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Të nderuar pjesëmarrës! 

Është kënaqësi për mua të hap një nga konferencat më interesante të 
ballafaqimit të komunitetit të biznesit me sistemin bankar në Shqipëri pas një 
serie të gjatë takimesh, shkëmbime opinionesh zyrtare apo spontane. Konferenca 
me pak fjalë ka për qëllim shkëmbimin e përvojave më pozitive të binomit 
Biznes-Banka dhe gjetjen e mekanizmave te duhur për përmirësimin deri në 
eleminim të përvojave negative si ato të burokracive të kreditimit apo borxheve 
të këqija.  

Nuk mendoj se është e lehtë të rrokësh të gjithë gamën e raporteve mes 
bankierëve dhe biznesmenëve, por mendoj se Konferenca "Roli i sistemit bankar 
në përmirësimin e klimës së biznesit", e organizuar nga Banka e Shqipërisë në 
bashkepunim me Bankën Kombëtare të Greqisë, në mos do të zgjidhë totalisht, 
do të çojë në rrugën e zgjidhjes një sërë problemesh apo çështjesh të mbetura 
pezull si pasojë e arsyeve nga më të ndryshmet.  

Kam këtë bindje, për faktin se, ashtu si dhe Banka e Shqipërisë, bankat e nivelit 
të dytë tashmë janë ndërgjegjësuar për rolin e padiskutueshëm të biznesit privat 
në zhvillimin ekonomik të vendit dhe sigurimin e një rritje ekonomike reale dhe 
të qëndrueshme, që me fjalë të tjera, do të thotë "kilentelë e shëndoshë" e 
bankave, pra maksimizim i fitimeve të të dy komponentëve të binomit.  

Besoj se ndajmë të njëjtin mendim, se gjatë viteve të fundit është bërë jo pak në 
drejtim të rritjes së kreditimit dhe formalizimit të biznesit në "kanalet bankare", 
ashtu siç është e qartë, që mbetet shumë për të bërë si nga bankat ashtu dhe 
nga biznesi, në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve biznes – banka.  

Megjithatë, në pozicionin tim të bankierit qendror, dëshiroj që përveç 
transmetimit në këtë sallë të mesazheve në favor të forcimit të kooperimit midis 
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bankave dhe biznesit, të sjell në vemendjen tuaj edhe disa çështje të tjera, të 
cilat ndonëse në shikim të parë mund të gjykohen thjesht biznes i Bankës së 
Shqipërisë, unë i gjykoj se në një mënyrë apo në një tjetër ndikojnë dhe aktorët 
e tjerë të ekonomisë sonë kombëtare, pjesë e të cilëve jeni edhe ju. 

 

KKKRRREEEDDDIIITTTIIIMMMIII   III   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIISSSËËË   DDDHHHEEE   PPPOOOLLLIIITTTIIIKKKAAA   MMMOOONNNEEETTTAAARRREEE   

Siç dihet funksioni themelor i sistemit bankar është kanalizimi i kursimeve apo i 
mjeteve të lira të njësive sufiçitare, drejt njësive ekonomike defiçitare. Kredia 
bankare përbën kështu një nga burimet më potenciale në financimin e aktivitetit 
ekonomik të sipërmarrjeve, ndërkohë që bankat shërbejnë si instrumenti që 
mundëson këtë rrjedhë fondesh në ekonomi. Them një nga burimet, pasi në 
realitetin e ekonomisë së tregut alternativat e financimit të nevojave të biznesit 
janë disa, si tregu i kapitaleve, tregu i instrumenteve të borxhit, etj., pa haruar të 
përmend që në ekonomi të dobta nuk përjashtohet dhe sektori informal i 
ekonomisë. Veçanërisht në ekonomitë në tranzicion, siç është edhe ekonomia 
jonë, kombinimi i trashëgimisë së varfër me problemet e shumta strukturore, e 
bën realisht të vështirë funksionimin eficient të tre kanaleve të para, duke lënë 
shumë hapësira për financimin e bizneseve në rrugë riskoze, siç është huamarrja 
në tregun informal të ekonomisë. Për më tepër, shkalla e ulët e njohjes, 
deformimet strukturore si dhe mungesa e besimit, bëjnë që vendit tonë ti 
mungojë akoma një treg operativ kapitalesh dhe letrash me vlerë.  

Nga ky parashtrim, evidentohet qartë që kanali i financimit të ekonomisë 
nëpërmjet kredisë bankare merr një rëndësi të veçantë dhe për këtë arsye roli 
dhe përgjegjësitë që duhet të marrin politikëbërësit, bankierët, biznesi vetë, etj., 
janë të shumta dhe unë do të përpiqem që në vazhdim të tërheq vëmendjen e 
auditorit në këtë drejtim.  

Banka e Shqipërisë në morinë e detyrimeve ligjore, nuk mund të shmangë edhe 
pozicionin e saj si një autoritet vendimarrës, i cili me politikat që merr ndikon në 
ecurinë e kreditimit të ekonomisë. Një rritje e çmimit të parasë, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë shtrenjton edhe kredinë, duke bërë që të rriten kostot në ekonomi 
e për rrjedhim edhe interesi i agjentëve ekonomikë për të financuar bizneset e 
tyre nëpërmjet kanaleve bankare bie. Po kështu, është i vërtetë edhe veprimi i 
anasjelltë, në rastin kur politika monetare e bankës qendrore bëhet më liberale, 
e për rrjedhim shtohet interesi i biznesit për t’u financuar nga sistemi bankar, që 
në analizë të fundit çon në nxitjen e aktivitetit të përgjithshëm prodhues dhe 
investues në ekonomi.  

Gjithësesi ky është një vështrim shumë teorik dhe nga një perspektivë në nivel 
makroekonomik. Problemet në botën reale janë disi më të ndryshme. Loja e 
bankës qendrore me përqindjen e interesit synon që të ruajë një ekuilibër të 
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përgjithshëm në ekonomi. Ajo synon që të stimulojë një rritje prodhimi me kosto 
minimale inflacioni, në mënyrë që përfitimet afatgjata të jenë të qëndrueshme 
për të ndihmuar realisht në rritjen e mirëqënies dhe prosperitetit ekonomik të 
vendit. 

Nga ana tjetër, për shumë arsye, sidomos në ekonomitë në zhvillim, kontrolli i 
bankës qendrore mund të jetë imperfekt pasi dhe vetë tregjet, apo e thënë 
ndryshe kanalet, që përçojnë vendimet e politikës monetare në ekonomi janë 
imperfekte.  Pavarësisht kësaj, ajo që është e rëndësishme ka të bëjë me faktin 
se aktiviteti kreditues i bankave është një ndër kanalet e qenësishme të 
transmetimit të vendimeve të politikës monetare në ekonomi dhe për këtë arsye, 
ne si Banke e Shqipërisë, kemi qëllimin që ta trajtojmë këtë problem me interesin 
maksimal që meriton kjo çështje.  

Për arsye të deklaruara edhe më parë nga ana e Bankës së Shqipërisë, kreditimi i 
ekonomisë ka qenë i kontraktuar, dhe megjithë zhvillimet e viteve të fundit 
përsëri në terma realtive ndaj PBB-së mbetet në nivele të ulta, larg niveleve 
mesatare të vendeve të zhvilluara dhe vendeve të tjera në tranzicion.  

Përveç të tjerash, më duhet të theksoj se një pjesë e konsiderueshme e kredisë, 
jepet në monedhë të huaj, duke bërë që efikasiteti i këtij kanali potencial të 
transmesionit monetar të zbehet duke  rritur vështirësitë e Bankës së Shqipërisë 
në kontrollin e objektivit final të saj, stabilitetit të çmimeve.  

Megjithatë, ajo çka është me interes për pjesën më të madhe të të pranishmëve 
në sallë ka të bëjë me faktin se Banka e Shqipërisë, sidomos në këto 2 – 3 vitet e 
fundit, me politikat që ka ndërmarrë të ndërthurura këto edhe me një politikë 
fiskale të kujdesshme, ka kontribuar në krijimin e një klime të stabilizuar 
makroekonomike, një parakusht ky i domosdoshëm për ekspansionin ekonomik 
të ekonomisë reale në shkallë të gjerë. Përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të 
mbajtur inflacionin në nivele të ulta, përveç të tjerash ka ndikuar dhe në krijimin 
e një klime me të përshtatshme për aktivitetet prodhuese dhe inciativat 
investuese në përgjithësi. Nga shumë studiues të shquar të kohës, citohet se 
lufta paekuivoke kundër inflacionit, përbën kontributin më të mirë të mundshëm 
që një bankë qendore do të jepte ekonomisë se saj, dhe më konkretisht për 
arritjen e objektivave të tjerë, si ato për rritjen ekonomike, punësimin etj.. 

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë e pa si të domosdoshëm një proces 
diskutimesh, proces ballafaqimi mendimesh dhe opinionesh midis bankave dhe 
biznesit.  
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Me të drejtë gjatë viteve të fundit, si një pjesë e vaçantë e debatit publik është 
paraqitur dhe kreditimi i ekonomisë nga ana e sistemit bankar. Ashtu sikurse e 
përmenda dhe më sipër kreditimi në ecurinë e viteve ’90, në pjesë të madhe të 
tyre më shumë ka qenë një nocion teorik. Statistikat janë domethënëse dhe nuk 
lënë dyshim në këtë drejtim. Megjithatë, nuk do të doja të përqëndrohesha 
shumë në këtë drejtim. Është e vërtetë se në analizat e saj, Banka e Shqipërisë 
është mundur të shpjegojë shkaqet e këtij fenomeni, të cilat më duhet të pohoj 
se pjesërisht vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot e kësaj dite.  

Në qoftë se do të benim një përgjithësim të mësimeve të nxjerra nga dekada e 
kaluar, shkurtimisht do të theksoja: paaftësi dhe prezencë korupsioni në 
segmentin shtetëror të sistemit bankar; kuadër ligjor jo i plotë dhe ineficencë e 
organeve kompetente për ekzekutim vendimesh; klimë jo e përshtatshme biznesi 
në Shqipëri dhe në rajon; komunitet biznesi dhe biznese premature dhe deri diku 
aventuroz, ekzistencë dhe prani në shkallë të lartë të ekonomisë informale; 
eksperienca dhe numri i vogël i bankave; etj.. Ekzistojnë dhe shumë shkaqe të 
tjera, të cilat ndonëse me intesitet të ndryshëm, gjykohet se kanë kontribuar në 
qëndrimin në distancë të largët të komunitetit të biznesit nga sportelet e sistemit 
bankar dhe anasjelltas.  

Megjithatë zhvillimet e viteve të para të mijë vjeçarit të ri kanë dëshmuar një 
gjallërim të dukshëm të aktivitetit kreditues të sistemit bankar. Si dhe gjatë vitit 
2001, kredia për ekonominë gjatë nëntëmujorit të parë të këtij viti, vazhdon të 
rritet me ritme të larta. Në fund të shtatorit 2002, teprica e kredisë arriti në mbi 
44 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. Për gjithë vitin 2002, pritet që të akordohet kredi e re në masën 
rreth 58 miliardë lekë, që do të thotë rreth 17.5 miliardë lekë më shumë se viti i 
kaluar dhe rreth 8 miliardë lekë më shumë se gjithë kreditimi në periudhën 1993 
– 1999. 

Është fakt që, në Shqipëri gjatë viteve 2000 – 2002, është rritur qëndrueshmëria 
makroekonomike dhe është shtuar numri i bizneseve seriozë dhe të besueshëm, 
duke bërë që edhe kreditimi i tyre nga ana e bankave të jetë më i lartë. 

Kjo ka detyruar bankat tregtare, sidomos bankat e licensuara në këto 5 – 6 vitet 
e fundit që të jenë më agresive, sidmos në drejtim të identifikimit të klientëve të 
rinj, seriozë dhe potencialë, të cilët kanë nevojë për të zgjeruar kapacitet e tyre 
prodhuese dhe volumin e xhiros që ato realizojnë. Konstatoj se mentaliteti i 
bankave ka ndryshuar për mirë në këtë drejtim, dhe kjo duket që nga arkëtarët, 
të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë për t’i shërbyer klientelës, deri në bordin 
e drejtorëve, që janë përgjegjës për zhvillimin e biznesit. Punonjës të specializuar 
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 
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dhe studimi i tij. Në disa banka, menaxhimi i aktivitetit ka vendosur 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. Nëpërmjet fletëpalosjeve që ofron çdo bankë, publiku njihet me 
mundësitë e kreditimit. 

Një mjet i rëndësishëm është bërë edhe reklama në median e shkruar dhe 
elektronike.  

Pjesa më e madhe e bankave private, pjesëmarrjen në tregun e huadhënies, e 
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, me kënaqësi vërejmë se janë përmirësuar zyrat e konsulencës, 
pranë bankave, për huadhënien dhe është rritur numri i oficerëve të kreditit. Çdo 
klient, kur hyn në ambientet 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. Dhënia e ndihmës  
ndaj përfaqësuesve të bizneseve që kërkojnë kredi, nepërmjet asistencës në 
hartimin e plan bizneseve, si një element i ndërmjetësimit financiar, është një 
mënyrë tjetër në ndihmë të bizneseve. 

Në një vrojtim të kryer nga Banka e Shqipërisë gjatë këtij viti mbi aktivitetin 
kreditues e depozitues u mundësua tërheqja e opinioneve të specialistëve 
përkatës apo personave përgjegjës për këto aktivitete pranë bankave të nivelit të 
dytë dhe degëve të tyre, si dhe nga agjensitë e kursim – kreditit. 

Nga analiza që u bë, rezultuan këto përfundime kryesore: 

 Faktorët më të rëndësishëm në përcaktimin e normës së interesit për 
kredinë janë norma e fitimit dhe niveli i rrezikut 

 Preferenca për kredinë afatshkurtër, rrjedh nga shkalla e ulët e rrezikut si 
dhe nga mundësitë për një monitorim më të mirë të kredisë; 

 Aktiviteti i shërbimeve dhe ai i tregtisë kanë qenë aktivitetet më të 
preferuara për kreditim gjatë kësaj periudhe 

 Pakësimi i procedurave burokratike dhe rritja e shkallës së gatishmërisë së 
bankave në shërbim, përfaqësojnë pikat më të rëndësishmë, mbi të cilat bankat 
duhet të reflektojnë, në mënyrë që klientët të jenë më të prirur drejt sherbimeve 
bankare (apo zyrtare), se sa drejt atyre jo zyrtare. 
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Duke ju kthyer edhe njëherë treguesve sasiorë më të fundit të ecurisë së 
kreditimit të ekonomisë, do të theksoja se krahasuar me nivelin e parashikuar në 
programin monetar për vitin 2002 deri në fund të muajit shtator 2002, kreditimi i 
ekonomisë  është realizuar në nivelin 85 për qind të totalit vjetor.  Kreditimi i 
ekonomisë nëpërmjet sistemit bankar në nivel mesatar mujor, arriti në 856 
milionë lekë duke tejkaluar nivelin e parashikuar prej 758 milionë. 

Veçanti në kreditimin e ekonomisë në tremujorin e tretë të vitit 2002 përmendim: 

 në terma relativë evidentohet se 91 për qind e rritjes së tepricës së 
kredisë gjithsej në tremujorin e tretë, krahasuar me tremujorin e dytë, ka ardhur 
nga rritja e tepricës së kredisë afatmesme dhe afatgjatë; 

 teprica e kredisë në valutë vazhdon të jetë mbizotëruese në tepricën e 
kredisë gjithsej (67 për qind e saj) por, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2002 
për herë të parë ekonomia është kredituar më shumë në lekë se në 
valutë; 

 mbizotëron kreditimi në sektorin privat, 97.4 për qind. Teprica e kredisë 
në sektorin publik si pasojë e shlyerjeve shënon vetëm rënie. 

Grafik 1. Ritmi i rritjes me bazë vjetore i kredisë për ekonominë në përqindje. 

 

Kredia e re e akorduar në tremujorin e tretë të vitit 2002 arriti 16.2 miliardë 
lekë, afërsisht 1.4 herë më e lartë se në të njëjtën periudhë të vitit 2001. 
Veçoritë kryesore që shoqëruan lëvrimin e kredive të reja në këtë periudhë janë: 

 70 për qind e saj ishte kredi afatshkurtër; 

 kredia e re ka shkuar në mbështetje të sektorit privat dhe të individëve; 
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 54.1 për qind e kredisë së re në tremujorin e tretë të vitit 2002 është 
lëvruar në lekë. Gjatë tre viteve të fundit është hera e parë që brenda një  

 tremujori niveli i lëvrimit të kredive të reja në lekë të jetë më i lartë se ai 
në valutë; 

 si sistem bankar në periudhën janar-shtator 2002 është akorduar kredi e 
re 44.2 miliardë lekë. 

Interesi mesatar i ponderuar për kreditë e akorduara në lekë si sistem bankar në 
muajin shtator, krahasuar me fundin e tremujorit të dytë, është rritur me 1.14 
pikë përqidjeje. Një nga arsyet  është rritja e normës së yield-it të bonove të 
thesarit e cila merret si normë referencë për llogaritjen e interesit të kredive në 
lekë. Një arsye tjetër është dhe prezenca prej një periudhe të gjatë e një situate 
të tillë ku tregu i huadhënies bankare akoma nuk ka një normë të qëndrueshme 
interesi dhe tendencë  të pastër të ecurisë. Diferenca e interesit mesatar të 
ponderuar për kreditë dhe depozitat në lekë vazhdon të mbetet e lartë.  

Grafik 2. Diferenca e interesit mesatar të ponderuar në lekë për depozitat e 
pranuara dhe kreditë e akorduara, në pikë përqindjeje.   

 

Normat e interesit të ponderuar për kreditë e akorduara në valutë si sistem 
bankar, gjatë  muajve gusht dhe shtator, kanë shfaqur tendenca rritëse.   
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Grafik 3. Ecuria e interesave të kredisë në valutë në tregun e brendshëm dhe 
atë ndërkombëtar, në përqindje. 

 

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 sektor u vlerësuan në rënie. 
Tendencë rritjeje ka patur kreditimi për blerje pasurish të patundshme.  

  

Grafik 4. Teprica e kredisë sipas degëve të ekonomisë 
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SSSIII   TTTËËË   PPPËËËRRRMMMIIIRRRËËËSSSOOOJJJMMMËËË   MMMËËË   TTTEEEJJJ   KKKLLLIIIMMMËËËNNN   EEE   BBBAAASSSHHHKKKËËËPPPUUUNNNIIIMMMIIITTT   BBBIIIZZZNNNEEESSS   –––   
SSSIIISSSTTTEEEMMM   BBBAAANNNKKKAAARRR???      

Zhvillimet e përmendura më sipër, Megjithë notat optimiste që ato transmetojnë, 
përsëri nuk mund të konsiderohen si të mjaftueshme për zhvillimet e pritshme në 
lidhje me financimin e ekonomisë. Duke pare kompozimin strukturor të prodhimit 
të përgjithshëm në Shqipëri, bie në sy se sektorët mbizotërues si bujqësia, 
industria, e ndonjë tjetër, vazhdojnë akoma të mos thithin kapitale financiare të 
mjaftueshme. Nga ana tjetër bie në sy se kontributi i kredisë në investime 
prodhuese është ende i ulët dhe për më tepër duke konsideruar peshën e lartë 
që zë kredia në mbështetje të aktivitetit tregtar, mund të dilet në konkluzionin se 
pjesa më e madhe e kredisë shkon për financimin e importeve.  

Në të vërtetë kreditimi është një proces i ndërlikuar, i cili nuk varet thjesht në 
dëshirën e bankave, të klientëve apo në insistimin e Bankës së Shqipërisë. Sot 
nuk mund të mendohet se mund të imponosh apo të “orientosh” me direktiva 
aktorët e tregut që të shpërngulin fokusin e aktivitetit të tyre në segmente të 
caktuara të ekonomisë. Logjika e ekonomisë së tregut është e atillë që në 
mënyrë të vazhdueshme i nxit agjentët ekonomike të priren drejt fitimit.  Nga 
këndvështrimi praktik, asnjë biznesmen i veçantë nuk do të dijë nëse bujqësia zë 
pjesën më të madhe të prodhimit të përgjithshëm të vendit dhe për rrjedhim 
mbart një potencial të madh fitimi. Për aq kohë sa prodhimi bujqësor, në 
realitetin e 10 – 12 viteve të fundit, paraqitet jo rentabël dhe i vështirë për t’u 
menaxhuar, duket utopi të mendohet se ai do të jetë atraktiv për të thithur 
kapitalet e veta dhe ato të huazuara të biznesit vendas dhe aq më pak të atij të 
huaj. Besoj se të gjithë biem dakort në një pikë se mbizotërimi i ekonomisë në 
shkallë të vogël, është kthyer në një barrierë të fortë për penetrimin e kapitaleve 
financiare në bujqësi. Duke ndjekur këtë logjikë, po aq e vështirë bëhet dhe 
prania e biznesit bankar afër komuniteteve rurale, e për rrjedhim, si një proces 
zinxhir ekonomia jonë nuk do të arrijë dot të aktivizoje potencialet e saj 
ekonomike.  

Megjithatë, duke u referuar të tre përfaqësive që paraqiten në këtë sallë 
komunitet bankar, atij të biznesit si dhe bankierëve qendrore, gjykoj se çdonjeri 
prej nesh ka pjesën e tij për të kontribuar në rritjen sasiore dhe cilësore të 
aktivitetit kreditues në ekonomi. Nga ana tjetër, po kaq e rëndësishme do të jetë 
dhe kompaktësimi i të tre komuniteteve në një të ashtuquajtur presion 
permanent mbi organet vendimarrëse dhe ekzekutive, të cilat në një formë apo 
në një tjetër janë përgjegjëse për shpejtimin e ritmeve të kryerjes së reformave 
në legjislacion dhe në ekonomi.  
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Për të qenë më konkret në vazhdim do të nënvizoj disa nga drejtimet të cilat   
mendoj, se nga një këndvështrim afatmesëm janë prioritare për të stimuluar dhe 
gjallëruar më tej rolin e kredisë bankare në ekonomi: 

   

BBBAAANNNKKKAAA   EEE   SSSHHHQQQIIIPPPËËËRRRIIISSSËËË   

 Ashtu siç e përmenda dhe më sipër, roli i Bankës së Shqipërisë, 
kryesisht do të përqendrohet në plotësimin e angazhimeve të saj për 
një stabilitet të përgjithshëm ekonomik me një theks të veçantë mbi 
kontrollin për inflacionin. Ne vazhdojmë të mbetemi të vendosur në 
qendrimin se një inflacion i ulët, mesatarisht në nivelin 3 për qind është një 
kontribut i çmuar i cili në asnjë rast nuk konflikton me objektivat për rritjen 
ekonomike të vendit, për rritjen e punësimit dhe nivelit të jetesës në përgjithësi.  

 Banka e Shqipërisë gjykon se një sistem bankar është i aftë të 
gjenerojë kredi kur ai është i shëndoshë financiarisht dhe më tej kur 
ekonomia nuk është e ekspozuar ndaj risqeve të ndryshme. 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. Është kjo arsyeja, që në planet 
afatmesme të Bankës së Shqipërisë është  parashikuar një tërësi masash të cilat 
synojnë në forcimin e aftësive mbikëqyrëse të Bankës së Shqipërisë, me qëllimin 
e vetëm për të pasur një sistem bankar të fortë dhe të shëndoshë. Banka e 
Shqipërisë po ndjek me shumë vëmendje tendencën e shfaqur këto vitet e 
fundit, të dominimit të kredisë në valutë, fillimisht duke u angazhuar në studimin 
e risqeve që rrjedhin prej tij, për t’u pasuar më tej me vlerësimet dhe 
rekomandimet përkatëse. 

 Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të ndjekë një politikë shumë të 
kujdesshme në plotësimin e funksionit të saj si autoritet licensues i 
subjekteve financiare që përfshihen në aktivitete kreditimi, pa bërë 
dallim nëse bëhet fjalë për institucione të bankingut tregtar apo 
institucione të tjera financiare jo banka. Në kontekst të kësaj që thashë më 
sipër, përfitoj nga rasti që të përshëndes inisiativën e kapitalit vendas për t’u 
angazhuar në biznes bankar, dhe dua t’i siguroj ata se aplikimet e paraqitura do 
të shqyrtohen me objektivitet dhe brenda kohës së duhur.   

 Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë do të nxisë dhe do të mbështesë 
pa hezitim reformimin e mëtejshëm të sistemit bankar në veçanti, dhe 
të sektorit financiar në një kuptim më të përgjithshëm. Gjykohet se 
privatizimi i shpejtë i bankës më të madhe në vend, Bankës së Kursimeve do të 
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sillte një ndikim të madh në ekspansionin e kredisë, duke e bërë njëkohësisht 
pjesën e mbetur të sistemit bankar më të kujdesshëm në reagim të një 
agresiviteti të mundshëm që pronarët e rinj të saj mund të shfaqin që në 
momentet e para pas privatizimit. Hapa të tjetër të rëndësishëm në këtë drejtim, 
Banka e Shqipërisë gjykon ngritjen e regjistrit të kredive, bërjen e disa 
ndryshimeve në ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” pajisur me 
komentarin përkatës, gjetjen e pronarit të ri për BKT, etj.. 

 Gjithashtu, dua të theksoj se Banka e Shqipërisë do të pranojë pa 
hezitim të bëhet palë apo të ofrojë ekspertizën e saj, sa herë që të 
idehen projekte, tavolina, forume, debate, etj., të cilat do të synojnë në 
përmirësimin e klimës së biznesit në përgjithësi apo në shtimin dhe 
kanalizimin me eficient të kredisë bankare më në veçanti.  

   

SSSIIISSSTTTEEEMMMIII   BBBAAANNNKKKAAARRR   

Përmenda më sipër disa risi në sjelljen dhe marketingun e shumicës së bankave 
tregtare në politikat e tyre të kreditimit. Megjithatë, pa mohuar arritjet dëshiroj 
të evidentoj disa drejtime të cilat mendoj se do të ndihmojnë në krijimin e një 
klime më të ngrohtë në marrëdhëniet biznes-bankë. 

 Para së gjithash, do të kërkoja që sistemi bankar të jetë më 
transparent dhe më i hapur ndaj publikut. Transparenca është një ndër 
faktorët e rëndësishëm që forcon lidhjet klient – bankë dhe për më shumë ajo i 
jep një kuptim më të madh konceptit të reciprocitetit në marrëdhëniet dy palëshe 
bankë – depozitues dhe bankë – biznes. Aktualisht, nuk duhet të pretendohet se 
mjaton publikimi i raportit vjetor të veprimtarisë së bankës, dhe me këtë i ke 
mbaruar të gjitha. Duhet ta pranojmë se trashëgimia e varfër e së kaluarës e 
kombinuar me zhvillimet kontradiktore të dekadës së kaluar, ku veçoj 
eksperiencën famëkeqe me skemat piramidale, ne bankierëve na vë para një 
detyrimi të madh për më shumë transparencë, për më shumë hapje dhe për më 
shumë durim në kontaktet që ne realizojmë me publikun në përgjithësi. Nga ana 
tjetër, mendoj se kjo është një rrugë efikase edhe për sigurimin e stabilitetit 
financiar në përgjithësi, pasi pranvera e fundit që kemi kaluar na e bëri edhe 
njëherë të qartë që krizat me probalitetin më të lartë për të ndodhur janë ato që 
kanë të bëjnë me besimin publik mbi sistemin bankar.  

 Pavarësisht opinioneve të kundërta në debatin publik të kohëve të 
fundit, në lidhje gjendjen aktuale të ekonomisë shqiptare, mendoj se 
ambienti i përgjithshëm politiko – socialo – ekonomik është i atillë që 
lë vend për një ekspansion më të madh të sistemit bankar, kryesisht 
nisur nga këndvështrimi i shtrirjes gjeografike. Një rritje e mbulimit të 
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teritorit si dhe hapja e degëve të reja, do të përbëjë një shtysë të madhe në 
mobilizimin e fondeve të fjetura, sidomos në zonat rurale, duke krijuar në këtë 
mënyrë potenciale të mëdha financimi. Po kështu, edhe zonat me potencial të 
lartë turistik, vazhdojnë të mos jenë të mbuluara me biznes bankar, duke 
ndikuar në këtë mënyrë në zhvillimin e një turizmi kaotik familjar, zhvillim i cili 
kryesisht financohet nga burimet e vetë individëve.  

 Për të vazhduar idenë e nisur më sipër mendoj se agresiviteti i 
bankave tregtare duhet të rritet më shumë. Ajo çka realisht dëshiroj të 
them ka të bëjë me një agresivitet më të madh në hulumtimin e tregjeve, në 
hulumtimin e bizneseve me potencial të madh në kthim, në hulumtimin 
gjeografik të disponimit të fondeve financiare të lira, etj..  

 Në përfundim, në emër të interesit reciprok, do të inkurajoja lidhje 
më të institucionalizuara të sistemit bankar me shoqatat dhe 
organizimet e ndryshme të biznesit. Ndoshta është koha që shoqata e 
bankierëve të vendosë kontakte të rregullta me përfaqësitë e biznesit, kontakte 
të cilat pa dyshim do ta bënin jetën e secilës palë më të lehtë shpirtërisht dhe 
financiarisht.   

   

BBBIIIZZZNNNEEESSSIII   

Duhet theksuar se mosha e biznesit shqiptar, po të më lejonit të bëja një 
krahasim të figurshëm është në prag të fillimit të adoleshencës. Megjithatë, ajo 
që është e rëndësishme ka të bëjë me faktin se performanca e biznesit shqiptar 
është realisht impresionuese, dhe nuk mund ta mohoj që ky fakt më bën të 
ndihem krenar në qenien time si Shqiptar.  

Në pozicionin tim si ekonomist, në radhë të parë dhe si drejtues i një prej 
institucioneve të rëndësishme në vendimmarrjen e politikave ekonomike, duke 
përfituar nga kjo ngjarje do të dëshiroja të ofroja disa sugjerime, të cilat 
sinqerisht shpresoj ti mirëprisni dhe t’i mirëkuptoni. 

Pikë së pari do të doja të filloja me një apel, për më shumë besim dhe 
më shumë respekt ndaj sistemit bankar shqiptar. Përsosmëria e një 
sektori, e një segmenti apo edhe një insitutcioni të vetëm është një proces, të 
cilin mund ta etiketoja si një never ending story. Me këtë dua të them se, 
përsosmëria ekziston vetëm në terma relativiteti, edhe pse zhvillimet e momentit 
në shumicën e vendeve të zhvilluara të lënë pa mend kur i konstaton. Duke u 
kthyer brenda kufijve të Shqipërisë, nuk do ta ekzagjeroja po të thoja se jemi 
ende larg praktivave dhe standardeve më të mira, e për rrjedhim të gjithë 
segmentet ekonomike, politike, financiare, sociale, lënë ende për të dëshiruar. 
Megjithatë, nuk do ta ekzagjeroja në qoftë se do të deklaroja se nga 
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këndvështrim i Bankës së Shqipërisë, ne jemi të mendimit se kemi ndërtuar një 
sistem bankar të shëndoshë, të cilin pa frikë mund ta klasifikoj si segmentin më 
të rrëgulluar dhe më të mbikëqyrur të të gjithë ekonomisë shqiptare.   

Së dyti, besoj se do më mirëkuptoni në qoftë se do të kërkoja më 
shumë ndershmëri dhe profesionalizëm në marrëdhëniet e biznesit me 
bankat. Marrëdhëniet që duhet të vendosen midis jush dhe bankave duhet të 
jenë mardhënie të bashkëpunimit reciprok, të hapura dhe ligjore. Më konkretisht, 
biznesi duhet të kuptojë se: banka është pjesë e pandarë e aktivitetit të tij, në 
qoftë se ai do, që të jetë i suksesshëm për një kohë të gjatë. Nga ana tjetër, 
biznesi duhet të kuptoje se  banka përveç aftësisë që ka për të financuar nevojat 
e tij, ka dhe aftësinë tjetër që të kuptojë realisht se sa i aftë dhe sa i ndershëm 
është biznesi në kërkesat që i drejton asaj. 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. 

   

PPPOOO   AAAKKKTTTOOORRRËËËTTT   EEE   TTTJJJEEERRRËËË???   

Sigurisht që në fillim trajtuam ato drejtime prioritare që duhet të karakterizojnë 
veprimtarinë e të tre komuniteteve përfaqësuese në sallë, në një të ardhme 
afatshkurtër dhe afatgjatë. Unë u përpoqa të sillja disa prioritete pa pretenduar 
se do të prekja të gjithë drejtimet e mundshme, të cilat për të qenë të sinqertë 
do të kërkonin më shumë kohë dhe përqëndrim. Në qoftë se do të lejonit 
shkurtimisht para se të kaloj në një çështje shumë të lidhur me muajin dhjetor, 
do të doja të përmend shkurtimisht edhe disa drejtime, të cilat besoj se duhet të 
jenë në axhendën e priroriteteve të institucioneve më të larta të shtetit shqiptar.   

 Fillimisht do të doja të ndalesha në sektorin bujqësor dhe atë 
turistik të vendit. Mënyra se si janë trajtuar dhe stimuluar këto dy degë në 12 
vitet që lamë pas, tregon një mungesë të vizionit drejt së ardhmes. Pas një 
reforme të shpejtë me tokën bujqësore që në vitin 1991, nuk janë ndërmarrë 
hapa të tjerë të qenësishëm në favor të nxitjes së interesimit dhe rritjes së 
prodhimit bujqësor.  Pronarë shumë të vegjël, me zotërime të pakta mjetesh 
prodhimi, me një mungesë të theksuar të dëshirës për të kooperuar me njeri 
tjetrin, kanë bërë që performanca e kësaj dege me kalimin e viteve të zbehet 
shumë. Aktualisht, diskutohet shumë për ligjin e pronësisë mbi tokën, por siç 
parashikojnë analistët politikë kjo çështje është shumë e ndërlikuar dhe duket se 
në këtë drejtim ka një ngërç politik, i cili mund ta shtyjë edhe për shumë kohë 
zgjidhjen e këtij problemi. E njëjta gjë ndodh dhe me potencialin turistik të 
vendit. Shumë pak investime në infrastrukturë, ndërtime kaotike, kapacitete të 
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pamjaftueshme në shtreter si dhe një shërbim ende larg koncepteve të kohës, 
përbëjnë tiparet me tipike të turizmit në Shqipëri. Ndoshta i gjithë ky parashtrim 
ishte pak i gjatë, por me këtë doja të theksoja se këto potenciale të mëdha 
fitimprurese dhe begatie ekonomike për të dy komunitet tuaja, si atë bankar 
ashtu dhe për biznesin, po flejnë për një kohë të gjatë dhe mendoj se ka ardhur 
koha për një aktivizim të këtyre resurseve.  

 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 Shqipëri 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 shumicën e rasteve këto garancira të ofruara nga kredi kërkuesit, 
nuk ekzekutohen nga organet e përmbarimit, fenomen ky që i ka detyruar 
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 
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, marrëdhëniet 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 e publikut jo në nivelin e duhur, 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; situata në rajon dhe klima e biznesit brenda vendit; etj.. 

   

EEEDDDHHHEEE   NNNJJJËËËHHHEEERRRËËË   PPPËËËRRR   IIINNNFFFLLLAAACCCIIIOOONNNIIINNN   

Në përfundim, do të doja të ndalesha shkurtimisht në një argument që kohët e 
fundit mund ta keni dëgjuar shpesh, por që shfrytëzoj rastin për ta sjellë edhe 
një herë në tryezën e njërës prej grupeve, së cilës i drejtohet fushata Anti-
inflacion e ndërmarrë nga ana e Bankës së Shqipërisë, pikërisht biznesit.  

Rritja e konsiderueshme e çmimeve në fund të vitit është identifikuar nga Banka 
e Shqipërisë, se pjesërisht ka origjinë spekulative. Të ballafaquar me një kërkesë 
inelastike për produkte ushqimore në fund të vitit për shkak të festave, në 
segmente të tregut shqiptar çmimet rriten shumë, e përsëris në mënyrë 
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spekulative. Duke qenë se kjo lëvizje çmimesh ndikon në treguesin kryesor për 
Bankën e Shqipërisë, inflacionin, u mendua që të zhvillohet një fushatë 
sensibilizuese për këtë problem në disa plane. 

Së pari, është e qartë që pa bashkëpunimin e autoriteteve ekzekutive përkatëse 
nuk mund të eliminohet tipari spekulativ i tregut shqiptar. Meqenëse spekulimi ka 
patur një intensitet në rritje në dy muajt e fundit, besohet se eliminimi i tij do të 
kërkojë një periudhe prej disa vitesh.  

Së dyti, tregu në tërësi është në proces rregullimi gjë që do të ndikojë në 
reduktimin e veprimit të këtij elementi. Kjo do të thotë nxitje dhe mbrojtje e 
konkurrencës në treg, edukim i konsumatorëve etj., rregullime të cilat gjithashtu 
kërkojnë një afat kohor prej më shume se një vit për t’u zgjidhur.  

Së treti, edukimi i publikut (biznes dhe konsumator) me nevojen për të marrë 
vendime racionale. Në këtë element do të punojë Banka e Shqipërisë, e cila po 
organizon këtë fushatë propagandistike me të dy palët. Megjithatë, fushata 
propagandistike do të jetë e efektshme në kohë, nëse veprojnë edhe dy faktoret 
e sipërpërmendur. 

Elementë të rëndësishëm të fushatës janë bashkëpunimi me organet e tjera 
qeveritare dhe vendore, njoftimi i çmimeve në mënyrë të vazhdueshme dhe 
edukimi i publikut. Sapo kemi kaluar mesin e muajit dhjetor dhe fenomeni i 
rritjes së çmimeve ka filluar të rregjistrohet. Banka e Shqipërisë ka organizuar 
nga ana e saj, në bashkëpunim me GTZ grumbullimin e çmimeve në disa tregje 
të Tiranës dhe publikimin e të dhënave, si dhe po koordinon çmimet e importit të 
mallrave nga doganat dhe të tregëtimit me shumicë. Gjetja e këtyre çmimeve, do 
të bëjë që të identifikohet hallka e spekullimit, në mënyrë që të përpiqen të 
gjithë së bashku për eliminimin e tij në të ardhmen.  

Ju drejtohemi konsumatorëve, duke përmendur faktin se sot tek ne tregjet nuk 
vuajnë më për furnizime dhe mund të blihet jo vetëm ditët e pragfestave. Mallrat 
janë aty dhe në këtë sens, nuk ka më mungesa gjatë gjithë vitit, prandaj 
mendojmë se kujdesi në blerje ul rritjen e kërkesës.  

Mirëpo, ne sot këtu jemi me bizneset dhe ju drejtohem me një slogan të 
fushatës: “Prodhues dhe tregëtarë, përse u dashka të paguajmë disa herë më 
shumë për festa? Edhe ju jeni konsumatorë! “. Pra, nuk besoj se bashkëpunimi i 
sistemit bankar dhe në veçanti i Bankës së Shqipërisë është vetëm njëplanësh – 
ndërmjetësimi financiar – ne jemi të sigurtë se mund të vendosim ura 
bashkëpunimi edhe në ruajtjen e stabilitetit financiar, aq të domosdoshëm për 
mbarëvajtjen e qendrueshmërisë ekonomike. Kjo qëndrueshmëri përkthehet në 
fund të fundit,  rritje e prosperitet i aktivitetit të biznesit me ndërmjetësim më të 
madh bankar. 


