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KAPITULLI III. ZHVILLIMET MONETKAPITULLI III. ZHVILLIMET MONETKAPITULLI III. ZHVILLIMET MONETKAPITULLI III. ZHVILLIMET MONETKAPITULLI III. ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJETARE DHE TREGJETARE DHE TREGJETARE DHE TREGJETARE DHE TREGJET

III.1  PROGRAMI MONETAR DHE OBJEKTIVAT SASIORË

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë është orientuar drejt realizimit të objektivit të
inflacionit. Në përputhje me këtë politikë, Banka e Shqipërisë synon administrimin e

kushteve monetare në ekonomi në funksion të përmbushjes së objektivit të inflacionit në një
horizont afatmesëm. Parashikimet e zhvillimeve monetare përmblidhen në kornizën e
programit monetar për një afat kohor prej një viti. Në këtë këndvështrim, programi monetar
përcakton drejtimin në të cilin duhet të lëvizin treguesit monetarë për të përmbushur objektivin
kryesor të Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, ai është edhe një instrument kontrolli për të
vlerësuar ecurinë aktuale të treguesve monetarë dhe për të programuar ndërhyrjet e
nevojshme.

Në hartimin e programit monetar për vitin 2003 u mbajtën parasysh ndryshimet e shpejta të
raporteve të treguesve monetarë, pas tërheqjeve të depozitave në muajt mars-prill 2002.
Këto ndryshime kanë konsistuar kryesisht në uljen e raportit të parasë jashtë bankave ndaj
ofertës monetare dhe në zhvendosjen e depozitave drejt maturiteteve më të gjata. Gjithashtu,
viti 2003 u karakterizua nga një diferencë e ndjeshme e normave të interesit në lekë dhe në
valutë, një faktor ky i cili ka ndikuar në mbiçmimin e lekut.

Banka e Shqipërisë në muajin tetor,rishikoi programin monetar për vitin 2003 për ta përshtatur
më mirë atë me zhvillimet makroekonomike në vend. Rritja e kërkesës së ekonomisë për
mjete monetare çoi në ndryshimin e parashikimit të rritjes së ofertës monetare në fund të
vitit 2003 nga 8.4 për qind në 9.5 për qind. Njëkohësisht, u pakësua parashikimi për raportin
e parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare në fund të vitit. Parashikimi i programit
monetar për raportin e parasë jashtë bankave ndaj M3 në fund të vitit u ul në 28.3 për qind.
Gjithashtu, Banka e Shqipërisë rishikoi projeksionet e saj për kredinë e sistemit bankar ndaj
qeverisë dhe përbërjen e rritjes së tepricës së kredisë në lekë dhe valutë.

TTTTTabelë III.1. abelë III.1. abelë III.1. abelë III.1. abelë III.1. Krahasimi i agregatëve me programin (në miliardë lekë).Krahasimi i agregatëve me programin (në miliardë lekë).Krahasimi i agregatëve me programin (në miliardë lekë).Krahasimi i agregatëve me programin (në miliardë lekë).Krahasimi i agregatëve me programin (në miliardë lekë).

Treguesit monetarë gjatë vitit 2003 kanë ecur sipas parashikimeve të programit. Ndryshimet
midis vlerave aktuale dhe atyre të parashikuara në programin monetar janë minimale. Ndër
to si më kryesorët mund të përmendim:
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• Rritja vjetore e ofertës monetare në fund të vitit 2003 rezultoi 8.7 për qind nga 9.5
për qind që ishte parashikuar në program.

Rritja vjetore e ofertës monetare nën parashikimin e programit monetar është rezultat i
mbiçmimit të lekut gjatë vitit 2003. Ky mbiçmim ka ndikuar në një vlerë më të ulët në lekë të
depozitave në valutë në sistemin bankar. Ritmi i rritjes vjetore të depozitave në valutë rezultoi
6.6 për qind, nga 12.1 për qind i  parashikuar. Efekti i kursit ka ulur me 13.4 miliardë lekë
vlerën e depozitave në valutë.

• Niveli i parasë jashtë bankave në fund të muajit dhjetor rezultoi lehtësisht më i ulët
se parashikimi, duke bërë që niveli i depozitave në lekë të ishte mbi nivelin e parashikuar.

Si rezultat i kthimit të parasë jashtë bankave në sistem, ecuria e likuiditetit ka qenë sipas
parashikimeve ndërsa baza monetare dhe agregati M1 rezultuan nën nivelin e parashikuar
të programit.

Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë përmbushur në vazhdimësi gjatë vitit 2003.

TTTTTabelë III.2. abelë III.2. abelë III.2. abelë III.2. abelë III.2. RRRRRealizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.ealizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.ealizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.ealizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.ealizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.

III.2  OFERTA MONETARE DHE PËRBËRËSIT E SAJ

Gjatë vitit 2003, ritmi vjetor i ndryshimit të ofertës monetare ka qenë vazhdimisht në rritje,
duke u stabilizuar në nivele të qëndrueshme në muajt e fundit të vitit. Banka e Shqipërisë,

nëpërmjet një politike monetare lehtësuese, ka ndikuar në rikthimin e ritmeve të rritjes së
ofertës monetare më afër niveleve historike. Këto nivele sigurojnë një furnizim normal të
ekonomisë me para.
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Grafik III.1. Grafik III.1. Grafik III.1. Grafik III.1. Grafik III.1. Ecuria e ritmit vjetor të ofertës monetare.Ecuria e ritmit vjetor të ofertës monetare.Ecuria e ritmit vjetor të ofertës monetare.Ecuria e ritmit vjetor të ofertës monetare.Ecuria e ritmit vjetor të ofertës monetare.

III.2.1 ZHVILLIMET NË STRUKTURËN E OFERTËS MONETARE

Nga pikëpamja e likuiditetit, elementet përbërëse të ofertës monetare kanë manifestuar një
ecuri të ndryshme, e cila ka reflektuar kryesisht rikthimin në ekuilibër të strukturës së deformuar
kohore që la pas kriza e depozitave e vitit 2002.

Agregati monetar më likuid, M1, ka shënuar vazhdimisht norma negative të ndryshimit
vjetor gjatë vitit 2003. Në fund të vitit, ai ka rezultuar me një normë negative vjetore prej -5.2
për qind. Një ecuri e tillë, është përcaktuar nga zhvillimet në paranë jashtë bankave, e cila
është edhe përbërësja kryesore e tij. Gjatë vitit 2003, raporti i parasë jashtë bankave ndaj
ofertës monetare ka pësuar një rënie prej 3.5 pikësh përqindjeje, duke shënuar kështu nivelin
e tij më të ulët në katër vitet e fundit.

Grafik III.2. Grafik III.2. Grafik III.2. Grafik III.2. Grafik III.2. Struktura kohore e ofertës monetare (raporti M1/M3).Struktura kohore e ofertës monetare (raporti M1/M3).Struktura kohore e ofertës monetare (raporti M1/M3).Struktura kohore e ofertës monetare (raporti M1/M3).Struktura kohore e ofertës monetare (raporti M1/M3).

Paraja e kthyer në sistem ka lëvizur në drejtim të depozitave me afat në lekë. Në fund të vitit,
norma vjetore e rritjes së tyre arriti në 19.1 për qind, duke qenë ndjeshëm mbi normat
vjetore të viteve të kaluara. Kjo ka bërë që depozitat me afat në lekë të jenë treguesi me
kontributin më të madh në rritjen e ofertës monetare.
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Grafik III.3. Grafik III.3. Grafik III.3. Grafik III.3. Grafik III.3. Ecuria e strukturës kohore të ofertës monetare dhe normat reale tëEcuria e strukturës kohore të ofertës monetare dhe normat reale tëEcuria e strukturës kohore të ofertës monetare dhe normat reale tëEcuria e strukturës kohore të ofertës monetare dhe normat reale tëEcuria e strukturës kohore të ofertës monetare dhe normat reale të
interes i t .interes i t .interes i t .interes i t .interes i t .

Një faktor që ka ndikuar pozitivisht në zhvendosjen e ofertës monetare drejt mjeteve më pak
likuide, ka qenë edhe ruajtja në nivele relativisht të larta e normave reale të interesit për
depozitat në lekë. Ecuria e këtyre normave është ndikuar nga tendenca në rënie e normës
mesatare të inflacionit përgjatë vitit 2003.

Box III.1. Faktorët që ndikuan sjelljen e pazakontë të parasë jashtë bankave gjatë vitit
2003.

Paraja jashtë bankave ka paraqitur një sjellje të ndryshme gjatë vitit 2003 krahasuar me
vitet e mëparshme. Ajo është ulur me rreth 5.6 miliardë lekë ose 4.3 për qind gjatë vitit 2003.
Kjo ecuri “jonormale” e saj shpjegohet me rivendosjen e ekuilibrave të agregatëve monetarë,
mbas tërheqjes masive të depozitave në periudhën mars-prill të vitit 2002.

Tërheqja e depozitave bëri që raporti i parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare të
shënonte një rritje të ndjeshme. Ky raport reflekton një ekulibër të rëndësishëm monetar:
atë të strukturës së portofolit të mjeteve financiare të ekonomisë shqiptare. Ndryshimet e
këtij raporti duhet të jenë graduale. Ato duhet të reflektojnë një realitet të ri, në formën e
inovacioneve financiare apo të rritjes së besimit të publikut ndaj sistemit bankar. Rritja e
raportit nën nivelet historike ishte rrjedhojë e lëkundjes së besimit të publikut ndaj sistemit,
për arsye spekulative. Për këtë arsye, gjysma e dytë e vitit 2002 dhe viti 2003 u karakterizuan
nga kthimi i parasë në sistem. Ky kthim u shoqërua me uljen e nivelit absolut të parasë
jashtë bankave dhe të raportit të saj ndaj ofertës monetare.

Pas kësaj situate, në fund të vitit 2003 raporti i parasë jashtë bankave ndaj ofertës së parasë
ishte 27.9 për qind, duke qëndruar pranë nivelit të mesatares historike të këtyre katër viteve
të fundit (29.4 për qind). Ky raport është rreth 2.3 pikë përqindjeje më i ulët, krahasuar me të
njëjtën periudhë para krizës.
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III.2.2 ZHVILLIMET NË STRUKTURËN VALUTORE

Ndryshe nga vitet e kaluara, kontributi i përbërësit valutor në rritjen e ofertës monetare ka
rezultuar në nivele të ulëta. Gjatë vitit 2003, norma vjetore e rritjes së depozitave në valutë
është luhatur rreth vlerës 12 për qind, nga 18 për qind që vlerësohet të jetë mesatarja e saj
në pesë vitet e fundit. Mbiçmimi i lekut ndaj valutave gjatë vitit 2003 ka ndikuar në uljen e
ritmit të rritjes së depozitave në valutë. Duke përjashtuar nga analiza  efektin e kursit të
këmbimit, ritmi i rritjes së depozitave në valutë gjatë vitit 2003 do të ishte 21.9 për qind.

Struktura e ofertës monetare ka vazhduar të zhvendoset drejt valutës, edhe gjatë vitit 2003.
Por diferenca e normave të interesit midis lekut dhe valutës si dhe mbiçmimi i lekut ka bërë
që depozitat me afat në lekë të jenë më të preferuara për individët. Riorganizimi i portofoleve
ka ndikuar në forcimin e lekut në tregun valutor gjatë vitit 2003. Këta faktorë kanë ndikuar në
zbutjen e zhvendosjes së mjeteve monetare drejt valutës gjatë gjysmës së dytë të vitit
(grafiku III.4).

Grafik 1: Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 dhe rritja vjetore e saj.Grafik 1: Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 dhe rritja vjetore e saj.Grafik 1: Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 dhe rritja vjetore e saj.Grafik 1: Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 dhe rritja vjetore e saj.Grafik 1: Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 dhe rritja vjetore e saj.

Për vitin 2004 pritet që ecuria e parasë jashtë bankave të shënojë rritje. Ky është një fenomen
normal për një ekonomi të stabilizuar. Rritja e ofertës monetare shfaqet në të gjithë
komponentët përbërës të saj, por ajo që është e rëndësishme dhe në fokusin e çdo banke
qendrore, është ruajtja e strukturës së likuiditetit dhe e strukturës valutore të ofertës
monetare. Në këtë këndvështrim, viti 2004 parashikohet të ruajë relativisht të njëjtin raport
të parasë jashtë bankave ndaj M3, duke kontribuar në kontrollin e presioneve inflacioniste.

Gjithsesi, në të ardhmen, pjesëmarrja më aktive e bankave në tregun bankar, duke
prezantuar shërbime të reja (si për shembull përhapja gjerësisht e ATM-ve), përmirësimi i
situatës së përgjithshme makroekonomike, forcimi i disiplinës fiskale dhe lufta më efektive
ndaj evazionit fiskal do të bëjnë që tendenca e këtij raporti të jetë në rënie.
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Grafik III.4. Grafik III.4. Grafik III.4. Grafik III.4. Grafik III.4. Ecuria e raportit të depozitave në valutë ndaj M3.Ecuria e raportit të depozitave në valutë ndaj M3.Ecuria e raportit të depozitave në valutë ndaj M3.Ecuria e raportit të depozitave në valutë ndaj M3.Ecuria e raportit të depozitave në valutë ndaj M3.

Për të ardhmen pritet një ecuri më e balancuar e strukturës valutore të ofertës monetare.
Rritja e pritshme e kreditimit në lekë si pasojë e angazhimit të Bankës së Kursimeve në këtë
proces, do të ndikojë në rritjen e peshës së lekut në ofertën monetare.

Nivelet e ulëta të normave të interesit të depozitave në usd dhe në euro nuk kanë qenë në
nivele të mjaftueshme për t’i nxitur individët të vendosin kursimet e tyre në depozita bankare
me afat. Një konkluzion i tillë mund të nxirret edhe nga grafiku i mëposhtëm, ku vihet re
qartë ndërprerja e tendencës rritëse të raportit të depozitave me afat në valutë kundrejt
depozitave në valutë gjithsej.

Grafik III.5. Grafik III.5. Grafik III.5. Grafik III.5. Grafik III.5. Ecuria e raportit të depozitave me afat në valutë ndaj depozitaveEcuria e raportit të depozitave me afat në valutë ndaj depozitaveEcuria e raportit të depozitave me afat në valutë ndaj depozitaveEcuria e raportit të depozitave me afat në valutë ndaj depozitaveEcuria e raportit të depozitave me afat në valutë ndaj depozitave
totale në valutë dhe e normave të interesit bazë në usd dhe në euro.totale në valutë dhe e normave të interesit bazë në usd dhe në euro.totale në valutë dhe e normave të interesit bazë në usd dhe në euro.totale në valutë dhe e normave të interesit bazë në usd dhe në euro.totale në valutë dhe e normave të interesit bazë në usd dhe në euro.
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Box III.2. Vrojtimi mbi aktivitetin depozitues dhe kreditues të bankave të nivelit të dytë
gjatë vitit 2003.

Gjatë vitit 2003, Banka e Shqipërisë organizoi dy vrojtime në vazhdën e përpjekjeve për të
qenë më afër opinionit të specialistëve të bankave të nivelit të dytë mbi zhvillimet kryesore
në aktivitetin depozitues dhe kreditues. Pjesë e të vrojtuarve ishin specialistë  nga të gjitha
bankat e nivelit të dytë (rreth 100 të tillë) në të gjitha rrethet ku këto banka ushtrojnë
aktivitetin e tyre. Niveli i përgjigjshmërisë në këto vrojtime ishte 95 për qind.

Aktiviteti depozitues:Aktiviteti depozitues:Aktiviteti depozitues:Aktiviteti depozitues:Aktiviteti depozitues:
Nga vrojtimet e zhvilluara gjatë vitit 2003 për aktivitetin depozitues të bankave të nivelit të
dytë doli në pah se bankat e konsiderojnë në përmirësim aktivitetin depozitues nga
gjashtëmujori në gjashtëmujor. Si faktorë kryesorë që kanë ndikuar pozitivisht në aktivitetin
depozitues vlerësohen të jenë: rritja e besimit të publikut ndaj bankës, cilësia e lartë e
shërbimit si dhe niveli i normës së interesit.

Diferenca e normave të interesit midis depozitave në lekë dhe në valutë mendohet të ketë
favorizuar rritjen e depozitave në lekë ndërsa ka frenuar ritmet e rritjes së atyre në valutë
përgjatë vitit 2003. Politika lehtësuese e Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2003, ka ndikuar
në uljen e normave të interesit të depozitave në lekë. Specialistët e bankave, kanë vlerësuar
që politika e Bankës së Shqipërisë ka qenë e efektshme në rregullimin e deformimeve dhe
në rritjen e eficiencës së sistemit bankar.

Në përgjithësi, bankierët janë shprehur optimistë për rritjen e mëtejshme të depozitave
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2004. Privatizimi i Bankës së Kursimeve pritet të rrisë
konkurrencën në tregun bankar.

Aktiviteti kreditues:Aktiviteti kreditues:Aktiviteti kreditues:Aktiviteti kreditues:Aktiviteti kreditues:
Nga vrojtimi për aktivitetin kreditues të bankave në vitin 2003 u vu re se preferenca për
kreditimin e biznesit të mesëm vazhdon të jetë më e lartë se sa për bizneset e tjera.
Gjithësesi, në pjesën e parë të vitit u vu re një tendencë e rritjes së preferencës për biznesin
e madh. Niveli mesatar i realizimit të planit, sipas vlerësimit të vetë bankave, ka qëndruar
në të njëjtat nivele për gjithë vitin, rreth 92 për qind. Nga specialistët gjykohet se rritja e
kërkesës për kredi nga ana e biznesit si dhe tejkalimi i planit për grumbullimin e depozitave
kanë krijuar premisa për realizimin dhe tejkalimin e planit të kredidhënies.

Por, nga ana tjetër probleme të tilla si: kufizimet ligjore për bizneset, vështirësitë e bizneseve
për të siguruar kolateralin e kërkuar si dhe mosfunksionimi i plotë i zyrave të hipotekës
kanë përbërë pengesa për realizimin e planit.

Aktiviteti kreditues pritet të shënojë rritje dhe në të ardhmen dhe në veçanti te kredia për
bizneset, ku më të preferuarit do të jenë bizneset e sektorit të tregtisë. Normat e larta të
interesit si dhe mungesa e projekteve të vlefshme për kredinë në lekë janë arsyet kryesore
që mbështesin kreditimin në valutë. Privatizimi i Bankës së Kursimeve mendohet të
ndryshojë këtë preferencë në një periudhë afatmesme. Për të dyja rastet pritet që normat e
interesit në lekë dhe në valutë të ulen. Ky fakt mbështetet në uljen e normës bazë të
interesit nga banka qendrore, në rritjen e besimit në institucionet financiare, si dhe në rritjen
e konkurrencës së sistemit bankar.
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III.3   KËRKESA PËR PARA

III.3.1 MJETET VALUTORE NETO TË SISTEMIT BANKAR

Pozicioni valutor i sistemit bankar ka njohur përmirësime të dukshme gjatë vitit 2003.
Mjetet valutore neto të sistemit janë rritur me rreth 314 milionë usd gjatë vitit të shkuar.

Në terma vjetorë, rritja e këtyre mjeteve gjatë vitit 2003 është 26 për qind nga 3.2 për qind
që ishte një vit më parë.

Rezerva valutore neto e Bankës së Shqipërisë ka dhënë kontributin më të madh në rritjen e
mjeteve valutore neto të sistemit bankar, me një rritje prej 211.7 milionë usd. Faktori kryesor
që ka ndikuar në këtë rritje është mbiçmimi i euros ndaj dollarit në tregun ndërkombëtar. Ky
mbiçmim ka rritur vlerën në dollarë të pjesës së rezervës valutore të investuar në euro. Duke
përjashtuar efektin e kursit të këmbimit, rritja e rezervës valutore neto të Bankës së Shqipërisë
gjatë vitit 2003 do të ishte 123 milionë usd. Një faktor tjetër që ka ndikuar në rritjen e
rezervës valutore janë ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në kahun e blerjes së valutës së
huaj. Gjatë vitit 2003 këto blerje kapën shifrën 87.8 milionë usd. Ato kanë qenë të përqëndruara
kryesisht në nëntëmujorin e parë të vitit. Rreth 56 për qind e blerjeve ishte me bankat e
nivelit të dytë ndërsa pjesa tjetër me Ministrinë e Financave dhe të tjerë.

Bankat e nivelit të dytë kanë patur një normë më të ngadaltë rritjeje të mjeteve valutore neto.
Gjatë vitit 2003 kjo normë llogaritet 20.9 për qind ose 102.7 milionë usd. Burimi kryesor i
rritjes së mjeteve valutore neto të bankave të nivelit të dytë është rritja e depozitave të tyre
në valutë. Por, viti 2003 ka shënuar një rritje të efektivitetit të bankave në kanalizimin e
fondeve në valutë në drejtim të kreditimit të ekonomisë.

Grafik III.6. Grafik III.6. Grafik III.6. Grafik III.6. Grafik III.6. Kredia në valutë dhe depozitat në bankat e huaja si pjesë tëKredia në valutë dhe depozitat në bankat e huaja si pjesë tëKredia në valutë dhe depozitat në bankat e huaja si pjesë tëKredia në valutë dhe depozitat në bankat e huaja si pjesë tëKredia në valutë dhe depozitat në bankat e huaja si pjesë të
depozitave në valutë të sistemit bankar (në përqindje).depozitave në valutë të sistemit bankar (në përqindje).depozitave në valutë të sistemit bankar (në përqindje).depozitave në valutë të sistemit bankar (në përqindje).depozitave në valutë të sistemit bankar (në përqindje).
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III.3.2 KREDIA PËR QEVERINË

Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor ndaj PBB-së gjatë vitit 2003 shënoi vlerën 2.7 për
qind, vlerë kjo më e ulëta e arritur në gjashtë vitet e fundit. Sistemi bankar ka qenë financuesi
i brendshëm kryesor i deficitit duke dhënë një kontribut prej më shumë se 90 për qind në
këtë financim. Format e financimit të brendshëm të deficitit të përdorura gjatë vitit 2003
janë blerjet e bonove të thesarit dhe blerjet e obligacioneve dyvjeçare.

TTTTTabelë III.3. abelë III.3. abelë III.3. abelë III.3. abelë III.3. FFFFFinancimi i brendshëm i deficitit buxhetor në përqindje të PBBinancimi i brendshëm i deficitit buxhetor në përqindje të PBBinancimi i brendshëm i deficitit buxhetor në përqindje të PBBinancimi i brendshëm i deficitit buxhetor në përqindje të PBBinancimi i brendshëm i deficitit buxhetor në përqindje të PBB-----së.së.së.së.së.

Gjatë vitit 2003 bankat e nivelit të dytë kanë rritur portofolin e bonove të thesarit me rreth
17.5 miliardë lekë, ndërsa Banka e Shqipërisë ka ulur portofolin e saj të bonove me 4
miliardë lekë. Aktivë në blerjen e bonove të thesarit janë paraqitur edhe individët, me një
rritje të portofolit të tyre me 5.4 miliardë lekë ndryshe nga institucionet, të cilat kanë ulur
portofolin e tyre në masën 1.7 miliardë lekë.

Box III.3. Ecuria në vite e rezervës valutore të Bankës së Shqipërisë.

Ka shumë arsye që bankat qendrore mbajnë dhe përdorin rezervën valutore. Në përgjithësi,
rezerva valutore mbahet për t’i shërbyer nevojave të tregtisë së jashtme dhe për të ruajtur
stabilitetin e monedhës vendase në tregun valutor. Në kushtet e regjimeve të lira të kurseve
të këmbimit, siç është edhe rasti i Shqipërisë, mbajtja e nivelit të rezervës valutore nuk
përbën një objektiv madhor për bankën qendrore. Në të tilla raste, mbajtja dhe administrimi
i saj do të ndihmojë në sheshimin e luhatjeve afatshkurtra në kursin e këmbimit.

TTTTTabelë 1. Rabelë 1. Rabelë 1. Rabelë 1. Rabelë 1. Rezerva valutore bruto e Bankës së Shqipërisë në vite (milionë usd).ezerva valutore bruto e Bankës së Shqipërisë në vite (milionë usd).ezerva valutore bruto e Bankës së Shqipërisë në vite (milionë usd).ezerva valutore bruto e Bankës së Shqipërisë në vite (milionë usd).ezerva valutore bruto e Bankës së Shqipërisë në vite (milionë usd).

Përgjithësisht, rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë ka ardhur në rritje. Duke përjashtuar
vitin 1999, rezerva valutore bruto gjatë periudhës 1995-2003 ka patur një normë mesatare
rritjeje prej 13.7 për qind. Në dhjetor të vitit 2003 kjo rezervë arriti nivelin 1.025 miliardë usd.
Kjo rritje erdhi kryesisht si rezultat i rritjes së të ardhurave nga investimet e rezervës, i
ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor, i hyrjeve nga institucione
ndërkombëtare për Qeverinë Shqiptare për financim projektesh si edhe nga rritja e vlerës së
investimeve në euro të konvertuara në usd si rezultat i mbiçmimit të euros ndaj dollarit.

Gjithashtu, niveli i rezervës valutore në muaj importe, si një tregues i përballueshmërisë së
kërkesës për importe, mallrash dhe shërbimesh, në raste të paparashikuara krizash
financiare, ka qenë në nivele të kënaqshme.
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Grafik III.7. Grafik III.7. Grafik III.7. Grafik III.7. Grafik III.7. Financimi i brendshëm bruto i deficitit buxhetor gjatë vitit 2003Financimi i brendshëm bruto i deficitit buxhetor gjatë vitit 2003Financimi i brendshëm bruto i deficitit buxhetor gjatë vitit 2003Financimi i brendshëm bruto i deficitit buxhetor gjatë vitit 2003Financimi i brendshëm bruto i deficitit buxhetor gjatë vitit 2003
(miliardë lekë).(mil iardë lekë).(mil iardë lekë).(mil iardë lekë).(mil iardë lekë).

Bankat e nivelit të dytë kanë investuar edhe në obligacionet qeveritare. Qeveria ka emetuar
rreth 4.2 miliardë obligacione dyvjeçare gjatë vitit 2003, një formë tjetër kjo e financimit të
brendshëm të deficitit buxhetor, prezantuar në tetor të një viti më parë.

III.3.3 KREDIA PËR EKONOMINË

Sistemi bankar gjatë vitit 2003 ka shënuar arritje dhe përmirësime të dukshme dhe të
vazhdueshme në drejtim të financimit të ekonomisë nëpërmjet kredisë bankare. Gjatë vitit
2003, teprica e kredisë u rrit me 11.9 miliardë lekë duke realizuar 92 për qind të nivelit të
parashikuar në programin monetar për këtë vit. Ky kreditim i ekonomisë ka përbërë 37.5 për
qind të burimit të rritjes së parasë gjithsej gjatë vitit 2003. Kredia e re lëvruar gjatë vitit 2003
ishte 92.6 miliardë lekë ose 48 për qind më shumë se në vitin 2002. Në mungesë të mbiçmimit
të lekut ndaj euros dhe usd gjatë vitit 2003, kjo shifër do të regjistronte 100.1 miliardë lekë.
Duke qenë se ekonomia kreditohet më shumë në valutë, rritja e tepricës së kredisë përballet
edhe me efektin e kursit të këmbimit. Mbiçmimi i lekut gjatë vitit 2003, ka ndikuar në uljen me
5.3 miliardë lekë të tepricës së kredisë. Duke eliminuar këtë efekt kursi, teprica e kredisë për
ekonominë është rritur me 17.2 miliardë lekë, duke tejkaluar me 33 për qind parashikimin e
programit monetar.

Grafik III.8. Grafik III.8. Grafik III.8. Grafik III.8. Grafik III.8. Norma e rritjes vjetore të tepricës së kredisë dhe kredisë së re tëNorma e rritjes vjetore të tepricës së kredisë dhe kredisë së re tëNorma e rritjes vjetore të tepricës së kredisë dhe kredisë së re tëNorma e rritjes vjetore të tepricës së kredisë dhe kredisë së re tëNorma e rritjes vjetore të tepricës së kredisë dhe kredisë së re të
lëvruarlëvruarlëvruarlëvruarlëvruar.....
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Duke mbajtur inflacionin në kufij të pranueshëm, politika monetare e Bankës së Shqipërisë
gjatë vitit 2003 ka dhënë ndihmën e saj në krijimin e një klime të favorshme në financimin e
biznesit privat. Politika monetare lehtësuese e Bankës së Shqipërisë u shoqërua me uljen e
normave të interesit të kredive në lekë. Gjithashtu, përmirësimi i likuiditetit të bankave ndikoi
në uljen e kostos së ndërmjetësimit të tyre (ulje e spredit kredi-depozita).

TTTTTabelë III.4. abelë III.4. abelë III.4. abelë III.4. abelë III.4. Ecuria e disa treguesve kryesorë të kredisë për ekEcuria e disa treguesve kryesorë të kredisë për ekEcuria e disa treguesve kryesorë të kredisë për ekEcuria e disa treguesve kryesorë të kredisë për ekEcuria e disa treguesve kryesorë të kredisë për ekonominë.onominë.onominë.onominë.onominë.

Teprica e kredisë për ekonominë, në fund të vitit 2003, arriti 50.6 miliardë lekë. Struktura e
portofolit të saj shënoi një zhvendosje drejt kredisë afatmesme dhe asaj afatgjatë. Teprica
e kredisë afatmesme dhe afatgjatë shënoi 54 për qind të totalit të kredisë në fund të vitit
2003, duke shënuar një rritje prej 8.5 pikësh përqindjeje krahasuar me vitin 2002. Kjo tregon
se bankat janë duke u prirur gjithnjë e më shumë drejt financimeve të projekteve afatgjata,
me efekte pozitive në ekonomi.

Struktura e portofolit të kredisë sipas monedhave (lekë/valutë) rezultoi në 20 me 80 për qind
në fund të muajit dhjetor të vitit 2003, nga 21 me 79 për qind që ishte në fund të vitit 2002.

TTTTTabelë III.5. abelë III.5. abelë III.5. abelë III.5. abelë III.5. Ecuria e treguesve të tepricës së kredisë, në përqindje.Ecuria e treguesve të tepricës së kredisë, në përqindje.Ecuria e treguesve të tepricës së kredisë, në përqindje.Ecuria e treguesve të tepricës së kredisë, në përqindje.Ecuria e treguesve të tepricës së kredisë, në përqindje.

STRUKTURA E TEPRICËS SË KREDISË SIPAS DEGËVE TË EKONOMISË
Sektori i tregtisë vazhdon të mbetet sektori më i preferuar për kreditim nga bankat e nivelit
të dytë. Ky sektor vazhdon të zërë pjesën më të madhe në portofolin e kredisë si sistem
bankar në fund të vitit 2003. Aktivitetet bujqësore vazhdojnë të mbeten larg preferencave të
bankave për kreditim. Gjithësesi, gjatë vitit 2003 ka një përmirësim të lehtë në drejtim të
kreditimit të kësaj dege të ekonomisë dhe të industrisë përpunuese. Po ashtu, është rritur
kreditimi i individëve për blerje të pasurive të patundshme.
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TTTTTabelë III.6. abelë III.6. abelë III.6. abelë III.6. abelë III.6. TTTTTeprica e kredisë sipas degëve të ekeprica e kredisë sipas degëve të ekeprica e kredisë sipas degëve të ekeprica e kredisë sipas degëve të ekeprica e kredisë sipas degëve të ekonomisë (në përqindje).onomisë (në përqindje).onomisë (në përqindje).onomisë (në përqindje).onomisë (në përqindje).

KREDIA E RE GJATË VITIT 2003
Gjatë vitit 2003, sistemi bankar ka akorduar kredi të re në nivel mesatar mujor 7.7 miliardë
lekë në muaj, ndërsa muaji dhjetor shënoi shifrën më të lartë të lëvrimit të kredive të reja,
14.4 miliardë lekë. Në strukturën e kredisë së re sipas afateve mbizotëron kredia afatshkurtër
(68 për qind) dhe në strukturën sipas monedhave mbizotëron kredia në valutë (67 për qind).
Dominimi i kredisë në valutë, si në portofolin e kredisë ashtu edhe në totalin e kredive të
reja, është pasojë e diferencës së normave të interesit midis kredive në lekë dhe kredive në
valutë. Kjo diferencë vazhdon të favorizojë kreditimin në valutë. Megjithatë, kjo diferencë ka
ardhur në rënie, duke rritur atraktivitetin e kredive në lekë.

Për vitin 2003 kredia e re e akorduar ka qenë më tepër e orientuar  për qëllime tregtare (56
për qind), për industrinë përpunuese (11 për qind) dhe për blerje të pasurive të patundshme
nga individët (8 për qind).

TTTTTabelë III.7. abelë III.7. abelë III.7. abelë III.7. abelë III.7. Ecuria e kredisë së re në vite, në miliardë lekë.Ecuria e kredisë së re në vite, në miliardë lekë.Ecuria e kredisë së re në vite, në miliardë lekë.Ecuria e kredisë së re në vite, në miliardë lekë.Ecuria e kredisë së re në vite, në miliardë lekë.
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Box III.4. Përqëndrimi i tregut të huadhënies bankare gjatë vitit 2003.

Sistemi bankar shqiptar është karakterizuar nga rritja e konkurrencës bankare gjatë viteve
të fundit. Prania e bankave private dhe shtimi i tyre është shoqëruar me zbehjen e
përqëndrimeve monopoliste në tregun bankar shqiptar.

Gjatë vitit 2003, përqëndrimi në tregun e huadhënies po zbehet. Numri i bankave
pjesëmarrëse në këtë treg ka ardhur në rritje. Vlerat e indeksit H, i cili mat se sa i përqëndruar
është tregu i huadhënies bankare për tregues të ndryshëm, gjatë vitit 2003, kanë tentuar
drejt rënies. Kështu, ka një rënie të përqëndrimit të kreditimit në lekë dhe të kreditimit
afatgjatë. Kjo është shoqëruar me përfshirjen e një numri më të madh të bankave si në
kreditimin në lekë ashtu dhe në terma kohorë afatgjatë.

TTTTTabelë 1. Indeksi i Herfindalit për disa tregues të tepricës së kredisë.abelë 1. Indeksi i Herfindalit për disa tregues të tepricës së kredisë.abelë 1. Indeksi i Herfindalit për disa tregues të tepricës së kredisë.abelë 1. Indeksi i Herfindalit për disa tregues të tepricës së kredisë.abelë 1. Indeksi i Herfindalit për disa tregues të tepricës së kredisë.

Kreditë e reja të lëvruara gjatë tre viteteve të fundit janë shoqëruar me ritme të larta rritjeje.
Por, edhe pse numri i bankave ka ardhur në rritje dhe pjesëmarrja e tyre në tregun e
huadhënies është përmirësuar, përsëri katër banka janë dominuese në lëvrimin e kredive
të reja. Krahasuar me vitin 2002 ka një rënie prej 2 pikë përqindjeje të kredive të reja të
lëvruara nga katër bankat më aktive. Gjithashtu, fenomeni i përqëndrimit në treguesin e
kredive të reja afatshkurtra dhe të kredive në lekë është shoqëruar me tendenca rënieje,
duke e krahasuar me fundin e vitit 2002.

TTTTTabelë 2. Ecuria e indeksit Nabelë 2. Ecuria e indeksit Nabelë 2. Ecuria e indeksit Nabelë 2. Ecuria e indeksit Nabelë 2. Ecuria e indeksit N, në përqindje (pesha e 4 bankave më aktive në, në përqindje (pesha e 4 bankave më aktive në, në përqindje (pesha e 4 bankave më aktive në, në përqindje (pesha e 4 bankave më aktive në, në përqindje (pesha e 4 bankave më aktive në
akordimin e kredive të reja).akordimin e kredive të reja).akordimin e kredive të reja).akordimin e kredive të reja).akordimin e kredive të reja).
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Box III.5.  Përqëndrimi i depozitave, viti 2003.

Përqëndrimi i tregut të depozitave edhe gjatë vitit 2003 u shoqërua nga tendenca rënëse në
pëgjithësi. Kjo, e shpjeguar si me shtimin e bankave të reja ashtu edhe me zgjerimin e
degëve të bankave ekzistuese.

Grafik 1. Indeksi i Herfindalit për totalin e depozitave si sistem bankarGrafik 1. Indeksi i Herfindalit për totalin e depozitave si sistem bankarGrafik 1. Indeksi i Herfindalit për totalin e depozitave si sistem bankarGrafik 1. Indeksi i Herfindalit për totalin e depozitave si sistem bankarGrafik 1. Indeksi i Herfindalit për totalin e depozitave si sistem bankar.....

Ndryshe paraqitet situata në treguesin e depozitave në lekë, përqëndrimi i të cilave vazhdon
të mbetet i lartë. Banka e Kursimeve, edhe gjatë vitit 2003, ruajti pozitat dominuese në
aktivitetin depozitues në lekë. Tregu i depozitave në valutë nuk paraqet dukuri përqëndrimi
por është duke u shndërruar në një treg ku vepron konkurrenca e pastër.

Grafik 2. Indeksi i Herfindalit për depozitat në lekë dhe në valutë.Grafik 2. Indeksi i Herfindalit për depozitat në lekë dhe në valutë.Grafik 2. Indeksi i Herfindalit për depozitat në lekë dhe në valutë.Grafik 2. Indeksi i Herfindalit për depozitat në lekë dhe në valutë.Grafik 2. Indeksi i Herfindalit për depozitat në lekë dhe në valutë.
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III.4  ECURIA E KURSIT TË KËMBIMIT GJATË VITIT 2003

Gjatë vitit 2003 në tregun e brendshëm valutor kanë mbizotëruar prirjet mbiçmuese të
lekut. Në krahasim me fundin e vitit 2002, në fund të vitit 2003 leku u paraqit i mbiçmuar

me rreth 20.85 për qind kundrejt dollarit dhe 3.60 për qind kundrejt monedhës së përbashkët
evropiane.

Faktori kryesor në forcimin e lekut kundrejt monedhave të tjera ka qenë ndryshimi i ndjeshëm
midis normave të interesit të ofruara nga investimet në monedhën vendase (depozita në
lekë dhe bono thesari) kundrejt atyre në valutë, e gjitha kjo në kushtet e një inflacioni të ulët
brenda kufijve të synuar nga Banka e Shqipërisë. Rritja e importeve gjatë vitit 2003 ka
mbështetur kërkesën për valutë, por oferta e lartë e valutës ka qenë e mjaftueshme për të
nxitur mbiçmimin e lekut.

Në dallim nga vitet e tjera, prirjet forcuese të lekut qenë të pranishme edhe gjatë pjesës së
parë të vitit, një periudhë që tradicionalisht është karakterizuar nga nënçmim i lekut kundrejt
valutave. Njëkohësisht, dobësimi i ndjeshëm i dollarit amerikan në tregjet ndërkombëtare
rriti volatilitetin në tregun e brendshëm, duke qenë se dollari amerikan është një monedhë
psikologjikisht e rëndësishme në tregun vendas. Banka e Shqipërisë, duke patur parasysh
këta faktorë, në përputhje edhe me politikën e saj monetare zbutëse, ka qenë e pranishme
në tregun valutor, veçanërisht në gjysmën e parë të vitit. Të gjitha ndërhyrjet e Bankës së
Shqipërisë gjatë vitit 2003 kanë qenë në kahun e blerjes, duke synuar zvogëlimin e ofertës
së valutës dhe rritjen e asaj të lekut në treg, për të zbutur presionet mbiçmuese të lekut.

Në gjysmën e dytë të vitit, prania e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor ka qenë më e
ulët. Gjatë kësaj periudhe u vu re një mbiçmim më i fortë i lekut ndaj euros, i shoqëruar me
një luhatshmëri më e lartë të raportit euro/lek. Ky mbiçmim ishte kryesisht rrjedhojë e ecurisë
pozitive të monedhës së përbashkët evropiane në tregun ndërkombëtar. Në përgjithësi,
monedha e përbashkët evropiane është më pak volatile se dollari amerikan, si pasojë e
rëndësisë gjithnjë në rritje që ka marrë euro në tregun e brendshëm. Kjo dukuri është e
kuptueshme në kushtet kur euro është monedha kryesore e hyrjes së valutës në vend dhe e
pagesës në tregtinë ndërkombëtare.

Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në gjysmën e dytë të vitit qenë të përqëndruara në
periudhat kur leku tradicionalisht tenton të mbiçmohet më shumë. Kështu, gjatë muajit
gusht u blenë rreth 3.0 milionë usd, ndërkohë që në dhjetor mungesa e agresivitetit të
Bankës së Shqipërisë në treg (u blenë rreth 3.3 milionë usd) solli vlerat e të dy valutave
kryesore, euro dhe dollar amerikan, në nivelet më të ulëta për vitin 2003. Në fund të vitit,
euro tregtohej me 133.6 lekë, ndërsa dollari amerikan me 106.2 lekë.

TTTTTabelë II I .8. abelë II I .8. abelë II I .8. abelë II I .8. abelë II I .8. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutorNdërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutorNdërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutorNdërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutorNdërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor
gjatë vitit 2003 (sipas tremujorëve).gjatë vitit 2003 (sipas tremujorëve).gjatë vitit 2003 (sipas tremujorëve).gjatë vitit 2003 (sipas tremujorëve).gjatë vitit 2003 (sipas tremujorëve).
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Grafik III.9. Ecuria e raporteve euro/lek dhe usd/lek gjatë vitit 2003.Grafik III.9. Ecuria e raporteve euro/lek dhe usd/lek gjatë vitit 2003.Grafik III.9. Ecuria e raporteve euro/lek dhe usd/lek gjatë vitit 2003.Grafik III.9. Ecuria e raporteve euro/lek dhe usd/lek gjatë vitit 2003.Grafik III.9. Ecuria e raporteve euro/lek dhe usd/lek gjatë vitit 2003.

III.5  INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka patur natyrë lehtësuese gjatë vitit 2003.
Trendi rënës i normës bazë të interesit ka qenë në të njëjtin kah me atë të një pjese të

mirë të vendeve të rajonit dhe të Eurozonës.

Në pjesën më të madhe të vitit 2003, zbatimi i politikës monetare u krye në kushtet e
tepricës së likuiditetit në sistemin bankar. Për këtë arsye, operacionet e Bankës së Shqipërisë
kanë patur për qëllim tërheqjen e likuiditetit. Instrumentet monetare të përdorura për zbatimin
e saj kanë vijuar të jenë ato indirekte. Operacionet kryesore të përdorura kanë qenë ankandet
e repove njëjavore, ankandet e repove njëmujore dhe tremujore dhe shitjet me të drejta të
plota të bonove të thesarit.

Këto instrumente janë përdorur në mënyrë fleksibile në varësi me kushtet e tregut të parasë.
Ndërkohë, janë bërë edhe përmirësime në bazën rregullatore të tyre si në llogaritjen dhe në
remunerimin e rezervës së detyruar dhe me normën e depozitës njëditore të Bankës së
Shqipërisë.

TTTTTabelë III.9. abelë III.9. abelë III.9. abelë III.9. abelë III.9. FFFFFormat e përdorura në ankandin e repove njëjavore për vitin 2003.ormat e përdorura në ankandin e repove njëjavore për vitin 2003.ormat e përdorura në ankandin e repove njëjavore për vitin 2003.ormat e përdorura në ankandin e repove njëjavore për vitin 2003.ormat e përdorura në ankandin e repove njëjavore për vitin 2003.
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III.5.1 ANKANDET E MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES

Në tremujorin e parë të vitit 2003, Banka e Shqipërisë vijoi me operacionet për injektimin e
likuiditetit në sistem. Që prej fundvitit 2002, ishte vënë re rikthimi i  depozitave në sistem
dhe përmirësimi i likuiditetit të bankave. Për këtë arsye u veprua me instrumentin e repove
të anasjellta njëjavore me shumë të pakufizuar dhe me çmim fiks. Kjo formë ankandi u
përdor deri në muajin mars 2003, duke injektuar mesatarisht 1.6 miliardë lekë likuiditet në
javë.

Përmirësimi i qëndrueshëm i gjendjes së likuiditetit të bankave dhe frenimi i tendencës
rritëse të yield-it të bonove të thesarit bëri që në muajin mars Banka e Shqipërisë të
ndryshonte formën e instrumenteve monetare. Deri në fund të vitit, ajo ka ndërhyrë në treg
për tërheqjen e likuiditetit me anë të repove.

Grafik III.10. Grafik III.10. Grafik III.10. Grafik III.10. Grafik III.10. Gjendja e likuiditetit të sistemit bankar gjatë vitit 2003.Gjendja e likuiditetit të sistemit bankar gjatë vitit 2003.Gjendja e likuiditetit të sistemit bankar gjatë vitit 2003.Gjendja e likuiditetit të sistemit bankar gjatë vitit 2003.Gjendja e likuiditetit të sistemit bankar gjatë vitit 2003.

Ankandet e repove njëjavore janë organizuar kryesisht të formës me çmim fiks dhe me
shumë të pakufizuar. Mesatarisht, vëllimi i tyre ka qenë 3.2 miliardë lekë në javë, krahasuar
me 2.3 miliardë lekë që ka qenë vëllimi mesatar i repove të anasjellta njëjavore gjatë vitit
2002.

Në javët e fundit të muajit dhjetor, Banka e Shqipërisë ndryshoi formën e ankandit duke
ndërhyrë me marrëveshje riblerjeje me shumë çmime dhe me shumë të shpallur, dhe duke
lejuar bankat të përcaktojnë  normën e interesit.

III.5.2 INSTRUMENTET STRUKTURORE

Për administrimin e likuiditetit gjatë vitit 2003, Banka e Shqipërisë ka përdorur edhe
operacionet strukturore, si: marrëveshjet repo njëmujore dhe tremujore dhe transaksionet e
shitjeve me të drejta të plota.

Gjatë vitit 2003 u organizuan 11 ankande reposh njëmujore, në dy prej të cilave nuk pati
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pjesëmarrje nga bankat. Ndërhyrjet janë bërë gjatë periudhës mars-korrik dhe më pas në
muajin nëntor për shuma që kanë variuar nga 1 deri në 3 miliardë lekë. Ndërkohë, shumat e
pranimit nga bankat kanë variuar në kufij më të ngushtë, nga 0.1 deri në 2.4 miliardë lekë.

Ndërhyrje me ankande reposh tremujore ka patur vetëm në një rast, në muajin maj, për një
shumë rreth 1 miliard lekë.

Ndërkohë, tërheqje të pakthyeshme të likuiditetit (strukturore) janë realizuar nëpërmjet 4
ankandeve të shitjeve me të drejta të plota, përkatësisht në muajt qershor, korrik dhe shtator
2003. Shuma e tërhequr nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet këtyre ankandeve në total arriti
rreth 4 miliardë lekë.

III.5.3 LEHTËSITË MBËSHTETËSE

Ndryshe nga një vit më parë, bankat janë treguar aktive në përdorimin e depozitës njëditore,
si pasojë edhe e përmirësimit të gjendjes së tyre të likuiditetit. Vëllimi mesatar i përdorimit
të saj ishte 1.1 miliardë, krahasuar me 0.5 miliardë lekë gjatë vitit 2002.

Në muajin dhjetor 2003, Banka e Shqipërisë rriti me 0.5 pikë përqindjeje diferencën e interesit
të depozitës njëditore me atë të repos. Ky ndryshim u bë për të nxitur vëmendjen e bankave
në drejtim të administrimit të likuiditeteve në treg. Ndërkohë, korridori i sipërm - diferenca
midis interesit të kredisë njëditore me atë të marrëveshjeve repo – ka mbetur i pandryshuar.

Grafik III.11. Grafik III.11. Grafik III.11. Grafik III.11. Grafik III.11. Normat e interesit të instrumenteve të Bankës së Shqipërisë.Normat e interesit të instrumenteve të Bankës së Shqipërisë.Normat e interesit të instrumenteve të Bankës së Shqipërisë.Normat e interesit të instrumenteve të Bankës së Shqipërisë.Normat e interesit të instrumenteve të Bankës së Shqipërisë.

Kredia njëditore është tërhequr shumë rrallë gjatë vitit 2003, ndërkohë që vitin paraardhës
ajo u lëvrua gjerësisht si instrument mbështetës për përballimin e mungesës së likuiditetit.
Niveli mesatar i saj gjatë vitit 2003 ka qenë rreth 0.03 miliardë lekë, krahasuar me 2.1
miliardë lekë që ishte në vitin 2002. Kredia lombard nuk është përdorur në asnjë rast gjatë
vitit 2003.
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III.5.4 PËRMIRËSIMET E BËRA GJATË VITIT 2003 NË KUADRIN
OPERACIONAL TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Viti 2003 shënoi përmirësime të rëndësishme të instrumentit të rezervës së detyruar.
Përmirësimet e rregullores në muajin mars, bënë që ky instrument për nga struktura dhe
funksionimi t’i afrohet mjaft modelit të Bankës Qendrore Evropiane. Këto ndryshime ishin:

• përcaktimi i bazës së llogaritjes së rezervës së detyruar mbështetur në të dhënat e
bilanceve mujore të bankave të nivelit të dytë;

• aplikimi i sistemit të mesatarizimit mujor dhe vendosja e mobilizimit të rezervës së
detyruar në baza mujore;

• ndryshimi i periudhës së mbajtjes së rezervës së detyruar, duke e bërë të ngjashme
me standardet e Bankës Qendrore Evropiane;

• llogaritja e remunerimit të rezervës së detyruar në lekë mbi normën bazë të interesit;
• përafrimi i masave që merren për mosplotësimin e rezervës së detyruar me ato të

zbatuara nga Banka Qendrore Evropiane;
• rritja e përqindjes së remunerimit të rezervës së detyruar nga 50 në 70 për qind të

normës bazë të interesit në lekë dhe euriborit dhe të liborit; dhe
• rritja e kufirit të përdorimit të saj nga 5 për qind në 20 për qind.

Këto përqindje dhe norma e rezervës së detyruar, do të vazhdojnë të jenë nën vëmendjen e
Bankës së Shqipërisë për të vlerësuar nevojën e ndryshimit të tyre. Ato do të përbëjnë
sfidën kryesore në drejtim të përafrimit të instrumentit të rezervës së detyruar me modelin
e Bankës Qendrore Evropiane.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka përmirësuar edhe rregulloren e kolateralit të përdorur
gjatë operacioneve të saj. Përmirësimet konsistojnë në mënyrën e vlerësimit të kolateralit
me qëllim rritjen e eficiencës së kuadrit operacional të Bankës së Shqipërisë. Masat e
përcaktuara synojnë të reduktojnë rrezikun e tregut dhe rrezikun e kreditit që përfshin
operacionet kredituese dhe të sanksionojnë marrjen e masave adiministrative në rastet e
mosplotësimit të kolateralit.

III.6  TREGJET FINANCIARE

Në kushtet kur sistemi rezultoi me teprica likuiditeti, huamarrja në tregun ndërbankar,
ndonëse e shpeshtë, ka qenë për nevoja afatshkurtra (kryesisht njëditore). Vëllimi

mesatar ditor i transaksioneve ka qenë 0.5 miliardë lekë, krahasuar me rreth 1 miliard në
vitin 2002.

Në tregun primar, kërkesa e qeverisë për mjete monetare është plotësuar kryesisht nga
bankat e nivelit të dytë dhe nga individët. Oferta e pjesëmarrësve në tregun primar ka qenë
në mjaft raste, më e lartë se shuma e shpallur nga Ministria e Financave, sidomos në
gjysmën e dytë të vitit 2003. Kjo ka ndikuar kështu në uljen e vazhdueshme të yield-it të
bonove të thesarit.

Kërkesa më e lartë nga bankat ka qenë për maturimet më të gjata, ato dymbëdhjetëmujore.
Në fakt, gjatë vitit 2003, edhe pesha që kanë zënë bonot e thesarit dymbëdhjetëmujore në
totalin e bonove të emetuara nga qeveria është rritur në 31 për qind nga 22 për qind që ishte
në vitin 2002.
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Grafik III.12. Grafik III.12. Grafik III.12. Grafik III.12. Grafik III.12. Vëllimi i bonove të thesarit të kërkuara nga qeveria.Vëllimi i bonove të thesarit të kërkuara nga qeveria.Vëllimi i bonove të thesarit të kërkuara nga qeveria.Vëllimi i bonove të thesarit të kërkuara nga qeveria.Vëllimi i bonove të thesarit të kërkuara nga qeveria.

Krahas tregtimit të bonove të thesarit në treg primar, qeveria ka emetuar në frekuenca
mujore edhe obligacione me afat dyvjeçar, në shuma që varionin nga 300 deri në 500
milionë lekë. Norma e interesit për këto letra me vlerë ka rënë gradualisht përgjatë gjithë
vitit. Në fund të dhjetorit 2003 ajo rezultoi në vlerën 10.2 për qind, nga 14.10 në dhjetor 2002.

Në tregun e brendshëm valutor, gjatë vitit 2003, veçanërisht në gjysmën e dytë të tij, leku ka
patur tendencë të mbiçmohej ndjeshëm kundrejt dollarit amerikan, ndikuar kjo dhe nga
zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në tregun valutor me
synim stabilitetin e kursit të këmbimit. Në tremujorin e parë të vitit 2003, ndërhyrjet janë
bërë për pakësimin e dollarit në treg, ndërsa  në periudhën maj-gusht dhe në muajin dhjetor,
ato kanë ndikuar në pakësimin e euros. Në këto raste, luhatjet e lekut kundrejt monedhave të
euros dhe usd kanë ardhur si pasojë e prurjeve të emigrantëve në kohë pushimesh.

Grafik III.13. Grafik III.13. Grafik III.13. Grafik III.13. Grafik III.13. Ecuria e kursit të brendshëm të këmbimit.Ecuria e kursit të brendshëm të këmbimit.Ecuria e kursit të brendshëm të këmbimit.Ecuria e kursit të brendshëm të këmbimit.Ecuria e kursit të brendshëm të këmbimit.
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III.7  NORMAT E INTERESIT

Normat e interesit në të gjitha tregjet kanë patur një tencencë rënëse gjatë vitit 2003,
duke reflektuar politikën monetare të Bankës së Shqipërisë. Në fund të vitit 2003, normat

e interesit të transaksioneve njëditore në tregun ndërbankar shënuan 3.92 për qind. Kjo
normë është pothuajse e përgjysmuar krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Norma e interesit në tregun ndërbankar është ndikuar jo vetëm nga uljet në normën e interesit
bazë, por dhe nga ulja e normës së interesit të depozitës njëditore në fillim të dhjetorit.

Grafik III.14. Grafik III.14. Grafik III.14. Grafik III.14. Grafik III.14. Ecuria e normave të interesit në tregun ndërbankarEcuria e normave të interesit në tregun ndërbankarEcuria e normave të interesit në tregun ndërbankarEcuria e normave të interesit në tregun ndërbankarEcuria e normave të interesit në tregun ndërbankar.....

Në fund të vitit 2003, yield-i i bonove të thesarit arriti pothuajse në nivelet e parakrizës së
likuditetit. Krahasuar me një vit më parë, uljen më të lartë e kanë paraqitur bonot e thesarit
me maturitet tremujor, me 3.85 pikë përqindje. Yield-i për këtë maturitet pësoi një rënie të
theksuar që pas sinjalit të parë lehtësues të dhënë nga banka qendrore, ndërsa për dy
maturitetet e tjera ndryshimet kanë qenë të shpërndara njëtrajtësisht nga sinjali në sinjal.
Faktor tjetër ndikues në rënien e yield-it të bonove të thesarit ka qenë rritja e kërkesës së
bankave për të blerë bono, krahasuar me ofertën e qeverisë.

TTTTTabelë III.10. abelë III.10. abelë III.10. abelë III.10. abelë III.10. Ndryshimet e normave të interesit të bonove të thesarit.Ndryshimet e normave të interesit të bonove të thesarit.Ndryshimet e normave të interesit të bonove të thesarit.Ndryshimet e normave të interesit të bonove të thesarit.Ndryshimet e normave të interesit të bonove të thesarit.

  
 

     
      
      
      

1 Sinjali nga Banka e Shqipërisë është dhënë në fund të muajit prill 2003.
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Grafik III.15. Grafik III.15. Grafik III.15. Grafik III.15. Grafik III.15. Ecuria e normave të interesit në tregun primar sipas maturiteteve.Ecuria e normave të interesit në tregun primar sipas maturiteteve.Ecuria e normave të interesit në tregun primar sipas maturiteteve.Ecuria e normave të interesit në tregun primar sipas maturiteteve.Ecuria e normave të interesit në tregun primar sipas maturiteteve.

Normat e interesit të depozitave dhe të kredive kanë rënë përgjatë gjithë vitit 2003, gjë që
është reflektuar edhe në rënien e kostos së ndërmjetësimit të sistemit bankar2 nga 7.9 pikë
përqindjeje në fund të vitit 2002, në 5.05 pikë përqindjeje në fund të vitit 2003. Kjo diferencë
është më e ulëta historike e tij.

TTTTTabelë III.11. abelë III.11. abelë III.11. abelë III.11. abelë III.11. Ndryshimet e normave të interesit të depozitave dhe kredive.Ndryshimet e normave të interesit të depozitave dhe kredive.Ndryshimet e normave të interesit të depozitave dhe kredive.Ndryshimet e normave të interesit të depozitave dhe kredive.Ndryshimet e normave të interesit të depozitave dhe kredive.

Tendenca rënëse e normave nominale të interesit ka ndikuar në rënien e normës reale të
interesit. Megjithatë, ajo ka mbetur në nivele pozitive.

Grafik III.16. Interesat realë dhe nominalë të depozitave me afatGrafik III.16. Interesat realë dhe nominalë të depozitave me afatGrafik III.16. Interesat realë dhe nominalë të depozitave me afatGrafik III.16. Interesat realë dhe nominalë të depozitave me afatGrafik III.16. Interesat realë dhe nominalë të depozitave me afat
dymbëdhjetëmujor në lekë.dymbëdhjetëmujor në lekë.dymbëdhjetëmujor në lekë.dymbëdhjetëmujor në lekë.dymbëdhjetëmujor në lekë.

 
 

 
     

      
      
      

 
      

      
      

      

2 Diferencës së normës së interesit të kredive dhe depozitave.
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Megjithë luhatjet e vërejtura, mund të themi që në gjysmën e dytë të vitit 2003 interesat
realë janë karakterizuar nga stabiliteti i tyre rreth një niveli mesatar prej 4 për qind.

Normat e interesit në valutë gjatë vitit 2003 kanë patur tendencë rënëse, ndikuar nga niveli
rënës i interesave në tregjet ndërkombëtare.

Grafik III.17. Grafik III.17. Grafik III.17. Grafik III.17. Grafik III.17. Normat e interesit për fluksin e ri të depozitave në valutë.Normat e interesit për fluksin e ri të depozitave në valutë.Normat e interesit për fluksin e ri të depozitave në valutë.Normat e interesit për fluksin e ri të depozitave në valutë.Normat e interesit për fluksin e ri të depozitave në valutë.

Lehtësimi i politikës monetare në mes të vitit 2003, fillimisht nga Banka Qendrore Evropiane
e më pas nga Rezerva Federale, ndikoi në uljen e ndjeshme të interesave të depozitave në
valutë. Më pas, normat e interesit janë karakterizuar nga një stabilitet relativ.

Në tregun e kredive në valutë, normat e interesit kanë qenë në përgjithësi stabël. Në gjysmën
e dytë të vitit, ato janë luhatur rreth nivelit 7 për qind.

Grafik III.18. Grafik III.18. Grafik III.18. Grafik III.18. Grafik III.18. Normat e interesit për kredinë e dhënë në valutë.Normat e interesit për kredinë e dhënë në valutë.Normat e interesit për kredinë e dhënë në valutë.Normat e interesit për kredinë e dhënë në valutë.Normat e interesit për kredinë e dhënë në valutë.

Në këtë treg vërehen më tepër luhatje të normës së interesit sesa tek depozitat në valutë.
Këtu, ndikim ka edhe ndryshimi i strukturës së dhënies së kredisë nga njëri muaj në tjetrin.

TTTTTabelë III.12. abelë III.12. abelë III.12. abelë III.12. abelë III.12. Normat e interesit mesatar të ponderuar të kredive për fundin e vitit.Normat e interesit mesatar të ponderuar të kredive për fundin e vitit.Normat e interesit mesatar të ponderuar të kredive për fundin e vitit.Normat e interesit mesatar të ponderuar të kredive për fundin e vitit.Normat e interesit mesatar të ponderuar të kredive për fundin e vitit.
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