 1994, në 29.3 për qind në vitin 1998 dhe 38
për qind në vitin 2001. Kjo prirje përforcohet edhe nga një tregues më
i gjerë i ndërmjetësimit, raporti para gjithsej ndaj PPB-së i cili ka ardhur
duke u rritur dhe aktualisht kap nivelin 66.7 për qind (tabelë 1).

Një karakteristikë tjerër e zhvillimeve pozitive në sektorin bankar
është përmirësimi i tregut të kreditit. Dy janë prirjet më pozitive që
vihen re në këtë treg: e para rritja e vazhdueshme e kreditimit të
sektorit privat dhe e dyta ulja e kredisë me probleme ndaj totalit të
kredisë (NPL) e cila në qershor të vitit 2002 arrin nivelin 7.4 për
qind dhe po të përjashtosh Bankën e Kursimeve, e cila zë pjesën
kryesore në këtë raport, prirja del më e qartë, ky raport ka lëvizur
nga 10.8 për qind në vitin 1998 në 6.9 për qind në vitin 2000.

Përmirësimi i vazhdueshëm i mbikëqyrjes bankare si nëpërmjet
pëmirësimeve ligjore ashtu edhe hartimit dhe përsosjes së
rregulloreve në fushën e licencimit, mbikëqyrjes dhe rregullimit
përbën një dukuri tjetër pozitive të kësaj periudhe. Aktualisht, Banka
e Shqipërisë përdor një sistem bashkëkohor të vlerësimit të bankave
të nivelit të dytë (CAMELS), sistem i cili zbatohet mbi bazën e
strukturave përkatëse të burimeve njerëzore dhe të bazës ligjore.

Megjithatë, në zhvillimet e kësaj periudhe shfaqen edhe një sërë
mangësishë që përbëjnë sfida për t’u zgjidhur. Së pari, dominimi i
tregut bankar ku një bankë e vetme zë rreth 55 për qind të sistemit
bankar, ndërsa dy bankat kryesore zinin rreth 70 për qind në fund
të vitit 2001.

Kjo situatë kufizon ndjeshëm konkurrencën në sistemin bankar
duke sjellë pasoja si për politikën monetare të Bankës së Shqipërisë
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dhe të administrimit të borxhit të brendshëm ashtu edhe në
zhvillimin e sektorit bankar dhe në rritjen e efektivitetit të tij.26

Konkurrenca e ulët e sistemit shprehet edhe në nivelin e
shërbimeve si nga parametrat e atij ekzistues apo siç quhet “klasik”
ashtu edhe nga futja e shërbimeve të reja më eficiente si investimet
bankare etj.. Shërbimet bankare janë të lidhura në njëfarë mase
dhe me përsosjen e sistemit të pagesave, i cili ndodhet në procesin
e ndryshimeve të mëdha sidomos me futjen e sistemit RTGS.

Pavarësisht faktit që bankat janë institucionet më të rregulluara në
vend dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit mbikëqyrës nga
Banka e Shqipërisë që nga viti ’97,27 ku nga zhvillimet më të fundit
është ngritja e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, sistemi bankar
vlerësohet të ketë ecur më shpejt se kuadri rregullator i bankës.28

(Treichel, 2001).

Megjithë rritjen e nivelit të kreditimit të ekonomisë ai mbetet në
nivele relativisht të ulëta dhe mjaft poshtë atyre të vendeve të
përparuara. Kështu, raporti i kredisë për sektorin privat ndaj PPB-
së megjithëse është rritur, është vetëm 4.6 për qind në vitin 2001.
Ndërsa kjo kredi ndaj kredisë gjithsej zë vetëm 14.1 për qind në
vitin 2001. Kjo del qartë po të shikojmë strukturën e aktiveve ku
bonot e thesarit zënë një peshë të rëndësishme në sistemin bankar
me mbi 51.7 për qind të aktiveve të tij. Ndërkohë, vetëm Banka e
Kursimeve zë 71 për qind në vitin 2001. Megjithatë, bankat private
shfaqin prirjen për të qënë më agresive si në kredinë për ekonominë
ashtu edhe në bonot e thesarit.

4.3. GJENDJA E SISTEMIT BANKAR NË PRAG TË KRIZËS SË DEPOZITAVE.

Vlerësimi i sistemit bankar në fund të viti 2002 i matur në treguesit
e performancës së tij (tabelë 6.) tregon që “shëndeti’ i tij ka ardhur
duke u përmirësuar në të gjithë këta tregues. Kjo duket qartë po të
shikojmë më në detaje cilësinë e aktiveve të sistemit bankar dhe

26 Për një trajtim më të hollësishëm shih Baleta et al., “Dominimi i Tregut Bankar
Shqiptar”, Banka e Shqipërisë,Material Diskutimi, Nr. 3/(4)/00, 2000.
27 Së fundi më 29 mars 2002 Parlamenti Shqiptar miratoi ligjin “Për sigurimin e
depozitave”.
28 Sipas Treichel, 2001, diversifikimi i aktiviteteve bankare kërkon fuqizimin e
teknikave moderne të administrimit të rrezikut nga bankat tregtare.



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

204

të bankave të veçanta, mjaftueshmërinë e kapitalit, treguesit e
likuiditetit dhe fitimet e sistemit bankar.

Cilësia e aktiveve të sistemit bankar mund të analizohet duke u
përqendruar në rrezikun e investimeve në letra me vlerë29 dhe të
rrezikut të kredisë. Investime në letrat me vlerë gjenden në
portofolin e vetëm disa bankave, të cilat nuk janë të detyruara të
raportojnë në Bankën e Shqipërisë lidhur me rating-un e tyre.
Ndërkohë, është Banka e Shqipërisë që i ekzaminon në vend
bankat e sistemit duke evidentuar cilësinë e aktiveve të tyre, e cila
në periudhën e fundvitit 2001 rezulton e lartë sepse ato
përfaqësojnë kryesisht letra me vlerë të qeverive të zonës A. 30

Cilësia e portofolit të kredive është treguesi më i rëndësishëm e
cili matet me një varg treguesish.31 Në llogaritjen e këtyre treguesve
përveç sistemit në tërësi duhet të llogariten edhe për sistemin pa
Banka e Kursimeve si banka e vetme me kapital shtetëror dhe me
disa veçori që vijnë nga fakti se një pjesë e mirë e kredisë me
probleme janë llogari të mbartura nga ish-Banka e Shtetit Shqiptar
dhe Banka Tregtare Agrare dhe se mbas vendosjes së normës
prej 20% si kufi për dhënien e kredive, teprica e kredisë për këtë
bankë u ul ndjeshëm duke përkeqësuar treguesin statistikisht.32

Ecuria e këtij treguesi, ku kredia me probleme zinte një nivel të
lartë ndaj tepricës së kredisë deri në vitin 2001, kur u bë dhe pastrimi
i huave të këqija bashkë me provigjonet për shkak të përgatitjes
së Bankës së Kursimeve për privatizim, shpreh një shkallë të lartë
rreziku i cili është i mbuluar me një nivel të lartë provigjonimi, që ul

29 Përjashtuar bonot e thesarit.
30 Ndërkohë, nëse ky portofol i letrave me vlerë klasifikohet “i tregtueshëm dhe
njëkohësisht plotëson kushtin tjetër, mbi 5 për qind të bilancit, atëherë bankat janë
të detyruara të plotësojnë rregulloren e “Risqeve të Tregut”, nëpërmjet së cilës del
qartë se sa të ekspozuara janë bankat ndaj këtyre rreziqeve.
31 Si matës i efektivitetit të administrimit të këtij portofoli, është raporti i kredive me
probleme ndaj tepricës së kredisë (për bruto). Ndërkohë, si matës i ekspozimit të
sistemit bankar ndaj rrezikut të kreditit, është raporti i kredive me probleme neto
ndaj tepricës së kredisë neto. Analiza e bazuar në treguesin neto (të zhveshur nga
provigjonet) evidenton madhësinë neto të rrezikut ndaj të cilit ekspozohet sistemi
bankar.
32 Në tepricën e kredisë me probleme të vitit ‘88 prej 12.9 miliardë lekësh, Banka e
Kursimeve zë shumën prej 10.9 miliardë lekësh ose 84.8 për qind e tepricës së
kredisë me probleme të sistemit. Kështu, raporti i kredive me probleme ndaj tepricës
së kredisë (bruto) rezulton 35.4 për qind për tërë sistemin, ndërkohë që në Bankën
e Kursimeve ky tregues llogaritet 59.7 për qind. Po të përjashtojmë Bankën e
Kursimeve, treguesi i mësipërm rezulton 10.8 për qind.
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realisht këtë rrezik (tabelë 5). Megjithëse krahasuar me standardet,
niveli i këtij treguesi mbetet i lartë, 6.9 për qind në vitin 2001,
mungesa e aftësisë paguese për sistemin nuk përbënte shqetësim
për shkak të nivelit të ulët të kredive në totalin e aktiveve (tabelë
1)33.

Pjesë e rrezikut të kreditit ndaj të cilit ekspozohet sistemi bankar
është pesha e kredisë në valutë ndaj totalit të kredisë. Kredia në
valutë i ekspozon bankat ndaj rrezikut të kreditit, kur kjo lidhet me
kredimarrës që disponojnë të ardhura në lekë, sepse një
përkeqësim i kursit të këmbimit, domethënë një nënçmim i lekut,
do të dobësonte aftësinë paguese të kredimarrësve gjë që do të
ndikonte në rritjen e kredive me probleme në portofolet e bankave.34

Kredia në valutë, në fundvitin 2001 përbën 81.7 për qind të totalit
të tepricës së kredisë, por ndërkohë kredia me probleme në valutë
ndaj totalit të kredisë në valutë zë 7.9 për qind.

Në fundvitin 2001, raporti i kredisë me probleme ndaj tepricës së
kredisë (neto) është 4 për qind (i cili konsiderohet ende në nivele
të ulëta). Si përfundim i analizës së cilësisë së aktiveve të sistemit
bankar mund të thuhet se bankat, megjithëse janë të kufizuara në
investimet e huaja në tregje ndërkombëtare, në tregun vendas janë
duke zgjeruar aktivitetin e tyre kredidhënës nga një periudhë në
tjetrën, duke ruajttur një nivel të kënaqshëm të cilësisë së
portofoleve të tyre.

Kapitali aksioner përbën fondet e veta të bankës, nivelet e
shëndosha të të cilit sigurojnë besimin tek publiku për stabilitetin e
bankave dhe sistemin bankar në tërësi, mbështesin aktivitetin e
bankave, sigurojnë mbështetje të qëndrueshme për humbjet e
trashëguara dhe të humbjeve të paparashikuara si dhe i japin

33 Madje po të shikojmë dy bankat që pësuan tërheqjen e depozitave gjatë panikut,
Bankën e Kursimeve dhe Bankën Kombëtare Tregtare, huatë e tyre zinin më pak
se 0.5 të aktiveve totale.
34 Për një vlerësim më të saktë të raportit të kredive me probleme korreluar me
ecurinë e kursit të këmbimit, është në faza fillestare puna për krijimin e një ekuacioni
regresioni, ku raporti i kredive me probleme konsiderohet variabël i varur dhe kursi
i këmbimit variabël i pavarur. Flitet për një punë në faza fillestare, sepse nevojitet
një seri kohore e tij me më shumë së 30 të dhëna që mungojnë aktualisht sepse
klasifikimi i kredisë nga bankat bëhet një herë në tre muaj dhe sistemi i ri kontabël
ka hyrë në fuqi në fundvitin 1998.
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mundësi bankave në përmbushjen në vazhdimësi të kërkesave
për kredi.35 Kapitali bankar ndikon si amortizues për shqetësimet e
bankave lidhur me aftësinë paguese duke parandaluar falimentimin
e tyre. Le të analizojmë dy treguesit kryesorë të nivelit të kapitalit
bankar: levën financiare dhe raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit.

Leva financiare që tregon strukturën e fondeve të një institucioni
jepet si raport i kapitalit aksioner të bankës ndaj totalit të aktiveve.
Ky tregues për sistemin bankar rezulton 6.3 për qind në fund të
vitit 2001, ndërkohë që në sektorin bankar si nivel standard
konsiderohet intervali 5-9 për qind. (BSH)

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit përcakton aftësitë e bankës
për të përballuar humbjet e mundshme të saj. Llogaritja e këtij
treguesi bazohet në metodologjinë e vendosur sipas Marrëveshjes
së Komitetit të Bazelit mbi Mbikëqyrjen Bankare në vitin 1998,36

sipas të cilës në vendin tonë ky raport është vendosur të jetë 12
për qind nga autoriteti mbikëqyrës.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, llogaritur në mënyrë agregate
për tërë sistemin bankar rezulton 35.3 për qind37 në fund të vitit
2001, i cili është mjaft më i lartë së norma minimale. Ecuria e këtij
treguesi për sistemin tregon qartë tendenca në rënie e tij, e cila
gjithësesi  tejkalon ndjeshëm normën minimale dhe nuk supozon
aftësi më të pakta të bankave për të përballuar humbjet e
mundshme, por flet për shtrirje gjithnjë e më shumë të sistemit
bankar në aktivitete më të rrezikshme të tilla si kredidhënia. Si
përfundim mund të thuhet se bankat e sistemit, duke qenë në fazën
e rritjes dhe duke ndërmarrë pak aktivitete të rrezikshme nga ana
e tyre, karakterizohen nga norma të larta të mjaftueshmërisë të
kapitalit, gjë që nuk i shërben aspak lindjes së një krize financiare,
madje lënë hapësirë për zhvillime të mëtejshme.

35 Sipas Cani dhe Vika 2002, zvogëlimi i mjaftueshmërisë së kapitalit përbën një
nga karakteristikat që shoqërojnë krizat financiare në shumë raste të studiuara.
36 Kështu, sipas kësaj kornize të matjes së rrezikut, bankat duhet të përcaktojnë
aktivet e tyre në njërën prej 4 kategorive (nga 0 për qind deri në 100 për qind
rrezik) në bazë të rrezikut të kreditit të huamarrësit dhe kapitali rregullator i bankës
nuk duhet të bjerë nën 12 për qind të totalit të këtyre aktiveve të ponderuara me
rrezikun.
37 Ndërkohë, në nivel individual çdo bankë e sistemit evidenton raport të lartë për
këtë tregues. Bankat me vlera më të ulta (kuptohet mbi normë) janë ato më aktivet
dhe që flasin për rritje të konkurrencës.



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

207

Rentabiliteti i matur me treguesit e tij, ROA dhe ROE, përfaqëson
një tregues tjetër të rëndësishëm që shërben për të vlerësuar
ecurinë historike të bankës dhe mbi këtë bazë, aftësinë e saj për
të paguar detyrimet e ardhshme ndaj depozituesve të saj. Pas një
periudhe humbjeje deri në vitin ’99, vitet e fundit sistemi bankar
rezulton me fitim,38 respektivisht 5.4 dhe 4.3 miliardë lekë në vitet
’00 dhe ‘01.

ROA (kthyeshmëria nga aktivet), që është një tregues i eficiencës
menaxheriale dhe tregon se sa kompetente kanë qenë bankat në
konvertimin e aktiveve të tyre në të ardhura neto, rezulton 1.15 për
qind në bazë vjetore, ndërsa ROE (kthyeshmëria nga kapitali i vet)
18.6 për qind.

Likuiditeti përbën një tregues tjetër me rëndësi për analizën e
shëndetit të sistemit bankar sepse lidhet drejtpërdejt me aftësinë
paguese të bankës dhe me rrezikun për falimentim. Analiza e
treguesve të likuiditetit39 në fund të vitit 2001 tregon se në pragun
e krizës gjendja e likuditetit në sistemin bankar ishte relativisht e
shëndoshë, e cila shprehet në nivelin e këtyre treguesve, ku aktivet
likuide zinin rreth 90 për qind të aktiveve totale dhe më shumë se
gjysma e tyre ishin bono thesari, ndërsa raporti i aktiveve likuide
ndaj pasiveve totale afatshkurtra ishte mbi 98 për qind. Më i
përmirësuar paraqitet ky tregues në bankën ku filloi dhe pati
intensitetin më të lartë paniku bankar, Banka e Kursimeve, në të
cilën të gjitha aktivet e saj ishin likuide.

Si përfundim, mund të thuhet se pragu i krizës nuk mund të
vlerësohej aspak i tillë nga ekonomistët dhe autoritetet mbikëqyrëse
po të mbështetemi në praktikat e studiuara dhe treguesit që
sinjalizojnë për krizën. Treguesit makroekonomikë dhe treguesit e
perfomancës bankare ishin në nivele të tilla që nuk flisnin për një
krizë në horizont.

38 Me përjashtim të Bankës Italo-Shqiptare dhe Bankës Kombëtare të Greqisë të
cilat rezultojnë me humbje, në fund të kësaj periudhe, bankat e tjera të sistemit
evidentojnë rezultate financiare pozitive.
39 Treguesit e likuiditetit janë të ndryshëm si raporti i aktiveve likude ndaj totalit të
aktiveve, aktive likuide ndaj pasiveve afatshkurtra, teprica e kredisë neto ndaj
depozitave mesatare, hendeku i maturimit deri në një muaj.
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4.4.  HUMBJA E BESIMIT TË PUBLIKUT, KRIZA E DEPOZITAVE DHE

BANKA E SHQIPËRISË.

Sistemi bankar u përball me panikun e depozitave në muajin mars
të vitit 2002 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. Analiza e shkaqeve që çuan sistemin
bankar në një panik bankar dhe në pragun e një krize financiare
tregon jo vetëm brishtësinë e sistemit bankar që buron nga natyra
e brendshme e tij si sistem që mbështetet në besimin e publikut,
por edhe brishtësinë e sistemit bankar shqiptar të tranzicionit që
mbështetet në një besim të brishtë të publikut.

Historia e shifrave që pasqyron fillimin dhe intesitetin e panikut
jepet në tabelën përmbledhëse (tabelë 8), e cila paraqet rrjedhën
dalëse të depozitave për sistemin dhe bankat që u prekën nga ajo.
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. 40

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 peshën e
uljes së kësaj banke në sistemin bankar nga 59.2 për qind në fund
të vitit ’01 në 56.6 për qind në prill ‘02. (BSH)

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 shumë i kufizuar.

40 Kjo bankë, e cila u privatizua në vitin 1999 ka të ngjarë që të konsiderohej
akoma si shtetërore nga një pjesë e publikut të painformuar veçanërisht në zonat
rurale, ku filloi edhe paniku dhe pati intensitetin më të madh.
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Publiku shqiptar fitoi një përvojë në vitin 1997, përvojë që i kushtoi
atij jo pak, e cila e bëri atë më të ndjeshëm ndaj rrezikut të humbjes
së depozitave. Megjithatë pas krizës së vitit 1997 publiku iu drejtua
bankave, veçanërisht bankave me kapital shtetëror për të
depozituar kursimet e veta (tabelë 6, 7). Kjo dukuri mbështetet në
faktin e përmendur më sipër se bankat nuk u përfshinë direkt në
skemat piramidale dhe ndikimi i këtyre të fundit mbi to ishte shumë
i vogël, gjë që ndihmoi rritjen e besimit të publikut ndaj tyre dhe në
faktin që depozitat në bankat shtetërore nënkuptonin një sigurim
implicit të tyre nga ana e shtetit si pronar.41

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
tronditën besimin e publikut ndaj bankave duke çuar në tërheqje
masive depozitash. Privatizimi i Bankës së Kursimeve, në një kohë
kur qeverisja karakterizohej nga probleme serioze dhe 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.

Si përfundim, për shkak të trashëgimisë nga sistemi socialist, të
zhvillimeve negative të periudhës së tranzicionit, të edukimit të
pamjaftueshëm të publikut për sistemin bankar, të informacionit
asimetrik dhe të mungesës së tij, të zhvillimeve luhatëse politike,
të brishtësisë të zhvillimit të tërë ekonomisë shqiptare përfshirë
edhe ekonominë reale, pritjet e publikut dhe mbi këtë bazë niveli i
besimit mbi sistemin bankar mbeten të brishta. Në këto kushte,
përkundrejt zhvillimeve pozitive dhe treguesve pozitivë në rritje të
performancës së sistemit bankar, ai është i ekspozuar ndaj
rreziqeve dhe krizave të mundshme dhe si i tillë edhe ai mbetet i
brishtë.

41 Lëkundja e besimit të trashëguar ndaj shtetit mbas falimentimit të skemave
piramidale për shkak të mbështetjes që iu dha shteti atyre, nuk u shtri në bankat
shtetërore ndoshta për faktin që shteti deklaroi prerë dhe faktikisht e mbajti
qëndrimin që të mos kompensonte depozituesit për humbjet nga skemat piramidale
duke e konsideruar investimin në to si çështje të individëve me firmat private.
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Nga ana tjetër, kriza e depozitave pati pasoja edhe mbi ekonominë
reale, sepse ulja e depozitave u shoqërua me rritjen e parasë jashtë
bankave duke rritur presionet inflacioniste dhe me krijimin e
problemeve të likuiditetit për bankat e nivelit të dytë. Në këto kushte,
Banka e Shqipërisë me përgjegjësinë e autoritetit monetar dhe
mbikëqyrës, nëpërmjet instrumenteve në dispozicion ndërhyri duke
ndikuar në shuarjen e krizës dhe mënjanimin e pasojave të saj.
Ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë e shoqëruar dhe me veprimin e
faktorëve të tjerë, veçanërisht atyre ndërkombëtarë, rezultoi mjaft
efektive sepse aktualisht paniku konsiderohet i kapërcyer dhe niveli
i depozitave në fund të muajit shtator ishte 4.8 miliardë lekë më
shumë se niveli i parashikuar në programin monetar. (BSH)

Banka e Shqipërisë në rolin e hartuesit dhe të zbatuesit të politikës
monetare dhe të mbikëqyrësit e rregullatorit të sistemit bankar, mori
vendimin e rëndësishëm të heqjes dorë përkohësisht nga objektivi
kryesor duke u përqendruar në ruajtjen e nivelit të likuiditetit në
sistemin bankar, në funksionin e saj si huadhënës i mjetit të fundit
Për këtë qëllim u hoq dorë nga repot dhe depozitat njëditore që
shërbenin për tërheqjen e likuiditetit nga sistemi bankar duke
përdorur gjerësisht instrumentin e repos së anasjelltë dhe lehtësira
të tjera si kredia lombard dhe kreditë njëditore nëpërmjet të cilave
injektohej likuiditet në treg. Për të mbuluar nevojat e qeverisë për
likuditete u përdor, për një kohë të shkurtër, kredia direkte duke
mos prekur kufijtë e përcaktuar nga ligji.

Një masë tjetër në funksion të nxitjes së publikut për të frenuar
tërheqjen e likuiditeteve ishte rritja e normave të interesit të repove
deri në 1.5 për qind, rritje që nxiste bankat të rrisnin normat e
interesit të depozitave dhe normat e tjera të interesit. Ndërkohë,
Banka e Shqipërisë qëndroi e gatshme për të ndërhyrë në tregun
valutor që të ndikonte në stabilitetin e kursit valutor, i cili ishte nën
presionin e nënçmimit nga rritja e kërkesës për valutë.

Banka e Shqipërisë vendosi një bashkëpunim të përditshëm me
bankat për ndjekjen e situatës si dhe ndërmori një fushatë edukuese
në bashkëpunim me botën akademike, personalitete të njohura të
fushës, OJQ-të, politikanë etj., të cilat patën ndikimin e vet në
frenimin e panikut. Një ndikim të konsiderueshëm në këtë drejtim
pati edhe mbështetja e faktorit ndërkombëtar.
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Si rezultat i kësaj ndërhyrje të Bankës së Shqipërisë dhe i veprimit
të faktorëve të tjerë paniku u kapërcye. Niveli i depozitave u
rivendos, inflacioni megjithëse u rrit në krahasim me objektivin e
një viti më parë, po shfaq shenja uljeje dhe shpresohet të arrihet
objektivi në fund të vitit. Kursi pati luhatje të lehta duke pasqyruar
edhe besimin e tregut tek Banka e Shqipërisë.

5. KONKLUZIONE.

Sistemi financiar gjatë dekadës së tranzicionit megjithë progresin
e dukshëm mbeti në një gjendje të brishtë. Pyetjes së shtruar në
titull, progres apo brishtësi do t’i përgjigjeshim: progres i brishtë.
Ky progres i brishtë e ka bazën jo vetëm në zhvillimet e brendshme
të sistemit bankar, nga trashëgimia e keqe, ngadalësia e reformave,
kriza piramidale, vënia e theksit në zhvillimet makroekonomike,
por edhe në vetë brishtësinë e ekonomisë shqiptare në nivel mikro
e makroekonomik.

Brishtësia e zhvillimit të sistemit bankar shfaqet në dy momentet
më të vështira për të si kriza financiare e shkaktuar nga kolapsi i
skemave piramidale dhe kriza e depozitave. Kriza piramidale ishte
një krizë që u ndihmua nga dobësitë e sistemit bankar, por që nuk
lindi nga bankat dhe asnjë bankë nuk u përfshi në aktivitetet
piramidale apo të mbështeste ato, siç ndodhi me segmente të tjera
të qeverisjes. Përkundrazi, Banka e Shqipërisë ishte i vetmi zë
paralajmërues për rrezikun e tyre. Dobësitë në qeverisje, paaftësia
për të administruar situatën e krijuar nga toleranca dhe suporti
shtetëror, mungesa e kuadrit ligjor dhe pritjet e gabuara të publikut
që kishin një bazë të trashëguar dhe informacionin e gabuar dhe
të kufizuar për shoqëritë kapitaliste, përbëjnë shtratin ku u ushqyen
dhe u rritën skemat piramidale që ishin me pasoja të gjithanshme
për shoqërinë shqiptare.

Ndërkohë, paniku i depozitave kishte në bazë pritjet e formuara
nga kriza piramidale, por lindi në një situatë më të shëndoshë dhe
të zhvilluar të sistemit bankar duke pasqyruar sa faktin e njohur që
sistemi bankar është tepër i ndjeshëm ndaj besimit të publikut,
ashtu edhe faktorët që vepruan në atë periudhë si ofrimi i Bankës
së Kursimeve për privatizim, miratimi i ligjit të sigurimit të depozitave
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dhe faktorët politikë, të cilët tronditën besimin e publikut ndaj
bankave duke çuar në tërheqje masive depozitash.

Si përfundim, për shkak të trashëgimisë nga sistemi socialist, të
zhvillimeve negative të periudhës së tranzicionit, të edukimit të
pamjaftueshëm të publikut për sistemin bankar, të informacionit
asimetrik dhe të mungesës së tij, të zhvillimeve luhatëse politike,
të brishtësisë të zhvillimit të tërë ekonomisë shqiptare përfshirë
edhe ekonominë reale, pritjet e publikut dhe mbi këtë bazë niveli i
besimit mbi sistemin bankar mbeten të brishta.

Mësimet që dalin nga kjo analizë janë se zhvillimi ekonomisë reale,
thellimi i reformës në sitemin bankar qëndrojnë në themel të krijimit
të një sistemi financiar të shëndoshë, konkurrues dhe të aftë që t’i
përgjigjet nevojave të ekonomisë në tërësi dhe zhvillimit të sektorit
privat në veçanti. Në këtë kuadër, ristrukturimi dhe fuqizimi i tregut
financiar dhe nxitja e përmirësimit të shërbimeve bankare përbëjnë
dy drejtime bazë të fuqizimit të sistemit bankar, të cilat kërkojnë
përfundimin sa më të shpejtë të privatizimit të Bankës së Kursimeve
si banka më e madhe në vend dhe me një pozitë dominuese në
tregun bankar, forcimin e sistemit të mbikëqyrjes dhe rregullimit të
sistemit bankar në përputhje me standardet ndërkombëtare,
promovimin e konkurrencës midis bankave, përmirësimin e sistemit
të pagesave nëpërmjet instalimit të sistemit Real Time Gross
Settlement (RTGS), krijimin e Zyrës së Informacionit të Kredisë
dhe promovimin e zgjerimit të skemave të kursim-kreditit dhe rrjetit
të sistemit bankar në territorin e vendit.
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Tabela1 Tregues te zgjedhur ekonomike

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 shtator'02

PBB nominale (mio leke) 50,697 125,334 184,393 229,793 280,998 341,716 460,631 506,205 539,210 590,237 639,489
PBB reale 11,235 12,309 13,331 15,106 16,478 15,324 16,547 17,748 19,126 20,367 21283
PBB per fryme ne USD 211 381.5 610.8 737.8 808.9 684.0 906.5 1,080.9 1,094.4 1,332.6
Rritja e PBB nominale (ne %) 147.2 47.1 24.6 22.3 21.6 34.8 9.9 6.5 9.5 8.3
Rritja e PBB reale (ne %) -7.2 9.6 8.3 13.3 9.1 -7 8 7.3 7.8 6.5 4.50
Ndryshimi vjetor i ICK-se, ne % (inflacioni) 236.6 30.9 15.8 6 17.4 42.1 8.7 -1 4.2 3.5

Oferta e parase (M3) (mio leke) 28,771 50,355 70,774.9 107,449.1 154,552.5 198,547.0 239,526.0 292,871.0 328,101.0 393,552.0 406,415
Rritja e ofertes se parase (ne %) 109.7 40.6 51.8 43.8 28.5 20.6 22.3 12 19.9 3.27
Oferta e parase / PBB 56.8 40.2 38.4 46.8 55.0 58.1 52.0 57.9 60.8 66.7 63.6
Paraja jashte bankave (mio leke) 9897.0 17990.0 27627.0 41906.0 47814.0 72726.0 68323.0 81336.0 99236.0 119085.0 129,767
Paraja jashte bankave / M3 34.4 35.7 39.0 39.0 30.9 36.6 28.5 27.8 30.2 30.3 31.9
Te ardhurat e emigranteve (mio USD) 325.8 377.9 384.6 499.6 266.9 452.3 368.1 530.8 614.9 448
Kredia per ekonomine (mio leke) 9686.0 11440.0 14304.0 15835.0 16315.0 18513.0 23241.0 27938.0 35586

10.0 9.5 9.1 12.6 12.0 11.5 13.3 14.1 16.7
Kredia per ekonomine / PBB 5.3 5.0 5.1 4.6 3.5 3.7 4.3 4.7 5.6
Kredia dhene sektorit privat (ne mio leke) 7201 8347 10890 12995 14,862 16,842 22,190 27,391 35,524
Kredia dhene sektorit privat/ PBB 3.9 3.6 3.9 3.8 3.2 3.3 4.1 4.6 5.6
Depozita totale (ne mio leke) 44,455.70 65440.9 103935.2 122891.5 178269.5 214363.2 233086.6 282943.45 279,626
Depozita totale / PBB 24.1 28.5 37.0 36.0 38.7 42.3 43.2 47.9 43.7
Depozita me afat / PBB 12.8 15.8 15.2 25.8 29.3 31.9 33.1 38.0 34.4

Baza monetare (mio leke) 15,043 30,374 42,069 53,876.90 61,392.80 90,927 89,887 109,307 128,779 152,144
Multiplikatori (M3 / bazen monetare) 1.9 1.7 1.7 2.0 2.5 2.2 2.7 2.7 2.5 2.6
Norm interes te tregut te parase(BTH 6M) 12.1 14.9 22.3 34.5 21.5 15.5 11.3 9.8

Kursi i kembimit (mesat periudhe,lek/USD) 75.03 102.06 94.68 92.79 104.5 148.93 150.64 137.69 143.71 143.48 139.3
Rezervat nderkombt+arin(ne mio USD)* 37.1 152 208.6 265.3 322.6 341.7 417.8 520.8 642.5 763.5
Mjete valutore neto / bazen monetare (ne %) -87.1 24.4 32.9 34.5 40 42.9 55.8 56.5 60.1
*Mjete valutore gjithsej (jo neto)
Burimi: BSH

Tabelë 2. Shqipëria – Treguesit kryesorë të tranzicionit.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
EBRD liberalizim i indeksit të çimimeve 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
EBRD liberalizim i tregëtisë dhe indeksi
valutor 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

EBRD indeksi i privatizimit në shkallë të
vogël 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

EBRD indeks i privatizimit në shkallë të
gjerë

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

EBRD indeksi reformës në ndërrmarrjet e
mëdha 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

EBRD indeksi politikës konkuruese 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7
EBRD indeks i reformës në sistemin
bankar

1.0 1.0 .3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Shenzime Qeveritare 66 46.7 40.4 36.4 33.4 30.3 29.4 30.7 32.6
Bilanci i përgjithshëm Qeverisë -31 -23.1 -15.5 -12.6 -10.1 -12.1 -12.6 -10.4 -11.3
Të ardhurat nga privatizimi Na 1.1 1.8 3.0 3.1 3.3 3.6 3.6 3.9
Pesha e sektorit privat në PBB 5.0 10.0 40.0 50.0 60.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Burimi: EBRD Transit ion Report, 2000.

Tabelë 3. Pjesa e bankave sipas klasifikimit në tregun bankar, ’94
Pesha në për qind ndaj sistemit bankar sipas viteve G1 G2 G3
1994 97.8 1.9 0.3
1995 95.1 4.2 0.8
1996 93.7 4.7 1.5
1997 89.9 6.5 3.6
1998 85.6 5.1 9.3
1999 81.4 5.8 12.8
2000 64.8 42 6.2 29
2001 59.2 5.8 35
Prill 2002 56.6 5.9 37.5
Burimi: Banka e Shqipërisë

42 Banka e Kursimeve evidenton rënie, nga pesha e saj në sistem prej 67.9 për
qind në fundvitin 1999.

SHTOJCË: TABELAT
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Tabela 6 Ecuria e depozitave te sistemit bankar
Teprica e depozitave (ne milione leke) 1997 1998 1999 2000 2001 SHTATOR'02

BK 83,404.00       141,395.60     159,996.40       161,506.20       176,980.00       162,301.06       
BTA 4,232.20         
BKT 25,820.00       22,032.70       22,450.50         22,555.30         28,500.04         28,056.61         
BISHI 4,987.30         5,635.00         8,845.75           9,894.72           12,484.90         12,813.39         
BASHI 492.10            340.90            673.24              635.32              802.14              1,198.34           
BD 447.50            880.60            1,029.70           1,467.03           218.40              153.30              
BT 1,561.60         2,726.10         5,768.02           9,580.16           15,013.32         19,730.53         
BKG 1,894.40         3,275.10         4,420.06           5,733.22           6,870.00           7,382.78           
BNT 52.30              331.00            646.17              934.91              1,007.56           1,112.12           
BA 1,081.00         3,054.92           5,637.68           9,287.31           12,143.51         
ABA 572.10            5,581.07           10,670.60         17,938.10         23,716.98         
FEFAD 1,821.56           3,590.51           6,802.04           8,398.21           
BPI 35.32                91.47                169.61              790.68              
BTG 40.45                789.56              1,744.48           1,828.22           
SISTEMI 122,891.50     178,269.50     214,363.24       233,086.62       277,817.90       279,625.71       
 Burimi:  BSH

Tabela 7 Pjesa e bankave sipas klasifikimit në tregun bankar per depozitat, ’97-02
Pesha e depozitave te G1 ndaj totalit te sistemit 92.32              91.67              85.11                78.97                73.96                68.08                
Pesha e depozitave te G2 ndaj totalit te sistemit 4.46                3.35                4.44                  4.52                  4.78                  5.01                  
Pesha e depozitave te G3 ndaj totalit te sistemit 3.22                4.97                10.45                16.52                21.26                26.91                

100.00            100.00            100.00              100.00              100.0                100.00              
 Burimi:  BSH

Tabelë 5. Tregues të performancës së sistemit bankar. 
 Dhjetor ‘98 Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01 Qershor ‘02
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (për 
qind, sistemi) 

0.0 8.2 42.0 35.6 32.2

Aktivet e ponderuara me rrezikun (Mil lekë, 
sistemi) 

24.9 48.6 39.6 46.4 51.8

Norma e rritjes së aktiveve (për qind, sistemi) - 21.1 8.6 17.6 -1.2
Norma e rritjes së tepricës së kredisë (për 
qind, sistemi) - 17.7 55.6 0.22 17.9

Norma e rritjes së depozitave të sistemit (për 
qind, sistemi) 

- 19.5 10.6 19.2 -4.6

Norma e NPL (për qind, sistemi) 35.5 32.1 43.1 6.93 7.4
Norm. rez. për humb. nga huatë ndaj NPL(për 
qind, sistemi) 96.3 109.5 95.0 44.1 53.8

Norma e kthimit mbas taksave të aktiveve 
(për qind, sistemi) 

-1.8 0.5 2.1 1.5 0.9

Norma e NPL e sistemit pa BK (për qind, 
sistemi) 

10.8 9.7 9.4 6.9 7.3

Norma rez. për humbjet nga huatë ndaj 
NPL(për qind pa BK) 

82.2 133.7 52.7 42.2 52.3

Norma e kthimit mbas taksave të aktiveve(për 
qind pa BK) -12.8 1.4 3.3 8.7 6.1

Tabelë 4. Struktura e aktiveve të sistemit bankar.
Struktura e aktiveve Totali Totali
Treguesi (në përqindje ndaj totalit të aktiveve) Dhje tor' 00 Dhjetor '01
1. Veprime me thesarin dhe ndërbankare 88.4 85.7
2. Veprimet me klientët (neto) 6.1 8.6
3. Veprimet me letrat me vlerë (neto) 2.9 3.3
4. Mjete të tjera 0.6 0.4
5. Mjete të qëndrueshme 1.9 1.8
6. Interesa të përllogaritur (neto) 0.1 0.3
Totali i aktiveve 100.0 100.0
Burimi: Banka e Shqipërisë
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Tabela 8 Ecuria e depozitave gjate panikut
Teprica e depozitave (milione leke) Dhjetor 2001 Janar 2002 Shkurt 2002 Mars 2002 Prill 2002 Maj 2002 Qershor 2002 Korrik 2002 Gusht 2002 Shtator 2002
Banka e Kursimeve 176,980 180,590 180,407 167,425 157,925 156,700 157,525 158,097 159,886 162,301.1
Banka Alfa 9,287.31       9,558.95    9,744.32      9,648.56      9,586.27      10,098         10,188           10,275       11,760       12,144         
Banka Amerikane e Shqiperise 17,938.1       19,369.5    19,418.4      20,089.4      21,005.0      21,671.1      21,878.9        22,285.3    23,411.2    23,717.0      
Banka Arabo-Shqiptare Islamike 802.1 855.5 843.8 866.9 844.7 951.0 1,079.32        1,402.05    1,210.33    1,198.34      
Banka Dardania 218.4 169.9 183.5 269.9 187.6 185.8 321.4 154.5 334.3 153.3
Banka FEFAD 6,802.0         7,018.2      7,204.9        7,284.9        7,587.6        7,531.6        7,580.5          7,614.4      7,930.0      8,398.2        
Banka e Pare e Investimeve 169.6 952.2 938.7 658.7 211.8 209.0 222.9 210.2 652.8 790.7
Banka Italo-Shqiptare 12,484.9       12,597.2    12,437.7      12,449.5      12,180.9      12,810.6      12,439.3        12,510.0    12,831.5    12,813.4      
Banka Kombetare e Greqise 6,870.0         6,946.7      6,943.9        6,934.0        6,915.0        6,982.6        6,976.0          6,965.8      7,077.9      7,382.8        
Banka Kombetare Tregtare 28,500.0       28,139.0    28,517.0      26,124.5      25,985.1      25,856.3      26,077.5        26,561.4    27,320.7    28,056.6      
Banka Nderkombetare Tregtare 1,007.6         1,045.2      951.9           1,055.3        1,031.0        995.5           989.1             1,057.0      1,089.1      1,112.1        
Banka Tregtare e Greqise 1,744.5         1,584.7      1,818.9        1,741.9        1,705.9        1,658.1        1,836.9          1,749.6      1,731.1      1,828.2        
Banka Tirana 15,013.3       15,735.5    16,134.1      16,152.1      16,707.8      17,661.4      17,966.9        19,426.8    20,125.0    19,730.5      
Sistemi bankar 277,817.93 284,562 285,545 270,700 261,873 263,311 265,082 268,309 275,361 279,626
Sistemi bankar pa BK dhe BKT 72,337.86     75833.462 76620.0982 77151.1549 77963.4699 80754.5152 81479.68367 83650.721 88153.692 89268.0377

Teprica e depozitave (milione leke) Dhjetor 2001 Janar 2002 Shkurt 2002 Mars 2002 Prill 2002 Maj 2002 Qershor 2002 Korrik 2002 Gusht 2002 Shtator 2002
Banka e Kursimeve 176,980.0     180,589.6  180,407.5    167,424.6    157,924.5    156,700.1    157,524.8      158,097.1  159,886.1  162,301.1    
Banka Kombetare Tregtare 28,500.0       28,139.0    28,517.0      26,124.5      25,985.1      25,856.3      26,077.5        26,561.4    27,320.7    28,056.6      
Sistemi bankar 277,817.9     284,562.0  285,544.6    270,700.3    261,873.1    263,310.9    265,082.0      268,309.2  275,360.5  279,625.7    
Sistemi bankar pa BK dhe BKT 72,337.9       75,833.5    76,620.1      77,151.2      77,963.5      80,754.5      81,479.7        83,650.7    88,153.7    89,268.0      
Burimi: BSH
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Të nderuar pjesëmarrës!

Është kënaqësi për mua të hap një nga konferencat më interesante
të ballafaqimit të komunitetit të biznesit me sistemin bankar në
Shqipëri pas një serie të gjatë takimesh, shkëmbime opinionesh
zyrtare apo spontane. Konferenca me pak fjalë ka për qëllim
shkëmbimin e përvojave më pozitive të binomit Biznes-Banka dhe
gjetjen e mekanizmave të duhur për përmirësimin deri në eleminim
të përvojave negative si ato të burokracive të kreditimit apo të
borxheve të këqija.

Nuk mendoj se është e lehtë të rrokësh të gjithë gamën e raporteve
mes bankierëve dhe biznesmenëve, por mendoj se Konferenca
“Roli i sistemit bankar në përmirësimin e klimës së biznesit”, e
organizuar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën
Kombëtare të Greqisë, në mos do të zgjidhë totalisht do të çojë në
rrugën e zgjidhjes një sërë problemesh apo çështjesh të mbetura
pezull si pasojë e arsyeve nga më të ndryshmet.

Kam këtë bindje, për faktin se, ashtu si dhe Banka e Shqipërisë,
bankat e nivelit të dytë tashmë janë ndërgjegjësuar për rolin e
padiskutueshëm të biznesit privat në zhvillimin ekonomik të vendit
dhe sigurimin e një rritjeje ekonomike reale dhe të qëndrueshme,
që me fjalë të tjera, do të thotë “kilentelë e shëndoshë” e bankave,
pra maksimizim i fitimeve të të dy komponentëve të binomit.

Besoj se ndajmë të njëjtin mendim, se gjatë viteve të fundit është
bërë jo pak në drejtim të rritjes së kreditimit dhe formalizimit të
biznesit në “kanalet bankare”, ashtu siç është e qartë, që mbetet
shumë për të bërë si nga bankat ashtu dhe nga biznesi, në drejtim
të përmirësimit të marrëdhënieve biznes – banka.

Megjithatë, në pozicionin tim të bankierit qendror, dëshiroj që përveç
transmetimit në këtë sallë të mesazheve në favor të forcimit të

FJALA NË KONFERENCËN: “ROLI I SISTEMIT BANKAR
NË PËRMIRËSIMIN E KLIMËS SË BIZNESIT”,
17 DHJETOR 2002
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kooperimit midis bankave dhe biznesit, të sjell në vëmendjen tuaj
edhe disa çështje të tjera të cilat ndonëse në shikim të parë mund
të gjykohen thjesht biznes i Bankës së Shqipërisë, unë i gjykoj se
në një mënyrë apo në një tjetër ndikojnë dhe aktorët e tjerë të
ekonomisë sonë kombëtare, pjesë e të cilëve jeni edhe ju.

KREDITIMI I EKONOMISË DHE POLITIKA MONETARE

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 një nga
burimet më potenciale në financimin e aktivitetit ekonomik të
sipërmarrjeve, ndërkohë që bankat shërbejnë si instrumenti që
mundëson këtë rrjedhë fondesh në ekonomi. Them një nga burimet,
pasi në realitetin e ekonomisë së tregut alternativat e financimit të
nevojave të biznesit janë disa, si tregu i kapitaleve, tregu i
instrumenteve të borxhit, etj., pa haruar të përmend që në ekonomi
të dobëta nuk përjashtohet dhe sektori informal i ekonomisë.
Veçanërisht në ekonomitë në tranzicion, si është edhe ekonomia
jonë, kombinimi i trashëgimisë së varfër me problemet e shumta
strukturore, e bën realisht të vështirë funksionimin eficient të tre
kanaleve të para, duke lënë shumë hapësira për financimin e
bizneseve në rrugë të rrezikshme, siç është huamarrja në tregun
informal të ekonomisë. Për më tepër, shkalla e ulët e njohjes,
deformimet strukturore si dhe mungesa e besimit, bëjnë që vendit
tonë ti mungojnë akoma një treg operativ kapitalesh dhe letrash me vlerë.
Nga ky parashtrim evidentohet qartë që kanali i financimit të
ekonomisë nëpërmjet kredisë bankare merr një rëndësi të veçantë
dhe për këtë arsye roli dhe përgjegjësitë që duhet të marrin
politikëbërësit, bankierët, biznesi vetë, etj., janë të shumta dhe unë
do të përpiqem që në vazhdim të tërheq vëmendjen e auditorit në
këtë drejtim.

Banka e Shqipërisë në morinë e detyrimeve ligjore, nuk mund të
shmangë edhe pozicionin e saj si një autoritet vendimmmarrës, i
cili me politikat që merr ndikon në ecurinë e kreditimit të ekonomisë.
Një rritje e çmimit të parasë, në mënyrë të drejtpërdrejtë shtrenjton
edhe kredinë, duke bërë që të rriten kostot në ekonomi e për
rrjedhim edhe interesi i agjentëve ekonomikë për të financuar
bizneset e tyre nëpërmjet kanaleve bankare bie. Po kështu, është
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i vërtetë edhe veprimi i anasjelltë, në rastin kur politika monetare e
bankës qendrore bëhet më liberale, e për rrjedhim shtohet interesi
i biznesit për t’u financuar nga sistemi bankar, që në analizë të
fundit çon në nxitjen e aktivitetit të përgjithshëm prodhues dhe
investues në ekonomi.

Gjithësesi ky është një vështrim shumë teorik dhe nga një
perspektivë në nivel makroekonomik. Problemet në botën reale
janë disi më të ndryshme. Loja e bankës qendrore me përqindjen
e interesit synon që të ruajë një ekuilibër të përgjithshëm në
ekonomi. Ajo synon që të stimulojë një rritje prodhimi me kosto
minimale inflacioni, në mënyrë që përfitimet afatgjata të jenë të
qëndrueshme për të ndihmuar realisht në rritjen e mirëqenies dhe
prosperitetit ekonomik të vendit.

Nga ana tjetër, për shumë arsye, sidomos në ekonomitë në zhvillim,
kontrolli i bankës qendrore mund të jetë imperfekt pasi dhe vetë
tregjet, apo e thënë ndryshe kanalet që përçojnë vendimet e
politikës monetare në ekonomi janë imperfekte.  Pavarësisht kësaj
ajo që është e rëndësishme ka të bëjë me faktin se aktiviteti
kreditues i bankave është një ndër kanalet e qenësishme të
transmetimit të vendimeve të politikës monetare në ekonomi dhe
për këtë arsye ne si Bankë e Shqipërisë, kemi qëllimin që ta
trajtojmë këtë problem me interesin maksimal që meriton kjo
çështje.

Për arsye të deklaruara edhe më parë nga ana e Bankës së
Shqipërisë, kreditimi i ekonomisë ka qenë i kontraktuar, dhe
megjithë zhvillimet e viteve të fundit, përsëri në terma realtivë ndaj
PBB-së mbetet në nivele të ulëta, larg niveleve mesatare të
vendeve të zhvilluara dhe vendeve të tjera në tranzicion.

Përveç të tjerash, më duhet të theksoj se një pjesë e
konsiderueshme e kredisë, jepet në monedhë të huaj, duke bërë
që efikasiteti i këtij kanali potencial të transmisionit monetar të
zbehet duke  rritur vështirësitë e Bankës së Shqipërisë në kontrollin
e objektivit final të saj, stabilitetit të çmimeve.

Megjithatë ajo çka është me interes për pjesën më të madhe të të
pranishmëve në sallë ka të bëjë me faktin se Banka e Shqipërisë,
sidomos në këto 2 – 3 vitet e fundit, me politikat që ka ndërmarrë
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të ndërthurura këto edhe me një politikë fiskale të kujdesshme, ka
kontribuar në krijimin e një klime të stabilizuar makroekonomike,
një parakusht ky i domosdoshëm për ekspansionin ekonomik të
ekonomisë reale në shkallë të gjerë. Përpjekjet e Bankës së
Shqipërisë për të mbajtur inflacionin në nivele të ulëta, përveç të
tjerash kanë ndikuar dhe në krijimin e një klime më të përshtatshme
për aktivitetet prodhuese dhe iniciativat investuese në përgjithësi.
Nga shumë studiues të shquar të kohës, citohet se një luftë pa
ekuivoke kundër inflacionit, përbën kontributin më të mirë të
mundshëm që një bankë qendrore do t’i jepte ekonomisë së saj,
dhe më konkretisht për arritjen e objektivave të tjerë, si ato për
rritjen ekonomike, punësimin etj..

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë e pa si të domosdoshëm një
proces diskutimesh, proces ballafaqimi mendimesh dhe opinionesh
midis bankave dhe biznesit.

KREDITIMI I EKONOMISË GJATË VITEVE 2000 – 2002

Me të drejtë gjatë viteve të fundit, si një pjesë e veçantë e debatit
publik është paraqitur dhe kreditimi i ekonomisë nga ana e sistemit
bankar. Ashtu sikurse e përmenda dhe më sipër kreditimi në ecurinë
e viteve ’90, në pjesë të madhe të tij me shumë ka qenë një nocion
teorik. Statistikat janë domethënëse dhe nuk lënë dyshim në këtë
drejtim. Megjithatë nuk do të doja të përqendrohesha shumë në
këtë drejtim. Është e vërtetë se në analizat e saj Banka e Shqipërisë
është munduar të shpjegojë shkaqet e këtij fenomeni, të cilat me
duhet të pohoj se pjesërisht vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot e
kësaj dite.

Në qoftë se do të bënim një përgjithësim të mësimeve të nxjerra
nga dekada e kaluar, shkurtimisht do të theksoja: paaftësi dhe
prezencë korrupsioni në segmentin shtetëror të sistemit bankar;
kuadër ligjor jo i plotë dhe ineficiencë e organeve kompetente për
ekzekutim vendimesh; klimë jo e përshtatshme biznesi në Shqipëri
dhe në rajon; komunitet biznesi dhe biznese prematurë dhe deri
diku aventuroz, ekzistencë dhe prani në shkallë të lartë të
ekonomisë informale; eksperienca dhe numri i vogël i bankave;
etj.. Ekzistojnë dhe shumë shkaqe të tjera të cilat ndonëse me
intensitet të ndryshëm, gjykohet se kanë kontribuar në qendrimin
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në distancë të largët të komunitetit të biznesit nga sportelet e sitemit
bankar dhe anasjelltas.

Megjithatë, zhvillimet e viteve të para të mijëvjeçarit të ri kanë
dëshmuar një gjallërim të dukshëm të aktivitetit kreditues të sistemit
bankar. Si dhe gjatë vitit 2001, kredia për ekonominë gjatë
nëntëmujorit të parë të këtij viti, vazhdon të rritet me ritme të larta.

Në fund të shtatorit 2002 teprica e kredisë arriti në mbi 44 miliardë
lekë duke u rritur 7.7 miliardë lekë kundrejt fundit të vitit 2001 ose
gati 1.5 herë më e lartë se rritja e tepricës së kredisë në të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar. Për gjithë vitin 2002 pritet që të akordohet
kredi e re në masën rreth 58 miliardë lekë, që do të thotë rreth 17.5
miliardë lekë më shumë se viti i kaluar dhe rreth 8 miliardë lekë
më shumë se gjithë kreditimi në periudhën 1993 – 1999.

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.

Kjo ka detyruar bankat tregtare, sidomos bankat e licencuara në
këto 5 – 6 vitet e fundit që të jenë më agresive sidmos në drejtim të
identifikimit të klientëve të rinj, seriozë dhe potencialë të cilët kanë
nevojë për të zgjeruar kapacitet e tyre prodhuese dhe vëllimin e
xhiros që ato realizojnë. Konstatoj se mentaliteti i bankave ka
ndryshuar për mirë në këtë drejtim, dhe kjo duket që nga arkëtarët,
të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë për t’i shërbyer klientelës,
deri në bordin e drejtorëve, që janë përgjegjës për zhvillimin e
biznesit. 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 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 marëdhënie me bankën, për marrje kredie,
zbatohen dhe interesa preferencialë. Nepërmjet fletëpalosjeve që
ofron çdo bankë, publiku njihet me mundësitë e kreditimit.



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

223

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, me kënaqësi vërejmë se janë përmirësuar zyrat e
konsulencës, pranë bankave, për huadhënien dhe është rritur numri
i oficerëve të kreditit. Çdo klient, kur hyn në ambientet e çdo banke
gjen në 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 këtij viti mbi
aktivitetin kreditues e depozitues u mundësua tërheqja e opinioneve
të specialistëve përkatës apo personave përgjegjës për këto
aktivitete pranë bankave të nivelit të dytë dhe degëve të tyre, si
dhe nga agjencitë e kursim – kreditit.

Nga analiza që u bë 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 procedurave burokratike dhe rritja e shkallës
së gatishmërisë së bankave në shërbim, përfaqësojnë pikat
më të rëndësishmë, mbi të cilat bankat duhet të reflektojnë,
në mënyrë që klientët të jenë më të prirur drejt shërbimeve
bankare (apo zyrtare), se sa drejt atyre jozyrtare.

Duke iu kthyer edhe një herë treguesve sasiorë më të fundit të
ecurisë së kreditimit të ekonomisë do të theksoja se krahasuar me
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nivelin e parashikuar në programin monetar për vitin 2002 deri në
fund të muajit shtator 2002, kreditimi i ekonomisë  është realizuar
në nivelin 85 për qind të totali vjetor. Kreditimi i ekonomisë
nëpërmjet sistemit bankar në nivel mesatar mujor, arriti në 856
milionë lekë duke tejkaluar nivelin e parashikuar prej 758 milionësh.
Veçanti në kreditimin e ekonomisë në tremujorin e tretë të vitit 2002
përmendim:

• në terma relativë evidentohet se 91 për qind e rritjes së
tepricës së kredisë gjithsej në tremujorin e tretë, krahasuar
me tremujorin e dytë, ka ardhur nga rritja e tepricës së
kredisë afatmesme dhe afatgjatë;

• teprica e kredisë në valutë vazhdon të jetë mbizotëruese
në tepricën e kredisë gjithsej (67 për qind e saj) por, gjatë
tremujorit të tretë të vitit 2002 për herë të parë ekonomia
është kredituar më shumë në lekë se në valutë;

• mbizotëron kreditimi në sektorin privat, 97.4 për qind.
Teprica e kredisë në sektorin publik si pasojë e shlyerjeve
shënon vetëm rënie.

Grafik 1. Ritmi i rritjes me bazë vjetore i kredisë për ekonominë në
përqindje.

Kredia e re e akorduar në tremujorin e tretë të vitit 2002 arriti 16.2
miliardë lekë, afërsisht 1.4 herë më e lartë se në të njëjtën periudhë
të vitit 2001. Veçoritë kryesore që shoqëruan lëvrimin e kredive të
reja në këtë periudhë janë:

• 70 për qind e saj ishte kredi afatshkurtër;
• kredia e re ka shkuar në mbështetje të sektorit privat dhe
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të individëve;
• 54.1 për qind e kredisë së re në tremujorin e tretë të vitit

2002 është lëvruar në lekë. Gjatë tre viteve të fundit është
hera e parë që brenda një tremujori niveli i lëvrimit të
kredive të reja në lekë të jetë më i lartë se ai në valutë;

• si sistem bankar në periudhën janar-shtator 2002 është
akorduar kredi e re 44.2 miliardë lekë.

Interesi mesatar i ponderuar për kreditë e akorduara në lekë si
sistem bankar në muajin shtator, krahasuar me fundin e tremujorit
të dytë, është rritur me 1.14 pikë përqidjeje. Një nga arsyet  është
rritja e normës së yield-it të bonove të thesarit, e cila merret si
normë referencë për llogaritjen e interesit të kredive në lekë. Një
arsye tjetër është dhe prezenca prej një periudhe të gjatë e një
situate të tillë ku 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 2. Diferenca e interesit mesatar të ponderuar në lekë për
depozitat e pranuara dhe kreditë e akorduara, në pikë përqindjeje.

Normat e interesit të ponderuar për kreditë e akorduara në valutë
si sistem bankar, gjatë  muajve gusht dhe shtator, kanë shfaqur
tendenca rritëse.
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Grafik 3. Ecuria e interesave të kredisë në valutë në tregun e
brendshëm dhe atë ndërkombëtar, në përqindje.

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 4. Teprica e kredisë sipas degëve të ekonomisë

SI TË PËRMIRËSOJMË MË TEJ KLIMËN E BASHKËPUNIMIT BIZNES
– SISTEM BANKAR?

Zhvillimet e përmendura më sipër, megjithë notat optimiste që ato
transmetojnë, përsëri nuk mund të konsiderohen si të mjaftueshme
për zhvillimet e pritshme në lidhje me financimin e ekonomisë.
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Duke parë kompozimin strukturor të prodhimit të përgjithshëm në
Shqipëri, bie në sy se sektorët mbizotërues si bujqësia, industria,
e ndonjë tjetër, vazhdojnë akoma të mos thithin kapitale financiare
të mjaftueshme. Nga ana tjetër bie në sy se kontributi i kredisë në
investime prodhuese është ende i ulët dhe për më tepër duke
konsideruar peshën e lartë që zë kredia në mbështetje të aktivitetit
tregtar, mund të dilet në konkluzionin se pjesa më e madhe e kredisë
shkon për financimin e importeve.

Ne të vërtetë kreditimi është një proces i ndërlikuar, i cili nuk varet
thjesht në dëshirën e bankave, të klientëve apo në insistimin e
Bankës së Shqipërisë. Sot nuk mund të mendohet se mund të
imponosh apo të “orientosh” me direktiva aktorët e tregut që të
shpërngulin fokusin e aktivitetit të tyre në segmente të caktuara të
ekonomisë. Logjika e ekonomisë së tregut është e atillë që në
mënyrë të vazhdueshme i nxit agjentët ekonomikë të priren drejt
fitimit.  Nga këndvështrimi praktik, asnjë biznesmen i veçantë nuk
do të dijë nëse bujqësia zë pjesën më të madhe të prodhimit të
përgjithshëm të vendit dhe për rrjedhim mbart një potencial të madh
fitimi. Për aq kohë sa prodhimi bujqësor, në realitetin e 10 – 12
viteve të fundit, paraqitet jo rentabël dhe i vështirë për t’u
administruar, duket utopi të mendohet se ai do të jetë atraktiv për
të thithur kapitalet e veta dhe ato të huazuara të biznesit vendas
dhe aq më pak të atij të huaj. Besoj se të gjithë biem dakort në një
pikë, se mbizotërimi i ekonomisë në shkallë të vogël, është kthyer
në një barriere të fortë për depërtimin e kapitaleve financiare në
bujqësi. Duke ndjekur këtë logjikë, po aq e vështirë bëhet dhe prania
e biznesit bankar afër komuniteteve rurale, e për rrjedhim, si një
proces zinxhir ekonomia jonë nuk do të arrijë dot të aktivizojë
potencialet e saj ekonomike.

Megjithate, duke iu referuar të tre përfaqësive që paraqiten në këtë
sallë: komunitet bankar, atij të biznesit si dhe bankierëve qendrorë,
gjykoj se çdo njëri prej nesh ka pjesën e tij për të kontribuar në
rritjen sasiore dhe cilësore të aktivitetit kreditues në ekonomi. Nga
ana tjetër, po kaq i rëndësishëm do të jetë dhe kompaktësimi i të
tre komuniteteve në një të ashtuquajtur presion të vazhdueshëm
mbi organet vendimmarrëse dhe ekzekutive, të cilat në një formë
apo në një tjetër janë përgjegjëse për shpejtimin e ritmeve të
kryerjes se reformave ne legjislacion dhe në ekonomi.
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Për të qenë më konkret ne vazhdim do të nenvizoj disa nga drejtimet
të cilat   mendoj, se nga një kendveshtrim afatmesem janë prioritare
për të stimuluar dhe për të gjallëruar më tej rolin e kredisë bankare
në ekonomi:

BANKA E SHQIPËRISË.

• Ashtu siç e përmenda dhe më sipër, roli i Bankës së
Shqipërisë, kryesisht do të përqendrohet në plotësimin e
angazhimeve të saj për një stabilitet të përgjithshëm ekonomik me
një theks të veçantë mbi kontrollin për inflacionin. Ne vazhdojmë
të mbetemi të vendosur në qëndrimin se një inflacion i ulët,
mesatarisht ne nivelin 3 për qind është një kontribut i çmuar i cili
në asnjë rast nuk konflikton me objektivat për rritjen ekonomike të
vendit, për rritjen e punësimit dhe të nivelit të jetesës në përgjithësi.
• Banka e Shqipërisë gjykon se një sistem bankar është i
aftë të gjenerojë kredi kur ai është i shëndoshë financiarisht dhe
më tej kur ekonomia nuk është e ekspozuar ndaj rreziqeve të
ndryshme. Ekonomitë e brishta, në përgjithësi, në thelbin e tyre
konsiderohen me rrezik të lartë, duke filluar që nga ai politik e
duke përfunduar deri tek rreziku operacional. Ky potencial i lartë
sigurisht që ndikon negativisht, duke i detyruar bankat që të jenë
më të kujdesshme në politikat e tyre të kreditimit. Është kjo arsyeja,
që në planet afatmesme të Bankës së Shqipërisë është parashikuar
një tërësi masash të cilat synojnë në forcimin e aftësive
mbikëqyrëse të Bankës së Shqipërisë, me qëllimin e vetëm për të
pasur një sistem bankar të fortë dhe të shëndoshë. Banka e
Shqipërisë po ndjek me shumë vëmendje tendencën e shfaqur
këto vitet e fundit, të dominimit të kredisë në valutë, fillimisht duke
u angazhuar në studimin e rreziqeve që rrjedhin prej tij, për t’u
pasuar me tej me vlerësimet dhe rekomandimet përkatëse.
• Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të ndjekë një politikë
shumë të kujdesshme në plotësimin e funksionit të saj si autoritet
licencues i subjekteve financiare që përfshihen në aktivitete
kreditimi, pa bërë dallim nëse bëhet fjalë për institucione të
bankingut tregtar apo për institucione të tjera financiare jobanka.
Në kontekst të kësaj që thashë më sipër, përfitoj nga rasti që të
përshëndes iniciativën e kapitalit vendas për t’u angazhuar në
biznes bankar, dhe dua t’i siguroj ata se aplikimet e paraqitura do
të shqyrtohen me objektivitet dhe brenda kohës së duhur.
• Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë do të nxisë dhe do të
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mbështesë pa hezitim reformimin e mëtejshëm të sistemit bankar
në veçanti dhe të sektorit financiar në një kuptim më të
përgjithshëm. Gjykohet se privatizimi i shpejtë i bankës më të
madhe në vend, Bankës së Kursimeve do të sillte një ndikim të
madh në ekspansionin e kredisë, duke e bërë njëkohësisht pjesën
e mbetur të sistemit bankar më të kujdesshme në reagim të një
agresiviteti të mundshëm, që pronarët e rinj të saj mund të shfaqin
që në momentet e para pas privatizimit. Hapa të tjerë të
rëndësishëm në këtë drejtim Banka e Shqipërisë gjykon ngritjen e
regjistrit të kredive, bërjen e disa ndryshimeve në ligjin “Për bankat
në Republikën e Shqipërisë” pajisur me komentarin përkatës,
gjetjen e pronarit të ri për Bankën Kombëtare Tregtare etj..
• Në përfundim dua të theksoj se Banka e Shqipërisë do të
pranojë pa hezitim të bëhet palë apo të ofrojë ekspertizën e saj, sa
herë që të ideoen projekte, tavolina, forume, debate, etj., të cilat
do të synojnë në përmirësimin e klimës së biznesit në përgjithësi
apo në shtimin dhe kanalizimin me eficient të kredisë bankare, më
në vecanti.

SISTEMI BANKAR.

Përmenda më sipër disa risi në sjelljen dhe marketingun e shumicës
së bankave tregtare në politikat e tyre të kreditimit. Megjithatë, pa
mohuar arritjet dëshiroj të evidentoj disa drejtime, të cilat mendoj
se do të ndihmojnë krijimin e një klime më të ngrohtë në
marrëdhëniet biznes-bankë.

• Para së gjithash do të kërkoja që sistemi bankar të jetë
më transparent dhe më i hapur ndaj publikut. Transparenca është
një ndër faktorët e rëndësishëm që forcon lidhjet klient-bankë dhe
për më shumë, ajo i jep një kuptim më të madh konceptit të
reciprocitetit në marëdhëniet dy paleshe bankë-depozitues dhe
bankë-biznes. Aktualisht, nuk duhet të pretendohet se mjaton
publikimi i raportit vjetor të veprimtarisë së bankës, dhe me këtë i
ke mbaruar të gjitha. Duhet ta pranojmë se trashëgimia e varfër e
së kaluarës e kombinuar me zhvillimet kontradiktore të dekadës
së kaluar, ku veçoj eksperiencën famëkeqe me skemat piramidale,
neve bankierëve na vë para një detyrimi të madh për më shumë
transparencë, për më shumë hapje dhe për më shumë durim në
kontaktet që ne realizojmë me publikun në përgjithësi. Nga ana
tjetër, mendoj se kjo është një rrugë efikase edhe për sigurimin e
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stabitetit financiar në përgjithësi, pasi pranvera e fundit që kemi
kaluar na e bëri edhe një herë të qartë që krizat me mundësinë me
të lartë për të ndodhur janë ato që kanë të bëjnë me besimin publik
mbi sistemin bankar.
• Pavarësisht opinioneve të kundërta në debatin publik të
kohëve të fundit, në lidhje gjendjen aktuale të ekonomisë shqiptare,
mendoj se ambienti i përgjithshem politiko-socialo-ekonomik është
i atillë që le vend për një ekspansion me të madh të sistemit bankar,
kryesisht nisur nga këndvështrimi i shtrirjes gjeografike. Një rritje
e mbulimit të territorit si dhe hapja e degëve të reja, do të përbëjnë
një shtysë të madhe në mobilizimin e fondeve të fjetura, sidomos
në zonat rurale, duke krijuar në këtë mënyrë potenciale të mëdha
financimi. Po kështu, edhe zonat me potencial të lartë turistik,
vazhdojnë të mos jenë të mbuluara me biznes bankar, duke ndikuar
në këtë mënyrë në zhvillimin e një turizmi kaotik familjar, zhvillim i
cili kryesisht financohet nga burimet e vetë individeve.
• Për të vazhduar idenë e nisur më sipër mendoj se
agresiviteti i bankave tregtare duhet të rritet më shumë. Ajo çka
realisht doja të thoja ka të bëjë me një agresivitet më të madh në
hulumtimin e tregjeve, në hulumtimin e bizneseve me potencial të
madh në kthim, në hulumtimin gjeografik të disponimit të fondeve
financiare të lira etj..
• Në përfundim, në emër të interesit reciprok, do të inkurajoja
lidhje më të institucionalizuara të sistemit bankar me shoqatat dhe
me orgnanizimet e ndryshme të biznesit. Ndoshta, është koha që
shoqata e bankierëve të vendosë kontakte të rregullta me
përfaqësitë e biznesit, kontakte të cilat pa dyshim do ta bënin jetën
e secilës palë më të lehtë shpirtërisht dhe financiarisht.

BIZNESI

Duhet theksuar se mosha e biznesit shqiptar, po të më lejonit të
bëja një krahasim të figurshëm është në prag të fillimit të
adoleshencës. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme ka të bëjë
me faktin se përformanca e biznesit shqiptar është realisht
impresionuese, dhe nuk mund ta mohoj që ky fakt më bën të ndihem
krenar në qenien time si shqiptar.

Në pozicionin tim si ekonomist në rradhë të parë dhe si drejtues i
një prej institucioneve të rëndësishme në vendimmarrjen e
politikave ekonomike, duke përfituar nga ky eveniment do të
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dëshiroja të ofroja disa sugjerime, të cilat sinqerisht shpresoj ti
mirëprisni dhe t’i mirëkuptoni.

Pikësëpari do të doja të filloja me një apel, për më shumë besim
dhe më shumë respekt ndaj sistemit bankar shqiptar. Përsosmëria
e një sektori, e një segmenti apo edhe e një institucioni të vetëm
është një proces të cilin mund ta etiketoja si një never ending story.

Me këtë dua të them se përsosmëria ekziston vetëm në terma
relativiteti, edhe pse zhvillimet e momentit në shumicën e vendeve
të zhvilluara të lënë pa mend kur i konstaton. Duke u kthyer brenda
kufijve të Shqipërisë, nuk do ta ekzagjeroja po të thoja se jemi
ende larg praktivave dhe standardeve më të mira, e për rrjedhim
të gjitha segmentet ekonomike, politike, financiare, sociale, lënë
ende për të dëshiruar. Megjithatë, nuk do ta ekzagjeroja në qoftë
se do të deklaroja se nga këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë,
ne jemi të mendimit se kemi ndërtuar një sistem bankar të
shëndoshë, të cilin pa frikë mund ta klasifikoj si segmentin më të
rregulluar dhe më të mbikëqyrur të të gjithë ekonomisë shqiptare.

Së dyti, besoj se do të më mirëkuptoni në qoftë se do të kërkoja
më shumë ndershmëri dhe profesionalizëm në marrëdhëniet e
biznesit me bankat. Marrëdhëniet që duhet të vendosen midis jush
dhe bankave duhet të jenë marrëdhënie të bashkëpunimit reciprok,
të hapura dhe luajale. Më konkretisht, biznesi duhet të kuptojë se:
banka është pjesë e pandarë e aktivitetit të tij, në qoftë se ai do që
të jetë i suksesshëm për një kohë të gjatë. Nga ana tjetër, biznesi
duhet të kuptojë se banka përveç aftësisë që ka për financuar
nevojat e tij, ka dhe aftësinë tjetër që të kuptojë realisht se sa i aftë
dhe sa i ndershëm është biznesi në kërsesat që i drejton asaj. Pa
vënë në dyshim ndershmërinë e të pranishmëve, shumë herë është
thënë se ka biznese që nëpërmjet bilanceve të falsifikuara përpiqen
t’i shpëtojnë detyrimeve fiskale. Po ashtu, në disa raste planet e
biznesit janë të hartuara në mënyrë amatoreske apo nuk krijojnë
bindje për t’u mbështetur me kredi.

PO AKTORET E TJERE?

Sigurisht që në fillim trajtuam ato drejtime prioritare që duhet të
karakterizojnë veprimtarinë e të tre komuniteteve përfaqësuese
në sallë, në një të ardhme afatshkurtër dhe afatgjatë. Unë u përpoqa
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të sillja disa prioritete pa pretenduar se do të prekja të gjitha drejtimet
e mundshme, të cilat për të qenë të sinqertë do të kërkonin më
shumë kohë dhe përqendrim. Në qoftë se do të më lejonit,
shkurtimisht para se të kaloj në një çështje shumë të lidhur me
muajin dhjetor, do të doja të përmendja shkurtimisht edhe disa
drejtime, të cilat besoj se duhet të jenë në axhendën e priroriteteve
të institucioneve më të larta të Shtetit Shqiptar.

• Fillimisht do të doja të ndalesha në sektorin bujqësor dhe
atë turistik të vendit. Mënyra se si janë trajtuar dhe nxitur këto dy
degë në 12 vitet që lamë pas, tregon një mungesë të vizionit drejt
së ardhmes. Pas një reforme të shpejtë me tokën bujqësore që në
vitin 1991, nuk janë ndërmarrë hapa të tjerë të qenësishëm në
favor të nxitjes se interesimit dhe rritjes së prodhimit bujqësor.
Pronarë shumë të vegjel, me zotërime të pakta mjetesh prodhimi,
me një mungesë të theksuar të dëshirës për të kooperuar me njeri-
tjetrin, kanë bërë që performanca e kësaj dege me kalimin e viteve
të zbehet shumë. Aktualisht, diskutohet shumë për ligjin e pronësisë
mbi tokën, por siç parashikojnë analistët politikë kjo çështje është
shumë e ndërlikuar dhe duket se në këtë drejtim ka një ngërç politik,
i cili mund ta shtyjë edhe për shumë kohë zgjidhjen e këtij problemi.
E njëjta gjë ndodh dhe me potencialin turistik të vendit. Shumë
pak investime në infrastrukturë, ndërtime kaotike, kapacitete të
pamjaftueshme në shtretër si dhe një shërbim ende larg koncepteve
të kohës përbëjnë tiparet me tipike të turizmit në Shqipëri. Ndoshta
i gjithë ky parashtrim ishte pak i gjatë, por me këtë doja të theksoja
se këto potenciale të mëdha fitimprurëse dhe begatie ekonomike
për të dyja komunitetet tuaja, si atë bankar ashtu dhe për biznesin,
po flejnë për një kohë të gjatë dhe mendoj se ka ardhur koha për
një aktivizim të këtyre burimeve.
• Problemet që kanë të bëjnë me ekzekutimin e garancive
ose të pengjeve të lëna për kredinë e marrë. Nuk përbën ndonjë të
re fakti që drejtësia në Shqipëri manifeston probleme. Por, ajo që
vlen të theksohet është se këto probleme, përveç të tjerash,
ndikojnë edhe në politikat kredituese të sistemit bankar. Vihen shtëpi
në hipoteka, pasuri të paluajtshme, forma të tjera pengu, por në
shumicën e rasteve këto garanci të ofruara nga kredikërkuesit, nuk
ekzekutohen nga organet e përmbarimit, fenomen ky që i ka detyruar
bankat që të tregohen më të kujdesshme në kreditim.
• Niveli i ulët në infrastrukturën e informacionit, komunikimit
elektronik dhe të rrugëve. Në ditët tona avantazhet e teknologjisë



KAPITULLI V – PREZANTIME NË AKTIVITETE TË NDRYSHME

233

së informacionit, janë bërë të domosdoshme, zhvillime këto që
fatkeqësisht akoma nuk hasen në shkallë të gjerë në sistemin
bankar shqiptar. Për më tepër mungojnë regjistrat e centralizuar të
informacionit, ku bankat mund të marrin informatat e domosdoshme
për klientët e mundshëm, marrëdhëniet e tyre me banka të tjera,
informacion për listat me klientët mashtrues etj..
• Ekzistenca e tregut informal të ekonomisë. Paratë e
grumbulluara nga kontrabanda dhe trafiqet e ndryshme, shndërrohen
në burime investimesh, duke zvogëluar deri-diku kërkesën për kredi.
• Të tjera. Kultura, jo në nivelin e duhur, e publikut në
marrëdhënie me bankat; oshilacionet në ekonominë shqiptare dhe
në administratën fiskale; mungesa e projekteve në kuadër sektorial
dhe rajonal, të domosdoshme për zhvillimin e ekonomisë; situata
në rajon dhe klima e biznesit brenda vendit; etj..

EDHE NJË HERË PËR INFLACIONIN

Në përfundim, do të doja të ndalesha shkurtimisht në një argument
që kohët e fundit mund ta keni dëgjuar shpesh, por që shfrytëzoj
rastin për ta sjellë edhe një herë në tryezën e njërës prej grupeve,
së cilës i drejtohet fushata antiinflacion e ndërmarrë nga ana e
Bankës së Shqipërisë, pikërisht biznesit.

Rritja e konsiderueshme e çmimeve në fund të vitit është identifikuar
nga Banka e Shqipërisë se pjesërisht ka origjinë spekulative. Të
ballafaquar me një kërkesë inelastike për produkte ushqimore në
fund të vitit për shkak të festave, në segmente të tregut shqiptar
çmimet rriten shumë, e përsëris në mënyrë spekulative. Duke qenë
se kjo lëvizje çmimesh ndikon në treguesin kryesor për Bankën e
Shqipërisë, inflacionin, u mendua që të zhvillohet një fushatë
sensibilizuese për këtë problem në disa plane.

Së pari, është e qartë që pa bashkëpunimin e autoriteteve
ekzekutive përkatëse nuk mund të eliminohet tipari spekulativ i
tregut shqiptar. Meqenëse spekulimi ka patur një intensitet në rritje
në dy muajt e fundit, besohet se eliminimi i tij do të kërkojë një
periudhë prej disa vitesh.

Së dyti, tregu në tërësi është në proces rregullimi gjë që do të
ndikojë në reduktimin e veprimit të këtij elementi. Kjo do të thotë
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nxitje dhe mbrojtje e konkurrencës në treg, edukim i konsumatorëve
etj., rregullime të cilat gjithashtu kërkojnë një afat kohor prej më
shumë se një viti për t’u zgjidhur.

Së treti, edukimi i publikut (biznes dhe konsumator) me nevojen
për të marrë vendime racionale. Në këtë element do të punojë
Banka e Shqipërisë, e cila po organizon këtë fushatë
propagandistike me të dyja palët. Megjithatë, fushata
propagandistike do të jetë e efektshme në kohë nëse veprojnë
edhe dy faktorët e sipërpërmendur.

Elemente të rëndësishme të fushatës janë bashkëpunimi me
organet e tjera qeveritare dhe vendore, njoftimi i çmimeve në
mënyrë të vazhdueshme dhe edukimi i publikut. Sapo kemi kaluar
mesin e muajit dhjetor dhe fenomeni i rritjes së çmimeve ka filluar
të regjistrohet. Banka e Shqipërisë ka organizuar nga ana e saj,
në bashkëpunim me GTZ grumbullimin e çmimeve në disa tregje
të Tiranës dhe publikimin e të dhënave, si dhe po koordinon çmimet
e importit të mallrave nga doganat dhe të tregtimit me shumicë.
Gjetja e këtyre çmimeve, do të bëjë që të identifikohet hallka e
spekulimit, në mënyrë që të përpiqen të gjithë së bashku për
eliminimin e tij në të ardhmen.

Iu drejtohemi konsumatorëve duke përmendur faktin se sot tek ne
tregjet nuk vuajnë më për furnizime dhe mund të blihet jo vetëm
ditët e pragfestave. Mallrat janë aty dhe në këtë sens, nuk ka më
mungesa gjatë gjithë vitit, prandaj mendojmë se kujdesi në blerje
ul rritjen e kërkesës.

Mirëpo, ne sot këtu jemi me bizneset dhe iu drejtohem me një
slogan të fushatës: “Prodhues dhe tregtarë, përse u dashka të
paguajmë disa herë më shumë për festa? Edhe ju jeni
konsumatorë! “. Pra nuk besoj se bashkëpunimi i sistemit bankar
dhe në veçanti i Bankës së Shqipërisë është vetëm njëplanësh –
ndërmjetësimi financiar – ne jemi të sigurtë se mund të vendosim
ura bashkëpunimi edhe në ruajtjen e stabilitetit financiar, aq të
domosdoshëm për mbarëvajtjen e qëndrueshmërisë ekonomike.
Kjo qëndrueshmëri përkthehet në fund të fundit në rritje e prosperitet
i aktivitetit të biznesit me ndërmjetësim më të madh bankar.
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“PRANIA NË PUBLIK E GUVERNATORIT TË
BANKËS SË SHQIPËRISË, 1997-2001”

VËLLIMI I
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“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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