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BANKA E SHQIPËRISË ME KOMUNITETIN E BIZNESIT. 

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

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

☺ Hartimin dhe zbatimin e politikës monetare të vendit; 
☺ Hartimin dhe zbatimin e politikës valutore të vendit; 
☺ Hartimin e rregullave për lëvizjen e fondeve valutore, si brenda vendit 

ashtu dhe jashtë kufijve të tij; 
☺ Krijimin dhe mbikëqyrjen e sistemit bankar; 
☺ Emetimin e monedhës dhe kartëmonedhës; 
☺ Këshillimin e qeverisë dhe sigurimin e një niveli të kualifikuar ekspertize 

në hartimin dhe zbatimin e të gjitha politikave të tjera ekonomike dhe 
financiare të vendit. 

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

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

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

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

1. SITUATA EKONOMIKE DHE INFLACIONI. 

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

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

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

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

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

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

Efektet negative të krizës energjitike, nuk kishin si kalonin pa lënë dhe gjurmë të 
tjera në ekonomi. Me këtë dua të them se ndikimi i krizës ishte i pranishëm dhe 
në tregues të tjerë, ku veçoj ndikimin që pati në rritjen e prodhimit të 
përgjithshëm. Siç mund të keni dëgjuar në komunikimin tonë të mëparshëm me 
publikun, autoritet u deturuan të rishikonin ritmin e rritjes ekonomike për vitin 
2001,  duke ulur parashikimin e mëparshëm me gjysëm pikë përqindjeje, nga 7 
për qind në 6.5 për qind. Megjithatë, edhe në këtë rast, duket se ndikimi nuk 
kishte përmasat me të cilat u mendua në fillim, e për rrjedhim, falë dhe një viti të 
mbarë bujqësor, pritet që ekonomia shqiptare për vitin në vazhdim të rritet në 
limitin e 6 për qind, duke shënuar një rritjeje relativisht të kënaqshme. 
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Situata relativisht e qendrueshme makroekonomike, nuk është manifestuar 
vetëm në një normë të ulët inflacioni dhe në rritjen e qendrueshme ekonomike. 
Rritja e vazhdueshme e prodhimit në kushtet e një ambienti jo-inflacionist, ka 
rritur kredibilitetin mbi monedhën vendase duke pasqyruar një stabilitetit të 
admirueshëm të saj, në raport me monedhat e huaja, në horizontin kohor të pesë 
viteve të fundit. Edhe në këtë rast besoj se biznesi vetë ka qenë një ndër 
përfituesit kryesorë prej këtyre zhvillimeve. Megjithatë duhet theksuar se deficiti 
tregtar është thelluar më tej nga një vit tek tjetri, duke bërë të domosdoshme 
nevojën për fonde valutore financimi, fonde të cilat në shumicën e tyre janë 
siguruar nga dërgesat e emigrantëve shqiptarë plus të hyra të tjera valutore me 
burime jo plotësisht të identifikuara.  

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

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

Kredia bankare përbën një nga kanalet më të rëndësishme të financimit të 
aktivitetit ekonomik të sipërmarrjeve, ndërsa bankat shërbejnë si instrumenti i 
realizimit të këtij qarkullimi të fondeve. Pavarësisht nga sofistikimi i sistemit 
financiar dhe diversifikimi i instrumenteve të financimit të biznesit, kredia bankare 
vazhdon të ruajë rolin parësor në financimin e biznesit. Kjo është veçanërisht më 
e theksuar në rastin e ekonomive në tranzicion, ku tregjet e kapitaleve janë 
akoma në embrionet e tyre dhe aktiviteti i sipërmarrjeve private akoma nuk është 
aq tërheqës sa të ngjallë interesin e investitorëve në financimin e drejtpërdrejtë të 
biznesit.  

Duke u shvendosur në një terren më konkret, do të thosha se shumë prej jush 
këtu në sallë që kanë një kohë relativisht të gjatë në biznes, kanë dëgjuar ose të 
paktën kanë shfaqur njëherë pretendimin se është e vështirë të sigurohet një 
kredi nga sistemi bankar në Shqipëri. Në të vërtetë duke parë statistikat e 
Bankës së Shqipërisë, ky fakt konstatohet lehtë, sidomos kur i referohemi pjesës 
së dytë të viteve 90, ndërkohë që po të njëjtat statistika tregojnë për një gjallërim 
të kreditimit, veçanërisht këto dy vitet e fundit. Me të drejtë dikush mund të pyesë 
se: çfarë ka ndodhur dhe si do të jetë e ardhmja e mardhenieve biznes – sistem 
bankar? 

Në ndërtimin e politikave të saj kredituese, një bankë e çfarëdoshme tregtare, 
bazohet në disa tregues të cilët shkarazi mund të permblidheshin në:  

 cilat janë burimet e bankës ose e thënë ndryshe sa është volumi dhe 
kompozimi i depozitave sipas maturiteteve dhe llojit të monedhave;  

 cili është shkalla e zhvillimit të sektorit financiar të vendit? A ndodh që 
bizneset mund të plotësojnë nevojat e tyre për kapitale nëpër bursa apo nëpër 
tregjet e huamarrjes së letrave me vlerë, apo ato janë të detyruara që thjesht të 
shohin vetëm sistemin bankar si mundësi kreditimi; 

 cilat janë zhvillimet pritshme me inflacionin, politikën monetare dhe 
perspektivat makroekonomike në përgjithësi? Në një ambient inflacionist, bankat 
nuk do të preferojnë të kreditojnë ndërkohë që fitimi i vetë bizneseve geryhet nga 
inflacioni; 

 cili është risku që karakterizon ekonominë në përgjithësi dhe cili është ai i 
kredisë më në veçanti? Ekonomitë e brishta, në përgjithësi, në thelbin e tyre 
konsiderohen me risk të lartë, duke filluar që nga ai politik e duke përfunduar deri 
tek risku operacional. Ky potencial i lartë sigurisht që ndikon negativisht, duke i 
detyruar bankat që të jenë më të kujdesshme në politikat e tyre të kreditimit. 

Ndërkohë në Shqipëri, ekzistojnë dhe disa rrethana më specifike që në një 
mënyrë ose në një tjetër përbëjnë pengesa për një gjallërim akoma më të madh 
të kreditimit nga ana e sistemit bankar. Më poshtë po listoj disa prej tyre: 
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 Procesi i pandërprerë i ristrukturimit të sistemit bankar. Po të 
shikohet përbërja e sistemit bankar në ecurinë e 10 viteve të fundit bie në sy 
zvogëlimi në mënyrë graduale i pranisë së pronësisë shtetërore në sistemin 
bankar, edhe pse ende çdo segment i sistemit bankar (përjashtuar atë të 
kredititmit) vazhdon të dominohet nga Banka e Kursimeve. Privimi i bankës në 
fjalë, realisht përbën një pengesë të konsiderueshme në rritjen e mëtejshme të 
kredisë, pengesë e cila për shkaqe objektive do të vazhdojë të aplikohet deri në 
privatizimin e plotë të saj. Aktualisht, janë hedhur disa opsione për një heqje “të 
embargos”, të cilat janë ende në proces shqyrtimi nga ana jonë. 

 Ndershmëria dhe profesionalizmi në mardhëniet e biznesit me 
bankat. Marrëdhëniet që duhet të vendosen midis jush dhe bankave duhet të 
jenë mardhënie të bashkëpunimit reciprok, të hapura dhe luajale. Me konkretisht, 
biznesi duhet të kuptojë se: banka është pjesë e pandarë e aktivitetit të tij, në 
qoftë se ai do të jetë i suksesshëm për një kohë të gjatë; banka përveç aftësisë 
që ka për financuar nevojat e biznesit, ka dhe aftësinë tjetër që të kuptojë realisht 
se sa i aftë dhe sa i ndershëm është biznesi në kërsesat që i drejton asaj; aftësia 
absorbuese e bizneseve mund të mos jetë e tillë që të ushtrojë më shumë 
presion ndaj bankave për më shumë kreditim. Pa vënë në dyshim, ndershmërinë 
e të pranishmëve, shumë herë është thënë se ka biznese që nëpërmjet 
bilanceve të falsifikuara përpiqen t’i shpëtojnë detyrimeve fiskale. Po ashtu, në 
disa raste planet e biznesit janë të hartuara në mënyrë amatoreske, apo nuk 
krijojnë bindje për t’u mbështetur me kredi. Në këto kushte, kur me anë të 
bilanceve kontabile që paraqet biznesi, pretendohet se norma e fitimit që siguron 
biznesi, në nivel mesatar, luhatet rreth nivelit 10 për qind, nuk mund të vihet në 
bankë për kredi kur për një kredi në valutë paguhet mesatarisht një çmim në 
masën 10 për qind ndërkohë që për kreditë në lekë paguhet mbi 16 për qind e 
më shumë.  Për të ilustruar më konkretisht sa më sipër, po japim disa shifra. 
Ritmi i rritjes së kredisë së re (68 për qind) në vitin 2001 është disa herë më i 
lartë se ritmi i rritjes së ekonomisë (6.5 për qind), apo ritmi i rritjes së depozitave 
(19.9 për qind), madje edhe se ritmi i rritjes së fitimit bruto të bizneseve. Duke 
supozuar që e gjithë kredia e re e akorduar është kanalizuar për sektorin privat 
gjatë vitit 2001, mesatarisht i është dhënë kredi një biznesi rreth 9.1 milionë lekë 
(63 mijë dollarë amerikanë). Ndërkohë, fitimi mesatar për një biznes llogaritet të 
jetë  3.5 herë më i vogël se shuma e marrë kredi.  

 Problemet që kanë të bëjnë me ekzekutimin e garancive ose 
pengjeve të lëna për kredinë e marrë. Nuk përbën ndonjë të re fakti që 
drejtësia në Shqiperi manifeston probleme. Por ajo që vlen të theksohet është se 
këto probleme përveç të tjerash ndikojnë edhe në politikat kredituese të sistemit 
bankar. Vihen shtëpi në hipoteka, pasuri të paluajtshme, forma të tjera pengu, 
por në shumciën e rasteve këto garancira të ofruara nga kredi kërkuesit, 
asnjëhere nuk ekzekutohen nga organet e përmbarimit, fenomen ky që i ka 
deturuar bankat që të tregohen më të kujdesshme në kreditim.  

 Niveli i ulët në infrastrukturën e informacionit, komunikimit 
elektronik dhe të rrugëve. Në ditët tona avantazhet e teknollogjisë së 
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informacionit, janë bërë të domosdoshme, zhvillime këto që fatkeqësisht akoma 
nuk hasen në shkallë të gjerë në sistemin bankar shqiptar. Për më tepër 
mungojnë regjistrat e centralizuar të informacionit, ku bankat mund të marrin 
informatat e domosdoshme për klientët e mundshëm, marrdhëniet e tyre me 
banka të tjera, informacion për listat me klientët mashtrues, etj.  

 Ekzistenca e tregut informal të ekonomisë. Paratë e grumbulluara nga 
kontrabanda dhe trafiqet e ndryshme, shndërrohen në burime investimesh, duke 
zvogëluar deri diku kërkesën për kredi. 

 Të tjera. Kultura, jo në nivelin e duhur, e publikut në marrëdhënie me 
bankat; oshilacionet në ekonominë shqiptare dhe në administratën fiskale; 
mungesa e projekteve në kuadër sektorial dhe rajonal, të domosdoshme për 
zhvillimin e ekonomisë; rritja e tranparencës, pasi, në njëfarë mase,  
marrëdhëniet e dobëta bankë – biznes janë rrjedhojë edhe e mungesës së 
dyanshme të transparencës; situata në rajon dhe klima e biznesit brenda vendit; 
etj.. 

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

Nga ana e bankave  janë identifikikuar  klientëve të rinj, që kanë nevojë për 
fonde. Punonjës të specializuar të bankave marrin kontakte të rregullta me 
klientë të mundshëm, duke realizuar fushata marketingu të drejtpërdrejta me 
klientë të vjetër apo të rinj. Pika normale për fillimin e përpjekjeve të zhvillimit të 
biznesit të bankës është kërkimi për tregun ose studimi i tij. Në disa banka, 
menaxhimi i aktivitetit filloi të vendosë objektiva për përbërjen e huave dhe për 
identifikimin e zonave të mundshme të biznesit. Kërkimi mundet që, në rrugë 
formale, të analizojë kushtet ekonomike, tendencat lokale demografike dhe 
intervistimet me klientelën. Për klientë me një historik të rregullt në marrëdhënie 
me bankën për marrje kredie, zbatohen dhe interesa preferencialë. U përfunduan 
dhe kaluan në duart e publikut fletëpalosje mbi mundësitë e kreditimit që ofron 
pothuajse çdo bankë. Një mjet i rëndësishëm u bë dhe reklama në median e 
shkruar dhe elektronike. Shumë banka filluan të përdorin dhe bisedat e oficerëve 
të kreditit me klientë. Pjesa më e madhe e bankave private,  pjesëmarrjen në 
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tregun e huadhënies  shikojnë si një nga format më fitimprurëse të investimit për 
vetë bankën dhe, njëkohësisht, një kontribut në zhvillimin ekonomik të vendit, 
duke i kushtuar një rëndësi të veçantë dhe shtrirjes së degëve të tyre në shumë 
rrethe të tjera të vendit. 

Në përgjithësi, është përmirësuar puna në  zyrat e konsulencës pranë bankave 
për huadhënien dhe është  rritur numri i oficerëve të kreditit. Çdo klient, kur hyn 
në ambjentet e çdo banke gjen të afishuara në stenda përkatëse, të dhëna për 
kushtet e lëvrimit të një kredie. Më pas, kushdo që interesohet për kredi gjen 
informacionin e duhur në zyrën e konsulencës. 

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

3. LICENCIMI I BANKAVE 

Bankat drejtohen nga menaxheret e tyre per te gjeneruar fitim dhe nga 
aksioneret per te marre nje fitim te arsyeshem per investimin qe ato kane kryer, 
por eshte e njohur se aktiviteti bankar ndryshon nga bizneset e tjera. Bankat 
luajne nje rol te vecante ne sistemin financiar dhe ne ekonomine e nje vendi.  

Ndermjetesi financiar, banke:  

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

- shërben për investimin e këtyre fondeve për kredi dhe investime; 

- shërben si një mjet ndërmjetës midis bankës qëndrore dhe ekonomisë për të 
zbatuar politikën monetare të vendit; 

- formon shtyllën kryesore të sistemit të pagesave të një ekonomie. 

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

Si ndërmjetës financiar, banka krijon lidhjen, midis fondeve të lira të vendosura 
në bankë nga depozituesit, të cilët përfitojnë një interes, dhe nevojave te 
kerkuesve te fondeve per investim, kredimarresit.  
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Kryerja e investimit mbart ne vetvete rrezikun e humbjes, i cili ne rastin e 
aktivitetit bankar kercenon jo vetem investuesin e drejtperdrejte por edhe 
depozituesin.  

Për keto arësye bankat kudo në botë kanë të nevojshëm dhe të 
domosdoshëm një shkallë të lartë të mbikëqyrjes dhe rregullimit të tyre. 

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

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

1. Krijimin e një sistemi bankar eficent dhe konkurues; 

2. Ruajtjen e besimit të publikut ndaj aktivitetit bankar; 

3. Mbrojtjen e fondeve të depozituara në bankë, që në rast falimentimi të 
minimizojë humbjet e tyre; 

4. Sigurimin e zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve të sistemit bankar. 

Mbikeqyrja bankare fillon me licencimin e bankave, qe behet ne zbatim te 
kerkesave te ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe Rregullores “Për 
dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e 
Shqipërisë”. 

Aplikantet paraqesin idene e tyre per krijimin e nje banke, te argumentuar ne 
kerkesen dhe dokumentacionin e nevojshem, ne Banken e Shqiperise. 

Kërkesat për aplikimin e marrjes së licencës ndryshojnë nga njeri vend në tjetrin, 
megjithatë qëllimi kryesor i tyre ka të bëjë me kufizimin e mundesisë që 
individët jo të ndershëm ose pa eksperiencë të krijojnë ose të marrin pjesë 
si bashkaksionerë në një bankë.  

Për të vlerësuar aktivitetin e ardhshëm të bankës nëpërmjet dokumentacionit të 
paraqitur, Banka e Shqipërisë mbështetet në: 

• Kushtet ekonomike dhe konkuruese në zonën ku do të përqëndrojë aktivitetin 
banka; 

• Shumën e mjeteve fikse të investuar në bankë dhe nevojat për kapital shtesë 
në të ardhmen. 

• Planin operacional të bankës ose biznes planin e saj të propozuar, i cili do të 
shërbejë për të argumentuar strategjinë e krijuesve dhe themeluesve të 
bankës për të marrë pjesë me sukses në treg.  
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• Kualifikimin e administratorëve të propozuar të bankës, i cili është një faktor i 
rëndësishëm që banka të ketë sukses. Në radhë të parë figura morale dhe 
integriteti i tyre dhe pastaj aftësia, eksperienca bankare e financiare e tyre.  

• Burimin e kapitalit te perdorur per te filluar aktivitetin bankar dhe strukturën e 
tij. Në qoftë se nuk krijon bindjen se kapitali rrjedh nga një veprimtari e 
ligjshme dhe e dokumentuar qartë, kjo do të ishte një arsye për të 
rekomanduar refuzimin e kërkesës;  

Dokumentacioni që kërkohet nga aplikuesit është i lidhur me faktorët që 
ndihmojnë në vlerësimin e kërkesës së bërë apo iniciativës së marrë. Për të 
vlerësuar burimin e krijimit të kapitalit të bankës së propozuar, kërkohet 
informacion mbi themeluesit e bankës, bizneset, gjendjen financiare dhe 
karakterin e tyre moral. Aplikantët paraqesin me dokumenta të vertetuara 
gjendjen financiare të bizneseve të tyre, të ardhurat e tjera, të cilat janë burimi i 
fondeve që shërbejnë për të themeluar bankën.  

Banka e Shqiperise ka ndjekur nje politike të hapur për çdo kerkese te paraqitur 
per te marre licencen per te kryer aktivitet bankar, e cila ka plotesuar standardet 
minimun te vendosura prej saj. Banka e Shqiperise ka ndjekur dhe ndjek parimin 
se është konkurrenca e lire ne treg qe do te vendose per  bizneset qe do te 
mbijetojne apo do te mbyllen. 

Banka e Shqiperise është përpjekur qe ne kuadrin e saj rregullator dhe 
mbikeqyres te zbatoje standardet nderkombetare dhe te ofroje ndihmen e 
bashkepunimin e saj per rastet e kerkesave te paraqitura. 

Por deri tani biznesmenet shqiptare, nuk i jane drejtuar Bankes se Shqiperise per 
te kerkuar hapjen e nje banke private me aksioner vendas (përjashtuar një rast 
ende jo të zyrtarizuar plotësisht). Cfare ka penguar per kete ? 

1. Kerkesa per kapitalin minimal te paguar eshte e larte? 

2. Biznesi shqiptar nuk eshte ne gjendje te argumentoje prejardhen e kapitalit? 

3. Nuk mund te hartohet nje biznes plan real?  

4. Nuk ka bankiere shqiptare te afte te drejtojne nje banke? 

5. Ekzistojne veshtiresi bashkepunimi me partnere? (banka do te pakten 3 
aksionere) 

6. Apo Banka e Shqiperise nuk ka qene e gatshme te mbeshtese kerkesat 
tuaja? 

Pyetjet qe ngrita me lart nuk përbëjnë problem, Banka e Shqiperise eshte e 
gatshme te bashkepunoje me kedo qe ka qellim te krijoje nje banke, te ofroje 
ndihmen e saj ne çfarëdo aplikimi që ploteson kerkesat standarte minimale te 
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vendosura ne ligj dhe rregulloren perkatese. Plotesimi i standarteve miminale 
është kusht i nevojshem dhe i domosdoshem. Zbatimi me rigorozitet i ketyre 
kerkesave ruan sistemin bankar nga deshtime te paevitueshme dhe nga 
perfshirja e bankave ne aktivitete te jashteligjshme. 


