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Në mbyllje të vitit 2003, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Shkëlqim Cani bën një 
përmbledhje të zhvillimeve kryesore në ekonominë shqiptare, zhvillimet në sistemin 
bankar, privatizimin e Bankës së Kursimeve, banka me pozicion dominues në ekonomi, 
fushaten për kalimin e pagesave në banka etj. Gjithashtu Guvernatori ndalet gjerësisht 
në efektet pasprivatizim të Bankës së Kursimeve dhe zhvillimet e pritshme në normat e 
interesit të depozitave, kredive dhe bonove të thesarit pas rënies së Bankës së 
Kursimeve në duart e austriakëve të Raiffeisen. Ç'pritet të ndodhë me financimin e 
borxhit të qeverisë nga sistemi bankar dhe a do të vazhdojë Banka e Kursimeve të jetë e 
pranishme në ankandet e bonove të thesarit apo do t'i drejtohet kreditimit të biznesit, siç 
edhe kanë premuar drejtuesit e RaiffeisenZentral bank? Po për vitin 2004 si do të ecë 
ekonomia shqiptare? Ç'pritet të ndodhë me normat e interesit dhe a do të fitojnë 
shqiptarët kulturën e munguar bankare për të bojkotuar veprimet me "cash" e për t'ju 
drejtuar sporteleve të bankave siç ndodh rëndom në vendet e zhvilluara dhe ato të 
rajonit? Ç'ndodhi me fushatën për çmimet dhe sa pritet të rezultojë norma e inflacionit 
në fund të vitit 2003? Të gjitha këto në intervistën e Guvernatorit Cani dhënë dje për 
gazetën Koha Jonë.  
 
1. Z. Cani, viti 2003 shenoi privatizmin e Bankes se Kursimeve nga banka 
austriake Raiffeisen. Çfare pritet te sjelle per sistemin bankar dhe politiken 
monetare te Bankes se Shqiperise ky proces?      
Privatizimi i Bankes se Kursimeve, nje proces i cili u finalizua me sukses me percaktimin 
e bleresit Raiffeisen Zentralbank, Austri, pritet te sjelle ndryshime ne sistemin financiar 
ne Shqiperi. Keto ndryshime do te ndodhin se pari ne Banken e Kursimeve, dhe 
nepermjet saj, ne menyre direkte dhe indirekte, ato do te japin efektin e tyre ne sistemin 
bankar dhe financiar. Keto ndryshime, pritet te ndikojne edhe menyren e kryerjes se 
funksionit te Mbikeqyrjes nga ana e Bankes se Shqiperise. Në periudhën afatmesme ne 
shpresojmë që Banka e Kursimeve do të ketë efektin e shumë pritur të rritjes së kredisë 
ndaj sektorit privat aq të nevojshëm për zgjerimin e mëtejshëm të këtij sektori dhe të 
prodhimit vendas. Por nga ana tjetër edhe zgjerimi i kredisë pas privatizimit të Bankes se 
Kursimeve duhet konsideruar i lidhur ngushtë dhe me përmirësimin e faktorëve të tjerë, 
si kuadri ligjor, rregullator etj.,  që nuk varen thjesht dhe vetem nga predispozicioni i 
Bankes se Shqiperise apo Bankes se Kursimeve  për rritjen e kredisë për ekonomine. 
Një impakt tjetër i rëndësishëm që pritet të ketë privatizimi do të jetë trysnia e 
konkurencës së sistemit bankar që do të ndikoje ne koston e financimit të investimeve 
dhe përmirësimin e sistemit të pagesave, ofrimin e produkteve të reja bankare për 
qytetarët me një shtrirje të konsiderueshme në të gjitha rrethet etj. Në aspektin e 
politikës monetare impakti më i rëndësishëm pas privatizimit të Bankes se Kursimeve 
pritet të jetë thellimi i tregjeve financiare, fillimisht i atij ndërbankar, që përbën një 
element të rëndësishëm për rritjen e eficiencës së mekanizmin e transmisionit, pra të 
asaj se si vendimet e Bankes se Shqiperise përçohen në treg dhe ekonomi. Por, emri i 
bankes se njohur Raiffeisen nenkupton edhe terheqjen e investitoreve te huaj te 
interesuar per te investuar ne Shqiperi dhe ne rajon, ku banka Raiffeisen konsiderohet 
lider ne Evropen Qendrore dhe Lindore ka deget e saj pothuajse ne te gjitha shtetet e 
ketij rajoni. Nese do te permblidhnim, mund te themi se privatizimi i Bankes se 
Kursimeve, perveçse sjell nje lojtar me reputacion ne treg, mendohet te rrise larmine e 
sherbimeve bankare, rritje te aktivitetit kreditues, ridimensinonim te bankave te tjera ne 
treg, nje mentalitet edhe me te ri ne menaxhimin e bankave, pra ne te ashtuquajturen 



�corporate governance�, standarte evropiane te banikungut pasi raiffeisen vjen nga nje 
vend antar i BE-se etj. .  
2. Ç�do te ndodhe me angazhimin e bankes me te madhe ne vend ne ankandet 
e bonove te thesarit dhe çfare efetesh mund te kete ne normat e interesit te 
bonove, depozitave dhe kredive?                    
Privatizimi i Bankes se Kursimeve, nisur nga pozicioni dominues i kesaj banke mund te 
mendohej se do te sillte çrregullime ne sistemin bankar shqiptar. Por, duke u nisur nga 
emri i mire i Raifesen, reputacioni qe ajo ka si dhe legjislacioni i hartuar per kete qellim 
(ligji i konkurences), mendojme se, sjellja racionale dhe korrekte mbetet skenari me i 
mundshem. Ne afatin e shkurter, kur mundesite investuese dhe aktiviteti i kredive 
mendohet te mos jete menjehere agresive, alternativa investuese kryesore do te 
vazhdoje te mbeten bonot e thesarit, gje qe mendohet te mos sjelle ndonje ndikim te 
rendesishem ne yield-et e bonove te thesarit per kete arsye. Ne lidhje me normat e 
interesit te depozitave, ne mesatare, ndikimet do te jene te vogla, pasi me reputacionin 
qe ka kjo banke ka mundesi qe te vazhdoje te ruaje edhe per disa kohe pozicionin 
dominues, megjithe normat me te uleta te interesit. Nje pjese e mire e pozicionit 
dominues te kesaj banke eshte per shkaqe strukturore qe lidhen me shperndarjen me te 
gjere te saj. Nese do te shiheshin tendenca te renies se pjeses se tregut te kesaj banke, 
kjo mund te reflektohej me nje rritje te lehte te normave te interesit te depozitave nga 
bankat qe do te tentojne te kapin pjese te tregut nga ajo. Ne pergjithesi, ky fenomen do 
te ishte i mirepritur, pasi do te reflektonte nje treg me konkurencial. Normat e interesit te 
kredive ka mundesi te jene te parat qe mund te ndjejne efektet e nje tregu me 
konkurence ne rritje. Pritjet qe gradualisht, Raiffesen te pozicionohet ne tregun e kredive 
dhe portofoli i konsiderueshem i saj, medohet qe do te sjelle shpejt presione per renie te 
normave te interesit te kredive, veçanerisht ne monedhen vendase dhe klientet e 
medhenj. Nga pikepamja e transmetimit te politikes monetare, pritjet e Bankes se 
Shqiperise jane qe menyrat e reja te drejtimit dhe fokusi disi me i ndryshem i kesaj 
banke do te beje qe Banka e Shqiperise te kete nje partner me shume ne kete drejtim, 
per perfeksionim te vendimeve te saj ne lidhje me sinjalet monetare.  
3. Si e vleresoni reagimin e publikut lidhur me procesin e privatizimit te Bankes se 
Kursimeve? 
Procesi i privatizimit te Bankes se Kursimeve, nuk konsiderohet i suksesshem vetem per 
vleren e shitjes se bankes dhe emrin e mire te fituesit te tenderit nderkombetar. Reagimi 
pozitiv i publikut dhe ne menyre te veçante i klienteve ne 36 deget e saj ne te gjithe 
vendin ka shoqeruar thuajse te gjithe procesin gjate ketij viti ndryshe nga dy heret e 
tjera. Ky reagim mendohet se ka ardhur fale nje procesi ristrukturimi te plote e te 
suksesshem te Bankes se Kursimeve, ndergjegjesimit te stafit te saj dhe mjedisit 
akademik e politik per domosdoshmerine e privatizimit por edhe fale nje angazhimi te 
perbashket te Bankes se Shqiperise, Ministrise se Financave dhe sidomos te vete BK-se 
per sqarimin e publikut. Edhe media ka luajtur rolin e saj aktiv ne drejtim te prezantimit 
sa me te plote te te dy bankave konkurente duke ndjekur deri ne qendrat respektive 
Vjene dhe Budapest respektivisht Raiffeisen dhe OTP-ne.  
4. Gjate vitit 2003, Banka e Shqiperise ndermorri nje fushate kunder spekulimeve 
me çmimet ne prag te festave. Media ka paraqitur opinione te ndryshme nese ishte 
apo jo e suksesshme. Cfare synuat me kete fushate?  
Ne fakt eshte ende shpejt per te bere konkluzionet por gjithesesi fakti qe ka nje shkalle 
te larte sensibilizimi ne opinonin publik si dhe vendi qe po i kushtohet ne media, 
pavaresisht konkluzione te parakohshme, tregon se fushata ka prekur nje çeshtje te 
rendesishme per te cilen shqetesohen te gjithe e per rrjedhim dhe rezultatet nuk do te 
mungojne. Qe ne embrion te fushates, ekspertet e Bankes se Shqiperise u munduan t�i 
jepnin pergjigje nje sere pyetjesh te lidhura me fushaten kunder rritjes spekulative te 
çmimeve ne prag te festave te fundvitit. Fushata u ndermorr duke njohur rolin e Bankes 
se Shqiperise si banka qendrore e vendit dhe ne funksion te trasmetimit te vendimeve te 



saj te publiku dhe detyrimin per ndergjegjesimin e ketij te fundit. Fushata ne dimensionet 
kryesore te saj nuk ka �kontrollin� mbi çmimet apo kufizimin e konsumit/kerkeses, por 
informimin, ndergjegjesimin dhe pergjegjesimin per nje mision fisnik te mosrritjes 
spekulative te çmimeve ne prag te festave te fundvitit. BSH nuk i tha konsumatorit �mos 
konsumo� por mos e tepro me kerkesen e tepert qe perkthehet ne rritje çmimesh 
spekulative; BSH nuk i thote biznesit mos fito por shfrytezo rritjen e konsumit dhe 
reduktimin e çmimit per te siguruar fitime me te qendrueshme ne gjithe gjatesine kohore 
te muajve te vitit dhe jo vetem ne dhjetor; organeve tatimore u kerkuam te jene te 
pranishme ne treg per te krijuar besim te publiku dhe per te vjele detyrimet fiskale ne 
baze te çmimeve reale te shitjes dhe jo ato te deklaruara, ndersa organeve doganore te 
mbajne siç kane mbajtur te pandryshueshem nivelin e çmimeve te references. 
5. A mendoni se Banka e Shqiperise do te arrije objektivin per inflacionin ne fund 
te vitit, ne intervalin 2-4 per qind, pasi ditet e fundit vihet re nje rritje çmimesh per 
artikujt ushqimore?  
Gjate muajit dhjetor kemi ndjekur me kujdes zhvillimet ne cmimet e artikujve ushqimore 
dhe bazuar dhe ne informacionin qe ndajme me institucione te tjera shtetrore te 
specializuara besojme qe inflacioni ne fund te vitit, ne baze vjetore do te jete ne 
intervalin 2 - 4 per qind, aq sa ç'ishte objektivi i Bankes se Shqiperise i shpallur qe ne 
fillim te vitit 2003.  
    
6. Gjate ketij viti, Banka e Shqiperise ka bere publik edhe projektin per sistemin e 
pagesave RTGS. Kur pritet te filloje nga zbatimi dhe çfare efektesh mund t'i jape 
sistemin bankar te pagesave?     
Gjate vitit 2003, sic jeni te informuar Banka e Shqiperise ka punuar edhe ne drejtim te 
zbatimit ne shqiperi te sistemi kombetar te pagesave nderbankar dhe vlere te madhe, 
ose sic quhet rendome prej institucioneve nderkobetare sistemin RTGS (Real Time 
Gross Settlement). Zbatimi i ketij projekti eshte pjese e strategjise se zhvillimit te Bankes 
se Shqiperise dhe konsiderohet si nje nder prioritetet e zhvillimit dhe konsolidimit te 
metejshem te sistemit bankar shqipetar. Venia e tij ne funksionim, ne menyre te 
menjehereshme, rrit besueshmerine e ekonomise dhe tregjeve financiare shqipetare ne 
syte e partenereve edhe investitoreve nderkombetare. Perpjekjet per zbatimin e ketij 
projektit, po behen ne kuadrin e ndihmes dhe asistences tekniko-financiare te Bankes 
Boterore, ndersa ne procesin e deritanishem, Banka e Shqiperise ka angazhuar, dhe do 
te vazhdoje ne te njejten menyre deri ne perfundimin e projektit, te gjithe sistemin bankar 
shqipetar. Efektet e drejperdreja, te priteshme te sistemit te ri te pagesave nderbankare 
ne ekonomine shqipetare do te jene:  
� Rritja e stabilitetit dhe besueshmerise te sistemit bankar nga publiku vendas dhe i 
huaj, investitoret e huaj dhe organizmat nderkombetare,  
� Rritja e shpejtesise se finalizimit te pagesave ne vend, dhe nxitja e zhvillimit te 
metejshem te shkembimeve ne vend dhe ne menyre te vecante i tregjeve financiare 
vendase,  
� Krijimi i nje infrastrukture baze te domosdoshme per zhvillime te metejshme ne 
sistemin kombetar te pagesave.  
Efekti per publikun, do te jete krijimi i kushteve per finalizimin e pagesave, brenda dites � 
panvaresisht ne se ato kryhen midis qyteteve dhe bankave te ndryshme. Per finalizimin 
e projektit si dhe fillimin e operimit te sistemit, Banka e Shqiperise si dhe bankat 
tregetare do te zhvillojne ne menyre te perbashket testimin e sistemit. Funksionimi i tij i 
plote pritet te jete brenda Janar 2004, nderkohe qe po gjate ketij muaji, Banka do te 
bejne publike fillimin e operimit te sistemit si dhe perdorimin e tij nga sistemi bankar dhe 
publiku vendas.  
7. Si ka ecur fushata kunder �cash�-it ne ekonomi dhe efektet e pritshme ne 
reduktimin e pagesave me para ne dore ne ekonomine shqiptare. Si gjykohet 
ecuria e fushates dhe edukimi i publikut me bankat per vitin 2004? 



Fushata e iniciuar nga Banka e Shqipërisë gjate vitit 2003 rezultoi e frytshme dhe me 
efekte pozitive, veçanerisht në drejtim të sensibilizimit të përgjithshëm për nevojën dhe 
mundësitë për reduktimin e cash-it. Më të rëndësishëm mund të konsiderojmë nxitjen e 
institucioneve për të ndërmarrë masa dhe hapa konkrete dhe përfshirjen e trajtimit të 
kësaj  çështjeje në programet dhe planet e tyre. Ministria e Financave ka perfshire 
tashme si një objektiv të saj për vitin 2004, liberalizimin e llogarive dhe shërbimit të 
buxhetit në të gjitha bankat e nivelit të dyte brenda tremujorit të parë �04 dhe kalimin e 
pagave në llogari, për të paktën 10% të punonjësve shtetërore brenda shtatorit 2004. 
Banka e Shqiperise po bashkepunon me bankat e nivelit te dyte per te qene te gatshme 
te presin keta kliente te rinj dhe te ofrojne nje sherbim cilesor dhe me perfitime te 
dyanshme. Eshte perfshire ne paketen e re fiskale detyrimi qe cdo biznes duhet te kete 
llogari bankare dhe çdo pagese mbi 500 mije leke te kryhet ne banke. Ministria e 
Ekonomise  ka programuar një numër aktivitetesh në rajone të ndryshme të Shqipërisë 
për edukimin e komunitetit të biznesit për avantazhet e zevendesimit të cash-it. Po 
ashtu, një pjese e mire e bankave kanë pershpejtuar investimet në pajisje e rrjete ATM 
dhe kanë shtuar fushaten publicitare për sherbime bankare dhe oferta atraktive të 
pagesave jocash. Mjaft pozitiv është bashkepunimi midis KESH apo Albtelecom me 
bankat për mundesimin e pagesës direkte të faturave në banke. Banka e Shqipërisë se 
bashku me institucionet partere do ta vazhdoje me intensivisht luften ndaj cash-it edhe 
gjate vitit 2004, duke mbeshtetur iniciativat e institucioneve partnere por edhe duke 
investuar në ndertimin e një sistemi pagesash efektiv modern dhe në perputhje me 
standartet europiane. 
 
8. Cilat kane qene zhvillimet kryesore ne optiken e Guvernatorit te Bankes se 
Shqiperise per vitin 2003?  
 
Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2003 ishte me e mire per shqiptaret krahasuar me nje vit 
me pare. Treguesit kryesore te ekonomise shenuan zhvillime pozitive po te kemi 
parasysh qëndrueshmërinë në prodhimin bujqësor, zhvillimet optimiste në degët e 
shërbimeve, industrisë dhe të transportit, rritja e vëllimit të shkëmbimit tregtar, numrin e 
shtuar të turistëve, situata e qëndrueshme dhe te favorshme energjitike, qëndrueshmëria 
në prurjet valutore të emigrantëve e faktorë të tjerë. Ne kete menyre mendohet se 
Produkti i Brendshem Bruto do te shenoje nje rritje 6 per qind nderkohe qe viti 2003 
vlerësohet se do të shënojë një vit tjetër me stabilitet të çmimeve të konsumit. Ashtu si 
dhe gjatë 3 � 4 vitet të mëparshme, parashikimet e Bankës së Shqipërisë flasin për një 
normë vjetore inflacioni brenda intervalit objektiv, 2 � 4 për qind. Politika monetare e vitit 
2003 ka vazhduar të jetë e kujdesshme, me tendenca zbutjeje. Kjo është pasqyruar në 
uljen e normave të interesit tre herë gjatë këtij viti. Duke ndjekur në vazhdimësi ecurinë e 
inflacionit dhe treguesit e likuiditetit të sistemit bankar, Banka e Shqipërisë ka ulur me 
1.5 pikë përqindjeje në total(me 0.5 pike perqindje ne muajt prill, korrik dhe tetor) normën 
e marrëveshjeve të riblerjes gjatë vitit 2003, duke e çuar atë në fund të muajit tetor në 
nivel të njëjtë me nivelin e parakrizës së likuiditetit të vitit të kaluar. Sistemi bankar reagoi 
në të njëjtën linjë me vendimet e Bankës së Shqipërisë, duke ulur normat e interesit të 
pranimit të depozitave, të bonove të thesarit dhe të transaksioneve në tregun 
ndërbankar. Zhvillimet monetare tregojnë se hemoragjia e depozitave në pranverën e 
vitit 2002, është tejkaluar plotësisht dhe Banka e Shqiperise do te rishikoje politiken 
monetare ne tendence te zbutjes se metejshme ne mbledhjen e rradhes se Keshillit 
Mbikeqyres. Portofoli i kredisë së bankave për sektorin privat të ekonomisë është rritur 
me 10.1 miliardë lekë gjatë 10 muajve të parë të vitit, deri kur jane te dhenat operative. 
Gjatë kësaj periudhe ekonomisë i janë dhënë 70.6 miliardë lekë kredi e re (rreth 660 
milione USD), ose 45 për qind më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. 
Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun valutor gjatë vitit 2003, 



duke blerë valutë. Aktiviteti valutor i Bankës së Shqipërisë ka ndihmuar në injektimin e 
likuiditetit në treg dhe ka zbutur tendencat mbiçmuese të lekut gjatë këtij viti. 
 
9. Si e parashikoni zhvillimin e ekonomise shqiptare gjate vitit 2004? 
Banka e Shqipërisë i publikon parashikimet kryesore të saj në programin monetar për 
vitin 2004, ku është mbajtur parasysh ruajtja e normës vjetore të inflacionit brenda 
kufijve 2 - 4 për qind. Në funksion të këtij objektivi, programi monetar synon kontrollin e 
rritjes së ofertës monetare në mënyrë që niveli i mjeteve monetare reale t'i përgjigjet 
nevojave reale të ekonomisë për një rritje ekonomike prej 6 për qind. Parashikimi i 
kërkesës së ekonomisë vazhdon të mbështetet në parashikimin e shpejtësisë thuajse 
konstante të qarkullimit të parasë. Ky parashikim, duke u nisur nga niveli i PBB-së 
nominale, është pika lidhëse midis inflacionit dhe rritjes së ofertës monetare (objektivi i 
ndërmjetëm). 
Programi monetar garanton respektimin e objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë  
dhe kontrollin e huamarrjes së brendshme të qeverisë në nivelin 2.7 për qind të Produktit 
të Brendshëm Bruto. Raportet dhe struktura e likuiditetit në ekonomi duket se janë afër 
niveleve të tyre historike, ndërsa normat e interesit kanë patur tendencë rënëse gjatë vitit 
2003. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë, në varësi të ecurisë së mëtejshme të 
treguesve monetarë dhe atyre të inflacionit, mund të shikojë mundësinë e një uljeje të 
mëtejshme të normave të interesit, në mbështetje të aktivitetit ekonomik ose të objektivit 
të inflacionit. Duke përgjithësuar analizën e tendencave aktuale, mund të themi se gjatë 
vitit 2004 normat e interesit do të jenë përgjithësisht të qëndrueshme,ose me tendencë 
rënëse. 
Sistemi bankar parashikohet të plotësojë totalisht nevojat e sektorit privat për kredi në 
lekë. Nevojat e bizneseve për huamarrje në mbështetje të bizneseve e tyre kanë treguar 
rritje në vitet e fundit. Kjo tendencë pritet të vazhdojë edhe në vitin 2004. Kredia për 
ekonominë gjatë vitit  të ardhshëm është parashikuar të rritet me 16.5 miliardë lekë. 
Krahasuar me rritjen e tepricës së kredisë për vitin 2003, kjo rritje është rreth 3.6 
miliardë lekë, ose 28 për qind, më e madhe. 
Sistemi bankar do te plotesoje edhe kërkesën e qeverisë për financimin e deficitit në 
masën 62.5 përqind të financimit total prej 20.0 miliardë lekë. Banka e Shqipërisë mund 
të financojë deri në 5 përqind të mesatares së të ardhurave të qeverisë në tre vitet e 
fundit, ose rreth 7.5 miliardë lekë. Gjatë vitit 2004, huamarrja e brendshme e qeverisë 
për mbulimin e deficitit buxhetor është parashikuar të jetë 22.6 miliardë lekë, ndërkohë 
që pjesa që pritet të përballohet nga të ardhurat nga privatizimi është rreth 2.8 miliardë 
lekë. Pjesëmarrja e institucioneve të tjera dhe individëve në tregun e bonove të thesarit 
ka treguar shenja rritjeje në dy vitet e fundit. Për vitin e ardhshëm, financimi i deficitit nga 
ana e tyre pritet të arrijë vlerën prej 2.6 miliardë lekë. Financimi i deficitit buxhetor nga 
ana e sistemit bankar për vitin 2004 është parashikuar 20 miliardë lekë ose 2.3 për qind 
e Produktit te Brendshem Bruto. Pra, përgjithsisht ekonomia do të ecë në shinat e 
shtruara gjatë vitit 2003 me zhvillime pozitive në drejtim të konsolidimit të mëtejshëm të 
sistemit bankar, tashmë të plotësuar me privatizimin e Bankës së Kursimeve dhe me 
efekte të konsiderueshme në zhvillimin e sektorit privat.  
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