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Ardian Fullani*
fjalë PërshëndeTëse

I nderuar zoti Kryeministër, 
Të nderuar kolegë, 
Të nderuar pjesëmarrës! 

është një kënaqësi e madhe dhe privilegj të hap punimet e 
Konferencës së gjashtë vjetore të bankës së shqipërisë dhe t’ju 
mirëpres në Tiranë. 

Tema e zgjedhur për këtë vit është stabiliteti financiar. studimi 
dhe kuptimi i zhbalancimeve në tregjet financiare dhe i shkaqeve që 
çojnë në to është një çështje thelbësore për bankat qendrore. shkalla e 
përfitimit dhe avantazhit shoqëror që krijon paraja si një mall publik, 
varet nga eficienca dhe aftësia e tregjeve financiare për të lehtësuar 
tregtinë, prodhimin, akumulimin e kapitalit, rritjen ekonomike dhe 
mirëqenien e shoqërisë. 

Për këtë arsye, stabiliteti financiar mund të konsiderohet si një 
“mall publik” dhe për rrjedhim, përbën një objektiv të politikave 
ekonomike publike. Pyetja është kush e siguron atë. Personalisht 
më ka tërhequr vëmendjen Paul volker, i cili shprehet për rolin 
natyral të bankave qendrore në sigurimin e stabilitetit financiar. roli 
ynë tradicional, si huadhënës i mundësisë së fundit dhe autoritet 
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i politikës monetare, kërkon që bankat qendrore ta vlerësojnë 
stabilitetin financiar si nga këndvështrimi i garantuesit ashtu edhe 
nga ai i përfituesit. roli ynë në efektet domino ose në rastet e 
krizave financiare dhe valutore, ilustron shumë mirë këtë ide. Po 
kështu, mekanizmi i transmetimit monetar, është një faktor tjetër 
që dëshmon natyrshmërinë e interesave të bankës qendrore për të 
siguruar një sistem financiar të shëndoshë. 

Zhvillimet e dekadave të fundit, por veçanërisht episodet e viteve 
’90, nxorën në pah rëndësinë e stabilitetit financiar si një sfidë, si 
një prej objektivave të rëndësishëm të politikave ekonomike për 
autoritetet monetare në të gjithë botën. Pavarësisht nga ky theks dhe 
literaturë e gjerë akademike rreth kësaj çështjeje është vështirë të 
thuash se ekziston një përkufizim i pranuar gjerësisht për stabilitetin 
financiar. Përkufizimet e dhëna nga akademikë dhe kolegë të shquar, 
e kanë përcaktuar stabilitetin financiar si një grup vendimesh dhe 
politikash që trajtojnë njëherazi aspektin makroekonomik, atë 
monetar, atë të mbikëqyrjes dhe të rregullimit të tregjeve financiare. 
jam i bindur se këto aspekte të stabilitetit financiar do të trajtohen 
gjerësisht në diskutimet e kësaj konference. 

Pas një hulumtimi të gjatë zgjodha garry schinasi (�005) për t’iu 
referuar stabilitetit fianciar, sipas të cilit citoj: “stabiliteti financiar 
është një situatë në të cilën mekanizmi i ekonomisë për të vlerësuar, 
shpërndarë dhe administruar rreziqet financiare funksionon në mënyrë 
optimale, duke kontribuar në ecurinë e mbarë të ekonomisë ”. Ky 
përkufizim nënkupton që sistemi financiar është i aftë që njëkohësisht 
të përmbushë në mënyrën e duhur tre funksione kryesore. së pari, të 
realizojë në mënyrë efikase shpërndarjen e burimeve ekonomike në 
rrjedhën e kohës. së dyti, të evidentojë saktësisht dhe të administrojë 
rreziqet financiare. së treti, të absorbojë qetësisht surprizat dhe 
goditjet që vijnë nga tregjet financiare dhe nga ekonomia reale. 

unë mendoj se nga qëllimet kryesore të kësaj konference, përveç 
analizës së tregjeve financiare parë nga këto tre këndvështrime, 
është edhe fokusimi i përpjekjeve tona për të vlerësuar dhe 
garantuar arritjen e stabilitetit financiar në rajon. ekonomitë tona 
po përjetojnë një proces zhvillimi e ndryshimi të shpejtë. ne, si 
autoritetet e bankave qendrore, duhet të përshtatemi e të nxisim këtë 
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zhvillim, pa humbur fokusimin drejt një mbikëqyrjeje të kujdesshme. 
Tendencat e vërejtura së fundmi në drejtim të zgjerimit, liberalizimit 
dhe privatizimit të sistemit financiar si dhe globalizimi i ekonomisë 
botërore, e kanë vendosur stabilitetin financiar në krye të listës së 
prioriteteve për rajonin tonë. 

vitet e fundit sektori financiar ka njohur rritje, në çdonjërin prej 
vendeve të rajonit tonë. megjithatë, unë mendoj se merita për këtë i 
takon pjesës më vitale të sektorit financiar, sistemit bankar. faktori 
kryesor që ka ndikuar në rritjen dhe konsolidimin e sistemit bankar ka 
qenë privatizimi i shpejtë i tij, i cili ka përfunduar pothuajse plotësisht. 
Ky proces i ka hapur rrugë depërtimit të bankave të njohura, duke 
sjellë kapitale të huaja, ekspertizë dhe konfidencë në rajon. mendoj 
se përveç aspektit zhvillues, depërtimi sjell edhe një detyrim më të ri: 
domosdoshmërinë për një prudencë më të madhe. 

si rezultat i proceseve të lartpërmendura, shkalla e ndërmjetësimit 
financiar është rritur më tej në rajonin tonë. Kontribuesi kryesor që 
ka ushqyer këtë rritje është kredia për ekonominë. Këto dy vitet e 
fundit, vendeve me boom të kreditimit i është bashkuar dhe shqipëria, 
ku norma vjetore e rritjes është luhatur në nivelin 60 - 70 për qind.

një indikator i referuar shpeshherë rreth transformimit të sektorit 
bankar, është treguesi i bankës evropiane për rindërtim dhe Zhvillim 
mbi “reformën bankare dhe liberalizimin e normave të interesit”, i cili 
përgjithësisht pasqyron cilësinë e bazës rregullative dhe të mbikëqyrjes, 
formën e pronësisë të sistemit bankar dhe lehtësinë me të cilën publiku 
ka akses në sistemin bankar. sipas të dhënave të fundit, vendet e 
evropës juglindore kanë bërë një progres të admirueshëm në drejtim 
të reformimit të sistemeve të tyre bankare. është shumë e rëndësishme 
të kuptojmë se transformimi i sistemit bankar ka qenë një element i 
rëndësishëm në rrugën e gjatë të tranzicionit. dua të theksoj se ky 
proces ka sjellë zhvillim, ka përforcuar stabilitetin makroekonomik, ka 
ndikuar në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve, ka kontribuar në 
përshpejtimin e reformave strukturore si dhe në krijimin e kornizave 
rregulluese në fushat kryesore të politikave ekonomike. 

duke hedhur një vështrim të shkurtër mbi sistemin bankar 
shqiptar, do të theksoja se gjatë vitit �006 janë regjistruar zhvillime 



��

cilësore. aktivet e sistemit bankar gjatë tetë muajve të parë të vitit, 
janë rritur me �� për qind dhe vlerësohen të jenë rreth 60 për qind 
të prodhimit të brendshëm bruto. sistemi bankar rezulton me fitim, 
është likuid dhe i kapitalizuar. dëshiroj të veçoj hyrjen e re në sistem, 
atë të bankës san Paolo imi, e cila përveç kuotave të bankës italo 
shqiptare ka gjetur mirëkuptimin me pronarët e bankës amerikane 
të shqipërisë, për të blerë 80 për qind të aksioneve të saj. Kjo i hap 
rrugën një konsolidimi të mëtejshëm të sistemit bankar në shqipëri.

Tani le të hedhim një vështrim mbi pjesën tjetër të sistemit financiar. 
duhet pranuar se kjo pjesë ende manifeston probleme të zhvillimit 
dhe të konsolidimit. shqetësimet lidhen me madhësinë e operatorëve, 
me kuadrin rregullator dhe veçanërisht me atë mbikëqyrës. në këtë 
mënyrë, kontributi i saj në ndërmjetësimin financiar është i ulët.

duhet kuptuar se pavarësisht rolit tonë, vendosja dhe konsolidimi 
i stabilitetit financiar nuk mund të garantohen vetëm nëpërmjet 
mbikëqyrjes bankare. Për këtë arsye, në vijim edhe të rekomandimeve 
të fsaP, për një rregullim dhe mbikëqyrje më bashkëkohore, u krijua 
agjencia e re publike e mbikëqyrjes së sektorit financiar. ne si bankë e 
shqipërisë jemi thellësisht të hapur për të dhënë ndihmesën tonë, në 
mënyrë që vigjilenca financiare t’i paraprijë zhvillimit. jam i bindur se 
kjo do t’i paraprijë zhvillimeve të pritshme në shoqëritë e sigurimeve, 
në fondet e pensioneve, në ndërmjetësit dhe në ndihmësit financiarë 
në përgjithësi. 

duke folur pak më gjatë për këtë problem, do të ndalem 
shkurtimisht edhe në disa prej dobësive që karakterizojnë sistemin 
financiar në rajon. 

sistemi financiar në të gjitha vendet e rajonit vazhdon të dominohet 
nga bankat tregtare. segmentet e tjera luajnë një rol të dorës së dytë. 
Tregjet e kapitalit, megjithë zhvillimet e fundit, ende vazhdojnë të 
mbeten prapa. numri i bankave në rajonin tonë vlerësohet të jetë 
relativisht i lartë. duke marrë në konsideratë madhësinë e ekonomive 
të vendeve të rajonit tonë, ka hapësira për një konsolidim të 
mëtejshëm, kryesisht nëpërmjet një procesi shkrirjesh dhe thithjesh. 
në nivel rajoni, megjithë rritjen në kredidhënie, totali i kredisë si 
raport ndaj prodhimit të brendshëm bruto është i vogël, në krahasim 
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me vendet e reja anëtare në bashkimin evropian. Kjo tregon se 
sektori bankar ende luan një rol të kufizuar në financimin e nevojave 
të ekonomive për investime. një nga arsyet kryesore që pengon 
rritjen e ndërmjetësimit financiar është niveli i lartë i diferencës 
ndërmjet normave të interesit të depozitave me ato të kredive. 

Kjo dukuri, mund të jetë rezultat i një numri zhvillimesh, ndër të cilat 
mund të përmendim rrezikun ende të lartë të kreditimit, mungesën e 
eficiencës dhe konkurrencës midis bankave, problemet me kolateralin, 
funksionimin e sistemit ligjor e shkaqe të tjera të kësaj natyre. niveli i 
ulët i eficiencës dhe i konkurrencës në veprimet bankare pasqyrohet, 
gjithashtu edhe nga raportet e larta të mjaftueshmërisë së kapitalit. 
shkalla e depërtimit të kapitalit të huaj në vendet tona është ende e 
ulët dhe ndërmjet të tjerash, pasqyron edhe vështirësinë e sistemeve 
tona financiare për të lehtësuar absorbimin e investimeve të huaja nga 
ana e ekonomive tona kombëtare. Kapacitetet absorbuese mund të 
përmirësohen ndjeshëm nëse investitorët dhe bankat i konceptojnë 
strategjitë e tyre në nivel rajonal dhe jo të fragmentuara në vende të 
veçanta. në këtë mënyrë, sistemet financiare mund të shërbejnë si 
përshpejtuese të procesit të pashmangshëm të integrimit të rajonit 
drejt bashkimit evropian. 

Të nderuar pjesëmarrës!

besoj se misioni ynë është jetik në të ardhmen. Këtë e shoh të 
lidhur jo vetëm me çështjet që përmenda më sipër, por edhe me 
atë që sot për sot përbën aspiratën kryesore të çdo vendi të rajonit, 
integrimin evropian. siç ka theksuar zoti Trichet: “shpejtësia me të 
cilën vendet e evropës juglindore ecin drejt integrimit evropian varet 
nga politikat që ato ndjekin. Kultura e stabilitetit dhe e ushtrimit 
të përgjegjësive në hartimin e politikave ekonomike është elementi 
kryesor në arritjen e perspektivave të shkëlqyera që shtrihen përpara 
rajonit ”. 

Personalisht, e kam përmendur disa herë në prononcimet e 
mia publike, se shanset e rajonit për prosperitet të shpejtë dhe të 
qëndrueshëm janë të lidhura ndërmjet të tjerash, me aftësinë tonë për 
të vepruar në bllok. në këtë drejtim, nuk përjashtohet edhe stabiliteti 
financiar, me të gjithë kompleksitetin që e karakterizon atë. 
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me kënaqësi konstatoj se në nivelin e bankave qendrore, me 
aktivitetin tonë të këtyre dy viteve të fundit, kemi arritur të ndërtojmë 
një bashkëpunim të frytshëm. Prania e guvernatorëve të rajonit në 
Konferencën e bankës së shqipërisë është një argument më shumë 
në këtë drejtim. 

besoj se ndaj të njëjtin mendim me kolegët e mi të pranishëm 
në këtë sallë, se stabiliteti financiar është një çështje delikate, e cila 
duhet diskutuar vazhdimisht. sot i takoi bankës së shqipërisë të jetë 
në rolin e mikpritëses, por jam i bindur që nesër ky debat do të 
zhvendoset në vendet e tjera të rajonit. 

besoj se sot u hap një portë, të cilën e konsideroj si një portë të 
rajonit. me këtë rast, dua t’ju ftoj ta trajtojmë këtë forum jo vetëm 
si shenjë të vullnetit të mirë për bashkëpunim. unë mendoj se 
është detyrim dhe përgjegjësi e jona të identifikojmë prioritetet e 
së ardhmes për konsolidimin e stabilitetit financiar të rajonit, si një 
parakusht i rëndësishëm drejt integrimit evropian të tij.

*ardian fullani, guvernator, banka e shqipërisë.
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Sali Berisha*
fjalë PërshëndeTëse

Të nderuar Guvernatorë, 
Të nderuar drejtues të bankave të vendit, të bankave të rajonit, të bankave 

ndërkombëtare,
I nderuar z. Fullani,
I nderuar z. Ministër Bode,
Të nderuar përfaqësues të institucioneve të vendeve mike! 

është një kënaqësi e veçantë të përshëndes punimet e kësaj 
konference dhe të shpreh interesin e ekipit që unë drejtoj për sektorin 
financiar, për një zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet afatgjatë të 
tij. 

si Kryeministër, dua të them se rritja e qëndrueshme 
ekonomike dhe punësimi, mbeten dy objektivat më parësorë 
të programit ekonomik të Qeverisë shqiptare. shqipëria është 
dhe vazhdon të karakterizohet nga norma të larta dhe të 
qëndrueshme rritjeje dhe për ne në vazhdim mbetet detyrë, jo 
vetëm ruajtja e këtyre normave, por shtytja më tej e këtij procesi. 

objektivi ynë më kryesor është ndezja e plotë e motorëve të rritjes 
së shpejtë ekonomike. besimi im është i palëkundur se shqipëria 
mund dhe duhet të jetë, dhe do të jetë një vend me rritje të shpejtë 
ekonomike. Për ne është e qartë se një zhvillim i shpejtë dhe i 
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qëndrueshëm ka si kontribues kryesor zhvillimin e sistemit financiar. 
ne vlerësojmë si kusht themelor të këtij zhvillimi stabilitetin 
makroekonomik të vendit. Por, ne e konceptojmë këtë stabilitet dhe 
veçanërisht stabilitetin financiar, si një proces dinamik dhe jo si një 
status-quo. Çdo status-quo në vendet që janë në zhvillim e sipër është 
vetëm gllabëruese dhe e dëmshme. 

nga ana tjetër, dëshiroj të shpreh simpatinë time për idenë e 
trajtimit të këtyre problemeve në kontekstin rajonal. në kuadrin e 
integrimit dhe bashkëpunimit rajonal është i domosdoshëm dhe 
imperativ jo vetëm trajtimi i përbashkët i bashkëpunimit ekonomik 
dhe institucional, por dhe zhvillimi i harmonizuar i sektorit financiar. 

është shumë e rëndësishme që sistemi financiar në rajon të ecë 
në të njëjtën linjë me ndryshimet e vazhdueshme në arkitekturën 
financiare evropiane dhe më gjerë. Pa dyshim çdo hap i këtij procesi 
duhet hedhur me kujdes, për vetë faktin se stabiliteti financiar është 
parakusht për të gjitha proceset integruese rajonale dhe evropiane. 

veçanërisht në kushtet aktuale të sistemit financiar të vendeve të 
rajonit në përgjithësi, duhet mbajtur parasysh se në tregun rajonal 
funksionon i njëjti grup bankash dhe si pasojë, kjo rrit rrezikun e 
transmetimit të paqëndrueshmërisë së sistemit financiar nga një vend 
në vendin tjetër. 

Prandaj është shumë e rëndësishme që secili vend të përballet 
me dobësitë e sistemeve financiare të tij si dhe të nevojës së 
domosdoshmërisë për fuqizimin e mbikëqyrjes së këtyre sistemeve, 
për shkak të rritjes së kërkesës në këto vende dhe t’i korrigjojë ato 
përpara ose gjatë procesit të integrimit.

  
cilësia dhe mënyra e zbatimit të reformave në sistemin bankar dhe 
në tregjet e tjera financiare, duhet të jenë matësit kryesorë të këtij 
procesi tejet të rëndësishëm. 

reformat, qëndrueshmëria dhe më tej integrimi financiar janë 
nevoja të tregjeve në zhvillim dhe nxiten nga vetë forcat e tregut, 
megjithatë vendimmarrësit duhet të lehtësojnë këtë integrim financiar 
duke shërbyer si katalizatorë të këtij procesi. ne duhet të lehtësojmë 



�7

pengesa të tilla, si ato ligjore, rregullatore, konkurrenciale, të politikës 
fiskale apo teknike me të cilat institucionet financiare mund të përballen 
gjatë veprimtarisë së tyre ndërrajonale. në planin rajonal kjo do të jetë 
një mbështetje për të ndërmarrë reforma për integrimin financiar sipas 
standardeve të unifikuara dhe praktikave bashkëkohore.

  
Çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, procesi i bashkëpunimit dhe integrimit 
rajonal progreson. Ky proces e ka kusht vendimtar bashkëpunimin 
rajonal financiar dhe në këtë kontekst, edhe një herë dua të theksoj 
se kjo konferencë përbën një ngjarje të shënuar jo vetëm për 
vendin tonë, por unë mendoj për rajonin në tërësi. Qeveria shpreh 
angazhimin e plotë në këtë proces.

  
ne jemi thellësisht të angazhuar për të krijuar në shqipëri një klimë 
të besueshme, me synim thithjen dhe krijimin e një ambienti sa më 
atraktiv për investimet e huaja. si ekzekutiv, që në fillim të mandatit 
të qeverisë, i kemi kushtuar një rëndësi shumë të veçantë konsolidimit 
fiskal, uljes së informalitetit, vazhdueshmërisë së konsolidimit të 
sistemit financiar. me reformat që ka ndërmarrë qeveria, prioritet i 
është dhënë luftës ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, larjes së 
parave si dhe lançimit të ideve promovuese, pa harruar dhe projektet 
tona madhore në drejtim të infrastrukturës.

  
ne kemi vendosur një dialog konstant me sistemin bankar në 
shqipëri. Kemi dëgjuar me vëmendje të madhe kërkesat dhe 
shqetësimet e tij. Kemi proceduar me një seri aktesh ligjore dhe 
nënligjore me të cilat ne synojmë të rrisim, të zgjerojmë hapësirën 
e pjesëmarrjes së tij në zhvillimin ekonomik të vendit. unë mendoj 
se ky dialog, ky partneritet, po jep frytet reale dhe se në tërësi, 
çdo ditë e më shumë, ky sistem bëhet një mbështetje e fuqishme 
për zhvillimin ekonomik të vendit. natyrisht potenciali i tij është 
shumë më i madh, çka do të thotë se qeveria, banka e shqipërisë 
duhet të shqyrtojnë seriozisht këtë potencial të madh, në mënyrë 
që të lehtësohet gjithnjë e më shumë pjesëmarrja e këtij sektori në 
zhvillimin ekonomik të vendit.

  
së shpejti, ne miratojmë ligjin e partneritetit publik privat. bankat 
do të kenë një hapësirë të re, të madhe të financimit të sektorit 
publik, por kryesisht të sektorit privat në një vend që ka një rritje 
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ekonomike që shkon drejt 6 për qind, por që është absolutisht e 
pamjaftueshme për nevojat e mëdha që ka ky vend dhe ky komb, në 
zhvillimin e tij ekonomik.

  
Parlamenti shqiptar do të miratojë së shpejti projektligjin për bankat 
në republikën e shqipërisë. ndryshimet e prezantuara në këtë ligj 
janë një dëshmi e qartë e reformave për të përmirësuar kuadrin ligjor, 
rregullator, mbikëqyrës për bankat që veprojnë në vendin tonë. ato 
synojnë mbështetjen e procesit të integrimit dhe lidhjen në mënyrë 
të drejtpërdrejtë me zbatimin e planit kombëtar të përafrimit me 
legjislacionin. 

gjithashtu, ka përfunduar procesi i konsolidimit të 
institucioneve të tjera financiare dhe fillimit të funksionimit 
të autoritetit mbikëqyrës financiar, me qëllim të forcimit të 
mbikëqyrjes dhe ndërmarrjes së reformave të shëndosha. 
Personalisht, kam qenë i bindur se financat e vendit duhet të kenë 
një bord financiar, duke pasur parasysh traditën pozitive të bankës 
qendrore të vendit, por le të konsolidojmë këtë institucion, autoritetin 
mbikëqyrës të tregjeve financiare jobankare, në mënyrë që të nxisim 
zhvillimin e tyre. Kjo është një domosdoshmëri e madhe për vendin 
mbasi ekziston një progres i pamohueshëm në disa aspekte, ndërsa 
në aspekte të tjera duhet të pranojmë se këto tregje janë realisht 
rudimentare.

  
Prania ime këtu është një sinjal për mbështetjen e plotë për të gjitha 
reformat që do të sjellin rritjen ekonomike afatgjatë të shqipërisë. 
besimi im është i thellë se shqipëria dhe jo vetëm shqipëria, por 
rajoni i cili doli nga një fazë konfliktualitetesh, do të shndërrohet 
një nga rajonet më dinamike në rrafshin ekonomik të kontinentit 
evropian. në këtë kontekst, do mund të jetë i tillë vetëm në rast 
se sistemi i tij nervor, pra sistemi bankar i rajonit, funksionon në 
mënyrë të përshtatshme dhe unë kam besim të plotë se kjo do të 
ndodhë. 

edhe një herë i uroj sukses konferencës tuaj.

sali berisha, Kryeministër, republika e shqipërisë.
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gjej rastin të falenderoj bankën e shqipërisë dhe organizatorët e 
kësaj konference për ftesën që më bënë.

Tema e kësaj konference – integrimi financiar rajonal midis kufijve 
kombëtarë dhe globalizimit – është e njohur për bankën Qendrore 
evropiane dhe për bankat qendrore të shteteve anëtare, për arsye 
institucionale dhe historike.

nga pikëpamja institucionale, do të doja të kujtoja se misioni i 
eurosistemit përfshin promovimin e integrimit financiar evropian, 
i cili luan një rol të rëndësishëm në transmetimin dhe zbatimin e 
një politike të vetme monetare për eurozonën. gjithashtu, sipas 
Traktatit, bQe dhe bankat Qendrore Kombëtare të eurosistemit 
kanë për detyrë të kontribuojnë në drejtimin e duhur të politikave 
të autoriteteve përgjegjëse për mbikëqyrjen e kujdesshme, me qëllim 
monitorimin dhe ruajtjen e stabilitetit financiar.

nga pikëpamja historike, disa vende të be-së kanë përjetuar në 
të kaluarën sfida makroekonomike, të cilat tashmë janë aktuale në 
evropën juglindore si për shembull, përballja me flukset e kapitalit 
gjatë hapjes dhe integrimit të ekonomive të tyre. Çdo rajon ekonomik 
ka veçoritë e tij dhe për rrjedhojë, ne nuk mund të gjejmë ngjashmëri 
ndërmjet be-së në vitet ’80 dhe ‘90 dhe evropës juglindore sot. 

Lorenzo Bini Smaghi*

sTabiliTeTi moneTar dhe financiar: 
sfidaT në evroPën juglindore
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situata në rajon është shumë më komplekse dhe në njëfarë mase, e 
ngjashme me ato të vendeve me ekonomi tregu në zhvillim. 

do të doja të filloja, duke përmendur disa nga veçoritë specifike 
të integrimit financiar në evropën juglindore, përpara se të paraqisja 
sfidat kryesore të politikës monetare dhe të stabilitetit financiar në 
rajon, duke shtuar disa opinione personale lidhur me përparësitë e 
vendimmarrësve të politikës monetare, në një kontekst ku kufijve 
kombëtarë po u vjen fundi. 

inTegrimi financiar në evroPën juglindore

më lejoni të përmbledh shkurtimisht disa veçori të procesit të 
integrimit financiar në evropën juglindore.

gjatë dekadës së fundit, sektori financiar është zhvendosur drejt 
një sistemi bankar universal, ku bankat janë kryesisht me kapital të 
huaj dhe ku prania e institucioneve financiare të be-së është mjaft e 
madhe. flukset e kapitalit, të kanalizuara përmes sektorit bankar, kanë 
ndikuar në rritjen e shpejtë të kredisë së brendshme në pothuajse të 
gjitha vendet. ndërkohë, sektori jobankar, tregjet e letrave me vlerë 
dhe bursat luajnë një rol të vogël në ndërmjetësimin financiar.

Prania e bankave me kapital të huaj shoqërohet me një mjedis 
më të sigurt huadhënieje, si dhe me një qeverisje dhe administrim 
rreziku më të mirë, gjë që është mbështetur nga procesi i përafrimit 
të standardeve të brendshme mbikëqyrëse bankare me kuadrin 
rregullativ të be-së. integrimi financiar me be-në është mjaft 
i ngjashëm me atë të shteteve të reja anëtare të be-së. evidencat 
empirike mbi ekonomitë në tranzicion tregojnë se pronësia e huaj 
çon në një eficiencë më të madhe të sektorit bankar, çfarë nënkupton 
një kosto më të ulët të kapitalit�. 

Thellimi financiar dhe zhvillimet në mjedisin institucional kanë 
paraprirë hapjen e plotë të llogarisë korente, si mënyra më e mirë 
drejt globalizimit financiar. sipas studimeve më të fundit, krijimi 
i kushteve minimale në drejtim të zhvillimit të tregut financiar, të 
cilësisë institucionale, të qeverisjes dhe të politikave makroekonomike, 
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bën të mundur që vendet me ekonomi në zhvillim të përfitojnë sa 
më shumë nga globalizimi financiar�. literatura akademike tregon 
se zhvillimi i tregjeve dhe i institucioneve financiare të shëndosha 
promovon rritjen ekonomike�. 

Pavarësisht nga këto zhvillime, thellimi financiar dhe përafrimi 
i standardeve institucionale dhe qeverisëse me praktikat më të 
mira ndërkombëtare, mbeten ende larg përmbushjes në evropën 
juglindore. ashtu si me çdo proces tjetër tranzicioni dhe përafrimi, 
rruga drejt një ekuilibri të ri ballafaqohet me mjaft rreziqe dhe me një 
sërë sfidash të mëdha. Këto sfida mund të klasifikohen gjerësisht në 
tre kategori të përgjithshme: stabiliteti institucional, makroekonomik 
dhe ai financiar.

Për sa i përket sfidave institucionale, reformat legjislative mbeten 
ende të papërfunduara dhe siç e shpreha më lart, segmentet e 
rëndësishme të tregut financiar – si për shembull, tregjet e letrave 
me vlerë – në disa raste mungojnë ose janë të pazhvilluara. mbi 
të gjitha, është e rëndësishme të pranohet se nuk mjafton vetëm 
çështja e legjislacionit, por dhe vetë zbatimi i reformave. një 
sistem i dobët gjyqësor, të drejta pronësie të paqarta, zbatimi 
jo i plotë i kontratave dhe korrupsioni, janë të gjithë faktorë 
që pengojnë zhvillimin efikas të ndërmjetësimit bankar dhe 
financiar, si dhe vështirësojnë huadhënien afatgjatë për sektorin e 
përgjithshëm. nuk do të doja të thellohesha më tej në këto çështje, 
megjithatë kjo nuk do të thotë që ato bartin rëndësi më të vogël.  

më tej, do të përqendrohem në çështje që lidhen më tepër me 
shqetësimet e bankierëve qendrorë, që janë përkatësisht, politika 
makroekonomike dhe stabiliteti financiar.

sfidaT e PoliTiKës maKroeKonomiKe dhe 
moneTare

detyra kryesore e politikës monetare është të sigurojë stabilitet 
monetar. si teoria ekonomike ashtu edhe eksperienca e kaluar, 
tregojnë se stabiliteti monetar përbën objektivin kryesor të politikës 
monetare. Kjo është baza logjike për krijimin e bankave qendrore të 
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pavarura me një mandat të qartë, ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. 
bankat qendrore që mbrohen nga presionet politike, nuk do të 
sakrifikojnë objektivin afatgjatë të stabilitetit të çmimeve për të 
siguruar fitime kalimtare afatshkurtra. 

regjimet e politikës monetare në evropën juglindore variojnë 
nga shënjestrimi i inflacionit dhe kurset e këmbimi të luhatshme deri 
tek regjimet e fiksuara të kursit të këmbimit në formën e bordeve 
të monedhës. gjatë viteve të fundit, këto regjime monetare janë 
vënë në provë nga flukse të mëdha hyrëse të kapitalit, duke nxitur 
rritje të shpejtë të kredisë dhe të kërkesës së brendshme në rajon. 
ndërkohë që kjo ka çuar kohët e fundit në disa presione inflacioniste, 
inflacioni përgjithësisht është mbajtur nën kontroll. ndikimi kryesor 
ka rënë mbi bilancin e jashtëm, me flukset e kapitalit që përbëjnë 
një faktor madhor në zgjerimin e deficitit të llogarisë korente.  

deficitet e larta me jashtë paraqesin një sfidë për zbatimin e politikës 
monetare, duke rritur rrezikun e rregullimeve të paparashikuara dhe 
të luhatjeve të larta të kurseve të këmbimit, gjë që mund të dëmtojë 
stabilitetin monetar. Zgjedhja e regjimit të kursit të këmbimit ka 
ndërlikime të rëndësishme, përsa i përket hapësirës për manovrim 
nga ana e politikës monetare. 

më lejoni të filloj me regjimet e kursit fiks të këmbimit valutor. 
disa vende në rajon kanë zgjedhur regjimin e fiksimit të vlerës së 
monedhës vendase ose regjimin e luhatjes së administruar kundrejt 
euros, si një përpjekje për të ankoruar pritjet e inflacionit, në vijim 
të hiperinflacionit. Kjo është provuar si mjaft e suksesshme. nga 
periudha afatmesme deri tek periudha afatgjatë, kushtet e paritetit të 
fuqisë blerëse duhet të sigurojnë që normat e inflacionit në këto vende 
të konvergojnë me atë të Zonës së euros – duke lejuar divergjenca 
të mundshme për shkak të efektit balassa –samuelson. megjithatë, 
në praktikë, nga periudha afatmesme në periudhën afatgjatë, 
konvergjenca nuk ndodh medoemos, pasi cikli i biznesit të këtyre 
vendeve nuk është plotësisht i sinkronizuar me atë të eurozonës 
dhe politika monetare e eurozonës nuk është domosdoshmërisht 
më optimalja, për vende që fiksojnë vlerën e monedhës së tyre 
kundrejt euros. si rezultat, kohët e fundit disa vende në rajon i kanë 
pasur normat reale të interesit në nivele afër zeros ose disa vende të 
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tjera edhe në nivele negative, duke nxitur kështu rritjen e kredisë, 
kërkesën vendase dhe duke kontribuar në këtë mënyrë në zgjerimin 
e deficiteve të llogarisë korente. 

dihet se me një fiksim të kursit të këmbimit dhe me një llogari të 
hapur kapitale, politika monetare nuk mund të përdorë instrumentin 
e normës së interesit për të kontrolluar rritjen e kredisë dhe presionet 
e kërkesës. Për këtë arsye, ndonjëherë janë përdorur masa të matura 
administrative për të kontrolluar rritjen e kredisë. megjithatë, siç e 
tregon edhe eksperienca e kaluar e vendeve të bashkimit evropian, 
këto masa rrezikojnë të anashkalohen në periudhë afatmesme, 
duke marrë hua nëpërmjet institucioneve financiare jobankare ose 
nëpërmjet huamarrjes direkte nga jashtë. Kështu, këto instrumente 
përfaqësojnë vetëm një politikë të dytë. Kjo çon në konkluzionin 
se për të siguruar stabilitet monetar nën regjime të kursit të 
pandryshueshëm të këmbimit, politika monetare ka mjaft nevojë për 
mbështetjen e politikave fiskale, strukturore dhe të ardhurave, për t’i 
mbajtur deficitet me jashtë të qëndrueshme në periudhë afatgjatë. 

në vende me regjime të luhatshme të kursit të këmbimit, 
politika monetare është në gjendje të frenojë presionet e kërkesës 
së brendshme, duke siguruar kështu stabilitetin e çmimeve dhe 
duke kontribuar në deficite më të ulëta me jashtë, nëpërmjet rritjes 
së normave të brendshme të interesit. megjithatë, autoritetet kanë 
hezituar të përdorin plotësisht instrumentin e normës së interesit 
për këtë qëllim. në të vërtetë, pavarësisht nga rritja e fuqishme 
ekonomike, normat reale të interesit kanë qenë në rënie edhe në 
këto vende, ndonëse në nivele të ndryshme. gjykimet lidhur me 
kursin e këmbimit dhe ndikimi i mundshëm i luhatshmërisë së 
lartë të tij në rritjen dhe zhvillimin e llogarisë korente, kanë qenë 
arsyeja kryesore për këtë qasje të kujdesshme. madje, autoritetet 
kanë qenë të shqetësuara se një rritje në normat e interesit mund 
të tërheqë flukse shtesë kapitali, duke rritur kështu potencialin për 
kthesa të papritura, që mund të çojnë në luhatshmëri të tepërt të 
kursit të këmbimit dhe mund të pengojnë arritjen e stabilitetit të 
çmimeve. 

ndonëse i kuptoj këto shqetësime, zgjedhja e regjimit të kursit 
të këmbimit është e rëndësishme për të mundësuar autonominë e 
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politikës monetare. Por, kjo nënkupton gjithashtu që kjo autonomi 
duhet të përdoret për të arritur stabilitetin e çmimeve. Politikat 
e matura fiskale dhe të të ardhurave, si dhe reformat strukturore 
mund të japin një kontribut madhor në stabilitetin monetar edhe nën 
regjimin e shënjestrimit të inflacionit, prandaj politikëbërësit duhet 
të japin kontributin e tyre në këtë drejtim. 

një çështje tjetër për t’u vlerësuar është: sa duhet të shqetësohemi 
për rritjen e deficiteve të llogarisë korente? Përgjigja e kësaj pyetje nuk 
është e lehtë, pasi vlerësimi i përballueshmërisë së deficiteve të larta 
të llogarisë korente dhe i flukseve të kapitalit në tregjet në zhvillim, 
nuk është i drejtpërdrejtë. Zhbalancimet e mëdha të llogarisë korente 
në vetvete nuk janë domosdoshmërisht “të këqija” dhe mund të jenë 
fare mirë rezultat i procesit të konvergjencës. sipas teorisë standarde 
ekonomike, ka mjaft sens që ekonomitë e tregjeve në zhvillim – me 
një nivel relativisht të ulët të financimit të kapitalit dhe rritje të lartë 
produktiviteti – të marrin hua në tregjet ndërkombëtare për të financuar 
nevojat për investim dhe për të lehtësuar konsumin. megjithatë, në 
praktikë ne shohim që disa tregje në zhvillim – dhe këtu i referohem 
veçanërisht ekonomive të azisë juglindore – janë bërë eksportuese 
të kapitalit neto, gjë që nuk pajtohet fare me parashikimin teorik. 
Kjo gjithashtu është në kontrast me situatën aktuale në evropën 
juglindore si dhe në shtetet e reja anëtare të be-së. 

atëherë, si të rakordojmë teorinë ekonomike me këtë realitet 
ekonomik shumëplanësh? cilësia e institucioneve financiare është 
kyçi për përgjigjen e pyetjes. në evropën juglindore, integrimi 
financiar me be-në e përmirësoi kredinë për konsumatorët dhe 
për bizneset. Përkundrazi, dobësitë në drejtimin e përgjithshëm të 
sektorit financiar në azinë juglindore çuan në krizën financiare të 
viteve �997-’98 dhe kohët e fundit, edhe në bumin e kredisë për 
konsum dhe në falimentime, duke rezultuar në një kapacitet të ulët në 
thithjen e kapitalit të huaj. në rastin e Kinës, mungesa e institucioneve 
financiare të drejtuara nga tregu – së bashku me mungesën e një 
rrjeti të sigurimit shoqëror për të siguruar kujdes shëndetësor, arsim 
dhe pensione – mund të shpjegojnë grumbullimin e kursimeve të 
tepruara si mjet parandalues. Kështu, si në azinë juglindore ashtu 
edhe në Kinë, reformat në sektorin financiar duhet të kontribuojnë 
në uljen e tepricave të llogarisë korente. 
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megjithatë, rreziqet që shoqërojnë çekuilibrimet e mëdha në 
evropën juglindore nuk duhen nënvlerësuar. në këtë kuadër, është 
interesante të veçojmë se sipas evidencave të fundit empirike, gjatë 
�5 viteve të kaluara, vendet në zhvillim me rritje më të shpejtë kanë 
provuar se përdorin më pak kapital të huaj dhe kanë hasur deficite më 
të vogla të llogarisë korente. në të njëjtën kohë, vendet me zhvillim 
të shpejtë kanë thithur më shumë investime të huaja�. investimi i huaj 
direkt, si një burim relativisht i qëndrueshëm kapitali dhe me synim 
përmirësimin e aftësisë prodhuese të vendeve pritëse, shoqërohet 
me rezultate më të larta makroekonomike.

llojet e tjera të flukseve të kapitalit nuk mund të sjellin detyrimisht 
pasoja negative, por sigurisht shkaktojnë rreziqe më të mëdha, 
veçanërisht nëse çojnë në konsum të tepërt dhe në fryrje të çmimit 
të aktiveve. si rrjedhim, reduktimi i çekuilibrimeve të mëdha dhe 
sigurimi i financimit të tyre nëpërmjet flukseve më pak spekulative 
të kapitalit, të tilla si investimet e huaja direkte, do të ndihmojnë 
në rritjen e qëndrueshmërisë së ekonomive të vendeve të evropës 
juglindore. 

sfidaT e sTabiliTeTiT financiar

Përveç sfidave makroekonomike, të cilave iu referova më lart, 
flukset e mëdha të kapitalit dhe rritja e shpejtë e kredisë sjellin një 
seri rreziqesh për stabilitetin financiar. Kur vlerësojmë këto rreziqe, 
duhet të merret parasysh se rritja e shpejtë e kredisë së sektorit privat 
pasqyron gjerësisht teorinë e konvergjencës, pasi të gjitha vendet 
në evropën juglindore, të paktën deri disa vite më parë, kishin një 
nivel shumë të ulët të ndërmjetësimit financiar. megjithatë, studimi 
empirik konfirmon se rritja e “shpejtë” e kredisë mund të parashikojë 
çekuilibrime financiare, por jo se çon detyrimisht në to. Kështu, ne 
kurrë nuk mund ta dimë me saktësi rrezikun aktual që një ritëm i 
caktuar i zgjerimit të kredisë mund të sjellë për stabilitetin financiar, 
por nisur nga përvoja e kaluar mund të themi se zhvillimet në rritjen 
e kredisë duhet të monitorohen me kujdes.

në evropën juglindore mund të dallojmë të paktën tre lloje 
rreziqesh, të cilat kërkojnë monitorim të ngushtë. së pari, është 
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perceptimi se një pjesë shumë e madhe e kredisë financon konsumin 
më tepër sesa investimin, gjë që shkakton rrezikun e mbihuamarrjes 
nga ana e individëve që kanë pak përvojë në administrimin e borxhit 
të tyre. së dyti, rritja e shpejtë e kredisë e bën të vështirë vlerësimin 
e cilësisë së saj. vëllimi i madh i kredive të reja tenton të zvogëlojë 
raportet e huave të këqija në periudhë afatshkurtër, pasi problemet 
e mundshme të cilësisë së portofolit në përgjithësi, materializohen 
me një vonesë të konsiderueshme. Për më tepër, zgjerimi i shpejtë 
i kredisë mund të sjellë gjithashtu standarde më të ulëta verifikimi, 
duke çuar kështu në huadhënien ndaj atyre klientëve që janë më pak 
të besueshëm për kredi. Kjo mund të çojë në përkeqësim, pasi aftësia 
përtëritëse e portofolit të huave kundrejt rënieve ekonomike mbetet 
e paprovuar. së fundi, shumica e huave në valutë ose e huave të 
indeksuara në portofolet e bankave, tregojnë për rrezikun e rritjes 
së mospërputhjeve të mëdha tek vlerat e monedhave në sektorin 
jofinanciar privat. Përderisa huamarrësit vendas nuk i fitojnë të 
ardhurat në valutë, siç ndodh shpesh, rreziku i këmbimeve valutore 
të pambrojtura bëhet një pjesë e rëndësishme e rrezikut të kredisë. 
në azi, rritja e borxhit të jashtëm afatshkurtër, të shprehur në 
valutë, gjatë gjysmës së parë të viteve �990, bëri që vendet e rajonit 
të ishin të ekspozuara ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. Kur vlera 
e jashtme e monedhave të tyre ra, borxhi i jashtëm, i shprehur 
në terma të monedhës vendase dhe si pjesë e Pbb-së u rrit, duke 
çuar në paaftësinë paguese të huamarrësve të pambrojtur dhe duke 
kontribuar në përkeqësimin e krizës së viteve �997-’98.

gjithë këto rreziqe kërkojnë vigjilencën e autoriteteve të ngarkuara 
me mbikëqyrjen bankare. unë e kuptoj që bankat qendrore të 
ngarkuara me këtë përgjegjësi në rajon, janë tërësisht të vetëdijshme për 
rreziqet që mund të hasin dhe kanë marrë masa konkrete. megjithatë, 
ajo çfarë dua të theksoj sonte është se autoritetet mbikëqyrëse duhet 
të marrin parasysh integrimin ndërkombëtar financiar në aktivitetin e 
tyre të përditshëm. Kur degët e bankave të mëdha me kapital të huaj 
luajnë një rol të rëndësishëm në sektorin bankar të vendit pritës dhe 
kanë një ndikim të madh të përgjithshëm, mundësia për bashkëpunim 
midis mbikëqyrësve vendas dhe të huaj është shumë e fuqishme. 
sigurisht, zbatimi i standardeve dhe rregulloreve të përbashkëta e 
lehtëson detyrën e mbikëqyrësve në vendin e vet dhe në vendin 
pritës. Për rrjedhojë, krahas thirrjes së përgjithshme për të krijuar 
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dhe nxitur marrëveshje institucionale, të cilat sigurojnë pavarësinë, 
përgjegjshmërinë dhe qeverisjen e shëndoshë të brendshme të 
autoriteteve mbikëqyrëse, integrimi financiar paraqet një sfidë tjetër 
për koordinimin e aktiviteteve mbikëqyrëse në nivel ndërkombëtar.

Përfundime
 

e fillova këtë bisedë me një krahasim midis sfidave të sotme në 
evropën juglindore me ato të ekonomive të vendeve në zhvillim 
dhe me ato të jetuara në evropë, në dekadat e kaluara. cilësia e 
institucioneve dhe qeverisja ekonomike janë thelbësore për të 
shpjeguar rezultatet e ndryshme makroekonomike. megjithatë, sfida 
të ngjashme çojnë në perceptime të ngjashme për politikat monetare 
dhe mbikëqyrjen financiare. solla në vëmendjen tuaj dy raste kur 
integrimi financiar kufizon fushën e veprimit të politikëbërësve: 
ndikimi i flukseve të kapitalit në politikat e brendshme 
makroekonomike dhe në stabilitetin financiar. Perceptimi, për sa i 
përket sferës makroekonomike, është që politika monetare duhet të 
mbetet pikë së pari e orientuar drejt arritjes së stabilitetit të çmimeve. 
në vende që punojnë me regjimin e kursit të këmbimit të fiksuar apo 
me regjimet e luhatjes së administrueshme, politika monetare ka një 
detyrë më të vështirë dhe duhet mbështetur nga politika të duhura 
fiskale, strukturore dhe të të ardhurave për të arritur objektivat e saj. 
në vendet me regjim këmbimi më të luhatshëm, politika monetare 
duhet të ketë më shumë pavarësi, për t’ u fokusuar në shënjestrimin 
e inflacionit.

së fundi, shqetësimet për stabilitetin financiar, që lindin nga rritja e 
shpejtë e kredisë dhe mospërputhjet në vlerat e monedhave, kërkojnë 
vigjilencë të lartë nga ana e mbikëqyrësve të pavarur dhe përgjegjës. 
Përderisa burimi i kësaj rritjeje të kredisë shkon përtej autoriteteve 
kombëtare, ndjehet një nevojë e madhe për të nxitur bashkëpunimin 
e veprimeve mbikëqyrëse në nivel ndërkombëtar. 

ju faleminderit për vëmendjen tuaj!
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Ardian Fullani*

a ëshTë duKe u Zhvilluar një Treg 
financiar rajonal?

Të nderuar Guvernatorë,
Të nderuar pjesëmarrës,
Zonja dhe zotërinj,

Kur menduam për temën e kësaj konference vjetore, nuk kishte 
dyshime lidhur me nevojën për të trajtuar çështje të stabilitetit 
financiar dhe bashkëpunimit në nivel rajonal. momenti duket i 
përshtatshëm, për shkak të zhvillimeve në tregjet financiare kombëtare 
dhe zhvillimit ekonomik, si dhe për shpejtësinë me të cilën rajoni po 
përparon drejt pranimit të standardeve më të mira ndërkombëtare 
në drejtim të qeverisjes më të mirë, hapjes së tregut dhe integrimit, 
përmirësimeve teknologjike dhe bashkëpunimit shumërajonal. 

në fjalimin e ditës së sotme do të trajtoj ngjashmëritë dhe 
ndryshimet, por edhe pasiguritë dhe rreziqet që hasin tregjet tona 
financiare në rrugën e tyre drejt modernizimit dhe integrimit në 
tregjet financiare globale, si dhe do të përpiqem të trajtoj rëndësinë 
që ka bashkëpunimi rajonal në përballimin sa më mirë të sfidave. 
në përfundim, do të jap disa mendime rreth bashkëpunimit rajonal 
praktik, të cilin po e ndaj me ju sot, duke shpresuar se këto do të 
çojnë drejt diskutimeve të mëtejshme. 
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në nivel rajonal, ditët e sotme vendet tona po përballen me 
një normë më të lartë rritjeje të tregjeve financiare, krahasuar me 
atë të rritjes ekonomike. si pasojë, pesha e sektorit financiar në 
ekonomitë kombëtare, nga pikëpamja sasiore, po vjen duke u rritur. 
njëkohësisht, ky zgjerim shoqërohet me ndryshime në aftësinë e 
tregut për të akomoduar më mirë nevojat e pjesëmarrësve të tij për 
fonde, diversifikim dhe nivel të pranueshëm rreziku. Pa dyshim, 
pjesëmarrësit institucionalë në tregjet financiare e gjejnë veten me një 
numër të madh mundësish për zhvillimet e biznesit dhe specializimin 
financiar. 

Krahas sa më sipër, interesi i publikut të gjerë në përdorimin 
e produkteve dhe shërbimeve të tregjeve financiare është rritur 
në mënyrë mbresëlënëse, mbështetur në përfitimin që pritet nga 
përmirësimi i efikasitetit në veprimtaritë e përditshme. nga pikëpamja 
cilësore, këto zhvillime nxjerrin në pah rëndësinë e tregjeve financiare 
në mirëqenien tonë ekonomike. le të kujtojmë gjithashtu që 
përmirësimet ekonomike nxisin dhe mbështesin ndryshime sociale 
dhe aspekte kulturore të jetës sonë, duke i afruar kombet tona me 
vlerat dhe parimet ndërkombëtare dhe me njëri-tjetrin. 

siç pritet, për shkak të sfondit historik, vendet tona ndryshojnë 
për sa i përket shpejtësisë dhe intensitetit gjatë kalimit në fazën e 
tranzicionit në dekadën e fundit. ndërkohë që ne kishim shumë 
ngjashmëri në adoptimin e reformave të para bazë dhe urgjente, 
përfshirë liberalizimin e çmimeve, ristrukturimin e ndërmarrjeve 
dhe privatizimin në disa fusha ekonomike; ne dallonim më tepër në 
përmbushjen e reformave të tjera që do të lejonin kapacitete ndërtuese 
institucionale, të cilat nga ana tjetër, do t’i bënin këto ndryshime të 
rrënjoseshin thellë në shoqëritë tona. 

sot, vendet tona gëzojnë mjedise makroekonomike të stabilizuara. 
ne kemi nivele të ulëta inflacioni, kurse këmbimi të qëndrueshme, 
një politikë fiskale më të përgjegjshme e më të matur, shoqëruar 
me deficite buxhetore të administrueshme dhe të kufizuara. bankat 
Qendrore Kombëtare kanë krijuar pavarësinë e tyre dhe perceptohen 
në publik si autoritete të besueshme dhe të respektueshme. Ka 
gjithashtu përpjekje të përbashkëta për të hapur plotësisht ekonomitë 
tona dhe për të tërhequr kapitalin e huaj. meqenëse jemi në procesin e 
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hapjes së plotë të tregjeve, ne po përfitojmë nga rritja e konkurrencës, 
përmirësimi i produktivitetit dhe eficiencës dhe po rrisim cilësinë e 
shërbimeve për qytetarët tanë.

Por ne po hasim gjithashtu edhe disa pasiguri dhe rreziqe. Tregjet 
mbeten të segmentuara dhe infrastruktura e tyre ka vështirësi në 
mbështetjen e zhvillimeve të reja dhe të detyrueshme. mangësitë 
në infrastrukturën e tregut e rëndojnë situatën dhe vështirësojnë 
veprimet e pjesëmarrësve të ndryshëm të tij në arritjen e objektivave të 
biznesit të tyre dhe në administrimin e rreziqeve të tyre. Përmirësimet 
teknologjike duhet të shfaqin plotësisht efektin e tyre në uljen e 
kostove të shërbimeve financiare në mënyrë të konsiderueshme. 
boshllëqet rregullatore në fusha të ndryshme të tregjeve financiare 
lokale, krijojnë kushte për arbitrazh rregullator dhe mund të ndikojnë 
për keq punën e mbikëqyrjes. 

rrjedhimisht, vendimet e gabuara dhe të kushtueshme janë të 
pashmangshme. situata financiare e pjesëmarrësve të një tregu 
të vetëm, për shkak të segmentimit të tij, ndikohet së tepërmi nga 
aftësia e tyre për të gjetur mbështetje financiare në tregjet financiare 
ndërkombëtare. në realitet, kjo çon në një hendek në rritje ndërmjet 
të ashtuquajturave institucione të mëdha financiare vendase dhe 
atyre të huaja. Zhvillimi i ekonomisë reale është një burim shtesë 
rreziku për tregjet financiare. 

një ndërveprim i tillë duhet të mbikëqyret me kujdes për të kuptuar 
më mirë tendencën e tregjeve financiare në të ardhmen dhe për të 
identifikuar çekuilibrat financiarë në vend dhe në nivel rajonal. në të 
vërtetë, ne po hasim një “bum” në ndërtim, ku çmimet e banesave 
janë rritur ndjeshëm. në disa vende, kjo nxitet nga zgjerimi i kredisë, 
por në të gjithë rajonin, ka pikëpamje të ndryshme lidhur me faktin 
nëse kjo gjë është e përballueshme. në të njëjtën kohë, ritmi i zgjerimit 
të kredisë, veçanërisht për konsum dhe në valutë, është alarmues dhe 
na detyron ne të mendojmë për disa skenarë lidhur me pyetjen “çfarë 
ndodh nëse”, dhe të ndërmarrim veprime parandaluese. 

është detyra jonë si autoritete monetare dhe mbikëqyrëse, të 
sigurojmë një mjedis të duhur, për një zhvillim të qëndrueshëm e 
të balancuar të tregjeve financiare. Kjo nuk është një punë e lehtë, 
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veçanërisht kur nuk ka tregues të thjeshtë për të matur suksesin tonë 
në arritjen e stabilitetit financiar, dhe kur e kuptojmë se kjo është 
një çështje me shumë aspekte, të cilën ne nuk mund ta kontrollojmë 
dhe as ta parashikojmë plotësisht. mbi gjithçka, ndjekja e objektivit 
për stabilitet financiar është një garë që nuk mbaron kurrë, ku “vija e 
përfundimit ” vazhdon të lëvizë para nesh. 

ne duhet të gjejmë dhe të zbatojmë politikat e duhura, pasi këto 
politika përfaqësojnë një kompensim ndërmjet bërjes së sistemit më 
elastik nga njëra anë dhe ndikimit në eficiencën e tij afatshkurtër, 
nga ana tjetër. në këtë sfidë, ne duhet të sjellim në industrinë e 
tregut financiar, një mbikëqyrje të orientuar drejt rrezikut, nëpërmjet 
komunikimit të vazhdueshëm dhe nxitjes së pranimit të standardeve 
ndërkombëtare për një qeverisje të mirë. 

bazuar në përgjegjësitë tona ligjore, ne duhet t’iu drejtohemi këtyre 
sfidave në nivel kombëtar. Por, për shkak të rritjes së liberalizimit të 
punës dhe të lëvizjes së kapitalit, dhe sjelljes së pjesëmarrësve të tregut 
financiar, e kuptojmë se kjo nuk është e mjaftueshme. në vendet 
tona sot kemi të njëjtat institucione financiare dhe të njëjtën sjellje 
të këtyre institucioneve, në përgjigje të një politike të centralizuar 
për zhvillimin e biznesit, duke rritur kështu bashkëveprimet jashtë 
vendit, ndërmjet bizneseve dhe familjarëve dhe duke krijuar tendenca 
të ngjashme në jetën sociale. 

autoritetet monetare dhe mbikëqyrëse të vendeve të ndryshme të 
rajonit, në një masë të konsiderueshme, i janë përgjigjur zhvillimeve 
të tilla, duke krijuar bashkëpunim me autoritetet mbikëqyrëse të 
vendit-mëmë, veçanërisht në fushën e mbikëqyrjes së sistemit bankar, 
nëpërmjet firmosjes së memorandumeve të mirëkuptimit dypalëshe. 
fakti që vendet tona janë në prag të bashkimit evropian, ka shkaktuar 
një prani në rritje të institucioneve financiare, përfshirë edhe bankat. 

Kështu, janë firmosur memorandume mirëkuptimi me autoritetet 
mbikëqyrëse të vendeve të be-së. cilësia e bashkëpunimit ndryshon 
në vende të ndryshme, por mund të thuhet me bindje se gatishmëria 
e vendeve pritëse për të bashkëpunuar, jo gjithmonë ka pasur të 
njëjtin interes nga homologët tanë. Kjo pritet deri-diku, sepse aktivet 
e bankave të tyre në vendet tona ndonjëherë përfaqësojnë vetëm 
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një pjesë të aktiveve totale të tyre. megjithatë, ato duhet të marrin 
parasysh preokupimin tonë, se ky bashkëpunim është shumë i 
rëndësishëm për ne, veçanërisht kur këto banka të huaja dominojnë 
tregjet tona lokale. 

liberalizimi i tregjeve financiare në shqipëri ka qenë një lëvizje 
e dëshirueshme. ne e konsiderojmë hyrjen e kapitalit të huaj një 
faktor të rëndësishëm për të rritur nivelin e sistemit bankar, për 
të përmirësuar eficiencën dhe cilësinë e produkteve të tij, duke 
përmirësuar kushtet e konkurrencës në treg. në shumicën e rasteve, 
bankat e huaja kanë sjellë ekspertizën dhe mendësinë e zhvillimit 
modern të biznesit, të vendeve më të zhvilluara prej nga ato vijnë. 

siç përmendi edhe z. bini smaghi në fjalimin e tij, rritja e pranisë 
së huaj në tregjet tona financiare gjithashtu ka çuar në ide të reja 
në institucionet tona financiare dhe veçanërisht bankat synojnë të 
përshtatin vëllimin dhe madhësinë e punës së tyre për një pozicionim 
më të mirë në treg. Por, lidhur me këtë, do të dëshironim të përdorej 
një metodë më aktive dhe më konsekuente, për të krijuar politika 
aktive për zhvillimin e biznesit dhe për të sjellë cilësi të mirë dhe 
administrim me eksperiencë në zbatimin e këtyre politikave. 

është e domosdoshme që autoritetet tona mbikëqyrëse të 
informohen për politikën e grupeve të ndryshme të rëndësishme 
financiare apo bankare që operojnë në gjithë rajonin. bashkëpunimi 
vend pritës me vend pritës mund të ndihmojë në këtë drejtim, pasi 
disa prej nesh kanë lidhje më të mira komunikimi me autoritetin 
mbikëqyrës të vendit-mëmë dhe ata mund ta ndajnë këtë informacion 
me autoritetet e tjera mbikëqyrëse në rajon, duke iu përmbajtur etikës 
dhe parimeve të transparencës. në praktikë, kjo mund të shfaqet si një 
metodë shumë e vlefshme, sepse bankat e huaja rajonale tentojnë të 
adoptojnë politika të njëjta në vende me karakteristika të ngjashme. 

një fushë tjetër ku ne mund të krijojmë një bashkëpunim të 
ngushtë është diskutimi i masave të caktuara që adopton secili prej 
nesh për kontrollin e rreziqeve të shfaqura nga tendenca në zhvillimet 
e bizneseve financiare. në këtë mënyrë, ne do të jemi në gjendje të 
adoptojmë politika të ngjashme mbikëqyrëse, duke pakësuar kështu 
mundësitë e dëmshme për arbitrazh rregullator dhe rreziqet e tjera 
që i shoqërojnë. 
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mungesa e efektivitetit të masave direkte për të kontrolluar rritjen 
e kredisë përbën një implikim të heterogjenitetit të mbikëqyrjes 
në vendet e rajonit. Për rrjedhojë, gjetja e rrugëve dhe lëvizja drejt 
homogjenitetit në lidhje me këtë gjë, do të jetë e rëndësishme për 
të kompensuar humbjen e efektivitetit të politikës monetare dhe 
presionet e mundshme të kërkesës. 

Ka edhe disa ide të tjera që theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit 
rajonal, në afrimin e rajonit tonë drejt përmbushjes së synimit për 
integrim në be. duke krijuar dhe ndjekur politika zhvillimi të tregut 
financiar, ne ndihmojmë në integrimin e tregjeve tona financiare 
në tregjet ndërkombëtare financiare, dhe shtrojmë rrugën që duhet 
ndjekur për reforma ekonomike e sociale.

mënyrat e këtij bashkëpunimi ndryshojnë. një mënyrë e 
përafrimit të objektivit për një bashkëpunim më të fuqishëm mund 
të jenë takime periodike të posaçme të guvernatorëve në rajon, 
shoqëruar nga takime më të shpeshta në nivel teknik, në mbështetje 
të axhendës së diskutimeve. Krahas kësaj, nëpërmjet një komunikimi 
të vazhdueshëm, ne mund të përpiqemi të identifikojmë çështje 
të veçanta, të cilat janë të rëndësishme për tregjet tona rajonale 
financiare, dhe t’i sjellim këto çështje tek homologët tanë, qofshin 
këto autoritete të përbashkëta të vendit-mëmë, autoritete të tjera 
mbikëqyrëse tek të cilat drejtohemi për ndihmesë ose edhe organizata 
profesionale, ku marrin pjesë autoritetet tona mbikëqyrëse. jam i 
sigurt se shqetësimi ynë mund të merret më seriozisht në qoftë se do 
të ngrihet si rajon. Për më tej, ne duhet të përfitojmë nga eficienca që 
sigurohet nëpërmjet teknologjisë në ndarjen e informacionit tonë. 

mund të krijohet një faqe interneti e përbashkët, ku të mund të 
gjejmë informacion të rëndësishëm, interpretime apo të ndajmë 
përvojën rreth çështjeve mbikëqyrëse ose çështjeve të stabilitetit 
financiar. duke përmendur këto mënyra komunikimi, unë nuk po 
përpiqem të neglizhoj atë që aktualisht po ndodh dhe kam parasysh 
faktin se ka një kundërti ndërmjet avantazheve dhe kostove të këtij 
bashkëpunimi. 

duhet gjithashtu të theksojmë se memorandumet e mirëkuptimit 
nuk mund të zëvendësojnë bashkëpunimin në praktikë. është e 
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rëndësishme që të mbajmë kontakte të afërta me homologët tanë, 
për shkëmbimin e rregullt të informacionit lidhur me tendencat e 
përgjithshme dhe çështje të sistemeve përkatëse bankare në kohë 
normale, pasi kjo shërben për të krijuar besimin për bashkëpunim 
të ardhshëm, veçanërisht gjatë kohëve me trazira. në të kundërt, 
marrëveshje të tilla bashkëpunimi do të ndikojnë pak në krijimin e 
një ndryshimi të vërtetë.

më lejoni të përfundoj duke thënë se, objektivi i arritjes dhe ruajtjes 
së stabilitetit financiar nuk është një detyrë e lehtë, por ne mund të 
kontribuojmë shumë në arritjen e tij, duke forcuar përpjekjet për 
t’u siguruar që institucionet e tregjeve financiare të kenë një ecuri 
të shëndetshme në një mjedis të qëndrueshëm makroekonomik. 
Kontributi ynë mund të jetë shumë më i efektshëm në qoftë se 
bashkëpunohet siç duhet në shkallë rajoni. 

Ky bashkëpunim do të lehtësojë përpjekjet tona në arritjen e 
aftësive të mbikëqyrjes, do të shmangë arbitrazhin rregullator jashtë 
vendit dhe do t’i shërbejë përpjekjeve për të realizuar objektivin e 
integrimit në tregjet financiare evropiane. ne mund të pasurojmë 
mënyrat e këtij bashkëpunimi, duke mos harruar faktin se baza e 
bashkëpunimit të mirë është krijuar në kohë normale, nëpërmjet 
kontakteve të rregullta.

faleminderit. 

*ardian fullani, guvernator, banka e shqipërisë.
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Antonio de Lecea*

anëTarësimi i ardhshëm në be 
– një KaTaliZaTor Për inTegrimin 

financiar në rajonin e evroPës 
juglindore

Z. Kryeministër, 
Guvernatorë, 
Zonja dhe Zotërinj,

jam i nderuar që marr pjesë në këtë konferencë të rëndësishme 
e bashkëkohore me temë “Tregjet financiare rajonale dhe stabiliteti 
financiar”. Përgëzoj bankën e shqipërisë për këtë iniciativë. Kjo 
ngjarje sigurisht që pasqyron progresin e arritur kohët e fundit në 
zhvillimin e tregjeve financiare në rajon dhe nevojën për të vështruar 
nga e ardhmja. 

në prezantimin tim do të tregoj se integrimi financiar është një 
proces i gjatë dhe i lodhshëm. Pra, duket qartë se në qoftë se dëshirojmë 
të shkojmë plotësisht drejt integrimit financiar evropian, duhet që 
procesi i integrimit të fillojë herët. mendoj se kjo është edhe arsyeja 
pse kjo çështje paraqitet e para në axhendën e këtyre dy ditëve. 

në vijim do të paraqes në vija të përgjithshme disa nga 
karakteristikat më të rëndësishme të procesit të integrimit financiar 
në bashkimin evropian, në drejtim të: 

• parimeve themelore ekonomike; 
• forcave që e drejtojnë atë; 
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• arritjeve të deritanishme; dhe 
• sfidave të ardhshme. 

gjithashtu, do të trajtoj shkurtimisht rëndësinë e tij për tregjet 
financiare të evropës juglindore. 

i. Pse inTegrim financiar në be

�. studimet e ndërmarra në emër të Komisionit evropian, 
vlerësojnë përfitimet neto të një tregu financiar të 
mirëintegruar në be sa � për qind e Pbb-së të bashkimit 
evropian gjatë dhjetë vjetëve, shifër kjo e konsiderueshme. 
integrimi financiar është një mjet i rëndësishëm për rritjen 
e performancës së sistemeve financiare. ai ndihmon në 
shpërndarjen më eficiente të burimeve, rrit produktivitetin e 
kapitalit dhe përmirëson mirëqenien e qytetarëve. 

eksperienca e be-së tregon se integrimi i plotë i tregjeve financiare 
përbën një detyrë të ndërlikuar, e cila kërkon shumë përpjekje dhe 
burime nga të gjithë aktorët – qeveritë, industria dhe mbikëqyrësit. 

heqja e barrierave rregullatore, ligjore dhe fiskale është vetëm 
hapi i parë. 

• sistemet financiare të vendeve të veçanta kanë preferenca të 
ndryshme social-ekonomike. ato nuk përshtaten menjëherë 
me sfidat dhe shanset e reja. 

• industritë financiare të tyre operojnë në bazë të standardeve 
dhe praktikave të shumta, të miratuara. 

rrjedhimisht, ndryshimet në rregullore dhe heqja e barrierave 
administrative kërkojnë kohë, që të sjellin efekte të dukshme në industri. 

Çfarë e nxiT inTegrimin financiar? 

�. në be, integrimi financiar është nxitur nga forca globale dhe nga 
forca të veçanta të be-së. jetojmë në një botë me lëvizje kapitali 
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të liberalizuar dhe me tregje të reja financiare, të cilat janë të 
lidhura me teknologji informacioni shumë të avancuar. Kështu, 
procesi i integrimit financiar mund të konsiderohet si pjesë e 
globalizimit progresiv të sistemit financiar ndërkombëtar. 

�. nga ana tjetër, ka edhe forca të rëndësishme nxitëse të 
integrimit financiar, të cilat janë unike për be-në. 

• hyrja në përdorim e euros në vitin �999 ishte katalizatori 
më i rëndësishëm për integrimin financiar. monedha e 
vetme shmangu rrezikun e kursit të këmbimit për pjesën 
më të madhe të flukseve financiare brenda be-së dhe për 
rrjedhojë, është rritur jashtëzakonisht kërkesa e investitorëve 
për kryerjen e shërbimeve financiare jashtë vendit. 

• një element tjetër specifik nxitës i be-së ka qenë përpjekja për të 
krijuar një kuadër rregullator të përbashkët për tregjet financiare 
të be-së, i ashtuquajturi Plan veprimi për shërbimet financiare. 

ai përfshin �� masa që synojnë rregullimin për një gamë të gjerë 
veprimtarish financiare në sektorë të shitjes me shumicë dhe me pakicë. 
Tashmë është pothuajse plotësisht i zbatuar në nivelin e bashkimit 
evropian. [ndërmjet masave të përjashtuara që nuk janë zbatuar ende, 
janë “aftësia paguese ii”, “direktiva për sigurimet” dhe “Kërkesat e 
Kapitalit”, si dhe direktiva për zbatimin e bazelit ii.] masat e ndryshme 
tashmë duhet të pasqyrohen në ligjet e shteteve anëtare. 

cilaT janë reZulTaTeT KonKreTe Të KëTyre 
PërPjeKjeve? 

�. sektorë të ndryshëm të sistemit financiar kanë progres të 
ndryshëm. integrimi i tregjeve me shumicë është në një nivel 
më të lartë sesa ai i tregjeve me pakicë. 

Përshpejtimi i integrimit financiar të be-së ka rezultuar në arritje 
të prekshme. 

• Zona e euros ka një treg të unifikuar për depozita 
ndërbankare. 
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• janë zhvilluar gjithashtu tregje mjaft homogjene të 
obligacioneve të qeverisë dhe të korporatave, me çmime 
të përafruara në Zonën e euros dhe me diversifikim të 
portofolit përtej kufirit. 

• Tregu i derivateve është mjaft i integruar në Zonën e euros. 
• Tregjet e kapitalit po karakterizohen gjithnjë e më shumë 

nga investime përtej kufirit. 

5. ndërkohë që tregjet financiare po integrohen, dallohet një 
tendencë e qëndrueshme drejt konsolidimit të ndërmjetësve 
financiarë dhe infrastrukturës. sektori bankar – si sektor 
dominues për financimin në Zonën e euros – ka hasur një 
numër të lartë shkrirjesh dhe blerjesh, ndonëse kryesisht 
përgjatë linjave kombëtare, për shkak se ende ekzistojnë 
barriera politike dhe ligjore me jashtë. 

shembuj të dukshëm të integrimit të infrastrukturës së tregut janë: 

• shkrirja e katër bursave të be-së në euronext [amsterdam, 
bruksel, Paris, lisbonë];

• tregu i integruar nordik - baltik, i cili është i përbërë nga 
bursa të shteteve anëtare nordike [Kopenhagen, stokholm, 
helsinki, Tallin, riga dhe vilnius]; dhe 

• integrimi i sistemit të pagesave, si TargeT apo sisteme 
pagesash dhe kleringu, si euroclear.
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6. Kështu, është arritur progres, por procesi nuk ka përfunduar 
ende. Përparësitë në veprimet e ardhshme do të synojnë: 

• Tregjet financiare të shitjes me pakicë, të cilat janë ende të 
copëtuara. 

• integrimin ndërrajonal të bankave dhe kompanive të 
sigurimit, i cili është mjaft i ngadaltë. 

• harmonizimin e plotë të rregulloreve të be-së dhe të 
mbikëqyrjes në fushën bankare dhe në atë të sigurimeve. 

• e fundit, por jo më pak e rëndësishme, integrimin e mbikëqyrjes 
së matur të institucioneve financiare dhe krijimin e një metode 
të bashkërenduar, ndërrajonale për administrimin e krizave, e 
cila përfaqëson një sfidë të konsiderueshme. 
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ii. lidhja e Tregjeve në evroPën juglindore

7. a ndikon përvoja në be për gjendjen aktuale dhe të ardhshme 
të tregjeve në evropën juglindore? më lejoni të shtroj disa 
pikëpamje paraprake: 

e para dhe më e rëndësishmja, arsyetimi themelor ekonomik për 
integrimin financiar është po aq bindës për evropën juglindore 
sa edhe për pjesën tjetër të evropës. integrimi financiar është një 
instrument i fuqishëm i reformës ekonomike, i cili: 

• lehtëson ristrukturimin e përgjithshëm; dhe 
• rrit novacionin; 

duke siguruar përfitime themelore në drejtim të produktivitetit të 
kapitalit dhe të rritjes së prodhimit. 

së dyti, ekonomitë e evropës juglindore kanë njohur përfitimet nga 
globalizimi dhe integrimi në tregjet ndërkombëtare financiare. ato: 

• liberalizuan lëvizjet e kapitalit; 
• përmirësuan mbikëqyrjen bankare e financiare; dhe 
• hapën ekonomitë e tyre për konkurrencën ndërkombëtare. 

anëtarësimi i ardhshëm në be vepron si një katalizator në këtë 
drejtim. 

reformat e mëdha makroekonomike dhe strukturore, të 
ndërmarra nga ekonomitë për plotësimin e kritereve të pranimit të 
Kopenhagenit, kanë çuar drejt një progresi të konsiderueshëm. Kjo 
është veçanërisht e dukshme në sektorin bankar, si pjesa mbizotëruese 
e sektorit financiar të rajonit. 

vlen të përmenden zhvillime të rëndësishme, si:
• forcimi i rregulloreve mbikëqyrëse të bankave dhe i kapacitetit 

institucional të bankave qendrore. 

janë kryer reforma më të thella rregullatore, për sa i përket:
• zbatimit të rregullave të bazelit; 
• kontabilitetit dhe auditimit; 
• respektimit të kolateralit; dhe 
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• të drejtave të kreditorëve dhe pastrimit të parave. 

sipas “ebrd Transition indicators”, reformat në sektorin 
financiar duket se po ecin mirë, veçanërisht në shqipëri, bosnje-
hercegovinë, dhe Kroaci. 

• Konkurrenca është rritur për shkak të privatizimit dhe hapjes 
ndaj investimeve të huaja: 

• Privatizimi i bankave ka përparuar. Prona shtetërore në 
sektorin bankar u pakësua, nga pothuajse �00 për qind në 
fillim të viteve ’90, në më pak se �0 për qind. 

• bankat e huaja zënë një pjesë të madhe të sektorit bankar. 
Kjo kontribuon ndjeshëm në përcjelljen e njohurive dhe në 
ofrimin e produkteve financiare më të mira, në përmirësimin 
e financimeve nga jashtë dhe në rritjen e konkurrencës në 
treg. 

në vitin �005, bankat e huaja në Kroaci dhe në shqipëri zinin 90 për 
qind të pjesës së tregut, kurse në bosnje-hercegovinë 66 për qind. 
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Këto nivele, në serbi (�7 për qind) dhe në republikën ish-
jugosllave të maqedonisë (�8 për qind), po rriten ndjeshëm, për shkak 
të privatizimeve dhe rritjes organike të filialeve të bankave të huaja. 

• Konsolidimi rajonal nxitet nga bankat e be-së, kryesisht 
nga austria, italia dhe greqia, të cilat kanë krijuar rrjete të 
rëndësishme bankare në ekonomi. Pavarësisht nga përqendrimi 
i lartë në treg, konkurrenca mbetet dinamike, pasi bankat 
luftojnë për aksione në ato tregje që rriten me shpejtësi. 

Tablelë 1. Përqendrimi i tregut.
 numri i bankave Pjesa e tregut e 5 bankave 

më të mëdha (%) �999 �00�
shqipëri �� �6 77
bosnje-hercegovinë 6� �� 6�
Kroaci 5� �7 7�
fyrom �� �� 76
serbi 75 �� �7
mali i Zi j./a. �0 77

burimi: joint Wb/ec office for see, bank austria creditanstalt.

Progresi ka qenë më modest në sektorin e sigurimeve dhe në tregjet 
e kapitalit. Tregjet e kapitalit janë ende mjaft të pazhvilluara dhe të 
copëtuara në rajon. bursat në lubjanë, Zagreb dhe beograd duken më 
të kapitalizuara dhe më aktive, por ende janë nën potencialin e tyre.

Tabelë 2. Tregues të tregjeve të kapitalit.

  Kap. i tregut 
mld euro

Qarkullimi 
mld euro

Kompanitë 
e renditura*

shqipëri Tiranë 0.0 0.0 0
bosnje-hercegovinë sarajevë �.� 0.� ��
 banja luka �.� 0.05 -
Kroaci Zagreb ��.0 0.6 95
mali i Zi Podgoricë 0.9 0.� �5
serbi beograd �.5 0.5 ��
Totali  �0.9 �.5 �7�
     
slloveni lubjanë 6.7 �.8 ���
austri vienë �08.0 7�.8 ���

shënim: *në segmentin e tregut zyrtar.
burimi: joint Wb/ec office for see bank austria creditanstalt.
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hyrja e investitorëve të huaj dhe e kompanive të ndërmjetësimit, 
aktualisht po jep efekte pozitive në drejtim të thellimit të tregjeve 
dhe të dhënies së ekspertizës. 

megjithatë, ky është sektori, i cili do të përfitonte më shumë nga 
integrimi në nivel rajonal apo evropian. 

iii. e ardhmja e inTegrimiT rajonal në evroPën 
juglindore

8. nisur nga përvoja, cila do të jetë e ardhmja e integrimit 
financiar në rajon? ndoshta ky proces do të përshpejtohet, 
sapo vendet të jenë në pajtim të plotë me acquis communautaire 
për sektorin financiar, si kusht për pranim në be. 

madje, adoptimi përfundimtar i euros do të jetë një tjetër forcë 
lëvizëse, e cila do të integrojë tregjet financiare në rajon, pasi gradualisht 
ato bëhen pjesë e tregjeve financiare të unifikuara të be-së. 

integrimi i mëtejshëm rajonal rrit eficiencën ekonomike dhe 
përgatit ekonomitë për thellimin e integrimit. 

sidoqoftë, duhet të jemi realistë për fushën e veprimit dhe 
shpejtësinë potenciale të tij. 

• sistemet e ndryshme financiare në rajon ende nuk gëzojnë 
avantazhe të mëdha në krahasim me njëri-tjetrin. 

• integrimi i vazhdueshëm duket se nxitet kryesisht nga 
ekspertiza dhe kapaciteti financiar i institucioneve financiare 
ndërkombëtare. 

• gjithashtu, rreziqet për stabilitetin financiar, të cilat vijnë 
kryesisht nga mungesa e kuadrit mbikëqyrës e rregullator, 
duhet të administrohen më mirë nëpërmjet një adoptimi 
gradual të acquis dhe të praktikave të be-së, sesa nëpërmjet 
marrëveshjeve të posaçme. 

madje, kjo duhet të bëhet krah për krah me ruajtjen dhe forcimin 
e bashkëpunimit me mbikëqyrës të tjerë në rajon. 
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9. Për rrjedhojë, integrimi rajonal financiar mund të përfaqësojë 
një etapë të ndërmjetme në rrugën drejt integrimit të plotë 
evropian. ai nxitet nga integrimi gradual i vendeve në be, 
si dhe nga tendenca e përgjithshme e globalizimit të tregjeve 
financiare.

�0. më lejoni të mbyll prezantimin tim duke përmbledhur ato që 
unë i konsideroj si përparësi të menjëhershme të politikës në 
vendet e evropës juglindore, me qëllim rritjen e integrimit 
financiar e rajonal. 

Po përmend katër prioritete: 

a. adoptimi gradual i acquis të be-së. 
b. forcimi i kuadrit rregullator e mbikëqyrës, duke ndërtuar 

kapacitete në përputhje me kuadrin rregullator të bazelit dhe 
duke bashkëpunuar ngushtë me mbikëqyrës të tjerë në rajon 
e më gjerë. 

c. Trajtimi i çështjeve rregullatore, që lindin nga përafrimi 
ekonomik, si rritja e shpejtë e kredisë ose ekspozimi ndaj 
rreziqeve të monedhës apo të bilanceve të tjera; dhe 

d. lehtësimi i hyrjes në treg dhe konsolidimi i sektorit 
financiar. 

faleminderit për vëmendjen.

* antonio de lecea, drejtor për ekonominë ndërkombëtare dhe Çështjet financiare, 
Komisioni evropian.
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J. Andrew Spindler*

Zhvillimi i Tregjeve financiare në 
ballKan: një vlerësim i ProgresiT 

rajonal

jam i nderuar që më jepet mundësia të flas në Konferencën 
e gjashtë të bankës së shqipërisë dhe dëshiroj të falenderoj 
guvernatorin fullani për ftesën në këtë takim kaq të rëndësishëm, jo 
vetëm për zhvillimin ekonomik e financiar të shqipërisë, por edhe për 
rajonin ballkanik. dëshiroj të falenderoj guvernatorin fullani, për 
angazhimin e tij për kthimin e kësaj ngjarjeje në një forum  diskutimi 
mbi çështjet kyçe, me të cilat përballet rajoni. dëshiroj gjithashtu, 
të shpreh vlerësimet e mia për aftësitë e tij drejtuese në forcimin e 
bankës së shqipërisë.    

në fillim të fjalës time, dëshiroj të kujtoj andrei Kozlov, 
Zëvendësguvernatorin e Parë të bankës Qendrore të rusisë, i cili u 
vra në moskë gjashtë javë më parë. andrei ishte një bankier qendror 
model dhe pa dyshim, reformatori kryesor i bankës në vendin e vet. 
ishte pogramuar që ai të fliste në këtë konferencë rreth rëndësisë 
së reformës bankare dhe e di që priste me kënaqësi ardhjen këtu. 
ai e kuptoi rrënjësisht rolin e një sektori bankar të shëndoshë e 
të mirëqeverisur, të mbështetur nga fuqia e ligjit, si themel për një 
ekonomi moderne tregu – jo vetëm në rusi, por në të gjitha vendet. 
jam i sigurt se ai, po të kishte qenë në gjendje të merrte pjesë në 
këtë konferencë, do të kishte vënë theksin tek rëndësia e tipareve 
të njëjta institucionale për shqipërinë dhe për rajonin e ballkanit. 
andrei ishte një njeri me vizion dhe vendosmëri, si dhe një pishtar 
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për integrimin. rusia dhe e gjithë bota kanë humbur një reformator 
të madh. ai përbën një shembull për rusinë dhe vendet e tjera, për 
trimërinë dhe angazhimin e tij në këtë punë tepër të rëndësishme. 
vepra e tij duhet të vazhdojë.   

i. Zhvillimi i seKToriT financiar në ballKan 
nga KëndvëshTrimi i fsvc-së

organizata ime, Korpusi vullnetar i shërbimeve financiare (fsvc), 
ka ndihmuar aktivisht për forcimin e infrastrukturës financiare në 
ballkan, gjatë �7 viteve të fundit. në dhjetor të vitit �990, fsvc 
ndërmori misionin kryesor në rajon, drejtuar nga cyrus vance, ish-
sekretar shteti në shtetet e bashkuara.  unë isha një nëpunës i lartë i 
bankës federal reserve në atë kohë dhe kisha privilegjin të shërbeja 
si vullnetar i fsvc-së, i caktuar nga federal reserve për atë mision. 
Përvoja e ardhjes në rajon gjatë asaj periudhe të trazuar më ndikoi 
mjaft në shumë drejtime, por nuk mund të harroj faktin që sistemi 
financiar ishte i pazhvilluar dhe kishte filluar të përçahej, ndërkohë 
që ishte i unifikuar të paktën brenda jugosllavisë. 

Pas atij misioni fillestar, fsvc u ftua nga homologë lokalë për të 
filluar programe në gjithë rajonin, në ndihmë të forcimit të sektorit 
financiar dhe të ndërtimit të sistemeve bankare të nevojshme për 
të mbështetur ekonomitë e tregut. modeli për hapjen e programeve 
ishte kryesisht një model, i cili me kalimin e kohës u shtri nga veriu 
në jug. me mbështetjen e agjencisë së shteteve të bashkuara për 
Zhvillim ndërkombëtar, fsvc filloi, rreth vitit �99� programet e 
para në rajon,  në slloveni dhe Kroaci. me mbështetje të mëtejshme 
nga usaid-i, në shqipëri programi i fsvc-së filloi në vitin �995, në 
maqedoni në vitin �996 dhe në bosnje dy vite më vonë. ne filluam 
të punonim edhe në vendet përreth, si në rumani, bullgari dhe 
moldavi. 

fsvc ka pasur nderin të punojë me reformatorë drejtues në 
ballkan dhe ne jemi të angazhuar ta vazhdojmë më tej këtë punë. ne 
jemi veçanërisht të nderuar që mund të realizojmë këtu në shqipëri 
programet tona më të mëdha në rajon. aktualisht, po punojmë me 
një numër homologësh lokalë, përfshirë banka qendrore, agjenci 
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sigurimi depozitash dhe autoritete financiare mbikëqyrëse. Kemi një 
zyrë në Tiranë dhe leeza Timofeeva, është drejtor rezident i vendit 
për ne.   

bazuar në qindra projekte që kemi realizuar në rajon, gjatë 
trembëdhjetë viteve të fundit dhe në dhjetra mijëra orë të asistencës 
vullnetare teknike, fsvc është në gjendje të ofrojë disa vëzhgime të 
drejtpërdrejta. 

së pari, bankat qendrore të rajonit kanë arritur progres të 
jashtëzakonshëm në forcimin e kapacitetit të tyre për një gamë të gjerë 
funksionesh. mbikëqyrja bankare është përmirësuar shumë pothuajse 
në çdo vend. sllovenia dhe Kroacia qëndrojnë në krye në këtë 
drejtim, ku mbikëqyrja bankare është mjaft e bazuar tek rreziku dhe 
kuadri legjislativ rregullator është pothuajse i përfunduar. shqipëria 
dhe bosnja po ecin me hapa të mëdha drejt sektorëve bankarë më 
të rregulluar dhe janë në proces të zbatimit të mbikëqyrjes së bazuar 
tek rreziku. në shqipëri, fsvc-ja ka bashkëpunuar me bankën 
qendrore për forcimin e politikave dhe praktikave në shumë fusha, 
përfshirë mbikëqyrjen bankare, operacionet dhe politikën monetare, 
kontrollin e brendshëm, pagesat, punën kërkimore, teknologjinë e 
informacionit dhe burimet njerëzore.   

së dyti, bankat tregtare janë bërë shumë më të sofistikuara, pronësia 
e huaj në sektor është bërë e përbashkët dhe në disa raste edhe 
mbizotëruese. Kroacia deri tani ka përqindjen më të lartë të pronësisë 
së huaj në sektorin bankar, pasuar nga bosnja dhe shqipëria. cilësia e 
personelit në këtë sektor është përmirësuar mjaft.   

së treti, zhvillimi i tregjeve të kapitalit nuk ka qenë i njëjtë në rajon. 
Kroacia ka arritur progres të jashtëzakonshëm në këtë fushë, me zhvillim 
të lartë në fondet e investimit dhe ato të pensionit, ndërsa vendet e tjera 
kanë kaluar një periudhë më të vështirë në këtë drejtim. 

së katërti, mbetet ende shumë punë për t’u bërë. bankat qendrore 
në të gjithë rajonin ende përballen me sfida. në sektorin e bankave 
tregtare, banka “rijecka” në Kroaci pësoi �00 milionë euro humbje 
nga këmbimet valutore vetëm tre vite më parë, duke na kujtuar që 
pronësia e huaj e vetme nuk është një ilaç çudibërës për forcimin e 
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këtij sektori. vlen të përmendim gjithashtu, se pothuajse të gjitha 
vendet e ballkanit po kalojnë një rritje të përkohshme të kredisë, me 
një rritje vjetore prej �0-�0 për qind. sigurisht që kjo rritje e shpejtë 
e kredisë nxit rritjen ekonomike, por ndërkohë ajo sjell edhe rreziqe 
të mëdha, prandaj mbikëqyrësit duhet të jenë mjaft vigjilentë.  

Përgjithësisht, sektori financiar jobankar nuk është zhvilluar po aq 
shpejt sa edhe sektori bankar në të gjithë rajonin. Tregjet e sigurimit 
kanë mbetur prapa dhe historitë vërtet të suksesshme janë të pakta. 
në shqipëri, ekziston një bursë në Tiranë, por realisht nuk ka tregtim 
apo treg sekondar në borxhin e qeverisë.   

me pak fjalë, sektori financiar i rajonit ka arritur sukses të madh, 
veçanërisht në drejtim të bankave qendrore dhe tregtare. megjithatë, 
ende ka shumë probleme që duhen trajtuar, me qëllim që sektori 
financiar vërtet të shërbejë si një lokomotivë për rritjen ekonomike.

ii. Zhvillimi i rajoniT nga KëndvëshTrimi 
global

nisur nga rëndësia e jashtëzakonshme e ballkanit, duhet që 
sfidat dhe potenciali i rajonit të konsiderohen edhe nga perspektiva 
globale. ballkanasit sot duhet të përparojnë drejt botës së globalizuar 
- një botë “e sheshtë” siç ka shkruar Tom friedman. Pavarësisht 
nga lavditë, globalizimi nuk ofron ndonjë drejtim apo lëvizje të qetë 
për çdo vend, por i vendos vendet e vogla para sfidave të veçanta. 
Përvoja e shumë vendeve me tregje në zhvillim, pas krizës financiare 
aziatike të viteve �997-`98 është mjaft e rëndësishme dhe tregon për 
disa rreziqe që mund të sjellë bota e globalizuar.  

në terma absolutë, rajoni i ballkanit ka ecur përgjithësisht mirë 
që në kohën e krizës financiare aziatike. Perspektiva e pranimit në 
be në një të ardhme të afërt, për të paktën disa prej vendeve të 
rajonit, krijon shpresa për tregje të reja dhe stabilitet të ri ekonomik. 
inflacioni ka qenë relativisht i ulët në shumë prej vendeve të rajonit. 
normat mesatare të rritjes ekonomike për frymë ndaj Pbb-së kanë 
qenë pozitive dhe në rastin e shqipërisë mjaft të favorshme, në 6.� 
për qind për periudhën �998-�005.  
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ndërkohë, duhet që ballkanasit të konkurrojnë përtej rajonit, në 
një botë që ka shumë vende me ekonomi në zhvillim, të cilat po 
arrijnë norma të larta të rritjes ekonomike dhe rritje të eksportit. nisur 
nga këndvështrimi global, në terma relativë rajoni mund të mbetet 
mjaft prapa. e shprehur pak më ndryshe, shqipëria dhe vendet e 
tjera të ballkanit duhet të jenë në gjendje të tërheqin investime të 
huaja direkte dhe të zhvillojnë tregjet e eksportit në tregun global, 
ku Kina, india dhe gjigandë të tjerë me tregje në zhvillim po rriten 
me shpejtësi.   

në këtë kontekst, vlen të merren në konsideratë elementet-kyçe 
që shërbejnë si kushte paraprake për një zhvillim të qëndrueshëm 
ekonomik. cilat janë kushtet më të rëndësishme që lehtësojnë 
rritjen? mbështetur në përvojën e fsvc-së, identifikojmë të paktën 
pesë elemente, si kyçe për rritjen ekonomike. ato janë:  

�. institucione të shëndosha financiare dhe administrim cilësor 
i sektorit financiar dhe ekonomik, për të siguruar stabilitet 
çmimesh.  

�. Tregje të lira dhe një regjim i tregjeve të hapura.   
�. fuqia e ligjit, me gjykata eficiente dhe strukturë rregullative 

të efektshme. 
�. Kursime dhe investime të fuqishme.
5. mungesë korrupsioni.  

Çfarë ecurie ka shqipëria dhe rajoni i ballkanit në drejtim të 
këtyre pesë kritereve? bankat qendrore dhe institucionet akademike 
dhe kërkimore, janë në një pozicion më të favorshëm për të dhënë 
përgjigjen përfundimtare të kësaj pyetjeje. njëkohësisht, përgjigjet 
janë të rëndësishme dhe shpjegojnë hollësisht pse vendet e rajonit po 
përparojnë apo jo në garën globale, për të arritur sukses dhe mirëqenie 
ekonomike. duke marrë në konsideratë rezervat e mësipërme, unë 
do të ofroja vlerësimin e mëposhtëm subjektiv.

 
Për sa i përket katër kritereve të para, vendet në gjithë rajonin 

po arrijnë sukses të qëndrueshëm. dekada e fundit flet për arritje 
të konsiderueshme, si: forcimi financiar dhe veçanërisht i bankave 
qendrore; zhvillimi i tregjeve më të lira dhe më të hapura; krijimi i 
një strukture më të fuqishme dhe më të efektshme rregullative dhe 
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ligjore, përfshirë përmirësimin e mekanizmave të zbatimit (të ligjeve); 
dhe zhvillimi i një baze më të fortë kursimesh. megjithatë, investimi, 
pjesë e elementit të katërt të nevojshëm për rritjen ekonomike, ka 
mbetur prapa në rajon. besoj se shpjegimi për këtë ecuri të dobët 
ka të bëjë me elementin e fundit, pra me nevojën për të forcuar 
qeverisjen dhe për të mposhtur korrupsionin dhe këtu besoj se rajoni 
ka mbetur prapa.   

shkalla e korrupsionit në vend është vështirë të përcaktohet. 
“indeksi i Perceptimit të Korrupsionit”, i publikuar nga Transparency 
international është një dokument i autorizuar, ku të paktën një pjesë 
e historisë fillon të bëhet më e dukshme. në drejtim të klasifikimeve 
globale sipas këtij indeksi, shumë vende të ballkanit janë poshtë në 
listë. sllovenia është një përjashtim i dukshëm, me një klasifikim 
global në numrin ��, në vitin �005. Kroacia vjen pas saj, rreth mesit 
të listës, me klasifikim numrin 70. ndërsa bosnja rradhitet në numrin 
88, e ndjekur nga serbia në numrin 97, maqedonia në numrin �0� 
dhe shqipëria në numrin ��6.  

Korrupsioni mbetet një nga sfidat kryesore për vendet e ballkanit. 
ai iu ka zhvatur atyre të ardhurat nga taksat dhe kontributet e 
sigurimeve shoqërore, si dhe ka penguar përpjekjet për privatizim në 
rajon. shumë qeveri e kanë vënë luftën kundër korrupsionit në krye 
të listës të prioriteteve të tyre. Por, edhe pse janë ndërmarrë shumë 
reforma, ende mbetet shumë rrugë për t’u bërë. në fakt, sipas të 
dhënave të Transparency international, gjatë viteve të fundit, niveli 
i korrupsionit në shumë vende të evropës juglindore ka mbetur 
kryesisht i pandryshuar ose është përkeqësuar.  

Pastrimi i parave vazhdon të mbetet shqetësim. vlerësimi i fsvc-
së është që shumë operacione të pastrimit të parave në rajon, sot 
janë jashtë sektorit bankar. nëpër rajon, vendet kanë krijuar njësitë e 
inteligjencës financiare, kanë vënë në fuqi rregullore kundër pastrimit 
të parave dhe prej bankave kërkohet që të raportojnë për transaksione 
të dyshimta. Por megjithatë, ende ka pastrim parash në një masë të 
konsiderueshme dhe kjo e dëmton imazhin e rajonit.   

si përfundim, shqipëria dhe vendet e tjera të evropës juglindore 
po kalojnë një kohë të rëndësishme dhe gjallëruese. Tashmë janë 
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vendosur themelet për një rritje të fuqishme ekonomike dhe është 
arritur progresi i dukshëm në forcimin e bankave qendrore dhe të 
sektorëve bankarë në ballkan. megjithatë, ende mbeten sfida të 
rëndësishme për t’u përballuar. ndërkohë që shqipëria dhe vendet 
e tjera të rajonit hartojnë planet për drejtimin e tyre të ardhshëm 
ekonomik dhe financiar, mbajtja parasysh e perspektivës globale 
është më e rëndësishme se kurrë.   

Konkurrenca ekonomike globale ofron shanse të mëdha për të 
gjitha vendet e evropës juglindore. Por për të realizuar këto shanse, 
duhet të zhvillohen të gjitha elementet institucionale të nevojshme 
për të mbështetur rritjen e fuqishme ekonomike. Të pesta elementet 
që identifikova më lart janë të rëndësishme. shqipëria dhe vendet 
e tjera duhet të punojnë më shumë për secilin element. Për rajonin 
në tërësi, është shumë e rëndësishme të tërheqë nivele më të larta 
investimesh të huaja. Kyç në këtë drejtim mund të jetë trajtimi 
më me efekt i problemit të korrupsionit, problem që rradhitet në 
krye të sfidave që shqipëria dhe vendet e tjera të ballkanit duhet të 
kapërcejnë me sukses. 

Kjo punë nuk është e lehtë, madje mund të jetë edhe e rrezikshme. 
andrei Kozlov sigurisht që e kishte kuptuar. duhet guxim për t’iu 
përmbajtur drejtimit për ndërtimin e një ekonomie moderne tregu 
në shqipëri dhe në gjithë rajonin e ballkanit. në frymën e asaj që 
aspironte andrei, unë ju nxis të luftoni në këto beteja të ashpra për të 
forcuar qeverisjen, transparencën dhe integritetin në ekonomitë dhe 
sektorët financiarë të rajonit. mirëqenia e ardhshme e shqipërisë dhe 
e ballkanit mund të  varet shumë nga rezultati.  

faleminderit.

* j. andrew spindler, President dhe drejtor ekzekutiv, Korpusi vullnetar i shërbimeve 
financiare.
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Evan Kraft*
Marko Škreb**

sa i inTegruar financiarishT ëshTë 
ballKani Perëndimor? një analiZë 
ParaPraKe dhe ÇëshTje Që lidhen 

me PoliTiKaT

Z. guvernator, faleminderit shumë për prezantimin tuaj dhe 
për ftesën. është vërtet nder për mua të jem i pranishëm në këtë 
konferencë të shquar. dëshiroj të them gjithashtu, se për mua kjo 
është vizita e dytë në shqipëri. vizita ime e parë ishte në fund të 
vitit �997, në kohën e tranzicionit, pra shumë kohë më parë. Por, 
duke ardhur përsëri në shqipëri, në Tiranë, shoh që ndryshimi 
është madhështor dhe ndjehem shumë i impresionuar. Progresi i 
arritur është i dukshëm dhe mendoj se kjo është shumë pozitive dhe 
inkurajuese. 

në dobi të kohës, prezantimin do ta bëj unë, por ai përfaqëson 
punën e përbashkët me marko Škreb. do të nis shkurtimisht me një 
pamje të përgjithshme makroekonomike dhe në vijim, do të trajtoj 
disa çështje që lidhen me tregun dhe me be-në. më pas do të kaloj 
tek reformat financiare, tregu bankar dhe do të ndalem paksa tek 
flukset financiare ndërrajonale. do të dëshironim vërtet të ngrinim 
pyetje, për llojin më të përshtatshëm të reformave financiare dhe 
rolin e integrimit financiar në rajon. 

si fillim, pamja e përgjithshme makroekonomike. ne u përpoqëm 
t’i nxirrnim gjithë të dhënat nga një burim, nga Komisioni evropian, 
prandaj në disa raste shifrat i referohen vitit �00� dhe në disa raste, 
vitit �005. duam të përmendim disa pika themelore lidhur me këtë 
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çështje. së pari, siç e kanë shprehur edhe të tjerët, rritja ekonomike 
ka qenë e shpejtë (shihni tabelën �). Përgjithësisht, në shumë vende, 
inflacioni ka qenë i ulët. Këto janë arritjet, por po t’i konsiderojmë 
gjërat në perspektivë, kur shohim treguesit e madhësisë të vendeve 
dhe nivelin e zhvillimit në rajon, gjërat duken ndryshe. Popullsia totale 
e rajonit, siç e kemi përcaktuar këtu, është vetëm 5 për qind e be-
�5, Pbb për frymë është vetëm një e dhjeta dhe Pbb e përgjithshme 
është vetëm 0.5 për qind. Pra, po merremi me një rajon që është 
mjaft i vogël, sigurisht në krahasim me be �5, madje mendoj edhe 
në terma absolutë. 

Tabelë 1. Treguesit kryesorë makroekonomikë (2004-5).
Popullsia Pbb/Pf Pbb rritja inflacioni

(mil) (euro) (miliardë €) (%) (%)
shqipëria �.� �680 5.� 6.0 �.�
bh �.0 (e) �65� 6.6 5.0 0.9
Kroacia �.� 6�00 �7.� 5.� �.�
maqedonia �.0 ��70 �.� �.� 0.5
mali i Zi 0.6 �6�0 �.6 �.� �.8
serbia 9.5 �506 �8.8 6.5 �7.5
Totali ��.7 �808 (avg) 6�
be �5 �6�.0 �8�00 ���00.0 �.0 �.0
% e be �5 5% �0% 0.5%

burimi: Komisioni evropian http://ec.europa.ec/enlargement.

në drejtim të integrimit financiar, për ne duket mëse e natyrshme të 
trajtojmë, të paktën shkurtimisht edhe çështje të integrimit të tregut. 
gjatë viteve të fundit janë bërë disa studime që përdorin metodën 
e gravitetit, për të parë nëse ka vend për rritje të konsiderueshme të 
tregut në rajon. nisur nga vlerësimet e bëra, është gjetur kryesisht 
që tregtia ndërmjet vendeve të ballkanit Perëndimor, domethënë, 
ndërmjet Kroacisë, serbisë dhe malit të Zi (serbia dhe mali i Zi janë 
dy vende tani, por shumë nga të dhënat sigurisht që janë nga serbia 
dhe mali i Zi të marra së bashku), shqipërisë, bosnje–hercegovinës 
dhe maqedonisë, është aktualisht në nivele potenciale. si akademik, 
kam disa rezerva. metodat e gravitetit kanë intervale të mëdha besimi. 
megjithatë, mendoj se ky është një konkluzion i thellë, i arsyeshëm, 
i cili duket se mbështetet nga disa studime dhe metodologji (christie 
2003, Adam, Kosma and McHugh 2003, Grupe and Kusić 2006, 
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lamott �006). Tregtia ndërmjet këtyre vendeve, si dhe ndërmjet 
këtyre vendeve dhe bullgarisë e rumanisë, duket se është në 
shumicën e rasteve në nivele potenciale. 

Përjashtim bën tregtia dypalëshe ndërmjet bullgarisë dhe 
rumanisë, e cila duket se është në nivele të ulëta. madje, tregtia 
ndërmjet vendeve të ish-republikës jugosllave priret të jetë mbi 
nivelin potencial (Kernohan �006). Kjo ngre disa pyetje interesante, 
të cilave do t’iu kthehem pas pak. 

është intriguese të përmendet, që në periudhën përgatitore të 
rumanisë dhe bullgarisë për t’u futur në be, rritja e tregtisë erdhi 
si rezultat i tregtisë me be �5, jo me vendet e tjera të ballkanit 
Perëndimor dhe të evropës juglindore. 

duke menduar për këtë gjë pak më shumë nga ana konceptuale, 
duket se mungon potenciali i bazuar tek përparësia krahasuese për 
tregti me vendet e ballkanit Perëndimor. Ky konkluzion, duket se 
sugjerohet edhe nga z. lecea. mund të shohim përparësinë krahasuese 
të nxjerrë në pah. mbështetur tek burimet dhe puna intensive, 
vendet e rajonit kanë shfaqur përparësi krahasuese kryesisht në 
mallra kryesorë dhe në prodhime industriale. Pra, nga pikëpamja e 
avantazhit krahasues, nuk do të ishte e logjikshme të pritej një rritje e 
konsiderueshme e tregtisë në të ardhmen. nga pikëpamja e teorisë së 
re për tregtinë, me fjalë të tjera nga pikëpamja e arritjes së ekonomive 
të shkallës në një treg më të madh rajonal, duket se ka më shumë 
potencial (Grupe and Kusić 2006), ndoshta duke përdorur tregun 
rajonal si një terren trajnimi për të ecur më tej.

në këtë kuptim, ka potencial në përpjekjet për nxitjen e tregtisë 
më të lirë e më gjithëpërfshirëse. megjithatë, edhe këtu ka rrezik, 
pra rreziku i një “alternative më të lehtë”. Kjo priret të jetë 
mjaft e fuqishme në ish-jugosllavi, ku kompanitë kanë tashmë 
tregje të krijuara më së miri, marka apo emra të njohur dhe rrugë 
shpërndarjeje. Këto avantazhe ekzistuese janë pozitive dhe duhet 
të përdoren. Por, në qoftë se kompanitë mbështeten kryesisht tek 
zgjedhja më e lehtë e shitjes për partnerët e tyre kryesorë tregtarë 
nga pjesë të ndryshme të ish-jugosllavisë, kundrejt zhvillimit 
dhe konkurrimit edhe në tregje evropiane më kërkuese, rritja e 
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produktivitetit do të kufizohet dhe konkurrenca mund të mos 
përmirësohet më tej. 

ndërmjet vendeve të rajonit, Kroacia është vendi i vetëm kandidat 
që po negocion për anëtarësi në be. maqedonia është vend kandidat, 
por nuk ka filluar negociatat, ndërsa të tjerat janë vende potenciale. 
disa nga vendet janë në proces stabilizimi dhe hyrjeje rishtazi ose 
në marrëveshje stabilizim-asocimi apo në proces negociatash për 
marrëveshje të tilla. 

Kjo shtron pyetjen se cila është mënyra më e mirë për t’u përgatitur 
për anëtarësi në be. një propozim është të përpiqemi të zbatojmë 
“anëtarësinë virtuale”. ideja është që të pranohet pjesa më e madhe e 
mundshme e acquis communnautaire para hyrjes në be, në fakt shumë 
kohë para hyrjes në të. Për shembull, Zvicra e ka bërë këtë gjë në 
parim, por për arsye të ndryshme, ajo ka zgjedhur të qëndrojë jashtë 
bashkimit. nisur nga pikëpamja zvicerane ka mjaft sens në këtë 
pozicion. 

nisur nga përvoja personale, them se procesi i harmonizimit dhe i 
përafrimit të legjislacionit me atë të be-së është vërtet një punë mjaft 
e madhe. dikush gjoja ka thënë: “gjithçka që ju duhet është një 
makinë fotokopjeje dhe e realizoni atë!”. Por, kjo nuk është aspak e 
vërtetë. Zhvendosja reale e direktivave në legjislacion është shumë e 
ndërlikuar, sepse direktivat vetë nuk janë legjislacion, por janë parime 
që duhet të përfshihen tek legjislacioni. Kjo është një punë shumë, 
shumë e madhe dhe ka mjaft logjikë që të fillohet herët. 

Kjo lloj reforme legjislative mund të jetë një mënyrë e shfaqjes 
së pjekurisë dhe gatishmërisë për të funksionuar në mjedisin e 
be-së dhe në institucionet e tij. megjithatë, përsëri dua të shpreh 
disa rezerva rreth kësaj ideje. sepse është shumë vështirë të arrihet 
harmonizimi i plotë, pa kontakte të afërta me organet e be-së. me 
fjalë të tjera, procesi i vlerësimit paraprak, që Kroacia ka realizuar 
këtë vit, ka qenë jashtëzakonisht i vlefshëm, sepse në fund të fundit, 
interpretimi i detajeve të direktivave nuk është gjithmonë aq i qartë. 
sigurisht, ka shumë gjëra që thjesht nuk kanë kuptim të zbatohen 
derisa të jeni anëtar si për shembull, trajtimi i degëve të bankave të 
be-së (mbikëqyrja nga autoritetet e vendit-mëmë). 
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Kur të jeni anëtar i be-së, merr kuptim parimi i mbikëqyrjes 
së vendit-mëmë të bankave shumëkombëshe apo institucioneve 
financiare, por i njëjti parim nuk ka kuptim kur vendi-pritës nuk 
është ende anëtar. madje, dëshiroj të theksoj diçka që e dinë me 
siguri profesionistët e pranishëm në këtë sallë, që është e lehtë të 
përfundosh në rihartimin e ligjeve çdo tre apo katër vjet. Kjo krijon 
shpenzime të larta, jo vetëm për përpjekjet në hartimin e ligjeve, 
por edhe për pjesëmarrësit e tregut. Paqëndrueshmëria ligjore 
sigurisht që nuk është gjë e mirë. 

në qoftë se vërtet keni një kuadër të mirë legjislativ, ju duhet që 
të mendoni me kujdes nëse ia vlen të krijoni një ligj, që sot të jetë i 
përshtatshëm për shumë vende të be-së, duke e ditur që kur vërtet 
të filloni negociatat, nëse kjo do të ndodhë për tre, katër, pesë, 
apo dhjetë vitet e ardhshme, përsëri juve ndoshta, do t’iu duhet të 
hartoni një ligj të ri. cila është balanca ndërmjet përmirësimit të 
legjislacionit dhe paqëndrueshmërisë që po krijoni? 

Kandidatët potencialë të be-së kanë nevojë për reforma të forta 
dhe të kuptueshme. sigurisht, kjo nuk është domosdoshmërisht 
thjesht pranimi i acquis. vendet duhet të përparojnë në atë drejtim, 
por fatkeqësisht acquis nuk mund të shihen si një recetë që thjesht 
mund të zbatohet. në fund të fundit, nevojitet pikërisht procesi i 
duhur i harmonizimit të legjislacionit. 

madje, dëshiroj të theksoj se përtej harmonizimit ligjor, mbi 
gjithçka duhet konvergjenca nominale dhe reale për të arritur 
inflacion të ulët, stabilitet të kursit të këmbimit dhe ndoshta – më 
e vështira dhe më e rëndësishmja nga të gjitha – konsolidimi fiskal. 
shumë nga vendet e rajonit kanë përparuar në arritjen e këtij qëllimi, 
gjë që është e domosdoshme për t’u bërë realisht gati, për kriteret e 
maastricht-it.

Tani kalojmë tek reformat financiare. Tek tabela � më poshtë, 
shohim që rajoni në tërësi ka një nivel progresi mjaft të ngjashëm, 
me më shumë sukses në reformën bankare sesa në institucionet 
financiare jobanka dhe në tregjet e letrave me vlerë. Kjo është e 
kuptueshme dhe sigurisht, pasqyron rëndësinë shumë të lartë të 
sektorit bankar në sistemin financiar. 
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Tabelë 2. Treguesit e tranzicionit të BERZH-it për vitin 2005.
reforma bankare

liberalizimi i normës së interesit
Tregjet e letrave me vlerë 
dhe institucionet jobanka

shqipëria �- �-
bh �- �-
Kroacia � �-
maqedonia �- �
serbia dhe mali i Zi �- �
bullgaria �- �+
rumania � �

burimi: berZh-i.

shohim që përveç Kroacisë dhe bullgarisë, gjithë të tjerët janë pak 
a shumë në të njëjtin nivel. siç e kanë përmendur folës të ndryshëm 
deri tani, sistemet financiare mbizotërohen nga bankat. në Kroaci, 
rreth 80 për qind e gjithë aktiveve të sistemit financiar janë aktive 
bankare; në vendet e tjera është përgjithësisht pak më lart. vlen të 
përmendet që tregu bankar ka qenë shumë fitimprurës. Kthimi nga 
kapitali mesatar aksioner për bankat, mesatarisht për sistemet dhe 
gjithashtu për banka të veçanta, shpesh është ndërmjet �0 – �5  për 
qind, që është mjaft mirë. 

Të gjitha sistemet kanë hasur thellim financiar dhe rritje të 
përqendrimit. Personalisht, nuk besoj se përqendrimi ka ndodhur në 
dëm të konkurrencës, por e kundërta. besoj se krijimi i një numri të 
arsyeshëm lojtarësh më të fuqishëm, e ka rritur vërtet konkurrencën. 
megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm për të monitoruar nëse ky 
përqendrim në rritje, çon përfundimisht në sjellje antikonkurruese. 

hyrja e produkteve të reja ka qenë e fuqishme dhe përgjithësisht, 
normat e interesit dhe marzhet e normave të interesit kanë rënë. 
megjithatë, në disa vende, normat nuk kanë rënë aq sa do të donim 
ne t’i shihnim. 

nuk do të flas për rritjen e shpejtë të kredisë, e cila u përmend nga 
z. bini-smaghi dhe të tjerët. ajo është një çështje më vete dhe një 
aspekt shumë i rëndësishëm për përvojën e rajonit në këtë drejtim. 
Por, ndoshta do të duhet të vihet pak më shumë theksi tek çështje, 
të cilat janë referuar si ekspozim asimetrik. domethënë, në shumë 
vende ka filiale të bankave të huaja, të cilat janë të rëndësishme për 
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sistemin e atij vendi, por që përbëjnë një pjesë të vogël të grupit 
bankar. Kjo nxjerr në pah çështje të rëndësishme të vendit-mëmë 
dhe pritës, si dhe çështje të stabilitetit financiar. 

faktikisht, ka shumë pak institucione financiare, që në mënyrë 
të përsëritshme shfaqen si banka drejtuese në vendet e rajonit. në 
qoftë se do ta shtrinim më tej krahasimin me evropën Qendrore e 
lindore, do të shfaqeshin përsëri shumë fytyra të njëjta. ndër të gjitha 
bankat e be-së, shumë pak prej tyre luajnë rol themelor në rajon. 
Kjo mbart tendenca për lloje të caktuara përqendrimi, veçanërisht në 
qoftë se bankat-mëmë në be, shkrihen ndërmjet tyre. në disa raste, 
kjo shton rrezikun e rritjeve të larta në përqendrim dhe në çdo gjë, 
që nënkuptohet për sistemet financiare. 

flukset financiare ndërrajonale janë mjaft të ulëta. në këtë 
kontekst, nuk është e lehtë të argumentohet se në këtë pikë, ka një 
treg financiar të vetëm në rajon. Të gjitha vendet janë importuese 
të kapitalit neto, gjë që është e nevojshme nisur nga niveli aktual i 
zhvillimit dhe nevojat urgjente për investim. në këtë pikë, nuk ka 
banka të mëdha lokale apo institucione të tjera financiare, në kuptimin 
e lojtarëve me pronësi tërësisht vendase, që vërtet të jenë në gjendje 
të konkurrojnë me numrin e vogël të lojtarëve të be-së. sigurisht, 
vendet pritëse, kur privatizojnë banka, kërkojnë investitorë strategjikë 
me reputacion të mirë dhe kapital të fuqishëm. Për pronarët vendas 
është shumë e vështirë të konkurrojnë realisht, në këtë drejtim. 

faktor tjetër që pengon flukset e kapitalit ndërmjet vendeve është 
fakti që bankat ndonjëherë nxiten nga rregullore të mbikëqyrjes, që 
të vendosin disa nga fondet e tyre në aktive të sigurta jashtë vendit, 
praktikisht në tregjet më të zhvilluara. Për shembull, Kroacia kishte 
një rregullore, nëpërmjet të cilës u kërkohej bankave të mbanin 
një përqindje të caktuar të detyrimeve të tyre valutore në banka të 
fuqishme, jashtë Kroacisë. 

fakti që disa rregullore vazhdojnë t’i shtyjnë bankat të mbajnë 
fonde jashtë vendeve tona, ka një kuptim. ndonjëherë, kjo ndodh 
për shkak të proceseve të tregut dhe sigurisht, ende ka edhe 
barriera joekonomike për integrimin. Ka edhe raste kur flukset apo 
investimet ndodhin, për shkak se janë politikisht të përshtatshme 
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ose sepse ndërmjet subjekteve të caktuara ka lidhje vërtet shumë të 
fuqishme. 

Po përpiqem të bëj përmbledhjen dhe shpresoj të nxis diskutime 
të mëtejshme, gjatë konferencës. rajoni përfshin disa kombe të reja 
dhe vazhdon të ketë një shkallë të caktuar destabiliteti politik. në 
shumë raste, anëtarësimi në be nuk do të vihet menjëherë në rend 
të ditës. Por, kemi një model të përbashkët reformash financiare 
dhe tendencat makroekonomike janë relativisht të njëjta. bankat 
shërbejnë si bazë e sistemeve financiare. 

me pak fjalë, me të drejtë themi se ne nuk jemi një treg i vetëm 
financiar. aktet ligjore dhe nënligjore, monedhat, kufizimet e 
kapitalit, vazhdojnë ta largojnë rajonin nga funksionimi si një treg i 
vetëm. investimet me jashtë janë të vogla, megjithëse na mungojnë 
të dhëna të caktuara lidhur me këtë pikë. 

besojmë se në të ardhmen integrimi financiar do të rritet, gjë që do 
të nxitet kryesisht nga anëtarësimi në be. Pra, në njëfarë mënyre, ne 
po flasim më shumë për procesin e globalizimit sesa për një proces 
rajonalizimi. 

së fundi, dëshiroj të shtroj pyetjen: a duhet të merren masa të 
mëtejshme politike për të nxitur integrimin financiar në rajon? do 
të dëshironim të sugjeronim se ndoshta jo, ndoshta kuadri që kemi 
aktualisht është i përshtatshëm që të gjitha vendet të ecin përpara. 

shumë faleminderit për vëmendjen.
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Seyhan Pencapligil*

roli i banKave TregTare në 
sTabiliTeTin financiar; niveleT 

KombëTare dhe ndërKombëTare

Zonja dhe zotërinj,

është nder për mua të kryesoj panelin e dytë të këtij mëngjesi, 
ku panelistë të shquar do të flasin për rolin e bankave tregtare në 
stabilitetin financiar kombëtar dhe ndërkombëtar. 

ndër përkufizimet e ndryshme të stabilitetit financiar, unë do të 
përmend atë që lidhet më shumë me këtë panel. “sistem financiar 
i qëndrueshëm është ai sistem financiar, i cili është në gjendje të 
përballojë goditjet, pa u sprapsur nga proceset kumulative që mund 
të dëmtojnë përdorimin e kursimeve për investime dhe kryerjen e 
pagesave në ekonomi. me fjalë të tjera, stabiliteti financiar kërkon një 
sërë goditjeshuesish, me qëllim përmbushjen normalisht të funksionit të 
pagesave dhe të ndërmjetësimit të kursimeve për investime”. meqenëse 
këto funksione kryhen nga bankat, atëherë stabiliteti financiar mund të 
përkufizohet si një situatë, ku bankat operojnë normalisht.

Përveç se janë përfitueset e drejtpërdrejta të stabilitetit financiar, 
bankat luajnë rol edhe për arritjen e tij. Pranohet që roli i tyre është 
më i kufizuar sesa i bankave qendrore dhe i mbikëqyrësve, si dhe i 
politikëbërësve, të cilët janë të ngarkuar në mënyrë universale për të 
siguruar dhe ruajtur stabilitetin financiar dhe për të frenuar pasojat e 
destabilitetit financiar. 
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së pari, vetë roli i ndërmjetësimit financiar midis kursimeve dhe 
investimit çon drejt stabilitetit. do të ishte vështirë të arrihej stabiliteti 
në një ekonomi, ku kursimtarët do të jepnin hua të drejtpërdrejtë ndaj 
investitorëve dhe do t’iu kërkonin atyre ripagim të menjëhershëm, 
sapo të shihnin ndonjë shenjë rreziku. bankat tregtare veprojnë jo 
vetëm si ndërmjetëse, por edhe si goditjeshuese në çaste të tilla. 
madje, nëpërmjet bankave, kursimet afatshkurtra mund të përdoren 
për investime afatgjata, duke vepruar në mbështetje të stabilitetit. 

së dyti, duke marrë vendimet e duhura për kredinë, e cila 
supozohet se është kompetenca themelore e bankave, ato i japin 
drejtim ekonomisë. në qoftë se do të mungonin bankat, kursimet 
mund të përdoreshin për investime të gabuara, duke sjellë pasoja 
potencialisht destabilizuese. 

në nivel ndërkombëtar, është vërtetuar se bankat shumëkombëshe 
janë më pak të cënueshme nga goditjet kombëtare dhe për rrjedhojë, 
ato shërbejnë edhe si amortizuese më të fuqishme. Kjo është 
veçanërisht e vërtetë për shqipërinë, ku shumica e aktiveve të 
sistemit bankar zotërohet nga grupe të huaja bankare me kombësi 
të ndryshme, të gjitha të pajisura mjaft mirë për të frenuar ndonjë 
faktor destabilizues në shqipëri. 

nisur nga sa më sipër, mund të pranohet gjithashtu që vetë 
bankat, ndonjëherë mund të shërbejnë si destabilizuese, veçanërisht 
kur administrohen dhe mbikëqyren keq. Ka shumë shembuj për 
paqëndrueshmëri financiare të shkaktuar nga banka jo të administruara 
apo mbikëqyrura siç duhet, qofshin këto edhe ekonomi relativisht të 
shëndetshme. Për t’i ndërlikuar edhe më shumë gjërat, mbikëqyrja 
shumë e rreptë dhe uniformiteti i paevitueshëm i krijuar prej saj, 
mund të krijojnë sjellje të pamatur dhe prociklikalitet�; domethënë 
duke ofruar një ombrellë në mot të mirë dhe duke e marrë atë 
mbrapsht sapo të fillojë të bjerë shi. 

Për shembull, basel ii po kritikohet pikërisht për rritjen e 
prociklikalitetit, megjithëse gjithkush e pranon se nëpërmjet tij, 
bankat bëhen më të kujdesshme. Por, mendoj se këto janë çështje 
që iu takojnë më tepër mbikëqyrësve/rregullatorëve sesa bankave 
tregtare. megjithatë, për bankat tregtare është e rëndësishme që 
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sektori të demonstrojë vetëdisiplinim, për të plotësuar standardet 
e pranueshme dhe pritjet e aksionerëve, me qëllim shmangien e 
administrimeve të kushtueshme të bankave dhe falimentimet e tyre. 

* seyhan Pencapligil, Kryetar, shoqata shqiptare e bankave.
� Prociklikalitet – rritje e kapitalit të kërkuar rregullator gjatë një rënieje ekonomike 
dhe rënie të kapitalit të kërkuar rregullator gjatë një rritjeje ekonomike, gjë që mund 
të çojë në kufizimin e kredisë gjatë një rënieje ekonomike, duke i përkeqësuar gjërat 
(shënim i përkthyesit).
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Giuseppe Cuccurese*

sTabiliTeTi financiar në 
Transformimin e eKonomive; roli i 

banKave Të huaja

hyrje

I nderuar z. Fullani,
të nderuar guvernatorë të bankave qendrore,
autoritete,
kolegë,
zonja dhe zotërinj,

është kënaqësi dhe nder i madh për mua të jem i pranishëm në 
këtë konferencë. 

në fjalën time do të përqendrohem në përvojën tonë, jo vetëm 
në shqipëri por edhe më gjerë, pasi çështja e integrimit rajonal, 
veçanërisht integrimi i sistemeve financiare, po merr një rëndësi 
gjithnjë e më të madhe në vendet e evropës lindore, ku po krijohen 
lidhje më të forta e më të thella me rajonin dhe me Zonën e euros.

Këto lidhje po funksionojnë në dy drejtime: vendet perëndimore 
shpesh kanë qenë një model për modernizim, por tashmë shumë 
vende të evropës lindore janë duke i lënë pas ato në drejtim të 
reformave ekonomike, deri në atë pikë saqë në ditët e sotme, disa prej 
tyre nxiten nga konkurrenca rregullatore e fqinjëve të tyre lindorë për 
t’u angazhuar në reforma të reja. brenda pesë apo dhjetë vjetëve, ne 
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mund të kthejmë kokën pas dhe të shohim se jo vetëm perëndimi ka 
transformuar lindjen, por edhe lindja ka qenë një forcë madhore për 
ndryshime në evropën Perëndimore.

në të ardhmen e afërt, ky “rreth virtuoz” mund të fitojë energji 
të reja prej vendeve të evropës juglindore. siç dihet, anëtarësimi i 
ardhshëm në be është një katalizator i rëndësishëm për ristrukturim, 
por rritja e konkurrencës midis vendeve, e cila sjell presione për 
ndryshim, do të ndihmojë në ecurinë më të mirë të tij. 

rrjedhimisht, është në interes të vendeve të evropës juglindore 
dhe të vendeve të tyre fqinje, të forcojnë lidhjet e tyre ekonomike. 
bashkimi evropian, i cili zë nga 50 për qind deri në 75 për qind të 
tregtisë me jashtë, deri tani është partneri më i rëndësishëm tregtar për 
vendet e rajonit. Procesi i integrimit dhe eksportet kanë hasur zhvillime 
pozitive, pavarësisht nga kushtet ekonomike në tregjet e eksportit. 

integrimi ekonomik në be dëshmohet kohët e fundit edhe nga 
rritja e flukseve hyrëse të investimeve të huaja direkte, të cilat shpesh 
vijnë nga Zona e euros (gjë që është mjaft e njohur në itali, si një 
ndër investitorët më të fuqishëm në rajon, përfshirë edhe shqipërinë, 
ku Sanpaolo IMI ka investuar kohët e fundit, duke marrë kontrollin e 
bankës italo-shqiptare, dhe ku do të investojë edhe më shumë në të 
ardhmen. Ky është një hap i ri për një konsolidim të mëtejshëm në 
sektorin bankar).

Transformimi i sisTemiT financiar

Procesi i integrimit ka sjellë rritje të lartë ekonomike dhe 
transformim të shpejtë të sistemit financiar. 

në qoftë se gjatë viteve `90 ristrukturimi dhe konsolidimi i 
sektorit bankar në rajon u ngadalësua për shkak të zhvillimeve të 
pafavorshme ekonomike dhe politike, në vitin �000 ai ka marrë hov, 
si rezultat i një klime më të qëndrueshme. 

efektet e këtij transformimi janë vendimtare jo vetëm në sektorin 
financiar. siç tregohet tek një studim i kohëve të fundit�, i botuar 
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nga banka evropiane për rindërtim dhe Zhvillim, transformimi i 
sektorit bankar në ekonomitë e vendeve post-komuniste po nxit 
konkurrencën në sektorin jofinanciar, duke përmirësuar hyrjen e 
burimeve të jashtme financiare, si në drejtim të rritjes së sasisë ashtu 
edhe në uljen e kostove të huamarrjes, duke lehtësuar kështu hyrjen 
në tregjet e mallrave dhe shërbimeve.

siç dihet, roli i sistemit financiar është të nxitë rritjen nëpërmjet 
një shpërndarjeje eficiente të burimeve financiare. Për rrjedhojë, 
ruajtja e stabilitetit financiar përbën një parakusht të rëndësishëm 
për rritjen në të ardhmen, edhe në një mjedis në transformim. 

në këtë drejtim, shqipëria mund të ketë një avantazh të 
rëndësishëm nga pozicioni ekonomik dhe gjeografik i saj. në fakt, 
duke marrë në konsideratë edhe koston konkurruese të punës, 
vendi mund të bëhet realisht një platformë për tregti me jashtë. në 
vitin �006 bazat makroekonomike u përmirësuan më tej, si rezultat 
i gërshetimit të një politike të qëndrueshme dhe përmirësimit 
të besimit të konsumatorëve dhe të investitorëve dhe sigurisht, 
firmosja e marrëveshjes së stabilizim asocimit me be-në është hapi 
i parë drejt anëtarësimit në be. statusi “vend në tranzicion” është 
aktualisht pjesë e së kaluarës dhe ne sot duhet ta shohim shqipërinë 
si një vend me ekonomi në zhvillim.

 
Tipar i rëndësishëm i sistemeve financiare të vendeve të 

evropës juglindore është sundimi i sistemit bankar dhe tregjet e 
kapitalit relativisht të pazhvilluara. Për rrjedhojë, këto vende kanë 
përkrahur reforma të rëndësishme në sektorin bankar. janë bërë 
përpjekje të rëndësishme – me ndihmën e organizatave të ndryshme 
ndërkombëtare - për të përmirësuar kuadrin ligjor dhe rregullativ, si 
dhe për të zbatuar dhe përforcuar aftësitë e autoriteteve kombëtare 
bankare.

sigurisht që shqipëria është një shembull tipik. ne mund të 
gjejmë këtu një industri bankare, e cila po përgatitet mjaft mirë në 
mbështetje të rritjes së tregut, ndërsa banka Qendrore po operon 
me shpejtësi drejt modernizimit të sistemit. sektori bankar tashmë 
është i privatizuar. Tani shqipëria duhet të bëjë një hap para, që të 
fitojë njohje ndërkombëtare në klasifikimin zyrtar dhe të përmbushë 
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kushtet për të promovuar një treg të vërtetë financiar. Prania këtu e 
grupeve të njohura ndërkombëtare bankare, ka sjellë besim në vend 
dhe mund të kontribuojë realisht në arritjen e objektivave. 

roli i banKave Të huaja

Tipari i dytë për t’u marrë në konsideratë është fakti që bankat 
e huaja (veçanërisht bankat nga vendet e be-së), kanë fituar një 
pozicion mbizotërues në sistemet lokale bankare. ato luajnë një rol 
vendimtar në transformimin e sistemit bankar drejt një sistemi më 
eficient dhe më të qëndrueshëm. 

në fakt, programet e asistencës teknike, siç janë ato që ofrohen 
në mënyrë masive nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, nuk 
mund të zëvendësojnë rolin e bankave të huaja në transferimin e 
njohurive teknike e administrative, duke ofruar një model drejtues e 
organizativ, duke sjellë sisteme eficiente pagesash dhe një analizë të 
efektshme të rrezikut.

një kuadër më kërkues ligjor dhe rregullativ nënkupton që sektori 
bankar të jetë i aftë të veprojë sipas standardeve të rrepta mbikëqyrëse: 
bankat e huaja kanë krijuar filiale dhe degë lokale që e kanë këtë aftësi. 

bankat e huaja po kontribuojnë gjithashtu edhe në stabilitetin e 
sistemit financiar, nëpërmjet transferimit të ekspertizës, veçanërisht 
në drejtim të vlerësimit të kredisë dhe të teknikave të administrimit të 
rrezikut. efektet e përgjithshme të analizës së besueshme e korrekte 
të kredisë, kanë rëndësi maksimale për gjithë ekonominë dhe nuk 
mund të nënvlerësohen. 

madje, roli i bankave tregtare në zhvillimin e burimeve financiare, 
të investimeve dhe të kredisë për bizneset e mëdha e të vogla, 
është vendimtar për krijimin e stabilitetit financiar, duke pakësuar 
ekonominë joformale dhe duke kanalizuar sa më shumë para 
nëpërmjet sistemit formal.

Përgjithësisht, bankat e huaja kanë kontribuar në eficiencën e 
kostos së sektorit bankar dhe në rritjen e tij. Për sa i përket aspektit 
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të parë, një studim� i kryer në vitin �005 në pothuajse �00 banka në 
�5 vende post-komuniste, tregon se sistemet bankare, ku bankat e 
huaja zënë pjesën më të madhe të aktiveve totale, regjistrojnë kosto 
më të ulët; në të njëjtin kontekst, bankat e privatizuara, ku pronësia 
e huaj zë pjesën më të madhe, janë më eficiente. dhe e fundit por jo 
më pak e rëndësishme, bankat e huaja inkurajojnë investime të huaja 
direkte në rajon. 

së fundi, vlen të përmendet roli që bankat e huaja kanë në krijimin 
e një infrastrukture të shëndoshë financiare. Kjo më kujton se 
Sanpaolo IMI, kur hyri në tregjet e evropës lindore në vitin �989, 
propozoi një sistem novator kleringu për pagesat ndërkombëtare 
ndërmjet vendeve të evropës Qendrore. Sanpaolo IMI ka luajtur një 
rol kryesor në përvojën e shoqatës së bankave të euros dhe kohët 
e fundit edhe në Këshillin evropian të Pagesave. Kjo përvojë do të 
vazhdojë të kontribuojë në krijimin e sistemeve eficiente të pagesave 
në vendet e evropës juglindore. 

niveleT KombëTare e mbiKombëTare 

globalizimi po zbeh kufijtë ndërmjet niveleve kombëtare e 
mbikombëtare. ai është një proces “nga poshtë–lart”, ku bankat 
kryesore nuk zbatojnë një “model vendi”, por tentojnë drejt zbatimit 
të një modeli ndërkombëtar bazuar në rritjen e integrimit financiar, 
duke llogaritur një diversifikim më të madh të rrezikut dhe përdorimin 
e instrumenteve dhe sistemeve më të avancuara për administrimin e 
rrezikut.

megjithatë, organizimi i mbikëqyrjes së matur, i cili është ende 
i bazuar në një model vendi, përbën një pengesë madhore për 
funksionimin e bankave ndërkombëtare.

askush nuk kërkon prej qeverive të heqin dorë nga përgjegjësia 
për mbikëqyrjen financiare. megjithatë, krijimi i bankave 
mbarëevropiane ka të bëjë me çështje ekonomike dhe politike, 
veçanërisht në ato vende ku sistemi bankar dominohet nga banka 
të huaja (siç tregohet nga përvoja e kohëve të fundit e Unicredit 
HVP në Poloni).
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Për këtë arsye në bashkimin evropian, bankat ndërkombëtare 
kanë kërkuar krijimin e një mekanizmi të fuqishëm bashkëpunimi 
ndërmjet autoriteteve kombëtare mbikëqyrëse, si dhe forcimin e 
rolit të mbikëqyrësit kryesor. megjithëse baza e të dhënave është 
relativisht e re, janë marrë disa masa për përmirësimin e situatës: 
është krijuar Komiteti i mbikëqyrjes bankare evropiane (ceebs); 
është caktuar roli i autoritetit përgjegjës për mbikëqyrjen e konsoliduar 
sipas direktivës së re për kapitalin e kërkuar (crd); si dhe është 
përgatitur një memorandum mirëkuptimi për administrimin e krizave 
ndërkombëtare. 

Përfundime

më lejoni të mbyll fjalën time duke u fokusuar në të ardhmen, 
e cila mund të përmblidhet me një fjalë të vetme: integrimi. nga 
perspektiva e së ardhmes, kjo duket si garancia më e mirë për 
stabilitetin financiar në rajon.

Sanpaolo IMI dhe për më tepër, grupi i ri bankar që do të krijohet 
nga bashkimi me Banca Intesa, duke qenë një lojtar madhor në rajonin 
e evropës lindore, në rolin e grupit prijës në �0 vende, dëshiron 
të kontribuojë në këtë proces, nëpërmjet transferimit të burimeve 
dhe ekspertizës, si dhe nëpërmjet bashkëpunimit me autoritetet 
rregullatore, qeveritë dhe partnerët lokalë. 

faleminderit!
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� s. fries, “Politics of banking reform and development in the 
post-communist transition”, ebrd, february �005.

� steven fries, anita Taci, “cost efficiency of banks in transition: 
evidence from �89 banks in �5 post-communist countries”, journal 
of banking and finance, �005. 



78



79

Agis Leopoulos*,**

banKaT TregTare: KonTribueseT më 
Të mëdha në sTabiliTeTin financiar

Faleminderit shumë. 

shpresoj të më kushtohet vëmendje dhe dëshiroj të filloj duke 
shprehur falënderimet e mia më të larta për bankën e shqipërisë, 
veçanërisht për guvernatorin fullani, për nderin që më bënë për të 
marrë pjesë në këtë konferencë. 

shpresoj dhe uroj që kjo konferencë dyditore të trajtojë hollësisht 
çështje, që lidhen me tregun rajonal dhe atë shqiptar, ku do të 
përqendrohet edhe fjala ime sot. 

një ndër përparësitë e të qenurit folësi i dytë është se zakonisht, 
folësi i parë i ka trajtuar çështjet aq mirë, saqë mund të kalohet koha 
duke zbavitur audiencën, duke qenë më fleksibël, siç po bëj edhe 
unë sot. 

Prezantimi im do të nxjerrë në pah disa çështje të rëndësishme 
për kontributin e bankave tregtare, veçanërisht të bankave tregtare 
shqiptare, në stabilitetin financiar. Kjo fushë është si një tango 
financiare, që kërkon bashkëpunimin aktiv të të dyja palëve, gjë që 
tregu shqiptar e ka bërë mjaft mirë. ne duhet të bashkëpunojmë 
me bankierët qendrorë, gjë që në tregun shqiptar e kemi bërë me 
sukses. nga njëra anë, kemi një sistem që synon rritjen e aktivitetit 
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të shëndoshë ekonomik; nga ana tjetër, duhet të sigurohemi që 
ky sistem të ketë një kuadër të përshtatshëm për administrimin e 
rrezikut. Ky është një skenar i ndërlikuar, të cilin duhet ta luajmë deri 
në fitore. nga një punë e mirë përfitojnë të gjithë, jo vetëm bankat, 
por edhe aktorët e aktivitetit ekonomik. 

duke u kthyer tek rasti i shqipërisë, mendoj se ecuria ka qenë mjaft 
e mirë. rritja reale e Pbb-së ka qenë e konsiderueshme, mesatarisht 
rreth 5.9 për qind. Kjo normë rritjeje ndaj Pbb-së ka qenë më e larta 
në evropën juglindore. edhe stabiliteti i çmimeve është arritur sipas 
objektivave të përcaktuar. 

mjedisi makroekonomik, i cili është shumë i rëndësishëm në 
stabilitetin financiar, për të mbështetur rolin e bankave, është shumë 
i suksesshëm. mendoj se kemi qenë shumë të vëmendshëm edhe në 
lidhje me tendencat e monedhës. monedha vendase është vlerësuar 
mjaft, që në fillim të vitit �00�. Ka një deficit relativisht të lartë të 
llogarisë korente, si rezultat i investimeve të larta dhe konsumit të 
bollshëm. gjatë pesë viteve të fundit, mesatarja e llogarisë korente 
ka qenë 7.�, ndërsa mesatarja e investimeve të huaja direkte ka qenë 
�.7 për qind e Pbb-së. Pra, 60 për qind e llogarisë korente është 
mbuluar nga investimet e huaja direkte. Kjo është një shenjë pozitive 
për ekonominë. 

në një mjedis të mirërregulluar dhe të mbikëqyrur, bankat tregtare 
shqiptare janë mjaft fitimprurëse, të mirëkapitalizuara, madje edhe 
likuide. veprimtaria e kredidhënies është rritur dukshëm. bankat 
nuk kanë përjetuar ndonjë përkeqësim të konsiderueshëm në cilësinë 
korente të aktiveve të shëndetshme dhe kanë kontribuar ndjeshëm 
në stabilitetin financiar dhe në rritjen e përgjithshme. 

mendoj se kjo vërtetohet nga disa gjëra: 

në anën e majtë ndodhet një grafik i preferuar për ata që e kanë 
përdorur. jam i sigurt që kolegët janë të familjarizuar me të. Ky është 
indeksi i përgjithshëm i reformës së sistemit bankar. Kjo është pamja 
e besueshmërisë së sistemit bankar. sa mund të mbështeteni te sistemi 
bankar? sa i hapur, i mirëadministruar është ai? Kuptohet që sistemi 
bankar shqiptar ka arritur të shënojë progres të konsiderueshëm, nga 
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një indeks prej rreth �, ai është rritur në �; duke u rritur me rreth 
7 pikë gjatë viteve të fundit, gjë që përbën pa dyshim një arritje të 
rëndësishme. 

nga ana tjetër, shohim që shumica e tregut dominohet nga banka 
private apo me pronësi të huaj. Kjo pamje është e njohur për rajonin, 
por është shumë, shumë e fuqishme dhe domethënëse, kur i hidhet 
një vështrim nga jashtë. 

bumi i kredisë ka marrë udhë. shohim që gjatë pesë viteve të fundit, 
vëllimi i kredisë është rritur mjaft, rreth 50 për qind, pra një shifër 
mjaft domethënëse. Kredia për konsumatorin zë 75 për qind, gjë që 
ngre një çështje. nuk e kam fljalën për çështjet makroekonomike, 
por për përgjegjësinë që kanë bankat për t’u siguruar që kjo kredi 
po drejtohet në mënyrën e duhur. Pra, nuk ka të bëjë vetëm me 
huadhënien, por edhe me sigurinë që ky aktivitet është mbështetur 
nga ekspertiza e duhur. 

Po flasim për administrimin e parasë fizike, lëvrimin e kredisë, 
rritjen e transparencës financiare ndaj kredimarrësve, ndaj 
kompanive. Kjo gjë arrihet në partneritet, ku gjithkush ka nevojë 
për mbështetje. 

Kemi parë që shqipëria vazhdon të jetë një treg me shkallë të 
ulët ndërmjetësimi, megjithatë kredia për sektorin privat është ende 
rreth �8.� për qind; ajo është rritur me shpejtësi krahasuar me �.6 
për qind që ishte rreth 5 vite më parë. dy të tretat e saj janë në 
valutë, fakt ky që na ka bërë neve, bankave, të mendohemi mirë. 
dua të them se ekspozimi ndaj kursit të këmbimit në portofolet e 
konsumatorëve, shoqëruar me rritjen e papërmbajtur, krijojnë një 
mjedis më të ndërlikuar për administrimin e duhur të rrezikut. 

e njëjta gjë mund të shihet edhe për depozitat. ato janë rritur më 
pak se kreditë, më pak sesa pritej. gjatë tre viteve të fundit, kemi një 
rritje prej rreth �5 për qind; megjithatë mendoj se thellësia e tregut, 
në këtë aspekt, është e konsiderueshme. ato zënë �� për qind të 
Pbb-së dhe janë kryesisht në monedhën vendase, gjë që është pa 
dyshim mjaft e dukshme dhe ne bankierët e konsiderojmë mirë e 
mirë, para se të hartojmë planet tona të biznesit. 
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sa kohë ka banka që merret me këtë treg? si mund të ndihmojmë 
për çuarjen e tij përpara? 

Për t’i dhënë përgjigje, le t’i referohemi kredive për korporatat dhe 
kredive me pakicë të marra së bashku. ajo çfarë vihet re ka të bëjë 
me faktin se në shqipëri kjo shifër është e ulët, rreth nivelit �5 për 
qind të Pbb-së; po t’i referohemi greqisë, vendit që unë njoh më 
mirë, kjo shifër shkon në �0 për qind, në eurozonë është mbi �00 
për qind të Pbb dhe në vendet e evropës juglindore kjo shifër është 
rreth ��për qind. Pra, siç mund të vihet re, po t’i referohemi kredisë 
për sektorin privat, lehtësisht mund të kuptojmë se cila është rruga 
e të ardhmes.

 
depozitat e klientëve, që i paraqita në slidein e mëparshëm, zënë 

një përqindje të rëndësishme të Pbb-së, shumë më lart sesa ato në 
vendet e tjera të evropës juglindore. raporti është mjaft mbresëlënës. 
mbresëlënës është edhe fakti që ato mbështeten kryesisht në depozitat 
me pakicë. 

Kjo ngre çështjen e korporatave. si bankierë të bankave tregtare, 
ndoshta ne duhet të mendojmë për mënyrat se si të ndihmojmë 
korporatat që të sjellin depozitat tek ne, si dhe të ndihmojmë tregun 
të qarkullojë monedhën në këtë mënyrë. 

mendojmë që sistemi bankar në tregun shqiptar ka mundësi për 
t’u zgjeruar më tej, në ato segmente të cilat sigurojnë të ardhura të 
larta, të veprimtarisë bankare me pakicë. bankat do ta marrin këtë 
përgjegjësi në konsideratë, duke mbuluar gjithë spektrin e biznesit.

norma e mjaftueshmërisë së kapitalit vazhdon të jetë në nivele të 
kënaqshme, në �8-�9 për qind, siç mund të shihet në anën e majtë 
në krye të grafikut, ndërsa raporti kredi/depozita vazhdon në nivelin 
6 për qind.

Po të shqyrtojmë raportin kredi dhe depozita në valutë, diçka që 
ne gjithmonë e marrim në shqyrtim, kemi një pamje mjaft standarde, 
një raport prej 67 për qind, por po të marrim kreditë dhe depozitat 
në lekë, raporti është vetëm �7 për qind, gjë që përsëri tregon për 
tendencën e ardhshme. ne presim që, meqenëse tregu po përdor më 



8�

shumë monedhën vendase, edhe transaksionet të kryhen gjithashtu 
në këtë monedhë, pasi potenciali është pikërisht atje. 

ne e drejtojmë vëmendjen edhe te cilësia e portofoleve. Çfarë 
bëjmë për trajtimin e tyre në këtë treg, si pjesë e ciklit të përgjithshëm 
të biznesit të bankave? 

deri tani treguesi i kredive të pakthyera në afat është ulur ndjeshëm 
në treg. në fakt i gjithë tregu qëndron në nivele shumë të kënaqshme. 
Për të mbrojtur cilësinë e portofolit dhe eficiencën e mekanizmit 
të transmetimit, si dhe për të ndihmuar tregun që të ruajë cilësinë 
e arritur deri më sot, ne duhet të sigurohemi që të kemi ekipet e 
përshtatshme, produktet e duhura dhe ekspertizën e nevojshme. Kjo 
mund të jetë një sfidë e madhe për të gjithë ne, pasi tregu vazhdon 
të rritet dhe për bizneset dhe individët shqiptarë po ofrohen lloje të 
reja shërbimesh dhe produktesh. 

mbi gjithçka, nëpërmjet këtyre slideve të prezantimit tregohet për 
përdorimin e gjerë të monedhës vendase. mendoj se kjo është një 
çështje tjetër interesi, që e kemi venë në dukje. në terma valutorë, 
spreadet mbeten të larta, si për depozitat, ashtu edhe për kreditë; po 
ashtu edhe për këmbimet valutore, në euro dhe në dollarë. 

nga ana tjetër, ka diçka që ne do ta monitorojmë nga afër. ne do të 
na duhet të shikojmë si do të reagojnë tregjet. Por, sigurisht përfitimet 
nga konkurrenca do të shkojnë në favor të tregjeve dhe të individëve. 

së fundi, shohim cili është kthimi mesatar i likuiditetit dhe kthimi 
mesatar mbi aktivet. ajo që konstatohet lehtësisht është që në të dyja 
rastet, sistemi bankar shqiptar, është shumë fitimprurës. 

Kjo gjë tregon se biznesi është atje. bankat mund të ndihmojnë 
në mbrojtjen e këtij biznesi. ato kanë mjetet, fushën e aktivitetit, 
afatet e kredive për të ndihmuar rritjen fitimprurëse, por kjo duhet të 
sjellë dobi për të gjithë, ndryshe kjo lojë, kjo tango do të ndërpritej 
papritur, gjë që nuk e dëshiron askush. 

dëshiroj ta përfundoj këtë prezantim shumë të shkurtër me 
një koment: rëndësia absolute e stabilitetit financiar vjen nga 
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një komponent i veçantë, që është kapitali njerëzor dhe burimet 
njerëzore. 

stabiliteti nuk vjen vetëm nga fakti se grafikët duken bukur, janë 
njerëzit ata që i bëjnë të duken bukur. si banka, mendoj se kemi një 
përgjegjësi: të përpiqemi t’i shfrytëzojmë me mençuri këto burime, 
për të kontribuar më shumë e më efektshëm në ekonomi dhe në 
treg. 

faleminderit shumë.

*agis leopoulos, drejtor i Përgjithshëm i aktiviteteve ndërkombëtare, banka 
Kombëtare e greqisë.
** Paraqitja grafike nuk i është bashkëngjitur tekstit.
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Steven Grunerud*

eKsPerienca e banKës raiffeisen 
në evroPën juglindore

Mirëmëngjesi, 

dëshiroj të ndaj me ju eksperiencën e raiffeisen international dhe 
perspektivën bankare në evropën juglindore. 

raiffeisen është një ndër investitorët më të mëdhenj bankarë 
në evropën lindore dhe sigurisht, një ndër investitorët më të 
diversifikuar nga pikëpamja gjeografike. ne udhëhiqemi nga besimi 
se ekonomitë e vendeve në zhvillim të evropës lindore, janë me më 
pak rrezik sesa e besojnë shumë njerëz. 

raiffeisen hyri fillimisht në evropën juglindore në vitin �99�, 
me një blerje në Kroaci, pasuar nga blerje apo investime në bosnje- 
hercegovinë në vitin �000, në serbi në vitin �00�, në slloveni dhe 
Kosovë në vitin �00� dhe në shqipëri në vitin �00�. duke hyrë 
herët në këto tregje, raiffeisen përfiton nga kostoja më e ulët dhe 
nga barrierat hyrëse më të ulëta dhe fillon procesin e zhvillimit të 
hershëm të administrimit lokal, si dhe njohjen e biznesit. 

Përvoja jonë gjatë hyrjes në këto tregje apo në tregje të tjera rajonale 
ka rritur aftësinë e të kuptuarit të këtyre tregjeve nga pikëpamja e 
zhvillimit ekonomik, rregullator dhe e biznesit. fillimisht këto tregje 
mund të karakterizohen përgjithësisht si jo transparente, të bazuara në 
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cash dhe që vuajnë nga mungesa e lehtësive në drejtim të shpërndarjes 
së kredive. orvatjet rregullative mund të shihen kryesisht si zbatim i 
rregulloreve të hartuara që prej vitit �950 apo edhe më herët, me pak 
ose aspak njohuri dhe përvojë në drejtim të kredive ndaj biznesit dhe 
ndaj konsumatorit, pa përmendur shërbimet bankare elektronike 
apo produktet e thesarit. 

njohjet dhe përvoja jonë për këto çështje, na lejojnë të zhvillojmë 
modelet tona të biznesit, që të mund të parashikojmë ndryshimet 
dhe të ndihmojmë zhvillimin e këtyre tregjeve, duke u mbështetur në 
përvojën e fituar në vendet e tjera. 

japim disa shembuj specifikë. modeli bazë bankar kur hyn në 
një vend të ri është të fillohet me biznesin e madh dhe dalëngadalë 
të zhvendoset drejt kreditimit të biznesit të vogël dhe kredisë 
konsumatore. në parim, ky ishte modeli i përdorur kryesisht nga 
bankat shumëkombëshe në fillim të viteve `90, kur hynë në evropën 
Qendrore. u deshën 5 deri në �0 vjet para se të zbulonin kredinë 
për konsumatorin. ndërkohë që kjo ishte e matur nga pikëpamja 
e kostos dhe e burimeve njerëzore, ata nuk morën në konsideratë 
njërin nga segmentet më të mëdha dhe më të qëndrueshme të tregut. 
Tashmë mund të shohim se kërkesa për të mbështetur konsumin 
është bërë forcë shtytëse e tregut bankar dhe karakterizon sjelljen e 
aktorëve ekzistues.

Përvoja e fituar na lejon të komunikojmë me autoritetet rregullative 
dhe agjencitë qeveritare, nga një pozicion shumë më i mirëinformuar, 
pasi shumica e vendeve ndjekin rrugë ekonomike të ngjashme. duke 
sjellë përvojën nisur nga perspektiva rajonale, ne mund të tregojmë 
praktikat më të mira, atje ku është e mundur dhe njëkohësisht të 
shpjegojmë standardet bankare më perëndimore. duke përdorur 
përvojën rajonale për të ndihmuar zhvillimin e ekonomisë lokale, 
mund të arrihet një transformim ekonomik dhe rregullator më i 
shpejtë, si dhe mund t’u tregohet investitorëve të tjerë potencialë se 
vendi është i gatshëm dhe i sigurt për investime. 

shqipëria mund të përdoret si një shembull specifik. Pothuajse 
� vjet më parë, filloi përpjekja e dytë për privatizimin e bankës 
së Kursimeve dhe ishte e paqartë nëse do të kishte ndonjë blerës 
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potencial. banka ishte në gjendje të mirë, pa regjistër kredie, me 
personel në nivele mesatare dhe një fitim vjetor neto prej rreth �5 
mln euro, me rrjetin më të madh, me degë në të gjithë vendin dhe 
që zotëronte 50 për qind të të gjitha depozitave. Kjo, do ta bënte 
bankën më të kërkuar në vende të tjera. megjithatë, imazhi dhe 
perceptimi i shqipërisë ishte kaq negativ, saqë nuk pritej pjesëmarrja 
e investitorëve me reputacion të mirë. Përfundimisht, banka u 
privatizua për një vlerë shumë më të lartë sesa pritej. 

gjatë tre viteve të veprimtarisë së saj, numri i degëve dhe i 
agjencive të bankës është dyfishuar, kredia totale e bankës për 
ekonominë është trefishuar, numri i bankomatëve është rritur 5 apo 
6 herë dhe në treg është krijuar një konkurrencë e vërtetë. meqenëse 
kredia për ekonomisë është rritur, po bëhen investime më afatgjata 
dhe më të mëdha.

Pothuaj e njëjta gjë ka ndodhur në çdo vend të rajonit. sapo sistemi 
financiar bëhet pak a shumë i qëndrueshëm, pjesa tjetër e ekonomisë 
fillon të zhvillohet. rritja në sektorin financiar ndihmon në nxitjen 
e reformave dhe ristrukturimin e sektorëve të tjerë rregullatorë, si 
regjistrimin e tokës, standardet e pasqyrave financiare dhe sektorët 
e tjerë të qeverisjes së përgjithshme. sigurisht, vullneti dhe stabiliteti 
politik janë çështjet më të rëndësishme në reformimin e ekonomive, 
por një funksionim i mirë i sektorit financiar mund të kontribuojë 
mjaft në shpejtësinë dhe intensitetin e transformimit. 

faleminderit!

*steven grunerud, drejtor ekzekutiv, banka raiffeisen, shqipëri.



88



89

Ridvan Bode*

sTabiliTeTi financiar dhe 
mbiKëQyrja

rëndësia e sTabiliTeTiT financiar

• stabiliteti kusht i nevojshëm për të patur një zhvillim ekonomik 
të qëndrueshëm dhe me ritme të larta për secilin vend.

• Tronditjet ekonomike në �5-�0 vitet e fundit kanë dëshmuar 
se sfera financiare ka qenë në fillesë dhe më vulnerabile.

• Pasojat e tronditjeve financiare implikojnë më shumë se 
ekonominë e një vendi të caktuar dhe bëhen rajonale e më 
gjerë.

Çfarë nënKuPTon sTabiliTeTi financiar ?

janë tre shtylla që mbajnë në këmbë këtë stabilitet:

�. një ambient makroekonomik stabël, për aq sa zhvillimet 
makroekonomike afektojnë zhvillimet në kompanitë e tregut 
financiar.

�.  një mbikëqyrje efektive dhe e sigurt, e tregjeve të veçanta 
dhe e kompanive individuale nga autoritetet mbikëqyrëse 
dhe rregullatore.

�.  një infrastrukturë funksionale e tregut financiar që nënkupton 
kompanitë bankare, të sigurimeve, të tregut të kapitaleve e 
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pensioneve etj., mënyra e sjelljes së tyre në një treg transparent, 
konkurrues e funksional.

Të tre këta komponentë janë në një ndërvarësi të plotë dhe as 
njëri i shkëputur, nuk mund të jetë garant për një treg financiar të 
qëndrueshëm. është për këtë arsye edhe domosdoshmëria e veprimit 
koherent dhe të organizuar të të gjitha institucioneve dhe qendrave 
përgjegjëse apo të interesuara për këto tre elemente.

objekt i këtij paneli do të jenë çështjet që kanë të bëjnë me rolin 
e mbikëqyrjes në sigurimin e qëndrueshmërisë financiare. Për të 
shtjelluar këto çështje do të ftoj me rradhë panelistët që janë:

z. sean craig, i cili është senior ekonomist në departamentin e 
Tregut monetar dhe të Kapitaleve në fmn;

z. boštjan jazbec, anëtar i bordit të bankës Qendrore të sllovenisë;
z. valentin lazea, nga banka Kombëtare e rumanisë;
z. Klodian shehu, nga banka e shqipërisë.

insTiTucioneT e Përfshira në sigurimin e 
sTabiliTeTiT financiar

Çështjet e stabilitetit financiar janë bërë një problem rajonal dhe 
ndërkombëtar:

• për shkak të proceseve integruese rajonale dhe globalizimit 
të ekonomisë; 

• për shkak se kompanitë veprojnë në një kontekst rajonal;
• për shkak të impakteve të gjera që japin tronditjet e mundshme 

në tregjet fnanciare.

Për sigurimin e këtij stabiliteti, janë të nevojshme institucione 
rajonale e ndërkombëtare. institucionet që bashkëpunojnë dhe 
koordinojnë mbikëqyrjen e tregjeve financiare.

• fmn, përmes marrëveshjes për artikullin iv dhe fsaP-eve 
bën monitorim për ekonominë në tërësi dhe tregun financiar 
veçanërisht.

• banka botërore me asistencën e saj për implementimin e 
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reformave për forcimin e sistemit financiar (asistencë ligjore 
për amf, bankat, tregu i kapitalit).

• një sërë organizatash ndërkombëtare (osbe, oecd) apo 
edhe be, në kuadrin e përafrimit të legjislacionit.

një numër organizmash e shoqatash profesionale apo komitetesh, 
të cilat formulojnë standardet për mbikëqyrjen, kontabilitetin dhe 
përllogaritjen e treguesve të fushave etj...

në vjeshtën e vitit �998, ministrat e financave dhe guvernatorët 
e bankave qendrore të grupit të të shtatëve, vendet më të 
industrializuara, i kërkuan fondit (fmn) që në konsultim me aktorët 
e tjerë, të përmendur më sipër, të mund të formuloheshin opsione 
për mbikëqyrjen e tregjeve financiare në vende të ndryshme. Qysh 
prej atëhere janë përpunuar dhe zhvilluar një sërë instrumentesh në 
sigurimin e një mbikëqyrjeje sa më efektive për vende të caktuara.

Kjo mbikëqyrje realizohet përmes:

• mbikëqyrjes së objektivave, parametrave të vendosura në kuadrin 
e diskutimit rreth artikullit iv apo fsaP, identifikimit fillestar të 
dobësive dhe rreziqeve që mund të kenë vende të ndryshme;

• dhënies së informacioneve dhe debatimit të përvojave 
të vendeve të ndryshme si dhe forcmit të standardeve të 
mbikëqyrjes financiare;

• dhënies së huave, të cilat ndihmojnë në kapërcimin e krizave 
e vështirësive të momentit, duke i kushtëzuar ato me 
ndërmarrjen e një serie reformash; 

• dhënies së asistencës teknike për vendet që kanë nevojë.

ftoj z. sean crajg, për të prezantuar ndërhyrjen e tij, pikërisht 
rreth rreziqeve të mundshme që duhet të marrë në konsideratë, 
mbikëqyrja e tregjeve financiare në rajonin tonë.  

*ridvan bode, ministër i financave, Qeveria shqiptare.
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Sean Craig*

Zgjerimi i banKave me Pronësi 
Të huaj në vendeT evroPiane me 

eKonomi në Zhvillim: imPliKime Për 
mbiKëQyrjen

i.   ndryshimi i naTyrës së rreZiQeve në 
sTabiliTeTin financiar

një tipar-kyç i zhvillimit të sistemeve financiare në shumë 
vende evropiane me ekonomi në zhvillim është zgjerimi i shpejtë 
i bankave me pronësi të huaj. Kjo gjë ka sjellë përfitime të mëdha 
ekonomike, duke zgjeruar ndërmjetësimin financiar dhe duke ulur 
koston e shërbimeve financiare. gjithashtu, ka ulur rrezikun e krizës 
së aftësisë paguese bankare, pasi këto banka janë përgjithësisht 
banka të mëdha evropiane, që gëzojnë reputacion, administrohen 
dhe mbikëqyren siç duhet, si dhe kanë një bazë të fuqishme të 
kapitalit rregullator. shqetësimet lidhur me rrezikun e reputacionit 
dhe drejtimin relativisht të centralizuar, nënkuptojnë se këto banka 
kanë shumë mundësi të mbështetin filialet e tyre në vendet evropiane 
me ekonomi në zhvillim, të cilat përballen me rrezikun e paaftësisë 
paguese ose me drejtimin e bankës duke injektuar likuiditet apo 
kapital. 

Prania e madhe e bankave të huaja në disa vende evropiane me 
ekonomi në zhvillim, ka ndryshuar natyrën e rreziqeve të stabilitetit 
financiar. ndërkohë që është ulur rreziku i krizës së paaftësisë 
paguese, është rritur rëndësia relative e rreziqeve që lidhen me 
potencialin për luhatje të flukseve të kapitalit. rritja e shpejtë e 
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kredisë dhe rreziku potencial i rritjes së saj në shumë vende (grafik 
�) mund të mbartin rrezik për stabilitetin financiar, por nëpërmjet 
rrugëve të ndryshme nga ato të një krize tradicionale të paaftësisë 
paguese. në mënyrë specifike, rritja e shpejtë e vëllimit të kredisë 
zgjeron deficitet e llogarisë korente dhe njëkohësisht, mbart rrezikun 
e qëndrueshmërisë së flukseve hyrëse të kapitalit dhe të rezervave 
valutore. 

financimi nëpërmjet flukseve hyrëse të kapitalit ndërmjetësues 
të bankave është një tipar-kyç, i rritjes së kredisë në shumë vende 
evropiane me ekonomi në zhvillim. deri tani kjo ka kontribuar 
ndjeshëm në rritjen e rezervave valutore, por ky proces mund të 
kthehet në anën e kundërt. duke u mbështetur në lidhjen ndërmjet 
rritjes së kredisë dhe flukseve hyrëse të kapitalit, mund të themi se 
një ndërprerje e papritur në rritjen e vëllimit të kredisë nga bankat e 
huaja, mbart rrezik për qëndrueshmërinë e flukseve hyrëse të kapitalit 
dhe të rezervave valutore. Për vende me regjim të administruar 
apo të fiksuar të kursit të këmbimit, flukset hyrëse të kapitalit, të 
ndërmjetësuar nga banka për financimin e deficitit të llogarisë korente, 
duhet të zëvendësohen nga një pakësim i rezervave valutore. niveli i 
këtij pakësimi varet nga shkalla e deficitit të llogarisë korente, pasi në 
sisteme financiare që mbizotërohen nga banka të huaja, zhbalancimet 
e jashtme japin një kontribut relativisht më të madh, në rreziqet ndaj 
stabilitetit financiar. 

Për të vlerësuar rrezikun ndaj qëndrueshmërisë së flukseve 
hyrëse të kapitalit dhe të rezervave valutore, mbikëqyrja duhet të 
përqendrohet në faktorët që mund të nxitin një ngadalësim të 
theksuar të rritjes së kredisë. në këtë drejtim, rritja e rrezikut të 
kredisë është një shqetësim kryesor, madje edhe për faktin se rreziku 
i paaftësisë paguese të bankave është shumë më i ulët. veçanërisht, 
njohja apo materializimi i këtij rreziku do të pakësojë kthyeshmërinë 
që bankat planifikojnë të marrin nga kapitali aksioner (roe) dhe 
për rrjedhojë, do të ndikojë negativisht edhe në vendimin e tyre 
lidhur me shpejtësinë e rritjes së kredisë. me pak fjalë, në sisteme 
bankare të mbizotëruara nga banka me pronësi të huaj, mbikëqyrja 
duhet të vazhdojë të përqendrohet tek rreziku i kredisë, por duhet 
gjithashtu t’i kushtojë më shumë vëmendje burimeve të financimit 
të kredisë dhe zhbalancimeve nga jashtë. madje, në këto sisteme, ato 
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mund të jenë potencial për zinxhir krizash, që rrjedh nga potenciali 
i materializimit të rrezikut të kredisë në një vend, me qëllim që të 
ndikohet në vendimet e bankave për rritjen e kredisë në vendet e 
tjera. Këto konsiderata të ndryshme janë rishikuar gjerësisht dhe më 
poshtë paraqiten implikimet për mbikëqyrjen. 

ii. rivlerësimi i roliT Të rreZiKuT Të Kredisë 
në sTabiliTeTin financiar 

rritja e rrezikut të kredisë nuk mund të çojë në një krizë të 
paaftësisë paguese në sisteme bankare, të cilat mbizotërohen nga 
banka me pronësi të huaj, por mund të sjellë rreziqe për drejtimet 
e tjera. njohja apo materializimi i rritjes së rrezikut të kredisë mund 
të çojë në një ngadalësim të papritur në rritjen e saj. Kjo do të kishte 
efekt të drejtpërdrejtë makroekonomik (domethënë, do të krijonte 
një situatë kritike për kredinë), por edhe efekt të tërthortë, duke 
ndikuar në flukset hyrëse të kapitalit dhe në rezervat valutore. 

rritja e shpejtë e kredisë në shumë vende evropiane me ekonomi 
në zhvillim, mund të shtonte rrezikun e panjohur të kredisë. rritja 
e vëllimit të huave nga rritja e shpejtë e kredisë, mund të tejzgjasë 
procesin e vlerësimit të kredisë në banka. rritja e shpejtë e kredisë 
mund të fshehë edhe përkeqësimin e cilësisë së saj, sepse rritja e 
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kredisë së re ul përkohësisht kreditë e raportuara të këqija. Problemet 
lidhur me cilësinë e kredisë shfaqen më vonë. 

dobësitë institucionale, që përfshijnë mungesën e mjeteve të 
mjaftueshme për monitorimin e kredisë së pasqyruar dobët në 
kontabilitet, në auditim, në raportim dhe në pasqyrat financiare, 
mungesën e një zyre të përshtatshme për kreditë apo të një regjistri kredie 
dhe struktura pronësie të paqarta, mund të çojnë në nënvlerësimin e 
rritjes së rrezikut të kredisë. cilësia e dobët e të dhënave për rrezikun e 
kredisë nënkupton që administrimi i rrezikut të bankave me pronësi të 
huaj dhe sistemet e matjes, të projektuara për vendet e zhvilluara, nuk 
veprojnë mirë në shumë vende evropiane me ekonomi në zhvillim. 
Kjo vështirëson vlerësimin serioz nga ana e bankave-mëmë, të rrezikut 
të kredisë apo të roe-së të përshtatur sipas rrezikut tek filialet e tyre, 
duke i detyruar ato të mbështeten kryesisht në gjykimin e drejtuesve 
lokalë. Kjo asimetri informacioni, ku bankat-mëmë nuk mund të 
vlerësojnë në mënyrë të pavarur rrezikun e kredisë të filialeve të tyre, 
krijon hapësirë për drejtuesit lokalë që të raportojnë nivele shumë të 
ulëta të rrezikut të kredisë, me qëllim caktimin e më pak provigjoneve 
dhe raportimin e një niveli më të lartë të roe-së. Kjo mungesë të 
dhënash të mjaftueshme i ka bërë bankat të mbështeten më shumë te 
kolateralet, me qëllim pakësimin e rreziqeve. Por mangësitë në sistemin 
gjyqësor vështirësojnë rimarrjen e kolateralit, gjë që mund të rezultojë 
në nënvlerësimin e humbjeve nga ana e kredimarrësve. 

nënvlerësimi i rrezikut të kredisë mund të rrjedhë edhe nga kreditë 
në valutë, kur kredimarrësit lokalë nuk mund të mbrohen nga rreziku 
i kursit të këmbimit (grafik �). Kjo mund të vijë nga rreziku moral, i 
cili rrjedh prej kuptimit se përcaktimi i një niveli të pandryshueshëm 
të kursit të këmbimit nuk do të lejohet të mos ketë sukses, duke 
bërë që të nënçmohet ky rrezik apo të caktohen më pak fonde 
rezervë për mbulimin e tij. Kjo mund të vijë, për shembull, edhe 
nga pritja se një vend do të hyjë në be dhe pastaj në emu. bankat 
shpesh japin kredi në valutë, sepse bankat-mëmë ose mbikëqyrësit 
e tyre duan të kufizojnë rrezikun e kursit të këmbimit. megjithatë, 
ky rrezik nuk eliminohet, por vetëm transformohet në rrezik të 
tërthortë të kredisë, që do të materializohet kur një vend të detyrohet 
të zhvlerësojë monedhën e vendit të vet, për shkak të zhvillimeve 
financiare makroekonomike kombëtare ose ndërkombëtare.
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Tabelë 1. Rritja reale e kredisë dhe kredia në valutë për vendet evropiane me ekonomi 
në zhvillim. 

vendi
ndryshimi i pikëve të përqindjes 

të kredisë në raport me Pbb-
në, periudha �00�/05

Kredia në 
valutë ndaj 

kredisë totale
bosnje-hercegovina 6.� 56.0
bullgaria 8.8 �7.�
Kroacia �.� 77.7
republika Çeke �.7 ��.7
estonia ��.9 80.�
hungaria �.� ��.�
latvia ��.5 65.9
lituania 7.7 6�.�
Polonia -0.� �6.�
rumania �.� 60.8
rusia �.5 �5.8
serbia dhe mali i Zi 5.� 7�.�
republika sllovake �.� ��.8
sllovenia 5.7 �5.�
Turqia 5.� �5.7
ukraina �.6 �8.�

burimi: autoritetet kombëtare, Weo dhe vlerësimet e stafit.

iii. rreZiQeT ndaj Qëndrueshmërisë së 
fluKseve Të KaPiTaliT

ekzistojnë shumë burime për rrezikun ndaj qëndrueshmërisë të 
flukseve hyrëse të kapitalit, por këtu do të përqendrohemi tek ata që 
e kanë origjinën në sektorin bankar. ato lidhen me masën deri në të 
cilën bankat me pronësi të huaj mbështeten tek financimi i kredive 
nga jashtë, si dhe me objektivat e tyre strategjikë dhe kapacitetin për 
të vlerësuar rrezikun e kredisë. Tiparet e ndryshme të operacioneve 
të bankave dhe administrimi i rrezikut, ndikojnë në forcën e lidhjes 
ndërmjet rritjes së kredisë dhe flukseve hyrëse të kapitalit dhe në 
mënyrën se si do të mund të pakësohet rritja e kredisë në përgjigje 
të goditjeve, të tilla si materializimi i rrezikut të kredisë në vend dhe 
jashtë tij. 

shtrirja e bankave të huaja në rajon, pasqyron strategjinë e rritjes 
së nivelit të përgjithshëm të roe-së, duke kompensuar roe-në 
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relativisht të ulët nga bankat-mëmë në tregjet e vendit të tyre, me 
nivelet më të larta të roe-së në vendet evropiane me ekonomi në 
zhvillim. Kjo strategji shfrytëzon avantazhin konkurrues të bankave, 
që rrjedh nga reputacioni i tyre i mirë, nga aftësitë e tyre teknike dhe 
operacionale, si dhe nga kostot relativisht të ulëta. Kjo strategji duket 
e suksesshme, me banka që fitojnë në mënyrë të shpërpjesëtuar një 
pjesë të madhe të fitimeve në grup, në rajonin e evropës Qendrore 
dhe lindore. Për shembull, në qershor të vitit �005, grupet e bankave 
austriake arritën �� për qind të fitimeve të tyre në rajonin e evropës 
Qendrore dhe lindore, kundrejt investimit të aktiveve të tyre atje, në 
nivelin �� për qind.�

Për shkak të materializimit të rrezikut të kredisë, potenciali për 
një rivlerësim të objektivave ambiciozë të roe-së, të caktuar nga 
bankat-mëmë për filialet e tyre, mund të shpejtojë ngadalësimin e 
rritjes së kredisë dhe të flukseve hyrëse të kapitalit. bankat me pronësi 
të huaj në vendet evropiane me ekonomi në zhvillim, zakonisht 
priren të caktojnë objektiva të lartë për roe-në, nga �0 deri në �5 
për qind të fitimit para taksave. megjithatë, këta objektiva ambiciozë 
për roe-në shpesh marrin norma provigjonimi relativisht të ulëta, 
gjë që mund të pasqyrojë një nënvlerësim të rrezikut të kredisë 
(ose një mbivlerësim të roe-së të përshtatur sipas rrezikut). Kur 
dihet shkalla e nënvlerësimit të rrezikut të kredisë (qoftë para ose 
gjatë materializimit të rrezikut), bankat duhet të rritin përqindjen 
e provigjonimit, në përputhje me rivlerësimin e tyre për rritjen e 
rrezikut të kredisë, duke u detyruar të pakësojnë projektimet për 
roe-në. Kjo mund të bënte që administratorët e grupeve të mëdha 
të bankave të huaja, të mendonin se objektivat e tyre për roe-në 
nuk mund të realizohen dhe për rrjedhojë, të pakësonin rritjen e 
kredidhënies. masa e kësaj përshtatjeje mund të varet nga mënyra se si 
ato e rivlerësojnë normën e kthyeshmërisë të përshtatur ndaj rrezikut, 
në kontekstin e objektivave të tyre strategjikë afatgjatë në rajon. 

ndikimi në flukset hyrëse të kapitalit varet nga shkalla e financimit 
të kredisë nga jashtë. Kjo mund të pasqyrojë koston e këtij financimi 
në lidhje me financimin lokal, si dhe kërkesat për maturitet të 
kujdesshëm dhe përshtatje të vlerës së monedhës, gjë që ndonjëherë 
mund të plotësohet vetëm nëpërmjet financimit nga jashtë. Kostoja 
e financimit lokal afatshkurtër dhe afatgjatë ndryshon në mënyrë të 
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konsiderueshme ndërmjet vendeve, por shpesh është më e lartë se 
financimi që filialet e bankave me pronësi të huaj mund të marrin nga 
bankat-mëmë. veçanërisht, disa banka me pronësi të huaj treguan 
se kostoja e financimit të tyre nga bankat-mëmë ishte afërsisht 
sa euribor-i, plus �50-�50 pikë bazë. edhe kur interesat e një 
vendi për depozitat me afat dhe pa afat janë të ulët, maturiteti i tyre 
mund të jetë shumë i shkurtër për të lejuar filialet të përmbushin 
kërkesat e mbikëqyrësve apo të sistemit të bankës-mëmë, në drejtim 
të përshtatjes së maturitetit për administrimin e rrezikut. ndryshe, 
operacionet e thesarit të bankës-mëmë mund të kuadronin në 
mënyrë tipike maturitetin e fondeve, për të lejuar filialet e tyre të 
përmbushnin kërkesat e bashkërendimit. bankat-mëmë mund të 
preferojnë gjithashtu të japin kredi nga filialet e tyre, ku mund të 
arrijnë një marzh fitimi më të lartë sesa nga tregu i vendit-mëmë. 

iv. PoTenciali Për Zinxhir KriZash nëPërmjeT 
banKave me Pronësi Të huaj

Zgjerimi i bankave të veçanta me pronësi të huaj në disa vende 
evropiane me ekonomi në zhvillim është i dobishëm, por njëkohësisht 
krijon hallka ndërmjet vendeve, të cilat mund të shërbejnë si shtrat 
për përhapjen e krizave. Krizat zinxhir mund të ndodhin kur njohja 
apo materializimi i rrezikut në njërin prej këtyre vendeve, nxit një 
rivlerësim apo rrezik më të madh në vendet e tjera, ku bankat shohin 
ekspozime të ngjashme më të rrezikshme. Kjo i bën bankat të 
ngadalësojnë ose të ndryshojnë rritjen e kredidhënies në këto vende, 
gjë që ndikon në flukset hyrëse të kapitalit. Potenciali për zinxhir 
krizash do të rritej në qoftë se bankat do të ndiqnin strategji të 
përbashkëta në rajon, pasi kjo çon në lloje të ngjashme ekspozimesh 
nëpër vende. Kur ndodh kjo gjë, rritja e shpejtë e kredisë ka më shumë 
mundësi të kontribuojë në shtimin e përqendrimeve të ekspozimit të 
kredisë në rajon. 

Potenciali për kriza zinxhir pasqyron përqendrimin e administrimit 
të rrezikut dhe të operacioneve të thesarit në grupe bankare me 
pronësi të huaj. shumë nga bankat e mëdha ndërkombëtare, që 
zhvillojnë aktivitetin e tyre në vendet evropiane me ekonomi në 
zhvillim, e monitorojnë rrezikun në bazë të gjerë grupi dhe marrin 
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vendime strategjike në selinë qendrore. ato i delegojnë vendimet 
operacionale ditore tek drejtuesit lokalë në degët dhe filialet e tyre, 
në varësi të bankës dhe vendit. Ky centralizim ndihmon që kapitali 
të shpërndahet në projekte investimi më produktive. megjithatë, 
kjo mund të përforcojë edhe kanalet e zinxhirit të krizave, duke 
mundësuar që grupet e bankave me pronësi të huaj të pakësojnë 
ekspozimet në një vend, në përgjigje të humbjeve gjetkë në rajon. 
megjithatë, ky efekt do të zbutet deri sa të përmirësohet cilësia e 
administrimit të rrezikut, pasi kjo pakëson gjasat për materializimin e 
rrezikut të panjohur të kredisë.

asimetria e lartë në rëndësinë e ekspozimeve të dyanshme të 
kredisë ndaj vendeve të veçanta dhe ndaj bankave, është faktori i 
fundit kontribues. ekspozimi i bankave në një vend, zë një pjesë më 
të ulët të portofolit të kredive të saj sesa pjesa e kredimarrjes totale në 
vend, ndërsa ekspozimi ndaj bankave me pronësi të huaj, nënkupton 
që ndryshimet e politikave të kredidhënies në bankën-mëmë mund të 
kenë një ndikim të madh për vendin. Për shembull, ekspozimi i bankave 
austriake ndaj vendeve të veçanta nuk e kapërcen asnjëherë nivelin 
prej �� për qind të ekspozimit total rajonal të tyre, por për vende të 
veçanta mund të përfaqësojë më shumë se gjysmën e huamarrjes nga 
bankat e huaja (grafik �). Kjo asimetri mund të sjellë implikime për 
përhapje të fenomenit, sepse mund të kufizojë mundësinë që grupet e 
bankave të huaja të ndikohen prej rënies së ekspozimeve të tyre ndaj 
flukseve hyrëse të kapitalit dhe ndaj rritjes së kredisë, dhe ta mbajnë 
këtë rënie brenda kufijve, me qëllim kufizimin e ndikimit. 
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v. PërQendrimi i mbiKëQyrjes dhe i PoliTiKave 
TeK rreZiQeT Që vijnë nga banKaT me Pronësi Të 
huaj

analiza e mësipërme nënkupton që në sisteme bankare me pronësi 
të huaj, kur rreziku i një krize bankare tradicionale për aftësinë paguese 
është shumë i ulët, mbikëqyrja dhe politika duhet të përqendrohen 
më tepër tek rreziqet që lidhen me paqëndrueshmërinë potenciale të 
flukseve hyrëse të kapitalit të ndërmjetësuar nga bankat. ato mund 
të rrjedhin nga financimi i huaj i pjesës më të madhe të kredisë dhe 
nga nënvlerësimi potencial i shtimit të rreziqeve. Për të kontrolluar 
këto rreziqe, mbikëqyrja duhet të thellohet më tej, të përqendrohet 
tek strukturat e financimit të bankave në anën e pasiveve të bilanceve 
të tyre, si dhe tek rreziku i tregut dhe i kredisë në anën e aktiveve. Kjo 
kërkon edhe një drejtim më të fuqishëm makroekonomik, për shkak 
të ndikimit të disbalancave nga jashtë në masën e këtyre rreziqeve, 
ku, për shembull, kur të materializohen rreziqet, një deficit më i 
madh i llogarisë korente mund të shoqërohet me një humbje më të 
madhe në rezervën valutore. 

identifikimi i rritjes të rrezikut të kredisë dhe i atij të tregut, 
mbetet një dimension i ri për mbikëqyrjen. në këtë kontekst, masat 
për të ndihmuar në cilësinë e informacionit për kreditorët mund të 
forcojnë këtë aspekt të mbikëqyrjes. madje, kjo duhet të lehtësojë 
vlerësimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe të ulë potencialin për 
një rritje të papritur të rrezikut të kredisë. një përfitim tjetër mund 
të ishte që përmirësimi i sistemit të matjes së rrezikut të bankave 
ndërkombëtare, do të pakësonte nënvlerësimin e rrezikut të kredisë 
nga ana e filialeve, me qëllim provigjonimin më të ulët dhe raportimin 
e një niveli më të lartë të roe-së. 

Politika mund të riorientohet drejt pakësimit të rreziqeve që 
vijnë nga luhatjet e flukseve hyrëse të kapitalit, të ndërmjetësuar nga 
bankat. megjithëse në përgjithësi, vendet përfitojnë nga financimi i 
huaj, ai krijon gjithashtu edhe kanale transmetimi, nëpërmjet të cilave 
goditjet ndaj sektorit bankar mund të ndikojnë tek flukset e kapitalit, 
duke rritur rrezikun e krizës së llogarisë të kapitalit. Politika mund t’i 
dobësojë këto lidhje dhe ta zvogëlojë këtë burim rreziku, duke nxitur 
bankat të diversifikojnë burimet e financimit për të zhvendosur 
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financimin e rritjes së kredisë nga jashtë tek financimi lokal. ato 
mund të justifikohen nga mossuksesi i grupeve të bankave të huaja 
për të eliminuar plotësisht rreziqet që shoqërojnë mbështetjen tek 
financimi nga jashtë i kredive në euro, për shkak të : i) rrezikut 
moral që rrjedh prej perceptimit të një garancie nga fiksimi i kursit të 
këmbimit; dhe ii) faktit që ekspozimi i bankave të huaja përfaqëson 
një pjesë të vogël të ekspozimit të tyre të përgjithshëm, gjë që mund 
të kufizojë vëmendjen e kushtuar ndaj rrezikut. 

bashkëpunimi i mbikëqyrësve me mbikëqyrësit e vendit-mëmë 
të bankave me pronësi të huaj, duhet të forcohet. Kjo ndihmon 
në sigurimin e mbikëqyrjes së efektshme të filialeve me pronësi të 
huaj. mbikëqyrësit e vendit-mëmë mund të japin informacion lidhur 
me potencialin për kriza zinxhir nëpërmjet këtyre bankave dhe të 
ndihmojnë në sigurimin që bankat-mëmë t’i administrojnë siç duhet 
rreziqet e filialeve të tyre. 

së fundi, vëmendje i duhet kushtuar përshtatjes së kufizimit lidhur 
me maturitetin dhe ndryshimet në vlerën e monedhës. Kjo mund të 
lejojë më shumë fleksibilitet, duke zvogëluar paksa kufizimet dhe 
duke u mbështetur më shumë në çmimin e kapitalit për tregun dhe 
në rreziqe të tjera që lindin për shkak të ndryshimeve në vlerën e 
monedhës. Kjo do t’u jepte bankave më shumë fleksibilitet, për 
t’u mbështetur në financimin lokal me maturitet më afatshkurtër, 
ndërkohë që çmimi i kapitalit do të siguronte një amortizator të 
këtyre rreziqeve dhe do të çonte drejt kufizimit të tyre. një hap 
tjetër i mundshëm do të ishte që të lejohen bankat të trajtojnë një 
pjesë të depozitave pa afat dhe të atyre të kursimeve, të cilat nga 
ana statistikore janë shumë të qëndrueshme si “depozita thelbësore” 
(një praktikë mjaft e përhapur, e cila njihet në industrinë bankare si 
“vënie në hartë”, e përdorur në vendet-mëmë të shumë bankave me 
pronësi të huaj). Këto depozita mund të përdoren për të financuar 
kreditë afatmesme dhe afatgjata dhe do të ishin një burim tërheqës 
financimi, pasi normat e interesit për këto depozita janë më të ulëta 
dhe të krahasueshme me ato të financimeve nga jashtë. 
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shënime

* sean craig, ekonomist i lartë, departamenti për Çështjet monetare dhe të Kursit 
të Këmbimit, fondi monetar ndërkombëtar.
mendimet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk përputhen 
domosdoshmërisht me ato të fmn-së. Ky prezantim përshkruan punën kërkimore 
në progres të autorëve dhe synon të nxitë komente dhe debate të mëtejshme.
� oesterreichische nationalbank (�005), financial stability report, no. �0, 
december.
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Kush mbiKëQyr Kë? roli i 
rregullaTorëve financiarë 

KombëTarë
Boštjan Jazbec*

absTraKT

gjatë shpërthimit të krizave financiare mund të rritet nevoja për 
një arkitekturë të re financiare të tregut të vetëm evropian. roli i 
mbikëqyrësve financiarë kombëtarë mund të vihet në dyshim, 
pasi veprimet bankare dhe shërbimet e tjera financiare janë mjaft 
të harmonizuara. ndërkohë që bankat tregtare kalojnë lehtësisht 
kufijtë kombëtarë, bankat kombëtare qendrore dhe rregullatorët 
korrespondues financiarë e kanë të vështirë të vendosin autoritetin 
dhe përgjegjësinë e nevojshme, për të siguruar stabilitet financiar 
kombëtar. Kjo është e vërtetë kryesisht për shtetet e reja anëtare të 
be-së dhe për vendet që do të pranohen në be, të cilat kanë pjesën 
më të madhe të sektorit financiar në pronësi të huaj. lind një pyetje 
urgjente. Kush e ndan barrën e krizës financiare? 

dëshiroj të falenderoj ministrin bode për prezantimin e këndshëm. 
falenderime të veçanta për bakën e shqipërisë dhe guvernatorin 
fullani për ftesën që më bënë, që të marr pjesë në këtë eveniment 
madhështor në Tiranë. 

në prezantimin tim të shkurtër dëshiroj të trajtoj pyetjet: Kush 
mbikëqyr kë? Kush paguan çfarë? Përgjigjja e pyetjes se kush 
mbikëqyr kë duket mjaft e qartë, ndërsa përgjigjja e pyetjes tjetër 
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është mjaft e paqartë. Pjesa më e madhe e kësaj pasigurie buron nga 
fakti se rajoni në përgjithësi, nuk ka provuar ende kriza të rënda 
financiare. Për këtë arsye, ne nuk e dimë si do të sillen sistemet 
tona financiare dhe rregulltarët e tyre, pas një krize të tillë. Problemi 
ndërlikohet më shumë nga fakti se bankat tregtare i kalojnë lehtësisht 
kufijtë kombëtarë, ndërsa autoritetet financiare kombëtare, të cilat 
dominohen nga bankat qendrore, ende e kanë të vështirë të ushtrojnë 
pushtetin dhe përgjegjësinë e nevojshme, në drejtim të stabilitetit të 
sistemeve korresponduese financiare. 

Ka shumë përkufizime lidhur me pyetjen se çfarë është stabiliteti 
financiar dhe në prezantimin tim unë po përdor thjesht njërin prej 
tyre. Problemi lidhur me gjithë këto përkufizime është se ata zakonisht 
i referohen kohëve të mira, kur çdo gjë është në rregull. megjithatë, 
në rast çrregullimesh të sistemit financiar, ne të gjithë mundohemi të 
mënjanojmë kostot e panevojshme gjatë krizave financiare. Kjo është 
edhe arsyeja kryesore pse flasim për stabilitetin financiar. në qoftë se çdo 
gjë do të ishte kaq mirë dhe kaq e përkryer, ne do të kishim një situatë 
ekonomike optimale, ku askush nuk do të përfitonte në dëm të dikujt 
tjetër. meqenëse jemi të gjithë bankierë – pavarësisht nëse vijmë nga 
banka qendrore apo tregtare – ne zakonisht bëjmë tregti me premtimet. 
lidhur me këtë çështje të veçantë, ne vazhdimisht i premtojmë njëri-
tjetrit se çdo gjë do të kalojë më së miri, në rast se një krizë ndodh 
realisht dhe fillon të dëmtojë ekonomitë tona. sipas mendimit tim, 
rreziqet janë mjaft të ndryshme dhe për rrjedhojë, nuk besoj se gjatë 
kohëve të trazuara, të gjithë do të luftonim për të njëjtën arsye.

duke parë zhvillimin aktual të rajonit, vërejmë një rritje të lartë 
ekonomike. megjithatë, ecuria e rritjes ekonomike nuk e dallon 
evropën juglindore nga tregjet e tjera në zhvillim. edhe në drejtim 
të inflacionit, vërejmë se rajoni ynë ka një ecuri relativisht të mirë. 
ndryshimin e shoh tek sjellja e bilancit të pagesave për pothuajse të 
gjitha vendet e rajonit. Ka ndryshime themelore ndërmjet depozitave 
kombëtare dhe investimeve, të cilat financohen kryesisht me kredi 
bankare. megjithatë, shumë nga bankat tregtare të rajonit janë banka 
të huaja. Këtu lindin një sërë pyetjesh. cili kontrollon kë? Kush 
përcakton rregullat e lojës në rajon? dhe po ta zhvilloja idenë edhe më 
tej: a ka probleme të stabilitetit financiar në rajon? a e konsiderojmë 
rritjen e shpejtë të kredisë si një kërcënim për stabilitetin e rajonit? 
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Për aq kohë sa të gjithë përfitojmë nga normat e larta të rritjes 
ekonomike, ne të gjithë jemi të gëzuar për këtë ecuri. megjithatë, në 
kohë të mira, ne duhet t’i zgjidhim çështjet që lidhen me përgjegjësitë 
për stabilitetin financiar të vendeve tona. siç e dimë të gjithë, çështjet 
e mbikëqyrjes dhe masat e matura janë përgjegjësi kombëtare, pasi 
banka Qendrore evropiane është përgjegjëse kryesisht për politikën 
monetare. në këtë kontekst, në rastet kur bankat tregtare operojnë 
përtej kufijve të tyre kombëtarë, mund të lindin probleme lidhur 
me bashkërendimin e veprimeve ndërmjet autoriteteve të ndryshme 
financiare – përfshirë edhe bankat qendrore kombëtare. meqenëse 
bankat e huaja kanë një rëndësi të përgjithshme për rajonin, çështja 
e mbikëqyrjes merr një rëndësi të veçantë. Kjo bëhet edhe më e 
rëndësishme në rastet kur bankat tregtare gjenerojnë shumicën e të 
ardhurave të tyre jashtë vendit. institucioni i unifikuar mbikëqyrës 
në nivel evropian, i cili do të ishte përgjegjës për çështje të stabilitetit 
financiar, mund ta zgjidhë këtë problem. meqenëse ne të gjithë, 
luajmë të njëjtën lojë në drejtim të politikës së përbashkët monetare 
evropiane, ndoshta kjo do të ishte zgjidhja më e mirë për ecurinë e 
shëndetshme të evropës – dhe të sektorëve kombëtarë financiarë. 
Por, kjo nënkupton gjithashtu që ne duhet të konsolidojmë – të 
paktën deri-diku – llogaritë kombëtare fiskale. Këtu ka një problem, 
ai politik. 

derisa të zgjidhet ky problem, ne duhet të merremi me realitetin, siç 
përcaktohet qartë tek neni ��9 i direktivës së re për mjaftueshmërinë 
e Kapitalit, e cila i jep pushtet mbështetës institucioneve mbikëqyrëse 
të vendit-mëmë kundrejt institucioneve korresponduese të vendit-
pritës. leximi me kujdes i të gjithë direktivës na jep përgjigjen e 
pyetjes të parë, lidhur me kush mbikëqyr kë. Për disa lexues përgjigjja 
është e drejtpërdrejtë: institucionet e vendit-mëmë mbikëqyrin 
sektorët financiarë kombëtarë, në rastin kur ata janë me pronësi të 
huaj. Por, pse duhet të jetë kaq problematike kjo gjë? sepse ka diçka 
që quhet skema kombëtare e sigurimit të depozitave. do të ishte fare 
mirë, nëse kontrollit dhe përgjegjësisë së mbikëqyrjes do t’i shtohej 
edhe përgjegjësia e ndarjes së barrës, në rast se diçka shkon keq. Kjo 
nënkupton se mbikëqyrësit duhet të mbartin edhe kostot për skemat 
e sigurimit të depozitave. Kjo është e vërtetë, megjithatë në raste 
ekstreme ne kemi parë tashmë banka të huaja që tërhiqen shpejt nga 
vendet me ekonomi të dobët. shembuj konkretë janë argjentina dhe 
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Kroacia prej ku, jo shumë kohë më parë, bankat e huaja ishin të parat 
që u larguan. 

Për të ruajtur stabilitetin afatgjatë në ekonomitë e vendeve tona, 
këto pyetje duhet të trajtohen seriozisht. një zgjidhje mund të ishte 
rregullatori financiar evropian i unifikuar. nga ana tjetër, përgjegjësia 
për mbikëqyrjen mund të lidhet edhe me kostot që hasen gjatë kohëve 
të vështira. ndërkohë, të gjithë duhet të shijojmë kohët e mira. 

faleminderit që dëgjuat këtë prezantim të shkurtër. 

*boštjan jazbec, anëtar i bordit drejtues, banka e sllovenisë.
mendimet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk përputhen 
domosdoshmërisht me ato të bankës së sllovenisë.
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Valentin Lazea*

rriTja e sTabiliTeTiT financiar 
Përmes mbiKëQyrjes banKare - rasTi 

i rumanisë 

Zonja dhe zotërinj, 

së pari, më lejoni të falenderoj bankën e shqipërisë dhe 
guvernatorin fullani për ftesën në këtë konferencë të shquar. Kemi 
dëgjuar deri tani fjalime interesante, të cilat e trajtojnë çështjen e 
stabilitetit financiar nga pikëpamja teorike. më lejoni t’iu prezantoj 
një studim rasti, atë të rumanisë, i cili konfirmon në shumë drejtime 
argumentet teorike nëpërmjet gjetjeve empirike.

i. TiPareT e PërgjiThshme Të sisTemiT banKar 
rumun 

sistemit financiar mund t’i referohemi në kuptimin e gjerë (duke 
përfshirë tregjet e kapitalit, kompanitë e sigurimit, fondet e pensionit 
etj..,) ose në kuptimin e ngushtë (vetëm sektori bankar). në fjalën 
time unë do të trajtoj të dytën, për vetë epërsinë e bankave. 

më lejoni të theksoj që në fillim se tregjet financiare në rumani 
rregullohen nga subjekte të ndryshme: tregu bankar nga banka 
Kombëtare e rumanisë (bKr), tregu i kapitalit nga Komisioni 
Kombëtar i letrave me vlerë dhe tregu i sigurimeve, nga Komisioni 
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i mbikëqyrjes së sigurimeve. Këto tre institucione bashkëpunojnë 
ngushtë dhe nuk synohet shkrirja përfundimisht e tyre në një organ 
të vetëm mbikëqyrës. 

në drejtim të aktiveve, bankat dominojnë sistemin financiar 
rumun me 8�.7� për qind të pjesës së tregut. llojet e tjera të 
institucioneve financiare edhe pse po rriten me shpejtësi, zënë ende 
një pjesë modeste të tregut (kompanitë e qiradhënies 6.79 për qind, 
kompanitë e sigurimeve �.�� për qind etj..). megjithatë, kohët e 
fundit institucionet financiare jobanka, janë vënë nën rregullimin 
dhe mbikëqyrjen e bankës Kombëtare të rumanisë. 

institucionet financiare
Pjesa e aktiveve 

ndaj Pbb (%) Pjesa e tregut, 
dhjetor �005

�00� �005
bankat tregtare ��.�9 ��.76 8�.7�
Kompanitë e qiradhënies �.�8 �.6� 6.79
Kompanitë e sigurimeve �.5� �.�� �.��
Kompanitë e investimeve financiare �.�5 �.76 �.�0
institucionet financiare jobanka 0.�� 0.9� �.75
fondet e investimeve 0.09 0.�7 0.��
nën-total �6.�� 5�.�6 �00.00
bursa e bukureshtit 6.05 �9.5�
rasdaQ �.0� �.86

Pas një dekade ristrukturimi dhe falimentimesh, që i kushtuan 
shtetit rreth �0 për qind të Pbb-së në vitet �990-�00�, bankat tregtare 
filluan të rrisnin me shpejtësi kredinë ndaj sektorit privat. aktualisht, 
shumica e bankave janë private (pjesa më e madhe e tyre zotërohet 
nga të huaj). 

bankat tregtare dhjetor 
�999

dhjetor 
�00�

dhjetor 
�005

numri i përgjithshëm (përfshirë crediTcooP) �� �9 �0
me pronësi private �7 �6 �8
me pronësi të huaj �6 �� �0
Pjesa e aktiveve të bankave private 
ndaj totalit të aktiveve (%) 5�.� 59.6 9�

Pjesa e aktiveve të bankave me kapital 
të huaj ndaj totalit të aktiveve (%) �7.5 56.� 6�.�

Pjesa e aktiveve të 5 bankave më të mëdha (%) 66.7 6�.8 58.8
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Përfshirja e bankave të huaja (nëpërmjet privatizimeve ose 
investimeve të huaja direkte) solli futjen më lehtësisht të financimeve 
të jashtme, administrimin më eficient të rrezikut, qeverisjen e 
përgjithshme më të mirë dhe rritjen e stabilitetit të sektorit bankar në 
tërësi. Kështu, në këtë kontekst, mbikëqyrja ka një detyrë relativisht 
më të lehtë për të kryer. 

Pjesa ndaj totalit të bankave (%); gusht �006
Totali i 

aktiveve
Kredia 
private 

depozita të 
klientëve jobanka 

banka me pjesë më të 
madhe kapital të huaj* 87.9 89.0 85.8

banka me pjesë më të 
madhe kapital vendas 6.7 7.5 7.9

banka me pjesë më të madhe 
kapital shtetëror vendas 5.� �.� 6.�

*) përfshirë bcr

bankat e huaja sjellin jo vetëm zgjidhje por edhe probleme, siç e 
tregon edhe studimi i z. sean craig. Kjo mund të ndodhë veçanërisht 
kur bankat e vendit mëmë nuk e kanë vlerësuar siç duhet rrezikun e 
tregut të vendit pritës, duke çuar kështu në një sjellje të pakujdesshme 
të filialeve të tyre lokale. 
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�00� �00� �005
Totali i bankave tregtare, aktivet 
vendase (% e totalit të aktiveve) 7�.6 8�.� 88.5

Të arkëtueshme nga sektori bankar, prej të cilave:
Të arkëtueshme nga bKr

�7.�
��.�

�9.�
�6.�

�6.5
�8.5

Të arkëtueshme nga sektori jobankar, prej të cilave:
të arkëtueshme nga sektori publik 
të arkëtueshme nga firmat
të arkëtueshme nga individët

��.�
�0.8
��.�
�.�

5�.8
�.7

�6.9
��.�

�8.5
�.9

�0.�
�6.�

aktive të jashtme ��.5 5.7 �.5
aktive të tjera ��.9 ��.� 8.0

Përfshirja e madhe e bKr-së në tërheqjen e likuiditetit të bankave 
mund të interpretohet si një masë e matur, për të frenuar rritjen e 
shpejtë të kredisë private (si dhe për të kompensuar rënien graduale 
të obligacioneve dhe bonove të thesarit, në përputhje me pakësimin 
e deficiteve buxhetore). 

 
deri në dhjetor të vitit �005, rritja e kredisë së shprehur në euro 

ishte shumë më e shpejtë sesa rritja e kredisë së shprehur në leu. 
Pasi bKr mori disa masa, të dyja tendencat ndërruan vendet. rritja 
e kredisë së shprehur në ron arriti në 9�.� për qind në terma realë 
(!) në muajin gusht të vitit �006, ndërsa rritja e kredisë së shprehur 
në euro ishte �7 për qind në terma realë, në krahasim me të njëjtin 
muaj të vitit të kaluar. 
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Për qind

 
Totali

(ndryshimi 
vjetor)

eur usd ron
ndryshimi 

vjetor 
% në 
total

ndryshimi 
vjetor

% në 
total

ndryshimi 
vjetor 

% në 
total

dhjetor 0� �6.� 9�.8 ��.� �5.9 �7.5 ��.� �9.�
mars 05 ��.6 �0�.0 ��.5 6.� �6.0 9.7 �9.5
Qershor 05 �7.0 96.9 �6.� 0.8 ��.0 ��.9 �9.9
shtator 05 �8.9 89.8 �7.� -�0.6 ��.6 �5.0 ��.0
dhjetor 05 ��.8 59.� ��.0 -��.� �0.0 56.8 �6.0
mars 06 �9.9 �5.9 �0.9 -�8.� 8.8 77.8 50.�
Qershor 06 �5.8 �9.� �0.7 -�7.8 6.9 9�.� 5�.�
gusht 06 �8.0 �7.0 ��.� -��.8 5.8 9�.� 5�.0

vlen të theksohet se ritmi i përgjithshëm i rritjes së kredisë u 
përshpejtua në �8 për qind, në terma realë. atëherë lind pyetja: kur 
bëhet problem rritja e shpejtë e kredisë? ose me fjalë të tjera, kur 
rritja e kredisë përkthehet në një bum dhe dështim potencial? mund 
të përdoren disa metoda sasiore për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje:

� raporti i kredive të pakthyera në afat ndaj totalit të kredive: 
Ky raport aktualisht është në rënie, prandaj nuk tregon 
ndonjë problem për rumaninë. Por, siç e përmendi edhe 
z. bini – smaghi në fjalën e tij, kjo mund të jetë e pavërtetë, 
pasi në periudha të rritjes së shpejtë të kredisë, huatë me 
probleme mund të fshihen me lehtësi. 

� disa tregues kryesorë, si raporti m�/Pbb (i qëndrueshëm 
në rastin e rumanisë), m�/m� (në rritje) apo paratë jashtë 
bankave/depozita (i qëndrueshëm). 

� leva financiare (raporti borxhi/kapitali i firmave private), 
veçanërisht në sektorin e mallrave jo të tregtueshëm, e cila 
mendohet se është e para që goditet kur gjërat shkojnë keq. 
në rastin e rumanisë, leva financiare e sektorit të shërbimeve 
faktikisht ka rënë (me përjashtim të ndërtimit). 

ii. masaT e marra nga banKa KombëTare e 
rumanisë

në një mjedis me lëvizje të plotë kapitali, banka Qendrore ka 
fushë veprimi të kufizuar në përdorimin e masave të mbikëqyrjes 
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së matur. Por, ajo mund t’i plotësojë ato nëpërmjet instrumenteve 
monetare (që kanë një efekt të matur) dhe masave administrative. 
banka Kombëtare e rumanisë i ka përdorur mjaft, të dyja. 

� masat monetare.
bKr tërheq likuiditet nëpërmjet operacioneve të tregut të hapur, 

çertifikatave të depozitave dhe instrumentit të depozitës njëditore. 
megjithatë, për shkak të kostove të larta të përfshira në këto tërheqje 
likuiditetesh, bKr duhet të mbështetej edhe tek disa instrumente të 
tjera: 

rezerva minimale e detyruar. 

rezerva minimale e detyruar u rrit gradualisht:
• për depozitat në valutë nga �0 për qind në �5 për qind (në 

janar të vitit �006) dhe pastaj në �0 për qind (në mars të vitit 
�006); dhe

• për depozitat në ron, u rrit nga �6 për qind në �0 për qind 
(në qershor të vitit �006).

� masat administrative.
• me qëllim ngadalësimin e ritmit të rritjes së kredisë private, 

në shkurt të vitit �00� u morën një sërë masash, nëpërmjet 
të cilave kërkohej: 

 a) kufizimi i kësteve mujore në �0 për qind të të ardhurave neto 
të kredimarrësve; 

 b)  kufizimi i kredisë për shtëpi në 75 për qind të vlerës së saj, 
duke kërkuar një kolateral prej ��� për qind të shumës së 
kredisë, ndërkohë që këstet mujore nuk duhet të kapërcenin 
�5 për qind të të ardhurave familjare neto të kredimarrësit. 

• shërbimi i përgjithshëm i kredive (kredi për konsum, për shtëpi 
etj.,) për individët është i kufizuar në �0 për qind të të ardhurave 
neto të kredimarrësve, që në muajin gusht të vitit �005; 

• që në muajin shtator të vitit �005, bankat tregtare janë 
ndaluar të japin kredi më tepër se �00 për qind të fondeve të 
veta ndaj kredimarrësve të pambrojtur; 

• duke filluar nga muaji tetor �006, është ndaluar kredidhënia 
bazuar vetëm tek letërnjoftimi. 
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duhet të kujtojmë se sjellja e bankave tregtare ka jo vetëm efekte 
mikroekonomike por edhe makroekonomike. 

një problem i veçantë mund të lindë nga fakti se në tërheqjen 
e burimeve të jashtme financiare (një proces që në vetvete është i 
lavdërueshëm), bankat tregtare mund të jenë më pak të prirura të 
nxitin marrjen e depozitave vendase dhe kjo mund të çojë në rënien 
e shkallës së kursimeve vendase. 

�00� �00� �005
detyrime totale vendase të bankave tregtare 
(% e totalit të detyrimeve) 7�.� 7�.� 6�.5

depozita ndërbankare �.7 �.9 �.5
depozita të tërhequra nga sektori 
jobankar, prej të cilave:
të pagueshme ndaj sektorit publik 
të pagueshme ndaj firmave dhe individëve

70.�
�.7

66.7

68.�
�.0

65.�

6�.0
�.5

57.5

Kapitali dhe rezervat ��.� ��.� ��.�
detyrime të jashtme 5.9 ��.7 �0.9
detyrime të tjera 5.6 �.0 �.�

iii. vlerësimi i sTabiliTeTiT financiar

nisur nga rëndësia e çështjeve të stabilitetit financiar, banka 
Kombëtare e rumanisë vendosi të krijojë në dhjetor të vitit �00�, një 
departament të ri për stabilitetin financiar, i cili ka katër sektorë:

• institucionet financiare.
• Tregu financiar dhe infrastruktura.
• rreziku i matur në nivelin makro.
• rreziku bankar. 

Produkti kryesor i departamentit është raporti vjetor i stabilitetit 
financiar, prej të cilit nxirret pjesa më e madhe e informacionit vijues. 

iv. TreguesiT mbiKëQyrës

mjaftueshmëria e kapitalit të sektorit bankar rumun mbetet 
në mënyrë të konsiderueshme mbi standardet ndërkombëtare, 
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megjithëse ai shfaqi një rënie mjaft graduale gjatë disa viteve të 
fundit, për sa i përket rritjes shumë të përshpejtuar (dhe ndonjëherë 
edhe të rrezikshme) të kredisë ndaj sektorit privat.

Kështu, raporti i aftësisë paguese (> �� për qind), i shprehur si 
raport i fondeve të veta ndaj aktiveve të ponderuara me rrezikun u 
pakësua, nga ��.09 për qind në muajin dhjetor të vitit �00�, në �0.�� 
për qind në dhjetor të vitit �005 dhe në �9.7� për qind në mars të vitit 
�006. ndërsa raporti i kapitalit të vet ndaj aktiveve të ponderuara me 
rrezikun (>8 për qind) ra në të njëjtën periudhë, nga �8.�� për qind 
në �5.59 për qind dhe në �5.�0 për qind.
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në përbërjen e fondeve të veta mund të dallohet një zhvendosje 
e vogël, nga kapitali i vet (niveli �) në kapitalin shtesë (niveli �). në 
fund të vitit �005, ndër �0 banka që operonin në rumani, �8 prej 
tyre e rritën pjesën e kapitalit të vet, ndërsa 5 banka të tjera ndoqën 
shembullin e tyre, gjatë tremujorit të parë të vitit �006.

nga një stress-test i kryer nga bKr, në qershor të vitit �005, u gjet se 
edhe nën goditje të forta (një zhvlerësim prej �8.6 për qind të monedhës 
vendase, bashkë me një rënie prej 6.7 për qind të normave të interesit), 
raporti i aftësisë paguese të bankave do të ndikohej vetëm pak (duke 
rënë me �.6 për qind, nga �8.� për qind në �6.7 për qind), duke mbetur 
mbi nivelet ndërkombëtare të kërkuara. Pesha kryesore e goditjes do të 
rregullohej nga një rënie prej 9.5 për qind të fondeve të veta, e shpërndarë 
jo barabar ndërmjet bankave (bankat e privatizuara do të vuanin më 
shumë, me një rënie prej �5.� për qind të fondeve të veta). 

si përfundim, mund të thuhet se mjaftueshmëria e kapitalit të 
sistemit bankar rumun është e mirë, gjë që lejon përballimin edhe 
të goditjeve të ashpra, si dhe krijimin e një baze të fortë për rritjen e 
kredisë në të ardhmen. 

v. analiZa e rreZiKuT

një analizë më e hollësishme duhet të marrë në konsideratë lloje 
të ndryshme rreziqesh me të cilat përballen bankat tregtare: 

• rreziku i kredisë; 
• rreziku i likuiditetit;
• rreziku i tregut.

megjithëse në rritje, rreziku i kredisë është mjaft i përmbajtur. një 
aspekt lidhet me diferencën e vlerës së monedhës, nisur nga fakti që 
kreditë në valutë mund të lidhen me kredimarrësit e pambrojtur. 

masat e marra nga bKr (si rritja e kapitalit të kërkuar për kredi 
ndaj kredimarrësve të pambrojtur, rritja e kërkesave të rezervës së 
detyruar më shumë për valutën sesa për ron etj..), ndikuan, në 
muajin mars të vitit �006, në rritjen e pjesës së kredisë të shprehur në 
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ron, krahasuar me pjesën e kredisë të shprehur në valutë, për herë 
të parë në shumë vjet, duke zvogëluar kështu diferencën në vlerën e 
monedhës.

një faktor tjetër i rrezikut të kredisë paraqitet nga diferenca në 
maturim, nisur nga fakti që një pjesë e madhe e kredive jepet për 
maturime afatmesme dhe afatgjata, ndërsa depozitat dominohen nga 
termat afatshkurtër. Ky rrezik po vjen duke u pakësuar, për shkak 
të rritjes së besimit të bankave të huaja tek sipërmarrjet e bankave-
mëmë, si dhe nëpërmjet emetimit të obligacioneve afatgjata, që do të 
përshtateshin me strukturën e afateve të kredive. 

rreziku i kredisë mund të vlerësohet edhe në drejtim të zhvillimeve 
të kredive me probleme, të cilat kanë rënë ndjeshëm krahasuar me 
ato të vitit �000 (kur përfaqësonin �5.7 për qind të burimeve totale të 
tërhequra dhe të marra hua) në �.7 për qind rreth muajit mars të vitit 
�006. në vitin �00�, u fut një kriter i ri për klasifikimin e kredive, 
pra ecuria financiare e kompanive (duke çuar në një përkeqësim 
të përkohshëm të kredive me probleme). mbulimi i aktiveve të 
ponderuara me rrezikun me rezerva e provigjone ka ardhur duke 
u rritur, nga rreth ��5 për qind në vitin �000, në �70 për qind në 
muajin mars të vitit �006. 

rreziku i likuiditetit është plotësisht nën kontroll, ndonëse gjatë 
viteve të fundit ka qenë në rritje. Pjesa e aktiveve likuide ndaj aktiveve 
totale ka rënë, nga ��.� për qind në fund të vitit �00� në �8.8 për 
qind në fund të vitit �005, para se të arrinte përsëri �5 për qind në 
muajin mars të vitit �006, si rezultat i rritjes së normave të interesit 
të caktuara nga bKr (duke ofruar vendosje më likuide për aktivet e 
bankave tregtare). raporti aktive afatshkurtra/detyrime afatshkurtra 
është rritur gjatë periudhës �00�-�005 (nga ��0.5 për qind në ��5.7 
për qind); po kështu edhe raporti kredi/depozita (nga 7�.7 për qind në 
7�.9 për qind), duke treguar një ekspozim të pranueshëm ndaj rrezikut 
të likuiditetit. siç është përmendur deri tani, bankat filluan emetimin e 
obligacioneve në tregun e kapitalit, duke e rritur nëntë-fish vëllimin e 
fondeve të tërhequra në vitin �005, krahasuar me vitin �00�. 

rezultati neto ishte zbutja e maturiteteve të aktiveve dhe rënia e 
diferencës ndërmjet maturiteteve të aktiveve dhe pasiveve. 
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 për qind e totalit
< � m �-� m �-6 m 6m-�v > � v

maturitetet e aktiveve (dhjetor �005) 56.� 5.7 6.� 9.� ��.7
maturitetet e detyrimeve (dhjetor �005) 55.5 9.7 �.� �.6 �6.�

rreziku i tregut gjithashtu mund të ndahet në rrezikun e 
normës së interesit (i moderuar në rastin e rumanisë), rrezikun e 
kursit të këmbimit (i vogël) dhe në rrezikun e çmimit të aktiveve (i 
papërfillshëm). rreziku i normës së interesit është në rënie, meqenëse 
të ardhurat neto të bankave tregtare nga interesi ranë nga rreth 8 për 
qind gjatë vitit �00�, në më pak se � për qind gjatë vitit �005. 

faktorë të tjerë që e pakësojnë këtë rrezik janë: 

• Kalimi i vazhdueshëm i shpenzimeve për interesat tek 
shpenzimet e tjera (të lidhura me komisionet) nga bankat 
tregtare. 

• vazhdimi i praktikës së normës të ndryshueshme të interesit 
për kontrata afatgjata. 

 
rreziku i kursit të këmbimit është i ulët, sepse bankat mbështeten 

kryesisht në sipërmarrjet e bankave të tyre mëmë. 

rreziku i çmimit të aktiveve është i papërfillshëm, pasi bankat 
kanë pak ose aspak pjesë në portofolin e investimeve të tyre. 

vi. masaT mbiKëQyrëse

mbikëqyrja e bankës Kombëtare të rumanisë ka ndihmuar në 
rritjen e stabilitetit financiar të sektorit bankar nëpërmjet një sërë 
masash, si: 

• zbatimi i një sistemi klasifikimi të njehsuar; 
• zbatimi i sistemit të paralajmërimit të hershëm; 
• pakësimi në një vit i shpeshtësisë së ekzaminimeve në vend 

për çdo bankë; 
• përdorimi më i efektshëm i penaliteteve për bankat që shkelin 

rregulloret;
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• kritere më të përzgjedhura për aksionerët dhe drejtuesit e 
bankave;

• bashkëpunimi me autoritetet mbikëqyrëse vendase dhe të 
huaja. 

lidhur me sistemin e klasifikimit të njehsuar, u zhvillua një sistem 
camel (kapitali, aktivet, administrimi, fondet e veta, likuiditeti), për 
të cilin u qartësuan bankat rumune. siç mund të shihet nga grafiku, 
shumica e bankave (më shumë se 75 për qind e tyre) klasifikohen tek 
Klasa � (që është “mirë”) dhe asnjëra nuk është e veçantë (Klasa �) 
ose shumë e keqe (Klasa 5). 

lidhur me përdorimin e penaliteteve për bankat që shkelin 
rregulloret, vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit �006, bKr ka vënë 
5 gjoba, ka bërë � paralajmërim dhe ka paraqitur � kërkesa për 
rregullim të situatës.

Kriteret për aksionerët dhe drejtuesit e bankave përfshijnë, ndër 
të tjera: një përvojë prej të paktën 7 vjetësh në sektorin financiar; 
të mos kenë ndjekje penale; të ketë prova që aksionerët zotërojnë 
fonde të mjaftueshme (pa llogaritur para borxh) etj.. 

Për sa i përket bashkëpunimit me autoritetet e huaja mbikëqyrëse, 
janë firmosur memorandume me �0 vende (me 8 vende të be-së 
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dhe me � vende jo anëtare të be-së), me gjermaninë, francën, 
italinë, holandën, austrinë, hungarinë, greqinë, Qipron, Turqinë 
dhe moldavinë. sigurisht, siç është përmendur deri tani nga shumë 
folës, zbatimi i këtyre memorandumeve të mirëkuptimit është mëse i 
nevojshëm, me qëllim që të mos lihen në harresë dhe të bëhen copa 
letre të pavlefshme. 

vii. ZhvillimeT e ardhshme

Zbatimi i bazelit ii në rumani është në një fazë embrionale. 
edhe gjatë vitit �007 shumë banka do të vazhdojnë të përdorin 
metodologjinë e bazelit i. Kjo për arsyet e mëposhtme: 

• shkalla relativisht e lartë e kapitalizimit të bankave; 
• përmasat e vogla të tregut rumun, i cili nuk do të garantonte një 

përpjekje të qëndrueshme për modifikimin e procedurave; 
• cilësia e pamjaftueshme e të dhënave statistikore.

banka Kombëtare e rumanisë ka iniciuar një metodë 
shumëshkallëshe, sipas planit të mëposhtëm:

• shkëmbimi i informacionit me autoritetet përkatëse vendase 
dhe të huaja;

• modifikimi i rregulloreve të brendshme, duke miratuar 
udhëzues për vërtetimin e modeleve të brendshme të bankave 
dhe për vlerësimin e pajtueshmërisë së këtyre të fundit me 
rregulloret e reja; 

• vlerësimi i modeleve të brendshme të bankave; 
• verifikimi i zbatimit të bazelit ii nga bankat tregtare.

deri tani, gjatë procesit të konsultimeve, pak banka tregtare kanë 
shprehur gatishmërinë e tyre. Kështu, lidhur me rrezikun e kredisë 
(pjesa e parë e shtyllës i, që trajton kërkesat e kapitalit minimal), 
vetëm dy banka kanë zgjedhur metodën e bazuar te klasifikimi i 
brendshëm, ndërsa të tjerat preferojnë metodën e standardizuar. 
Për sa i përket rrezikut operacional (pjesa e tretë e shtyllës i) vetëm 
�� banka kanë zgjedhur metodën e standardizuar, ndërsa �0 banka 
preferojnë t’i përmbahen metodës së treguesit bazë. 
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si përfundim, mund të thuhet se mundësia e mirë e ofruar për 
rivlerësimin e rrezikut nga bazeli � ndoshta do të humbë, për shkak 
të veçantisë së tregut të vogël. Kjo vetëm se do ta bëjë më të qartë 
domosdoshmërinë e forcimit të kapaciteteve mbikëqyrëse për 
bankën Kombëtare, me qëllim parashikimin apo neutralizimin e çdo 
kërcënimi potencial ndaj stabilitetit të sistemit, si një nga detyrat e 
saj statutore. 

faleminderit shumë për vëmendjen. 

* valentin lazea, ekonomist i lartë, banka Kombëtare e rumanisë.
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Tregu financiar rajonal dhe 
sTabiliTeTi financiar: një 

KoncePT midis sovraniTeTiT 
KombëTar dhe globaliZimiT

Klodion Shehu*

Të nderuar pjesëmarrës!

me fjalën time, do t’ju jap një pasqyrë të ecurisë së sistemit bankar 
në shqipëri, duke u përpjekur që në të njëjtën kohë të ndaj me ju disa 
nga sfidat që industria bankare dhe ne si mbikëqyrës të saj po hasim 
në këtë periudhë. gjithashtu, unë do të ndaj me ju përvojën që ne 
kemi patur deri tani me bashkëpunimin ndërkombëtar gjatë punës 
sonë mbikëqyrëse. 

aktualisht, banka e shqipërisë, si autoritet mbikëqyrës, me anë 
të departamentit të saj të mbikëqyrjes monitoron aktivitetin e �7 
bankave të nivelit të dytë, të 7 institucioneve financiare jobanka të 
specializuara në shërbime kredidhënieje dhe transferta parash, � 
unioneve të shoqërive të kursim-kreditit (dhe shoqëri anëtare të tyre) 
dhe 58 zyrave të këmbimeve valutore. mbikëqyrja e pjesës tjetër të 
tregut financiar, që përbëhet kryesisht nga shoqëri sigurimi, fonde 
pensioni dhe komisione të letrave me vlerë, është në përgjegjësinë e 
institucionit të sapokrijuar, të ashtuquajturit autoritet i mbikëqyrjes 
financiare. letrat me vlerë të borxhit të Qeverisë shqiptare në 
monedhë lokale, janë të vetmet përfaqësuese të tregut “kapital”, 
ndërkohë që nuk ka asnjë kompani të regjistruar zyrtarisht në bursën 
e Tiranës. aktivet e bankave përbëjnë gati 90 për qind të aktiveve 
të tregut financiar dhe rreth 60 për qind të Produktit të brendshëm 



���

bruto vendas. Për këtë arsye, bankat përfaqësojnë fokusin e 
punës mbikëqyrëse të bankës së shqipërisë dhe ecuria e tyre është 
vendimtare për stabilitetin financiar të vendit.

banka e shqipërisë, për të lehtësuar transaksionet bankare, ka 
vënë në përdorim një sistem pagesash të tipit rTgs, të kombinuar 
me një tjetër sistem shtesë për pagesat me vlerë të vogël. veç kësaj, 
banka e shqipërisë vepron me instrumente indirekte, për të siguruar 
likuiditetin e tregut ndërbankar dhe që korniza e operacioneve 
monetare të jetë e plotë. 

forma e themelimit të bankave përfshin banka dhe degë të 
bankave të huaja (�), si dhe banka me kapital vendas. aktualisht, nuk 
ka asnjë dallim nga normat dhe praktikat mbikëqyrëse që aplikohen 
për bankat dhe degët e bankave të huaja. Për të hyrë në tregun bankar 
shqiptar, mes të tjerave, nevojitet një kapital fillestar minimal prej � 
miliard lek (pak më shumë se 8 milionë euro), shumë e cila mund 
të paguhet në lek, euro ose usd. Të gjithat bankat mund të kryejnë 
veprimtari bankare universale, por për disa nga këto veprimtari, të 
cilat konsiderohen si jo-tradicionale dhe të ndërlikuara, nevojitet një 
shumë më e madhe kapitali. 

hapja e tregut bankar ishte një zhvillim i hershëm i dhjetëvjeçarit 
të kaluar, i cili u shoqërua dhe nga përpjekjet për të ristrukturuar 
dhe privatizuar bankat shtetërore. Procesi i privatizimit përfundoi 
në fund të vitit �00� dhe që atëherë sistemi bankar është plotësisht 
privat. me kalimin e kohës, numri i bankave ka ardhur në rritje dhe 
konkurrenca në sistemin bankar ka ardhur duke u përforcuar, gjë 
që ka sjellë një shtrirje më të madhe të rrjetit të tyre (përfshirë këtu 
dhe krijimin e degëve jashtë kufijve), futjen e produkteve të reja, 
përmirësimin e cilësisë së shërbimit si dhe përfshirjen më të madhe 
në veprimtari me kthyeshmëri të lartë, për të ruajtur pjesën e tyre 
të tregut dhe për të garantuar një stabilitet të ecurisë financiare. e 
gjitha kjo, ka çuar në një përdorim më efektiv të burimeve financiare, 
përfshirë këtu dhe kapitalin e tyre. në tentativat e tyre për të rritur 
efektshmërinë, disa nga bankat, jo gjithmonë ato që janë krijuar më 
shpejt, kanë qenë më aktive se të tjerat. Për rrjedhojë, raportet e 
tyre të mjaftueshmërisë së kapitalit janë më afër nivelit minimal të 
kërkuar prej �� për qind.
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në përgjithësi, ecuria financiare e sistemit bankar është e kënaqshme. 
vitin e kaluar, fitimi vjetor pas tatimit ishte rreth 5� milionë euro. fitimi 
mbi aktivet ishte rreth �.� për qind, ndërsa fitimi mbi kapitalin ishte 
vetëm �� për qind. sistemi bankar vazhdon të mbetet i kapitalizuar 
dhe likuid. në qershor të vitit �006, raporti mesatar i mjaftueshmërisë 
së kapitalit ishte �8.� për qind, ndërsa aktivet likuide të sistemit bankar 
përbënin 60 për qind të aktiveve totale. mbas privatizimit të sistemit 
bankar, kredia për ekonominë po rritet me ritme relativisht të shpejta. 
aktualisht, kreditë e pakthyera përbëjnë �0 për qind të aktiveve 
bankare. vitin e kaluar, rritja vjetore e kredisë ishte rreth 80 për qind 
dhe në gusht të vitit �006 ishte përafërsisht 5� për qind.

PasiguriTë dhe rreZiQeT

Pavarësisht nga ecuria përgjithësisht e mirë e sistemit bankar, rritja 
e konkurrencës në këtë ambient do të shtojë dhe ekspozimin e tij 
ndaj rreziqeve, si rezultat i kombinimit të faktorëve të brendshëm 
me ata të jashtëm. rreziqet e jashtme do të vijnë kryesisht nga 
bashkëveprimi i sistemit bankar me ekonominë reale dhe përmasat e 
tyre do të ndikohen nga aftësia e bankave për të vepruar në mënyrë 
të qëndrueshme në një mjedis ekonomik vazhdimisht në ndryshim. 
Këto ndryshime mund të vijnë nga ngjarjet në tregun lokal, të cilat 
mund të rrjedhin dhe nga zhvillimet në rajonin tonë dhe më gjerë. 

rreziqet e brendshme do të vijnë si rezultat i sforcimeve në 
kapacitetet e brendshme të bankave, ndërkohë që ato përpiqen të 
marrin pjesë në mundësitë e ardhshme për fitim. gjithashtu, duhet 
përmendur se pozicioni i secilës bankë në lidhje me këto rreziqe, do 
të ndikohet nga faktorë që varen nga madhësia e tyre, mundësia për 
të hyrë në tregjet financiare ndërkombëtare dhe aftësia e tyre për të 
nxjerrë dhe përdorur ekspertizë profesionale. 

në fakt, sistemi ynë bankar ka përpara sfida të veçanta. bankat 
e vogla dhe ato të cilat nuk kanë një përkrahje financiare nga jashtë 
duhet ta kuptojnë shpejt pozicionin e tyre të ri dhe të veprojnë në 
përputhje me të. Këto sfida mund të kapërcehen me masa që do 
të synojnë pranimin e standardeve të larta në cilësinë e ofruar për 
shërbimet e tyre bankare, përmirësimin e teknologjisë së përdorur në 
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kërkim të risive dhe në krijimin dhe mbajtjen e grupeve të tregjeve 
me anë të specializimit. Këto masa do të kenë sukses nëse do të 
mbështeten plotësisht edhe nga aksionerët, duke ditur se në këtë 
mënyrë ata do të kontribuojnë në rritjen e vlerave të bankës dhe do të 
prezantojnë mundësi të reja për zhvillimin e ardhshëm ekonomik. 

një mjedis i qëndrueshëm makroekonomik, me nivele përgjithësisht 
të ulëta të inflacionit, jo vetëm në tregun vendas, por edhe në atë 
rajonal, ka mbështetur ecurinë përgjithësisht të mirë të ekonomisë 
shqiptare. bankat po ndihmojnë dhe njëkohësisht po përfitojnë nga 
kjo ecuri, nëpërmjet ekspozimit të tyre ndaj sektorëve të ndryshëm 
ekonomikë në zhvillim. sidoqoftë, bankat duhet të bëjnë kujdes nga 
çekuilibrat financiarë që mund të krijohen në sektorë të ndryshëm 
të ekonomisë dhe të përpiqen të llogarisin dhe të përfshijnë efektet 
e tyre në aktivitetin bankar. Ky objektiv i domosdoshëm nuk është 
dhe aq i lehtë për t’u arritur, sidomos në rastet kur infrastruktura 
e përgjithshme lokale për të mbledhur informacionin dhe për të 
verifikuar vërtetësinë e tij, veçanërisht për ekspozimet financiare, 
nuk është e zhvilluar. veç kësaj, bankat duhet të monitorojnë me 
kujdes ekspozimet për rreziqe të mundshme nga bashkëveprimi i 
tyre me pjesën tjetër të institucioneve financiare ndërkohë që rriten, 
duke ditur që mund të ketë rrugëkalime ligjore që lejojnë arbitrazhe 
ligjore të dëmshme.

situata ka nevojë akoma dhe për më shumë kujdes, po t’i 
referohemi rreziqeve të brendshme. drejtimi i mirë dhe monitorimi i 
ngushtë janë dy kërkesa thelbësore për të mundësuar vendosjen e një 
strukture të brendshme të kontrolleve dhe procedurave të një banke 
të qëndrueshme. Këto kontrolle dhe procedura duhet të mbulojnë 
në mënyrë të përshtatshme të gjithë sektorët e aktivitetit bankar, pasi 
kanë nevojë për vlerësimin e vazhdueshëm të rreziqeve që krijohen 
në drejtimet kryesore të aktivitetit dhe mundësojnë krijimin e një 
infrastrukture mbështetëse, përcaktojnë qartë përgjegjësinë dhe 
linjat raportuese si dhe mundësojnë krijimin dhe mbajtjen e një 
stafi të motivuar, gjë kjo shumë e rëndësishme për një ambient në 
ndryshim. disa nga fushat në të cilat bankat shqiptare hasin mangësi 
janë: procesi vendimmarrës i qëndrueshëm, i bazuar në një analizë të 
plotë; aspekte të ndryshme të aktivitetit bankar me personat përkatës; 
administrimi profesional i marrëdhënieve me personelin. Për më 
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tepër, asimetritë lidhur jo vetëm me përmasat e bankave, por edhe 
me përbërjen e aktiveve të tyre dhe ekspozimin kundrejt sektorëve 
të caktuar bankarë, kanë ndikuar në disa raste sjelljen në treg të disa 
bankave. Pavarësisht përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve 
bankare, akoma ka raste që dëshmojnë mungesën e transparencës 
të bankave kundrejt klientëve të tyre për produktet bankare. Ky 
problem përkeqësohet edhe më shumë nga kultura financiare e ulët 
e publikut të gjerë. hyrja në tregun tonë e bankave të huaja, me një 
traditë të gjatë bankare dhe me një reputacion ndërkombëtar pozitiv, 
ka shërbyer si faktor vendimtar në adoptimin e standardeve më të 
larta për një drejtim më të mirë dhe këto banka duhet të jenë të 
vetëdijshme për këtë rol. 

identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut janë një tjetër fushë, në të 
cilën bankat tona kanë akoma rrugë për të bërë. ato duhet t’i krijojnë 
dhe t’i përforcojnë këto struktura të brendshme, ndërsa ekspertiza 
e nevojshme është në proporcion me kompleksitetin e aktivitetit 
të tyre dhe me ekspozimet përkatëse. me kalimin e kohës, ndërsa 
efikasiteti i tregut do të përmirësohet dhe natyra e rrezikut do të 
ndryshojë, bankave do t’iu duhet të ndërmarrin një proces që do 
t’i lejojë ato të përshtatin karakteristikat e aktivitetit të tyre me këto 
ndryshime. edhe një herë, më shumë pritet nga bankat që kanë qenë 
më aktive në tregun tonë. ato duhet të luajnë një rol drejtues në 
zhvillimin e aftësive të administrimit të rrezikut dhe të promovojnë 
dialogun brenda industrisë bankare. 

reagimi i mbiKëQyrjes 

shumë nga sfidat që po has sistemi bankar, paraqesin sfidë edhe 
për bankën e shqipërisë, si autoritet mbikëqyrës. aktualisht, jemi në 
procesin e gjetjes së ekuilibrit të drejtë midis mbikëqyrjes së bazuar 
mbi përputhshmërinë dhe mbi rrezikun, të nevojshëm për zhvillimin 
e tregut. Për këtë, ne po i kërkojmë bankave të përmirësojnë cilësinë 
e të dhënave raportuese dhe të shkurtojnë intervalin e kohës së 
raportimeve periodike të dërguara bankës së shqipërisë. në të 
njëjtën kohë, po i kushtohet më shumë vëmendje analizës së të 
dhënave, duke përfshirë këtu dhe skenarët e stress-test-ve të ndryshme. 
ne kemi filluar t’i shpërndajmë rezultatet e stress-test-ve në të gjitha 
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bankat, në mënyrë që t’i nxisim të përdorin teste të ngjashme dhe 
të përmirësojnë cilësinë e analizave të të dhënave nëpërmjet një 
procesi shqyrtues. inspektimet në vend dhe vazhdimësia e tyre janë 
përshtatur me karakteristikat e rrezikut të çdo banke. gjithashtu, kemi 
filluar të aplikojmë rregulla dhe praktika mbikëqyrëse që mbështesin 
mbikëqyrjen e konsoliduar. Përmbajtja e raporteve inspektuese është 
pasuruar me rekomandime largpamëse, në përpjekje për të parandaluar 
zhvillimet e padëshiruara dhe për ta vënë bankën në pozitën e duhur 
për të ndërmarrë veprimet e përshtatshme në kohën e duhur. 

ne kemi bindjen e plotë se mund t’i shpërndajmë më mirë 
përgjegjësitë tona mbikëqyrëse, nëse sjellim në qendër të vëmendjes 
industrinë bankare. Kjo është vendimtare, pasi mbikëqyrja efektive 
nuk është e mundur dhe nuk e zëvendëson drejtimin e mirë bankar. në 
fakt, nëse mungon raporti i fundit, autoriteti mbikëqyrës do ta kishte 
të vështirë t’i kuptonte dhe t’i identifikonte në kohë rreziqet kryesore 
për aktivitetin bankar. Për rrjedhojë, do të kemi metoda mbikëqyrëse 
të kushtueshme dhe vendime mbikëqyrëse ekstreme, që në mënyrë të 
pashmangshme do të prishin ecurinë e sistemit bankar në periudhën 
afatshkurtër dhe atë të sistemit financiar në përgjithësi. Për këtë arsye, 
në strukturën tonë ligjore dhe në praktikën tonë mbikëqyrëse, ne 
po vëmë theksin tek roli i mbikëqyrjes së mjaftueshme të strukturës 
të administrimit bankar, duke identifikuar përgjegjësitë e tyre për 
të vepruar në përputhje me standardet e drejtimit, përgjithësisht 
të pranuara. nga ana tjetër, komunikimi ndihmon në sjelljen e 
problemeve në vëmendjen e tyre, shmang keqinterpretimet dhe 
krijimin e çekuilibrave financiarë, si dhe siguron mbështetje më të 
mirë për veprime mbikëqyrëse të forta, nëse është e nevojshme. 

gjithashtu, autoriteti mbikëqyrës mund ta përdorë këtë komunikim 
në rritje për të shmangur “kalimin e masës” në procesin rregullues, 
kur mund të veprojë disiplina e tregut. Për të ngritur rolin e disiplinës 
së tregut, ne kemi filluar një proces për përgatitjen e ndryshimeve për 
strukturën rregulluese, e cila do të përmbajë kërkesa më të rrepta për 
transparencën publike të aktivitetit të bankave. nga ky komunikim, 
shpresojmë që përfaqësuesit e bankave të kuptojnë se ndonjëherë 
është e rëndësishme të sakrifikosh interesat e fitimit afatshkurtër, në 
mënyrë që të sigurosh një ecuri ripërtëritëse dhe të qëndrueshme në 
periudhën afatgjatë. 
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një sfidë e rëndësishme për ne dhe për sistemin tonë bankar 
lidhet me plotësimin e kushteve të kërkuara nga basel ii dhe me 
zbatimin e ias/ifrs. në rradhë të parë, duhet të riorganizojmë 
metodologjinë e brendshme për të rritur efektshmërinë. në të 
njëjtën kohë, disa ndryshime në strukturën rregullatore do të sjellin 
kërkesa që i përkasin metodës standarde për rrezikun e Kredisë dhe 
atë operacional. Për më tepër, kanë filluar të ndërmerren masa që 
lidhen me kërkesat e hapjes së akordit të ri. aktualisht, pozicioni ynë 
i përgjithshëm lidhur me këtë çështje është të ndjekim një metodë 
pragmatike dhe të miratojmë vetëm adoptimin e elementeve të basel 
ii mbi të cilët është rënë dakord (nga secila anë), që mund të zbatohen 
në mënyrë të sigurt. ne jemi të vetëdijshëm që ky proces është shumë 
më i shpejtë në bankat e bashkimit evropian dhe do të mbështetet 
nga këto lloj bankash që veprojnë në shqipëri. Për të mos penguar 
zbatimin e qëndrueshëm të praktikave edukative të shëndosha të basel 
ii, veçanërisht të atyre që do të rrisin aftësitë vlerësuese të rrezikut në 
banka, ne do të kërkojmë koordinimin maksimal me autoritetet e tjera 
mbikëqyrëse të vendeve të origjinës, duke qenë të vetëdijshëm për 
ndryshimet që do të ekzistojnë në metodat përkatëse. 

Zbatimi i plotë i ias/ifrs në �008 është një kusht i detyrueshëm 
me ligj. shumica e bankave auditohen sipas ias/ifrs, por 
ekspertiza në sektorin financiar lidhur me këtë çështje duket se është 
e kufizuar. sidoqoftë, bankave do t’iu kërkohet të bëjnë një vlerësim 
të ndryshimeve dhe të efekteve që do të sjellë zbatimi i plotë i ias/
ifrs në ecurinë dhe në infrastrukturën e tyre. 

nga ana tjetër, ndryshimet përkatëse duhet të përgatiten për 
manualin e Kontabilitetit bankar. Për këtë proces, ne marrim 
përsipër të kërkojmë asistencën e kompanive të auditit, për të rritur 
informimin dhe të kuptuarit e kësaj çështjeje. ne presim që ato të 
vijnë me sugjerime konkrete, mbi mënyrën se si mund ta trajtojmë 
më mirë këtë çështje në kaq pak kohë. gjithçka do të koordinohet me 
bordin Kombëtar të Kontabilitetit, autoritet i cili drejton procesin në 
nivel kombëtar. 

në një kohë kur është rritur bashkëveprimi ndërmjet institucioneve 
financiare brenda tregjeve financiare lokale, si dhe janë shtuar 
operacionet me jashtë, komunikimi me autoritetet e tjera mbikëqyrëse 
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në vend dhe jashtë bëhet shumë i rëndësishëm. brenda vendit, 
komunikimi i vendosur pritet të rritet me krijimin e autoritetit të 
mbikëqyrjes financiare. Qëllimi kryesor i tij është të garantojë një 
mbulim të plotë të mbikëqyrjes për të gjitha institucionet financiare 
që veprojnë në treg. më shumë vëmendje do t’i kushtohet dialogut 
me kompanitë e auditit të jashtëm, duke patur parasysh rolin e 
tyre në lokalizimin e rreziqeve materiale në cilësinë e të dhënave të 
institucioneve financiare. 

Për sa i përket bashkëpunimit me autoritetet e huaja mbikëqyrëse, 
përvoja e bankës së shqipërisë ka qenë përgjithësisht e mirë. me 
kalimin e kohës, me firmosjen e memorandumit dypalësh të 
mirëkuptimit, kemi vendosur bashkëpunim zyrtar me bankën 
Kombëtare të bullgarisë, bankën e greqisë, autoritetet mbikëqyrëse 
të Turqisë dhe autoritetin e Pagesave bankare të Kosovës. Kjo ishte 
për të siguruar një mbikëqyrje më të mirë të bankave që veprojnë 
në shqipëri, kapitali i të cilave vjen nga këto vende. Pavarësisht nga 
mungesa e një memorandumi zyrtar mirëkuptimi, ne kemi vendosur 
bashkëpunim praktik edhe me autoritetin e Tregut financiar të 
austrisë dhe me bankën e italisë. në të gjitha instancat, bashkëpunimi 
ka qenë efektiv në lidhje me çështje të caktuara të bankave dhe në lidhje 
me analizën e aplikimeve për të hyrë në tregun shqiptar, të bankave 
të huaja ose anasjelltas. janë organizuar inspektime të përbashkëta 
në vend me mbikëqyrësit e autoritetit austriak të Tregut financiar 
dhe i është dhënë asistencë lokale në vend inspektuesve të bankës 
së greqisë, meqë të dyja institucionet kanë inspektuar bankat e 
vendeve përkatëse, që veprojnë në shqipëri. Për të diskutuar situatën 
e bankave të caktuara janë organizuar takime ad-hoc. gjithashtu, 
kemi vendosur memorandume mirëkuptimi me autoritete të tjera 
mbikëqyrëse në rajon si me bankën Kombëtare të maqedonisë dhe 
me bankën Qendrore të malit të Zi. në këtë fazë, bashkëpunimi me 
to është kufizuar në shkëmbimin e informacioneve të përgjithshme 
mbi tregjet bankare. me këto të fundit, mund të shkëmbejmë 
informacione edhe në kuadër të organizatës së mbikëqyrësve 
bankarë të evropës Qendrore dhe lindore, në të cilën marrin pjesë 
edhe autoritetet tona mbikëqyrëse. 

ne besojmë se ekziston një fushë bashkëpunimi e pashfrytëzuar 
midis autoriteteve mbikëqyrëse të rajonit, veçanërisht për sa i përket 
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shpjegimit dhe përgjigjes mbikëqyrëse ndaj sjelljes në treg të disa 
institucioneve financiare me rëndësi të përgjithshme, që veprojnë në 
vendet tona. veç kësaj ne mund të diskutojmë dhe të koordinojmë 
masat mbikëqyrëse që kanë për qëllim të zvogëlojnë çekuilibrat e 
aktivitetit të institucioneve tona financiare që veprojnë në situata të 
ngjashme (si rritja e shpejtë e kredisë). Kjo është një çështje që mund 
të trajtohet më tej gjatë kësaj konference, por edhe më pas. 

në procesin e përforcimit të aftësive mbikëqyrëse, ne jemi 
ndihmuar nga ekspertiza e bankës botërore, fondit monetar 
ndërkombëtar, bankës së rregullimeve ndërkombëtare dhe e 
organizmave të tjerë si usaid, fsvc, gTZ etj.. duke shprehur 
mirënjohjen tonë më të thellë, shpresojmë të kemi edhe në të 
ardhmen projekte zhvillimi dhe asistence, që do të na ndihmojnë të 
kalojmë me sukses sfidat tona. 

në përfundim, kemi bindjen se situata financiare e sektorit bankar 
është e shëndoshë. megjithatë ka akoma vend për përmirësime, 
veçanërisht për adoptimin e plotë të standardeve ndërkombëtare të 
një drejtimi të mirë. me rritjen e rreziqeve, si rezultat i hapjes së tregut 
dhe rritjes së konkurrencës, aftësitë e vlerësimit të rrezikut duhet të 
përforcohen. Komunikimi i vazhdueshëm me tregun financiar do të 
sjellë stimuj të rinj për të përballur me sukses sfidat e përbashkëta. 
rritja e bashkëpunimit me autoritetet e tjera mbikëqyrëse vendase 
dhe të huaja është e rëndësishme, për të garantuar një mbikëqyrje të 
përshtatshme për zhvillimin e tregjeve financiare në vendet tona dhe 
në gjithë rajonin. ne shpresojmë në mbështetjen e institucioneve 
financiare ndërkombëtare dhe të organizmave të tjerë, për të 
përforcuar akoma dhe më tej aftësitë tona mbikëqyrëse. 

ju faleminderit.

* Klodion shehu, drejtor i departamentit të mbikëqyrjes, banka e shqipërisë. 
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roli i sTabiliTeTiT financiar Për 
drejTimin e PoliTiKës moneTare

Mehmet Yörükoğlu*

jetojmë në një epokë të re globalizimi për tregjet financiare. 
Kjo është kryesisht në sajë të progresit teknologjik, veçanërisht 
të teknologjisë të informacionit dhe të valës së liberalizimit të 
përgjithshëm ekonomik në botë (grafik �).

Para se vala e liberalizimit dhe teknologjia e informacionit të 
mundësonin procesin e globalizimit në tregjet botërore financiare, 
ekzistonte një paragjykim i fortë lidhur me kursimet dhe investimet në 



���

një vend të caktuar. shumica e kursimeve të një vendi investoheshin 
në vend. në një ekonomi ideale klasike botërore pa konflikte, 
kapitali duhet të investohet atje ku kthimi është maksimal, duke 
krahasuar si rezultat kthimet marzhinale të kapitalit të vendosur 
nëpër vende të ndryshme. Kjo ide mbështet mekanizmin neoklasik 
të rritjes ekonomike të solow, sipas të cilit kapitali lëviz nga vende 
fillimisht të pasura, ku kthimi marzhinal i kapitalit është i ulët, në 
vende fillimisht më të varfra, ku kthimi marzhinal i kapitalit është 
më i lartë. Kjo mundëson të ashtuquajturin proces të konvergjencës 
nëpër vende, ku vendet fillimisht më të varfra rriten më shpejt dhe i 
përafrohen përfundimisht vendeve fillimisht të pasura. ekonomistët 
e rritjes ekonomike e kanë testuar gjerësisht këtë rezultat të fuqishëm 
të modelit të rritjes neoklasike dhe deri tani rezultati ka qenë negativ. 
në fakt, kohët e fundit, studimet kanë gjetur se në praktikë, kapitali, 
me disa përjashtime të vogla, nuk lëviz nga vendet e pasura tek ato 
të varfra, në mënyrë të rregullt. edhe sikur të ketë pak rregullsi, ai 
është kapital që lëviz nga vendet e varfra në ato të pasura. si rezultat, 
dallimi ndërmjet vendeve të varfra dhe të pasura aktualisht ka qenë 
në rritje, duke nënkuptuar një divergjencë dhe jo një konvergjencë të 
prodhimit për frymë nëpër vende. makroekonomisti robert lucas, 
i cili ka fituar çmimin nobël, shkroi dokumentin bazë me titull “Pse 
kapitali nuk lëviz nga vendet e pasura te vendet e varfra?”.

sigurisht, kishte disa vende që bënin mrekulli, sipas robert lucas, 
të cilat vërtet arritën të rriten me shpejtësi, si japonia, singapori dhe 
hong Kongu, por këto ishin raste të veçanta, me përqindje të lartë 
kursimesh në vend, që për rritjen e tyre të shpejtë ekonomike nuk 
kishin nevojë për prurje të larta kapitali.

megjithatë, kohët e fundit kapitali filloi të lëvizë drejt vendeve 
me ekonomi në zhvillim, që kanë potenciale të larta rritjeje. në këto 
vende, reforma financiare dhe stabiliteti financiar u bënë shumë më 
të rëndësishëm për stabilitetin e përgjithshëm makroekonomik dhe 
për rritjen ekonomike në krahasim me vendet e tjera, për shkak të dy 
arsyeve kryesore: 

�) Kapitali nuk hyn në një ekonomi me rrezik të lartë për 
paqëndrueshmëri financiare. edhe sikur kjo gjë të ndodhë, 
ai do të kërkojë premium për rreziqe të mëdha.
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�) hyrjet e kapitalit në një vend të tillë mund të krijojnë deficit 
të lartë të llogarisë korente, që e bën vendin shumë më 
të prekshëm ndaj goditjeve të jashtme, veçanërisht ndaj 
ndryshimeve në perceptimin e rrezikut të investitorëve 
globalë. 

Për rrjedhojë, në këtë epokë të flukseve të larta të hyrjes së kapitalit 
në vende me ekonomi në zhvillim, këto ekonomi duhet të përpiqen 
të arrijnë praktikën më të mirë në stabilitetin financiar, me qëllim 
shfrytëzimin e kësaj mundësie sa më mirë. 

Kjo do të përcaktojë jo vetëm shkallën e suksesit dhe shpejtësinë 
e konvergjencës ekonomike, por edhe mundësinë dhe madhësinë e 
trazirave ekonomike, që ekonomia do të hasë gjatë rrugës së saj drejt 
konvergjencës. 

ndërkohë që tregu financiar botëror po globalizohet realisht, 
bashkëveprimi ndërmjet stabilitetit financiar dhe stabilitetit monetar 
e makroekonomik po bëhet gjithnjë e më i domosdoshëm. bankierët 
qendrorë përgjigjen për sigurimin e një mjedisi të qëndrueshëm 
ekonomik. si stabiliteti i çmimeve, ashtu edhe stabiliteti financiar, 
të cilët plotësojnë njëri-tjetrin, janë parakushte për një mjedis të 
qendrueshëm ekonomik. sistemi i fuqishëm financiar rrit eficiencën 
e politikës monetare. nga ana tjetër, pa ruajtur stabilitetin e çmimeve 
(grafik �), është vështirë të arrihet stabiliteti financiar afatgjatë.
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Krizat e thella financiare i kanë dhënë formë përvojës turke 
në bashkëveprimin ndërmjet politikës monetare dhe stabilitetit 
financiar. Krizat e viteve �99� dhe �00�, të krijuara për shkak të 
dobësive makroekonomike, si inflacioni i lartë dhe i paqëndrueshëm, 
deficitet e larta të buxhetit dhe problemet specifike të sektorit bankar 
në Turqi, nënvizuan faktin se çështjes së stabilitetit financiar duhet t’i 
jepet një rëndësi maksimale. 

dobësitë në themelet makroekonomike dhe kërkesa e lartë e 
kredimarrjes të sektorit publik, bënë që bankat të ndërmerrnin rreziqe 
të mëdha, veçanërisht rreziqe të këmbimit valutor dhe të normës 
së interesit, me qëllim rritjen e fitimeve. Këto rreziqe, bashkë me 
kredidhënien me lidhje shoqërore, si shenjë e praktikave të dobëta të 
qeverisjes së përgjithshme, çuan në një periudhë të papërballueshme, 
që rezultoi në krizë. 

humbjet e detyrave të bankave shtetërore dhe gjendja e tyre e 
dobët financiare, i detyruan këto banka të merrnin kredi nga tregje 
me norma të larta ditore, gjë që rezultoi në një presion për normat 
afatshkurtra të financimit. skema e sigurimit të depozitave, e cila 
shkaktoi rrezik moral në sektorin bankar, ishte një faktor tjetër që 
ndikoi në praktikat jo të shëndetshme në sektorin bankar (grafik �).

në këtë kontekst, kriza e vitit �00� u kthye në një moment historik 
për ekonominë turke dhe për sistemin financiar turk. u prezantua 
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një program i ri ekonomik dhe shumë marrëveshje institucionale. 
banka Qendrore kaloi te regjimi i luhatshëm i kursit të këmbimit, 
duke hequr dorë nga regjimi i fiksuar i kursit të këmbimit, si dhe 
u ndryshua ligji për bankën qendrore. sipas ligjit të ri, bQrT fitoi 
pavarësi të plotë. arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve u 
përcaktua për herë të parë në historinë e bankës qendrore si objektivi 
kryesor i saj, ndërsa objektiv shtesë u përcaktua rëndësia e stabilitetit 
financiar për bankën. 

në fillim të vitit �00�, pas arritjes të stabilitetit relativ në tregjet 
financiare, bQrT shpalli regjimin e shënjestrimit të inflacionit të 
nënkuptuar, si strategjinë e saj të re të politikës monetare. së fundi, në 
përputhje me objektivin e stabilitetit të çmimeve, bQrT prezantoi, 
në fillim të vitit �006, pas një “periudhe të rifitimit të besueshmërisë” 
prej katër vitesh, regjimin e shënjestrimit të inflacionit formal, si 
strategji të politikës monetare (grafik �).

 
Krahas ndryshimeve institucionale në bQrT, programi i 

stabilizimit i iniciuar në muajin maj të vitit �00�, çoi në një progres 
të madh, në uljen e normës së inflacionit dhe në reduktimin e 
disbalancave ekonomike. gjatë �0 vjetëve, ekonomia turke pati norma 
të larta dhe të luhatshme të inflacionit, të cilat kishin qenë një ndër 
burimet kryesore të zhbalancimeve makroekonomike në ekonomi. 
inflacioni i iÇK-së ra në nivel njëshifror nga 7�,� për qind që ishte 
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dhe gjatë katër viteve të fundit, objektivi i inflacionit u arrit me sukses. 
megjithatë, në dritën e informacionit që aktualisht disponojmë, në 
fund të vitit �006 inflacioni ishte mbi objektivin, për shkak të çmimeve 
të larta të naftës, rritjes të çmimeve të ushqimeve të papërpunuara, 
palëvizshmërisë në çmimet e shërbimeve dhe nënvlerësimit të papritur 
të monedhës vendase gjatë trazirave, në periudhën maj-qershor. Për 
rrjedhojë, tendenca e fundit e inflacionit mund të konsiderohet si një 
goditje e përkohshme, që buron kryesisht nga oferta dhe nga faktorë 
që lidhen me rritjen e kostos. në këtë kontekst, bQrT i ka kushtuar 
vëmendje parashikimeve të inflacionit për periudhën e fundvitit, por 
ajo parashikon se niveli i inflacionit do të arrijë objektivin rreth fundit 
të tremujorit të parë të vitit �008 (grafik 5).

 

mbajtja e inflacionit nën kontroll, ka përmirësuar ndjeshëm 
mjedisin makroekonomik dhe ka eliminuar dobësitë që pengojnë 
funksionimin normal të sistemit financiar. nga ana tjetër, Programi 
i ristrukturimit të sektorit bankar, që u ndërmor në maj të vitit 
�00�, eliminoi ndjeshëm mangësitë e sektorit financiar dhe bëri që 
mjedisi rregullator të vihej në të njëjtën linjë me standardet më të 
mira ndërkombëtare. Programi i ristrukturimit kishte katër shtylla 
kryesore (grafik 6):

• ristrukturimi financiar-operacional dhe privatizimi i bankave 
shtetërore.

•  shpërbërja e bankave me paaftësi paguese.
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• forcimi i bankave private.
• Përmirësimi i kuadrit rregullator dhe mbikëqyrës.

rezultatet e procesit të reformave strukturore në sektorin 
financiar ishin mbresëlënëse. numri i bankave, i cili ishte 79 në fund 
të vitit �000, ra në �6 në muajin tetor të vitit �006, pas një procesi 
konsolidimi si rezultat i shpërbërjes së bankave me paaftësi paguese 
dhe i shkrirjeve/bashkimeve dhe blerjeve. fitimet e sektorit bankar 
janë rritur shumë që në vitin �00�, pas një humbjeje të madhe në 
vitin �00�, për shkak të krizës financiare. raportet e mjaftueshmërisë 
së kapitalit të bankave janë rritur ndjeshëm, duke e sjellë raportin e 
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mjaftueshmërisë së kapitalit të sektorit në �0.5 për qind, shumë më 
lart se kërkesa minimale ligjore prej 8 për qind, që ishte në gusht të 
vitit �006. raporti kredi/ depozita u rrit në 7� për qind, nga �0.5 
për qind në vitin �00�, duke çuar në një portofol më të diversifikuar 
të aktiveve. në përputhje me këto zhvillime të sektorit, investimet 
e huaja direkte në sistemin bankar turk arritën në rreth �� miliardë 
dollarë amerikanë në vitet �005 dhe �006, që korrespondon me �.�  
për qind të totalit të aktiveve të sektorit në muajin gusht të vitit �006, 
proces i cili pritet të shkojë edhe më tej në vitin �007 (grafik 7). 

është e qartë se bankat turke po i administrojnë rreziqet e tyre 
shumë më mirë tani sesa në periudhat pas krizave. bankat kanë 
pozicione valutore neto pothuajse të njëjta. raporti i kredive me 
probleme, i cili mund të jetë një tregues për rrezikun e kredisë, është 
në nivele historikisht të ulëta (�.8 për qind në muajin gusht të vitit 
�006). bankat, që në fillim kishin aktive kryesisht të përbëra nga letra 
me vlerë të qeverisë, tashmë i kanë diversifikuar portofolet e aktiveve 
të tyre, duke e rritur peshën e kredive në bilancet e tyre (grafik 8).

  
Përpjekjet e bankës për të siguruar një mjedis me inflacion të ulët, 

përbëjnë kontributin më të rëndësishëm të bQrT në progresin e 
sipërpërmendur të sektorit bankar. madje, bQrT, si institucioni 
përgjegjës për të operuar sistemin e pagesave në vend dhe për të 
realizuar funksionin e huadhënësit të fundit në rradhë, ka vazhduar 
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të vlerësojë zhvillimet në sektorin bankar, duke e monitoruar nga 
afër sistemin. 

raporti i stabilitetit financiar është mjeti kryesor i bQrT, për 
vlerësimin e shëndetit të sektorit financiar në tërësi, të cilin banka e 
publikon dy herë në vit. sektori familjar, sektori i bizneseve, sektori 
financiar dhe sektori publik janë vlerësuar duke përdorur metodën 
e bilancit, domethënë, duke shqyrtuar bashkëveprimet ndërmjet 
këtyre sektorëve dhe ndikimin e zhvillimeve të sektorëve të tjerë 
në sektorin financiar. raporti përfshin edhe stress-teste për sektorin 
financiar dhe kuti të veçanta, të cilat mbulojnë kryesisht çështje të 
sektorit financiar dhe debate të kohëve të fundit. Treguesi i fuqisë 
financiare, i cili përfshihet në raport, është një mjet i dobishëm për të 
monitoruar dobësitë e sistemit (grafik 9).

Pas trajtimit të këndvështrimit të bQrT për stabilitetin financiar, 
reagimi i politikës monetare për ruajtjen e stabilitetit financiar dhe 
atij të çmimeve në të njëjtën kohë, mund të konturohet si më poshtë: 
në trazirat e muajit maj – qershor, procesi i shtrëngimit monetar dhe 
rritja e normave të interesit në vendet e zhvilluara, çuan në zgjedhjen 
e alternativave me rrezik të ulët ose pa rrezik, gjë që shkaktoi shitje 
të aktiveve financiare në tregjet e ekonomive në zhvillim, përfshirë 
edhe Turqinë. Kjo rriti zhvlerësimin e monedhës vendase, e cila më 
pas çoi në përkeqësimin e pritjeve të inflacionit. Pritjet e inflacionit 
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për �� vitet e tjera u rritën, me �.5 pikë për qind nga muaji prill në 
muajin korrik dhe gjatë të njëjtës periudhë, pritjet për �� muajt e 
ardhshëm u pakësuan me rreth �,5 pikë për qind. në përgjigje të 
këtyre zhvillimeve, bQrT rriti normat e politikës me �75 pb dhe 
��5 pb, përkatësisht në qershor dhe me �5 pb në muajin korrik. 
Krahas rregullimeve në normat e politikës, bQrT mori disa masa në 
drejtim të anës operacionale, si: tërheqja e likuiditetit të tepërt vendas, 
nëpërmjet ankandeve të blerjes së depozitave një dhe dyjavore, duke 
siguruar likuiditet valutor nëpërmjet ankandeve të shitjes së valutës 
dhe duke ulur paqëndrueshmërinë në treg, nëpërmjet ndërhyrjeve 
të drejtpërdrejta në këmbimet valutore. Të gjitha këto masa dhanë 
rezultate të frytshme dhe stabilizuan tregjet (grafik �0). 

 

në sajë të zhvillimeve të favorshme në ekonomi gjatë pesë viteve 
të fundit, prekshmëria e ekonomisë turke nga tronditjet e brendshme 
dhe të jashtme ka rënë në mënyrë të ndjeshme. Këtë e vërteton edhe 
përvoja nga trazirat e kohëve të fundit në treg. edhe pse Turqia është 
ndërmjet vendeve që u ndikuan negativisht prej trazirave të tregut, 
gjatë periudhës maj-qershor të këtij viti, falë bazave të shëndosha 
ekonomike dhe sistemit të shëndoshë bankar (grafik ��), fusha e 
veprimit dhe ndikimi i tyre është disi më pak i ashpër, krahasuar me 
ngjarjet e mëparshme, të cilat kishin rritur rreziqet financiare. 

 
Krahas zhvillimeve pozitive, sektori financiar ka edhe sfida. 

rritja e çmimit të aktiveve vazhdon të jetë një shqetësim i madh 
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për politikëbërësit e shumë vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim. 
a është rritja e çmimit të aktiveve, diçka për të cilën një bankë 
qendrore duhet të shqetësohet, deri në atë shkallë saqë të ndryshojë 
strategjinë e politikës? a duhet që një bankë qendrore të reagojë për 
çmimin e aktiveve? Këto janë pyetje të rëndësishme dhe pasiguria 
lidhur me përgjigjet e tyre mbart një rrezik, jo vetëm për inflacionin, 
por edhe për stabilitetin e sektorit financiar. ndërkohë që bankat 
qendrore përpiqen të ruajnë apo të arrijnë stabilitetin e çmimeve, ato 
duhet të jenë shumë të kujdesshme, lidhur me ndikimet e mundshme 
të vendimeve të politikës në çmimet e aktiveve dhe në sektorin 
financiar.

Për më tepër, rritja e numrit dhe e përdorimit të produkteve 
të ndërlikuara financiare ka kontribuar në zhvillimin e sistemeve 
financiare shumë më eficiente e më fleksibël, gjë që shpesh është 
konsideruar si sfidë për autoritetet mbikëqyrëse. njëkohësisht, bankat 
qendrore duhet gjithashtu të jenë në gjendje të analizojnë efektshëm 
mekanizmat që qëndrojnë pas produkteve të reja financiare dhe të 
vlerësojnë efektet e tyre të mundshme në stabilitetin financiar. 

Pasiguritë për mekanizmin e transmetimit monetar, veçanërisht 
në vendet me treg në zhvillim, për shkak të infrastrukturës të dobët 
institucionale, nivelit të lartë të dollarizimit, mbizotërimit fiskal etj.., e 
ndërlikojnë më shumë procesin e vendimmarrjes në bankat qendrore. 
detyrë parësore mbetet analiza e plotë e lidhjes ndërmjet instrumentit 
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dhe objektivave, për shkak të kanaleve të shumta të transmetimit, 
nëpërmjet të cilave politika monetare ndikon mbi ekonominë. si 
rezultat, bankat qendrore duhet të monitorojnë vazhdimisht sistemin 
financiar, për të vlerësuar dinamikën e ndryshueshme të mekanizmit 
të transmetimit, me qëllim rritjen e efektshmërisë së politikës (grafik 
��).

* Mehmet Yörükoğlu, Zëvendësguvernator, Banka Qendrore e Republikës së Turqisë.
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George D. Demopoulos*

PoliTiKa moneTare dhe sTabiliTeTi 
financiar

i. hyrje�

Zonja dhe Zotërinj, 

është kënaqësi e madhe për mua të jem i ftuar në Konferencën 
vi ndërkombëtare të bankës së shqipërisë, me temë “Tregjet 
financiare rajonale dhe stabiliteti financiar”, organizuar me sukses 
nga banka e shqipërisë, si dhe për mundësinë të flas para këtij 
auditori të shquar. 

në fjalën time do të ndalem në rolin e politikës monetare dhe 
veçanërisht në atë të bankave qendrore për ruajtjen dhe nxitjen e 
stabilitetit financiar. 

Çështjet kryesore që do të trajtoj janë mjedisi aktual financiar dhe 
karakteristikat e tij, bashkëveprimi ndërmjet stabilitetit monetar dhe 
atij financiar, nëse këto dy qëllime përforcojnë apo bien ndesh me 
njëri-tjetrin, roli i bankave qendrore në nxitjen e stabilitetit financiar 
dhe pyetjet: si e administrojnë bankat qendrore rrezikun dhe 
pasigurinë dhe cilat janë opsionet alternative të politikës? cilat janë 
instrumentet që ato kanë në dispozicion për të luftuar mungesën e 
ekuilibrit financiar?



��6

ii. mjedisi aKTual financiar dhe KaraKTerisTiKaT 
e Tij

Procesi i globalizimit dhe integrimi i tregjeve financiare, i nxitur kryesisht 
nga derregullimi financiar dhe novacioni teknologjik, përbën një ndër 
karakteristikat kryesore të ekonomisë globale në dekadat e fundit. 
Ky zhvillim ka sjellë përmirësimin e eficiencës makroekonomike në 
formën e një konkurrence të lartë në tregjet financiare, shpërndarjen 
më eficiente të kapitalit dhe më pak financim inflacionist në ekonomi, 
pasi pjesa e kredisë bankare ka ardhur duke u pakësuar, në favor të 
një financimi më transparent dhe të bazuar direkt në treg. si rezultat i 
liberalizimit të flukseve të kapitalit dhe rritjes të konkurrencës, tregjet 
e kapitalit, tregjet e parasë dhe sektori bankar janë bërë më të thellë, 
më likuidë dhe më të lidhur në nivel ndërkombëtar, ndërkohë që janë 
ofruar produkte të ndërlikuara dhe më të sofistikuara. 

Pavarësisht nga këto zhvillime pozitive dhe nga fakti që janë krijuar 
ciklet e biznesit� në drejtim të inflacionit dhe rritjes së Pbb-së, përvoja 
e tre dekadave të fundit sugjeron se janë shtuar goditjet financiare, gjë 
që dëshmohet edhe nga krizat financiare të viteve ̀ 80, ̀ 90 dhe fillimit të 
vitit �000�. ruajtja e stabilitetit financiar kërkon kryesisht identifikimin 
e burimeve kryesore të rrezikut dhe ekspozimet ndaj tij.

 
nisur nga baza makroekonomike, shohim se ciklet e çmimit të 

aktiveve dhe ciklet e kredisë janë bërë më të theksuara sesa në të 
kaluarën, ndërsa tregjet e aksioneve dhe tregjet e këmbimeve 
valutore kanë hasur çekuilibrime të vazhdueshme. Çmimi i lartë i 
aktiveve sipas standardeve historike, si për shembull çmimi i një 
shtëpie, bashkë me rritjen e vazhdueshme të kredimarrjes nga ana 
e individëve, kanë krijuar shqetësime lidhur me bumin potencial 
dhe falimentime të mundshme në të ardhmen. gjithashtu, këto 
shqetësime përkeqësohen nga fakti se luhatshmëria e tregut 
financiar global është rritur dukshëm, në nivele më të larta sesa ato 
që justifikohen nga faktorët ciklikë. ciklet financiare dhe goditjet e 
përgjithshme janë bërë më të sinkronizuara në nivel ndërkombëtar, 
si rezultat i ndikimeve që vijnë nga jashtë dhe lëvizjeve paralele të 
çmimeve në tregun ndërkombëtar. Ky zhvillim nënkupton se, në 
qoftë se do të ndodhnin në mënyrë të çrregullt zhbalancime globale 
(si çmime të larta të naftës apo deficite të llogarisë korente), dhe në 
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qoftë se politika monetare do të shtrëngohej njëkohësisht në disa 
vende të mëdha, siç ka ndodhur kohët e fundit, atëherë stabiliteti 
financiar mund të prishej, si rezultat i rivlerësimit të pashmangshëm 
të portofoleve në të gjithë botën. 

Në bazë mikroekonomike, rreziqet kryesore mund të shihen në sjelljen 
e pjesëmarrësve të tregut (domethënë, në sjelljen e huamarrësve dhe të 
kredidhënësve) (Trichet, �00�). nga njëra anë, bankat janë përpjekur 
të rrisin kthyeshmërinë nga kapitali aksioner, nëpërmjet levës 
financiare më të lartë ose nëpërmjet fondeve rezervë më të ulëta gjatë 
trendeve rritëse. Për rrjedhojë, ato janë bërë më të cënueshme ndaj 
paqëndrueshmërive ekonomike dhe më të brishta ndaj rregullimeve 
të forta. nga ana tjetër, pjesëmarrësit e tregut janë prirur më shumë 
të angazhohen në aktivitete të shpejta fitimprurëse në afat të shkurtër 
dhe kështu marrin përsipër rreziqe më të larta dhe ndonjëherë të 
pambuluara. sjellja e turmës dhe ndjekja e trendit, priren të rrisin më 
tej zhbalancimet financiare. Kostot e paqëndrueshmërisë financiare 
mund të jenë të larta. fondi monetar ndërkombëtar� ka llogaritur se 
kostot direkte të krizave bankare janë rritur në më shumë se �0 për 
qind të Pbb-së, në �5 vitet e fundit. 

megjithatë është interesante se pavarësisht nga përforcimi i cikleve 
financiare, ekonomia globale tashmë duket se e merr veten më shpejt 
nga goditjet sesa në të kaluarën. Kjo mund të shpjegohet shkurtimisht 
nga fleksibiliteti strukturor, përmirësimi i mundësive të financimit 
për firmat dhe individët, aftësitë më të mira në administrimin e 
rrezikut për bankat, dhe nga politika monetare të besueshme dhe të 
suksesshme. 

 

iii. bashKëvePrimi ndërmjeT sTabiliTeTiT 
financiar dhe sTabiliTeTiT moneTar

lind pyetja: si bashkëvepron politika monetare me stabilitetin 
financiar? Qëllimet e stabilitetit financiar dhe të atij monetar janë 
përforcues apo kontradiktorë me njëri-tjetrin? 

stabiliteti financiar është vështirë të përkufizohet. ai mund të ndahet 
në konceptin e “mikrostabilitetit”, që përfshin shëndetin e institucioneve 
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të veçanta financiare dhe në atë të “makrostabilitetit”, i cili fokusohet 
në shëndetin e sistemit financiar në tërësi. nisur nga intuita, stabiliteti 
financiar nënkupton eliminimin e goditjeve financiare, që mund të 
shkaktojnë dëm ekonomik në ekonominë reale (macfarlane, �00�).

është debatuar gjatë për lidhjen ndërmjet politikës monetare dhe 
stabilitetit financiar, por ende nuk është rënë në një konsensus të qartë 
për masën e saktë të ndikimit të njërës tek tjetra dhe veçanërisht, për 
kundërtitë apo bashkëveprimet që ekzistojnë ndërmjet tyre (herrero 
and del rio, �00�). 

në përgjithësi, politika monetare përçohet në ekonominë reale 
nëpërmjet tregjeve financiare. një sistem financiar që funksionon 
mirë, që është rezistent ndaj goditjeve, është vendimtar për 
efektshmërinë e politikës monetare. globalizimi financiar natyrisht 
që ka çuar në zhvillime të reja në instrumentet e politikës monetare 
dhe në mënyrën e zbatimit të saj. meqenëse financimi mbi baza 
tregu është rritur gjatë dekadës së fundit (përmendim për shembull, 
zgjerimin e vazhdueshëm të tregjeve të obligacioneve të korporatave), 
çmimet e aktiveve janë bërë në mënyrë graduale më të rëndësishme 
(issing, �00�) dhe mekanizmat e transmetimit të politikës monetare, 
janë bërë më të diversifikuar dhe më të ndërlikuar. si rezultat, një 
ndryshim në çmimet e aktiveve mund të ketë ndikim të madh në 
stabilitetin e sistemit financiar dhe në aktivitetin ekonomik në 
përgjithësi, dhe mund të ulë efektivitetin e politikës monetare. 

Kjo situatë ka nxitur autoritetet të veçojnë qëllimet dhe 
instrumentet e ndryshme të politikës ekonomike. në këtë kontekst, 
politika monetare ka të përcaktuar qartë objektivin e ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve, nëpërmjet shënjestrimit të inflacionit dhe 
përdorimit të përqindjeve bazë në zbatimin e saj. 

Si përshtaten me njëri-tjetrin objektivi i stabilitetit të çmimeve dhe ai i 
stabilitetit financiar? një mësim i rëndësishëm i viteve ’70 dhe ’80 ka 
qenë që stabiliteti i çmimeve kontribuon në stabilitetin financiar. 
nivelet e ulëta dhe të qëndrueshme të inflacionit, ulin pasiguritë dhe 
inkurajojnë marrjen e vendimeve të shëndosha ekonomike. duke 
ndihmuar në shmangien e sinjaleve të gabuara në çmimet e tregut 
dhe duke ankoruar pritjet e inflacionit, ulet primi i rrezikut në normat 
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e interesit dhe pakësohet mundësia për të keqkuptuar kthimet mbi 
aktivet në të ardhmen (Papademos, �006). sa më i parashikueshëm 
të jetë reagimi i politikës monetare, aq më i madh është kontributi i 
saj në stabilitetin financiar. 

megjithatë, çështja është më e ndërlikuar. vërtet, vitet `90 na 
mësuan se stabiliteti i çmimeve është i nevojshëm, por jo kusht i 
mjaftueshëm për ruajtjen e stabilitetit financiar. në azinë juglindore, 
para krizës aziatike, megjithëse inflacioni ishte relativisht i ulët, pasuritë 
e patundshme dhe tregjet e tjera të aktiveve hasën zhbalancime të 
mëdha. Kjo tregoi se besimi në ecurinë e shëndoshë ekonomike çon 
në rritjen e kredisë dhe të çmimeve të aktiveve5. 

Kjo çështje përbën thelbin e konfliktit potencial midis stabilitetit të 
çmimeve dhe stabilitetit financiar. një politikë monetare e besueshme 
mund të ketë sukses në përmbushjen e objektivit të saj primar të 
stabilitetit të çmimeve, por ajo mund të lehtësojë edhe kushtet për 
zhvillimin e zhbalancimeve financiare, pasi krijohen pritje për inflacion 
të ulët, duke pakësuar pasiguritë dhe duke reduktuar kostot e firmave. 
si rezultat përshpejtohen fitimet, siç ndodh me çmimet e aksioneve, 
duke krijuar kështu zhbalancime financiare. greenspan (�00�) ka thënë 
se “ndoshta ironia më e madhe e dekadës së shkuar është që suksesi i 
arritur gradualisht kundër inflacionit mund të ketë kontribuar mjaft në 
rritjen e çmimit të aksioneve në fund të viteve `90”.

edhe e kundërta është e vërtetë: paqëndrueshmëria financiare 
mund të pakësojë efektshmërinë e politikës monetare. Për shembull, 
në qoftë se sistemi financiar është i paqëndrueshëm, një ulje e normës 
bazë të interesit mund të japë efekte më të dobëta sesa në kushtet 
normale, sepse rritet primi i rrezikut dhe për rrjedhojë përqindjet e 
kredidhënies nuk bien, ose për shkak të racionimit të kredive, pasi 
bankat përgjithësisht nuk duan të japin kredi (Papademos, �006). 
shembull interesant është rritja shumë e lartë e çmimit të aktiveve 
në japoni në fund të viteve `80. rënia e menjëhershme e çmimeve 
të aktiveve dhe rritja e kredive me probleme përkeqësuan gjendjen 
e aftësisë paguese të bankave, duke i bërë ato të mos duan të japin 
kredi. Qëndrimi tepër akomodues i politikës monetare, me norma 
interesi afër zero për qind, nuk mund të rihapë kanalin e kredidhënies 
në bankë (bakker, �00�).
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nga sa më sipër, duket qartë se një politikë monetare e përshtatshme 
është kusht paraprak themelor për funksionimin e duhur të cikleve 
financiare dhe mund të veprojë si një stabilizator. e kundërta është 
gjithashtu e vërtetë. megjithatë, e vetme politika monetare nuk mund 
të garantojë stabilitetin e sistemit financiar. 

iv. roli i banKave Qendrore në sTabiliTeTin 
financiar rajonal e global: harTimi i një 
sTraTegjie Të PërshTaTshme Për PoliTiKën 
moneTare.

Kjo më çon tek pyetja e mëposhtme: si e administrojnë bankat 
qendrore rrezikun dhe pasigurinë dhe cilat janë opsionet alternative 
të politikës, dhe instrumentet që ajo disponon për të trajtuar 
zhbalancimet financiare? Po e analizoj shkurtimisht këtë pyetje: 

shqyrtojmë: objektivat e politikës monetare.

hartimi i politikës monetare është veçanërisht i rëndësishëm, pasi 
pa dyshim bankat qendrore, për shkak të pozicionit të tyre në qendër 
të sistemeve financiare, kanë një përgjegjësi të veçantë: të furnizojnë 
me likuiditet, të mbikëqyrin dhe të sigurojnë që sistemet e pagesave 
të operojnë siç duhet. 

bankat qendrore kanë si detyrë të përmbushin objektivin e inflacionit. 
në thelb politika monetare ka një instrument: përcaktimin e normave 
afatshkurtra të interesit. Po të kishte më shumë se një objektiv, kjo 
do të shkaktonte në mënyrë të pashmangshme mosmarrëveshje në 
vendimmarrje, rezultate të paqëndrueshme dhe pasiguri të konsiderueshme 
në pritjet për ndryshimin e objektivave të politikës monetare. caktimi 
i objektiva të tjerë për politikën monetare, përveç atij të stabilitetit të 
çmimeve, do të shtrinte aktivitetin e bankës qendrore përtej drejtimeve 
që ajo mund të kryejë me besim dhe përtej përgjegjësive të saj. Pra, ka një 
kufi lidhur me çfarë mund të pritet të kryejë politika monetare.

Për shembull, banka Qendrore evropiane disponon instrumente-
kyçe dhe kompetenca të nevojshme për ruajtjen e stabilitetit të 
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çmimeve brenda një periudhe afatmesme dhe për përmbushjen e 
mandatit të saj. megjithatë, ajo nuk ka instrumente dhe kompetenca 
të nevojshme që ta sigurojë në mënyrë të pavarur eficiencën dhe 
stabilitetin financiar. 

është përgjegjësi dhe objektiv i autoriteteve mbikëqyrëse dhe 
rregullatore të ruajnë stabilitetin financiar. Parimisht, këto kompetenca 
rregullatore dhe mbikëqyrëse, mund t’i caktohen bankës qendrore 
dhe mund të trajtohen brenda saj. 

shqyrtojmë: metodën e politikës monetare për administrimin e rrezikut. 

një pikëpamje e shprehur kohët e fundit, e mbështetur nga bis-i 
(�00�) është se një përqendrim shumë i madh i politikës monetare tek 
stabiliteti i çmimeve, në një periudhë afatshkurtër, mund të mbartë 
rreziqe për stabilitetin e çmimeve në periudhë afatgjatë, pasi mund të 
anashkalohen pasojat potenciale të stabilitetit financiar. 

Kështu, politikës monetare i duhet një “metodë për administrimin e 
rrezikut”. Kjo metodë konceptuale e vë theksin tek njohja e shumë 
burimeve të rrezikut dhe pasiguria që hasin politikëbërësit, duke 
përcaktuar masën e rreziqeve, nëse është e mundur dhe duke 
vlerësuar kostot që shoqërojnë secilin rrezik. 

strategjia e politikës monetare të bankës Qendrore evropiane është një 
shembull tipik i metodës së administrimit të rrezikut. në shtyllën e parë 
përcaktohet roli i rëndësishëm i politikës monetare dhe në këtë kontekst 
agregatët monetarë monitorohen me kujdes, për të zbuluar kërcënimet 
që mund të ndodhin së shpejti. në shtyllën e dytë, analizohen variablat 
e tjerë makroekonomikë dhe financiarë, të cilët përmbajnë informacion 
rreth ecurisë së ardhshme të çmimeve. analiza monetare (shtylla e dytë) 
ndihmon në identifikimin, në mënyrë të strukturuar dhe në kohë, të 
shtrembërimeve dhe çekuilibrimeve në sistemin financiar dhe të rreziqeve 
potenciale të nënkuptuara në stabilitetin afatgjatë të çmimeve. 

shqyrtojmë: Çmimet e aktiveve dhe politikën monetare.

Çmimet e aktiveve luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në politikën 
monetare. siç ka theksuar një herë guvernatori greenspan (�00�), 
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çmimet e aktiveve do të mbeten në krye të axhendave që bankat 
qendrore kanë në fushën e kërkimeve. 

Por shumica e bankave qendrore kanë zgjedhur, të paktën deri 
më sot, ta shohin nivelin e çmimeve të aktiveve, jo si një synim të 
qartë apo objektiv të politikës monetare por si variabël ekonomik, 
që duhet trajtuar si një e dhënë informuese për parashikimin e rritjes 
dhe inflacionit të ardhshëm. Kjo sepse çmimet e aktiveve ndikohen 
kryesisht nga faktorë realë, ekonomikë, strukturorë e të tjerë, të cilët 
shkojnë përtej kontrollit të politikës monetare dhe për të cilët është 
vështirë të vlerësohet drejt, nëse niveli i tyre është i përballueshëm 
dhe në pajtim me bazat ekonomike. 

shqyrtojmë: rrugët praktike të përdorura nga bankat qendrore në 
mbështetje të stabilitetit financiar. 

duke marrë në konsideratë këto tendenca, lind pyetja: Çfarë roli 
praktik duhet të luajnë bankat qendrore në drejtim të stabilitetit 
financiar? 

Krahas përdorimit të normave të interesit, bankat qendrore mund 
të mbështetin stabilitetin financiar dhe të plotësojnë aktivitetet e 
autoriteteve rregullatore dhe mbikëqyrëse në mënyra të ndryshme: 
a) të identifikojnë dobësitë potenciale, tensionet dhe çrregullimet në 
sistemin financiar në tërësi; b) të analizojnë transmetimin e goditjeve 
në sistemin financiar (për shembull, rrugët e përhapjes); dhe c) të 
zhvillojnë dhe zbatojnë politika që të përgatisin më mirë sistemin 
financiar për përballimin e goditjeve, si standarde kontabiliteti, 
raportimi dhe provigjonimi, mbikëqyrje të matur bankare dhe 
aktivitete të huadhënësit të fundit në rradhë. Kjo do të përmirësojë 
funksionimin e cikleve financiare dhe do të lehtësojë bashkëveprimin 
e tyre me ciklet e biznesit. 

nisur nga sa më sipër, është e rëndësishme të theksojmë se 
përpjekjet e bankave qendrore për të nxitur stabilitetin financiar 
dhe për të sinjalizuar në kohën e duhur rreziqet potenciale, nuk 
nënkuptojnë shmangien e cikleve financiare në tërësi6. bankat 
qendrore vetëm mund ta lehtësojnë ndikimin e cikleve financiare në 
ekonominë reale. 
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shqyrtojmë: rolin e bashkëpunimit rajonal/ndërkombëtar.

Kontaktet e ngushta dhe shkëmbimet e vazhdueshme të 
informacionit ndërmjet bankave qendrore në nivele rajonale e 
ndërkombëtare, kanë përmirësuar gatishmërinë e tyre për të reaguar 
menjëherë në një krizë. bashkëpunimi pas ngjarjeve të �� shtatorit, 
kur fed-i dhe bQe-ja injektuan menjëherë likuiditet në sistemin 
global dhe ulën normat e interesit me 50 pikë bazë, duke shmangur 
kështu një krizë të përgjithshme (bakker, �00�) është shembulli më i 
fundit. fakti që tregjet financiare moderne janë ndërkombëtare dhe 
të bazuara në teknologji dhe informacion gjithashtu sugjeron, që 
mbikëqyrja e organizuar në nivel kombëtar mund të jetë vjetruar. 

v. KonKluZione dhe sfida Të ardhshme 

në përfundim, dëshiroj të përmbledh elementet-kyçe që duhet të 
ketë një strategji e politikës monetare, me qëllim që të përmbushë 
detyrat e saj me eficiencë dhe sukses, në një mjedis që karakterizohet 
nga ndryshime të shpejta, rreziqe dhe pasiguri. 

Politika monetare duhet të jetë progresive dhe të drejtohet në 
mënyrë të tillë që të dallojë rreziqet agregate potenciale në ekonomi 
sa më shpejt të jetë e mundur. ndoshta, e vetme politika monetare 
nuk mund të shmangë rritjen e papritur dhe të paqëndrueshme të 
çmimeve në sistemin financiar. Por, ajo mund të lehtësojë ndikimin 
e cikleve financiare në ekonominë reale. Politika monetare nuk duhet 
të vërë në shenjë nivelin e çmimeve të aktiveve, por vetëm mund 
t’i marrë ato në konsideratë, si informacion shtesë për parashikimin 
e inflacionit dhe të rritjes në të ardhmen. Që sistemi financiar të 
jetë i qëndrueshëm, politika monetare duhet të ecë krah për krah 
me aspektet e tjera të politikës ekonomike, domethënë me politikat 
fiskale dhe programet strukturore. Kombinimi i politikave duhet të 
balancohet mirë në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.

Zonja dhe zotërinj, 

siç duket edhe nga prezantimi, në një mjedis të ndryshueshëm dhe 
të ndërlikuar, një politikë monetare për administrimin e rrezikut duket 
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zgjidhje e mirë. megjithatë, në zbatim të një metode për administrimin 
e rrezikut, ne duhet të përballemi me faktin se vetëm një numër i 
kufizuar rreziqesh mund të maten me siguri. së fundi, politika 
monetare e përshtatshme përfshin një gjykim të konsiderueshëm 
subjektiv në emër të bankierëve qendrorë (greenspan, �00�). fakti 
që rreziqet nuk janë materializuar në një masë të konsiderueshme 
nuk do të thotë se rreziqet janë pakësuar. Kërkohet vigjilencë e 
vazhdueshme për të frenuar brishtësinë financiare, për të ruajtur 
stabilitetin financiar, për të shmangur goditjet financiare dhe për të 
hapur kufijtë. 

faleminderit për vëmendjen.
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shënime

* george d. demopoulos, Profesor i ekonomisë në Katedrën 
evropiane “jean monnet”. anëtar i Komitetit të Politikës monetare, 
banka e greqisë. 

� Zj. melina vasardani, departamenti i Kërkimeve ekonomike të 
bankës së greqisë, ka dhënë një kontribut të madh në përgatitjen e 
këtij materiali.

� është interesante të vihet në dukje se që në vitin �985, 
luhatshmëria e rritjes reale të Pbb-së ka qenë vetëm sa gjysma e asaj 
që ishte gjatë �5 viteve të mëparshme (ferguson, �006).

� analizat afatgjata tregojnë se numri i krizave në periudhën �97�-
�998 u dyfishua, në krahasim me periudhën �9�5-�97� (bakker, 
�00�).

� shihni bakker (�00�).
5 shihni borio and lowe (�00�), borio and White (�00�) dhe 

goodfriend (�00�) për të ashtuquajturin “paradoks i besueshmërisë”.
6 madje, eliminimi i rritjes së papritur të çmimeve të aktiveve, duke 

shtrënguar në kohën e duhur politikën monetare, nuk është gjithmonë 
një detyrë e lehtë. Për shembull, marrim rastin e japonisë, në fund të 
viteve ‘80, okina et al. (�00�) argumentoi se “edhe në qoftë se banka 
e japonisë do ta kishte ditur pa dyshim se normat e shënjestruara të 
interesit do të kishin larguar rritjen e papritur të çmimeve, nuk dihet 
nëse kjo gjë mund të kishte rritur normën e interesit nga � për qind 
në 8 për qind vetëm me një përpjekje, ndërkohë që inflacioni ishte 
shumë i ulët. ajo nuk mund t’ia dilte të bindte publikun. Plus nuk 
ishte shumë e sigurt nëse kishte ndonjë rritje të papritur çmimesh. 
në qoftë se normat e interesit do të ishin rritur që herët, por vetëm 
në një masë të vogël, çmimet e aktiveve do të kishin vazhduar të 
rriteshin, pasi pritjet do të mbeteshin të pandryshueshme”. 
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Vít Bárta*

bashKëvePrimeT midis PoliTiKës 
moneTare dhe sTabiliTeTiT 

financiar; Përvoja ÇeKe dhe 
mësime

�. hyrje 

në këtë kumtesë, do të trajtoj bashkëveprimin ndërmjet zhvillimit të 
sektorit bankar nga njëra anë dhe zhvillimit makroekonomik dhe monetar, 
nga ana tjetër. në mënyrë më specifike, do të paraqes fakte themelore për 
të dyja fushat, lidhur me periudhën para krizës (�990-�996) dhe më pas, 
do të trajtoj bashkëveprimet kryesore gjatë krizës të monedhës dhe krizës 
të sektorit bankar (�997-�999), si dhe do të flas për reagimin e politikës 
monetare të ndërmarrë nga politikëbërësit. do të sqaroj pasojat e krizës 
binjake dhe kostot e hasura dhe në fund, do të nxjerr disa mësime. vlen të 
përmendet se kriza binjake e republikës Çeke përfaqëson pothuajse një 
shembull të një teksti mësimor, prej të cilit nxirren mësime të dobishme 
lidhur me mënyrën se si duhet të shmangen disa gabime në politikë. 

�. ZhvillimeT në seKTorin maKroeKonomiK, 
moneTar dhe banKar në Periudhën Para KriZës, 
gjaTë viTeve �990-�996.

�.� Zhvillimi i sektorit bankar 

Ndarja e “bankës të vetme” dhe krijimi i bankave të mëdha shtetërore. 
ndërtimi i sektorit bankar filloi pothuajse nga hiçi. hapi i parë 
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ishte ndarja e “bankës të vetme” ish-socialiste, bankës shtetërore të 
Çekosllovakisë (sbcs) dhe krijimi i një sistemi bankar me dy nivele. 
nga hiri i bankës së vetme, u krijuan katër banka shtetërore. 

megjithatë, në fillim të viteve �990 sektori bankar vuante nga 
mangësi të shumta, të trashëguara nga ish-sistemi i planifikimit të 
centralizuar si: nënkapitalizimi, barra e kredive të këqija, mungesa e 
fondeve afatgjata, të nevojshme për të mbështetur planet e zhvillimit 
të bankave, personeli pa përvojë, mungesa e administrimit të rrezikut, 
paqartësitë ligjore etj.., (shihni për shembull Dědek (2001)). Këto 
tipare sillnin pasoja të mëdha: sektori bankar ishte shumë i dobët 
dhe praktikisht u bë e pashmangshme ndihma qeveritare nëpërmjet 
formave të ndryshme. 

Programi I i Konsolidimit 
Pozicioni mjaft i vështirë për fillimin e veprimtarisë të bankave të 

sapokrijuara çoi në zbatimin e “Programit i të Konsolidimit”. në vitin 
�99�, u krijua Konsolidační Banka (Kob), si një mjet i rëndësishëm për 
marrjen nën kontroll të kredive të këqija. Programi i Konsolidimit 
përfshinte operacione që shoqëroheshin me fshirjen e kredive të 
këqija, të akorduara para vitit 1990 nga bilancet e Komerční Banka 
(KB), Česká Spořitelna (ČS), Investiční Banka (IB) dhe SBCS, 
operacione për forcimin e kapitalit të bankave shtetërore (KB, ČS 
dhe ib) dhe pastrimin e bilanceve të bankave të tjera, në periudhat 
para dhe pas ndarjes së Çekosllovakisë. Këto operacione ishin si më 
poshtë:

(a)  Transferimi i aktiveve tek Kob. 
(b) fshirja e kredive të humbura nga fondi i Pronës Kombëtare 

(nPf)�. 
(c) rritjet në fondet e veta të bankave me obligacione të nPf-së 

dhe në kapitalin e bankave të shkëputura nga sbcs. 
(d) rritja e kapitalit të Československá obchodní banka (ČSOB). 
(e) Transferimi i kredive dhe garancive nga ČSOB tek Česká 

inkasní (ČI)�.

Kostot e përgjithshme të Programit i të Konsolidimit janë 
vlerësuar në më shumë se �00 miliardë koruna çeke (cZK) (rreth 7 
për qind të Pbb-së të vitit �995).
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Hyrja e bankave të vogla private 
menjëherë pasi filloi transformimi ekonomik, në ekonominë çeke 

filluan të operonin banka të reja. në atë kohë politika e licencimit ishte 
mjaft e favorshme, si rezultat i metodave mjaft liberale në drejtim të 
hyrjeve të reja përgjithësisht në industri dhe veçanërisht, në sektorin 
bankar. arsyeja kryesore ishte të rritej konkurrenca e katër bankave 
të mëdha (të krijuara si rezultat i ndarjes të bankës të vetme), të cilat 
konsideroheshin shumë të plogështa dhe të pasuksesshme. numri i 
bankave (“vërtet” private), që hynë rishtazi në ekonominë çeke ishte 
mbresëlënës: në vitin �990 u krijuan �� banka të reja, �� të tjera në 
vitin �99�, �7 në vitin �99�, �0 në vitin �99� dhe � banka të tjera në 
vitin �99�.� megjithatë, ky zgjerim i shpejtë me banka të reja shkaktoi 
më pas probleme serioze për sistemin financiar çek. 

Kriza e bankave të vogla 
Që në fillim, bankat e reja të vogla private e zhvilluan aktivitetin e 

tyre në kushte të vështira. ato ishin veçanërisht të nënkapitalizuara 
dhe po përballeshin me rreziqe të pazakonta. strategjitë e tyre u 
përqendruan në rritjen e pjesës të tregut, në dëm të bankave të mëdha 
e relativisht të përforcuara, të cilat shpesh i shtynë ato përtej normave 
të mbikëqyrjes. Politika e favorshme licencuese e lartpërmendur, 
shoqëruar me një mbikëqyrje bankare të dobët dhe pa përvojë dhe 
procesi specifik i privatizimit në shkallë të gjerë dhe të ngushtë, bënë 
që bankat e vogla të ndërmerrnin strategji zhvillimi jo të shëndetshme. 
bankat ndihmuan në ritmin e shpejtë të transformimit, por në të 
njëjtën kohë, ato morën përsipër rreziqe të krahasueshme me ato 
që zakonisht ndërmerreshin prej kapitalistëve aventurierë, rreziqe 
që nuk mund të mbuloheshin as nga marzhet, relativisht të larta, të 
fitimit. mungesa e një mbikëqyrjeje të efektshme institucionale dhe 
ligjore, la shteg për sjellje mashtruese nga ana e drejtuesve të këtyre 
bankave. Kështu, bankat e vogla të krijuara rishtazi filluan të hasnin 
vështirësi menjëherë pas fillimit të transformimit ekonomik.�

gjatë vitit �995, problemet u bënë edhe më të dukshme në disa 
banka të vogla, kryesisht me kapital çek. megjithëse këto banka 
zinin vetëm një pjesë shumë të vogël të sektorit bankar (rreth � 
për qind të totalit të aktiveve të tij), situata duhej të ishte vënë nën 
kontroll, me qëllim sigurimin e konsolidimit dhe të besueshmërisë 
të sektorit bankar në tërësi. autoriteti i mbikëqyrjes bankare u 
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përqendrua tek bankat me probleme më serioze, duke u imponuar 
atyre programe të veçanta konsolidimi. Pavarësisht nga përpjekjet 
dhe masat rregulluese, në shumicën e rasteve, nuk u arrit të 
parandalohej tendenca e pafavorshme. Kjo gjë, ndodhi kryesisht 
për shkak se pronarët e bankave shpesh nuk ishin të gatshëm apo 
në gjendje financiare, të ndërmerrnin veprime radikale për zgjidhjen 
e problemeve të bankave të tyre, si dhe për shkak se problemet e 
krijuara që prej fillimit të aktivitetit të bankave, ishin shumë të mëdha 
për t’u zgjidhur. mungesa e përvojës mbikëqyrëse dhe e motivimit 
çoi në dështimin e programeve të konsolidimit. 

Konsolidimi i bankave të vogla 
në fund të vitit �995, banka Kombëtare Çeke (cnb) përgatiti 

një program të hollësishëm për konsolidimin e bankave të vogla, 
zbatimi i të cilit filloi në vitin �996. Qëllimi i tij ishte të shmangej efekti 
kumulativ, që mund të rezultonte në ngjarje të ngjashme zinxhir brenda 
nënsektorit të bankave të vogla, gjë që mund të kishte ulur besimin 
e publikut për sektorin bankar në tërësi. Programi ii i Konsolidimit 
qartësoi situatën negative financiare të hasur nga një numër bankash të 
vogla vendase. autoriteti i mbikëqyrjes bankare reagoi me ndërhyrje të 
rrepta që ia lejonte ligji, në ato raste kur aksionerët e bankave refuzonin 
ose nuk ishin në gjendje të pranonin një zgjidhje të përshtatshme dhe/
apo kur zgjatja e situatës negative financiare të këtyre bankave ishte e 
pajustifikueshme. ndër gjithsej �8 banka të vogla, �5 u trajtuan nën 
Programin ii të Konsolidimit, 9 prej të cilave kaluan në zgjidhje radikale, 
pra iu revokua licenca ose hynë në likuidim, pas një rënieje në kapital. 
në rastet e tjera, u bashkëpunua me aksionerët ekzistues ose u gjendën 
investitorë të rinj për të mbuluar humbjet potenciale të bankave. 

Pasoja e presionit më të madh mbi autoritetin mbikëqyrës për 
eliminimin e mangësive të bankave ishte një proces i dhimbshëm, 
por në fund të fundit pastrues, shtyrja e të cilit do të kishte dëmtuar 
më tej ekonominë. Kostot e Programit ii të Konsolidimit ishin të 
krahasueshme me ato të Programit i të Konsolidimit, domethënë më 
shumë se �00 miliardë koruna çeke.

Programi i Stabilizimit 
Zbatimi i Programit ii të Konsolidimit kishte efekte anësore 

negative. besimi i publikut në sektorin bankar po zbehej dhe po 
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rritej rreziku i sulmit drejt sporteleve të bankave të vogla. Për të 
reduktuar rrezikun e krizës së likuiditetit të bankave të vogla dhe 
për të nxitur stabilizimin e përgjithshëm të sektorit bankar, në vitin 
�996 u miratua një Program stabilizimi, i cili synohej për �� banka 
të vogla, që ekzistonin në atë kohë. ai e detyroi Česká finanční (ČF)5 
të blinte arkëtime (të pritshme) me paaftësi paguese (të ngurtësuara), 
nga banka në vlerën e tyre nominale, deri në një maksimum prej ��0 
për qind të kapitalit të bankës. Kjo u bë në bazë të kthyeshmërisë 
mbi aktivet me bankat e detyruara të krijonin gradualisht një rezervë, 
për të ripaguar detyrimet e tyre ndaj Česká finanční pas shtatë vitesh. 

Programi i stabilizimit rezultoi i pasuksesshëm. megjithëse gjashtë 
banka hynë në program, pesë prej tyre më pas u përjashtuan, u 
mbyllën dhe u likuiduan, për shkak të mospërmbushjes të kritereve. 
vetëm një bankë doli me sukses nga programi. Kostot e Programit 
të stabilizimit janë vlerësuar në �5 miliardë koruna çeke, një pjesë e 
kostove të programeve të mëparshme.

me pak fjalë, në vitin �996, sektori bankar çek ishte larg të qenurit 
i konsoliduar. ai akumuloi humbje të konsiderueshme (të shprehura 
dhe të nënkuptuara), të cilat përkeqësonin situatën e përgjithshme 
makroekonomike. me fjalë të tjera, bankat u bënë thembra e akilit 
në ekonomi. Problemet e përshkruara më lart, që nënkuptonin 
akumulimin e kredive të këqija, janë përmbledhur dhe ilustruar në 
grafikun 1. 
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grafiku �, paraqet një pikëpamje sasiore lidhur me ecurinë e sektorit 
bankar. ajo tregon se gjatë viteve �996-97, pjesa që zinin kreditë e 
pakthyera në afat ndaj totalit të kredive ishte rreth �� për qind, ndërsa 
fitimi neto për punonjës, gjatë të njëjtës periudhë, ishte pothuajse zero. 

�.�. Zhvillimi makroekonomik 

Zhvillimi i shpejtë dhe shfaqja e zhbalancimeve të jashtme 
në pamje të parë, gjatë mesit të viteve �990, ekonomia çeke ishte 

mjaft e shëndetshme. rritja ekonomike arriti në rreth 7 për qind, në 
mes të viteve �995 (shihni grafikun �); papunësia ishte rreth � për 
qind dhe inflacioni ishte rreth 9 për qind dhe i qëndrueshëm. 
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Kursi i këmbimit ishte caktuar me ndihmën e ankorimit të vlerës së 
një monedhe, e cila kishte siguruar një ankorë nominale vendimtare, 
që në fillim të transformimit ekonomik. Kjo ecuri mbresëlënëse 
u shoqërua me vazhdimin e privatizimit dhe me një kontroll të 
përgjithshëm të të drejtave mbi pronën. Përgjithësisht, e ardhmja 
konsiderohej mjaft premtuese. 

megjithatë, një vështrim më i kujdesshëm bëri që të dalloheshin 
shenja shqetësuese lidhur me këtë rritje të shpejtë. rritja e pagave 
reale, kapërcente rritjen e produktivitetit dhe boshllëku ndërmjet të 
dy variablave arriti pothuajse �� pikë për qind në vitin �995 dhe 
vazhdoi të ishte i qenësishëm edhe në vitin �996 (grafik �). 

Po të shohim lidhjen ndërmjet kërkesës dhe ofertës vendase, 
përsëri del në pah një mesazh i ngjashëm, i pafavorshëm. Kërkesa 
e individëve, e nxitur nga rritja e shpejtë e pagave, filloi të rritej 
me shpejtësi dhe u rrit ndjeshëm kredia për sektorin privat të 
porsazhvilluar, pjesërisht edhe si pasojë e asaj që është quajtur 
“socializmi bankar”. shpenzimet qeveritare u drejtuan në projekte 
të mëdha për infrastrukturën (shumë prej të cilave u çuan në fushën 
e mbrojtjes së mjedisit), por me kthyeshmëri të ulët. gjithashtu, 
investimet private u rimëkëmbën, pas rënies gjatë recesionit të 
transformimeve. grafiku 5, tregon bum-in e investimeve në vitet 
�995-`96, me një raport jashtëzakonisht të lartë të formimit të 
kapitalit bruto të patundshëm, ndaj Pbb-së (në terma realë). 
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mospërputhja rezultuese ndërmjet kërkesës dhe ofertës vendase, 
la të kuptohej shfaqja e çekuilibrave të jashtëm: deficitet e llogarisë 
korente arritën në -6.6 për qind të Pbb-së, në vitin �996 dhe -6.� 
për qind të Pbb-së në vitin �997 (grafik 6), duke e tejkaluar kështu 
nivelin prej 5 për qind të Pbb-së, të konsideruar përgjithësisht si 
nivel kritik. 

fatkeqësisht, politikëbërësit e asaj kohe nënvlerësuan kërcënimin 
e çekuilibrave të jashtëm dhe shpërfillën pasojat e mundshme. 
në vend që të pranonin se ekonomia po zhvillohej shumë shpejt, 
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ata e konsideruan ecurinë e saj si pasqyrim i fuqive të ekonomisë 
të sapoformuar të tregut dhe nuk pranuan asnjë lloj shtrëngimi të 
politikës. Po kështu, u mendua se zhbalancimi i jashtëm pasqyronte 
tendencën e natyrshme të një ekonomie në transformim për të 
investuar (dhe për të konsumuar), me besimin se gjithë shpenzimet 
për investim do të konvertoheshin në fitime të ardhshme nga 
produktiviteti. 

si pasojë, reagimi i politikës ishte i pamjaftueshëm. edhe pse banka 
Kombëtare Çeke rriti normat e interesit disa herë gjatë vitit �996, 
shtrëngimi i përgjithshëm monetar po bëhej gjithnjë e më i matur. 
në fund të muajit shkurt të vitit �996, cnb e zgjeroi intervalin e 
luhatjes së korunës çeke në ±7.5 për qind (nga ± 0.5 për qind), për 
të penguar hyrjen e kapitalit spekulativ, i cili tërhiqej nga diferenca e 
lartë ndërmjet normës të interesit dhe kursit të pandryshueshëm të 
këmbimit. megjithatë, këto masa ishin të pjesshme dhe bashkëveprimi 
i politikës monetare me atë fiskale në përgjithësi, mbeti shumë i 
shkëputur (ose jo mjaft kufizues), veçanërisht në fillim të vitit �997. 

Liberalizimi i llogarisë kapitale dhe “trinia e parealizueshme” 
Transformimi ekonomik në vazhdim, u shoqërua hap pas hapi 

nga liberalizimi i llogarisë kapitale, i cili u bë një element thelbësor 
në historinë e humbjes të stabilitetit makroekonomik. Ky proces, u 
inkurajua pjesërisht nga hyrja në oecd, proces i nxitur politikisht 
(në tetor të vitit �995), por në një masë të konsiderueshme ai ishte 
edhe spontan. Kështu, kuadri ekzistues makroekonomik, i cili bazohej 
tek regjimi i kursit të pandryshuar të këmbimit dhe tek shënjestrimi 
monetar, filloi të lëkundej. 

Përfundimi i liberalizimit të llogarisë kapitale dhe ruajtja e 
kursit të pandryshuar të këmbimit, çuan në shfaqjen e “Trinisë të 
Parealizueshme” (e quajtur ndryshe trilema e ekonomisë të hapur). 
Ky term i referohet ekzistencës të paralelit mjaft problematik: a) 
lëvizjet e lira të kapitalit, b) kursi i pandryshueshëm i këmbimit, c) 
politika monetare e pavarur. mekanika e “Trinisë të Parealizueshme” 
veproi pa mëshirë: diferenca e lartë e normës të interesit (për 
shkak të ndryshimit të lartë të inflacionit), shoqëruar me kursin 
e qëndrueshëm të këmbimit, ishte ftesa më e mirë për hyrjen e 
flukseve të konsiderueshme të kapitalit. mbajtja nën kontroll e vlerës 
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së monedhës kërkonte ndërhyrje në tregun e këmbimit valutor (blerje 
të valutës), gjë që çoi në rritje të bazës monetare dhe të agregatëve 
monetarë. sterilizimi që rezultoi nga banka qendrore çoi në akumulimin 
e qëndrueshëm të rezervave valutore dhe në rritjen përsëri të normave të 
interesit, duke krijuar stimuj të mëtejshëm për flukse hyrëse të kapitalit 
dhe duke përfunduar kështu rrethin vicioz (shihni grafikun 7). 

grafiku 8 tregon se pas zgjerimit të intervalit në shkurt të vitit 
�996, koruna çeke filloi të vlerësohej (kundrejt shportës së dollarit 
amerikan dhe markës gjermane, që ishte e vlefshme deri në muajin 
maj të vitit �997). 
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Zhvillimi monetar kishte efekte negative në ekonominë reale. 
vlerësimi i korunës dëmtoi konkurrencën në vend, duke çuar kështu 
në deficitin më të lartë tregtar (në terma të Pbb-së) gjatë gjithë 
periudhës së transformimit (shihni grafikun 6 më lart). edhe pse ky 
vlerësim ndihmoi përkohësisht në uljen e inflacionit, situata ishte e 
brishtë dhe ekonomia u bë lehtësisht e cënueshme. 

�. bashKëvePrimeT Kryesore gjaTë KriZave Të 
seKToriT banKar dhe Të monedhës në viTeT �997-
`99, dhe reagimeT vijuese Të PoliTiKës. 

�.�. Kriza e monedhës: goditja spekulative dhe paketat e stabilizimit 

në fillim të pranverës të vitit �997, filloi të ndryshonte mendimi 
për tregjet e këmbimit valutor. në muajin shkurt, koruna çeke arriti 
kulmin e mbiçmimit, por paaftësia e politikëbërësve për të marrë 
masat e nevojshme korrigjuese, e shtyu atë drejt zhvlerësimit. në 
muajin prill e ardhmja ekonomike u dëmtua nga përkeqësimi i 
papritur i financave publike. ndonëse qeveria miratoi paketën e 
stabilizimit, ajo rezultoi se ishte jo mjaft e besueshme. 

gjatë muajit maj, koruna çeke u vu nën presionin e tregjeve 
të këmbimit valutor dhe u ekspozua ndaj goditjeve spekulative 
(pjesërisht të motivuara nga pasiguritë në azinë lindore). goditja 
nuk u përballua, pavarësisht nga ndërhyrjet e konsiderueshme për të 
mbrojtur intervalin e luhatjes. në �7 maj, cnb braktisi ankorimin e 
monedhës dhe kaloi tek regjimi me luhatje të kontrollueshme. gjatë 
muajit qershor, koruna u zhvlerësua me rreth �� për qind kundrejt 
paritetit të mëparshëm. 

Për të kthyer mbrapsht flukset dalëse të kapitalit, cnb rriti mjaft 
normat e interesit brenda një periudhe të shkurtër kohore. megjithëse 
kjo rritje ndihmoi në shmangien e vlerësimit të mëtejshëm të 
korunës, ajo la gjurmë në ecurinë ekonomike, nëpërmjet mprehjes 
së problemeve në sektorin bankar (kreditë e këqija) dhe në sektorin 
e ndërmarrjeve (detyrimet e prapambetura ndërmjet sipërmarrjeve) 
për muajt në vijim. 
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në qershor, qeveria miratoi paketën e dytë të stabilizimit. ajo mbulonte 
dy fusha: në fushën makroekonomike ajo zbatoi një politikë shtrënguese 
fiskale, në sektorin publik një ngrirje të pagave dhe miratoi një shtesë 
çmimi në importe, me qëllim kufizimin e tyre. Krahas kësaj përpjekjeje për 
stabilizim afatshkurtër, paketa i adresohej pengesave ligjore, institucionale e 
mikroekonomike të ekonomisë, me qëllim përmirësimin e ecurisë pozitive 
të anës të ofertës në periudhë afatgjatë. Kufizimi makroekonomik (qoftë 
monetar, qoftë fiskal) ishte mjaft i fuqishëm dhe ekonomia rrëshqiti në 
mënyrë të pashmangshme drejt rënies të viteve �997 dhe �998. 

anatomia e krizës të monedhës tregohet në formë të thjeshtëzuar 
në grafikun 9. 
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�.�. Probleme të sektorit bankar gjatë rënies ekonomike 

Zhvillimet negative ekonomike dhe përkeqësimi përkatës i situatës 
ekonomike të debitorëve, vazhduan të ndikonin negativisht edhe në 
rezultatet financiare të bankave të mëdha, dhe në cilësinë e aktiveve 
të tyre. mangësitë e qëndrueshme në mjedisin ligjor, të cilat pengonin 
përmirësimin e arkëtimeve të bankave nga debitorët, bashkë me 
rënien e besueshmërisë së sektorit privat dhe normat e larta reale 
të interesit, çuan në një rënie të kredidhënies dhe mbajtjen e një 
raporti relativisht të lartë, të kredive të klasifikuara kundrejt totalit të 
kredive. grafiku �0 ilustron situatën, duke treguar se në vitin �997, 
përfitueshmëria e bankave për punonjës filloi të përkeqësohej dhe 
gjatë tre viteve në vazhdim mbeti negative, duke arritur pikën më të 
ulët në vitin �998.

fundi i viti �990 u karakterizua nga rritja e brishtësisë së këtij 
komponenti vital të ekonomisë. grafiku �� tregon rënien e kredive 
(në terma absolutë dhe relativë), gjatë periudhës �998-�00�. në 
terma popullorë, rënia në kredidhënien bankare u quajt “kanal i 
ngrirë i kredisë”. s’është nevoja të thuhet, tkurrja e vërejtur e kredive 
dobësoi kryesisht eficiencën e mekanizmit të transmetimit të politikës 
monetare të cnb-së. situata e tkurrjes së kredisë ndonjëherë quhej 
“brerje krediti” (shihni hampl & matoušek (�000) për më shumë 
detaje).
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Tendencat negative makroekonomike dhe humbjet e bankës në 
fund të viteve �990 goditën bankat e mëdha. shteti, si aksioneri 
kryesor, vazhdoi të forconte ČS dhe kapitalin e KB, si dhe i pastroi 
bilancet e tyre. gjatë periudhës �998-�000, kostoja e pastrimit arriti 
në rreth 76 miliardë koruna çeke për këto dy banka. Këto operacione 
i shpëtuan përkohësisht bankat e mëdha dhe i paraprinë privatizimit 
të tyre. ato ishin një kusht i domosdoshëm për realizimin e tij. 

�.�. bashkëveprimi ndërmjet krizave të monedhës dhe të sektorit bankar 

grafiku �� ilustron se si përkoi kriza e monedhës me krizën e 
sektorit bankar dhe si vepruan këto të dyja së bashku, në drejtim të 
rregullimeve të shumta ekonomike dhe institucionale. 
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�. PasojaT e KriZës binjaKe dhe KosToT e saj 

�.�. Zhvillimi i sektorit bankar 

Privatizimi i bankave të mëdha
gjatë procesit të transformimit ekonomik çek, privatizimi i 

bankave të mëdha shtetërore ishte një çështje më e pranishme 
se kurrë. Qeveritë organizonin diskutime të shpeshta lidhur me 
këtë çështje, por hapat vendimtarë shtyheshin herë-pas-here gjatë 
gjysmës të parë të vitit �990. Konkretisht, për shkak të presioneve 
të partive më të vogla ndaj qeverisë të koalicionit dhe për shkak, të 
kundërshtimit mjaft të zhurmshëm të krahut të majtë lidhur me këtë 
çështje, pavarësisht nga interesi i dukshëm nga investitorët potencialë. 
madje, privatizimi i paketës së pakicës apo shumicës të kuotës të 
pjesëmarrjes aksionere në bankat e mëdha, nëpërmjet metodës të 
bonove të privatizimit, gjatë gjysmës të parë të viteve �990, nuk solli 
rezultatin e dëshiruar për forcimin e administrimit dhe të qeverisjes 
të përgjithshme. Pasuria nuk ishte transparente dhe kontrolli nga 
shteti ishte i pamjaftueshëm. si rrjedhim, eficienca, përfitueshmëria 
dhe konkurrenca e bankave të mëdha ishin në të njëjtën linjë me 
panoramën e përgjithshme makroekonomike, relativisht të varfër 
dhe në përkeqësim, gjatë gjysmës të dytë të viteve �990.6 duke 
marrë në konsideratë zhvillimet e pafavorshme gjatë gjysmës të dytë 
të dekadës së kaluar, gjetja e një investitori të fuqishëm strategjik u 
bë e domosdoshme dhe kusht paraprak për stabilizim dhe rritje në 
të ardhmen. 

Privatizimi i bankave rifilloi në vitin �998. në janar, paketa e 
pakicës prej �6 për qind e aksioneve të shtetit në Investiční a Poštovní 
Banka u shit tek Nomura International. në qershor, General Electric 
Capital Services bleu një pjesë të konsiderueshme të Agrobank-ës, më 
pas bankën më të madhe private, e cila ishte administruar efektshëm 
nga shteti gjatë dy viteve të mëparshme. në vitin �999, aksionet e 
shtetit prej afërsisht 66 për qind të ČSOB u shitën tek Kredietbank 
e belgjikës. në vitin �000, pjesa e aksioneve prej 5� për qind në 
ČS u shitën tek Erste Bank Sparkassen dhe së fundi, në vitin �00� 
pjesa e mbetur e aksioneve të shtetit në Kb u shit tek Société Générale. 
rreth vitit �00�, privatizimi i sektorit bankar pothuajse kishte 
përfunduar dhe ristrukturimi i mëtejshëm ndoqi një model zhvillimi, 
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pa përfshirjen aktive të qeverisë.7 Havel (2004) i ka vlerësuar kostot e 
privatizimit të bankave të mëdha në rreth �00 miliardë koruna çeke. 

Rimëkëmbja e sektorit bankar 
rimëkëmbja ekonomike, e cila filloi në vitin �999 dhe u përshpejtua 

në vitin �000, kur shteti ndërmori operacionet e shpëtimit (kryesisht 
forcimi i kapitalit dhe blerja e kredive të këqija nga Kob), si dhe 
përfundimi i privatizimit të bankave të mëdha, shkaktuan pasoja të 
thella në ecurinë e sektorit bankar. barra e kredive të këqija, e cila 
vazhdoi gjatë gjithë viteve �990, filloi të binte me shpejtësi pas vitit 
�000. Grafiku 13, tregon peshën e pjesës të kredive të pakthyera në 
afat, ndaj totalit të kredive. 

Kostot e ristrukturimit të sektorit bankar: vëllimi, modelet strukturore dhe 
kohore

më poshtë do të përmbledhim kostot lidhur me procesin e 
ristrukturimit të sektorit bankar nga fillimi i viteve �990 deri në vitin 
�00�.8 grafiku �� tregon kostot e vlerësuara në terma të Pbb-së, 
çdo vit.

është e domosdoshme të bëhet dallimi ndërmjet arsyeve të 
ndryshme që lidhen me kostot e transformimit. grafiku �5 tregon 
tre lloje kostosh të shoqëruara me ristrukturimin e sektorit bankar, 
kryesisht kostot e trashëguara nga ekonomia e planifikuar në 
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mënyrë të centralizuar, kostot e hasura nëpërmjet konsolidimit dhe 
stabilizimit të bankave dhe kostot që burojnë nga asistenca e dhënë 
para privatizimit. 

modelet strukturore dhe kohore të kostove të transformimit janë 
intuitive. gjatë periudhës fillestare, dominuan kostot e trashëguara 
nga ekonomia e planifikuar në mënyrë të centralizuar (duke arritur 
rreth 6� miliardë koruna çeke), por gjatë viteve �997-`98, mbizotëruan 
kostot e konsolidimit dhe të stabilizimit (duke arritur në rreth 88 
miliardë koruna çeke). me fillimin e privatizimit të bankave të mëdha, 
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asistenca e dhënë para privatizimit dominoi haptazi dhe vazhdoi deri 
në vitin �00�, duke arritur në afërsisht ��0 miliardë koruna çeke.9 
Kostot e përgjithshme të shprehura në monedhën kombëtare, ishin 
rreth �70 miliardë koruna çeke, shifër e barabartë me �� për qind të 
Pbb-së së akumuluar në bazë vjetore, gjatë periudhës. 

�.�. Zhvillimi makroekonomik dhe monetar 

Periudha në vijim solli një përzierje lajmesh, të këqija dhe të mira. 
nga ana pozitive, gjatë viteve �998 dhe �999, zhbalancimi i jashtëm 
u vu nën kontroll, duke arritur nivele shumë më të ulëta sesa para 
�997-ës. ecuria e anës së ofertës (për shkak të rritjes të konkurrencës 
dhe të progresit në mjedisin ligjor dhe institucional) ka ardhur duke 
u përmirësuar, duke nënkuptuar një përshpejtim të rritjes potenciale 
të prodhimit që në vitin �000 (shihni grafikun �6). 

në fushën e politikës monetare, adoptimi i shënjestrimit të 
inflacionit, që në fillim të vitit �998, shënoi një arritje të rëndësishme. 
Zgjedhja e çrregullt e politikës monetare, si rrjedhojë e goditjeve 
spekulative, u transformua në një kuadër monetar të konsoliduar, 
me një vendimmarrje transparente dhe të mirëpërcaktuar. me fjalë të 
tjera, ankora e përmendur më lart e monedhës u zëvendësua me një 
ankorë për inflacionin, e cila i përgjigjej shumë më mirë ekonomisë, 
pothuajse plotësisht të liberalizuar. 
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nga ana negative, shfaqja e hendekut të prodhimit luajti një rol 
dominues. grafiku �7 tregon hendekun e prodhimit, i cili në vitin 
�999 arriti në rreth � për qind të Pbb-së. 

madhësia e hendekut të prodhimit tregon se rregullimi i të 
ardhurave të çekuilibrit (paraprirës) ishte mjaft i kushtueshëm. 
modeli rënës i ekonomisë çeke ishte edhe më i dukshëm për shkak se 
në ekonomitë e transformimit të vendeve fqinje nuk kishin ndodhur 
zhvillime të ngjashme (shihni grafikun �8). 

gjithashtu, papunësia filloi të rritet në një nivel të ri prej rreth 8 
për qind. ndonëse nuk ishte e favorshme për ata që dolën të papunë, 
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zhvillimi makroekonomik përfitoi, pasi niveli më i lartë i papunësisë 
ndihmoi më pas në mbajtjen nën kontroll të pagave. 

stabilizimi makroekonomik ndikoi negativisht në luhatshmërinë e 
kursit të këmbimit. siç mund të shihet në grafikun �9, pas zhvlerësimit 
në vitin �997, koruna u vlerësua mjaft, si rezultat i diferencës së 
normës të lartë të interesit gjatë vitit �998, por u zhvlerësua përsëri 
(për shkak të diferencës së ulët të normës të interesit) në fillim të 
pranverës të vitit �999. Kështu, ndryshimi i shpejtë dhe i fortë u 
transformua në një inflacion të paqëndrueshëm, duke ndërlikuar 
pritjet e inflacionit dhe zbatimin e politikës së stabilizimit, bazuar në 
shënjestrimin e inflacionit. 

5. mësime 

nisur nga zhvillimet makroekonomike, monetare dhe bankare 
në republikën Çeke, gjatë �5 viteve të kaluara, nxjerrim mësimet e 
mëposhtme: 

mësimi �: ne mendojmë se gjatë viteve �996 dhe �997, 
politikëbërësit çekë nënvlerësuan tendencat drejt zhvillimit shumë 
të shpejtë, zhbalancimin e jashtëm dhe kërcënimin e përfaqësuar nga 
“Trinia e Parealizueshme”. ata gabimisht, e konsideruan ecurinë e 
rritjes në vitin �995 si të qëndrueshme dhe nuk iu përgjigjën siç duhet 
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liberalizimit të llogarisë kapitale. besojmë se largimi më herët nga 
ankorimi i kursit të këmbimit dhe koordinimi më i mirë i politikave 
ekonomike ndërmjet qeverisë dhe bankës qendrore, do të kishin 
qenë reagimet e duhura, të cilat do ta kishin shpëtuar ekonominë 
nga vështirësitë e krijuara gjatë viteve �998 dhe �999 (ose të paktën 
do t’i kishin kufizuar mjaft ato). me fjalë të tjera, në vend që të ishin 
drejtues të ngjarjeve gjatë viteve �996 dhe �997, politikëbërësit 
ndoqën ngjarjet dhe bënë zgjidhje dytësore. adoptimi i shënjestrimit 
të inflacionit në fillim të vitit �998 zëvendësoi drejtimin e mëparshëm 
të politikës monetare. 

mësimi �: Pasojat negative të zhvillimit shumë të shpejtë në mes 
të viteve �990 i atribuoheshin kryesisht mungesës së fleksibilitetit të 
anës të ofertës së ekonomisë, e cila nuk iu përgjigj rritjes të kërkesës së 
brendshme. me fjalë të thjeshta, as bota e makros dhe as ajo e mikros 
nuk ishin në formë të mirë në atë kohë. Që në vitin �998, është 
arritur një progres i konsiderueshëm në të dyja frontet. shtrëngimi 
makroekonomik rivendosi balancat makroekonomike. shumë masa 
të ndryshme, të ndërmarra në nivel mikro, e rritën fleksibilitetin dhe 
përfitueshmërinë e anës të ofertës të ekonomisë. Pa dyshim, një 
ekonomi fleksibël dhe konkurruese është shumë më pak e prekshme 
nga zhbalancimet makroekonomike dhe e mbrojtur nga goditjet e 
mundshme të jashtme dhe/apo të politikës. Kështu, shkakësia lidhet 
me të dyja rrugët: një ekonomi e fuqishme, nënkupton një balancë 
më të mirë makroekonomike dhe në të njëjtën kohë, politikat e 
shëndosha të stabilizimit, mbështesin rritjen e anës të ofertës. 

mësimi �: Tregjet (mjaft) konkurruese ndihmojnë mjaft në 
krijimin e një niveli të ulët inflacioni. në qoftë se pagat në sektorin 
publik mbeten nën kontroll (siç ishte rasti në republikën Çeke, 
gjatë periudhës �998 -�006), përcaktimi i pagave në sektorin 
dërrmues privat pengon zhvillimin shumë të shpejtë (tejnxehjen) 
të ekonomisë dhe shfaqjen e ndonjë inflacioni, të shkaktuar nga 
kërkesa. madje, vlerësimi nominal i tendencës së monedhës ndikon 
fuqishëm (nëpërmjet çmimeve të importit) për mbajtjen nën kontroll 
të çmimeve të sektorit të mallrave të tregtueshëm, domethënë për 
nivelin që është sistematikisht nën nivelin mbizotërues në ekonomitë, 
të cilat mbështeten në kurse këmbimi të pandryshueshme (si bordet 
e monedhës në vendet baltike). 
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mësimi �: Kostot fillestare shumë të larta lidhur me trashëgiminë 
socialiste ishin të pashmangshme. Transformimi ekonomik filloi 
menjëherë pas rënies së ekonomisë të planifikuar centraliste dhe nuk 
ekzistonin projekte të gatshme për ndonjë ndryshim të mundshëm të 
regjimit. Kostoja duhej paguar. 

Periudha pas vitit �99� është më e diskutueshme. duke e 
ekzagjeruar paksa, mund të themi se sektori bankar zëvendësoi 
pjesërisht ish-sistemin e rishpërndarjes qendrore të burimeve. 
mungesa relative e eficiencës të sipërmarrjeve u transformua në 
humbje të sektorit bankar. Ky proces, u nxit nga “kërkesat për 
transformim” dhe u ndihmua nga mbikëqyrja jo e duhur bankare, 
kuadri ligjor keqfunksionues dhe nënvlerësimi i rreziqeve. fillimisht, 
këto humbje ishin të nënkuptuara dhe të fshehura, por me kalimin 
e kohës ato u bënë të shprehura. Kostot u shpërndanë në agjenci të 
shumta dhe fatkeqësisht ekzistonte një tendencë për mospërfilljen e 
tyre dhe shtyrjen e zgjidhjeve mbrojtëse. besojmë se një pjesë e madhe 
e kostove të hasura si rezultat i konsolidimit dhe stabilizimit të sektorit 
bankar, mund të ishin mënjanuar dhe rreziqet korresponduese mund 
të ishin zhvendosur, në sektorin privat. 

Përcaktimi i kohës për privatizimin e bankave të mëdha u diskutua 
gjerësisht gjatë gjithë viteve �990. shtyrja e privatizimeve të bankave 
të mëdha në fillim të viteve �990, u bë kryesisht për shkak të motiveve 
politike, nisur nga besimi se ky sektor kryesor, që vepronte në një 
mjedis përgjithësisht të pasigurt, duhet të kontrollohej. megjithatë, 
bankat e mëdha shtetërore i tejkaluan (të paktën pjesërisht) kufizimet 
e buta që ekzistonin më parë për buxhetin dhe kjo nuk solli ndonjë 
vështirësi. madje, qeveria nuk rezultoi pronare e mirë, gjë që 
nënkuptonte paaftësi operacionale dhe ecuri drejtuese nën nivelin 
e duhur. 

besojmë se privatizimi i hershëm i bankave të mëdha do të kishte 
dhënë të ardhura më të larta (pjesët e tregut të bankave të mëdha 
fillimisht ishin shumë të larta) dhe kostot e transformimit, të hasura 
nga sektori publik gjatë periudhës së rënies të stabilizimit, do të kishin 
qenë shumë më të vogla, pasi shumica e kostove potenciale do të 
ishte mbuluar nga pronarë të rinj privatë. Kjo sugjerohet nga ecuria 
mjaft e përmirësuar e sektorit bankar, pas përfundimit të privatizimit 
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të bankave të mëdha. duke nxjerrë mësime nga pësimi, hezitimi 
për privatizimin e gjithë bankave shtetërore më mirë herët se vonë, 
duket se ka qenë i pajustifikuar. shtyrja e privatizimit shkaktoi kosto 
të panevojshme. 

me pak fjalë, sektori bankar duhet të privatizohej sa më shpejt 
të ishte e mundur dhe sa më mirë e sa më konkurrues të ishte e 
mundur. një sektor i tillë, është kusht i domosdoshëm (ndonëse jo i 
mjaftueshëm) për një ekonomi tregu fleksibël dhe një rritje ekonomike 
të qëndrueshme. shitjet e bankave që janë ende shtetërore dhe/ose e 
aksioneve të shtetit në banka, janë mjaft të këshillueshme. 

mësimi 5: bashkëveprimi ndërmjet problemeve të sektorit 
bankar dhe kthesës ekonomike duhet të shmanget. Pasojat e krizës 
binjake janë shumë serioze dhe kostot e hasura, janë mjaft të larta. 
sektori i çrregullt bankar intensifikon rënien ekonomike dhe e bën 
rimëkëmbjen më të vonuar dhe më të dhimbshme. 

mësimi 6: me qëllim që të shmanget luhatshmëria e inflacionit, 
këshillohet të zvogëlohet luhatshmëria e kursit të këmbimit me të 
gjitha mjetet e mundshme, në dispozicion. gjithsesi, do të ishte me 
vlerë të mundësohej ulja e inflacionit, me qëllim që të arriheshin 
diferenca të ulëta në normat e interesit. diferencat e ulëta kanë më 
pak gjasa për të stimuluar flukset dalëse apo hyrëse të kapitalit, i 
cili (në qoftë se do të ishte në një shkallë të lartë) do të jepte pasoja 
të dëmshme. Për të njëjtën arsye, do të ishte mjaft e dobishme të 
sterilizoheshin flukset hyrëse të kapitalit që lidhen me zhvillimet 
josistemike, si privatizimi i kompanive apo i bankave të mëdha 
shtetërore. adoptimi i skemave të sterilizimit me angazhimin e duhur 
të bankës qendrore doli shumë i efektshëm në republikën Çeke, 
gjatë gjysmës së parë të kësaj dekade. me fjalë të tjera, rrethanat e 
caktuara e justifikojnë marrjen e masave të veçanta. 

duke pohuar se politikëbërësit duhet të përqendrohen në 
paqëndrueshmërinë e ulët të kursit të këmbimit, nuk duam të 
themi se luhatshmëria e monedhës duhet të kufizohet apo edhe 
të zëvendësohet nga ndonjë lloj regjimi të kursit të pandryshuar 
të këmbimit. vlerësimi i kursit real të këmbimit, i materializuar 
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nëpërmjet vlerësimit nominal, provoi se ishte një mekanizëm 
rregullues i dobishëm për nivelet e çmimeve relative (të paktën në 
rastin çek) dhe drejtimi nëpërmjet të cilit ndodh konvergjenca reale 
dhe nominale. 

Kuadri i përgjithshëm makroekonomik dhe monetar mund të 
jetë plotësisht i qëndrueshëm, në qoftë se bazohet në ekzistencën 
e njëkohshme të: regjimit të luhatshëm të kursit të këmbimit, 
shënjestrimit të inflacionit, llogarisë së liberalizuar të kapitalit dhe 
ecurisë pozitive të anës të ofertës (sektori bankar konkurrent, sektori 
privat dominues, tregu i punës fleksibël, financa publike e balancuar). 
në këto rrethana, një përafrim i përshtatshëm në terma realë duhet 
të jetë relativisht i lehtë për t’u materializuar. 
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shënime

*Vít Bárta, Këshilltar i Zëvendësguvernatorit të Parë, Banka 
Kombëtare Çeke. 

� fondi i Pronës Kombëtare i republikës Çeke u themelua në vitin 
�99�, për të siguruar zbatimin teknik të vendimeve të veçanta, mbi 
privatizimin dhe administrimin e përkohshëm të interesave të pronës 
shtetërore, duke synuar privatizimin gradual, në përputhje me aktin 
mbi kompetencat e organeve të republikës Çeke për transferimin 
e pronës shtetërore tek persona të tjerë dhe me aktin e nxjerrë nga 
Këshilli Kombëtar Çek mbi fondin e Pronës Kombëtare, numër 
�7�/�99�.

� Česká inkasní (ČI) ishte një institucion me një qëllim të vetëm 
dhe që kontrollohej nga ministria e financave. ai u themelua në 
vitin 1993 dhe ishte i autorizuar të pastronte portofolin e ČSOB-
së shtetërore, gjatë transformimit të kësaj të fundit (veçanërisht për 
arkëtimet e trashëguara nga e kaluara prej kompanive shtetërore me 
partnerë tregtarë në vende që kishin rrezik të lartë potencial). u lidhën 
marrëveshje ndërmjet ministrisë të financave, bankës Kombëtare 
Çeke dhe ČSOB-së. Për këtë qëllim, ČSOB i akordoi Česká inkasní 
një kredi prej �9 miliardë koruna çeke (cZK), garantuar nga fondi i 
Pronës Kombëtare.  

� në mes të viteve �990, numri total i bankave arriti kulmin, me 55 
banka. �� prej tyre ishin banka me pronësi çeke, �5 ishin me pronësi 
të huaj dhe 8 ishin degë të bankave të huaja. 

� Përmendim vetëm disa: Kreditní a průmyslová banka u ndesh 
me probleme në vitin �99�, banka bohemia dhe ab banka në vitin 
1994 dhe Česká banka në vitin 1995.  

5 Česká Finanční iu dha detyra e zbatimit teknik të një programi për 
rritjen e stabilitetit të sektorit bankar çek. Ky “program stabilizimi”, 
i deklaruar në rezolutën e Qeverisë Çeke, numër 5�9, datë �6 tetor 
1996, u projektua për banka të vogla dhe të mesme. ČF kishte për 
detyrë edhe zbatimin e të ashtuquajturit “program konsolidimi”, i cili 
ishte shpallur më herët nga cnb, në lidhje me konsolidimin e sektorit 
bankar/bashkimet dhe shkrirjet e bankave të vogla. Objektivi i ČF 
është të administrojë borxhin e keq të blerë nga bankat e vogla, në 
përputhje me ligjin, me kthyeshmëri maksimale brenda një kohe sa 
më të shkurtër të mundshme dhe me kosto sa më të ulët.  

6 bujaria e bankave shtetërore në drejtim të kredidhënies, në mes 
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të viteve �990, ndonjëherë u quajt “socializmi bankar”. Ky term, 
pasqyronte faktin se bankat e kontrolluara nga shteti iu përgjigjën 
thirrjes të politikanwve  për të mbështetur transformimin ekonomik 
në dëm të bilanceve të tyre.  

7 havel (�00�) ka ofruar shumë shpjegime lidhur me procedurën, 
transparencën dhe drejtësinë e privatizimit të tre bankave të mëdha.  

8 nxjerrë nga ministria e financave dhe  cnb (�005). 
9 Kostot mjaft të larta në vitet �00� dhe �00� i referohen, ndër 

të tjera, tranche-it të larpërmendur të aktiveve “të zeza” dhe “gri”, 
domethënë kreditë e këqija dhe aktivet e ngjashme, të transferuara 
nga ish-Investiční a Poštovní banka në bilancet e KoB/Česká 
konsolidační agentura.
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Luigi Passamonti*
Franco Bruni**
Peter Nicoll***

ÇëshTje Që lidhen me mbiKëQyrjen 
nga auToriTeTi PriTës në vendeT 

e evroPës juglindore. Pse 
ëshTë bashKëPunimi ndërmjeT 

auToriTeTeve Të vendeve PriTëse 
i dëshirueshëm dhe si Të bëheT e 

mundur arriTja e Tij?

nisur nga puna kërkimore që kemi drejtuar me gjithë autoritetet 
e bankave Qendrore në rajon mbi praktikat ekzistuese mbikëqyrëse 
dhe rregullatore, për sa i përket bankave shumëkombëshe dhe 
bashkëpunimit me vendet-mëmë, janë identifikuar një sërë fushash 
të interesit të përbashkët. në drejtim të mbikëqyrjes të vendit-pritës, 
është nënvizuar rëndësia e harmonizimit të një çështjeje shumë 
të thjeshtë, por edhe shumë të fuqishme. Kërkesa e rëndësishme 
ndërmjet mbikëqyrësve të vendit-pritës dhe selive qendrore të 
bankave është që të dhënat mbi gjendjen financiare dhe të dhënat e 
moduleve të jenë të njësoj, sepse në qoftë se ato nuk do të ishin në 
pajtueshmëri me çështjet, formatin dhe shpeshtësinë e raportimit, do 
të ishte e vështirë të shkëmbeheshin mendime dhe të vendosej një 
strategji e përbashkët për mbikëqyrjen dhe administrimin e rrezikut. 
ne kemi një dokument model për rumaninë, i cili trajton çështje të 
politikës që konsiderohen të rëndësishme nga mbikëqyrësit e vendit-
pritës, dokument i cili u shpërnda dje dhe u diskutua sot. 

në një takim të organizuar në vjenë, në muajin shtator të vitit 
të kaluar mbi këtë çështje, u fol konkretisht për aktivitete që mund 
të realizohen brenda një kohe relativisht të shkurtër. ne mund të 
analizojmë rezultatet dhe të nxitim rritjen e bashkëpunimit, me qëllim 
arritjen e rezultateve më ambicioze dhe sigurimin e mbështetjes nga 
dy anëtarët e tjerë të zinxhirit, domethënë nga mbikëqyrësit e vendit-



�88

pritës dhe nga bankat shumëkombëshe, siç e përmendi edhe Profesor 
franco bruni. besoj se nëpërmjet takimeve të rregullta të punës, 
mund të arrihet një marrëveshje për bashkëpunim rajonal. Çështjet 
parësore të politikës, që dolën nga takimi i vjenës, janë evidentuar në 
procesverbalin e takimit. 

Çështja e parë është qeverisja dhe marrëveshjet për administrimin 
e degëve-filialeve. Pati shumë diskutime për përbërjen e bordit 
drejtues. Kohët e fundit, serbia dhe maqedonia miratuan ligje të reja 
për të përmirësuar cilësinë e qeverisjes të bordit drejtues. 

Kolegët tuaj shprehën shqetësimin për kalimin e aktiviteteve 
operacionale nga filialet tek zyra qendrore dhe si të sigurohemi se 
ekzistojnë plane të mjaftueshme, për të mundësuar vazhdimin e 
operacioneve në vendet-pritëse. 

Çështja e dytë është konkurrenca dhe vlerësimi i saj: sipas produktit, 
sipas rajonit, sipas segmentit dhe si mund t’i trajtojë politika këto 
çështje. 

në këtë skenar dolën edhe çështje të tjera “tradicionale”, si mbrojtja 
dhe edukimi i konsumatorit. lidhur me këtë çështje, ju informoj me 
kënaqësi se në takimin tonë të ardhshëm rajonal do të diskutohet për 
çështjen e mbrojtjes së konsumatorit. është interesante të shihet se 
ne po largohemi nga vlerësimi i rrezikut dhe po ecim drejt ndërtimit 
të një infrastrukture të fuqishme për mbrojtjen e bankave dhe të 
klientëve të tyre. Çështja e shkëmbimit të informacionit lidhet edhe 
me standardizimin e modulit të raportimit. 

bashkëpunimi mund të ndihmojë në zgjedhjen e instrumentit, 
nëpërmjet analizës të natyrës dhe ndërlikimeve, dhe të pikave të 
referencës me përvojat rajonale dhe ndërkombëtare – domethënë 
mbikëqyrësit rajonalë në një vend mund të bashkëpunojnë dhe të 
shqyrtojnë si mund të konsiderohen çështjet e hasura në vendin “a” 
nga këndvështrimi i vendit “b” ose “c”, për të bërë krahasime dhe 
për të nxjerrë mësime përkatëse. 

u përmendën edhe sfidat e implementimit si për shembull, 
bashkëpunimi me institucionet e tjera vendase, antitrusti, zbatimi 
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i kontratave dhe roli i rregullatorëve të caktuar, kodet e sjelljes në 
industrinë bankare, si të ndikohet mbi banka, selitë qendrore dhe 
mbështetja nga mbikëqyrësit e vendit-mëmë.

Takimi tjetër është planifikuar të bëhet pas një muaji, me po ata 
pjesëmarrës, por po planifikojnë të marrin pjesë edhe dy vende të 
tjera, pra kemi një auditor pothuajse të plotë. Për disa pjesëmarrës, 
kishte sens që ky grup të ndërmerrte vizita pune të përbashkëta për 
shembull, në bazel apo në bruksel, për të kuptuar më mirë çështjet me 
të cilat përballen mbikëqyrësit në rajon. i njëjti grup mund të përgatiste 
mundësinë e diskutimit të çështjeve të interesit të përbashkët gjatë 
këtyre vizitave, para takimit me homologët ndërkombëtarë. Përfitimet 
nga rritja e bashkëpunimit për mbikëqyrjen nga autoriteti pritës në 
rajon, mund të jenë temë për një konferencë mbi stabilitetin financiar 
të rajonit, nëpërmjet një dialogu më shprehës me mbikëqyrësit e 
vendit-pritës. 

siç ka thënë Profesor franco bruni, është më mirë kur shqipëria, 
bosnje-hercegovina të kenë komunikuar së bashku për një sërë 
çështjesh, para se të diskutojnë për shembull, me austrinë dhe 
italinë. në këtë mënyrë, do të ketë pak ndryshime në këndvështrimet 
e tyre dhe kjo gjë do të pasqyrohet në mundësinë për të pasur më 
shumë produkte të standardizuara dhe shërbime ndaj klientëve në 
dobi të kostos dhe eficiencës, duke shtruar kështu rrugën për fazën e 
integrimit me procedurat e be-së. 

Kjo nënkupton gjithashtu, edhe kalibrimin e punës së këtij 
grupi rajonal drejt standardeve të diskutuara, me qëllim arritjen e 
standardeve më të mira. Kjo gjë nuk mund të arrihet vetëm nga ky 
grup, por nevojitet edhe inkurajimi i mbikëqyrësve të vendit-mëmë 
për mbikëqyrësit e vendit-pritës. organizatat ndërkombëtare, si 
banka botërore, fondi monetar ndërkombëtar dhe bazeli, mund të 
kontribuojnë nëpërmjet shpërndarjes së moduleve të bashkëpunimit, 
duke rritur kështu partneritetin ndërmjet institucioneve.

Programi i Konvergjencës mbështet iniciativën dhe duhet të 
konsiderohet si një katalizator, për të ndihmuar dhe sjellë njerëzit 
rreth tryezës së bisedimeve, për të përgatitur rendin e ditës dhe për 
të ofruar mbështetje teknike. 
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ne duhet të mbështesim një bashkërendim rajonal, i cili mund të 
dalë nga ky proces dhe mund të jetë në gjendje të ndryshojë formën 
e bashkëveprimit midis mbikëqyrësve të vendit-mëmë dhe të vendit-
pritës. 

shumë faleminderit.

*luigi Passamonti, Këshilltar i lartë, Zyra e Zhvillimit të sektorit financiar dhe Privat, 
Zëvendëspresident, banka botërore.
**franco bruni, Profesor i ekonomisë monetare ndërkombëtare, universiteti 
bocconi, itali dhe Programi i Kovergjencës së bankës botërore.
**Peter nicoll, anëtar i bordit drejtues, banka Qendrore e bosnje-hercegovinës.
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KrediTë e PaZaKonTa hiPoTeKore
Allen Frankel*

hyrje�

deri disa vjet më parë, shumë nga vendet me nivel të lartë të 
ardhurash kërkuan të ruanin mekanizmat dallues kombëtarë të 
financimit për strehim.� Këtë gjë e bënë duke ruajtur “qarqe 
speciale”, të cilat i drejtuan fondet tek financimi i strehimit, duke 
i lejuar firmat me paaftësi paguese, të specializuara në financimin 
e banesave për strehim, të vazhdojnë veprimtarinë e tyre. në vitet 
�990, u pranua dhe u trajtua kostoja e lartë e këtyre veprimeve. më 
pas, u krijua një paragjykim në drejtim të iniciativave derregullative. 
në disa vende, këto iniciativa rezultuan në integrimin e tregjeve të 
financimit të strehimit me tregjet e obligacioneve të qeverisë. Kjo, 
u arrit nëpërmjet zbatimit të teknologjisë dhe zhvillimit të tregjeve 
sekondare në ekspozimet e rrezikut lidhur me hipotekat. 

në evropën juglindore është dëshmuar tashmë etapa e parë e 
përfshirjes së individëve në procese financiare të bazuara në treg. 
edhe në këtë etapë të hershme të thellimit financiar, marrëveshjet e 
sofistikuara të financimit të strehimit po eksplorohen si nga firmat 
vendase, ashtu edhe nga firmat e huaja. ekziston një arsye e fortë pse 
politikëbërësit duhet t’i vëzhgojnë këto përpjekje, edhe kur lidhja me 
sektorin financiar është e kufizuar. shumë fakte mbështetin tezën që 
zhvillimi i sektorit financiar është themelor për rritjen e ekonomisë.
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Ky argument thekson rëndësinë e mekanizmave financiarë, që 
nxitin ndërmjetësimin e kredisë bazuar në vlerën e kolateralit të 
banesave, domethënë mekanizmat që mund të përshtatin interesat 
e individëve në investimin e kapitalit në projekte me rrezik, siç janë 
bizneset e porsahapura. 

vlera e kolateralit të banesave është subjekt i ndryshimeve të mëdha 
në vende të ndryshme. Pas këtyre ndryshimeve qëndrojnë ndryshime 
në infrastrukturën financiare, në sistemet ligjore dhe në udhëzuesit 
e mbikëqyrjes. nga sa më sipër, del në pah një fakt jo rastësor. në 
ato vende ku strehimi konsiderohet si kolateral me diferencë të ulët 
(cilësi të lartë) ndërmjet vlerës së tregut dhe vlerës së përcaktuar nga 
kreditori, vlera e kolateralit ka shumë më tepër rëndësi për ecurinë e 
përgjithshme të ekonomisë në tërësi. 

disa ekonomistë kanë pasur një vizion më pak pozitiv në lidhje 
me përfitimet nga bumet e kredive të mbështetura me kolateral. 
Pikëpamjet e tyre janë marrë nga modele ekonomike që përfshijnë 
forma të përshpejtuesit financiar, në bazë të rolit të kërkesave për 
kolateral. në mënyrë tipike, në modele të tilla, goditjet ekzogjene, siç 
janë pritjet për rritje reale më të shpejtë ekonomike, rrisin vlerën e 
aktivit të përdorur për kolateralin e kredisë. Kjo çon në një rritje të 
kredisë, pasi pasuria e re e huamarrësit pakëson kufizimet për kredi. 
nga ana tjetër, rritja e kredisë, çon në rritjen e mëtejshme të çmimeve 
dhe të kërkesës për aktive, duke pakësuar më tej kufizimet për kredi 
të huamarrësit, e kështu me rradhë. 

i gjithë procesi mund të kthehet nga ana e kundërt. huamarrësit 
që nuk mund të shlyejnë borxhin e vet, e shohin kolateralin e tyre 
të konfiskuar dhe të shitur në përfitim të kreditorëve. Çmimet e 
aktiveve bien, duke e pakësuar vlerën e kolateralit dhe për rrjedhojë, 
kreditori rrit kërkesat për kompensim. Kjo mund të çojë në një 
situatë kritike për kredinë: pakësimi i kredisë çon në reduktimin e 
kërkesës dhe uljen e çmimeve të aktiveve, duke përforcuar më tej 
kufizimet e huamarrësit për kredi, e kështu me rradhë.

në zbatim të strategjive të rritjes ekonomike, vendet me ekonomi 
në zhvillim shpesh kanë zgjedhur përafrimin e shpejtë, duke adoptuar 
teknologjitë më të përparuara. Preferenca për telefona celularë kundrejt 
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atyre fiks është një shembull i përmendur shpesh në këtë drejtim. 
ana pozitive e një strategjie për heqjen nga përdorimi të teknologjive 
të vjetruara është ndikimi pozitiv në interesat e politikëbërësve për 
përshpejtimin e normës së përafrimit të standardeve të jetesës me 
vendet e përparuara. ana negative është mossuksesi: investime të 
këqija me pasoja, që shkaktojnë sistematikisht kaos. 

PiKa e referimiT: ProduKTeT e Kredive Për 
sTrehim në shTeTeT e bashKuara 

Pika ime e referimit lidhur me sistemin më të përparuar në dhënien 
e kredive për strehim, është ai i shteteve të bashkuara. hipoteka 
e shteteve të bashkuara ofron shumë më tepër alternativa, sesa 
ndodh zakonisht gjetkë. individët e shteteve të bashkuara mund të 
zgjedhin, që të paguajnë norma interesi të luhatshme ose fikse; mund 
të zgjedhin kohën kur rivendoset hipoteka; mund të zgjedhin afatin 
dhe normën e amortizimit; mund të parapaguajnë lirisht dhe mund 
të angazhohen në tërheqjen e fondeve të veta për shtëpi. së fundi, 
nuk është e nevojshme, që individët të bëjnë pagesa të menjëhershme 
për t’u kualifikuar për një hipotekë shtëpie. në këto raste, individët 
paguajnë një normë hipoteke të ponderuar me rrezikun, me qëllim 
kompensimin e huadhënësit për shtimin e rreziqeve në drejtim të 
mospërmbushjes të detyrimeve. 

në shtetet e bashkuara, sistemi i financimit të strehimit ka 
ndryshuar rrënjësisht gjatë dekadës së fundit. Ky ndryshim është 
produkt i përdorimit të teknologjive. së pari, kapaciteti i ri për 
vlerësimin e mundësive të ndryshme lidhur me kontrata hipotekash me 
huamarrës, bazohet kryesisht në investimin për pajisje kompjuterike 
dhe në kapacitete për shpërndarjen e rrjetit. së dyti, ai është gjithashtu 
produkt i tregtimit më intensiv të ekspozimeve të rrezikut të normës 
së interesit bazuar te dollari amerikan, nëpërmjet kontratave derivate 
mbi banak. së treti, ai është një produkt i përmirësimeve në marrjen 
e të dhënave dhe në modelimin e sjelljes së individëve. Kjo e fundit 
është e rëndësishme për zhvillimet e çmimvënies, të bazuara në 
rrezik ndaj individëve me rrezik më të lartë për shembull, ndaj atyre 
individëve, që nuk zotërojnë mjete financiare për kryerjen e një pagese 
të menjëhershme (investim i fondeve të veta) për një shtëpi banimi. 
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Tani kthehem te mënyra se si ndryshimet e teknologjisë u 
pasqyruan në organizimin industrial të financimit të hipotekave 
në shtetet e bashkuara, në vitet �990. Po të shohim ndryshimet e 
ndodhura, të bën përshtypje roli i zhvillimeve në teknologji. nisur 
nga sa më sipër, duhet të pranohen politikat rregullatore liberale të 
shteteve të bashkuara që drejtojnë biznesin e hipotekave. Politikat 
rregullatore liberale janë një kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm, 
për ndryshime në organizimin industrial të financave, që duhet të 
nxiten nga novacionet teknologjike. 

KaraKTeri i financimiT Të hiPoTeKave në shTeTeT 
e bashKuara në fillim dhe në mes Të viTeve �990

hipotekat standarde të kredive, vetëm për kreditë primare, e kanë 
origjinën te banka dhe institucione të tjera financiare. standardet, që 
u përdorën në shtetet e bashkuara për nënshkrimin e titujve ishin 
ato të agjencive të strehimit, të cilat, ndër të tjera, i kufizonin kreditë 
hipotekare deri në 80 për qind të vlerës së shtëpisë.� agjencitë qëndronin 
të gatshme të blinin kredi të kualifikuara. Kreditë e blera, u grupuan 
në letra me vlerë të garantuara në hipotekë. letrat me vlerë, që nuk 
mbaheshin nga agjencitë, iu shpërndanë bankave dhe investitorëve 
institucionalë si për shembull, kompanive të sigurimeve. 

agjencitë e strehimit nuk u lejuan (dhe vazhdojnë të mos lejohen) 
të hynin në kredi hipotekare origjinale për klientë me pakicë, ndaj ato 
operuan nëpërmjet një rrjeti agjentësh të deleguar: banka tregtare dhe 
ndërmjetës hipotekash. Për çështje të ndryshme, agjencitë adoptuan 
procese të automatizuara për nënshkrimin e titujve. Këto procese 
ishin tërheqëse, pasi mund të zbatoheshin në mënyrë standarde nga 
zanafillës të ndryshëm hipotekash. Kërkesat e huamarrësve me rrezik 
të ulët mund të shqyrtoheshin pa problem nëpërmjet modeleve të 
vlefshme statistikore. 

KaraKTeri i financimiT Të hiPoTeKave në 
shTeTeT e bashKuara në viTin �006

me kalimin e kohës pjesa e kredive hipotekare standarde, 
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akorduar huamarrësve primarë është pakësuar mjaft. shumica e 
kredive aktualisht nënshkruhen nga kompani financiare jobanka, 
të njohura si banka hipotekash. shumë kredi mundësohen nga 
ndërmjetës hipotekash, që shërbejnë si agjentë kundrejt përfitimit 
të një komisioni. ofrohet një gamë e gjerë produktesh për kredi. 
Çmimi përcaktohet duke marrë parasysh pikët e vlerësuara si 
parashikues të fortë të sjelljes, e cila lidhet me mospërmbushjen në 
kohë të detyrimit. 

Çmimi i kredive standarde dhe jostandarde përcaktohet në tregun 
sekondar. Çmimi i kredive është i pandjeshëm ndaj raporteve hua/
vlerë nën 80 për qind. novacionet e kohëve të fundit për kreditë, 
kërkojnë ndaj huamarrësve të bëjnë pagesa vetëm të interesit për një 
periudhë fillestare dhe ofrojnë alternativën e pagesave edhe më të 
ulëta, të cilat, në qoftë se zgjidhen, do të rezultojnë në amortizimin 
negativ të shumave të kryegjësë së zotëruar. në mënyrë të veçantë, 
duke reaguar pjesërisht ndaj shprehjeve të shqetësimeve të publikut 
nëpërmjet mbikëqyrësve bankarë dhe agjencive të klasifikimit të 
kredive, këto hua nuk ofrohen për grupe huamarrësish më pak të 
besueshëm. Pra, dhënia e kredive jo të bazuara në çmim, vazhdon 
të luajë një rol kuptimplotë në tregun e financimit të strehimit në 
shtetet e bashkuara. 

inTerPreTimi i Tendencave

Tendencat afatgjata

hipotekat e shtëpive janë vazhdimisht të rëndësishme për situatën 
financiare të individëve të shteteve të bashkuara. grafiku � më poshtë 
tregon se borxhi i hipotekës, si përqindje e Pbb-së u rrit, nga rreth 
�5 për qind në vitin �950 në rreth 75 për qind në fund të vitit �005.� 
niveli i lartë i raporteve korente për vendet e evropës Qendrore është 
pak më poshtë sesa niveli i shteteve të bashkuara në vitin �950. në 
përgjithësi, rritja e shpejtë e borxhit hipotekar në shtetet e bashkuara, 
ka ndjekur nga afër mbështetjen në rritje të tregut të hipotekave mbi 
titullizimin. Titullizimi në shkallë të lartë i hipotekave mbetet një 
praktikë tregu e veçantë, jashtë shteteve të bashkuara.5 
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Tendencat afatmesme

Për më shumë se dy dekada, nga mesi i viteve �970 deri në fund të 
viteve �990, shkalla e pronësisë mbi banesat në shtetet e bashkuara 
ka qenë e ulët6, gjë që kohët e fundit është rritur shumë nga familjarët 
e rinj. Ky fenomen shpjegohet me faktin se rritja e menjëhershme 
pasqyron uljen efektive të pagesës paraprake të detyruar, si rrjedhim 
i shtimit të hipotekave për “përballueshmëri” të tregut.7 

Çmimet e banesave

gjatë disa viteve të fundit, në Kaliforni çmimet e shtëpive të 
banimit të financuara me kredi nën normën parësore u rritën më 
shumë në terma përqindjeje, sesa ato të shtëpive të tjera.8,9 Kjo gjë 
të befason, pasi këto shtëpi nuk janë blerë prej individëve që kanë 
pasur rritje relativisht të lartë të ardhurash. gjithashtu, nuk pritet 
që shtëpitë të vendosen në fqinjësi me shtresën e lartë sociale, ku 
pronarët e motivuar të shtëpive kanë arritur të bllokojnë ndërtimet 
e reja për strehim. një shpjegim i përshtatshëm për këto të dhëna 
është që shtëpitë ishin blerë nga huamarrës nën rendin e parë, të 
cilët nuk do të ishin kualifikuar për kredi hipotekare, në qoftë se do 
të vazhdonin të përdoreshin standardet e nënshkrimit të titujve, që 
ishin në fuqi para ndërrimit të shekujve. 
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ilustrimi i argumentit

në lidhje me këtë pikë, mendoj se duhet të përdorim abstragimin, 
me qëllim nxjerrjen në pah të rëndësisë potenciale të asaj që ka 
ndodhur në shtetet e bashkuara, lidhur me çfarë mund të ndodhë, 
me kalimin e kohës, në evropën juglindore.�0

aktivi themelor në diskutimin tonë është shtëpia përfaqësuese, 
me çmim real të tregut të barabartë me h.

Kemi një sistem financiar me tre grupe investitorësh – familjarë të 
rinj, familjarë të vjetër dhe institucione financiare që kanë bilance. 

Të treja grupet kanë karakteristikat e mëposhtme:

• familjarët e rinj fillojnë pa aktive strehimi. Çdo familjar ka 
një histori kredie të dokumentuar. gjithashtu, dokumentohet 
edhe potenciali i fitimeve në të ardhmen, për secilin 
familjar. 

• familjarët e vjetër janë investitorë pa burime të huajtura për 
strehim. në fillim të ilustrimit, këta individë zotërojnë gjithë 
stokun e strehimit. 

• familjarët e rinj, gjatë gjithë jetës, do të kenë të ardhura më 
të larta sesa të vjetrit. Kjo është pasqyruar në vlerësimet më 
të larta private të bëra për shtëpi banimi nga familjarët e rinj, 
në krahasim me familjarët e vjetër. megjithatë, përmasat e 
tyre mbeten ende të pasigurta. 

• firmat financiare kanë detyrime financiare ndaj familjarëve 
të vjetër dhe veç kësaj, u akordojnë kredi hipotekare 
familjarëve të rinj. Çmimet e shtëpive janë një funksion në 
rritje i pjesës të stokut të shtëpive të garantuara me hipotekë 
ndaj familjarëve të rinj.

Pika e fundit ilustrohet nga grafiku � më poshtë. Çmimi marzhinal 
i blerjes së një shtëpie është një funksion në rritje i blerjeve të shtëpive 
nga familjarë të rinj. sa më i lartë të jetë çmimi i shtëpisë, h’ mund 
të realizohet kur blerjet e shtëpive nga familjarë të rinj të mund të 
bëhen me pagesa të menjëhershme më të ulëta. 
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Çfarë mund të nxirret nga ilustrimi i mësipërm, nisur nga pikëpamja 
e përgjithshme e sistemit financiar? 

• Proceset për marrjen e një kredie kanë rëndësi edhe pse 
zanafillësit e rregulluar për kredi, siç janë bankat, nuk 
vazhdojnë të japin kredi. 

• Përqindjet e pronësisë së shtëpive të banimit nga familjarë të 
rinj, ka gjasa të jenë mjaft të ndjeshme ndaj ndryshimeve në 
standardet e nënshkrimit të titujve jo të bazuar në çmim, siç 
është pagesa e menjëhershme minimale e detyruar.

• ndryshimet në vlerën reale të tregut të shtëpive mund të 
reflektojnë ndryshime edhe në teknologjinë financiare, të 
cilat nuk do të pasqyrohen në likuidimin e shtëpive gjatë një 
koniukture të ulët lidhur me strehimin. 

disa çështje për politikën

roli kyç i mbikëqyrjes financiare është të mbikëqyrë sistemin e 
kredive, në të cilin institucionet e mbikëqyrura mbajnë standarde 
të larta nënshkrimi titujsh, pavarësisht nga presionet konkurruese. 
mandatet mbikëqyrëse zbatohen nga politika, që inkurajojnë sjelljen 
institucionale për të siguruar nivele të administrueshme. gjatë viteve 
të fundit, është vlerësuar se arbitrazhi rregullator i mandateve të 
papajtueshme mund të jetë një burim rreziku në sektorin financiar. 
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një pasojë e paparashikuar nga ky vrojtim ka qenë përqendrimi më 
intensiv i firmave financiare te rreziqet, që ato mund të administrojnë 
në mënyrë produktive. në kuptimin e përgjithshëm, vrojtimi ka nxitur 
shpërndarjen e rreziqeve të transferueshme larg firmave të sektorit 
financiar. domethënë, përgjegjësitë e administrimit të rrezikut 
financiar tashmë janë shpërndarë më gjerë ndërmjet agjentëve të 
tjerë ekonomikë. 

Teknologjia ka luajtur rol parësor, ndërmjet forcave kryesore që 
kanë çuar përfundimisht në zhvendosjen e rrezikut. Teknologjia e 
zbatuar në financimin e strehimit në shtetet e bashkuara, ka lejuar që 
rreziqet të shpërndahen dhe rigrupohen, e më pas të shiten veçmas. 
Krahas produkteve të reja (si letrat me vlerë të mbështetura nga 
hipoteka), ndryshimi teknologjik ka siguruar edhe mjete të reja dhe 
më të lira për livrimin e produkteve dhe për shpërndarjen e gjerë të 
informacionit. 

Plotësimi i kushteve paraprake për zbatimin e suksesshëm të 
teknologjive të reja, nuk mund të merret si i vërtetë pa prova. Që 
të funksionojnë siç duhet, sistemet financiare të bazuara tek tregu, 
kërkojnë një infrastrukturë të kushtueshme për t’u ndërtuar dhe 
për t’u mbajtur. madje, individët duhet të jenë të mirinformuar 
financiarisht, që të përdorin me përgjegjësi produkte financiare të 
sofistikuara, qoftë si huamarrës, qoftë si investitorë. 

studiuesit kanë filluar të vlerësojnë rëndësinë e politikës së 
çështjeve të informimit financiar. hipotekat janë bërë kontrata mjaft 
të ndërlikuara. në qoftë se një numër i madh huamarrësish nuk i 
dinë termat e hipotekës së tyre, ata mund të habiten nga ndryshimet 
kontraktuale në pagesa dhe më pas, mund të hasin vështirësi 
financiare. 

Puna kërkimore e stafit të Federal Reserve, e botuar në vitin �006, 
ngriti disa pyetje.�� një gjetje ishte ekzistenca e më shumë gjasave, që 
huamarrësit me të ardhura të ulëta apo me arsim të pamjaftueshëm, 
të mos i njihnin termat e hipotekave të tyre. nga ana tjetër, kjo 
krijoi shqetësimin e politikës që huamarrësit, të cilët nuk mund t’i 
përshkruajnë me saktësi termat e hipotekave të tyre, ka mundësi 
gjithashtu të mos i kuptojnë rreziqet e qenësishme. 
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aktualisht, në shtetet e bashkuara, mbikëqyrësit financiarë kanë 
qenë kundër ofrimit të produkteve të përcaktuara për huamarrës me 
të ardhura të larta, duke i mundësuar ato për një grup më të gjerë 
klientësh.�� me kalimin e kohës, mbikëqyrësit e sektorit financiar në 
evropën juglindore, mund të dalin në përfundimin se duhet të bëhet 
dallimi ndërmjet individëve, lidhur me produktet financiare që mund 
të ofrohen.

besimi më i madh në forcat e tregut në ekonomi si në ato të 
evropës juglindore, i ka nxitur palët e interesuara t’i trajtojnë rreziqet 
në ekonomi, si gjithnjë e më shumë të krahasueshme me ato të 
ekonomive të zhvilluara. mbikëqyrësit e vendit-mëmë dhe drejtuesit 
e bankave mbështeten gjithnjë e më shumë në grupe të gjera, duke 
përdorur teknika të standardeve globale për vlerësimin e rrezikut. Ky 
përmirësim i kapacitetit për përcaktimin e vlerës së operacioneve, ka 
përshpejtuar integrimin e institucioneve financiare në tregun global 
për kontroll të përbashkët. 

në vitin �006, në fjalën presidenciale në shoqatën amerikane 
të financave, john campbell diskutoi për çështje të studimit të 
financimit të strehimit. ai foli rreth faktit se shumë individë marrin 
vendime financiare të mira, por vetëm një pakicë bën gabime të 
konsiderueshme. ai diskutoi për produktet financiare, që përfshijnë 
një subvencion të kryqëzuar nga individë naivë apo të sofistikuar dhe 
për mënyrën se si ata mund të pengojnë novacionin financiar për 
përmirësimin e mirëqenies.�� vlerësimi i campbell mund të jetë më 
i rëndësishëm për situatat e vendeve me ekonomi në tranzicion. në 
qoftë se është kështu, a nuk do të ishte më i rëndësishëm edhe për 
mbikëqyrësit e vendit-pritës?

Politikat në fjalë iu përkasin aspekteve të përgjithshme të mbrojtjes 
së konsumatorit. ato përfshijnë hapje ndaj konsumatorit, këshillim 
më të mirë për planifikimin financiar, nxitje të sigurimit të produkteve 
të thjeshta financiare, aksesin e përzgjedhur në tregje me produkte 
të reja financiare (për shembull, hipoteka novatore për strehim) dhe 
përcaktimin e kërkesave kolaterale (për pagesat e menjëhershme) për 
kredi ndaj individëve. 
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shënime

* allen frankel, Këshilltar, departamenti ekonomik dhe monetar, 
banka për rregullime ndërkombëtare.

� mendimet e shprehura në këtë kumtesë janë të miat dhe nuk 
përputhen domosdoshmërisht me ato të bankës për rregullime 
ndërkombëtare. 

� “housing and personal wealth in a global context”, john 
muelbauer; a paper prepared for a united nations Wider Project 
meeting, april �006.

� ndonëse tashmë të privatizuara, fannie mae dhe freddie mac 
(agjencitë e strehimit), janë subjekt i kufizimeve qeveritare në lidhje 
me mënyrën e drejtimit të biznesit të tyre. Për shembull, ato nuk 
lejohen të nënshkruajnë kredi hipotekare mbi një kufi të ripërcaktuar 
çdo vit. një kufizim i tillë nuk zbatohet për veprimtari të nënshkrimit 
të hipotekave të firmave të tjera. 

� “The american mortgage in historical and international context”, 
richard K green and susan m Wachter, journal of economic 
Perspectives, fall �005. 

5 danimarka dhe australia janë dy vende të tjera me raporte të larta 
të borxhit hipotekar ndaj Pbb-së. në danimarkë, kreditë hipotekare 
tipike me normë fikse konvertohen në tituj të tregtueshëm, gjë që 
nuk ndodh me hipotekat australiane me norma të luhatshme. 

6 “The great turn-of-the century housing boom”, jonas d m 
fisher and saad Quayyum, economic Perspectives, federal reserve 
bank of chicago, �Q/�006.

7 Krahasuar me kreditë standarde hipotekare, hipotekat e 
përballueshme përfshijnë pagesa më të ulëta të huamarrësit, gjatë 
disa viteve të para të kredisë dhe pagesa më të larta më vonë. marrja 
e kredive të tilla i lejonte individët me të ardhura të mira të blinin 
shtëpi, në përputhje me të ardhurat e tyre afatgjata, në një etapë më 
të hershme. 

8 hipotekat nën normën parësore janë kredi ndaj huamarrësve, 
që nuk janë në gjendje të kualifikohen për kredi të nënshkruara nga 
agjencitë. 

9 “home price appreciation and subprime mortgage performance”, 
eugene xu, deutsche bank securities, presentation materials, july 
�006. 

�0 The illustration draws on a paper by hyun song shin entitled 
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“risk and liquidity in a system context”, december �005. The paper 
is available on the bis website. 

�� “do homeowners know their home values and mortgage term?”, 
brian bucks and Karen Pence, Working Paper, federal reserve 
board, january �006.

�� “a us supervisor’s perspective on current banking issues”, 
remarks by federal reserve board governor susan bies at the 
british bankers association supervision conference, �� october 
�006. 

�� “household finance”, john y campbell, revistë financiare, 
gusht �006. 
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PersPeKTiva e ausTrisë si një vend 
mëmë dhe PriTës

Michael Würz*

Zonja dhe zotërinj,

më lejoni të filloj me një histori të shkurtër. një herë në një provim 
shkolle, një student pyeti mësuesin e tij: a nuk janë këto të njëjtat 
pyetje me ato të vitit të kaluar?” mësuesi iu përgjigj: “Keni të drejtë, 
por ndërkohë përgjigjet kanë ndryshuar.” sa keq për studentin, nëse 
ishte përgatitur sipas përgjigjeve të vitit të kaluar. megjithatë, për 
mbikëqyrësit bankarë, situata është edhe më e ndërlikuar: ne duhet 
që jo vetëm të përshtatim përgjigjet tona me zhvillimet e reja, por 
edhe të përballemi me pyetje të reja shtesë. Për rrjedhojë, mbikëqyrja 
është një temë jetësore, sot me rregulla e metoda mbikëqyrëse në një 
shkallë më të lartë zhvillimi, të cilat nesër ka mundësi të merren si 
të pamjaftueshme. lëvizja nga baseli i tek baseli ii, i cili zbatohet 
në be që në � janar të vitit �007 është një shembull konkret i këtyre 
zhvillimeve. 

megjithatë, ka edhe shumë shembuj të tjerë në programin e be-
së, si: kërkesat për fondet e veta, mbikëqyrja e likuiditetit, kërkesat 
ndaj ekspozimeve të mëdha etj.. edhe sikur t’ia kushtonim gjithë 
konferencën këtyre temave, nuk do të mjaftonte për një trajtim 
të hollësishëm. ndaj, në fjalën time, do të merrem me njërën prej 
tyre: mbikëqyrjen bankare me jashtë. në një mjedis me tregje që 
ndryshojnë me shpejtësi, me përpjekje të pjesëmarrësve të tregut për 
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të ofruar produkte të reja, me tendenca të përqendrimit të grupeve 
të mëdha bankare dhe të rritjes së marrëdhënieve me jashtë, sfida e 
mbikëqyrësve është të sigurojnë mbikëqyrje të mjaftueshme. në këtë 
drejtim kanë lindur një sërë pyetjesh, për zgjidhjen e të cilave, rritja e 
bashkëpunimit në fushën e mbikëqyrjes mbetet një element-kyç. 

Për rrjedhojë, së pari do të paraqes një pamje të përgjithshme 
të bashkëpunimit mbikëqyrës, sipas përvojës së oesterreichische 
nationalbank (oenb) dhe më pas do të trajtoj shkurtimisht disa 
çështje të hapura, në këtë drejtim. 

Para së të kaloj tek çështja kryesore, dëshiroj të përfitoj nga rasti 
për të shpjeguar shkurtimisht rolin e oenb-së në mbikëqyrjen 
bankare. oenb nuk është “autoriteti bankar kompetent mbikëqyrës” 
i austrisë – kjo detyrë i është besuar autoritetit financiar të Tregut 
austriak (fma), i krijuar në vitin �00� si një autoritet i integruar 
mbikëqyrës. 

megjithatë, krahas plotësimit të detyrave për stabilitetin financiar 
e makroekonomik, oenb është gjithashtu mjaft e përfshirë edhe në 
mbikëqyrjen e institucioneve të veçanta financiare, kryesisht në dy 
mënyra: 

• Përfshirja institucionale ( për shembull, përfaqësimi në bordin 
mbikëqyrës të fmn-së, e drejta për të emëruar një anëtar në 
bordin e drejtimit).

• Përfshirja operacionale (për shembull, kryerja e inspektimeve 
në vend lidhur me rrezikun e kredisë dhe të tregut, duke 
përpunuar dhe analizuar raportimet e bankave, para se fma të 
nxjerrë rregulloren dhe para firmosjes të memorandumeve të 
mirëkuptimit).

Për të pasqyruar një pamje të plotë, dëshiroj të përmend edhe 
Komitetin e Tregut financiar. Ky Komitet është krijuar pranë 
ministrisë të financave, si një platformë e përbashkët për të treja 
institucionet përgjegjëse për stabilitetin e tregut financiar: oenb, 
fma dhe mef. objekti i tij është të nxitë bashkëpunimin dhe 
shkëmbimin e opinioneve, si dhe të japë rekomandime për çështje 
që lidhen me tregun financiar. Pra, mund ta shihni që në austri, 
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bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve kërkohet edhe në nivel 
kombëtar, në mbikëqyrjen e përditshme, si dhe në situata krize. 

megjithatë, për sa i përket dimensionit të bashkëpunimit të 
mbikëqyrjes me jashtë, austria është një shembull i mirë në përgjigje 
të pyetjes: Pse është vërtet i rëndësishëm bashkëpunimi? rëndësia e 
vendeve të evropës Qendrore lindore për tregun bankar austriak 
është gjithnjë e në rritje, gjë që kërkon zgjidhje specifike për procesin 
mbikëqyrës dhe veçanërisht për bashkëpunimin me jashtë. 

• në bazë të konsoliduar, totali i aktiveve të grumbulluara në 
segmentin e evropës Qendrore lindore u rrit me një të tretën, 
duke arritur në afërsisht ��6 miliardë euro në fund të vitit �005. 
Kjo pjesë zë �6 për qind të totalit të aktiveve të sistemit bankar 
austriak (kundrejt �� për qind në fund të vitit �00�). 

• fitimet para zbritjes së tatimeve në segmentin e evropës 
Qendrore lindore, në vitin �005 u rritën me 5�,7 për qind, duke 
arritur në �.� miliardë euro. Kjo rritje e shpejtë në fitime, e cila 
drejtohet nga filialet në evropën Qendrore lindore (përfshirë 
blerjet e reja) dhe nga rritja e vëllimit të kredive direkte, i çoi 
fitimet totale të përgjithshme të sistemit bankar austriak, në �5 
për qind (kundrejt �7 për qind në fund të vitit �00�).

duke parë anën tjetër të monedhës, përkatësisht pjesën e aktiveve 
të sistemit bankar austriak që zotërohet nga pronarë të huaj, ndërmjet 
shteteve të vjetra anëtare të be-së, austria është një ndër vendet ku 
pronësia e huaj zë pjesën më të madhe. në vitin �00�, në nivel të 
konsoliduar, të huajt zotëronin ��,65 për qind të aktiveve totale të 
sistemit bankar austriak, gjë që e vendos austrinë në vend të katërt, 
pas finlandës, irlandës dhe Portugalisë. megjithatë, për sa i përket 
shteteve të reja anëtare të be-së, domethënë, shteteve anëtare që u 
pranuan në be në vitin �00�, pjesa e aktiveve bankare me pronësi të 
huaj është përgjithësisht shumë më e lartë; në disa shtete anëtare ajo 
është edhe më e lartë se 90 për qind!

Çfarë përfundimesh nxjerrim nga këto shifra? 

• së pari, vetë bankat po përballen me sfida të reja, veçanërisht 
për sa i përket administrimit të rreziqeve të tyre dhe strategjive 
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të tyre konkurruese. 
• së dyti, për shkak të rritjes së integrimit të tregut të shërbimeve 

financiare të be-së, bashkëpunimi mbikëqyrës bëhet kusht i 
domosdoshëm për mbikëqyrje të efektshme bankare. nevoja 
për bashkëpunim në fushën e mbikëqyrjes nuk ndalon në 
kufijtë e be-së. Për shembull, për sa i përket bankave austriake, 
50 për qind e filialeve (në drejtim të totalit të aktiveve dhe 
përfitueshmërisë) janë licencuar në vende joanëtare të be-së, 
në rajonin e evropës Qendrore lindore. madje rritja, qoftë 
e aktiveve totale, qoftë e rezultateve në fund të periudhës, 
si dhe në drejtim të kredisë, është shumë më dinamike në 
shtetet joanëtare të be-së. Prandaj, austria e konsideron 
jashtëzakonisht të rëndësishme vendosjen e një bashkëpunimi 
të mirë edhe me autoritetet mbikëqyrëse të vendeve të evropës 
Qendrore lindore, që nuk janë anëtare të be-së. 

• së treti, veprimtaritë bankare me jashtë mund të çojnë në 
diversifikim të mëtejshëm të portofolit të bankave, por kjo 
nënkupton edhe rritjen e rreziqeve për përhapjen e fenomeneve 
zinxhir, të paktën në rastin e ngjarjeve të mëdha. Për rrjedhojë, 
kërkohen analiza të hollësishme për stabilitetin financiar, nisur 
edhe nga perspektiva rajonale. 

siç tregohet edhe nga shifrat e mëparshme, në austri kemi përvojë 
me të dyja rolet, si mbikëqyrës të vendit-mëmë e pritës. Personalisht, 
mendoj se kjo përvojë është shumë e nevojshme, sepse duke e parë 
bashkëpunimin nga të dyja anët bën që të njihen nevojat përkatëse 
të palës homologe, gjë që ndihmon në krijimin e marrëveshjeve të 
bashkëpunimit. 

në këtë kontekst, duket qartë se për shkak të procesit të zbatimit 
të basel ii, nevoja për bashkëpunim në fushën e mbikëqyrjes është 
rritur. Kjo, për shkak të numrit të lartë të kërkesave cilësore të shtyllës 
� etj.. njësoj si për publikimet e Komitetit të baselit për zbatimin në 
nivel ndërkombëtar të akordit të ri dhe ndarjen e informacionit 
të vendit-mëmë dhe pritës, e ashtuquajtura direktivë e Kërkesave 
për Kapitalin, që e zhvendos baselin ii në ligjin e komunitetit, e 
njeh këtë nevojë dhe përmban edhe dispozita të veçanta lidhur me 
bashkëpunimin. madje, ajo përcakton edhe rolin e mbikëqyrësit 
të vendit-mëmë në mbikëqyrjen e konsoliduar. autoriteti për 
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mbikëqyrjen e konsoliduar duhet të bashkërendojë grumbullimin 
dhe shpërndarjen e informacionit të rëndësishëm, të planifikojë dhe 
të koordinojë veprimtaritë mbikëqyrëse në vijimësi dhe në situata të 
jashtëzakonshme. së fundi, ai luan një rol vendimtar në procesin e 
miratimit të modelit për administrimin e rrezikut me jashtë, në qoftë se 
mbikëqyrësit e përfshirë, nuk arrijnë të bien dakord me një përcaktim 
të përbashkët, brenda një periudhe prej gjashtë muajsh. veçanërisht, 
kjo e fundit kërkon marrëveshje specifike për bashkëpunim. 

megjithatë, ka edhe tendenca strukturore që ndikojnë në procesin 
e mbikëqyrjes me jashtë. Për shembull, grupet bankare priren të 
centralizojnë funksione të caktuara biznesi në një bazë të gjerë 
grupi. Të ashtuquajturat “Qendra përsosmërie” sigurojnë shërbime 
horizontale për pjesë të ndryshme të grupit bankar dhe për juridiksione 
të ndryshme. Përsëri, bashkëpunimi mbetet një fjalë-kyç! 

Parimisht, mund të dallohen dy forma bashkëpunimi:

• bashkëpunimi shumëpalësh në komitete të posaçme: Komiteti 
i mbikëqyrësve bankarë evropianë (cebs), Komiteti i 
mbikëqyrjes bankare (bsc).

• bashkëpunimi dypalësh, ndërmjet mbikëqyrësve të dy vendeve 
apo të një grupi të posaçëm. 

mund ta keni dëgjuar thënien se “për të përfunduar diçka, një 
komitet duhet të përbëhet nga jo më shumë se tre veta, dy prej 
të cilëve mungojnë”. Por, mendoj se lidhur me bashkëpunimin 
shumëpalësh për mbikëqyrjen në nivelin e be-së, dekada e fundit dhe 
veçanërisht vitet e fundit, kanë provuar se kjo thënie është e gabuar. 
në fakt, do të argumentoja se, që prej viteve �970, kur u krijua i 
ashtuquajturi grupi i Kontaktit, bashkëpunimi ka arritur tashmë 
sukses të konsiderueshëm. Ky grup ekziston ende, por tashmë ai 
është bërë nëngrupi kryesor i cebs, i cili e filloi veprimtarinë e tij 
në muajin janar të vitit �00�. cebs është vendosur në londër dhe 
përbëhet nga mbikëqyrës bankarë dhe banka qendrore, përfshirë 
edhe bQe-në, nga vende të Zonës ekonomike evropiane (eea). 
gjatë dy viteve të fundit aktiviteti i cebs ka qenë tepër i frytshëm. 

në sistemin evropian të bankave Qendrore ekziston edhe një 
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komitet i dytë i bankave qendrore dhe i mbikëqyrësve bankarë të be-
së – bsc. si cebs, ashtu edhe bsc, kanë një përbërje pak a shumë 
identike, por detyrat e tyre janë të ndryshme dhe ata plotësojnë njëri-
tjetrin. bsc përqendrohet më shumë në të ardhmen e stabilitetit 
financiar dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare në nivel makro, 
ndërsa cebs fokusohet më tepër në mbikëqyrjen e institucioneve të 
veçanta financiare, në çështje rregullative dhe të përafrimit në fushën 
bankare. 

• Për shembull, bsc analizon rregullisht çështje të stabilitetit 
financiar, gjykon për ndikimin e përgjithshëm të masave 
rregullative dhe monitoron zhvillimet e strukturave bankare. 
Kohët e fundit, bsc është angazhuar edhe për trajtimin 
e çështjeve të stabilitetit rajonal, krahas zhvillimeve të 
përgjithshme në be.

• aktualisht, fusha kryesore e veprimtarisë të cebs është zbatimi 
i baselit ii, duke u përqendruar veçanërisht tek vendosja e 
rregullave të qëndrueshëm dhe e praktikave mbikëqyrëse të 
përafërta në be. Për këtë qëllim, cebs nxjerr udhëzues për 
çështje kritike të basel ii. Këta udhëzues mbulojnë për shembull, 
procesin e miratimit të modelit dhe njohjen e institucioneve 
të jashtme të vlerësimit të kredisë, procesin e shtyllës ii si 
dhe bashkëpunimin vend-mëmë dhe pritës, evidentimin e 
mbikëqyrësve dhe raportimin e aftësisë paguese sipas basel 
ii. Pritet që këta udhëzues të kontribuojnë efektshëm në 
mbikëqyrjen bankare me jashtë në be dhe në krijimin e një 
metode të përbashkët mbikëqyrëse, sipas parimeve më të mira. 
Për bankat e mbikëqyrura, këta udhëzues duhet të çojnë në 
reduktimin e detyrës të pajtueshmërisë, për shkak të metodave 
të pajtueshme kombëtare. 

në këtë kontekst, dëshiroj të vë në dukje veçanërisht udhëzuesit 
e cebs për bashkëpunim ndërmjet mbikëqyrësve të vendit-mëmë 
dhe pritës, të cilët nxirren për shmangien e detyrave të dubluara, si 
për mbikëqyrësit ashtu edhe për institucionet, dhe për forcimin e 
eficiencës të mbikëqyrjes bankare. më saktësisht, cebs i ka shqyrtuar 
dispozitat për bashkëpunim vend-mëmë dhe pritës, të formuluara në 
crd dhe është përpjekur të përcaktojë në terma praktikë rolin e 
autoriteteve përkatëse të përfshira. 
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Ky përcaktim bazohet në disa gjykime të përgjithshme për 
shembull, që bashkëpunimi në fushën e mbikëqyrjes duhet të 
drejtohet sipas një metode të bazuar tek rreziku; që mbikëqyrja 
duhet të jetë proporcionale; dhe që duhet të marrë parasysh shkallën 
e rëndësisë të filialeve apo të degëve për sistemin në tërësi.

një element tjetër kyç është shkëmbimi i informacionit ndërmjet 
kolegjeve mbikëqyrëse, të ngritura ndërmjet mbikëqyrësve të vendit 
pritës dhe atyre të mbikëqyrjes së konsoliduar. Këtu, merret parasysh 
fakti që bashkëpunimi në fushën e mbikëqyrjes dhe shkëmbimi 
i informacionit janë në interes të mbikëqyrësve të vendit-mëmë 
dhe atij pritës dhe duhet t’iu shërbejnë interesave të të dyja palëve. 
Për shembull, theksohet se shkëmbimi i informacionit është një 
proces i dyanshëm, domethënë, ai duhet të bëhet në dy drejtime, 
nga mbikëqyrësi i vendit pritës tek ai i vendit mëmë dhe anasjelltas. 
Kjo është veçanërisht e rëndësishme, në rastet kur filiali është 
i rëndësishëm në sistem apo të paktën, zë një pjesë të madhe në 
tregun lokal. në austri, ba-ca është filial i italian unicredit, por 
njëkohësisht është edhe banka më e madhe austriake.

Krahas këtyre elementeve, është zhvilluar një kuadër specifik 
për (�) bashkëpunimin e përgjithshëm ndëmjet mbikëqyrësve që 
kryejnë Procesin e vlerësimit dhe të rishikimit mbikëqyrës (sreP); 
dhe (�) për procesin e miratimit të modelit. Për shembull, për sa i 
përket sreP-it, procesi i vlerësimit të rrezikut është ndarë në pesë 
hapa (identifikimi i rrezikut, vlerësimi paraprak i tij, planifikimi, akti 
mbikëqyrës dhe vlerësimi) dhe për secilin prej tyre vihen në dukje 
implikime me jashtë dhe detyra përkatëse, si dhe veprime të nevojshme 
për trajtimin e efektshëm të këtyre implikimeve. bashkërendimi i këtij 
procesi, sipas crd, i takon autoritetit të mbikëqyrjes së konsoliduar. 
marrëveshjet konkrete ndërmjet mbikëqyrësve të përfshirë (kush do 
të bëjë çfarë?) duhet të pranohen paraprakisht, gjë që ka si avantazh, 
krijimin e sigurisë për pritjet. 

udhëzuesit lejojnë më tepër fleksibilitet në shpërndarjen e 
detyrave, brenda një kuadri të pranuar përgjithësisht dhe mund 
të përshtaten rast pas rasti, në përputhje me nevojat konkrete të 
bashkëpunimit ndërmjet palëve. Për shembull, një detyrë e caktuar 
në disa raste mund të trajtohet më mirë nga autoriteti i mbikëqyrjes 
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së konsoliduar, në raste të tjera nga njëri prej mbikëqyrësve të vendit-
pritës. megjithatë, është e rëndësishme të theksojmë se udhëzuesit 
nuk ndryshojnë përgjegjësitë përkatëse të përcaktuara tek crd. Për 
shembull, një mbikëqyrës mund të veprojë në emër të një mbikëqyrësi 
tjetër për përmbushjen e detyrave specifike, por kjo nuk do të thotë 
se mbikëqyrësi tjetër nuk është më përgjegjës (domethënë, delegimi i 
detyrave, por jo i përgjegjësive). 

Krahas këtyre udhëzuesve, cebs tashmë ka krijuar edhe 
nëngrupin e rrjetin operacional. detyrat e këtij grupi janë të lehtësojë 
dialogun ndërmjet institucioneve mbikëqyrëse (domethënë, të 
vendit-mëmë dhe pritës) të grupeve të ndryshme bankare dhe të 
ndihmojë në identifikimin e çështjeve përkatëse, që do të përfitonin 
nga konsolidimi i mëtejshëm. në këtë mënyrë, duhet të forcohet 
vijueshmëria logjike e metodave për grupe të ndryshme bankare, 
duke kontribuar në krijimin e rregullave dhe kushteve të barabarta 
për bankat. cebs ka filluar një fazë testimi, duke marrë si model 
grupe të mëdha bankare, por kjo punë mund të shtrihet më tej në të 
ardhmen. 

megjithatë, bashkëpunimi shumëpalësh mund të jetë vetëm një 
plotësues i bashkëpunimit dypalësh. më lejoni t’iu jap disa shembuj 
lidhur me kuptimin praktik të bashkëpunimit dypalësh për austrinë. 

në kontekstin e basel ii, duhet të përmenden dy aspekte: 

• Takime bashkëpunimi: austria ka marrë pjesë në takime 
përkatëse bashkëpunimi, ku mbikëqyrësit e një grupi të caktuar 
takohen për të diskutuar procesin e ri dhe detyrat përkatëse 
për miratimin e modelit. në këtë proces, mbikëqyrësit mund të 
bien dakord, për shembull, që mbikëqyrësit e vendit-pritës të 
miratojnë komponentët lokalë të një modeli, ndërsa mbikëqyrësi 
i vendit-mëmë të vlerësojë tiparet qendrore të modelit. Kjo 
duhet të sigurojë kryerjen e funksionit përkatës mbikëqyrës nga 
mbikëqyrësi më i përshtatshëm. në këto takime marrin pjesë 
mbikëqyrës nga vendet anëtare dhe joanëtare të be-së.

• shkëmbimi i informacionit: crd përmban kërkesa specifike për 
rritjen e shkëmbimit të informacionit ndërmjet mbikëqyrësve 
të be-së: është përcaktuar që mbikëqyrësit duhet t’i përcjellin 
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njëri-tjetrit çdo informacion të rëndësishëm, me iniciativën 
e vet (për shembull, për zhvillime të pafavorshme në banka) 
dhe çdo informacion përkatës kur kërkohet. Ky shkëmbim 
informacioni duhet të bëhet në të dyja drejtimet dhe duhet të 
sigurojë, ndër të tjera, informimin mbi rreziqe që lidhen me 
një grup të caktuar bankar. Pas disa javëve, kur basel ii të 
hyjë në fuqi, do të shohim si do të vihen në funksionim këto 
dispozita. 

Për sa i përket bashkëpunimit më gjerë, austria ka firmosur edhe disa 
memorandume mirëkuptimi, përkatësisht me bullgarinë, republikën 
Çeke, Kroacinë, francën, gjermaninë, hungarinë, italinë, holandën, 
rumaninë, sllovakinë, slloveninë dhe mbretërinë e bashkuar. janë 
parashikuar memorandume mirëkuptimi me Poloninë, maltën dhe 
Qipron dhe po bëhen diskutime për firmosjen e memorandumeve 
të mirëkuptimit në të ardhmen me ukrainën, rusinë, shqipërinë dhe 
serbinë. Këto memorandume mirëkuptimi konsiderohen si shumë të 
dobishme për të lehtësuar bashkëpunimin me jashtë, veçanërisht me 
ato vende që nuk janë ende anëtare të be-së. ato janë jo vetëm një 
bazë e dobishme për shkëmbimin e informacionit, por përcaktojnë 
hollësisht edhe detyrat përkatëse, kundrejt mjedisit të situatave dhe 
marrëdhënieve specifike. 

madje, takime dypalëshe organizohen, pavarësisht nëse janë 
firmosur apo jo memorandume mirëkuptimi. 

së fundi, austria e konsideron të rëndësishëm bashkëpunimin 
edhe në nivel të takimeve të punës. Për shembull, kohët e fundit 
është organizuar në vjenë një seminar mbi analizën bankare, me 
pjesëmarrjen e analistëve off-site nga vendet e evropës Qendrore 
lindore, që do të ndihmojë edhe për vendosjen e kontakteve të reja, 
për rritjen e mirëkuptimit ndërmjet njëri-tjetrit dhe për përmirësimin 
e shkëmbimit të informacionit në këtë nivel. një seminar tjetër do të 
organizohet mbi raportimin. 

Për ne, bashkëpunimi dypalësh është një element-kyç, për të 
kuptuar kuadrin dhe kushtet reale në të cilat operojnë filialet e 
bankave austriake. Kjo njohje lehtëson, nga njëra anë procesin e 
bashkëpunimit dypalësh dhe nga ana tjetër, na lejon të analizojmë 
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rreziqet lidhur me këto operacione, si dhe ndikimet e mundshme 
për tregun financiar austriak dhe për rrjedhojë, edhe për stabilitetin 
financiar. 

Kemi zhvilluar edhe disa mjete të tjera, që na ndihmojnë të 
analizojmë ekspozimet e grupeve tona bankare. ato nuk lidhen 
direkt me bashkëpunimin mbikëqyrës, por megjithatë, mendoj se 
trajtimi shkurtimisht i tyre mund të jetë i dobishëm: 

• fma, bashkë me oenb, organizon takime të rregullta në 
nivel drejtues, me pjesëmarrjen e drejtuesve të lartë të bankave 
austriake. në këto takime trajtohen edhe çështje që lidhen me 
filialet e bankave. 

• megjithatë, aksesi ndaj informacionit nuk kufizohet vetëm në 
takime të tilla specifike. sipas ligjit bankar austriak, fma ka 
të drejtë të kërkojë prej bankave (mëmë) austriake, çdo gjë që 
lidhet me veprimtaritë e tyre të biznesit, në çdo kohë. 

• sipas kërkesave raportuese austriake gjithashtu, kërkohet 
informacion i rregullt për filialet (plotësisht të konsoliduara) e 
bankave austriake. Që prej fillimit të vitit �007, ky informacion 
do të shtrihet më tej për shembull, në drejtim të rrezikut të 
kredisë të filialeve (shumën e kredive, fondet rezervë për 
mbulimin e kredive të humbura, mospagimet, kolateralin etj.). 

• së fundi, aktualisht ne përpiqemi të zhvillojmë një metodë 
analize, të bazuar tek rreziku për bankat austriake në vendet e 
evropës Qendrore lindore, si dhe të kombinojmë këto analiza 
me informacionin që disponojmë nga zhvillimet e tregut 
vendas. 

Kaq për sa i përket çështjeve lidhur me vendin-mëmë dhe pritës, 
dhe eksperiencën austriake në këtë drejtim. është rënë plotësisht 
dakord që në vitet e ardhshme, vëmendja kryesore e be-së do të 
përqendrohet në bashkëpunimin e mëtejshëm dhe konvergjencën 
e praktikave mbikëqyrëse ndërmjet autoriteteve. cebs është aktori 
kryesor në këtë drejtim dhe po bëhen përpjekje të konsiderueshme 
për të krijuar Kulturën mbikëqyrëse evropiane. mjetet për arritjen e 
këtij qëllimi janë udhëzuesit dhe rrjetet operacionale që përmenda më 
lart, si dhe iniciativa të tjera si trajnimi i përbashkët i mbikëqyrësve 
dhe shkëmbime personeli. Këto iniciativa tregojnë se konvergjenca 
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nuk mund të zhvillohet vetëm në letër, por duhet të vihet në praktikë 
në mbikëqyrjen e përditshme. 

megjithatë, ka diskutime edhe për marrëveshje afatgjata në fushën 
e mbikëqyrjes. veçanërisht, grupet bankare më të mëdha të be-së 
kërkojnë një sistem, ku ato të bashkëveprojnë me një mbikëqyrës të 
vetëm – me të ashtuquajturin mbikëqyrës kryesor apo me autoritetin 
e mbikëqyrjes bankare evropiane – dhe ku ato duhet vetëm t’iu 
përmbahen rregullave të caktuar. në këtë drejtim, kohët e fundit, 
Komisioni evropian ka theksuar se duhet nisur puna, brenda një kohe 
të përshtatshme, për programe më afatgjata dhe se duhet të merren 
në konsideratë fushat e mëposhtme: marrëveshjet për likuiditetin, 
kriza e administrimit, marrëveshjet lolr, garancitë e depozitave dhe 
procedurat e likuidimit/falimentimit. Komisioni shpjegoi se pa marrë 
në konsideratë dhe pa trajtuar këto pika të rëndësishme, çdo diskutim 
për ndryshimin dhe zgjerimin e marrëveshjeve aktuale mbikëqyrëse 
në be, do të ishte i parakohshëm. madje, do të ekzistonte rreziku 
i krijimit të marrëveshjeve konceptuale, gjë që krijon një ndarje 
ndërmjet roleve praktike dhe përgjegjësive themelore ligjore dhe 
që çon në marrëveshje mbikëqyrëse që mund të dështojnë në kohë 
stresi, kur sistemet e fuqishme janë të një rëndësie vendimtare.

nisur nga perspektiva e oenb-së, jemi të mendimit se mbase 
në të ardhmen mund të jetë i mundshëm krijimi i një modeli të 
decentralizuar të autoritetit evropian mbikëqyrës. megjithatë, kjo do 
të kërkonte jo vetëm zgjidhjet e duhura për sa i përket çështjeve 
të identifikuara nga Komisioni, por edhe integrimin e mëtejshëm 
politik dhe të tregut financiar. ne nuk mbështetim asnjë formë të 
modelit të mbikëqyrësit kryesor, pasi kjo jo vetëm që do të ngrinte 
çështje serioze ligjore, por do të nënkuptonte gjithashtu që bankat 
janë duke operuar në të njëjtin treg, ndërkohë që ato i nënshtrohen 
regjimeve të ndryshme mbikëqyrëse; kështu që nuk do të kishte 
rregulla e kushte të barabarta për të gjithë pjesëmarrësit. 

më lejoni të përfundoj: 

• në be, ne kemi zhvilluar marrëveshje të gjera bashkëpunimi. 
veçanërisht në dy vitet e fundit, është hedhur një hap i madh 
drejt përparimit. Parimet e përcaktuara mund të ndikojnë në 
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bashkëpunimin ndërmjet mbikëqyrësve të be-së dhe atyre jo 
të be-së.

• meqenëse austria është vend mëmë dhe pritës, ne e shohim 
bashkëpunimin nga të dyja këndvështrimet – diçka që e 
konsiderojmë si përfitim real dhe që na ndihmon të kuptojmë 
pozicionin përkatës të kolegëve tanë mbikëqyrës.

• nga këndvështrimi austriak, është jashtëzakonisht e rëndësishme 
të vendoset një bashkëpunim i ngushtë edhe me mbikëqyrësit 
e shteteve jo anëtare të be-së në rajonin e evropës Qendrore 
lindore. Kjo është për përfitimin e të dyja palëve, përfshirë 
edhe grupet e mbikëqyrura bankare. 

• në vitet ardhshme, do të vazhdojnë përpjekjet për të rritur 
konvergjencën dhe bashkëpunimin mbikëqyrës – në nivelin e 
be-së dhe në nivel global. 

• Pyetja nëse një ditë do të ketë një mbikëqyrës të vetëm bankar 
duhet t’i lihet të ardhmes. gjithsesi, diskutimi si ta rregullojmë 
mbikëqyrjen në mënyrë sa më optimale sigurisht që do të 
vazhdojë. 

 

* dr. michael Würz, drejtor i departamentit të mbikëqyrjes dhe analizës së Tregjeve 
financiare, banka Kombëtare e austrisë.
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si Të Përmirësojmë bashKëPunimin 
në Të ardhmen?

Radovan Jelasić *

sipas mendimit tim, një ndër provat e mira për bashkëpunim të 
ngushtë është që gjysmën e këtyre njerëzve të ulur përreth kësaj 
tavoline i kam parë ose takuar për herë të tretë gjatë këtij muaji, pra 
disa prej tyre i kam parë më shpesh sesa disa prej kolegëve të mi më 
të afërt.

më lejoni të kthehem pas, tek bazat e vjetra: ristrukturimi i sistemit 
bankar në serbi filloi në vitin �000 dhe të gjithë menduam se, sapo 
të ndryshojë pronësia, ne thjesht mund të mbështetemi, të shtypim 
dy butona dhe çdo gjë do të zgjidhet. dhe unë pyes veten përsëri 
dhe përsëri: pse disa banka veprojnë plotësisht ndryshe në milano, 
në vjenë, në një nga këto vende, krahasuar me shqipërinë, serbinë 
apo me disa të tjera? dua të them, po flasim për banka të njëjta. a 
duhet të presim që të gjitha bankat të veprojnë njësoj si jashtë vendit, 
ashtu edhe brenda vendit? apo ... po anashkalojmë diçka këtu? nuk 
është e rëndësishme vetëm të ndryshohet struktura e pronësisë. Për 
të pasur një tranzicion të suksesshëm, ky ndryshim është një kusht 
paraprak e i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm. roli ynë është të 
ndërtojmë një sektor financiar eficient, prandaj kalimi i pronësisë 
është shumë i rëndësishëm, por sigurisht jo i mjaftueshëm. 

gjëja e dytë që gjithashtu e konsideroj shumë të rëndësishme: pasi 
kemi qëndruar të ulur këtu prej dy ditësh, më lind një pyetje – në 
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çfarë biznesi jemi të përfshirë ne mbikëqyrësit? a jemi të përfshirë 
në një biznes për të krijuar më shumë punë mbikëqyrëse në shqipëri, 
rumani, serbi dhe në shumë vende të tjera apo jemi të angazhuar në 
një biznes që siguron se paratë e depozitorëve të serbisë, shqipërisë 
dhe rumanisë ndodhen në banka të sigurta dhe të shëndetshme? Ka 
shumë interesa në këtë drejtim. në qoftë se do të shihnit bilancin e 
bankës tuaj të dyfishohej apo trefishohej në vendet e evropës lindore 
dhe Qendrore, që nënkupton gjithashtu dyfishim dhe trefishim të 
numrit të mbikëqyrësve, a do të vazhdonit ta ndiqnit atë zhvillim apo 
thjesht do ta konsideronit atë si një praktikë të zakonshme? Pra, edhe 
një herë, cila është puna jonë? e theksoj (dhe jam i sigurt që të gjithë 
kolegët e mi janë dakord), puna jonë është të sigurohemi që paratë e 
qytetarëve tanë ndodhen në banka të sigurta dhe të shëndetshme. 

Krahasuar me shumë njerëz të tjerë, sigurisht që nuk mund të 
ankohemi, pasi ne jemi vendimmarrësit dhe megjithëse nuk mund të 
jemi të sigurt nëse ka një fluturim direkt nga bukureshti në Tiranë, 
mendoj se ne mund të dimë shumë gjëra të tjera. Kjo konferencë 
vërteton gjithashtu, se ndryshimi ndërmjet suksesit dhe mungesës 
së suksesit nuk është që dikush e di se çfarë duhet bërë. ndryshimi i 
vetëm është që njëra është të veprosh dhe tjetra është të mos veprosh, 
dhe sigurisht, sfida e madhe është në anën tonë. do ta realizojmë 
këtë gjë apo jo? Këtu hyjnë shumë arsye të ndryshme, pse po dhe pse 
jo, si dhe pse na nevojitet një bashkëpunim edhe më i ngushtë, por 
më lejoni të përmend dy apo tre prej tyre. 

bis, takimi i bazelit, muaji janar. Z. ackermann, drejtor ekzekutiv 
i deutsche bank, erdhi tek dreka e bankierëve qendrorë dhe tha: “ne 
i afrohemi klientëve tanë dhe u themi: Çfarë shërbimi dëshironi? Ku 
dhe prej cilit vend? Pastaj, ne e dëgjojmë atë person dhe pyesim 
veten? mos po tallet ai me ne, mbikëqyrësit? apo e ka seriozisht? 
Po, e ka seriozisht, po. sinqerisht, mendoj se shumë mbikëqyrës nuk 
hynë në shekullin e ��-të me qëndrimin “ky është vendi im, kjo është 
banka ime, ky është fondi im vullnetar i pensionit”. sigurisht, shumë 
njerëz duhet të ndryshojnë mendimet e tyre, lidhur me pyetjen: cili 
është interesi i mbikëqyrësve dhe pse ndodhen ata këtu? 

siç e përmendi edhe z. fullani, sigurisht që duhet shumë më tepër 
shkëmbim përvoje dhe jam i sigurt se, në qoftë se ndonjëri prej 
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nesh ndryshon rezervën e detyruar, merr një vendim të ri lidhur me 
kredinë etj.., ai thjesht mund të telefonojë: hej, e patë diçka të tillë ju 
djem në bullgari, shqipëri, serbi? më besoni, nuk ka asnjë ndryshim 
të vetëm në rregulloren e bankës tonë qendrore, për të cilin ata 
(bankat tregtare) të mos kenë një përgjigje të duhur – nga ndryshimi i 
raportit të rezervës së detyruar deri te kufijtë e kredisë konsumatore. 
mendoj se kjo është një çështje që ka të bëjë gjithnjë e më shumë me 
besueshmërinë, pasi, dua të them, është si një lojë mikey-mouse në 
fund të ditës. ata nuk mendojnë vërtet se ju po përdorni ekspertizë 
dhe përsëri ata i telefonojnë në fillim uashingtonit, pastaj fmn-së, 
më pas fmn-ja i telefonon dikujt tjetër dhe ata vërtet mendojnë se 
ju duhet ta përdorni përvojën në mënyrë më aktive. sigurisht, mbase 
është pak provokuese, por mendoj se bankat qendrore të bashkimit 
evropian nuk po tregojnë udhëheqje të qartë e të mjaftueshme. ju e 
dini, kur shkoni tek një konferencë si kjo dhe të gjithë dëgjoni se edhe 
ndërmjet shteteve anëtare të be-së ka disa çështje të pazgjidhura, ju 
thjesht pyesni veten, si dhe kur ata do të vijnë tek ne, për zgjidhjen 
e problemeve tona. 

mendoj se austria është vërtet shembulli më i mirë. befasohem 
kur shoh se atje ka vetëm �� memorandume mirëkuptimi, megjithëse 
pjesa e aksioneve të disa bankave austriake në sektorin bankar 
zë �0, �0, 50 për qind. Pse nuk i kufizojmë ne memorandumet e 
mirëkuptimit, para hyrjes të bankave nga vende të caktuara? Kam 
bindjen se një veprim i tillë do të kontribuonte në shpejtësinë dhe 
eficiencën e zbatimit të memorandumeve të mirëkuptimit. 

e fundit por jo më pak e rëndësishme, siç e kam përmendur deri 
tani – mungesa e kapacitetit, sepse, ju e dini, në qoftë se disa nga 
mbikëqyrësit e vendit-mëmë do t’i shihnin aksionet e bankave të 
pësonin një bum në vendet e rajonit, ata do të bënin përpjekje për ta 
kontrolluar atë. më lejoni t’iu jap një shembull. ndodhi tek ne, �-� 
muaj më parë. një mbikëqyrës austriak i vendit-mëmë na ftoi dhe na 
tha: “brenda dy muajve i propozojmë cilitdo që është mbikëqyrës i 
vendit-pritës, të shkojë pikërisht në të njëjtën bankë apo kompani 
qiradhënieje e kompani të tjera përkatëse, duke përdorur të njëjtën 
formulë, duke përdorur të njëjtat raporte siç bëjmë edhe ne. ne do 
ta bashkërendojmë këtë gjë”. Kjo është diçka, por unë do të prisja 
prej mbikëqyrësit të vendit-mëmë që ai të bënte bashkërendimin i 
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cili nuk ka të bëjë vetëm me dhënien e informacionit, por edhe me 
marrjen e tij. veçanërisht, nëse disa prej nesh përpiqen të firmosin 
një memorandum mirëkuptimi, pas bisedimesh dy-tre-vjeçare, ju 
e dini, thjesht nuk arrin deri në fund ose edhe sikur të firmoset, 
unë do të prisja që mbikëqyrësit e vendit-mëmë të vinin dhe të 
më thoshin “në bazë të memorandumit të mirëkuptimit, ky është 
informacioni që do të merrni prej meje çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, 
ky është personi i kontaktit, etj.., etj.. dhe kjo është ajo çfarë kërkoj 
prej jush, kur të shkoni në një vend të caktuar, do të dërgoj dikë”. 
Kryesisht, shumë prej këtyre vendeve thonë: “vizita në vendin tuaj 
ishte e këndshme, dreka ishte madhështore dhe nëse do të keni 
ndonjë problem, thjesht më telefononi.” ishte memorandumi i parë 
i mirëkuptimit nga ana jonë dhe sigurisht që prisja që mbikëqyrësi i 
vendit-mëmë të ofronte më shumë hapa konkretë. Por t’i kthehemi 
edhe një herë kësaj çështjeje, në qoftë se do të përfshiheshin hapa 
konkretë lidhur me të gjitha çështjet që ne kemi, veçanërisht lidhur 
me bum-in e kredisë, euroizimin, qiradhënien etj.., mendoj se do të 
ishte vërtet e mençur të grumbulloheshin të dhënat dhe të thuhej: 
“në qoftë se do të bëni këtë gjë, atëherë ja se çfarë pritet të ndodhë”. 
Pa dyshim, bashkërendimi i politikave ndërmjet mbikëqyrësve është 
i domosdoshëm. e ritheksoj: të njëjtat probleme që unë po has sot, 
u hasën ndoshta nga z. isarescu dy apo tre vjet më parë dhe ndoshta, 
do të hasen nga dikush tjetër brenda disa muajve. ... bashkëpunimi 
nënkupton shumë për të gjithë ne. 

ju faleminderit shumë për vëmendjen. 

*Radovan Jelasić, Guvernator, Banka Kombëtare e Serbisë. 
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si Të Përmirësojmë bashKëPunimin 
në Të ardhmen?

Kemal Kozarić *

Zonja dhe zotërinj, 
Të nderuar kolegë, 

është kënaqësi e madhe për mua të jem këtu për bashkëpunim 
drejt një të ardhmeje më të mirë. 

synimi ynë i përbashkët afatgjatë është anëtarësimi i plotë në 
bashkimin monetar dhe ekonomik evropian. Të gjitha vendet e 
pranishme këtu janë drejtuar drejt së njëjtës rrugë, drejt evropës: 
disa ecin me shpejtësi më të madhe dhe janë më përpara, ndërsa disa 
sapo kanë hyrë në procesin e ndërlikuar të përmbushjes së kritereve 
dhe arritjes së standardeve evropiane. 

bankat qendrore, si autoriteti i vetëm monetar me detyrë primare 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe atë financiar në vend, luajnë 
një rol të rëndësishëm edhe në procesin e integrimit evropian dhe të 
bashkëpunimit rajonal. 

rajoni ynë ka synime të përbashkëta dhe tendenca të përbashkëta, 
pra është e natyrshme të ndajë dhe të shkëmbejë përvoja. vendet 
si greqia, rumania dhe bullgaria shprehën gatishmërinë për të 
ndihmuar vendet kandidate potenciale që të shmangin gabimet dhe 
të përmbushin qëllimet. 
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bankat qendrore në rajon janë të gatshme të bashkëpunojnë në 
shumë projekte të rëndësisë së lartë për ekonominë – brenda vendit 
dhe brenda rajonit. ne mund të veçojmë disa çështje dhe tendenca 
në rajon, të cilat janë në interes të përbashkët, si dhe të përmendim 
drejtimet ku mund dhe duhet të krijojmë një bashkëpunim më të 
ngushtë: 

 
Politika monetare – si të zgjedhim modelin më të mirë për 

drejtimin e politikës monetare në vend? 

siç e dimë, në botën moderne nuk ka një model universal të 
politikës monetare. Kemi diskutuar më parë nëse ekziston një model 
“i drejtë”dhe kemi rënë dakord që nuk ka zgjidhje të përhershme, 
dhe që secili vend zgjedh regjimin e vet të politikës monetare, në 
varësi të mjedisit specifik ekonomik dhe social. ekzistojnë modele 
të ndryshme, si inflacioni i shënjestruar, luhatja e lirë dhe bordi i 
monedhës. serbia dhe shqipëria po përgatiten të prezantojnë modele 
të reja. Për politikat e ardhshme monetare në vendet tona është e 
domosdoshme të shkëmbehen përvojat për secilin model të ri dhe 
për çdo praktikë të re. 

Mbikëqyrja bankare – është çështja e dytë me rëndësi të madhe 
për rajonin. sistemet financiare po zhvillohen gjithnjë e më shumë. 
institucionet financiare po operojnë përtej kufijve, duke i integruar 
tregjet, por edhe duke sjellë rreziqe të reja. Kjo kërkon bashkëpunim 
më të ngushtë ndërmjet autoriteteve mbikëqyrëse vendase dhe të 
huaja. Kjo gjë është edhe më e rëndësishme për rajonin, pasi sistemet 
bankare kanë kaluar përmes proceseve të ngjashme të tranzicionit. 
aktualisht, në gjithë rajonin operojnë shumë banka të njëjta të huaja, 
që zënë një pjesë të madhe të sektorëve bankarë. 

Kjo na çon tek tema tjetër e bashkëpunimit rajonal – Rritja e 
kredisë. Të gjithë kemi hasur të njëjtat tendenca. mund të diskutojmë 
nëse ka një rritje optimale të kredisë, nëse është shumë e lartë apo 
shumë e ulët, cilat janë efektet e saj në ekonominë e vendeve tona, 
dhe çfarë roli mund të luajnë bankat qendrore në kontrollin e rritjes 
së kredisë? meqenëse kjo është një çështje e rëndësishme, në vitet e 
ardhshme mund të organizohen konferenca rajonale me temë rritjen 
e kredisë në rajon dhe si ta trajtojmë atë. 
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Sistemet e pagesave në rajon përbëjnë gjithashtu një fushë 
bashkëpunimi, veçanërisht për ato vende që kryejnë transaksione 
të përbashkëta pagesash. rrjedhimisht ideja e sistemit rajonal të 
pagesave, e iniciuar nga banka Kombëtare e serbisë është shumë e 
mirë dhe duhet të mbështetet nga bankat qendrore të pranishme. 

banka Qendrore e bosnje-hercegovinës e ka reformuar sistemin 
e pagesave dhe ka krijuar regjistrat për subjektet juridike dhe private. 
ajo po operon me sukses sistemet RTGS dhe Gyro Clearing. sistemi 
i pagesave është plotësisht në pajtim me parimet bazë të bazelit për 
sisteme pagesash të një rëndësie sistematike. ne jemi të gatshëm të 
ndajmë njohuritë dhe përvojën tonë në drejtim të reformave dhe 
përmirësimeve të sistemit të pagesave. 

Lidhja me institucione financiare ndërkombëtare dhe me 
Bankën Qendrore Evropiane është në qendër të bashkëpunimit 
rajonal. nisur nga synimi ynë i përbashkët evropian, është e 
rëndësishme që bankat tona qendrore të krijojnë lidhje më të 
ngushta me bankën Qendrore evropiane dhe me bankat Kombëtare 
Qendrore të eurosistemit. 

vitin e ardhshëm banka Qendrore e bosnje-hercegovinës do 
të fillojë një “projekt vlerësimi të nevojave” me bankën Qendrore 
evropiane. Ky do të jetë një bashkëpunim afatgjatë, për përmirësimin 
e standardeve të bankës sonë qendrore në nivelin e bankave qendrore 
të sistemit evropian të bankave Qendrore. banka Qendrore e 
bosnje-hercegovinës është gati të ndihmojë bankat e tjera qendrore 
të rajonit në procesin e tyre të bashkëpunimit me bankën Qendrore 
evropiane. 

dhe së fundi, edukimi është një element kyç i këtij bashkëpunimi. 
shkëmbimi i përvojës dhe njohurive është mënyra më e mirë e 
bashkëpunimit. megjithatë ky bashkëpunim duhet të jetë më i 
shpeshtë dhe me një bazë të rregullt, me qëllim arritjen e efekteve 
reale. 

banka Qendrore e bosnje-hercegovinës është e hapur për 
diskutim dhe bashkëpunim me bankat qendrore të rajonit për çështje 
të një interesi të përbashkët. 
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besoj se aktualisht i kemi bazat për një bashkëpunim të mirë: 
ekziston dëshira dhe gatishmëria për të punuar së bashku, por duhet të 
krijohen mundësi të përhershme për forcimin e këtij bashkëpunimi: 

një mundësi është të organizohen konferenca rajonale vjetore 
nga ana e bankave të tjera qendrore, ku në çdo rast të trajtohen 
tema specifike të një interesi madhor rajonal. Këto konferenca do 
t’u krijonin akademikëve dhe bankierëve qendrorë hapësirë për të 
shkëmbyer materiale diskutimi, ide si dhe do të sillnin aspekte të 
ndryshme për diskutim në tryezën e rrumbullakët. banka Qendrore 
e bosnje-hercegovinës aktualisht po planifikon që vitin e ardhshëm 
të organizojë një konferencë të tillë të ngjashme. 

mundësia tjetër është forcimi i bashkëpunimit nëpërmjet Klubit 
të Guvernatorëve të bankave Qendrore të azisë Qendrore, detit të 
Zi dhe vendeve të ballkanit, përfshirë edhe rajonin tonë. meqenëse 
gjatë dy viteve të ardhshme do të jem Zëvendëspresident i këtij Klubi, 
do të përpiqem të përshij në axhendën e diskutimit, të gjitha çështjet 
që kanë interes të veçantë për bankat tona qendrore rajonale. 

është e qartë se ky rajon ka nevojë pikërisht për stabilitet dhe 
prosperitet, me qëllim hyrjen në bashkimin evropian. vetëm një 
bashkëpunim i fuqishëm e i ndërsjellë mund të ndihmojë në arritjen 
e këtij qëllimi. 

*Kemal Kozarić, Guvernator, Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës.
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si Të Përmirësojmë bashKëPunimin 
në Të ardhmen?

Ljubisa Krgović *

Zonja dhe zotërinj, pjesëmarrës dhe kolegë të nderuar. së pari, 
dëshiroj të falenderoj bankën e shqipërisë dhe guvernatorin fullani 
që më dha mundësinë të marr pjesë në këtë konferencë kaq të 
mirëorganizuar dhe të rëndësishme. 

gjatë disa dekadave të fundit, tregjet dhe institucionet financiare 
kanë pësuar një transformim radikal dhe zgjerim të vrullshëm, gjë 
që u nxit nga një tendencë e përgjithshme derregullimi, liberalizimi, 
globalizimi dhe nga progresi i teknologjisë të informacionit. 

Të ashtuquajturat � c: koncentrimi, grumbullimi, konkurrenca 
dhe kompleksiteti (concentration, conglomeration, competitiveness 
and complexity) janë jashtëzakonisht të rëndësishme për ne. 

flukset ndërkombëtare të kapitalit janë intensifikuar; tregjet kanë 
zhvilluar instrumente të reja dhe të sofistikuara; shpejtësia e kryerjes 
së transaksioneve financiare është rritur ndjeshëm, duke ulur mjaft 
kostot e tyre. 

niveli i varësisë reciproke të institucioneve financiare të vendeve 
të ndryshme, është rritur mjaft. gjatë dekadës të fundit, sektori 
financiar u zhvillua shumë më shpejt sesa sektori real dhe aktivet 
financiare u rritën më shpejt sesa Pbb-ja e vendeve të zhvilluara. 
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Këto tendenca sollën një sërë efektesh pozitive, veçanërisht një 
shpërndarje më të mirë të kapitalit dhe një rënie të shpenzimeve. 
megjithatë, ato u pasuan edhe nga kriza të rralla, por shumë të ashpra 
financiare, të cilat shpesh kishin si shkak lëvizjet e kapitalit spekulativ 
afatshkurtër. Këto kriza nuk ishin vetëm një kërcënim për ekonomi 
të veçanta, por përfaqësonin gjithashtu një kërcënim për ekonominë 
globale. 

Tendenca të tilla çuan në sfida reale dhe shkaktuan kosto të 
konsiderueshme për politikëbërësit ekonomikë, pasi ata duhet që 
t’i identifikonin ato në kohën e duhur dhe t’i vlerësonin siç duhet 
rreziqet që ato mbartnin. ato lanë gjithashtu, gjurmë në sistemin 
bankar kombëtar dhe ndërkombëtar. njëkohësisht, ndryshimet 
e lartpërmendura strukturore ndodhën shumë më shpejt sesa çdo 
ndryshim në kuadrin rregullator e mbikëqyrës. 

dihet që këto tendenca do të vazhdojnë edhe në të ardhmen 
dhe që vendet e evropës juglindore, ende të vogla, nuk mund të 
ndikojnë shumë në drejtim të këtyre tendencave, por vetëm mund 
të përshtaten me to dhe të përpiqen të shfrytëzojnë avantazhet e 
tyre, duke minimizuar në të njëjtën kohë disavantazhet. lind pyetja: 
si mund të bashkëpunojmë më mirë në të ardhmen, me qëllim 
përdorimin e këtyre avantazheve në përfitimin tonë reciprok?

shembulli i parë i shkëlqyer i bashkëpunimit tonë të përbashkët është 
një konferencë e këtij lloji, që duhet të mbahet më shpesh në të ardhmen, 
ku të mund të diskutojmë për sfidat e globalizimit të stabilitetit financiar 
dhe të gjejmë përgjigjet për mënyrën se si të punojmë bashkërisht për 
parandalimin e shfaqjes të krizave. Problemet që ne hasim, janë të 
ngjashme; strategjitë e ndryshme mund të sjellin nivele të ndryshme 
efikasiteti, ndërsa sugjerimet nga vende që janë më të përparuara në 
procesin e tranzicionit mund të jenë mjaft të dobishme. 

Politika e këmbimit valutor është një shembull i shkëlqyer për 
mënyrën se si shumë vende të rajonit kanë zbatuar strategji plotësisht 
të ndryshme dhe me rezultate të ndryshme. bosnja dhe bullgaria 
zbatuan një regjim të bordit të monedhës, greqia është anëtare e 
bashkimit monetar evropian, rumania dhe serbia ndjekin politikën 
e luhatjeve të kontrollueshme, shqipëria zbatoi politikën e luhatjes 
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të lirë të kursit të këmbimit, ndërsa mali i Zi dhe Kosova zbatuan 
euroizimin e njëanshëm. 

Proceset mbikëqyrëse do të përballen me shumë sfida në një 
të ardhme të afërt. disa nga më të rëndësishmet lidhen me rritjen 
dinamike të aktivitetit bankar, rritjen e investimeve të huaja në 
sektorin bankar dhe me nivelin më të lartë të globalizimit dhe 
integrimit të tregjeve financiare. veprimtaritë e bankave me jashtë po 
bëhen më të rëndësishme; po kështu edhe mbikëqyrja e bankave në 
bazë të konsoliduar. Për rrjedhojë, për banka të veçanta, shkëmbimi 
i informacionit në fushën e mbikëqyrjes po bëhet jashtëzakonisht i 
rëndësishëm, pasi bankat që janë anëtare të grupeve të njëjta bankare, 
kryejnë operacionet e tyre në shumë vende të këtij rajoni. 

në shumë vende të rajonit, tregjet e kapitalit janë të pazhvilluara 
dhe sipërfaqësore, dhe pa ndonjë ndikim të vërtetë në financimin e 
sektorit real, pa mekanizma të mjaftueshëm kontrolli dhe me tregti 
korente shpesh të bazuar në informacion “të brendshëm”. fillimi 
i projektit për marrëdhënien e shkëmbimeve në rajon, duhet të 
vazhdojë dhe të intensifikohet më shumë në të ardhmen, me qëllim 
lidhjen me tregun evropian të kapitalit, duke ndryshuar njëkohësisht 
kuadrin rregullator për shmangien e mangësive dhe për forcimin e 
infrastrukturës institucionale. 

Krijimi i një zone të tregtisë së lirë në evropën juglindore ka rëndësi 
të madhe, si për shkëmbimet reciproke, ashtu edhe për integrimin në 
be. mesazhi i be-së ndaj vendeve të këtij rajoni është i qartë: në qoftë se 
ne nuk mund të bëjmë tregti reciproke, duke përdorur parimet e tregtisë 
të lirë, mbi të cilat bazohet ekonomia, nuk kemi çfarë të kërkojmë prej 
be-së. një metodë e njehsuar nga ky rajon – me ndihmesën aktive të 
greqisë si anëtare e be-së dhe të rumanisë dhe bullgarisë, që do të 
bëhen anëtare vitin tjetër – mund ta afrojë më shumë rajonin me be-
në. harmonizimi i sistemeve financiare dhe i legjislacionit me rregullat e 
be-së, për të cilët duhet të punojmë reciprokisht është i rëndësishëm. 

Konkretisht, dëshiroj të sugjeroj disa fusha, të cilat mendoj se janë 
veçanërisht të rëndësishme për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, 
ndërsa format e tij janë të ndryshme dhe madje mund të zhvillohen 
nëpërmjet procesit të bashkëpunimit reciprok. 
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së pari, siç është përmendur shumë herë më parë: 
- nxitja e pozicionit rregullator të vendit pritës - 

marrëdhëniet e organeve mbikëqyrëse të vendit-mëmë dhe të 
vendit-pritës po bëhen një faktor mjaft i rëndësishëm në rregullimin 
eficient të sektorit financiar në botë. interesat e rregullatorit të 
vendit-mëmë dhe pritës, ndonjëherë rëndohen me këndvështrime 
afatshkurtra, duke krijuar kështu një konflikt interesi. është 
e qartë që interesi i mbikëqyrësit të vendit-mëmë në disa raste, 
mund të konsiderohet si një dëshirë për të forcuar përqendrimin e 
administrimit të rrezikut në nivelin e bankës-mëmë, ndërsa interesi 
i mbikëqyrësit të vendit-pritës është të forcohet administrimi 
lokal, me qëllim administrimin e rreziqeve në mënyrë eficiente. 
një shembull tjetër i perceptimeve të ndryshme është shkëmbimi i 
të dhënave, që shpesh konsiderohet si një shkëmbim i njëanshëm 
nga mbikëqyrësi i vendit-mëmë. do të shtoja gjithashtu, edhe 
perceptimin e ndryshëm lidhur me rëndësinë e përgjithshme të 
bankave etj.. 

meqenëse vendet tona janë rregullatore të vendit-pritës në lidhje 
me vende-mëmë të njëjta, bashkëpunimi reciprok dhe krijimi i 
opinionit të përbashkët lidhur me mbikëqyrësit e vendit-mëmë, 
çon në pakësimin e ndryshimeve për sa i përket interesave, si dhe 
kontribuon në forcimin e lidhjeve vend-pritës dhe vend-mëmë, në 
cilësinë e mbikëqyrjes dhe së fundi, në stabilitetin e rajonit. 

së dyti,
- njehsimi i mbikëqyrjes së sistemit financiar-

Përqendrimi i veprimtarisë së mbikëqyrjes në një organ rregullator 
është një tendencë e njohur, e cila siguron avantazhe të shumta 
në vende të vogla me ekonomi në tranzicion, veçanërisht nga 
këndvështrimi i mbikëqyrjes të konsoliduar. në qoftë se brenda 
një periudhe të shkurtër kohore ne përparojmë më shumë në këtë 
fushë, atëherë do të jemi në gjendje të njehsojmë dhe të përdorim 
më efektshëm kapacitetet tona në mbikëqyrjen e fushave të caktuara, 
ku të gjithë përballemi me një mungesë të burimeve (mbikëqyrja e 
teknologjisë së informacionit, mbikëqyrja e rrezikut të tregut, dhënia 
e miratimeve për metodat irb etj..). 
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së treti,
- njehsimi i bazës së të dhënave dhe kuadri analitik dhe 

metodologjik -

Transferimet e rrezikut ndërmjet bankave tona po bëhen më të 
shpeshta, me qëllim paraqitjen e një profili më të mirë të rrezikut. 
grupet e veçanta të kredimarrësve, që veprojnë në rajon kanë një 
përqendrim më të lartë rreziku dhe huadhënia me jashtë po bëhet 
më evidente. Ka sfida me të cilat përballen të gjithë mbikëqyrësit e 
sistemit financiar, ndërkohë që kërkojnë një përgjigje të përbashkët. 
Kjo mund të sigurohet nëpërmjet një shkëmbimi më intensiv të 
informacionit ose nëpërmjet njehsimit të bazës së të dhënave. 

metodologjitë e stress testing dhe modelet makroekonomike do të 
fitonin në cilësi, në qoftë se do të përfshinin ndonjë ndryshim real 
dhe potencial në rajon, në lëvizjet e përgjithshme ekonomike, si dhe 
në analizën e ndryshimeve në sektorin financiar të secilit vend. 

së katërti, 
- rregullimi dhe mbikëqyrja e tregjeve të kapitalit -

Ka pasur gjithnjë e më shumë kompani me aksione të listuara dhe 
interes nga vendet fqinje, në aksionet e tyre. shkëmbimi i tregtisë të 
jashtme në rajon është intensifikuar më tej, duke kërkuar krijimin 
e një numri të madh produktesh standarde të bursave. mbrojtja 
e investitorëve, kërkon përpjekje reciproke në standardizimin e 
rregullimit dhe të mbikëqyrjes të tregjeve të kapitalit. Po të merren 
veçan, asnjë nga këto tregje nuk është i thellë dhe mjaftueshëm likuid, 
por të marra së bashku, ato të gjitha mund të krijojnë gjithnjë e më 
shumë material interesant për nxitjen e shkëmbimeve tregtare me 
jashtë (për shembull, titullizime etj.). 

së pesti,
- format e përbashkëta të tërheqjes së investitorëve-

bashkëpunimi në fushën e krijimit dhe zhvillimit të investimeve, të 
fondeve reciproke apo fondeve të tjera, agjencive të klasifikimit dhe 
formave të tjera që mund të çojnë në tërheqjen e investimeve në të gjithë 
rajonin, duket se është një fushë mjaft interesante për bashkëpunim. 
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së fundi, në të kaluarën e afërt dhe të largët, ky rajon shpesh është 
karakterizuar nga armiqësi dhe episode të shumta të destabilitetit 
politik. ulja e rrezikut politik nënkupton një fluks më të lartë 
investimesh të huaja dhe rritje më të shpejtë ekonomike. bankat 
qendrore duhet të japin shembullin e tyre lidhur me rëndësinë e 
bashkëpunimit në këtë epokë të globalizimit. 

mbase, kam përmendur disa ide që janë dëgjuar edhe më parë, por 
për mua kjo tregon se ne mendojmë njësoj dhe se bashkëpunimi real 
në rajon ka shanse të mira për sukses.

ju faleminderit.

*Ljubisa Krgović, Guvernator, Banka Kombëtare e Malit të Zi.
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si Të Përmirësojmë bashKëPunimin 
në Të ardhmen?

Michel Svetchine*

Shumë faleminderit z. Guvernator.

nuk do të zgjatem shumë, pasi deri tani janë thënë shumë gjëra të 
zgjuara. nëse më lejoni, do të shpreh vetëm disa komente personale 
dhe praktike për bashkëpunimin rajonal. 

Çfarë strukture mund të ketë sektori bankar i rajonit në fund të 
kësaj dekade? 

së pari, sigurisht që do të krijohen disa banka të mëdha 
ndërkombëtare në zonën e ballkanit. siç kemi diskutuar gjatë kësaj 
konference, kjo situatë nxjerr në pah çështje të marrëdhënieve 
asimetrike ndërmjet mbikëqyrësve të vendit-mëmë dhe të vendit-
pritës. siç e dimë, mbikëqyrësit e vendit pritës mund të mendojnë se 
janë në një situatë më të pafavorshme sesa shumica e mbikëqyrësve 
të vendit-mëmë. Pa dyshim që kjo është një çështje e vështirë për 
t’u trajtuar. megjithatë, më lejoni të bëj një sugjerim. Pse të gjithë 
mbikëqyrësit e vendit-pritës të një banke të madhe të be-së, e cila 
operon në rajonin e ballkanit, të mos vizitojnë së bashku, herë pas 
here, mbikëqyrësin e vendit-mëmë dhe t’i drejtojnë atij çështjet e tyre 
të përbashkëta? Pa e bërë këtë gjë dhe duke i takuar mbikëqyrësit e 
vendit-mëmë në bazë individuale, mbikëqyrësit e vendit-pritës do të 
jenë gjithmonë në një situatë të pafavorshme. 
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së dyti, krahas bankave të mëdha ndërkombëtare të be-së, do 
të krijohen edhe disa banka lokale, që do të operojnë në vende të 
ndryshme të rajonit. Të paktën, kështu shpresoj. 

sigurisht, çdo mbikëqyrës i vendit-mëmë mund të shprehet: 
“oh, kjo është detyra ime dhe do ta bëj punën vetëm, pasi unë jam 
mbikëqyrësi i brendshëm dhe autoriteti i vetëm përgjegjës”. Kjo është 
e vërtetë, por meqenëse problemet kryesore të hasura nga bankat 
vendase janë të të njëjtit lloj në rajon, pse të mos kemi më shumë 
shkëmbim personeli? ne, si autoriteti Qendror bankar i Kosovës 
(aQbK) e kemi përjetuar këtë bashkëpunim me mbikëqyrësit nga 
shqipëria. Ka qenë shumë frytdhënës dhe të dyja palët kanë përfituar 
nga eksperienca e inspektorëve fqinjë. 

së treti dhe e fundit, do të kemi edhe banka rajonale. shpresoj që 
sektori bankar në ballkan do të përfshihet gjithnjë e më shumë në 
banka rajonale. me banka rajonale kam në mendje institucione në 
duar të aksionerëve nga rajoni (pra nga jugosllavia, italia, Turqia, 
greqia), institucione që nuk janë të të njëjtës madhësi me aktorët 
kryesorë në zonën e be-së. 

Për t’i mbikëqyrur me sukses këto kategori të ndryshme 
institucionesh, përveç rekomandimeve të rëndësishme të bëra 
gjatë kësaj konference interesante – veçanërisht për të firmosur 
memorandume, për të organizuar takime rajonale – të gjitha 
propozime më se të nevojshme, dëshiroj të bëj edhe një sugjerim 
tjetër, mbështetur në një nga përvojat tona të kohëve të fundit. muajin 
e kaluar, me mbështetjen e shoqatës së bankierëve sllovenë, aQbK 
organizoi në Prishtinë një sesion trajnimi për inspektorët bankarë, 
me temë: “si të vlerësohet rreziku i kredisë?”. Zakonisht, në sesione 
të tilla, trajnuesit vijnë nga institucione financiare ndërkombëtare; 
ata vijnë me një eksperiencë të pasur, të fituar nga qendra të mëdha 
financiare. rastet e tyre të studimit bazohen kryesisht në operacione 
komplekse e të sofistikuara dhe në procedura të brendshme, që 
përdoren në qendra të mëdha financiare ndërkombëtare. megjithatë, 
të gjithë e dimë se mënyra se si kryhen veprimet bankare në nju 
jork, Paris, frankfurt apo në londër nuk është e njëjtë me atë të 
vendeve të ballkanit. si rezultat, i kemi kërkuar trajnuesve sllovenë të 
paraqiten me raste studimi reale, bazuar në përvojën e tyre bankare 



���

lokale. s’ka nevojë të theksojmë se inspektorët tanë përfituan 
plotësisht nga shembujt shumë të përafërt me rastet që ata hasin në 
inspektimet në vend, pranë bankave që operojnë në Kosovë. s’ka 
nevojë gjithashtu të përmendim se komunikimi është i më i lehtë në 
qoftë se trajnuesit janë nga rajoni. Pse të mos i zhvillojmë më shumë 
këto lloje sesionesh trajnuese? 

Para se t’ia jap fjalën kolegut tim nga bosnje-hercegovina, dëshiroj 
të falenderoj edhe një herë guvernatorin fullani dhe bankën e 
shqipërisë për mirëpritjen e tyre shumë të këndshme, shumë eficiente 
dhe shumë profesionale. 

faleminderit shumë të gjithëve. 

*michel svetchine, drejtor i Përgjithshëm, autoriteti Qendror bankar i Kosovës.
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si Të Përmirësojmë bashKëPunimin 
në Të ardhmen?

Petar Goshev*

Të nderuar Guvernatorë,
Të nderuar pjesëmarrës,
Zonja dhe Zotërinj, 

më lejoni të shpreh mirënjohjen time për ftesën që më bëtë për 
të mbajtur këtë fjalim. dëshiroj të përgëzoj gjithashtu guvernatorin 
fullani, për organizimin e shkëlqyer të kësaj konference. 

gjatë këtyre dy ditëve kemi pasur mundësi të dëgjojmë diskutime 
shumë interesante lidhur me stabilitetin financiar, me rolin e 
mbikëqyrjes financiare në ruajtjen dhe përmirësimin e stabilitetit 
financiar dhe bashkëveprimet ndërmjet politikës monetare dhe 
stabilitetit financiar. meqenëse tema e diskutimit të panelit të gjashtë 
është “si të përmirësojmë bashkëpunimin në të ardhmen?”, dëshiroj 
të nxis diskutime lidhur me sfidat që has sistemi ynë financiar në 
ditët e sotme, si dhe lidhur me pyetjen si të bashkëpunojmë më mirë 
dhe pse aktualisht duhet të bashkëpunojmë në rajon. 

mendoj se të gjithë jemi dakord që sistemet bankare dhe financiare 
në vendet e rajonit tonë kanë kaluar një proces të ngjashëm reformash 
të shumta, në mos të njëjtë. besoj se sistemet bankare kanë strukturë 
dhe karakteristika shumë të ngjashme dhe për rrjedhojë, të gjithë 
po hasim sfida të ngjashme dhe çështje të ngjashme në drejtim të 
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politikës. madje, ekziston një konsensus në të gjitha vendet tona për 
sa i përket orientimit dhe integrimit në be. 

cilat janë çështjet kryesore dhe sfidat e sistemit financiar të 
republikës së maqedonisë sot, të cilat janë shumë të ngjashme me 
ato të vendeve të tjera të rajonit? 

�. republika e maqedonisë ka një strukturë relativisht të thjeshtë 
të sistemit financiar dhe një përqendrim relativisht të lartë në sistemin 
financiar dhe bankar. Për shembull, sistemi financiar ka një strukturë 
shumë të thjeshtë, ku dominojnë institucionet që pranojnë depozita, 
të cilat mbulojnë pothuajse 9� për qind të aktiveve totale të sektorit 
financiar. Pjesa tjetër i përket sektorit të sigurimeve, i cili kap 8.7 për 
qind, dhe kompanive të qiradhënies dhe agjencive të shitblerjeve, të 
cilat zënë vetëm 0.� për qind. 

�. Zhvillimi i tregjeve financiare në republikën e maqedonisë 
përcaktohet nga bashkëveprimi i dy grupe faktorësh:

• faktorë të brendshëm, të cilët përfshijnë përfundimin e procesit 
të privatizimit dhe konsolidimin e strukturës së pronësisë së 
kompanive, reformën dhe hapjen e sistemit financiar, stabilitetin 
makroekonomik, si dhe pritjet lidhur me konvergjencën e 
ardhshme për në be, duke pasur parasysh statusin e arritur nga 
vendet kandidate për të hyrë në be. 

• faktorë të jashtëm, si derregullimi financiar dhe yield-i i ulët 
vendor, të cilët nxisin bankat evropiane të zgjerojnë biznesin e 
tyre në vendet me ekonomi në tranzicion. 

Tregjet financiare në republikën e maqedonisë janë drejt një 
zhvillimi të shpejtë. Për shembull, në gjysmën e parë të vitit �006, 
qarkullimi i vlerave monetare në bursën e maqedonisë u rrit me �6 për 
qind, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit �005. Përqindja që zinin 
investitorët e huaj në anën e kërkesës ishte �6 për qind. njëkohësit, vlera 
e indeksit të bursës u rrit me 58 për qind. madje, tregu i letrave me vlerë 
të qeverisë vazhdoi të zhvillohet si në drejtim të shumës në qarkullim, 
ashtu edhe në drejtim të rritjes së maturitetit të obligacioneve. 

strategjia për zhvillimin e tregjeve financiare lokale duhet të synojë 
pakësimin e rreziqeve të injektuara në sistemin financiar, ndërkohë që 
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tregu zhvillohet dhe bëhet më i sofistikuar. liberalizimi i veprimeve 
financiare dhe flukset e kapitalit, që synojnë thellimin e tregjeve të 
kapitalit, rrisin në mënyrë të pashmangshme rreziqet, të cilat shpesh 
çojnë në tensione e kriza financiare.

�. sektori bankar karakterizohet nga një përqendrim i caktuar 
dhe nga një prani relativisht e lartë e kapitalit të huaj. Tre bankat 
më të mëdha në republikën e maqedonisë zotërojnë 65 për qind të 
aktiveve totale dhe 7� për qind të depozitave totale. Pavarësisht nga 
përqendrimi në treg, përfitueshmëria dhe eficienca në bankë janë 
përmirësuar gjatë viteve të fundit. dy nga bankat më të mëdha e 
më të rëndësishme në vend janë filiale bankash të huaja nga rajoni 
ynë, dhe pak më shumë se gjysma e sektorit bankar ka pronësi të 
huaj. shumë nga këto banka të huaja janë gjithashtu të pranishme 
në sektorë bankarë të vendeve të tjera të rajonit, nëpërmjet degëve 
dhe filialeve. Për rrjedhojë, aksesi ndaj informacionit mbi ecurinë 
e bankave të huaja është thelbësor për stabilitetin e sistemeve tona 
bankare. 

�. niveli i ndërmjetësimit financiar, si tregues-kyç i rëndësisë relative 
të bankave në gjithë veprimtarinë ekonomike të vendit, megjithëse 
në përmirësim, është ende i ulët. Për sektorin bankar maqedonas, ky 
tregues, i llogaritur si raport i aktiveve totale të bankave, i kredive 
bruto dhe i depozitave ndaj Pbb-së, arrin respektivisht në 5�.8 për 
qind, �8.0 për qind dhe �7.5 për qind.

5. gjatë viteve të fundit është regjistruar një rritje e shpejtë e 
kredisë. Kjo gjë është nxitur nga rritja ekonomike, rritja e depozitave 
në banka dhe tendenca rënëse e normave të interesit. megjithatë, 
ndryshe nga vendet e tjera në rajon, rritja e kredisë në republikën 
e maqedonisë, prej rreth �0-�5 për qind, është ende në nivele 
modeste dhe nuk krijon shqetësime serioze për stabilitetin financiar 
dhe atë makroekonomik. njëkohësisht, rreziku i kredisë, si një 
rrezik dominues në profilin e përgjithshëm të rrezikut të bankave 
maqedonase, vazhdon të ulet. 

natyra e përbashkët e këtyre çështjeve në vendet tona rrit nevojën 
për bashkëpunim. besoj se ekzistojnë të paktën dy çështje praktike, 
për të cilat mund të fillojmë të ndërtojmë një perspektivë rajonale: 
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�. bashkëpunimi mbikëqyrës i vendit-pritës me vendin-pritës; 
�. analiza e stabilitetit financiar.
 
�. aktualisht është krijuar një bashkëpunim i mirë dhe shkëmbim 

informacioni ndërmjet mbikëqyrësve të vendit-mëmë të një banke-
mëmë dhe mbikëqyrësve të ndryshëm të vendit pritës të filialeve, 
veçanërisht nëse janë firmosur memorandume mirëkuptimi ndërmjet 
autoriteteve mbikëqyrëse të vendit-mëmë dhe të vendit-pritës. deri 
tani, banka Kombëtare e republikës së maqedonisë ka firmosur 
memorandume të tilla me bankat qendrore të shqipërisë, sllovenisë, 
bullgarisë dhe rusisë, dhe synon ta bëjë këtë gjë edhe me vendet 
e tjera. megjithatë, kam vënë re se ka pak ose aspak shkëmbim 
informacioni dhe bashkëpunim ndërmjet mbikëqyrësve të vendit-
pritës. 

Pse bashkëpunim vend-pritës me vend-pritës? 

një nga sfidat më të mëdha të bashkëpunimit ndërmjet 
mbikëqyrësve është shkëmbimi i informacionit, kontrolli mbikëqyrës 
dhe marrja e masave korrigjuese, lidhur me filialet dhe degët e 
bankave të huaja. a janë filialet dhe veçanërisht degët e bankave të 
huaja të së njëjtës rëndësi për sektorin bankar të vendit-mëmë dhe të 
vendit-pritës? Çështja e bashkëpunimit të efektshëm merr një rëndësi 
më të madhe në vendet e vogla pritëse, të cilat kanë sektor bankar 
të vogël, si i yni, ku sipërmarrjet e bankave të huaja janë relativisht 
të vogla në krahasim me bankën e tyre mëmë dhe për rrjedhojë, 
ato konsiderohen sikur nuk kanë efekt në bankat-mëmë, në grupin 
e përgjithshëm bankar apo në konglomeratin financiar. Për pasojë, 
interesi i mbikëqyrësve të vendit-mëmë për këto sipërmarrje mund të 
jetë i vogël, gjë që vështirëson bashkëpunimin ndërmjet mbikëqyrësve 
të vendit-mëmë dhe të vendit-pritës dhe aksesin e mbikëqyrësve të 
vendit pritës në informacione të mjaftueshme për bankën-mëmë. 
nga ana tjetër, ecuria e dobët e filialit mund të sjellë kërcënim për 
sigurinë dhe shëndetin e sektorit bankar të vendit pritës. 

shumë nga vendet tona kanë të pranishme sipërmarrje të 
bankave të njëjta të huaja mëmë. në shumë vende, këto sipërmarrje 
zënë pjesën më të madhe të aktiveve totale të sektorit bankar, por 
njëkohësisht ato zotërojnë një pjesë të konsiderueshme të aktiveve 
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të bankës-mëmë. Pra, duhet të pranojmë se nuk ka dyshim për 
rëndësinë e bashkëpunimit vend-pritës me vend-pritës në lidhje me 
këto banka. 

�. analiza e stabilitetit financiar është një funksion relativisht 
i ri për shumë banka qendrore, si dhe për bankën Kombëtare të 
republikës së maqedonisë. megjithëse ky aktivitet nuk është 
shprehur qartë si funksion i bankës qendrore në një numër ligjesh 
të bankave qendrore, kohët e fundit shumë banka qendrore kanë 
filluar të bëjnë analiza të detajuara për stabilitetin financiar. në disa 
aspekte, stabiliteti financiar, veçanërisht stabiliteti i sistemit bankar 
është i rëndësishëm për drejtimin e politikës monetare në republikën 
e maqedonisë. do të përmend disa prej tyre:

• sistemi i shëndoshë financiar mund të kufizojë nevojat për 
hedhje likuiditeti si huadhënësi i fundit në rradhë. Kështu, nuk 
do të kishte rrezik për likuiditet të tepërt në sistem, që mund 
të rrezikonte stabilitetin e kursit të këmbimit dhe stabilitetin 
e çmimeve në ekonomi, si objektiv përfundimtar i politikës 
monetare.

• një sistem bankar tepër i përqendruar mbart rreziqe potenciale 
për paqëndrueshmëri financiare. Për rrjedhim, banka qendrore 
duhet të jetë aktive, veçanërisht për potencialin e “rrezikut 
moral”, që shoqëron aktivitetin e bankave të mëdha, të 
cilat operojnë sipas parimit “banka shumë të mëdha për të 
falimentuar”. Kjo mund ta vërë bankën qendrore në një 
pozicion që të zgjedhë ndërmjet përmbushjes së objektivave të 
politikës monetare dhe objektivave të stabilitetit financiar.

• sistemi i shëndoshë bankar, me një portofol kredie të një cilësie 
të mirë, reagon më lehtë ndaj ndryshimeve të politikës monetare 
dhe rrjedhimisht, kontribuon direkt në arritjen e synimeve 
të politikës monetare. në këtë këndvështrim, ne po arrijmë 
zhvillime pozitive në sistemin bankar maqedonas – kemi një 
rënie graduale të pjesës së kredive të këqija (tashmë ka rënë 
nën �0 për qind), shoqëruar me disa përmirësime në kanalet e 
transmetimit të normave të interesit.

ecuria e suksesshme në drejtim të çështjeve që kanë të bëjnë 
me stabilitetin financiar, nënkupton aksesueshmërinë e të dhënave 
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dhe informacionit për të gjitha segmentet e sistemit financiar, si 
dhe mundësinë për të grumbulluar të dhëna nga disa institucione 
të vendit, që kanë kompetenca në drejtim të stabilitetit financiar. 
në këtë kontekst, banka Kombëtare e republikës së maqedonisë 
po inicion krijimin formal të një organi ndërinstitucional në vend, 
të përbërë nga përfaqësues të çdo organi mbikëqyrës financiar dhe 
rregullator, i cili do të diskutojë rregullisht zhvillimet në segmente 
të ndryshme të sistemit financiar dhe do të iniciojë ndryshime në 
rregullore. ideja është të krijohet një kuadër rregullator më eficient 
dhe i qëndrueshëm. megjithatë, meqenëse sistemet financiare po 
bëhen gjithnjë e më komplekse dhe të ndërvarura (midis sektorëve 
dhe vendeve të ndryshme), ato janë shumë më të prekshme nga 
goditjet, të cilat ulin efektivitetin e tyre dhe mund të shkaktojnë 
destabilitet financiar. nga ky këndvështrim, bashkëpunimi me 
institucionet ndërkombëtare me qëllim shkëmbimin e informacionit 
dhe të eksperiencës praktike në fushën e analizës së stabilitetit 
financiar, është jetësor. 

cila mund të jetë mënyra aktuale e bashkëpunimit në fushën e 
analizës së stabilitetit financiar? 

një nga produktet kryesore të analizës së stabilitetit financiar 
është publikimi i raportit vjetor për stabilitetin financiar, i nxjerrë 
rregullisht nga bankat qendrore, veçanërisht të vendeve të be-
së. banka Kombëtare e republikës së maqedonisë do të fillojë 
nxjerrjen e këtij raporti në vitin �007. ai do të jetë një burim i 
rëndësishëm informacioni për shkallën e stabilitetit të sistemit 
bankar dhe financiar në republikën e maqedonisë. raporti do të 
mbështetet kryesisht në treguesit e sigurisë financiare, të llogaritur 
në përputhje me udhëzuesin e fondit monetar ndërkombëtar. e 
rëndësishme nga pikëpamja rajonale është që ky raport të përgatitet 
dhe publikohet duke përdorur të njëjtën metodologji. Kjo do të 
siguronte të dhëna të krahasueshme mbi funksionimin, stabilitetin 
dhe shkallën e rrezikut të sistemeve bankare e financiare në vendet 
e rajonit. njëkohësisht, ai do të nxisë transparencën e sistemeve 
bankare e financiare dhe do të kontribuojë në forcimin e disiplinës 
së pjesëmarrësve të tregut. Përmirësimi i stabilitetit financiar në 
rajon do ta bëjë sektorin tonë bankar e financiar më tërheqës ndaj 
investitorëve të huaj. 
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lidhur me bashkëpunimin e tregjeve financiare, dëshiroj të përmend 
faktin se bursa e maqedonisë është anëtare e feas (federatës 
së bursave të evropës e azisë). ajo ka firmosur memorandume 
bashkëpunimi me bursat në lubjanë, athinë, beograd, sofje, Zagreb 
dhe vjenë. në përgjithësi, bashkëpunimi me bursat e tjera duhet të 
lehtësojë hyrjen e kapitalit në ato vende të rajonit, që kanë nevojë për 
të. madje, bashkëpunimi me bursën e vjenës pritet të përshpejtojë 
procesin e harmonizimit të legjislacionit maqedonas në këtë fushë 
me standardet evropiane.

Zonja dhe Zotërinj, 

Çështjet e sektorit financiar janë shumë komplekse dhe lënë 
shumë hapësirë për bashkëpunim. ato që unë përmenda janë vetëm 
disa prej shumë çështjeve që ne duhet të diskutojmë rregullisht. 

shumë faleminderit për vëmendjen. 
 

* Peter goshev, guvernator, banka Kombëtare e republikës së maqedonisë.



��0

botuar nga: banka e shqipërisë
sheshi “skënderbej”, nr.�, Tiranë.

Tel : �55-�-�����0; ��5568; ��5569;
faks : �55-�-���558

public@bankofalbania.org

shtypur në shtypshkronjën e bankës së shqipërisë
Tirazhi: �500 kopje


