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TTëë  nnddeerruuaarr  zzoottëërriinnjj  ddeeppuutteettëë,, 
 
Banka e Shqipërisë, prej disa vitesh dhe periodikisht, paraqet raporte në Kuvend. 
Ky raportim kryhet në zbatim të detyrimit ligjor që ka Banka e Shqipërisë për t’u 
përgjigjur para Kuvendit; në zbatim të detyrimeve që Banka i ka vënë vetes për 
të rritur transparencën dhe përgjegjshmërinë. Në këtë kuadër, do të raportoj sot 
para jush zbatimin e detyrave që ligji “Për Bankën e Shqipërisë” i ka caktuar 
Bankës së Shqipërisë. Detyrat e një banke qendrore janë të shumta dhe gjithçka 
që ajo bën në favor të zhvillimit ekonomik të vendit është e dobishme. Megjithatë, 
sot do të trajtoj disa nga detyrat më kryesore të institucionit që drejtoj. 
 
I. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË ARRIJË DHE TË 
RUAJË STABILITETIN E ÇMIMEVE. 
 
Në mënyrë të vazhdueshme në raportet e Bankës së Shqipërisë dhe në 
prezantimet e mia si Guvernator keni dëgjuar për këtë objektiv. Më duhet të 
theksoj se ky objektiv përbën detyrën më kryesore që ka Banka e 
Shqipërisë dhe elementin kryesor me të cilin duhet të vlerësohet rezultati i 
këtij institucioni. Çdo detyrë tjetër, siç e përcakton edhe ligji, është dytësore 
dhe zbatohet në funksion të objektivit kryesor. 
 
Objektivi i inflacionit për vitin 2002 u përcaktua në të njëjtat nivele si edhe viti 
2001. Që në fillim të vitit u evidentuan të paktën dy rreziqe kryesore për arritjen e 
objektivit të inflacionit: 

• kriza energjitike; 
• arritja e objektivit të rritjes ekonomike, sidomos e degës së bujqësisë. 

 
Në vitin 2002 inflacioni u publikua në bazë të shportës së re të mallrave e cila 
kishte ndryshime në peshat e grupeve dhe zërave përbërës si dhe përfshinte 41 
artikuj më tepër, të pamatur më parë. Këto ndryshime krijuan një faktor shtesë 
me ndikim në inflacion, i cili në raportet e Bankës së Shqipërisë është emërtuar 
“efekti statistikor”. Përvoja, si ajo botërore ashtu edhe ajo shqiptare, tregon se në 
momente të tilla të ndryshimeve të matjes së treguesve të ekonomisë reale, 
krijohen disa luhatje të pazakonta. Me kalimin e kohës, matja fiton konsistencë 
dhe ecuri normale të llogaritjes.  
 
Në janar të vitit 2002 hyri në qarkullim fizikisht monedha e 12 vendeve 
europiane. Është vlerësuar që kjo dukuri ndikoi në rritje të inflacionit të vendeve 
të Eurozonës, vende të cilat përfaqësojnë partnerin kryesor tregtar për 
Shqipërinë. Për pasojë, në kushte të tjera të pandryshueshme, inflacioni që 
importohej nëpërmjet blerjes së mallrave dhe të shërbimeve në Eurozonë ishte 
më i lartë. 
 
Faktorëve të njohur prej fillimit të vitit për presionin që do të ushtronin në rritje të 
inflacionit iu shtuan edhe të tjerë të paparashikuar si tërheqja e depozitave nga 
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dy bankat më të mëdha të vendit në pranverën e këtij viti; mosrealizimi i të 
ardhurave nga privatizimi si dhe përmbytjet e verës dhe vjeshtës të cilët dëmtuan 
prodhimin bujqësor e blegtoral dhe shkurtuan stinën turistike.  
 
Në fund të muajit nëntor 2002, Indeksi i Çmimeve të Konsumit ka arritur në 
vlerën 98.91. Në nivel vjetor, norma e inflacionit është 4.1 për qind ndërkohë që 
mesatarisht ajo qëndron në nivelin 5.7 për qind. Në përgjithësi, gjatë vitit 2002 
ecuria e normës së inflacionit është ndikuar nga dy grupet me peshën më të 
madhe, grupi “ushqim dhe pije joalkolike” dhe grupi “qera, ujë, lëndë djegëse dhe 
energji”. Megjithatë, edhe në grupet e tjera janë vërejtur lëvizje të ndjeshme të 
nivelit të çmimeve që në momente të caktuara kanë ndikuar në inflacionin në 
tërësi. 
 
Faktorët që ndikojnë në normën e inflacionit janë klasifikuar si faktorë me ndikim 
pozitiv ose negativ, me ndikim të përhershëm ose të përkohshëm, me kah nga 
kërkesa apo nga oferta, të menjëhershëm apo të vonuar, me bazë spekulative 
ose objektive. 
 
Ndër faktorët e përhershëm që veprojnë në formimin e normës mujore të 
inflacionit është veprimi i agregatëve monetarë dhe në veçanti i atij më likuid, 
agregatit M1. Rritja e lartë që pësoi M1 në muajt shkurt-prill, duke arritur në 29 
për qind në fund të muajit prill, ndikoi në rritje të presioneve inflacioniste. Pas 
kalimit të situatës problematike me sistemin bankar në mars-maj 2002, filloi të 
stabilizohet edhe agregati M1 duke reduktuar presionin mbi inflacionin. Kështu, 
në tetor rritja vjetore e agregatit M1 është ulur me 13 pikë përqindjeje. Rezultati i 
muajit tetor është në nivel më të mirë se sa i programuari. Nëse në programin 
monetar ishte parashikuar një rritje prej 22 për qind e M1, në fund të tetorit ky 
tregues rezultoi 16 për qind.  
 
Treguesit e tjerë realë monetarë po i afrohen trendit të tyre, duke treguar për 
zbutje të presioneve inflacioniste. Të dhënat e muajve shtator dhe tetor tregojnë 
se likuiditeti ka vijuar të kthehet në sistemin bankar, madje ritmet e kthimit janë 
përshpejtuar.  
 
Kursi i këmbimit, një faktor tjetër me veprim të përhershëm në inflacion, nuk ka 
ushtruar presione të forta inflacioniste pas gjysmës së parë të vitit. Lëvizja 
simetrike e kursit të këmbimit duke filluar nga muaji maj ka ndikuar në balancimin 
e presioneve të kursit të këmbimit të lekut kundrejt dollarit amerikan dhe euros në 
inflacion. Në muajin nëntor kursi i këmbimit të lekut kundrejt dollarit ka arritur në 
136.9 nga 138.6 që ishte një muaj më parë. Ky mbiçmim i lekut është ndjerë 
pothuajse për gjatë pjesës më të madhe të muajit nëntor. Në këtë muaj 
krahasuar me nëntorët e viteve të tjera, leku kundrejt dollarit rezulton i mbiçmuar.  
 
Kundrejt euros ka ndodhur pothuajse e kundërta. Këtë muaj leku ka arritur 
nënçmim më të mëdha se sa në muajin nëntor të vitit të kaluar. Krahasuar me 
muajin tetor leku është nënçmuar lehtë (nga 136 lek/euro mesatarja e muajit 
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tetor në 137 lek/euro mesatarja e muajit nëntor). Edhe fillimi i muajit dhjetor flet 
për të njëjtën ecuri të kursit të këmbimit: nënçmim i lehtë kundrejt euros dhe 
mbiçmim i lehtë kundrejt dollarit. Një ecuri e tillë është pasqyrim i zhvillimeve në 
tregjet ndërkombëtare dhe mbiçmimit të euros kundrejt dollarit amerikan, 
sidomos pas vendimit të FED për reduktimin e normave të interesit në fillim të 
muajit nëntor. 
 
Shpenzimet buxhetore kanë vijuar të jenë të tkurrura gjatë gjysmës së dytë të 
vitit duke pasqyruar edhe mungesën e likuiditetit në sistemin bankar por edhe 
kujdesin që po tregon Qeveria Shqiptare për të normalizuar financat publike dhe 
respektuar objektivat buxhetorë. Ecuria e inflacionit është ndikuar nga politika 
buxhetore. Plani dhjetëmujomujor i shpenzimeve buxhetore është realizuar në 
masën 84 për qind ndërsa realizimi vjetor është në nivelin 69 për qind. Kjo ka 
ndikuar në zbutjen e presioneve inflacioniste, në mënyrë të veçantë duke filluar 
nga muaji prill e në vazhdim. 
 
Normat e inflacionit të vendeve partnere kryesore tregtare me Shqipërinë, kanë 
regjistruar shifra disi më të larta se pritshmëritë duke dhënë ndikim në rritjen 
çmimeve të mallrave të importuara, prej muajit shtator. Kështu, inflacioni në 
vendet e eurozonës vazhdon të jetë më i lartë sesa parashikimi prej 2 për qind 
në nivel vjetor, duke shënuar një vlerë prej 2.2 për qind në muajin nëntor. Dy 
partnerët tanë tregtarë, Italia dhe Greqia rezultojnë me norma edhe më të larta 
prej 2.8 dhe 3.6 për qind përkatësisht.  
 
Mungesa e energjisë elektrike është një tjetër faktor që ndikon mbi normën e 
inflacionit. Megjithatë, këtë vit, Qeveria po zbaton një politikë më të kujdesshme 
për ruajtjen e rezervave ujore, për të minimizuar më pas një krizë të rëndë 
energjitike dimrin që vjen. Por duhet patur parasysh që kriza energjitike e dy 
viteve të fundit ka dhënë ndikimet e e veta negative në rritjen e prodhimit, 
sidomos atë industrial, gjë që, gjithashtu, ndikon në nivelin e çmimeve në 
ekonomi. 
 
Ndër faktorët specifikë kryesorë që kanë vepruar këtë vit përmendim: 
 
Klima e favorshme politike, në mënyrë të veçantë pas korrikut të këtij viti, nuk 
ka vepruar në kahun rritës për inflacionin dhe në përgjithësi në pritjet 
inflacioniste. 
 
Dëmet nga përmbytjet, prekën kryesisht sektorin e bujqësisë. Sipërfaqet e 
përmbytura, si edhe dëmtimet në blektori, vlerësohet të ulin prodhimin e 
brendshëm bujqësor për vitin 2002 dhe në vijim. Për pasojë, kjo konsiderohet si 
një tregues i mjaftueshëm, që në një farë mënyre ndikon në tregun e brendshëm 
për produkte të vendit, por sidomos në vitin e ardhshëm. Në gjuhën e thjeshtë 
ekonomike përkthehen në rritje çmimesh dhe në shtimin e kërkesave për importe 
për prodhimet përkatëse.  
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Çfarë parashikon Banka e Shqipërisë deri në fund të vitit? Në përgjithësi, muaji 
dhjetor kthehet në një muaj kritik për ecurinë e çmimeve të konsumit si pasojë e 
rritjes spekulative të çmimeve kryesisht të ushqimeve në prag të festave. Një 
ecuri e tillë ndihmohet edhe nga kërkesa joelastike e konsumatorëve. Për këtë 
arsye Banka e Shqipërisë ndërmori një fushatë edukuese për publikun me qëllim 
që të ndikojë në reduktimin e ndikimit të këtij elementi në treg. Kjo fushatë 
përqendrohet në dy drejtime kryesore: bashkëpunimi me autoritetet përkatëse të 
Qeverisë për të mos lejuar që spekulimi në treg të kthehet në fenomen 
mbizotërues dhe fushatë publicitare me konsumatorët. Banka e Shqipërisë 
vlerëson që ndikimi i këtij fenomen negativ do të kërkojë të paktën dy vjet për t’u 
reduktuar pasi është intensifikuar prej disa vitesh. Megjithatë, vlerësohet se 
ndikim jo të pakët fushata ka dhënë qysh gjatë këtij viti.  
 
Kjo na bën të besojmë që objektivi i inflacionit për vitin 2002 do të respektohet. 
Ecuria e agregatëve monetarë ka qenë e tillë që ka zbutur presionet për rritjen e 
inflacionit. Si pasojë e kapërcimit të problemeve me likuiditetin të shkaktuara nga 
tërheqja e depozitave dhe fillimi i kthimit të parasë në sistem, madje me ritme të 
kënaqshme. Sipas të dhënave operative, elementi më likuid i ofertës së parasë 
ka reduktuar ritmin e rritjes. Ulja e interesit të depozitave nga bankat e sistemit, 
pas uljes së interesit bazë nga FED dhe BQE, do të çojë në uljen e mëtejshme të 
të ardhurave nga interesat për depozitat në dollarë amerikanë. Në këtë mënyrë, 
favorizohet monedha vendase, duke shërbyer si nxitje për rritjen e kursimeve në 
lekë. Ecuria e kursit të këmbimit ka qenë relativisht e qëndrueshme dhe e 
balancuar. 
 
Në bazë të këtij skenari vlerësohet që norma e inflacionit të rezultojë në nivelet 3-
4 për qind. Pa dashur të tregohem jomodest, më duhet të theksoj që prej disa 
vitesh Banka e Shqipërisë ka siguruar realizimin e objektivit të inflacionit. 
 
II. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË HARTOJË, 
MIRATOJË DHE ZBATOJË NË MËNYRË TË PAVARUR POLITIKËN 
MONETARE. 
 
Politika monetare përcaktohet në funksion të objektivit kryesor. Duke qenë se 
zyrtarisht zbatohet regjimi i monetary targeting, programi monetar hartohet duke 
patur si objektiv orientues rritjen vjetore të ofertës së parasë dhe si objektiva 
sasiorë mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë e të sistemit bankar 
dhe mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, Banka e 
Shqipërisë, për të rritur kredibilitetin e saj dhe përgjegjshmërinë si institucion, ka 
avancuar më tej duke e shtuar theksin në arritjen e objektivit të inflacionit. Me 
fjalë të tjera, edhe nëse tre objektivat e mësipërm sasiorë realizohen, Banka e 
Shqipërisë nuk e konsideron të përmbushur misionin e saj përsa kohë që nuk 
është siguruar respektimi i objektivit të inflacionit. 
 
Në vitin 2002 Banka e Shqipërisë adoptoi fillimisht një politikë monetare neutrale, 
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por që e zhvendosi në politikë monetare shtrënguese si pasojë e rritjes së 
presioneve inflacioniste në ekonomi dhe problemeve me sistemin bankar. 
Shtrëngimi i politikës monetare kishte dy qëllime: të ndikonte në uljen e inflacionit 
dhe të nxiste kthimin e besimit në sistemin bankar duke ofruar rritje të interesave 
realë për depozitat. Kështu, Banka e Shqipërisë rriti normën e interesit bazë me 
1.5 pikë përqindjeje dhe sinjalizoi vazhdimisht se është e përshtatshme ruajtja 
ose shtrëngimi i mëtejshëm i politikës monetare.  
 
Fundi i tremujorit të dytë tregoi shenjat e para të përmirësimit të situatës. Bankat 
reaguan duke rritur normat e interesit të depozitave në lekë ndërsa paraja filloi të 
kthehej ngadalë në sistem. Banka e Shqipërisë ndërpreu financimin e deficitit 
buxhetor, duke u ndalur në limitin 5 për qind të mesatares së të ardhurave të 
lejuar nga ligji, 6 miliardë lekë. Megjithatë, huamarrja e sistemit bankar pranë 
Bankës së Shqipërisë vazhdoi të rritej dhe në fund të tremujorit të dytë arriti në 6 
miliardë lekë. 
 
Tendencat e përmirësimit të treguesve monetarë u forcuan gjatë tremujorit të 
tretë. Depozitat në lekë shënuan rritje prej 4.4 miliardë lekë gjatë gjithë tremujorit 
të tretë. Në fund të muajit tetor, sipas të dhënave operative, depozitat ishin 
praktikisht afër nivelit të muajit shkurt, para krizës së tërheqjes së depozitave. 
Interesi i depozitave në lekë u rrit gradualisht dhe në mënyrë të vazhdueshme 
me rreth 1.2 pikë përqindjeje nga fundi i muajit mars deri në fund të muajit tetor, 
në përgjigje të rritjes së interesit të bërë nga Banka e Shqipërisë.  
 
Terheqja e depozitave dhe lëkundja e besimit në sistemin bankar ka bërë që 
oferta monetare të këtë rritje të ngadaltë gjatë këtij viti. Norma vjetore e rritjes së 
M3 ka qenë vazhdimisht në ulje gjatë vitit 2002. Duke filluar nga muaji prill, 
norma e rritjes vjetore të M3 real ka qenë nën nivelin ekulibër, të përafruar nga 
trendi. Në fund të muajit tetor rritja vjetore e M3 është 11.5 për qind duke iu 
afruar mjaft nivelit të programuar prej 10.3 për qind. 
 
Kjo sugjeron se niveli i mjeteve monetare në ekonomi nuk është burim 
presionesh inflacioniste, për sa kohë që niveli real i tyre është nën kërkesën e 
ekonomisë. Megjithatë, mjetet monetare paraqiten të zhvendosura drejt atyre më 
likuide, të përdorshme më lehtësisht si mjete transaksionesh. Duke gjykuar nga 
nivelet historike, kjo zhvendosje ka vazhduar të jetë e pranishme gjatë tremujorit 
të tretë e në vazhdim. 
  
Duke marrë parasysh kthimin e likuiditetit në system, zbutjen e presioneve 
inflacioniste, si dhe nevojën për të mbështetur rritjen ekonomike, në kushtet kur u 
rishikua në reduktim objektivi i rritjes ekonomike, pas muajit qershor Banka e 
Shqipërisë ka zbatuar një politikë monetare të kujdesshme. Ajo ka mbajtur të 
pandryshuar normën bazë të interesit dhe kuadrin e instrumenteve të përdorura 
për injektimin e likuiditetit në sistem. Për këtë arsye Banka e Shqipërisë kaloi 
përsëri në një pozicion neural të politikës monetare duke konsideruar si të 
paparanueshëm skenarin e reduktimit të normave të interesit. 
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Përmirësimi i gjendjes së depozitave ka bërë të mundur që bankat të jenë në 
gjendje të mbulojnë kërkesën e ekonomisë për mjete monetare dhe të ulin 
huamarrjen pranë Bankës së Shqipërisë. Humarrja e sistemit pranë Bankës së 
Shqipërisë shënoi ulje gjatë këtij tremujori. Injektimi i likuiditetit në sistem nga 
Banka e Shqipërisë zbriti, nga 6.6 miliardë lekë, niveli maksimal i shënuar në 
muajin korrik, në 4.2 miliardë lekë në muajin shtator. Përmirësimi i gjendjes së 
likuiditetit në sistem ka vijuar edhe në muajin tetor dhe nëntor. Në fund të muajit 
nëntor mungesa e likuditetit ishte 1.3 miliardë lekë nga 6.6 miliardë lekë në 
muajin korrik, muaj kur u shënua niveli më i lartë i nevojës së sistemit bankar për 
likuiditet.  
 
Paraja jashtë bankave në fund të muajit tetor ishte pothuaj 6 miliardë lekë më e 
ulët se parashikimi i programit monetar. Ajo ka qenë në ulje gjatë gjithë 
tremujorit. Krahasuar me muajin qershor, kur paraja jashtë bankave arriti nivelin 
më të lartë, 132.7 miliardë lekë, ajo është ulur me 5.7 miliardë lekë. Kthimi i 
parasë në sistemin bankar ka vazhduar edhe në muajin nëntor. Sipas të dhënave 
operative, niveli i saj zbriti në 125.7 miliardë lekë, duke ruajtur të njëjtin ritëm 
kthimi në sistem me atë të katër muajve paraardhës. Megjithatë, paraja jashtë 
bankave mbetet përbërësi i ofertës monetare me normën më të lartë të rritjes 
vjetore. 
 
Ulja nivelit të parasë jashtë bankave, e huamarrjes së bankave tregtare dhe e 
financimit të deficitit nga Banka e Shqipërisë, kanë ndikuar edhe në uljen e nivelit 
të bazës monetare. Niveli i saj është ulur me 1.8 miliardë lekë gjatë tremujorit të 
tretë dhe ka vazhduar të shënoje ulje dhe gjatë muajve tetor dhe nëntor. Në fund 
të muajit tetor niveli i saj ishte 5.2 miliardë lekë nën nivelin e parashikuar në 
program. 
 
Banka e Shqipërisë ka ulur financimin e saj për deficitin buxhetor, duke lenë me 
shumë hapësirë për bankat tregtare në investimin e fondeve të tyre. Qeveria 
është mbuluar në humarrjen pranë sistemit bankar, e cila përbën 75 për qind të 
financimit të deficitit, për mbulimin e deficitit të saj. Pjesa tjetër e deficitit është 
mbuluar nga financimi i jashtëm. 
 
Ndërsa treguesit sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë respektuar si gjatë 
tremujorit të tretë ashtu dhe gjatë muajve tetor dhe nëntor.  
 
Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë kanë ardhur gjithnjë e në rritje duke 
thelluar diferencën nga objektivi i tyre. Niveli i mjeteve valutore gjatë tremujorit të 
tretë i dedikohet rritjes së rezervave valutore të Bankës së Shqipërisë si rezultat i 
kalimit të 35 milionë dollarëve të projektit IDA si dhe rritjes së depozitave në 
valutë (kryesisht në muajin gusht). Sipas të dhënave operative, mjetet valutore 
neto në fund të muajit nëntor rezultojnë 22.2 milionë dollarë më të larta se kufiri i 
poshtëm objektiv. 
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Duke përjashtuar muajin mars, niveli i mjeteve të brendshme neto ka ardhur në 
ulje duke përmirësuar me ritme të kënaqshme diferencën nga objektivi i tyre. Në 
fund të tremujorit të tretë kjo diferencë rezultoi rreth 7 miliardë lekë ndërsa është 
vërejtur një thellim i kësaj diference dhe për muajt tetor dhe nëntor. Ulja e nivelit 
të mjeteve të brendshme është rezultat i uljes së vazhdueshme të bazës 
monetare si dhe rritjes së mjeteve valutore neto. Sipas të dhënave operative, 
mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë në fund të muajit nëntor 
rezultojnë 14.5 miliardë lekë më të ulëta se kufiri i sipërm objektiv. 
 
Tremujori i tretë 2002 ka njohur realizim dhe për objektivin e kredisë neto për 
qeverinë. Në fund të muajit shtator 2002 kredia neto për Qeverinë rezultoi rreh 
0.3 miliardë lekë më pak se kufiri i sipërm objektiv. 
 
III. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË NXISË DHE RUAJË 
LIKUIDITETIN, AFTËSINË PAGUESE DHE FUNKSIONIMIN NORMAL 
TË SISTEMIT BANKAR. 
 
Në vitin 2002 Banka e Shqipërisë u vu përballë një prove të vështirë. Tërheqja 
masive e depozitave nga dy bankat më të mëdha të vendit në muajt mars-maj 
2002 krijoi probleme për ecurinë e inflacionit, të kursit të këmbimit, vështirësoi 
situatën e likuiditetit dhe të financimit të Qeverisë dhe krijoi një situatë të tillë që 
mund të kishte pasoja të rënda nëse përhapej në krejt sektorin bankar dhe 
shtrihej për një kohë të gjatë. Megjithëse për këtë situatë është paraqitur një 
raport i veçantë dhe i detajuar në Kuvend, më duhet të theksoj edhe njëherë se 
kriza u kalua relativisht mirë. Situata e panikut u arrit të qetësohej brenda muajit 
qershor 2002, efekti negativ në treguesit e tjerë u neutralizua brenda muajit 
shtator 2002 dhe pas këtij muaji po evidetohet rikuperimi i situatës dhe kthimi i 
besimit në sistemin bankar. Për të siguruar këtë, Banka e Shqipërisë hoqi dorë 
përkohësisht nga objektivi kryesor i saj duke e përshtatur politikën e vet dhe 
vendimet e saj me ruajtjen e qëndrueshmërisë së sistemit bankar. Në këtë 
kuadër Banka e Shqipërisë injektoi likuiditetin e nevojshëm në treg gjë që 
mundësoi plotësimin e nevojave të depozituesve të bankave dhe ruajtjen e 
aftësisë paguese të tyre si dhe ecurinë normale të shpenzimeve të buxhetit të 
shtetit. 
 
Rritja relativisht e lartë mujore e depozitave në lekë, pas tërheqjes së tyre, është 
rrjedhojë e kthimit të parasë në sistemin bankar, e ndikuar kjo edhe nga rritja e 
normave të interesit të depozitave në lekë. 
 
Niveli i depozitave në lekë, në muajin tetor, ishte 7.1 miliardë lekë më i lartë nga 
ai i programuar. Rritja e depozitave në lekë është përqendruar vetëm në 
depozitat me afat, ndërkohë që depozitat pa afat janë në ulje gjatë tremujorit të 
tretë. Diferenca e lartë e normave të interesit midis depozitave me dhe pa afat në 
lekë i shtyn individët dhe firmat të orientohen drejt depozitave me afat. 
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Edhe depozitat në valutë janë rritur përtej parashikimit, megjithë 
qëndrueshmërinë e kursit të këmbimit gjatë tremujorit të tretë. Madje, efekti i 
kursit ka ndikuar në uljen e vlerës së tyre në lekë me 1.3 miliardë lekë gjatë këtij 
tremujori. Edhe në rritjen e këtyre depozitave ka ndikuar kthimi i asaj pjese të 
depozitave të tërhequra që ishin në valutë të huaj. Rritja e depozitave në valutë 
është e pranishme si në depozitat me afat ashtu dhe në ato pa afat. Kjo ndikohet 
nga niveli i ulët normave të interesit të depozitave në valutë. 
 
Rritja e depozitave në valutë ka përbërë dhe bazën e rritjes së mjeteve valutore 
neto të sistemit. Mjetet valutore të Bankës së Shqipërisë janë rritur me 20 milionë 
USD ndërsa mjetet valutore neto të bankave tregtare me 40.6 milionë USD. 
Rritja e mjeteve valutore gjatë tremujorit të tretë ka përbërë afërsisht 70 për qind 
të burimit të rritjes monetare gjatë tremujorit të tretë. 
 
Përmirësimi i situatës së likuiditetit ka bërë që në tremujorin e tretë bankat të 
rrisin financimin për deficitin buxhetor. Portofoli i bonove të thesarit është rritur 
me 4.4 miliardë lekë krahasuar me vetëm 1.1 miliardë lekë gjatë tremujorit te 
dytë. Kjo ka mbuluar 70 për qind të kërkesave të qeverisë gjatë tremujorit. Pjesa 
tjetër e financimit është mbuluar nga financimi i individëve dhe i institucioneve të 
tjera. Kjo strukturë financimi ka vazhduar edhe gjatë muajve tetor-nëntor. Bankat 
tregtare kanë qenë financuesi kryesor i deficitit me bono thesari. Banka e 
Shqipërisë nuk ka financuar deficitin pas muajit prill, madje në muajin tetor ajo ka 
ulur financimin e saj nga 6.0 miliardë lekë në 3.1 miliardë lekë. 
 
IV. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR OBJEKTIV TË NDIHMOJË NË 
PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE KREDITUESE NË MBËSHTETJE TË 
STABILITETIT DHE TË ZHVILLIMEVE EKONOMIKE TË VENDIT.  
 
Rreth dy vjet më parë Banka e Shqipërisë filloi një fushatë sensibilizimi për të 
nxitur kreditimin e ekonomisë nga ana e sistemit bankar. Pavarësisht se kjo 
fushatë u pa disi me skepticizëm, sidomos përballë vështirësive dhe problemeve 
të shumta që u renditën si nga bizneset ashtu dhe bankat tregtare, sot mund të 
themi që kreditim i ekonomisë ka ecur me ritme të kënaqshme dhe vitet 2001 e 
2002 japin një pamje krejt të ndryshme.    
 
Teprica e kredisë, në fund të muajit shtator të vitit 2002, arriti në 44.3 miliardë 
lekë, duke u rritur 7.7 miliardë lekë kundrejt fundit të vitit 2001 ose gati 1.5 herë 
më e lartë se rritja e tepricës së kredisë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
 
Kredia e re e akorduar si nëntëmujor për vitin 2002 arriti në 44.2 miliardë lekë, 
afërsisht 1.8 herë më e lartë se në të njëjtën periudhë të vitit 2001 (71 për qind e 
saj ishte kredi afatshkurtër). Lëvrimi i kredisë në terma kohorë afatmesëm dhe 
afatgjatë gjatë periudhës janar-shtator të vitit 2002 ka patur tendenca rritjeje. 
Niveli i tyre si nëntëmujor arriti në 12.6 miliardë lekë. Kreditimi në afate të tilla 
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kohore forcon idenë e rritjes së bashkëpunimit bankë - biznes. Rreth 29.3 për 
qind e kredisë së re si nëntëmujor është lëvruar në lekë. Vetëm në tremujorin e 
tretë të vitit 2002, 54.1 për qind e kredisë së re u lëvrua në lekë. Gjatë tre viteve 
të fundit është hera e parë që brenda një tremujori lëvrimi i kredive të reja në lekë 
të jetë më i lartë se ai në valutë. Niveli i kredive të reja është rritur ndjeshëm, ku 
shumë banka i kanë dyfishuar ato krahasuar me periudhën janar-shtator të vitit 
2001.   
 
Gjatë periudhës dhjetor 2001-shtator 2002, sektori i tregtisë vazhdon të mbetet 
sektori më i preferuar për kreditim. Ndërsa, preferenca për ndërtimin ka shfaqur 
një rritje të lehtë në tremujorin e tretë të vitit 2002, në një kohë që në pjesën e 
parë të vitit 2002 kërkesat për kredi në këtë degë u vlerësuan në rënie. 
Tendencë rritjeje ka patur kreditimi për blerje pasurish të patundshme. Si pasojë 
e prishjeve të ndërtimeve pa leje, sipas specialistëve, shumë biznese i janë 
drejtuar bankave për blerje ambjentesh për vazhdimin e aktivitetit të tyre tregtar.  
 
Krahasuar me fundin e vitit 2001, në fund të muajit shator të vitit 2002, 
evidentohet një rritje e kreditimit në degën "prodhimi, shpërndarja e energjisë 
elektrike dhe ujit". Si nëntëmujor nuk ka një ecuri normale të kreditimit të kësaj 
degë. Kjo lidhet me periudhat në të cilat situata e energjisë elektrike është me 
probleme. Kreditimi në degën transport dhe telekomunikacion vlerësohet të 
karakterizohet nga një tendencë në rënie të vazhdueshme, pasi, po sipas 
specialistëve të bankave, mendohet që tregu në këtë degë duket i stabilizuar.  
 
Kreditimi i ekonomisë, si nëntëmujor, për vitin 2002 u shoqërua nga këto 
zhvillime: 
 
• kredia afatshkurtër arriti në nivelin 48.4 për qind duke shënuar një rënie prej 

4.6 pikë përqindjeje krahasuar me fundin e vitit 2001. Kredia afatmesme dhe 
afatgjatë kanë shfaqur tendenca rritjeje. Në terma relativë evidentohet se 74 
për qind e rritjes së tepricës së kredisë gjithsej (7.7 miliardë lekë) në fund të 
muajit shtator 2002, krahasuar me periudhën në fund të vitit 2001, ka ardhur 
nga rritja e tepricës së kredisë afatmesme dhe afatgjatë të marra së bashku; 

• teprica e kredisë në valutë vazhdon të jetë mbizotëruese në tepricën e 
kredisë gjithsej (67 për qind e saj). Stabiliteti i kursit të këmbimit të lekut dhe 
niveli më i ulët i interesave për kredinë në valutë e justifikon preferencën e 
huamarrjes në valutë. Po kështu, kredia në valutë preferohet edhe si pasojë e 
ndjeshmërisë që kanë çmimet ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit, ndjeshmëri 
e cila përforcohet më tepër po të kemi parasysh që pjesa më e madhe e 
kredisë destinohet për sektorin e tregtisë. Por, përsëri rreziku i kursit të 
këmbimit është i pranishëm dhe i pashmangshëm, pavarësisht se nuk është 
karakterizuar nga luhatje të mëdha.  Megjithatë, duhet theksuar që kreditimi 
në lekë si nëntëmujor ka ndikuar në rritjen e tepricës së kredisë si 
sistem bankar në nivelin 25 për qind; 

• mbizotëron kreditimi në  sektorin privat, 97.4 për qind. Teprica e kredisë në 
sektorin publik si pasojë e shlyerjeve shënon vetëm rënie. 
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Në periudhën e mbetur të vitit 2002 kredia bankare në mbështetje të ekonomisë 
mendojmë se jo vetëm do të arrijë parashikimet në programim monetar por, nisur 
nga niveli mesatar i kreditimit mujor deri në fund të muajit shtator 2002, 
vlerësojmë se ajo mund të kapë shifrën rreth 10.2 miliardë lekë.  
 
Rritja e kreditimit të ekonomisë është një faktor shtesë i cili mbështet rritjen 
ekonomike. Akoma më optimistë jemi po të kemi parasysh që në vitin 2002 në 
ndryshim nga vitet e kaluara ka filluar të rritet pesha e kredisë afatgjatë, madje 
në tremujorin e tretë të vitit janë dhënë më tepër kredi afatgjatë se sa 
afatshkurtra. Rritja e afatit të kreditimit krijon mundësi për financimin e projekteve 
prodhuese dhe me efekt afatgjatë në ekonominë e vendit.  
 
Zgjerimi i kreditimit dëshmon se ekonomia shqiptare edhe për vitin 2002 do të 
vijojë të ketë ritme pozitive rritjeje. Duke u përballur gjithnjë me vështirësitë e të 
dhënave për ekonominë reale, gjë që do të mundësonte kryerjen e një analize të 
plotë dhe të hershme të ecurisë së ekonomisë mund të theksoj në përgjithësi se 
në vitin 2002, objektivi i rritjes ekonomike është rishikuar duke e ulur atë. Si 
faktor kryesor vlerësohen problemet me energjinë elektrike. Ndikimi i tyre prej të 
paktën dy vjetësh kanë kufizuar mundësinë e rritjes sidomos të sektorit industrial. 
Gjithashtu, dëmet e shkaktuara nga kushtet e vështira të motit e kanë reduktuar 
objektivin e rritjes së prodhimit bujqësor. 
 
 
V. BANKA E SHQIPËRISË KA PËR DETYRË TË ADMINISTROJË 
REZERVËN VALUTORE. 
 
 
Aktualisht vlera e rezervës valutore bruto ka arritur në 826.6 milionë dollarë. 
Gjatë këtij viti rezerva valutore bruto është rritur me rreth 89.66 milionë dollarë 
ose 12 pikë përqindjeje në raport me nivelin e këtyre rezervave në fund të vitit 
paraardhës. Ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e rezervës valutore 
gjatë vitit 2002 përmendim: hyrje nga huatë e akorduara nga Fondi Monetar 
Ndërkombëtar, IDA dhe institucione të tjera financiare ndërkombëtare në masën 
91.64 milionë dollarë, shifër kjo rreth 51 përqind më e lartë krahasuar me nivelin 
e këtij treguesi në vitin paraardhës, hyrje nga blerje e valutës nga Ministria e 
Financave dhe bankat e nivelit të dytë 42.53 milionë dollarë dhe të ardhura nga 
investimi i rezervës valutore 25.07 milionë dollarë.  
 
Faktorët që kanë ndikuar në reduktimin e rezervës valutore gjatë kësaj periudhe 
lidhen së pari me kryerjen e pagesave në kuadrin e realizimit të shërbimit të 
borxhit për qeverinë të cilat regjistrojnë shifrën 41.26 milionë dollarë, me kryerjen 
e transfertave në emër të Ministrisë së Financave dhe të bankave të nivelit të 
dytë në masën 88.98 milionë dollarë dhe me shitjen e valutës rreth 13.81 milionë 
dollarë Ministrisë së Financave dhe sistemit bankar.  
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Kthimi mesatar i siguruar nga investimi i rezervës valutore gjatë vitit 2002, i 
shprehur në shifra relative, vlerësohet në 3.08 pikë përqindjeje.  
 
Gjatë vitit 2002, është rishikuar dhe miratuar politika e administrimit të rezervës 
valutore si edhe është punuar edhe në drejtim të përmirësimit të funksionimit të 
skemës së administrimit të rezervës valutore. Qëllimi final mbetet përmirësimi i 
mënyrës së administrimit të rezervës valutore, ndarja e saktë e të drejtave dhe 
përgjegjësive, si edhe matja e performancës së investimit sipas metodave që 
përdorin institucionet e ngjashme të vendeve të zhvilluara. Në këtë kuadër, në 
Bankën e Shqipërisë, është ngritur dhe funksionon Komiteti i Investimit, një 
organizëm me pjesëmarrje të administratorëve dhe të drejtuesve të 
departamenteve që kontribuojnë në ndërtimin e analizave mbi zhvillimet në 
tregjet ndërkombëtare financiare dhe ekzekutimin e veprimeve konkrete të 
investimit të rezervës valutore.  
 
Në përfundim dëshiroj të theksoj që Banka e Shqipërisë vazhdimisht gjatë vitit 
2002, si edhe në vitet e mëparshme, ka patur në qendër të vëmendjes 
respektimin rigoroz të detyrave të saj ligjore. Plani afatmesëm, i cili është hartuar 
për të mbështetur zhvillimin institucional të Bankës së Shqipërisë në vitet 2003-
2005, ka të përcaktuar dhe hapat konkretë ndërmarrja e të cilëve do të sigurojë 
rritje të përgjegjshmërisë në veprimtarinë e saj. 
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