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Abstrakt 
 
 
Ky material ka si qëllim trajtimin e periudhave të tronditjeve të sistemit bankar 
në Shqipëri, evidentimin e të përbashkëtave dhe dallimeve për këto periudha, 
shkaqet që çuan në ndodhjen e tyre, ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë dhe 
shpejtësinë e rekuperimit të krizave të likuiditetit. Nëpërmjet analizës së 
ambientit të përgjithshëm makroekonomik dhe mikroekonomik janë identifikuar 
rrënjët e këtyre tronditjeve dhe kushtet në të cilat rritet mundësia e ndodhjes së 
tronditjeve, si dhe është përcaktuar një formë sjelljeje e Bankës së Shqipërisë në 
raste të ngjashme në të ardhmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

1. Paniku bankar dhe përhapja e tij. 
 
Gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe shekullit të njëzetë, kriza të shumta 
financiare përfshinë shumë vende të botës. Shkaku i fillimit të këtyre krizave 
ishte paniku bankar. Paniku bankar është frika e përgjithshme e depozituesve 
dhe në përgjithësi e publikut të gjerë, se ata mund të humbasin pjesërisht ose 
tërësisht depozitat bankare.  
 
Paniku bankar kalon nëpër disa etapa, të cilat janë: 
1. rradhët e gjata të depozituesve në një apo disa banka për të tërhequr 

kursimet; 
2. humbja e besimit në monedhën kombëtare; 
3. transmetimi i këtij fenomeni në bankat e tjera të shëndosha të sistemit bankar; 
4. kaosi bankar, ku sistemi përfshihet nga një anarki e pakontrollueshme për një 

kohë relativisht të gjatë.  
 
Në literaturën ku trajtohet paniku, shpjegimet pse depozituesit alarmohen duke 
krijuar situata paniku konvergojnë në tre grupe.  
 
Në grupin e parë, dyndja e depozituesve në banka shkaktohet nga ngjarje të 
rastit, që quhen ndryshe spekulim. Këto spekulime nxisin depozituesit të 
vrapojnë në sportelet e bankës, pasi ata mendojnë që të tjerë depozitues do të 
vrapojnë drejt bankës dhe do ta çojnë ata në një likuidim të detyrueshëm.  
Spekulimet me një bankë nuk përjashtohet të shoqërohen me përhapjen e 
dyndjes së depozituesve nga një bankë tek tjetra. Bordo, në artikullin e tij 
“Pikëpamjet alternative dhe përvojat historike”1, konkludon se paniku bankar 
është ngjarje e rastit.  
 
Në grupin e dytë, shkaku i përhapjes së panikut është informacioni jo i njëllojtë. 
Ky informacion nënkupton marrjen e sinjaleve që keqinterpretojnë tronditjet 
e likuiditetit si sinjale negative për vlerën e aktiveve të bankës. Burim për këtë 
lloj paniku janë marrëdhëniet bankë-depozitues. Në qoftë se depozituesit besojnë 
se drejtuesit e bankës nuk po sillen me shumë kujdes, mund t’i disiplinojnë 
drejtuesit ose duke bërë presion për rritjen e interesave, ose duke tërhequr 
depozitat e tyre. Në pamundësi për të dalluar drejt midis bankave të shëndosha e 
bankave jo të shëndosha dhe duke vërejtur një valë tërheqjesh, depozitues të tjerë 
i ndjekin ata, duke çuar në përhapjen e tërheqjeve në një numër bankash.  
 
Në grupin e tretë, burim i panikut bëhen ngjashmëritë e strukturës së aktiveve 
midis bankave i cili transmetohet në formë zinxhir si pasojë e lidhjeve midis 
                                                           
1 Goodhart Charles, Illing Gerhard, “Financial crises, contagion and the lender of last resort” – a 
reader, Oxford University Press. 
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tregut ndërbankar me sistemin e pagesave. Problemet në një bankë mund të 
vijnë nga rentabiliteti i ulët në investimet e saj. Këto probleme prekin të gjitha 
bankat që kanë strukturë të ngjashme investimi (në të njëjtin sektor ose në të 
njëjtin vend). Investitorët do të tërheqin depozitat e tyre për të mbrojtur veten 
nga rreziku potencial, duke çuar në përhapjen e falimentimit në të gjitha ato 
banka që kanë investime të njëjta.  
 
Diskutimet e kërkuesve të ndryshëm janë shtrirë jo vetëm në përkufizimin e 
panikut, por edhe në përcaktimin e shkaqeve që e shkaktojnë atë. Disa kërkues 
evidentojnë si shkak për krijimin e panikut stresin bankar.  
 
Rreziku moral është konsideruar si faktor i rëndësishëm që kontribuon në krizat 
financiare. Kështu, dhënia e kredive jo të studiuara mirë në Meksikë, Japoninë 
dhe Azinë Juglindore, është cituar si faktori kryesor që shkaktoi probleme në 
këto vende, në vitet 1990. Të tjerë kërkues argumentojnë se tërheqjet e depozitave 
janë ngjarje “sistematike” që provokohen më shumë nga keqinterpretimi i 
problemeve të përkohshme të likuiditetit që mund të ketë banka.  
 
Kalomiris dhe Gorton (1991) duke vrojtuar efektet e treguesve makroekonomikë 
në periudha paniku konkluduan që probleme të përgjithshme makroekonomike 
janë përgjegjëse për këto ngjarje. Ndërsa, Sundararajan dhe Balino,1991, shtojnë 
që shqetësimet makroekonomike, zhvillimet sektoriale e mikroekonomike dhe 
strukturat institucionale janë të lidhura me krizat. 
 
Edhe pse del jashtë trajtimit të çështjes së panikut bankar, me vlerë e gjejmë të 
përmendim përvojën e krizave financiare në njëmbëdhjetë vende të Europës 
Qendrore dhe Lindore në tranzicion. Analizat për këto vende treguan se tipar i 
përbashkët i Rusisë, Rumanisë, Republikës Çeke, Republikës Sllovake, 
Hungarisë dhe Bullgarisë ishte që ekonomitë e tyre vuanin nga probleme të 
rëndësishme makroekonomike dhe mikroekonomike, të cilat bënë që ato të 
goditeshin nga spekulime në monedhën e tyre kombëtare, që çoi në kolaps të 
këtyre monedhave. Për disa nga këto vende, si Rusia, Bullgaria dhe Rumania 
rrënjët e këtyre spekulimeve qëndronin në bazat e dobta mikroekonomike dhe në 
politikat e paqëndrueshme. Në Republikën Çeke dhe Sllovake treguesit 
makroekonomikë konfiguronin një ambient favorizues për ekonominë, por ata 
fshihnin probleme serioze mikroekonomike, si hapat e ngadaltë në ristrukturim 
dhe privatizim, së bashku me mbivlerësimin e kursit të këmbimit. Këto dobësi 
përkeqësuan konkurrencën e jashtme duke rezultuar në një deficit të lartë korent, 
duke i bërë këto dy vende të dobta ndaj sulmeve spekulative.  
 
Në përfundim do të theksonim që në ditët e sotme të gjithë ekonomistët e 
pranojnë mësimin historik që paniku bankar mund të ndodhë. Për 
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ekonomistët, paniku është një situatë në të cilën sjelljet bëhen më pak të 
parashikueshme dhe vendimmarrjet më të vështira. 
 
2. Periudhat e tronditjeve të sistemit bankar në Shqipëri. 
 
Brenda një periudhe dymbëdhjetëvjeçare, sistemi bankar shqiptar është 
ballafaquar me dy tronditje, të cilat kanë hyrë edhe si momentet më të vështira 
në historinë e tij. Tronditja e parë e sistemit bankar i përket vitit 1997, e cila u 
shkaktua nga problemet serioze që solli në ekonomi pjesa më e parregulluar e 
sektorit financiar, tregu joformal i ekonomisë. Shembja e firmave piramidale 
ndikoi negativisht në jetën shoqërore e politike të vendit dhe në aktivitetin e 
sistemit bankar. Për herë të dytë sistemi bankar u trondit në pranverën e vitit 
2002. Gjatë kësaj periudhe, ai u ballafaqua me panikun e depozitave të 
individëve në dy bankat më të mëdha të sistemit, nga të cilat u tërhoqën rreth 
21.4 miliardë lekë brenda dy muajve. 
 
Këto tronditje kanë karakteristika të përbashkëta dhe dallime.  
 
Ndër karakteristikat e përbashkëta të këtyre tronditjeve do të veçonim: 
 
1. Tronditjet e financave shqiptare janë ndjerë për herë të parë në zonën jugore 

të vendit dhe pikërisht në rrethin e Vlorës. 
 
2. Tronditjet janë ndjerë në bankat më të mëdha të sistemit bankar. 
  
3. Tronditjet kanë ndodhur në pjesën e parë të vitit. 
 
4. Tronditjet nuk janë shoqëruar me falimentime të bankave të sistemit bankar. 
 
5. Tronditjet kanë përfshirë kategoritë më të painformuara të depozituesve, 

depozituesit e vegjël. 
 
6. Tronditjet kanë prekur direkt nivelin e financimit të brendshëm të deficitit 

buxhetor, duke e bërë të domosdoshme ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë si 
krijues i likuiditetit në sistem. 

 
Ato ndryshojnë në : 
 
1. shkakun e tronditjes së sistemit bankar. Në fillim të vitit 1997, humbja e 

kursimeve në firmat e tregut joformal solli humbjen e besimit në institucionet 
paradepozituese dhe në monedhën kombëtare. Nga frika e humbjes së plotë 
të parave të depozituara në firmat rentiere “Populli” dhe “Demokracia 
Popullore Xhaferri”, depozituesit e vegjël iu drejtuan sporteleve të Bankës së 
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Kursimeve dhe të Bankës Kombëtare Tregtare për të tërhequr pjesën e 
përcaktuar nga llogaritë e ngrira të këtyre firmave. Ndërsa tronditja e 
pranverës së vitit 2002 erdhi si rezultat i nivelit jo të mjaftueshëm të njohjes 
nga ana e publikut me mënyrën e funksionimit të skemës së sigurimit të 
depozitave, i problemeve me privatizimin e Bankës së Kursimeve dhe i 
problemeve me pronarin e Bankës Kombëtare Tregtare me të cilat u spekulua 
lehtë në publik; 

 
2. përmasat. Shembja e firmave piramidale u shoqërua me trazira të mëdha 

shoqërore, me pasoja shkatërrimtare për shoqërinë civile dhe me tronditjen e 
sistemit bankar si pjesë e sektorit financiar. I gjithë vendi ishte i përfshirë nga 
kaosi. Ndërsa, tronditja e pranverës së vitit 2002, i referohet sistemit bankar 
dhe për më tepër mbeti e lokalizuar vetëm në dy banka të tij, Bankën e 
Kursimeve dhe Bankën Kombëtare Tregtare. Përmasat e kësaj tronditjeje 
vlerësohen të tilla që nuk mund të quhet krizë bankare. Niveli jo i njëjtë i 
përmasave të tronditjes reflektohet edhe në zhvillimin e treguesve kryesorë 
ekonomikë.  

 
3. efektet në treguesit ekonomikë. Kriza financiare e vitit 1997 u shoqërua me 

daljen nga ekuilibri të treguesve kryesorë makroekonomikë, si inflacioni, 
kursi i këmbimit të lekut, rënie e përgjithshme e prodhimit, me përkeqësimin 
e bilancit të pagesave, tronditje të besimit në institucionet depozituese në 
vend, uljen e nivelit të kreditimit të ekonomisë, me një situatë të nderë 
politike dhe shoqërore etj.. Ndërsa tronditja e sistemit bankar e pranverës së 
vitit 2002, nuk solli në ekonomi pasojat e vitit 1997. U vërejtën tronditje 
kalimtare të vlerës së monedhës vendase në tregun e brendshëm valutor, 
rritje të presioneve inflacioniste, por që në një masë ishin të trashëguara nga 
problemet e periudhave para tronditjes etj.; 

 
4. plotësimin e mungesave për likuiditet nga tregu midis bankave. Plotësimi i 

nevojave për likuiditet, gjatë vitit 1997, u mbështet tërësisht nga Banka e 
Shqipërisë. Gjatë pranverës së vitit 2002, nevojat për likuiditet u mbështetën 
kryesisht nga Banka e Shqipërisë, duke i dhënë prioritet tregut midis 
bankave, i cili gjatë periudhës së tronditjes, u aktivizua në nivele të papara 
ndonjëherë si për nga volumi ashtu edhe për nga pjesëmarrësit; 

 
5. plotësimin e nevojave për cash të bankave tregtare nga Banka e Shqipërisë. 

Në fillim të vitit 1997, Banka e Shqipërisë kufizoi tërheqjet e cash-it nga bankat 
tregtare. Ndërsa gjatë pranverës së vitit 2002,  ajo plotësoi të gjitha nevojat për 
cash të dyja bankave ku u vërejtën tërheqje të depozitave. 
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3. Situata para tronditjeve të sistemit bankar. 
 
Edhe pse si shkaqe të tronditjeve të sistemit bankar janë evidentuar falimentimi i 
firmave të tregut joformal dhe spekulimet përmes alarmeve false, është e 
natyrshme të mendohet se rrënjët e këtyre tronditjeve të sistemit bankar duhen 
kërkuar në zhvillimet makroekonomike dhe në zhvillimet e sistemit bankar në 
periudhat para këtyre tronditjeve. Identifikimi i treguesve që krijojnë premisa 
dhe favorizojnë tronditjet, si dhe i dobësive të sistemit bankar do të na ndihmojë 
që të mund të bëjmë një vlerësim të kushteve në të cilat mundësia e ndodhjes së 
një tronditjeje është e lartë, në mënyrë që të parandalohet ndodhja e tronditjeve 
të ngjashme ose të jemi të përgatitur për zgjidhjen e tyre.  
 
Situata ekonomike para vitit 1997, regjistronte rezultate pozitive në treguesit e 
kryesorë makroekonomikë. Por, ekspertë të ndryshëm, pas krizës arritën në një 
konsensus, lidhur me dobësitë e ish - “Tigrit të Ballkanit”.2   
 
Variablat shpjegues, në përputhje me literaturën ekzistuese dhe me specifikat e 
vendit tonë, janë përmbledhur në tre grupe treguesish; treguesit e sektorit real, 
treguesit e sektorit bankar dhe treguesit potencialë “të tronditjeve”.  
 
Tabelë 1. Disa tregues kryesorë ekonomikë për periudhën 1993-1996. 

Treguesit 1993 1994 1995 1996 
Treguesit e sektorit real3     

Rritja reale e PBB (në për qind) 9.6 8.3 13.3 9.1 
Investimet bruto (në për qind ndaj PBB)  17.9 18.0 15.5 

Treguesit e sektorit bankar4     
Depozita / PBB (në për qind) 25.8 22.9 29.2 37.9 

Kredi për ekonominë/ PBB (në për qind) 6.1 5.3 5.0 5.1 
Treguesit potencialë për “tronditje”5     

Inflacioni vjetor (në për qind) 30.9 15.8 6.0 17.4 
Norma reale mesatare vjetore e interesit në lekë  2.5 3.4 - 4.3 

Norma reale efektive e kursit të këmbimit  0.6 0.59 0.61 
Deficiti/PBB (në për qind) -13.7 -9.0 -10.2 -12.8 

Financimi i brendshëm i deficitit/PBB (në për qind) -9.1 - 8.6 -6.5 -10.2 
Llogaria korente/PBB (në përqindje) -28.8 -14.3 -9.7 -11.5 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
Shenjat e një krize të afërt duket të kenë qenë prezente që gjatë vitit 1996, me një 
ngadalësim të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto dhe të nivelit të 
investimeve bruto në ekonomi, krahasuar me një vit më parë.  
 
Po kështu, edhe treguesit potencialë të tronditjeve manifestojnë përkeqësim të 
nivelit të tyre, me një deficit tregtar në rritje ndaj prodhimit të brendshëm bruto, 
një deficit të lartë buxhetor dhe një borxh të lartë të brendshëm dhe të jashtëm. 
Problemi kryesor për anën fiskale vlerësohej vështirësia në grumbullimin e 
                                                           
2 Daniel Vaughan – Whitehead, “Albania in crisis – The predictable fall of the shining star”, faqe  278. 
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taksave, evazioni fiskal etj.. Gjithashtu, shenjat e para të rritjes së çmimeve dhe të 
rënies së vlerës së lekut në treg kishin filluar të ishin prezente që gjatë vitit  1996. 
I veçantë është fakti, që ndryshe nga sa pritet, në periudhat para krizave3, norma 
reale vjetore e interesave të sistemit bankar u ul ndjeshëm duke kaluar në nivele 
reale negative. Kjo, për shkak të rritjes me ritme më të larta të nivelit të inflacionit 
krahasuar me rritjen e nivelit të interesave. Por, këto norma u rritën ndjeshëm në 
terma realë në tregun joformal të ekonomisë, pikërisht aty ku filloi edhe kriza 
financiare.  
 
Nga treguesit e përmendur më lart, treguesi i cili shfaqi shenja të një  
përkeqësimi të shpejtë, në nivele të ndjeshme dhe me peshë të konsiderueshme 
në krizën që do të shfaqej në fillim të vitit 1997, ishte rritja e lartë dhe e shpejtë e 
deficitit buxhetor, gjatë vitit 1996. Niveli i financimit të brendshëm të qeverisë 
kaloi për herë të parë në nivele dyshifrore që nga viti 1993.  
 
Kjo rritje erdhi kryesisht, si rezultat: 
- i shumave të shpenzuara për fushata elektorale gjatë vitit 1996, në zgjedhjet e 

përgjithshme në muajin maj dhe në zgjedhjet lokale në muajin tetor, të 
shoqëruara me ashpërsim të klimës politike në vend; 

- i reduktimit dramatik të të ardhurave buxhetore – kryesisht si pasojë e 
kolapsit të të ardhurave nga aksizat. Gjithashtu, politika e shpenzimeve 
buxhetore u zbut ndjeshëm përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare 
të muajit maj të vitit 1996.   

 
 Deficiti buxhetor arriti në 11.4 për qind të prodhimit të përgjithshëm bruto, 
ndërsa financimi i brendshëm i deficitit buxhetor ndaj prodhimit të përgjithshëm 
bruto u rrit  ndjeshëm duke arritur në 10.5 për qind, në fund të vitit 1996. 

                                                           
3 C.Hardy Daniel, Pazarbasioglu – “ Main indicators of financial crises: was Asia different? “ - 
IMF, working paper nr.98/91. 
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Grafik 1.  Ndryshimi vjetor në përqindje i të ardhurave dhe i shpenzimeve buxhetore. 
 

 Grafik 2. Ndryshimi vjetor në përqindje i deficitit buxhetor.                

 
Zhvillimet politike në vend dhe rritja e shpenzimeve buxhetore ndikuan në 
rritjen e presioneve inflacioniste në ekonomi, duke u finalizuar me një kapërcim 
të ndjeshëm të nivelit të inflacionit vjetor në fund të vitit 1996, krahasuar me 
fundin e vitit 1995. 
 
Nga ana tjetër, sistemi bankar, duke qenë një sistem i ri në moshë me mangësi 
ligjore dhe në proces zhvillimi e reformimi, qe jo plotësisht i aftë që t’i përgjigjej 
zhvillimeve të reja në ekonomi, veçanërisht zhvillimit të biznesit të vogël, rritjes 
së investimeve dhe kërkesës për kredi nga ekonomia. Konkretisht, zhvillimi i 
shpejtë i sektorit privat të ekonomisë u shoqërua nga një rritje e kërkesës për 
kredi.  Politika e shtrënguar e kreditit, përmes imponimit të kufijve të kreditit për 
bankat dhe niveli në rritje i kredive të pakthyera në afat4 ulën aftësinë e bankave 
                                                           
4 Nga 14 për qind që zinte kredia e pakthyer në afat në stokun e kredive të vitit 1993, ky tregues u 
dyfishua një vit më vonë dhe arriti në rreth 60 për qind në vitin 1997. - Ibrahimi Fatos, Salko 
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tregtare për të plotësuar kërkesat në rritje për kredi. Vetëm një përqindje e vogël 
e kërkesave për kredi mund të plotësohej. Pjesa më e madhe e bizneseve, 
kryesisht atij të vogël që nuk mund të merrte kredi në bankë, i drejtonin kërkesat 
e tyre në tregun joformal të kreditit5.  
 
Tabelë 2. Kufiri i kreditit dhe realizimi i tij në milionë lekë. 
 1993 1994 1995 1996 

Kufiri i kreditit 7.4 5.4 2.9 3.1 
Realizimi i kufirit të kreditit 2.9 3.5 1.75 2.9 

Realizimi në përqindje 39 64 60 95 
Kufiri kreditit/PBB në përqindje 0.006 0.003 0.01 0.001 

 
Besimi ndaj sistemit bankar, nisur nga raporti i depozitave si përqindje ndaj 
prodhimit të brendshëm bruto, manifeston një tendencë në rritje të 
qëndrueshme, duke arritur nivelin 37.9 për qind në fund të vitit 1996. Po t’i 
referohemi strukturës së depozitave sipas afatit, vërehet rritje e peshës së 
depozitave pa afat dhe rënie e peshës së depozitave me afat në lekë kundrejt 
totalit të depozitave gjithsej. 
 
Tabelë 3. Pesha specifike e depozitave në fund të viteve 1995 dhe 1996. në për qind. 

 depozita pa afat depozita me afat depozita në valutë 
Dhjetor 1995 26.47 42.90 30.64 
Dhjetor 1996 39.90 28.33 31.77 
 
Këto ndryshime i referohen zhvillimeve të tregut joformal, ku depozitat e 
tërhequra nga individët në sistemin bankar depozitoheshin në firmat e tregut 
joformal, kundrejt interesave shumë të larta, duke u rikthyer në sistem, por në 
formën e llogarive rrjedhëse të këtyre firmave. Ndryshimet në strukturën e 
maturitetit të depozitave në drejtim të uljes së afatit të maturimit pa dyshim që 
krijonin probleme likuiditeti për bankat. 
 
Dobësitë që paraqiste sistemi bankar, bënë që ai të mos funksiononte si duhet në 
rolin e ndërmjetësit financiar.  
 
Lulëzimi i tregut joformal solli një sërë efektesh negative, si rriti ekspozimin ndaj 
rrezikut të moskthimit të kredive si pasojë e shpërndarjes joproduktive të 
burimeve të krijuara, çoi në rritjen e humbjeve të të ardhurave të buxhetit për 
shkak të aktiviteteve të palincencuara, rriti evazionin e kontributeve sociale, si 
dhe uli efikasitetin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Rritja progresive 
e tregut joformal si “një treg me mangësi” rriti më tej tensionet në tregun e 
kredive dhe në të gjithë ekonominë.  
 
                                                                                                                                                                             
Drini, “Sistemi bankar në Shqipëri”, Konferenca e dytë kombëtare, “Shqipëria midis refromave të 
brendshme dhe integrimit europian”, 6-7 dhjetor 2001. 
5 Whitehead Daniel Vaughan, “Albania in crisis – The predictable fall of shining star”. 
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Favorizues në lindjen dhe lulëzimin e firmave piramidale ishte edhe mungesa e 
familjarizimit të publikut me tregjet financiare, me institucionet financiare dhe 
praktikat e tij.   
 
Në mënyrë progresive, grumbullimi i të gjitha problemeve makroekonomike 
të përmendura, paaftësia e sistemit bankar për të vepruar si ndërmjetës 
financiar, boshllëku ligjor, niveli i lartë i korrupsionit, zgjerimi i tregut 
joformal të kombinuar edhe me klimën jo të përshtatshme politike në vend 
dhe “neglizhencën”6 politike ndaj firmave piramidale, mungesa e kulturës 
ekonomike nga ana e publikut së bashku provokuan krizën e përgjithshme 
financiare në fillim të vitit 1997.  
 
Situata ekonomike para vitit 2002, regjistronte rezultate pozitive në treguesit 
kryesorë makroekonomikë. 
 
Gjatë këtyre katër viteve u respektua programi i zhvillimit ekonomik të vendit 
dhe situata makroekonomike e vendit është vlerësuar e qëndrueshme. Në 
ekonomi u vu re rritja e sektorit privat të saj, rritja e investimeve publike, rritja e 
deficitit tregtar megjithë tendencën në drejtim të rritjes së nivelit të eksporteve. 
Niveli i prodhimit të brendshëm bruto, në terma realë, ka qenë i qëndrueshëm. 
Të dhënat e ekonomisë së brendshme tregojnë shenja të ngadalësimit të ritmeve 
të rritjes së prodhimit gjatë muajve të fundit të vitit 2001, për t’u vijuar në vitin 
2002. Për këtë periudhë, mund të thuhet se mungesa e energjisë elektrike, klima e 
përgjithshme politike dhe ajo e rendit vlerësohen të kenë dhënë efektet e tyre 
negative në nivelin e prodhimit. 
 
Tabelë 4. Disa tregues kryesorë ekonomikë për periudhën 1999-2001. 

 1998 1999 2000 2001 
Treguesit e sektorit real     
Rritja reale e PBB (në për qind) 8.0 7.3 7.8 6.5 
Investimet bruto (në për qind ndaj PBB) 16.0 16.8 19.0 20.0 
Treguesit e sektorit bankar     
Depozita / PBB (në për qind) 37.2 41.8 42.5 46.3 
Kredi për ekonominë/ PBB (në për qind) 3.8 3.9 4.8 6.2 
Treguesit potencialë për “tronditje”     
Inflacioni vjetor (në për qind) 8.7 -  1.0 4.2 3.5 
Norma reale mesatare vjetore e interesit në lekë 11.2 10.8 5.7 3.4 
Norma reale efektive e kursit të këmbimit 0.71 0.81 0.81 0.91 
Deficiti/PBB (në për qind) -10.4 -11.6 -9.1 -8.5 
Financimi i brendshëm i deficitit/PBB (në për qind) 6.6 5.5 4.9 4.8 
Llogaria korente/PBB (në për qind) - 8.2 - 7.2 -7.0 -7.4 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 

                                                           
6Whitehead Daniel Vaughan , “Albania in crisis – The predictable fall of shining star”, faqe  196. 
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Deficiti buxhetor uli peshën e tij kundrejt prodhimit të brendshëm bruto duke 
kaluar në nivele njëshifrore në dy vitet e fundit. Por, edhe pse vlera e tij ka rënë 
ndaj prodhimit të brendshëm bruto, përsëri ai mbetet i lartë. Shpenzimet 
buxhetore të vitit 2001, u rritën ndjeshëm gjatë gjysmën së parë të vitit 2001. 
Fushata elektorale dhe zgjedhjet e përgjithshme politike të qershorit ndikuan, 
ashtu siç pritej nga tradita e ngjarjeve të tilla, në rritjen e shpenzimeve buxhetore 
dhe të elementeve spekulative. Një element tjetër, qenë shpenzimet kapitale gjatë 
tremujorit të dytë të viti 2001, të cilat në ndryshim nga vitet e mëparshme kanë 
qenë të një intensiteti të madh. Në vitet e mëparshme ka ndodhur që shpenzimet 
kapitale të jenë përqendruar kryesisht në fund të vitit fiskal. Por, nivelet e larta të 
deficitit, sidoqoftë, nuk u shoqëruan me inflacion të lartë, sepse ato u financuan 
kryesisht nga një miks i huave koncensionale të huaja dhe nga huamarrja e 
brendshme me norma të larta interesi real7. Rritje të përkohshme të presioneve 
inflacioniste, të reflektuara në rritjen e nivelit vjetor të inflacionit, u vërejtën gjatë 
periudhës së fushatës së zgjedhjeve dhe në dy muajt në vazhdim.  
 
Grafik 3. Ndryshimi vjetor i të ardhurave dhe shpenzimeve në përqindje. 

 
Përdorimi i të ardhurave nga privatizimi siguroi një zgjidhje të përkohshme të 
nivelit të brendshëm të financimit, ndërkohë që ecuria e reformës fiskale, e 
vlerësuar përmes problemeve fiskale në drejtim të rritjes së të ardhurave nga 
grumbullimi i taksave, luftës kundër evazioni fiskal etj. duket e ngadaltë dhe 
jo shumë produktive në drejtim të vendosjes dhe të forcimit të disiplinës 
buxhetore.  

                                                           
7 Volker Treichel – “Politikat stabilizuese në Shqipëri dhe efikasiteti i tyre.” – Konferenca e dytë 
kombëtare, “Shqipëria midis reformave të brendshme dhe integrimit europian”, 6-7 dhjetor 2001. 
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Grafik 4.  Ndryshimi vjetor në përqindje i deficitit buxhetor. 

 
Niveli vjetor i inflacionit u ul gradualisht duke rezultuar brenda objektivit të 
caktuar në fund të vitit 2001, por afër kufirit të sipërm. Sjellja nga njëri muaj tek 
tjetri e nivelit vjetor të inflacionit ka qenë në drejtim të rënies së përkohshme në 
nivele deflacioniste, për një pjesë të vitit 2000 dhe në drejtim të rritjes së 
përkohshme të nivelit të inflacionit mbi kufirin e sipërm, për periudhën qershor – 
gusht 2001.  
 
Nga ana tjetër, sistemi bankar, që nga viti 1999, ka rezultuar me një situatë 
financiare pozitive. Gjendja e sistemit bankar është vlerësuar e shëndoshë. Niveli 
i treguesve të mjaftueshmërisë së kapitalit qëndron mbi nivelin e kërkuar, 
treguesit e likuiditetit qëndrojnë në nivele të pranueshme, cilësia e portofolit të 
kredisë konsiderohet në nivele të kënaqshme dhe, në përgjithësi, sistemi bankar 
paraqitet me ekspozim të kufizuar ndaj rrezikut të kreditit.  
 
Vlerësimet pozitive të tregueve të sistemit bankar janë rezultante e ndryshimeve 
të konsiderueshme pozitive nga pikëpamja ligjore, kuadri rregullator, zgjerimi i 
rrjetit dhe i nivelit të shërbimit për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të ekonomisë 
reale. Rregullimet bankare kanë synuar të rishikojnë të gjithë kuadrin rregullator 
të operacioneve monetare dhe të mbikëqyrjes bankare në përputhje me 
standardet dhe kontrollet ndërkombëtare. Me qëllim, përmirësimin e cilësisë dhe 
të transparencës për raportimet e rregullta nga bankat, nga Banka e Shqipërisë u 
adoptua një plan i ri llogarish për bankat sipas Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit.  
 
Për periudhën që analizojmë, si një nga pikat e dobëta të sistemit bankar 
vlerësohet sistemi i pagesave. Por,  problemi më i rëndësishëm i kësaj periudhe 
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duhet konsideruar vonesa në privatizimin8 e bankës më të madhe në vend, 
Bankës së Kursimeve, si dhe problemet që kanë dalë me pronarin e Bankës 
Kombëtare Tregtare. Kjo bëri që niveli i konkurrencës në treg të mbetet i ulët 
dhe këto dy banka të mbeteshin shumë të dobta përballë sulmeve spekulative. 
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë duke filluar që nga muaji korrik 2000, 
transmetohet vetëm përmes instrumenteve indirekte, ndërsa mekanizmi i 
transmetimit të kësaj politike me efektivitet në tregje përbën një tjetër problem.  
 
Besimi ndaj sistemit bankar, nisur nga raporti i depozitave si përqindje ndaj 
prodhimit të brendshëm bruto9, ka qenë i qëndrueshëm dhe me tendencë drejt 
rritjes, duke arritur nivelin 46.3 për qind në fund të vitit 2001. Ndërsa treguesi i 
kredive të sistemit bankar ndaj prodhimit të brendshëm bruto tregon për një 
nivel ende të ulët ndërmjetësimi të sistemit bankar në ekonomi, edhe pse sektori 
bankar ka ardhur duke e rritur mbështetjen e tij për sektorin privat të ekonomisë 
dhe kreditimi i ekonomisë është drejtuar pothuajse plotësisht në sektorin privat. 
Ky raport llogaritet 6.2 për qind i prodhimit të brendshëm bruto, në fund të vitit 
2001.  
 
Tabelë 5. Disa tregues kryesorë ekonomikë për periudhën 1998-2001. 

 1998 1999 2000 2001 
Kredi e brendshme/M3 (në për qind) 90.8 80.3 76.3 70.1 
Kredi për ekonominë/M3 (në për qind) 7.9 6.8 7.9 9.3 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Niveli ende i ulët i ndërmjetësimit të sistemit bankar dhe prania e ekonomisë 
joformale vazhdojnë të përbëjnë një dobësi tjetër të sistemit bankar. Në sektorin 
financiar progresi më i madh është bërë në fushën e sistemit bankar, ndërsa 
niveli i ulët i zhvillimit të tregjeve dhe institucioneve e tjera financiare mbetet 
problematik. 
 
Vlerësimi i përgjithshëm pozitiv i ambientit makroekonomik, fsheh probleme të 
veçanta, të cilat pasqyrohen në nivelin e lartë të financimit të jashtëm të deficitit 
buxhetor gjatë vitit 2001, të shenjave të para të ngadalësimit të prodhimit të 
brendshëm bruto në vend, në fund të vitit 2001. 
 
Në të dyja periudhat, kanë mbizotëruar si problemet makroekonomike, ashtu 
edhe ato mikroekonomike, por që ndryshojnë në faktin se kush kanë qenë 
parësore në tronditjen e sistemit, problemet makroekonomike apo ato 
mikroekonomike.  
                                                           
8 Vonesa në privatizimin e bankave më të mëdha në vend, është konsideruar si një dobësi e 
sistemit bankar në Republikën Çeke që ndikoi në krizën e monedhës kombëtare në maj të vitit 
1997. - Arvai Zsofia, Vincenze Janos – ”Financial crises in transition countries : models and facts 
”, WP 2000/6, National Bank of Hungary, August 2000.  
9 Zakonisht, para periudhave të krizave ky tregues zvogëlohet. 
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Kështu, është e dukshme që në të dyja periudhat, reforma fiskale nuk ka qenë 
e suksesshme në drejtim të vendosjes së disiplinës buxhetore, të konsolidimit 
dhe të stabilitetit fiskal. Vërehet, ndodhja e tronditjes së sistemit bankar me 
një sfazim kohor të njëjtë, që lëviz nga shtatë muaj deri në tetë muaj, që nga 
zhvillimi i fushatave elektorale. Zhvillimet politike gjatë fushatave elektorale të 
shoqëruara me rritje të shpenzimeve buxhetore, nga klima jo të përshtatshme 
deri në acarime politike në vend, nuk kanë kaluar pa lënë gjurmë në ecurinë e 
treguesve ekonomikë të vendit.  
 
Konkretisht, janë vërejtur rritje të presioneve inflacioniste në ekonomi, 
megjithëse në nivele të ndryshme në të dyja periudhat. Për nivelin e inflacionit 
ka qenë i pranishëm faktori “tronditës” - zhvillimet politike (fushatat elektorale) 
dhe gjatë vitit 2001 edhe kriza energjitike.  
 
Ecuria e reformave institucionale, në të dyja periudhat, ka qenë e ngadaltë. Janë 
evidentuar probleme me sigurimin e rendit dhe të qetësisë, me forcimin e 
zbatimit të ligjit dhe të sistemit gjyqësor, me privatizimin e ekonomisë si dhe me 
rritjen e punësimit. I përmendim këta faktorë pasi ata konsiderohen si faktorë të 
mjaftueshëm për të vlerësuar stabilitetin makroekonomik. 
 
Nga analizimi i situatës para krizave, del se tronditja e sistemit bankar në vitin 
1997 kishte një natyre mikse që gërshetonte problemet makroekonomike, 
klimën e acaruar politike, dobësitë e sektorit financiar me paaftësinë e sistemit 
bankar. Ndërsa tronditja e sistemit bankar në pranverën e vitit 2002, ishte më 
shumë rrjedhim i dobësive të procesit të reformimit të sistemit bankar dhe i 
klimës së acaruar politike, por që nuk përjashtohet që të jetë ndikuar nga 
problemet makroekonomike të vitit 2001. Në të dyja rastet ka qenë e 
pranishme situata e acaruar politike. 
 
4. Administrimi i krizave nga Banka e Shqipërisë. 
 
E ballafaquar me tronditje të sistemit bankar, Banka e Shqipërisë ka administruar 
krizat, duke luajtur rolin e garantuesit të besimit dhe të sigurimit të sistemit 
bankar. 
 
Administrimi i krizës së vitit 1997 nga Banka e Shqipërisë. 
 
Puna e Bankës së Shqipërisë, për administrimin e krizës së sektorit financiar, të 
vitit 1997, u përqendrua në këto drejtime: 
 
• plotësimin në kohën e duhur të detyrimeve të qeverisë, për të shmangur 

ndërlikimin e mëtejshëm të situatës në vend; 
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• ruajtjen e likuiditetit të sistemit bankar. Për këtë u vendosën kufizime ditore 
në tërheqjen e monedhave si në lekë ashtu edhe në valutë duke siguruar 
zgjidhjen e drejtë të detyrimeve financiare brenda sistemit të pagesave; 

• rritjen e besimit të publikut tek mjetet financiare në lekë dhe në sistemin 
financiar përmes rritjes së normave të interesit për depozitat në lekë; 

• ndërhyrjeve në raste të veçanta në tregun valutor për të shmangur luhatjet 
spekulative dhe ruajtjen në nivelet e programuara të rezervës valutore të 
vendit. 

 
Më konkretisht, rënia e besimit të publikut në tregun formal të ekonomisë e 
shoqëruar me rënie të depozitave me afat dhe të atyre rrjedhëse në lekë dhe në 
valutë, në pjesën e parë të vitit 1997, solli rritjen e parasë jashtë bankave me 29.8 
miliardë lekë. Kjo u reflektua në një mungesë të theksuar likuiditeti të bankave 
tregtare. Kjo mungesë dhe dominimi i tregut nga bankat me kapital shtetëror, 
ekzistenca e një tregu të dobët ndërbankar, nevoja për të përballuar financimin e 
brendshëm të qeverisë e bënë të pashmangshme ndërhyrjen e Bankës së 
Shqipërisë në rolin e krijuesit të likuiditetit në treg. 
 
Vështirësia që qëndronte përpara Bankës së Shqipërisë ishte se ende nuk ishin 
kristalizuar plotësisht mekanizmat indirektë për krijimin e likuiditetit të 
nevojshëm në treg. Në tregun e parasë, Banka e Shqipërisë ende nuk kishte 
filluar të ndërhynte me operacione të tregut të hapur dhe politika monetare 
mbështetej mbi instrumentet indirekte.  
 
Për të krijuar likuiditetin e nevojshëm në treg, Banka e Shqipërisë bleu gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 1997 sasira të mëdha bonosh thesari në tregun 
sekondar, si dhe për herë të parë në muajin shkurt, përdori marrëveshjet e 
repove10/anasjelltë me bankat e nivelit të dytë. Në këtë mënyrë u arrit të 
sigurohej administrimi i likuiditetit për periudha afatshkurtëra.  
 
Rritja e shpejtë e kërkesës për para dhe zvogëlimi i kërkesës për depozita nxori 
përpara Bankës së Shqipërisë nevojën e rritjes së kredibilitetit të sistemit bankar. 
Për të rritur kapacitetin thithës të sistemit bankar si dhe për të zbutur presionet e 
mëdha për tërheqjen e depozitave, në linjë të plotë me zhvillimet e inflacionit, 
Banka e Shqipërisë ndoqi një politikë të shtrënguar monetare.  Herë pas here 
ndryshoi përqindjet e interesit për depozitat me afat me prirje të vazhdueshme 
drejt rritjes, duke arritur nivelet maksimale respektivisht 37 për qind, 28 për qind 
dhe 28.5 për qind për depozitat tremujore, gjashtëmujore dhe 
dymbëdhjetëmujore, në muajin korrik ’97.  
 
 

                                                           
10 Marrëveshjet e repove/anasjelltë e repove kishin pozicionin e kundërt me atë që kanë aktualisht. 
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Grafik 5.  Ecuria e interesave nominalë të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë.          në për qind  

  
Rritjet e interesave arritën të ndikonin në frenimin e rënies së mëtejshme të 
depozitave me afat në lekë për sistemin bankar, duke filluar nga muaji prill. 
Stoku i depozitave me afat në lekë nga 29.4 miliardë lekë, në muajin shkurt, arriti 
në 70.5 miliardë lekë në dhjetor 1997, duke shënuar një rritje prej 40.7 miliardë 
lekësh. Në këtë mënyrë, në sistem u thithën jo vetëm kursimet e popullatës, por 
edhe paratë që shpërndaheshin nga Banka e Kursimeve, Banka Kombëtare 
Tregtare dhe Banka Agrare për llogari të fondacioneve “Populli” dhe 
“Demokracia Pupollore Xhaferri”.  
 
Niveli i të gjithë treguesve të depozitave përmirësohet në tremujorin e tretë të 
vitit 1997, duke manifestuar tendenca të uljes së parasë jashtë bankave, të rritjes 
së depozitave  gjithsej në sistem, të rritjes së depozitave në lekë. Madje treguesi i 
depozitave në lekë ndaj depozitave gjithsej arrin të barazohet me fundin e vitit 
1996, në tremujorin e tretë të vitit 1997 dhe është i vetmi tregues që e kalon 
nivelin e fundit të vitit 1996. Rritja e peshës së depozitave në lekë solli edhe 
ndryshimin e strukturës së ofertës së parasë në favor të këtyre depozitave.  
 
Tabelë 6. Treguesit e depozitave të sistemit bankar, në për qind. 

 Dhjetor 96 Mars 97 Qershor 97 Shtator 97 Dhjetor 97 
Para jasht. bank/dep.gjithsej 44.80 56.30 77.10 66.70 57.80 
Para jashtë bankave/M3 30.90 36.00 43.50 40.00 36.60 
Depozita gjithsej /M3 69.06 63.90 56.46 59.98 63.37 
Depozita në lekë/dep. gjith. 68.23 64.82 62.72 68.55 71.13 
 
Pasojat negative të rritjes së interesave u ndjenë në rritjen e kostos së detyrimeve 
të qeverisë dhe të kostos së huadhënies në ekonomi. 
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Objektivi i Bankës së Shqipërisë, për rikthimin e besimit të publikut në sistemin 
bankar si një domosdoshmëri për funksionimin normal të sistemit bankar, dhe 
për normalizimin e vlerës së lekut në tregun e brendshëm valutor ishin realizuar. 
Periudha e rekuperimit të tronditjes që pësoi sistemi bankar, e vlerësuar nga 
rritja e nivelit të depozitave në sistem, fillon të ndihet të paktën gjashtë muaj 
nga fillimi i tronditjes së sistemit bankar. Në muajin e nëntë niveli i depozitave 
gjithsej arrin të kalojë fundin e vitit 1996 dhe në fund të vitit 1997, niveli i 
depozitave gjithsej llogaritet të ketë patur një rritje vjetore 17.9 për qind. 
 
Grafik  6.  Ecuria e depozitave gjithsej në sistemin bankar.                                      në milionë lekë 

 
Administrimi i krizës së pranverës së vitit 2002 nga Banka e Shqipërisë. 
 
Shenjat e dukshme të panikut në sistemin bankar bënë që Banka e Shqipërisë të 
hartojë një plan pune, ku parashikoheshin veprimet për evidentimin e shkaqeve 
dhe përhapjes, për parandalimin në kohë të krizës dhe për përballimin e saj me 
qëllim kryesor ruajtjen e stabilitetit financiar në vend.  
 
Plani i veprimeve parashikonte, nga njëra anë, realizimin nga Banka e 
Shqipërisë të rolit të administruesit të krizës, duke koordinuar bankat në treg 
dhe duke shmangur panikun dhe, nga ana tjetër, krijimin e likuiditetit të 
nevojshëm në treg. 
 
U vlerësua e rëndësishme puna në aspektin psikologjik për edukimin dhe për 
sqarimin e publikut, përmes senzibilizimit të tij për gjendjen e shëndoshë 
financiare në sistemin bankar dhe për spekulimet me procesin e reformimit të 
sistemit bankar. Dalja në emisione televizive, botimi i artikujve në shtypin 
periodik etj., synonin të largonin ndjenjën e frikës së krijuar, duke ndaluar 
përhapjen e mëtejshme të saj.  
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Sistemi bankar, para shfaqjes së fenomenit të tërheqjeve, karakterizohej nga një 
gjendje e shëndoshë financiare dhe Banka e Kursimeve dhe Banka Kombëtare 
Tregtare vlerësoheshin si bankat që kishin dhënë kontributin kryesor në totalin 
rezultatit financiar të sistemit. Niveli dy deri në tre herë më i lartë i raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit kundrejt normës së lejuar, për Bankën e Kursimeve 
dhe Bankën Kombëtare Tregtare, tregon se këto banka prezantonin nivele 
kapitali të mjaftueshme për mbulimin e rrezikut. Po kështu, edhe niveli i 
treguesve të likuiditetit (raportit aktive likuide/totali i aktivit) për të dyja bankat 
kryesore të sistemit tregonte për një peshë të konsiderueshme të aktiveve likuide 
në totalin e aktiveve të tyre. 
  
Të ndodhur përpara një situatë të pazakontë, duke monitoruar treguesit e 
likuiditetit, Banka e Shqipërisë konstatoi se oferta agregate e sistemit po 
zvogëlohej, ndërkohë, depozituesit vazhdonin tërheqjen e depozitave nga dy 
bankat kryesore të sistemit.   
 
Në këto kushte, Banka e Shqipërisë luajti rolin e krijuesit të likuiditetit në 
treg. Në këtë rol, ajo vlerësoi se duhej punuar për të stabilizuar situatën duke 
përdorur kuadrin operacional, duke rishikuar nivelin e interesit të repove, 
duke ndjekur me kujdes objektivat operacionalë dhe programin monetar dhe 
duke hequr dorë përkohësisht nga inflacioni. 
 
Duke filluar nga muaji prill’02, ndërhyri me operacione të tregut të hapur, për të 
krijuar likuiditetin e nevojshëm në treg.  Në formë indirekte, duke pezulluar për 
një periudhë dhjetëditore përdorimin e lehtësisë së depozitës njëditore, 
mundësoi tregtimin e të gjitha tepricave dhe plotësimin e një pjese të kërkesave 
në tregun ndërbankar. Tregu ndërbankar rriti veprimtarinë në nivele të papara 
më parë. Para kësaj periudhe, ky treg karakterizohej si një treg jo shumë aktiv 
për nga volumi i transaksioneve, pjesëmarrësit e tregut etj.. 
 
Shpërpjestimet strukturore të mëdha të shpërndarjes së likuiditeteve në lekë në 
sistemin bankar, nuk mundësuan plotësimin e të gjitha mungesave për likuiditet 
të Bankës së Kursimeve nga tregu. Për të mbushur boshllëkun e tregut me 
likuiditet, Banka e Shqipërisë11 dha hua në treg përmes kredisë lombard. 
  
Për të ndikuar në përmirësimin e nivelit të rezervës agregate të sistemit bankar, 
Banka e Shqipërisë rriti normën e interesit të repove me 1.5 pikë përqindjeje. 

                                                           
11 Arsyeja pse banka qendrore mund që t’u japë hua bankave individuale është se në kushtet e një 
treg ndërbankar të pa zhvilluar mirë, banka solvente mund të bëhen jolikuide sepse nuk mund të 
marrin hua nga bankat e tjera. – Lender of last resort, Xavier Freixas, Curzio Giannini, Glenn 
Hoggarth, Farouk Soussa - Charles Goodhart, Gerhard Illing, “Financial crises, contagion and the 
lender of last resort” – A reader, Oxford University Press. 
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Duke rritur interesat nga njëra anë dhe duke sqaruar publikun nga ana tjetër, 
Banka e Shqipërisë synonte që të rikthente besimin e tronditur të depozituesve.  
 
Grafik 7.   Interesi i repove dhe reagimi i sistemit bankar.                 në përqindje 

 
Reagimet e bankave tregtare ndaj qëndrimeve të politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë vlerësohen graduale dhe të distancuara në kohë në tregun e 
depozitave në lekë. Banka Kombëtare Tregtare rriti interesat e depozitave vetëm 
një herë në muajin maj, ndërsa Banka e Kursimeve i rriti tre herë, në muajt maj, 
qershor dhe shtator. Ndryshimet e normave të interesit në tregun e depozitave 
kanë qenë të vonuara krahasuar me normat e tjera të tregut dhe në përqindje të 
vogla. Deri në muajin nëntor, niveli i rritjes së këtyre interesave si sistem bankar 
ka arritur pranë niveleve të rritjes së interesit bazë nga Banka e Shqipërisë.    
 
Tabelë 7. Reagimi i tregut të depozitave ndaj sinjaleve të Bankës së Shqipërisë, në pikë 
përqindjeje. 

 
Rritja e interesave 

mesatarë të ponderuar 
të depozitave në lekë 
mars -nëntor 2002 (1)

Rritja e interesit të 
repove nga Banka e 

Shqipërisë mars- 
nëntor 2002 (2) 

Diferenca (2-1) 

Ndrysh.int.dep.3 mujore 1.13 1.5 -0.37 
Ndrysh.int.dep.6 mujore 1.52 1.5 +0.02 
Ndrysh.int.dep.12 mujore 1.48 1.5 -0.02 
 
Ecuria e treguesve të depozitave dhe e pranimeve të reja të depozitave në bankat 
tregtare tregon se pas muajit qershor ka filluar kthimi i parasë në sistem. Paraja 
jashtë bankave u ul në raport me depozitat gjithsej. Depozitat gjithsej treguan 
tendenca të rritjes ndaj ofertës së parasë.  
 
Tabelë 8. Treguesit e depozitave të sistemit bankar, në përqindje. 

 Dhjetor 01 Mars 02 Qershor 02 Gusht 02 Shtat 02 Nënt 02 
Para jasht. 
bank/dep.gjithsej 43.40 46.60 50.50 48.40 46.90 44.39 

Para jashtë bankave/M3 30.30 31.80 33.60 32.60 31.90 30.74 

6.5

7

7.5

8

8.5

9

int.mes.i dep.me afat leke interesi i repove
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Depozita gjithsej /M3 69.74 68.23 66.43 67.37 68.07 69.26 
Depozita në lekë/dep. gjith. 67.86 67.81 68.12 66.57 66.95 67.71 
 
Grafik 8. Pranimet e reja të depozitave me afat në lekë në sistemin bankar.    në miliardë lekë 

 
Periudha e rekuperimit të tronditjes që pësoi sistemi bankar, e vlerësuar nga 
rritja e nivelit të depozitave në sistem si tregues i kthimit të besimit në bankat e 
sistemit bankar, fillon të ndihet të paktën tre muaj nga fillimi i tronditjes së 
sistemit bankar. Intensitetin më të lartë të kthimit të kursimeve në sistem e 
shënuan muajt gusht, shtator dhe tetor. Në fund të muajit shtator ose shtatë muaj 
që nga fillimi i tërheqjes së depozitave, niveli i depozitave gjithsej arrin të kalojë 
nivelin e fundit të vitit 2001. 
 
Tabelë 9. Sjellja e depozitave në sistem gjatë tronditjes dhe pas saj, në miliardë lekë. 

 
Rënia e stokut të 

depozitave në periudhën 
mars - prill 2002 (1) 

Rritja e stokut të 
depozitave në periudhën 

maj – nëntor 2002 (2) 
Diferenca 2-1 

Depozita me afat në lekë 17.3 17.8 +0.5 
Depozita në valutë 6.2 7.7 +1.5 
 
E parë sipas monedhave, nga 17.3 miliardë lekë që u ul stoku i depozitave me 
afat në lekë për sistemin bankar në periudhën mars – prill’02, duke filluar që nga 
muaji maj deri në muajin nëntor në sistem është kthyer rreth 100 për qind e tij. 
Për depozitat në valutë vërehet një fluks më i lartë depozitimesh krahasuar me 
sasinë e depozitave të tërhequra nga publiku.  
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Grafik  9.  Ecuria e depozitave gjithsej në sistemin bankar.                                 në milionë lekë 

 
Ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë rezultoi efektive. Situata konsiderohet e 
kapërcyer. 
  
Problematik gjatë kësaj periudhe ka qenë financimi i brendshëm i deficitit 
buxhetor. Nevojat e qeverisë për financim të brendshëm, të cilat e kalonin nivelin 
e maturimeve, nuk arrinin të  plotësoheshin nga tregu. Kjo e bëri të nevojshëm 
financimin nga Banka e Shqipërisë përmes kredisë direkte duke respektuar 
kufijtë e lejuar.  
 
Ndërsa në sektorët e tjerë të ekonomisë kjo tronditje nuk u transmetua, pasi 
Banka e Kursimeve aktivitetin e saj investues e ka të lidhur me tregun primar, si 
rrjedhojë e ndalimit disavjeçar të së drejtës për të kredituar sektorin e ekonomisë, 
ndërsa Banka Kombëtare Tregtare nuk mund të konsiderohet ende një bankë 
agresive në tregun e kredive.  
 
Çfarë mund të evidentojmë nga periudha që kaloi: 
 
-politika e ndjekur nga Banka e Shqipërisë për përballimin e krizës së 
likuiditetit qe ajo e ndërhyrjes në treg me operacione të tregut të hapur;  
 
- përgjegjësia e saj qe më shumë makroekonomike sesa mikroekonomike, pasi 
u hoq dorë përkohësisht nga objektivi i inflacionit dhe objektivi i mjeteve të 
brendshme neto duke vendosur prioritar stabilitetin e përgjithshëm financiar 
të vendit;  
 
-bankat që u përfshinë në panikun e depozitave edhe pse kishin raporte të 
larta të aktiveve likuide ndaj totalit të pasive, iu drejtuan në ditët e para 
Bankës së Shqipërisë. Kjo nxori në pah ekzistencën e një tregu ndërbankar 

255,000

260,000

265,000

270,000

275,000

280,000

285,000
D

he
 `0

1

Ja
n'

02

Sh
ku

rt

M
ar

s

Pr
ill

 0
2

M
aj

Q
er

s 0
2

K
or

ri
k

G
us

ht

Sh
ta

 0
2

te
to

r 0
2

në
n 

02



 24

dhe sekondar ende të paformuar mirë, problemet strukturore të sistemit 
bankar, sistemin jo shumë të shpejtë të pagesave dhe nivelin akomodues të 
interesave të ofruar nga Banka e Shqipërisë në lehtësirat e përhershme; 
 
-kriza e likuiditetit ka qenë e transmetueshme në tregun primar të bonove të 
thesarit dhe jo e dukshme në sektorët e tjerë të ekonomisë, për shkak të 
shkallës së ulët të ndërmjetësimit në lekë nga ana e bankave të prekura nga 
tronditja; 
 
-nevoja për financim të deficitit buxhetor qe imediate. Bankës së Shqipërisë i 
është dashur të ndërhyjë në treg si krijues i likuiditet, për të akomoduar 
buxhetin;   
 
- ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë si krijues i likuiditetit ka zgjidhur 
problemet imediate të bankave për likuiditete, ndërsa rekuperimi i situatës në 
drejtim të kthimit të besimit të publikut në sistem llogaritet nga tre deri në 
gjashtë muaj.  
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5. Konkluzione. 
 
Në klimën e pafavorshme makroekonomike dhe politike të gjysmës së dytë të 
vitit 1996 shpërtheu kriza financiare12 e inicuar në tregun joformal të ekonomisë, 
e cila e zhyti vendin në një krizë rëndë ekonomike, shoqërore dhe politike. 
Institucionet shtetërore pushuan së funksionuari, ndërsa aktiviteti ekonomik u 
paralizua. Pasojat e kësaj krize u transmetuan edhe në sistemin bankar, ku firmat 
e tregut joformal kishin llogaritë e tyre. Publiku, i frikësuar nga humbja e 
kursimeve në firmat rentiere humbi besimin në institucionet paradepozituese 
dhe në monedhën kombëtare. Vendi u përfshi nga kaosi.   
 
Në mars të vitit 2002, përhapja e “informacioneve false” dhe klima e acaruar 
politike në vend solli dyndjen e depozituesve në dy bankat kryesore të vendit, 
Bankën e Kursimeve dhe Bankën Kombëtare Tregtare, të cilët tërhoqën depozitat 
e tyre. Paniku i depozitave shkaktoi  probleme likuiditeti në dy bankat kryesore 
të sistemit pa u përhapur në pjesën tjetër të sistemit bankar dhe pa u shoqëruar 
me falimentime të bankave të përfshira në të. Kjo tronditje e sistemit bankar 
mbeti në nivelin e një paniku të pjesshëm dhe të izoluar bankar (etapa e parë e 
panikut bankar). 
 
 Deri më sot, sistem bankar shqiptar ende nuk është përballur me një krizë13 të 
mirëfilltë bankare. Megjithatë, ky sistem ka përjetuar probleme të cilat i kanë 
rrënjët si në aspektet makroekonomike ashtu edhe në ato mikroekonomike, si 
problemet fiskale, rritja e shpenzimeve buxhetor në periudha fushatash 
zgjedhore, rritjet e përkohshme të presioneve inflacioniste, ekzistenca e tregut 
joformal, problemet me procesin e reformimit të sistemit bankar, shkalla e ulët e 
njohurive të publikut të gjerë mbi tregun financiar.  
 
Klima e acaruar politike në vend ka qenë e pranishme në momentet e 
tronditjeve të sistemit bankar dhe një faktor i rëndësishëm në shkallëzimin e 
problemeve. 
 

                                                           
12 Një krizë financiare është ajo krizë që ndodh në një nga tregjet financiare. Tipet kryesore përfshijnë 
krizat e monedhës, krizat e bursës, krizat e sistemit bankar. - Arvai Zsofia, Vincenze Janos - “Financial 
criss in transition countries : models and facts”- WP 2000/6, National Bank of Hungary, August 
2000. 
 
13 Në një krizë bankare mungesa e likuiditetit ose niveli jo i mjaftueshëm i fondeve për të 
përballuar pagesat e disa bankave ndërpret funksionimin normal të sistemit bankar. - Arvai 
Zsofia, Vincenze Janos - “Financial criss in transition countries : models and facts”- WP 2000/6, 
National Bank of Hungary, August 2000. 
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 Humbja e kursimeve të publikut nga falimentimi i skemave piramidale, gjatë 
vitit 1997, dhe shkalla e ulët e familjarizimit të tij me tregjet financiare  i ka bërë 
ata më të ndjeshëm ndaj problemeve të sektorit financiar.  
 
Tronditja e pranverës së vitit 2002, provoi se ekzistonin lidhje të dobta midis 
publikut të gjerë, nga njëra anë dhe Bankës së Shqipërisë e bankave të 
sistemit bankar, nga ana tjetër. Të tilla periudha duke shërbyer si provë, 
evidentuan vlerën e madhe të këtyre marrëdhënieve. “Me opinionin publik me vete 
mund të bëjmë çdo gjë, në të kundërt jemi të dështuar” George Washington. 
 
Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë ndaj tronditjeve të sistemit bankar, e kanë 
dhënë efektin në periudha të ndryshme kohore. Në vitin 1997, ndërhyrja e 
Bankës së Shqipërisë nuk mund të kishte efekt sa kohë që pushoi së vepruari 
shteti. Ndikimi ishte i pranishëm në gjysmën e dytë të vitit 1997. Ndërsa, 
ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë ndaj tronditjes së sistemit bankar, në vitin 2002, 
u krye në kohën e duhur e më efektivitet duke vendosur dhe ruajtur 
qëndrueshmërinë financiare në vend, si dhe duke çuar në kapërcimin e shpejtë të 
situatës së vështirë të likuiditetit. Kjo ndërhyrje qe efektive sepse u bë në kushtet 
e një stabiliteti makroekonomike dhe të një gjendjeje të shëndoshë të sistemit 
bankar. Rritja e presioneve inflacioniste nga rritja e shpejtë e parasë në qarkullim 
u amortizua duke mos dhënë një ndikim të ndjeshëm në nivelin e inflacionit. Në 
fund të vitit 2002, niveli vjetor i inflacionit rezultoi pranë kufirit të poshtëm të 
parashikuar nga Banka e Shqipërisë.  
 
Rritja e qëndrueshme dhe pozitive e ekonomisë do t’i ndihmojë bankat që të 
mbështesin gjithnjë e më shumë me kredi ekonominë duke rritur rolin e 
ndërmjetësuesit dhe duke forcuar pozitat e tyre financiare.  
 
6. Rekomandime. 
 
Shqetësimet makroekonomike që paralajmërojnë ardhjen e tronditjeve mund 
të kapen duke monitoruar treguesit që krijojnë premisa dhe favorizojnë 
ndodhjen e “tronditjeve”, si për shembull rritja e deficitit buxhetor, rritja e 
shpenzimeve buxhetor gjatë fushatave zgjedhore, niveli i lartë i kredive të 
pakthyera në afat etj..  
 
Konsolidimi i stabilitetit politik në vend do të ndihmojë në krijimin e një 
atmosfere më të sigurtë dhe më të përshtatshme për mbarëvajtjen e reformave në 
sektorin financiar, rritjen e besimit në bankat tregtare dhe sidomos në bankat 
shtetërore apo të privatizuara rishtazhi.  
 
Konsolidimi i pozicionit fiskal do të ndihmojë në vendosjen e disiplinës 
buxhetore duke përbërë një faktor pozitiv për ruajten e stabilitetit financiar. 
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Bankës së Shqipërisë, në rast përsëritjesh të situatave të ngjashme, i duhet të 
ndërhyjë për të ruajtur stabilitetin financiar. Por, më shumë rëndësi në këto 
raste merr ekzistenca e një plani paraprak për evitimin e krizave.  Në rastin e 
ndodhjes së krizave, ekzistenca e këtij plani ndihmon në identifikimin e llojit të 
veprimeve që duhen ndërmarrë gjatë krizave, si edhe aftësitë, politikat dhe 
procedurat që duhen kërkuar për mbështetjen e veprimeve. Kjo mundësohet në 
bazë të informacionit të plotë dhe të vazhdueshëm të mundësuar nga ky plan. 
Plani ndihmon në uljen e mundësisë së ndodhjes së krizave ose reduktimin e 
madhësisë së dëmeve që mund të shkaktojë ajo. Në rastin e ndodhjes, veprimet 
që mund të ndërmerren janë precize dhe të plota për të zgjidhur krizën dhe 
reduktimin e kostos së saj.  
 
Drejtimet e punës së këtij plani bazohen në objektivat për zgjidhjen e krizës: 
1.mbrojtja e interesave të depozituesve, veçanërisht atyre të vegjël; 2. Shmangia e 
krijimit të kostove të mëdha fiskale që çojnë në rritjen e taksave ose uljen e 
shpenzimeve; 3. ekzistenca e një sistemi bankar me fonde të mjaftueshme për të 
përballuar rrezikun, likuid dhe me rezultat financiar pozitiv. 
  
Për të zbutur sado pak vështirësitë e likuiditetit që krijohen nga paniku dhe 
që bankat të mos i drejtohen menjëherë Bankës së Shqipërisë, bankat e nivelit 
të dytë duhet të kenë planin e fondeve për raste të paparashikuara. Ky plan 
përcakton mënyrën me të cilën bankat do të përballojnë problemet e likuiditetit 
në periudha të paparashikuara. E drejta e Bankës së Shqipërisë, si mbikëqyrëse e 
sistemit bankar, për t’i kërkuar drejtuesve të bankave të përcaktojnë këto fonde 
do të jetë pjesë ë punës së mbikëqyrjes e përcaktuar me rregullore.  
 
Në këtë plan rëndësi ka konturimi i bankave dhe ndarja e bankave që kanë 
drejtim të mirë dhe ato që nuk e kanë nivelin e duhur të drejtimit, ato që kanë 
operacione të fuqishme nga ato që kanë operacione të dobta, si dhe ata që kanë 
pozitat financiare të fuqishme nga ato që i kanë të dobta. Kjo ndihmon që në 
periudhat e ndodhjes së krizës të dallohen me lehtësi bankat që mund të jenë 
fituese nga ato që mund të humbin. 
 
Diagnostikimi i kujdesshëm i dobësive të procesit të reformimit të sistemit 
financiar, siç ishte rasti i privatizimit të Bankës së Kursimeve dhe zgjidhja e 
problemit të pronarit të ri të Bankës Kombëtare Tregtare, ndihmon në marrjen e 
masave efektive për kryerjen me sukses të reformave, duke i prerë rrugën 
spekulimeve. Në bashkëpunim midis tyre, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e 
Financave, duhet të luajnë një rol të rëndësishëm për të ndërtuar në Bankën e 
Kursimeve një administrim efektiv dhe adekuat para procesit të privatizimit. 
Funksioni i mbikëqyrjes mund ta mbështesë këtë proces.  
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Thellimi i mëtejshëm i tregjeve financiare në linjë me rritjen ekonomike. Do të 
veçonim krijimin e Byrosë së Informimit të Kredive dhe krijimin e skemës së 
garantimit të huave si struktura që ndihmojnë në vendosjen e disiplinës në 
tregun e huave dhe në nxitjen e huadhënies në sektorët prioritarë të ekonomisë; 
zbatimin e sistemit të pagesave RTGS, i cili do të çojë në zhvillimin e tregut 
likuid për marrëveshjet e riblerjes; zhvillimin e tregut sekondar me shumicë dhe 
pakicë etj.. 
 
Legjislacioni financiar duhet në çdo kohë t’i përgjigjet ambientit financiar dhe 
duhet të lejojë integrimin e suksesshëm financiar në rajon dhe më tej në 
Bashkimin Evropian. Kjo do të mundësojë harmonizimin e veprimtarisë së gjithë 
tregut financiar në tërësi duke eliminuar kuadrin e dobët rregullator dhe 
sidomos zbatimin e dobët. Për momnetin, rëndësi paraqesin rregullimet për 
nxitjen dhe mbrojtjen e konkurrencës në sistemin bankar dhe moslejimin e 
abuzimit me pozitën dominuese në treg. Aktualisht, ekziston boshllëk ligjor dhe 
struktura jo të konsoliduara për mbrojtjen e konkurrencës. Gjithashtu, hartimi i 
rregullave për mbrojtjen e klientit që kanë të bëjnë me zbatimin pa diskriminim 
të tyre dhe trajtimin e ankesave të klientëve. Përafrimi i shumës së kapitalit 
minimal të kërkuar për t’u paguar nga një bankë me standardet e BE-së. Zgjerimi 
i mëtejshëm i rregullave të licencimit. 
 
Ndërtimi i marrëdhënieve më të afërta të Bankës së Shqipërisë dhe sistemit 
bankar me biznesin dhe publikun përmes rritjes së vazhdueshme të 
transparencës, rritjes së besueshmërisë dhe forcimit të integritetit.  
 

Në ndërtimin e këtyre marrëdhënieve një rol të rëndësishëm do të luajë 
organizimi i fushatave për edukimin e publikut me çështjet bazë të 
funksionimit të ekonomisë së tregut, organizimi i diskutimeve të përbashkëta 
midis bankave dhe biznesit për diskutimin e problemeve shqetësuese.  
 
Bankat duhet të bëjnë vazhdimisht deklarimin e instrumenteve që përbëjnë 
rrezik për klientin dhe që nuk përbëjnë rrezik për të, për të siguruar që 
klientët dhe publiku i gjerë mund të bëjnë dallimin midis tyre. Një mënyrë 
është të publikohen nga bankat gjerësisht termat dhe kufijtë e skemës së 
mbrojtjes së depozitave. Funksioni i mbikëqyrjes mund ta mbështesë këtë 
proces duke kontrolluar zbatimin e tij dhe duke riekzaminuar praktikat e 
bankave në deklarimin e instrumenteve.  

 
Rritja e pranisë së administratorëve dhe Bankës së Shqipërisë në publik, 
përmes konferencave të shtypit, publikimeve, botimeve, artikujve etj., duke 
dhënë mesazhe të thjeshta e të qarta lidhur me vendimet e Bankës së 
Shqipërisë dhe realizimin e objektivave.  
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Një moment shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet me publikun mbetet 
ndërgjegjësimi i tij lidhur me rëndësinë e pavarësisë politike të Bankës së 
Shqipërisë. Kjo do të bëjë të mundur që në rast spekulimesh nga politika me 
aspekte të reformimit të sistemit bankar në vend, Banka e Shqipërisë të 
mbështetet nga publiku. 

 
Një vëmendje e veçantë i duhet kushtuar procesit të liberalizimit të llogarisë 
kapitale, në mënyrë që ky proces të mos bëhet shkak për lindjen e krizës së 
monedhës kombëtare, e cila mund të shoqërohet me tronditjen e sistemit bankar. 
Kjo kërkon realizimin e këtij procesi sipas një strategjie që përcakton hapat 
konkretë të liberalizimit të llogarisë kapitale, të harmonzuar me reformat në 
sektorin real të ekonomisë dhe në sektorin financiar. Rëndësi në parandalimin e 
krizave të kësaj natyre ka ruajtja e inflacionit, e bilancit të llogarisë korente dhe e 
nivelit të rezervave valutore në nivele të pranueshme, të cilat mundësojnë 
ruajtjen e besimit në monedhën kombëtare. 
 
7. Aneks 
 
Për të studiuar fenomenin e tronditjeve të sistemit bankar kemi marrë serinë e 
depozitave të sistemit bankar për periudhën dhjetor 1993 deri në tetor 2002. Për 
të shmangur cilësitë negative (jostacionariteti) që paraqet kjo seri, ajo u  
rregullua, duke u përdorur në trajtën e diferencave të logaritmeve. Përdorimi i të 
dhënave në këtë trajtë mundëson kthimin e serisë në seri stacionare. Frekuenca e 
serisë së përdorur është mujore. Gjithashtu, janë marrë në konsideratë variabla 
cilësorë, DUMMY1497 dhe DUMMY02. 
 
dsb= c+ dsb(-1) + DUMMY97 + DUMMY02 + et   (1) 
 
dsb – niveli mujor i depozitave të sistemit bankar; 
 
et – mbetjet e regresionit. 
 
Tek regresioni (1) i ndërtuar, na intereson sjellja e vlerave të mbetjeve të tij, et. Kjo 
për faktin se, në rast se do të ketë periudha tronditjesh të sistemit, vlerat negative 
të mbetjeve do të dalin ndjeshëm jashtë kufirit të lejuar për t’u luhatur. 
Gjithashtu, në rast se vlerat e koeficientëve të variablave cilësorë DUMMY97, për 
periudhën janar – maj 1997 dhe DUMMY02, për periudhën mars - maj 2002, do të 
rezultojnë negative atëhere në këto dy periudha kemi tronditje të sistemit bankar. 
 
                                                           
14 Sjellja e variablave ekonomikë varet nga faktorë sasiore, por mundet të varet edhe nga faktorë 
cilësorë, të tillë si tronditjet e sistemit etj.. Përfshirja e variablave DUMMY (variabla të pavarur 
cilësorë) na ndihmon që të evidentojmë faktorët cilësorë që mund të përcaktojnë sjelljen e 
treguesve të ndryshëm ekonomikë. 
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Hipoteza : periudha të tronditjeve të sistemit bankar do të evidentohen ato 
periudha të cilat kanë nivele të larta negative të mbetjeve në regresionin (1), që 
qëndrojnë ndjeshëm nën kufirin e gabimit dhe që kanë vlera negative të 
koeficientëve cilësorë.  
 
Grafik 10. Vlera e mbetjeve të regresionit (1) dhe vlerat aktuale të depozitave të sistemit. 
bankar. 

 
Tabelë 10. Depozitat e sistemit bankar dhe shpjeguesit e tij. 

Dependent Variable: DLOGDSB 
Method: Least Squares 

Date: 01/10/03   Time: 15:02 
Sample(adjusted): 1993:02 2002:09 

Included observations: 116 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.016677 0.003133 5.323762 0.0000 
DLOGDSB(-1) 0.354541 0.085994 4.122877 0.0001 

DUMMY97 -0.022313 0.008997 -2.480037 0.0147 
DUMMY02 -0.032956 0.013973 -2.358516 0.0201 
R-squared 0.279558 Mean dependent var 0.022629 

Adjusted R-squared 0.259910 S.D. dependent var 0.026229 
S.E. of regression 0.022564 Akaike info criterion -4.710438 
Sum squared resid 0.056006 Schwarz criterion -4.614432 

Log likelihood 272.4950 F-statistic 14.22805 
Durbin-Watson stat 2.076523 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
DLOGDSB = 0.0166773253 + 0.3545414842*DLOGDSB(-1) - 0.02231284763*DUMMY97 - 
0.03295616499*DUMMY02 
 
Vlerat e koeficientëve të DUMMY-it janë negative për të dyja këto periudha. 
Rezultatet e mbetjeve në grafik tregojnë se sistemi bankar është tronditur në 
periudhën janar- maj 1997, dhe në periudhën mars - maj 2002.  
 
Periudhat të cilat rezultojnë nga regresioni si periudha tronditjesh përkojnë, për 
vitin 1997, me rënien e firmave piramidale dhe për pranverën e vitit 2002, me 
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spekulimet lidhur me privatizimin e Bankës së Kursimeve, ligjin “Për sigurimin e 
depozitave” dhe pronarin e ri të Bankës Kombëtare Tregtare.  
 
Në rast se ndodh një tronditje e sistemit bankar rëndësi ka krijimi i likuiditetit të 
nevojshëm në treg nga Banka e Shqipërisë. 
 
Për këtë qëllim duhet që në rastin e ndodhjes së panikut bankar, Banka e 
Shqipërisë të ketë besimin dhe njohuritë e duhura rreth nivelit optimal të 
likuiditetit që duhet të injektojë përmes operacioneve të tregut të hapur, bazës 
monetare dhe ofertës agregate të parasë. Kjo çështje merr rëndësi të veçantë pasi 
në periudha të tilla, kur ndodh paniku bankar dhe njerëzit janë nën panik, sjellja 
e tyre bëhet gjithnjë e më pak e parashikueshme. Gabimet politike bëhen gjithnjë 
e më shumë të mundshme15. 
 
Një nga mënyrat për të parashkuar sasinë e likuiditetit që mund të injektohet në 
treg përmes operacioneve të tregut të hapur është duke u nisur nga vlerat e 
raportit të bazës monetare ndaj ofertës së parasë (BM/M3). Problemi qëndron në 
ndryshimin e vlerës së bazës monetare, nëpërmjet operacioneve të tregut të 
hapur, me qëllim që të ndikojë në arritjen e objektivit të depozitave. Supozojmë 
që banka qendore përpiqet të vlerësojë nivelin e përshtashëm të operacioneve të 
tregut të hapur, duke parashikuar vlerën e raportit BM/M3 (sipas metodës së 
thjeshtë NLS dhe ARMA). 
 
Metodën e thjeshtë NLS dhe ARMA e kemi zbatuar në serinë mujore të  raportit 
BM/M3 për periudhën 1994 – tetor 2002. Ajo çfarë duhet vërtetuar është  që gjatë 
periudhave të tronditjes së sistemit bankar vlerat e mbetjeve dalin ndjeshëm mbi 
nivelin e sipërm të kufirit dystandarësh.  

                                                           
15 Përvoja e vendeve të zhvilluara :  
- Kriza e vitit 1930 në SHBA e rriti vlerën e raportit të bazës monetare ndaj ofertës së parasë. 

Veprimet që ndërmori FED-i, sipas Kaldor (1958), çuan në rritjen shumë më të shpejtë të 
bazës monetare krahasuar me vitet e mëparshme, ndërkohë që oferta e parasë vazhdonte të 
binte.  

- Pas kolapsit të bursës të vitit 1987 në SHBA, banka qendrore uli agresivisht normat e 
interesit, dhe vetëm pas shumë vjetësh u konkludua që ulja qe bërë në nivele më të larta se 
sa duhej të lehtësohej politika monetare. 

- Në Japoni, 90 për qind e të intervistuarve në një vrojtim të vitit 1998 shpreheshin për humbje 
të besimit në bankat e tyre. Normat e interesit u lëkundën dhe baza monetare u rrit shumë 
shpejt. Publikimet e Protokollit të Komitetit të Politikës Monetare njoftonin pasigurinë e 
tyre. 

- Kriza aziatike e vitit 1998, nxori në pah që bankat qendrore të vendeve si Tailanda, Malaizia, 
Korea dhe Rusia ishin të paafta të përballeshin me përhapjen e krizës financiare. Gjatë kësaj 
periudhe u manifestua një lidhje e ngushtë midis krizës së sistemit bankar, krizës financiare 
dhe krizës së sektorit real të ekonomisë. Kjo gjë krijoi edhe nevojën për institucione të 
përshtatshme për t’u përballur me krizat.  
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Për të eliminuar jostacionaritetin që paraqet seria e raportit të BM/M3, ajo u  
rregullua duke e përdorur në trajtën e diferencave të logaritmeve. Përdorimi i të 
dhënave në këtë trajtë mundëson kthimin e serisë në seri stacionare. Frekuenca e 
serisë së përdorur është mujore. 
 
(BM/M3)t = c + di(BM/M3)t-2 + + dj int t-6 +  e t    (2)16   
 

Int – norma interesit e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë17.  
 
Hipoteza : Mbetjet nga regresioni do të jenë më të larta në periudhat e tronditjeve 
të sistemit bankar në krahasim me periudhat e tjera18.  
 
    Grafik 11.   Vlerat e mbetjeve të regresionit 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në grafikun 11, vlera e mbetjeve rritet dukshëm mbi kufijtë e gabimit në fillim të 
vitit 1997 dhe në mars të vitit 2002.  
 
Periudha në fillim të vitit 1997, si dhe pranvera e vitit 2002 janë periudha gjatë të 
cilave sistemi bankar është tronditur dhe janë shoqëruar me kriza likuiditeti. 
Rezultatet tregojnë se raporti BM/M3 rritet shumë kur ndalon rritja e depozitave 

                                                           
16 Goodhart Charles A.E, Huang Haizhou, “A model of the lender of last resort” – IMF, working 
paper nr. 99/39. 
 
17 Deri në qershor të vitit 2000, interesi i paraqitur është ai depozitave me afat tremujor i 
përcaktuar nga Banka e Shqipërisë dhe pas këtij muaji, interesi i javor i repove i përcaktuar nga 
Banka e Shqipërisë. 
 
18 Kjo bazohet në argumentimin që, kur ndodh paniku bankar, parashikimet për rritjen e nivelit 
të depozitave ndryshojnë për sistemin, ndërkohë që depozituesit reagojnë në drejtim të tërheqjes 
së depozitave.  
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në sistem dhe bie kur fillon stabilizimi i ecurisë së depozitave në sistem, duke 
dhënë vlera negative kur ka rritje të larta të depozitave. 
 
Sipas rezultateve që kanë dhënë regresione të tilla për ekonomi si Meksika, 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka rezultuar se për të dyja ekonomitë raporti 
BM/M3 është rritur ndjeshëm gjatë periudhave të tërheqjes së depozitave, duke 
treguar se vlerat e mbetjeve përputhen me periudhat e krizave19.  
 
Mirëpo hipoteza nuk është vërtetuar për rastet e Japonisë dhe të Koresë së Jugut 
nga janari 1988 deri në janar 1998. Këto rezultate duhet të jenë ndikuar nga fakti 
që ndoshta popullsia e Japonisë dhe e Koresë së Jugut kanë qenë të mbrojtura 
nga paniku, si rezultat i sigurimit të depozitave (që shteti duhet të garantojë 
vlerën e depozitave çfarëdo që të ndodhë me fondet që duhet të ketë një bankë 
për të përballuar rrezikun). Prania, e një sigurimi 100 për qind të depozitave 
shërben për të ulur variancën e rezultateve gjatë periudhave të panikut. Pra, 
sigurimi i depozitave ka efekte në zgjedhjen që i bën banka strategjisë së saj 
(strategji me rrezik të lartë, të ulët ose neutral) dhe në nivelin e rrezikut moral të 
sistemit bankar. Krahasimi i rezultateve të regresionit (2) me ato të vendeve të 
tjera të merret me rezervë. 
 
Tabelë 11. Raporti BM/M3 dhe shpjeguesit e tij. 

Dependent Variable: DLOGBMM3 
Method: NLS dhe ARMA 

Date: 01/10/03   Time: 15:57 
Sample(adjusted): 1995:01 2002:09 

Included observations: 93 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.048226 0.030242 1.594678 0.1156 
DLOGBMM3(-1) -0.105420 0.114049 -0.924339 0.3587 
DLOGBMM3(-2) -0.244292 0.116700 -2.093336 0.0402 
DLOGBMM3(-3) 0.055924 0.115810 0.482898 0.6308 
DLOGBMM3(-4) -0.017786 0.116213 -0.153050 0.8788 
DLOGBMM3(-5) 0.053413 0.124932 0.427534 0.6704 
DLOGBMM3(-6) -0.033770 0.118118 -0.285898 0.7759 
DLOGBMM3(-7) -0.053057 0.112697 -0.470790 0.6394 
DLOGBMM3(-8) -0.121562 0.118492 -1.025914 0.3087 
DLOGBMM3(-9) -0.061268 0.120628 -0.507912 0.6132 
DLOGBMM3(-10) -0.072389 0.115856 -0.624821 0.5343 
DLOGBMM3(-11) -0.038569 0.115945 -0.332651 0.7405 
DLOGBMM3(-12) 0.017185 0.114410 0.150209 0.8811 

DLOGINT 0.042243 0.072065 0.586185 0.5598 
DLOGINT(-1) -0.026871 0.071698 -0.374787 0.7090 
DLOGINT(-2) 0.111246 0.072900 1.526022 0.1319 
DLOGINT(-3) -0.057554 0.074032 -0.777415 0.4397 

                                                           
19 Për ekonominë e Meksikës periudha e fundit të vitit 1994 dhe fillimit të vitit 1995. Për 
ekonominë e SHBA periudhat, 1873-1875, 1884-1886, 1893-1895 dhe 1907-1909. 
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DLOGINT(-4) 0.004949 0.069892 0.070805 0.9438 
LOGINT(-5) -0.021045 0.011743 -1.792080 0.0778 

DLOGINT(-6) -0.160716 0.071159 -2.258543 0.0273 
DLOGINT(-7) -0.007201 0.073599 -0.097842 0.9224 
DLOGINT(-8) -0.028455 0.073821 -0.385453 0.7012 
DLOGINT(-9) 0.208008 0.073843 2.816897 0.0064 
DLOGINT(-10) -0.046094 0.077541 -0.594449 0.5543 
DLOGINT(-11) 0.097465 0.074375 1.310458 0.1947 

NRND -0.009174 0.004786 -1.916664 0.0597 
R-squared 0.319882 Mean dependent var -0.004189 

Adjusted R-squared 0.058298 S.D. dependent var 0.040263 
S.E. of regression 0.039071 Akaike info criterion -3.411891 
Sum squared resid 0.099228 Schwarz criterion -2.694502 

Log likelihood 181.2410 F-statistic 1.222864 
Durbin-Watson stat 2.072926 Prob(F-statistic) 0.254967 

 
Nga rezultatet e regresionit del se përgjigja në drejtim të uljes së raportit të 
BM/M3 nga momenti i ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë me operacione të 
tregut të hapur bëhet dy muaj me vonesë, ndërsa nga rritja e përqindjes së 
interesit bazë bëhet me gjashtë muaj vonesë. 
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