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PËRMBAJTJA  

1) Hyrje.  

2) Treguesit që përdoren për matjen e ndërmjetësimit financiar.  

3) Treguesit me të përshtatshëm për matjen e këtij fenomeni në                           

Shqipëri.  

4) Ecuria në vite e ndërmjetësimit financiar dhe e kostos së 

ndërmjetësimit në Shqipëri.  

5) Ecuria e treguesve të ndërmjetësimit duke përjashtuar Bankën e 

Kursimeve. 

6) Faktorët që ndikojnë në ndërmjetësimin financiar. Si kanë vepruar 

ata në rastin e Shqipërisë. 

7) Analiza krahasuese me vendet e rajonit.  

8) Ç’mund të bëhet në të ardhmen? 
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1. HYRJE1. 

Në ditët e sotme, pavarësisht se tregjet financiare janë sofistikuar dhe 

individët mund të investojnë kursimet e tyre drejtpërdrejt në firmat huamarrëse, 

institucionet financiare vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në 

ndërmjetësimin e fondeve. Niveli i ndërmjetësimit financiar ndikon drejtpërsëdrejti 

në nxitjen e investimeve dhe në rritjen ekonomike. Ky fakt merr një rëndësi më të 

madhe për vendet në zhvillim me një sektor financiar të brishtë. 

Ndërmjetësuesit financiarë kryejnë funksionin e ndërmjetësimit nëpërmjet 

grumbullimit të fondeve të individëve që dëshirojnë të investojnë kursimet e tyre 

dhe i vënë këto fonde në dispozicion të kompanive apo të firmave që kërkojnë 

financim. Ata veprojnë si agjentë për kursimtarët duke iu siguruar informacionin 

cilësor të nevojshëm për investimin e kursimeve të tyre dhe më pas duke kryer 

transaksionet përkatëse. Ndërmjetësuesit, duke përfituar nga ekonomitë e 

shkallës, arrijnë të reduktojnë ndjeshëm koston e informacionit dhe të 

transaksionit, e për pasojë rrisin eficiencën e investimeve të kursimeve në 

ekonomi. 

Gjithashtu, ndërmjetësuesit financiarë sigurojnë transformimin e natyrës 

së aseteve duke emetuar detyrime financiare. Këto kontrata financiare ju 

përshtaten preferencave të individëve që investojnë kursimet e tyre, pasi kanë 

kosto më të ulët monitorimi, likuiditet më të lartë, si dhe janë më pak të 

ekspozuara ndaj ndryshimeve të çmimit.  

Një përparësi tjetër e ndërmjetësuesve financiarë është aftësia e tyre për 

të reduktuar rrezikun nëpërmjet diversifikimit të portofolit. Ata marrin përsipër 

rrezikun e kombinimit të maturiteteve midis aseteve dhe detyrimeve duke ju 

                                            
1 Saunders Anthony,  "Financial Institutions Management”, botimi i tretë, viti 2000.  
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përshtatur më mirë preferencave të njësive suficitare dhe deficitare të 

ekonomisë.  

Meqenëse detyrimet e instuticioneve depozituese janë një komponent i 

rëndësishëm i ofertës së parasë, e cila ka ndikim në normën e inflacionit, 

institucionet financiare luajnë një rol kyç në transmetimin e politikës monetare 

nga banka qendrore tek agjentët e tjerë ekonomikë.  

Shpeshherë bankat mund të jenë e vetmja mundësi financimi për sektorë 

të veçantë strategjikë të ekonomisë, duke shërbyer në shpërndarjen sa më 

eficiente të fondeve të grumbulluara.  

Së fundi, institucionet financiare luajnë një rol të veçantë në rritjen e 

eficiencës së shërbimit të pagesave, e cila ndikon në zhvillimin ekonomik.    

Ekzistojnë një numër i madh institucionesh financiare që kryejnë këto 

funksione e që kanë përparësitë e mësipërme, por për nga karakteristikat që ato 

kanë klasifikohen në: institucione financiare bankare, institucione financiare 

jobankare dhe institucione financiare të investimeve.  Megjithatë, në këtë 

material, me ndërmjetësues financiar, do të kuptohet institucionet financiare 

bankare, sepse sistemi bankar është segmenti më i zhvilluar i sektorit financiar 

në Shqipëri.   

2.TREGUESIT QË PËRDOREN PËR MATJEN E NDËRMJETËSIMIT                             

FINANCIAR.  

Korrelacioni pozitiv që ekziston midis ndërmjetësimit financiar dhe rritjes 

ekonomike i jep një rëndësi të veçantë studimit të faktorëve për nxitjen dhe 

zhvillimin e ndërmjetësimit financiar.  
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Shumë studiues2 nënvizojnë se normat e kursimeve në vendet në 

tranzicion janë të njëjta me ato të vendeve me ekonomi tregu të zhvilluar. Por, 

nga ana tjetër, ndërmjetësimi financiar, i parë nga shumëzuesi i ofertës së 

parasë, është shumë më i ulët në vendet në tranzicion. Kjo tregon se pjesa më e 

madhe e kursimeve nuk ndërmjetësohen nga sektori bankar. Shumëzuesi i 

parasë bazë ose raporti ndërmjet parasë së depozituar mbi bazën monetare 
shprehin shkallën në të cilën bankat mbledhin cash-in dhe krijojnë 
depozitat. 

 Përdorimi i depozitave të reja të krijuara mund të shikohet nga ana aktive 

e bilancit të bankave. Për rritjen ekonomike, financimi i sektorit privat duket të 

jetë i rëndësishëm, ndaj për këtë arsye një rëndësi të veçantë merr raporti i 
kreditit të sektorit privat mbi bazën monetare. Ky tregues i dytë i 

ndërmjetësimit financiar mat në ç’sasi bankat gjenerojnë fonde për financimin e 

sektorit privat nga baza monetare.  

Për të matur efikasitetin e bankave në grumbullimin e depozitave, J. 

Bonin3 përdor raportin e depozitave të individëve ndaj PBB, i cili shpreh se sa 

mirë sektori bankar po kryen detyrën e tij për të mbledhur kursimet e individëve. 

Në vendet me sektor financiar të zhvilluar, raporti i ofertës së parasë (M3) ndaj  

PBB- së përdoret shpesh si një përafërsim i kësaj madhësie.  

Në një ekonomi tregu të zhvilluar raporti i kreditit të brendshëm të bankave 

ndaj PBB-së është zakonisht një matës i mirë i huasë bankare për sektorin privat 

me kushte tregtare. Gjithësesi, në vendet në tranzicion huatë bankare nuk janë 

të kufizuara tek biznesi privat dhe shpeshherë përfshijnë një sasi të rëndësishme 

të huasë së akorduar qeverisë dhe ndërmarrjeve shtetërore. Prandaj, mendohet 

                                            
2 Rother Philipp, “Explaining the Behaviour of Financial Intermediation: Evidence from Transistion 
Economies”, W/P 99/36, IMF, mars 1999.  
3 Bonin John, “ Financial Intermediation in Southeast Europe: Banking in Balkan”, tetor 2000. 
“Ndërmjetësimi financiar efektiv konsiston në grumbullimin e depozitave kryesisht nga kursimtarët 
dhe dhënien hua kooperativave dhe huamarrësve të mëdhenj në terma tregtarë” 
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që për vendet në tranzicion tregues më i përshtatshëm për huatë në kushtet 

tregtare është huaja dhënë sektorit privat në përqindje ndaj PBB. Përpjesa 

që zë kredia dhënë sektorit privat ndaj totalit të kreditit të brendshëm është 

një tregues tjetër që paraqet shkallën e ndërmjetësimit nga sistemi bankar.   

Bonin thekson, gjithashtu, se një matës i mirë i efikasitetit të 

ndërmjetësimit bankar është raporti i kredisë me afat ndaj depozitave me afat, 
meqenëse këto dy elemente së bashku i përgjigjen më mirë funksionit të 

ndërmjetësimit. Ky raport shpreh se ç’pjesë e kursimeve të grumbulluara shkon 

për kreditimin e ekonomisë duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen dhe zhvillimin 

ekonomik të vendit.  

Vetë procesi i kontraktimit ndërmjet investitorit primar dhe atij përfundimtar 

ka koston e tij, por meqenëse bankat tregtare kanë aftësinë dhe mundësi më të 

mira për të grumbulluar dhe për të përpunuar informacionin, kostoja mund të 

rezultojë më e ulët. Gjithashtu, bankat përfitojnë nga ekonomitë e shkallës si dhe 

kanë mundësi të diversifikojnë portofolin e tyre dhe si rrjedhim të ofrojnë një 

rrezik më të ulët.  

Për matjen e kostos së ndërmjetësimit bankar, merret në analizë 

diferenca e normave të interesit ndërmjet depozitave me afat dhe kredive 
me afat, meqenëse këta dy tregues i përgjigjen më mirë të dyja kanaleve të 

ndërmjetësimit. Në përgjithësi, kur kjo diferencë është shumë e madhe, 

konsiderohet si një pengesë për zgjerimin dhe zhvillimin e ndërmjetësimit 

financiar, përderisa dekurajon kursimtarët e mundshëm me një kthim të ulët për 

depozitat dhe kufizon financimin për huamarrësit e mundshëm duke reduktuar 

mundësinë për investime të parashikuara dhe në këtë mënyrë mundësinë e 

rritjes të ekonomisë.      
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3. TREGUESIT MË TË PËRSHTATSHËM PËR MATJEN E KËTIJ FENOMENI NË 

SHQIPËRI. 

Në rastin e Shqipërisë, përdorimi i shumëzuesit të parasë si matës për 

ndërmjetësimin financiar është i papërshtashëm për vetë disavantazhet që 

paraqet ky tregues.  

- Së pari, shumëzuesi i parasë nuk përfshin përdorimin e burimeve 

financiare të gjeneruara nga sistemi bankar. Si rrjedhim, duke supozuar se 

financimi i sektorit privat paraqitet si pika më kritike ndërmjet ndërmjetësimit 

financiar dhe rritjes ekonomike, analiza e shumëzuesit të parasë mund të jetë e 

papërshtatshme nëse një pjesë e madhe e fondeve është përdorur për të 

financuar qeverinë. Në Shqipëri, investimi në bono thesari të qeverisë përbën 

investimet kryesore në portofolin e sistemit bankar.  

Tabela 1. Investimi i fondeve të sistemit bankar në vite.      

Vitet 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Fondet në miliardë lekë   

Depozita gjithsej  42.5 65.5 106.7 125.8 171.4 211.5 228.9 274.5

Depozitat në lekë 26.6 43.7 74.7 89.1 123.3 156.2 167.2 216.6

Depozitat në valutë      15.94     21.82     32.04     36.73     48.09      55.29 61.75 57.89

Investimet e fondeve në %4   

Bono thesari  2.2 27.5 56.1 69.3 77.9 76.7 86.0 78.6

Kredi për ekonomine në lekë 32.7 23.0 15.4 12.8 9.8 6.8 6.2 5.9

Kredi për ekonominë në valutë 6.2 6.5 9.1 12.0 11.7 16.8 25.3 41.1

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

                                            
4 Investimet e fondeve në përqindje të depozitave në monedhën përkatëse. 
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- Së dyti, shumëzuesi i parasë mat ndërmjetësimin financiar duke u 

bazuar në rezidentët ndërsa treguesi i raportit të kredisë përfshin ndërmjetësim 

financiar ndërkombëtar. Kjo, sepse krediti i brendshëm bankar dhënë sektorit 

privat mund të financohet si nga depozitat e vendasve ashtu dhe nga kreditë e 

agjentëve të huaj, në veçanti bankat. Si rrjedhim, raporti i kreditit ndaj bazës 

monetare reflekton, gjithashtu, aftësinë e bankave vendase për të ndërmjetësuar 

ndërmjet depozituesve të huaj dhe huamarrësve vendas. Gjatë viteve të para të 

tranzicionit në Shqipëri, financimi nga agjentët e huaj, ka qenë një përbërës me 

peshë i burimeve të fondeve të akorduara për sektorin privat. Përjashtimi i këtij 

përbërësi do të ndikonte në një vlerësim jo të plotë të ndërmjetësimit financiar.  

Raporti i depozitave me afat ndaj bazës monetare është një tregues që 

përmban të njëjtat disavantazhe sikurse dhe shumëzuesi i parasë, prandaj për 

rastin e Shqipërisë gjykohet se është një tregues i papërshtashëm.  

Raporti i kreditit ndaj bazës monetare përbën një tregues jo shumë të 

favorshëm për rastin e Shqipërisë. Kjo për faktin se pjesa dërrmuese e kredisë 

së akorduar sektorit privat është në monedhë të huaj. Duke patur parasysh se 

baza monetare nuk i përfshin depozitat në monedhë të huaj, ky raport do të ishte 

i papërshtashëm. Nga ana tjetër5, raporti i kreditit mbi bazën monetare është një 

tregues i përdorimit të fondeve të mbledhura. Marrja në analizë e këtij treguesi do 

të ishte e papërshtatshme nëse ai nuk shikohet në të njëjtën bazë krahasuese 

me treguesin e grumbullimit të depozitave. Disavantazhet që paraqet treguesi i 

shumëzuesit për rastin e Shqipërisë e bëjnë të papërshtashëm duke ndikuar dhe 

në mospërshtatjen e raportit të kreditit si matës i njërit prej kanaleve të 

ndërmjetësimit. 

Për të evituar disavantazhet e sipërpërmendura, të treguesve të 

mësipërm, gjykojmë se në kushtet e Shqipërisë do të ishin më të përshtashëm 

                                            
5 Po t’i referohemi vetëm kredisë në lekë të akorduar për sektorin privat. 
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raporti i depozitave me afat ndaj PBB -së dhe raporti i kredisë dhënë sektorit 

privat ndaj PBB-së. Këto raporte shprehin drejtpërsëdrejti ndikimin që ka 

ndërmjetësimi financiar në rritjen ekonomike. Gjithashtu, një tregues i 

përshtashëm për matjen e ndërmjetësimit në Shqipëri është dhe raporti i kredive 

për sektorin privat ndaj depozitave me afat, duke marrë në konsideratë të dyja 

kanalet e ndërmjetësimit.  

Si tregues për koston e ndërmjetësimit në rastin e Shqipërisë është marrë 

marzhi i ndërmjetësimit. Ky tregues shpreh diferencën ndërmjet kostos që 

paguhet për grumbullimin e fondeve dhe të ardhurave nga aktivet fitimprurëse 

dhe komisionet6 bankare. Kjo diferencë përcakton nga ana sasiore koston që 

rrjedh nga sistemi bankar për ndërmjetësimin e fondeve ndërmjet ofruesve dhe 

përdoruesve të tyre. Ky tregues, në ndryshim nga treguesi i përmendur nga 

Bonin, përfshin si shpenzim dhe koston për depozitat pa afat kurse në krahun e 

të ardhurave përfshin dhe të ardhurat nga investimet në bono thesari dhe aktive 

të tjera financiare. Meqenëse në portofolin e bankave peshën më të madhe e zë 

investimi në bono thesari, mospërfshirja e të ardhurave nga bonot e thesarit do të 

deformonte ndjeshëm koston reale të ndërmjetësimit. Prandaj, ndryshimet 

ndërmjet këtyre dy treguesve për matjen e kostos së ndërmjetësimit janë të 

ndjeshme.  

Gjithësesi duhet theksuar se të gjithë treguesit e sipërpërmendur, kanë si 

disavantazh kryesor mospërfshirjen e ndëmjetësimit financiar të ofruar nga 

institucionet financiare jobanka. Por, duke marrë parasysh zhvillimin e 

deritanishëm të këtyre institucioneve në Shqipëri, përjashtimi i tyre nga treguesit 

e analizuar nuk dëmton konkluzionet e arritura.   

                                            
6 Në përgjithësi, marzhi i ndërmjetësimit përfshin vetëm komisionet që kanë lidhje me aktivet 
fitimprurëse, por, në rastin e Shqipërisë, për mungesë të të dhënave të detajuara janë marrë të 
ardhurat nga komisionet në total. 
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4. ECURIA NË VITE E TREGUESVE TË NDËRMJETËSIMIT FINANCIAR NË 

SHQIPËRI.  

Disa nga treguesit e sipërpërmendur janë analizuar në vite për Shqipërinë. 

Nga ecuria e treguesve vihet re se aktualisht bankat në Shqipëri mbledhin 

depozita të cilat përbëjnë një pjesë relativisht të lartë të PBB-së, por këto fonde 

nuk janë përdorur për të financuar sektorin privat.  

Tabelë 2: Ecuria e treguesve të ndërmjetësimit për Shqipërinë në vite.  

Treguesit7 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Depozita me afat /PBB (1) 17.0 21.4 15.3 25.9 29.4 32.7  33.2  36.4 

Krediti i brendshëm /PBB (2) 13.4 17.7 26.0 27.5 28.2 30.4 30.6 32.5

Kredi sektori privat /PBB (3) 3.8 3.7 3.9 3.8 3.2 3.6 4.5 5.9

Kredi sektori privat /Depozita me 
afat  

22.5 17.2 25.3 14.6 11.0 11.0 13.6 16.1

Kredi sektori priv./ kredit të 
brendshëm 28.6 21.0 14.9 13.8 10.4 10.9 13.4 14.2

Marzhi i ndërmjetësimit 8     9.0 7.9 6.4 4.1 

Diferenca midis normës së 
kredisë dhe të depozitave me afat 10.1 -3.2 10.2 11.4 16.7 7.9

Burim: Banka e Shqipërise. 

 

 

 

 

                                            
7Shënim:” Depozita me afat” përfshijnë depozitat me afat në monedhën vendase dhe depozitat 
në monedhë të huaj.  “Kredi sektori privat” përfshin edhe huatë kaluar pranë ATK.  

Box 1. 
Si kosto e ndërmjetësimit për sistemin bankar shpeshherë është përdorur dhe diferenca

ndërmjet normës së interesit të ponderuar të investimeve të reja dhe të depozitave të reja të

pranuara. Gjykojmë se marzhi i ndërmjetësimit është një tregues që përshtatet më mirë për

matjen e kostos për vet avantazhet që paraqet në lidhje me treguesin e mësipërm.   

- Marzhi i ndërmjetësimit bazohet në tepricën e aktiveve dhe pasiveve duke përfshirë dhe

cilësinë e huave (e cila ndikon në koston e ndërmjetësimit) ndërsa treguesi i dytë

bazohet vetëm në flukset e reja të depozitave dhe të investimeve.   
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Vihet re se të dy treguesit e ndërmjetësimit (1) dhe (3) kanë pësuar rritje 

gjatë viteve të fundit. Por, treguesi i depozitave ndaj PBB-së (shih grafikun nr. 1) 

ka ndjekur një ritëm rritjeje shumë të shpejtë, ndërsa për kredinë ndaj sektorit 

privat vihen re ndryshime shumë të vogla nga viti në vit . 

Grafik 1. Ecuria e treguesve të ndërmjetësimit financiar. 

-
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Ecuria e treguesve të ndërmjetësimit si dhe pjesa relativisht e ulët që 

përbën kredi sektori privat i bankave ndaj kreditit të brendshëm (14.2 % në vitin 

2001) dëshmon se në Shqipëri, bankat private përdorin depozitat që të 

                                                                                                                                  
8 Në vitin 1998 të dhënat e mbikëqyrjes raportohen sipas një sistemi të ri raportues dhe nuk 
mund të krahasohen me të dhënat e mëparshme.  
  

 

- Marzhi i ndërmjetësimit përfshin të gjitha aktivet financiare që ka sistemi bankar

ndërkohë që treguesi tjetër shikon vetëm investimet në bono thesari dhe në kredi.

- Marzhi i ndërmjetësimit përfshin një spektër më të gjerë të të ardhurave dhe

shpenzimeve sesa treguesi i dytë. 
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financojnë aktivitetet fiskale dhe pothuajse fiskale të qeverisë duke mbajtur një 

pjesë të lartë të aseteve bankare në letra me vlerë të qeverisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjithësesi, duhet përmendur se përpjesa që zë kredia ndaj sektorit privat 

në kreditin e brendshëm të bankave ka ardhur duke u rritur, gjë që tregon për një 

tendencë në rritje të investimit në aktivitetin e kredidhënies dhe për pjesëmarrjen 

më aktive të bankave në procesin e ndërmjetësimit.  

Efikasiteti i sistemit bankar, i shprehur me raportin që zë kredia e dhënë 

në fondet e mbledhura, gjithashtu, ka ardhur duke u rritur sidomos gjatë dy viteve 

të fundit, mbas rënies së thellë që pati në vitin 1997 dhe në vazhdim në vitin 

1998 (grafiku 2). Rënia e këtij raporti në këtë periudhë erdhi si rezultat i tërheqjes 

së dukshme të bankave nga tregu i huadhënies.  

  

 

Box 2. 
 

Ky është një zhvillim që, përveç  shmangies negative të potencialit ndërmjetësues të bankave

në aktivitet fitimprurëse, përbën shkak potencial për kriza në sistemin financiar. 

 

Një përqindje e lartë depozitash e kanalizuar në financimin e aktiviteteve fiskale të qeverisë do

të thotë një ekspozim më i lartë i sistemit financiar ndaj luhatshmërisë së ekuilibrave të sferës

politike që mund të përkthehet në ndryshime të konsiderueshme të interesave të bonove në

momente të caktuara ose eksternalitete të tjera negative ndaj sistemit. Për shembull një

pozicionim i tillë ishte shkaku kryesor i falimentimit të disa bankave të rëndësishme në sistemin

finaciar turk, gjë e cila nëpërmjet efektit domino në bankat dhe insititucionet e tjera financiare

ishte një ndër zhvillimet kryesore që solli krizën financiare në Turqi (krizë e shoqëruar nga

zhvlerësim i monedhës vendase dhe recesion, reperkusionet e së cilës vazhdojnë edhe sot). 
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Grafik 2. Ecuria e efikasitetit të sistemit bankar në vite.  
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Ndërsa po t’i referohemi kostos së ndërmjetësimit financiar për sistemin 

bankar shqiptar ajo ka ardhur vazhdimisht në rënie. Kjo tregon për një zbutje të 

dukshme të diferencës ndërmjet normës së interesit të depozitave me normën e 

investimit. Kjo rënie ka ardhur si rezultat i rritjes së konkurrencës në sistemin 

bankar si pasojë e hyrjes së bankave të reja me kapital të huaj, rritjes së 

përvojës së bankave, përmirësimit të cilësisë së huave, uljes se rrezikut politik si 

dhe forcimit të shtetit ligjor. Gjithashtu, mendohet se dhe fillimi i remunerimit të 

rezervës së detyrueshme në fund të vitit 2000, ka qenë një faktor që mund të 

ketë ndikuar në rënien e kostos së ndërmjetësimit.  

Grafik 3. Ecuria e kostos të ndërmjetësimit të sistemit bankar në vite. 
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Nga treguesit e analizuar më sipër mund të konkludojmë se shkalla e 

ndërmjetësimit për sektorin privat nga bankat shqiptare është mjaft e ulët. 

Gjithashtu, në pamundësi për t’i investuar fondet e tyre në kredi, bankat 

investojnë në bono thesari dhe për të ruajtur marzhet e tyre të fitimit mbajnë të 

larta normat e interesit në bono thesari.   

5. ECURIA E TREGUESVE TË NDËRMJETËSIMIT DUKE PËRJASHTUAR BANKËN 

E KURSIMEVE  

Nga shumë studime teorike është vënë re se bankat private në mënyrë të 

vazhdueshme kanë patur diferencë të normave të interesit më të ulta, kosto 

operacionale më të ulët si dhe cilësi më të mirë të portofolit të huasë. Ndërsa 

bankat me kapital shtetëror duket sikur nuk udhëhiqen nga forcat e tregut,  

diferenca e normave të interesit të tyre është më e lartë si rezultat i kostove 

operacionale shumë më të larta dhe i një cilësie portofoli të huasë jo të mirë.  

Meqenëse Banka e Kursimeve ka një pozicion dominues në tregun e 

depozitave dhe është banka e vetme shtetërore, treguesit e sipërpërmendur të 

ndërmjetësimit janë analizuar duke përjashtuar Bankën e Kursimeve. Gjithashtu, 

meqenëse Banka e Kursimeve është ndaluar nga autoriteti monetar që të japë 

kredi, ajo ndikon vetëm në krahun e grumbullimit të depozitave duke mos 

përmbushur funksionin e plotë të ndërmjetësimit.   

Tabelë 4: Ecuria e treguesit të ndërmjetësimit për Shqipërinë në vite (pa BK)  

Treguesit 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Diferenca midis norms së kred. dhe të 
dep. me afat  14.05 -5.69 9.30 11.43 15.72 7.63

Rap. kredi sek. priv/depozita me afat  68.49 11.51     22.10      22.98       19.38    75.66 

Kredi sek priv/ kreditit të brendshëm  8.0 1.2 1.7 1.8 2.1 10.3
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Nga përjashtimi i Bankës së Kursimeve vihet re se ecuria e këtyre 

treguesve nuk paraqitet e njëtrajtshme.  Por, duhet të përmendim se vihet re një 

përmirësim i treguesve të ndërmjetësimit nga viti në vit. Në vitin 1997, në tregun 

e huadhënies pati një tkurrje, e cila thellohet edhe më shumë nëse e 

përjashtojmë Bankën e Kursimeve. Mbas vitit 1997 vëmë re një përmirësim 

gradual të efikasitetit dhe, në përgjithësi, të treguesve të tjerë të ndërmjetësimit. 

Rënia e lehtë në vitin 2000 mendohet të ketë qenë pasojë e investimeve të 

fondeve në bono thesari (shih tabelën 1). Gjithësesi, duhet vlerësuar se ecuria e 

treguesve të ndërmjetësimit vë në dukje se pozicioni dominues që ka Banka e 

Kursimeve si bankë shtetërore, nuk ka qenë faktori i vetëm në shkallën e ulët të 

ndërmjetësimit financiar të ofruar nga bankat, por edhe madhësia e vetë sistemit 

bankar është një faktor tjetër i rëndësishëm. Me rritjen e numrit të bankave në 

sistem dhe me rritjen e përvojës vihet re një përmirësim i ndjeshëm i treguesve.   

Grafik 4. Ecuria e efikasitetit të sistemit bankar në vite.  
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6. FAKTORËT QË NDIKOJNË NË SHKALLËN E NDËRMJETËSIMIT FINANCIAR NË 

SHQIPËRI. 

Oferta e ndërmjetësimit financiar për ekonominë paraqet angazhimin e 

bankave për të rritur depozitat dhe për të dhënë kredi. Faktorët kryesorë, të cilët 

ndikojnë në ofertën e ndërmjetësimit financiar mund t’i ndajmë në dy grupe të 

mëdha: 

- Faktorë ekzogjenë të biznesit bankar që ndryshe quhen kufijtë teknikë në 

ndërmjetësimin financiar. Këta faktorë, në kombinim me aftësinë e kufizuar të 

bankës qendrore për të krijuar para, përbëjnë kufizimet brenda të cilave shkalla 

aktuale e ndërmjetësimit financiar është e përcaktuar nga faktorët e ofertës dhe 

të kërkesës. Faktorët më kryesorë teknikë janë rezerva e detyrueshme e kërkuar 

dhe sasia e bazës monetare teknikisht e kërkuar për shlyerjen e pagesave. 

Rezerva e detyrueshme konsiderohet një kufizim teknik ekzogjen, sepse një 

normë e lartë e rezervës së detyrueshme e kufizon bankën në mobilizimin e 

parave të grumbulluara.  

- Faktorët që ndikojnë mbi fitimet e pritura. Fitimi në ndërmjetësimin 

financiar jepet nga diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të 

aktivitetit bankar. Shpenzimet përfshijnë shpenzimet e interesit, kostot 

administrative si dhe interesin e humbur nga investimi i rezervës së 

detyrueshme. Të ardhurat vijnë nga investimi i fondeve në kredi dhe në shërbime 

të tjera të ofruara nga bankat. Përderisa vendimi për të ofruar ndërmjetësim 

financiar varet nga pritjet, probabiliteti që mund t’iu vihet të ardhurave dhe 

shpenzimeve luan një rol të rëndësishëm.  

 Faktorët kryesorë që ndikojnë në fitimin e bankës (në koston e 

ndërmjetësimit financiar) paraqiten më poshtë: 
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Diferenca e  normave të interesit 

Diferenca midis normës së interesit të kredisë dhe të depozitave, ndërthur 

efektin e të ardhurave dhe të shpenzimeve nga aktiviteti financiar i bankës. 

Faktorët kryesorë që ndikojnë në përcaktimin e kësaj diference janë të lidhur me 

koston administrative të bankës, me pozicionin që zë banka në treg dhe me 

nivelin e huave me probleme në sistem. Vendimi për të ofruar ndërmjetësim 

financiar të mëtejshëm është i bazuar, gjithashtu, dhe në fitimin marzhinal të 

pritshëm. Për këtë arsye, duhet të merren parasysh dhe veprimet në të ardhmen 

të bankës si dhe normat e pritshme të interesit për kredinë dhe për depozitat e 

reja. Po t’i referohemi rastit të Shqipërisë pasiguria që shoqëron të ardhurat si 

dhe koston, ka qenë një faktor tjetër që ka ndikuar në diferencën e lartë të 

normave të interesit duke penguar thellimin e mëtejshëm të ndërmjetësimit. Nga 

ana tjetër, për shkak të konkurrencës së kufizuar, kjo diferencë nuk varet 

plotësisht nga probabiliteti që mund të caktohet për të ardhurat dhe kostot e 

pritshme.  Gjithësesi, një diferencë e lartë e interesave është në përgjithësi një 

tregues i ineficiencës, e një rreziku në rritje ose të një mungese të konkurrencës 

në tregun bankar. Por, gjithashtu, është e vërtet, që diferencat e larta të 

interesave mund të kontribuojnë në një fitim më të lartë për bankën, i cili në qoftë 

se përfshihet në kapitalin bazë të sistemit mund të nxisë siguri dhe stabilitet në 

sistem.   

Inflacioni i pritshëm 

Pritjet për inflacion jo vetëm ndikojnë në koston e pritshme si dhe në 

kthimet e përfituara nga kontratat financiare, por edhe mund të përcjellin 

informacione në lidhje me politikat makroekonomike dhe me zhvillimet në të 

ardhmen në ekonomi. Duhet mbajtur parasysh se natyra afatgjatë e kontratave 

financiare i bën ato veçanërisht të ekspozuara ndaj ndryshimeve në pritjet e 

inflacionit. Normat e larta të inflacionit shoqërohen me norma të larta për 

kredidhënien, e cila rrit koston e ndërmjetësimit duke përbërë një pengesë për 
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thellimin e mëtejshëm të ndërmjetësimit. Përvoja shqiptare ka treguar se midis 

normës së inflacionit dhe normës së interesit të kredisë ekziston një korrelacion 

pozitiv.   

Huatë e këqija  

Huatë e këqija në portofolin e bankës ndikojnë vendimet e saj për të ofruar 

ndërmjetësim financiar, sepse ato rrisin rrezikun për shkeljen e kuadrit rregullator 

dhe në këtë mënyrë mund të prodhojnë kufizime për biznesin bankar. Si rezultat, 

bankat mund të përpiqen të mbulojnë humbjet e mundshme nga huatë e këqija 

me përfitimet nga kreditë e reja, që do të sjellin një rritje të diferencës së 

normave të interesit, duke patur një ndikim të dyfishtë mbi ndërmjetësim. Disa 

studiues9 kanë vërtetuar se ndërmjet diferencës së normave të interesit dhe 

cilësive të huasë ka një korrelacion pozitiv. Kjo do të thotë se bankat mund të 

transferojnë te klientët e tyre (si huamarrësit ashtu dhe depozituesit) një pjesë të 

kostos shtesë, që vjen nga përkeqësimi i cilësisë së portofolit të huasë. Në 

Shqipëri, huatë e këqija kanë qenë një faktor që ka ndikuar, krahas faktorëve të 

tjerë, në normën e lartë të interesit për huatë dhe si rrjedhim në një kosto të lartë 

të ndërmjetësimit duke ulur shkallën e ndërmjetësimit.  

Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit 

Situata e shëndetshme financiare e një banke mund të pritet që të ndikojë 

sjelljen e saj përderisa bankat financiare të shëndetshme janë më të prirura të 

japin hua afatgjatë sektorit privat. Nga ana tjetër, me një bazë të dobët kapitali, 

bankat janë më të prirura që të kërkojnë të ardhura afatshkurtra, të cilat mund të 

reduktojnë aktivitetin e tyre të ndërmjetësimit. Në rastin e Shqipërisë ky faktor 

mund të shikohet në një këndvështrim tjetër. Një normë e lartë e 

                                            
9 Barajas Adolfo, Steiner Roberto, Salazer Natalie, “ Interest Spreads in Banking: Costs, Financial 
Taxation, Market Power and Loan Quality”, WP/98/110, gusht 1998.   
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mjaftueshmërisë së kapitalit do të thotë që bankat investojnë shumë pak në 

aktive me rrezik duke ofruar një shkallë të ulët ndërmjetësimi. Një faktor tjetër 

mund të jetë dhe kthyeshmëria për kapitalin e investuar në bankë. Një 

kthyeshmëri e ulët i shtyn aksionerët të kërkojnë më shumë fitim, pra një 

diferencë më të lartë ndërmjet normës së depozitave dhe të kredive. Ku një 

diferencë më e lartë do të sillte një ndëmjetësim më të ulët. Por, në rastin e 

Shqipërisë kjo situatë nuk është aq e vërtetë, sepse aktualisht treguesit e 

përfitueshmërisë janë shumë të lartë, ndërkohë që është konkurrenca e kufizuar 

ajo që e mban akoma të lartë diferencën e normave të interesit.  

Shkalla e përqendrimit 

Struktura e tregut, gjithashtu, mund të ndikojë ofertën e bankave për 

ndërmjetësimin financiar. Në një treg të dominuar, bankat mund të veprojnë në 

kufizimin e ndërmjetësimit financiar dhe në grumbullimin e të ardhurave të 

mëtejshme. Në Shqipëri kjo është mjaft e dukshme për aq kohë sa të dyja tregjet 

dhe ai i depozitave dhe ai kredisë janë tregje të dominuara.  

Rezerva e detyrueshme 

Sikurse u përmend dhe më sipër, niveli i rezervës së detyrueshme paraqet 

një kufizim të sipërm për mobilizimin e depozitave të grumbulluara. Për më tepër, 

ai paraqet dhe kosto shtesë për ndërmjetësimin financiar, meqenëse të ardhurat 

nga remunerimi janë më të ulta sesa bankat do të fitonin nëse do t’i investonin 

paratë e tyre pa kufizime. Remunerimi i rezervës së detyrueshme, gjithësesi, do 

të thotë një e ardhur më shumë dhe në njëfarë mënyre mund të ndikojë në rritjen 

e mëtejshme të ndërmjetësimit. Remunerimi i rezervës së detyrueshme në 

Shqipëri ka filluar në fund të vitit 2000 dhe po t’i referohemi treguesve të 

ndërmjetësimit ata kanë një përmirësim të ndjeshëm.    
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Sistemi ligjor 

Eficienca e sistemit ligjor paraqet një faktor tjetër që ndikon në ofertën e 

ndërmjetësimit përderisa sistemi aktual ligjor ku punohet mund të ndikojë 

probabilitetin e kthimeve të fondeve të investuara në kredi. Përvoja shqiptare ka 

dëshmuar se ky është një faktor i rëndësishëm që ka ndikuar bankat të 

angazhohen pak në aktivitetin e kredidhënies dhe ka sjellë rënie të ndjeshme të 

ndërmjetësimit financiar. Nga vrojtimet e fundit për aktivitetin kreditues dhe 

depozitues të bankave të nivelit të dytë është vënë re, se bankat akoma 

vazhdojnë të jenë të ndjeshme nga mangësitë që shfaq sistemi ligjor shqiptar.  

Kufizime të caktuara nga autoriteti rregullator  

Për të mbrojtur depozituesit dhe huamarrësit nga rreziku i falimentimit të 

ndërmjetësuesit financiar, autoritetet rregulluese zhvillojnë mekanizma të 

ndryshëm sigurie. Autoritetet rregulluese ndërmarrin aktivitete kufizuese që mund 

të ngadalësojnë ose të reduktojnë lehtësinë, me të cilën ndërmjetësuesit 

financiarë mund të tjetërsojnë produktin e tyre miks. Kjo redukton aftësinë e tyre 

konkurruese dhe eficiencën e shërbimeve financiare. Në rastin e Shqipërisë, 

banka, që zë rreth 61 për qind në tregun e depozitave, është e ndaluar nga 

autoriteti rregullues që të japë kredi. Ky kufizim kuptohet që ndikon ndjeshëm në 

mosfunksionimin efikas të kanaleve të ndërmjetësimit financiar.      

Variabla të tjerë 

• Një faktor tjetër është dhe lehtësitë që mund t’iu ofrohen 

bankave në operacionet e tregut të hapur apo nga letrat qeveritare. 

Bankat mund të kufizojnë aktivitetin e tyre vetëm në tregun ndërbankar 

dhe tek transaksionet me qeverinë duke ulur ndjeshëm shkallën e 

ndërmjetësimit. Normat e interesit në tregun ndërbankar dhe në letrat 
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qeveritare, për këtë arsye paraqesin koston oportune të bankingut me 

publikun.  

• Ekonomia joformale. Pjesa që zë ekonomia joformale në 

aktivitetin e përgjithshëm ekonomik ndikon në shkallën e ndërmjetësimit 

financiar. Disa prej agjentëve joformalë ofrojnë ndërmjetësim të plotë 

midis kursimtarëve dhe huamarrësve. Huadhënësit joformalë veprojnë 

duke u mbështetur në informacionin që bazohet në njohje personale apo 

shoqërore. Ata përdorin marrëdhënie dypalëshe që të arrijnë nivele të 

larta pagese pa u mbështetur në kolateralin formal dhe në vlerësimet e 

nevojshme. Ata i monitorojnë klientët duke u fokusuar në grupe specifike, 

duke shmangur kostot e larta të procedimit dhe të monitorimit që 

vendosen nga bankat. Në përcaktimin e normave të interesit të kredisë 

pjesa që zënë kostot administrative është shumë herë më e vogël sesa 

kostot që mbartin bankat edhe pse veprojnë me hua në sasi të mëdha. 

Prandaj, nëse agjentët ekonomikë preferojnë që të zhvillojnë transaksione 

pa deklarime zyrtare, zhvillimi i sistemit financiar do të ndikohet në mënyrë 

negative. Ndërkohë që matja e shkallës së ndërmjetësimit që ofrohet nga 

ekonomia joformale është e vështirë. 

7. ANALIZA KRAHASUESE ME VENDET E RAJONIT. 

Në analizën krahasuese të treguesve për matjen e shkallës së 

ndërmjetësimit financiar në Shqipëri, me vendet e rajonit dalin në pah këto tipare 

kryesore: 
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Tabelë 3. Treguesit kryesor të ndërmjetësimit në një analizë krahasuese për vitin 
2001. 

Treguesit Shqipëri Bullgari Kroaci Maqedoni Rumani Slloveni Turqi Greqi 

Rap. dep. me afat/PBB  36.4 31.6 48.6 16.5 8 47.1 73.7 90.7 

Rap. kred.i brendsh/PBB  45 27.2 51.9 20.6 12.4 49.5 99.4 109.3 

Rap. kred.sek.priv/PBB  4.6 16.9 41.3 21.6 7.8 40 28 63.3 

Rap. kredi sek. 
priv/Depozita me afat   12.6 53.4 85.1 136∗ 99.8 85.1 37.3 69.78 

Kred sek priv/ Kreditit të 
brendshëm  10.0 62.2 79.7 78.3 63.2 81.0 28.1 57.9 

Diferenca e normave të 
interesit  7.9 9.8 6.3 8.8  5.2  5.3 

Nr. i bank. për 100 000 
banorë 0.45 1.13 1.0 1.9  1.3 0.1  

Nr. i degëve & agjenc. për  
100 000 banorë 9.1 69.23 18.1 76.4  29.8 10.7 31.2 

Nr. i punonjësve të bankave 
për 100 000 banorë 84.5  371.4 191.5  566.2 220.0 592.7 

Shënim: Kjo e dhënë i referohet muajit nëntor 2001.  

Burimi: IFS Qershor 2002 dhe Raportet Vjetore të Mbikëqyrjes Bankare. 

- Shqipëria renditet në vendet me nivel të lartë të raportit të depozitave 

ndaj PBB-së (36.4 % për vitin 2001); 

- raporti i kreditimit të ekonomisë ndaj PBB-së ka nivelin më të ulët 

ndërmjet vendeve të rajonit; 

- efikasiteti i ndërmjetësimit është në nivele shumë herë me të ulëta se në 

vendet e tjera; 

-  kostoja e ndërmjetësimit10 në Shqipëri është relativisht e lartë;   

- raporti i kredisë së sektorit privat ndaj kreditit të brendshëm është në 

nivelin më të ulët ndërmjet të gjitha vendeve të marra në analizë; 

                                            
10 Në këtë rast si kosto e ndërmjetësimit është diferenca ndërmjet normave të interesit për huanë 
dhe normave të interesit për depozitat, meqenëse ky informacion ishte i disponueshëm për të 
gjitha vendet në raportet e IFS.   
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- madhësia e sistemit është relativisht e vogël.  

Karakteristikat e mësipërme nënvizojnë se bankat në Shqipëri janë aktive 

vetëm në grumbullimin e depozitave. Ato investojnë pjesën më të madhe të 

depozitave të grumbulluara në bono thesari duke mos ofruar ndërmjetësim. Kjo 

përforcon idenë se shkalla e ndërmjetësimit bankar në Shqipëri është në nivelet 

më të ulta të të gjitha vendeve të rajonit të krahasueshme me të. Treguesit e 

madhësisë për sistemin bankar theksojnë se numri i bankave në Shqipëri është i 

vogël, por nivelet shumë herë më të ulëta për treguesin e degëve dhe të 

punonjësve në sektorin bankar theksojnë për një shtrirje të kufizuar të sistemit 

bankar. Kjo ndikon ndjeshëm në konkurrencën bankare si dhe në shkallën e 

ndërmjetësimit financiar. 

8. Ç’MUND TË BËHET NË TË ARDHMEN? 

Privatizimi i Bankës se Kursimeve nëse çon në reduktimin e pozicionit 

dominues të kësaj banke dhe në rritjen e konkurrencës do të ndikojë pozitivisht 

në rritjen e shkallës së ndërmjetësimit bankar. Gjithashtu, një rol të rëndësishëm 

në rritjen e shkallës së ndërmjetësimit do të luajë rritja e konkurrencës në 

sistemin bankar duke lejuar hyrjen e bankave të reja.      

Hyrja e bankave të reja në treg mund të kufizojë dhe ndikimin negativ të 

huave me probleme në procesin e ndërmjetësimit. Gjithashtu, ndikimi negativ i 

huave me probleme mund të reduktohet ndjeshëm dhe nga krijimi dhe 

funksionimi efikas i Zyrës së Informacionit të Kreditit, e cila do të ndikojë në 

përmirësimin e informacionit mbi besueshmërinë e klientit dhe në krijimin e një 

atmosfere më të sigurtë të veprimtarisë bankare.  

Përmirësimi i mëtejshëm i kuadrit legjislativ do të ndikojë në krijimin e një 

atmosfere më të sigurtë dhe më të përshtatshme për bankat.  Gjithashtu, do të 
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ndikojë dhe në shtrirjen e sistemit bankar duke rritur konkurrencën dhe në 

përgjithësi, shkallën e ndërmjetësimit.   

Nga analiza krahasuese me vendet e rajonit del në pah se sistemi bankar 

shqiptar është më pak i zgjeruar ndërmjet të gjitha vendeve të rajonit. Formimi i 

kushteve për zhvillimin dhe rritjen sa më të shëndetshme të insitucioneve 

financiare do të ndikojë në rritjen e shkallës së ndërmjetësimit.  

Ndërmjetësuesit financiarë jobankarë plotësojnë dhe konkurrojnë me 

bankat tregtare, duke i detyruar ato që të jenë eficiente dhe më të përgjegjshme 

për nevojat e konsumatorit. Në veçanti fondet e pensionit dhe institucione të tjera 

investuese që mobilizojnë burime të mëdha afatgjata mund të veprojnë si një 

forcë barazpeshuese ndaj pozicionit dominues të bankave tregtare. 

Karakteristika e këtyre institucioneve është se ato mobilizojnë mjetet e lira dhe 

lehtësojnë financimin e aktiviteteve të ndryshme, por ato nuk pranojnë depozita 

nga publiku. Institucionet jobankare luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin 

financiar. Niveli i zhvillimit të instituteve financiare jobanka është zakonisht një 

tregues i mirë i nivelit të zhvillimit të sistemit financiar. Rritja e fondeve të 

pensionit dhe investimeve përbën fokusin më të fundit të investitorëve, në 

investimet direkte të letrave me vlerë dhe mund të jetë fillimi i një tendence të 

sofistikuar larg ndërmjetësimit klasik bankar, dhe të shërbejë si një mekanizëm 

mëse eficient për kursimtarët për të kanalizuar fondet e tyre tek huamarrësi 

përfundimtar. Në Shqipëri, institucionet financiare jobanka janë në fillimet e tyre 

dhe ndërmjetësimi financiar që ato ofrojnë është i ulët. Prandaj krijimi dhe nxitja e 

institucioneve financiare, jashtë sistemit bankar do të ishte një mundësi tjetër 

efikase për rritjen e shkallës së ndërmjetësimit financiar në Shqipëri.     
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