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ardian Fullani*
fjalë PërShëndetëSe

I nderuar zoti Kryeministër,
Të nderuar ambasadorë,
I nderuar zoti ministër i Financave, 
Zotërinj Guvernatorë,
Të dashur miq,

ndihem shumë i nderuar të hap punimet e konferencës së 10-të 
të bankës së Shqipërisë. konferenca e këtij viti është një ngjarje me 
rëndësi të veçantë, pasi organizohet në kuadrin e aktiviteteve me 
rastin e 100-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shtetit Shqiptar 
dhe njëkohësisht përvjetorin e 20-të të bankës së Shqipërisë. duke 
ruajtur karakterin e vet shkencor, kjo konferencë i bën homazh 
përpjekjeve të bëra ndër vite në fushën e parasë dhe të financave.  

banka e Shqipërisë e vlerëson njohjen e të kaluarës si një nga 
elementët thelbësorë të analizës dhe vendimmarrjes, si një parakusht 
për çdo studim me karakter teorik apo empirik. aktualisht, kjo 
është një domosdoshmëri, një sfidë me të cilën përballet bota e 
ekonomiksit. 

një studiues i suksesshëm në skanimin, diagnostikimin dhe 
trajtimin e gjendjes së ekonomisë do të duhej të ishte i aftë të lexonte 
mendimin njerëzor. fatkeqësisht, një doktor i tillë nuk ekziston. 
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Prandaj, në kohët tona, shkenca ekonomike po kthen vëmendjen 
nga karakteristika individuale si: historia, etnografia dhe tipare të tjera 
kombëtare, duke i vlerësuar ato si përcaktues themelorë të procesit 
stokastik që udhëheq sjelljen e agjentëve në ekonomi. 

historia luan gjithashtu një rol mjaft të rëndësishëm në formimin 
e zhvillimin e institucioneve. Shpallja e pavarësisë krijon një epokë 
të re për institucionet e shtetit shqiptar. Pavarësia do t’i hapte rrugë 
idesë së krijimit të një banke qendrore, një sistemi monetar shqiptar 
të unifikuar, e rrjedhimisht administrimit të jetës ekonomike përmes 
politikës monetare. Pavarësisht nga jeta e shkurtër, banka kombëtare 
e krijuar në vitin 1913 është një gur themeli në historinë e shtetit 
shqiptar. ja si e përshkruan kryeministri i kohës, ismail bej Vlora 
këtë akt: “e them me lavdërim se puna e bankës për Shqipërinë 
është një i dyti fitim, pas lirisë, edhe nga pikëpamja ekonomike dhe 
politike.”

ngjarjet që pasuan shpalljen e pavarësisë, në aspektin kombëtar 
dhe ndërkombëtar, kanë luajtur një rol vendimtar në natyrën dhe 
karakterin e këtyre institucioneve, duke përcaktuar njëkohësisht 
edhe natyrën e politikës monetare. 

Partneritetet ekonomike e politike, dhe karizma e shtetarëve 
shqiptarë për të ndërtuar një shoqëri moderne krijuan bankën e 
parë kombëtare funksionale në vitin 1925, duke i dhënë asaj edhe 
një fizionomi karakteristike me godinën e veçantë të vendosur në 
qendër të tiranës. 

Zhvillimet historike të fillimit të viteve ‘90 u bënë përsëri 
përcaktuese për sistemin financiar e bankën qendrore. depërtimi i 
koncepteve të ekonomiksit modern çoi në themelimin e bankës së 
Shqipërisë, si një bankë që gëzonte të gjitha atributet e një banke 
qendrore. 

evoluimi institucional i saj, solli zhvillimin dhe modernizimin e 
politikave monetare e financiare. ajo u bë gjithashtu një institucion 
i rëndësishëm për zhvillimin e sistemit financiar dhe ekonomik të 
vendit. 



9

Sfidat e 20 viteve të fundit e kanë shndërruar bankën qendrore në 
një institucion modern e të përgjegjshëm, me kredibilitet e që gëzon 
besueshmërinë e plotë të publikut, në një qendër të profesionalizmit, 
në një institucion që aplikon metodat më moderne të menaxhimit 
monetar, në qendrën e sistemit financiar.

duke e njohur rolin vendimtar që teoritë moderne të rritjes 
ekonomike përcaktojnë për institucionet në prosperitetin e një 
kombi, e duke përfituar prej mbështetjes së klasës politike dhe 
besimit të shoqërisë shqiptare në keto 20 vite, ajo është përpjekur 
ta shndërrojë veten në një institucion modern, një entitet shtetëror 
dinjitoz në të gjitha dimensionet institucionale, morale, profesionale, 
etike e intelektuale. 

banka e Shqipërisë e vlerëson këtë si detyrë dhe një kontribut 
mjaft të rëndësishëm në formimin e shtetit dhe në prosperitetin e tij 
në të ardhmen. 

Përpjekjet e saj për modernizimin infrastrukturor e konceptual të 
institucionit, përfshirë projektet ndërtimore të tre viteve të fundit, 
janë domosdoshmëri për të garantuar standarde bashkëkohore 
të administrimit të veprimtarisë së institucionit, duke nënkuptuar 
shprehimisht përafrimin e shpejtë me të gjitha institucionet 
simotra evropiane. Me përfundimin e këtyre projekteve, banka e 
Shqipërisë do të jetë më e hapur për publikun, i cili do të përfitojë 
prej politikave të edukimit financiar, aktivitetit shkencor, shërbimit 
bibliotekar, aktivitetit legjislativ, aktiviteteve me karakter historik, 
muzeal e numizmatik. këto risi do të ofrohen si të mira publike për 
të kontribuar me modesti në formimin e një shteti modern e të denjë 
për kombin shqiptar. 

aktualisht, përmbushja e këtyre detyrimeve është vështirësuar prej 
efekteve negative të krizës ekonomike botërore. një nga aspektet më 
evidente të kësaj krize është fakti se tregjet e punës, tregjet e kapitalit 
dhe aktiviteti ekonomik, mbeten nën efektin e tkurrjes së konsumit e 
investimeve në sektorin privat. 

reagimi anemik i tregjeve i ka vendosur bankat qendrore përballë 
një zgjidhjeje pa zgjedhje, të ndërhyjnë në ekonomi me të gjitha 
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mënyrat për të adresuar emergjencat aktuale, në kushtet kur faktorët 
e tjerë janë të detyruar të tkurren në favor të stabilitetit afatgjatë 
të bilanceve publike e private. në këtë situatë, bankat qendrore 
janë detyruar të ndërmarrin një grup masash ekstreme cilësisht të 
ndryshme dhe të patestuara më parë, të cilat tejkalojnë të gjithë 
kufijtë e imagjinuar të politikës monetare.

aktualisht, politikanët janë detyruar të shmangin krizat e borxhit 
përmes një politike fiskale të skajshme që synon njëkohësisht 
ribalancimin afatshkurtër dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të politikës 
fiskale. fokusi dhe theksi i politikës ekonomike mbetet ribalancimi 
afatgjatë përmes shkurtimit të shpenzimeve. një pjesë e rëndësishme 
e këtyre masave është shumë e fokusuar te problematika afatshkurtër 
duke rrezikuar të lërë mënjanë efektet e padëshiruara në afatin 
e gjatë. nën presionin e kostove sociale, filozofia e politikave sot 
është kapërcimi i situatës duke ruajtur paqen sociale dhe stabilitetin 
makroekonomik, në kurriz të sovranitetit. 

ky kompromis emergjent e ka larguar fokusin nga reformat 
strukturore që në fakt, garantojnë ribalancimin përmes rritjes së të 
ardhurave. këndvështrimi i politikave ekonomike shpesh nuk shtrihet 
përtej disa tremujorëve pasardhës, ndërkohë që është i nevojshëm një 
vizion shumë afatgjatë. ankorimi i të ardhmes fillon nga e sotmja. 

Politikat stabilizuese aktualisht bazohen në eksperiencat e shkuara, 
duke u mbështetur në mendimin se kriza aktuale ngjan me krizat e 
mëparshme. ky arsyetim i ka shtyrë autoritetet të këmbëngulin në 
riciklimin e masave stabilizuese. Por koha na tregon se ekonomia 
globale ka pësuar ndryshime rrënjësore. kriza aktuale ndodh në 
kushtet kur harta ekonomike globale po ridizenjohet në terma 
të madhësisë ekonomike, shpërndarjes gjeografike të kursimeve, 
borxhit dhe bilanceve tregtare e atyre korrente. ekonomitë e 
zhvilluara dhe ato në zhvillim kanë këmbyer pozicionet në të gjitha 
këto dimensione. 

rrjedhimisht, recetat e vjetra nuk ofrojnë zgjidhje sepse 
aksiomatika mbi të cilën janë ngritur, ka ndryshuar. Zgjidhja e sfidave 
aktuale dhe atyre të së ardhmes kërkon një filozofi të re mendimi, të 
bazuar në realitetin e ri global.
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ky realitet, globalizimi, nuk është më një zgjedhje, por një fakt 
që duhet mbajtur parasysh në formulimin e strategjive afatgjata të 
zhvillimit. 

duke u zhvendosur në një kontekst rajonal, mendoj se kjo filozofi 
që përshkrova më sipër duhet të mbështetet dhe përhapet pa asnjë 
hezitim. Për ta bërë atë më produktive, është e domosdoshme që 
të hapemi më shumë ndaj njëri-tjetrit, duke i dhënë bashkëpunimit 
rajonal një dimension të ri. 

Prosperiteti individual i ekonomive të rajonit kërkon nga të gjithë 
ne që të lëmë mënjanë filozofinë e konkurrencës të nxitur dhe të 
trashëguar nga përpjekjet shtetformuese dhe modelet sklerotike të 
zhvillimit që dominuan shekullin e kaluar. ne duhet t’i hapim rrugë 
bashkëpunimit dhe bashkërendimit ekonomik dhe financiar. 

ne duhet të rrëzojmë barrierat ballkanike për të ngritur një 
infrastrukturë funksionale gjithëpërfshirëse, një sistem rajonal pagesash, 
një sistem rajonal energjetik, një treg rajonal produktesh financiare dhe 
së fundi, por ndoshta më e rëndësishmja, një treg rajonal faktorësh 
prodhimi. Siç thotë Martin luther king: “kemi ardhur të gjithë me 
varka të ndryshme, por tani jemi të gjithë në të njëjtën anije”.

duke qëndruar edhe pak në temën rajonale do të doja të trajtoja 
shkurtimisht dhe një problem tjetër. 

eksperienca e vitit të fundit tregon se kërkesat rregullative për 
kapital të imponuara nga organizma të ndryshëm mbikëqyres të 
eurozonës, u shoqëruan me reduktimin e pjesëmarrjes së grupeve 
bankare, jo vetëm në eurozonë por edhe në rajonin tonë. ky proces, 
i njohur edhe si deleverage, ka sjellë pasoja negative. Për të shmangur 
ndodhi të e kësaj natyre, duhet një bashkëpunim më i madh midis 
politikëbërësve dhe mbikëqyrësve të ekonomive partnere. 

në këtë drejtim, nisma e Vjenës është një platformë e mirë por 
e limituar bashkëpunimi. kjo ndodh pasi, në konceptimin e saj, 
iniciativa e Vjenës është ngritur si një instrument për përballimin 
e një situate emergjente krize, ndërkohë që kërkesat e kohës janë 
për platforma dialogu të cilat mundësojnë një komunikim efektiv 
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dhe të vazhdueshëm midis politikëbërësve. Minimalisht, ky dialog 
duhet të synojë shmangien e efekteve të padëshiruara reciproke, 
ndërkohë që një program më ambicioz do të synonte hartimin dhe 
zbatimin e nismave të koordinuara me interes reciprok. Megjithatë, 
emergjencat potenciale të ardhura nga kontaminimi prej partnerëve 
tanë të eurozonës, do të krijonin vështirësi shtesë duke krijuar kosto 
të mëdha efektive për ekonomitë e rajonit tonë. 

Për këtë arsye, apelojmë për krijimin e mekanizmave dhe 
instrumenteve të përshtatshme të financimit me likuiditet nga ana e 
bashkimit evropian, për vendet periferike të eurozonës. 

besoj se procesi i integrimit financiar e bën edhe më emergjente 
këtë mbrojtje të përbashkët, nëpërmjet kuptimit të drejtë të fatit 
të lidhur të ekonomive të partnerëve tregtarë. Përfitoj nga prania 
e shumë prej drejtuesve të bankave qendrore të rajonit në këtë 
konferencë, për të kërkuar një qëndrim en bloc të bashkërenduar dhe 
koordinuar, në këtë drejtim. 

 
Të nderuar pjesëmarrës,

Përvoja e krizës së fundit tregoi se vendet të cilat kishin më shumë 
hapësirë për reagim, në formën e bilanceve më të shëndosha fiskale 
apo të sistemit financiar ose edhe në formën e institucioneve më të 
besueshme publike, ishin në gjendje të përballonin më mirë pasojat 
e krizës. ky mësim nuk duhet të humbë nga vëmendja e secilit nga 
ne. ndër të tjera, ai nënkupton marrjen në kohë të masave dhe, 
nëpërmjet ndjekjes së politikave kundër-ciklike, krijimin e hapësirave 
të nevojshme për zbutjen e goditjeve potenciale. gjithashtu, 
ai nënkupton përpjekjet e vazhdueshme të politikave makro e 
mikroprudenciale për të minimizuar disbalancat financiare në të 
gjithë sektorët e ekonomisë dhe të tregut financiar. 

këto politika, të cilat shpesh njihen edhe si “lëvizje kundër erës” 
(leaning against the wind) kanë qenë dhe do të jenë pjesë e logjikës 
së veprimit të bankës së Shqipërisë.

në mbyllje të fjalës time, dëshiroj t’ju siguroj edhe një herë se 
banka e Shqipërisë do të bëjë përpjekjet maksimale për vazhdimin 
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e historisë së suksesit edhe në dekadën e tretë të jetës së saj. besoj 
se çështjet që ndava me ju ofrojnë një vizion të përmbledhur të disa 
prej drejtimeve kryesore të punës sonë gjatë kësaj periudhe. duke 
shpresuar në një shkëmbim frytdhënës idesh dhe opinionesh gjatë 
vijimit të konferencës.

 
ju faleminderit për vëmendjen!

* ardian fullani, guvernator i bankës së Shqipërisë.
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Sali Berisha*
fjalë PërShëndetëSe

është një rast i veçantë për mua të përshëndes përzemërsisht në 
këtë përvjetor, punonjësit dhe drejtuesit e bankës së Shqipërisë, për 
përkushtimin dhe punën e tyre të madhe, që kanë kryer e kryejnë, në 
përmbushjen e një misioni themelor, të stabilitetit monetar, por, në 
të vërtetë, stabilitetit të vendit e shoqërisë.

ne jemi këtu, në një përvjetor të madh, jemi në 100 vjetorin e 
pavarësisë së Shqipërisë dhe ky është një rast për t’u përulur me 
nderimin më të madh, para atyre burrave që themeluan fill pas 
shpalljes së pavarësisë së vendit, bankën e Shqipërisë - institucion 
ky themelor për ekzistencën e shtetit shqiptar, për ekzistencën e një 
shteti. themeluesit e pavarësisë e kishin të qartë se shteti pa bankën e 
tij ishte thjesht një kështjellë në rërë. të tjerë më vonë bënë përpjekje 
për jetësimin e konceptit të bankës qendrore të Shtetit. Për vite 
mbetën të lidhur me unionin monetar latin, por në rastin më të parë, 
ata nxorën monedhën e shtetit shqiptar, konsoliduan bankën, e cila 
sot është një institucion themelor i këtij vendi.

historiku i kësaj banke është pazgjidhshmërisht i lidhur me 
historikun e monedhës, gardiane e së cilës, ajo është. në këtë kontekst, 
asgjë nuk ndan në mënyrë më të drejtpërdrejtë fatin e shoqërisë, sesa 
monedha dhe banka. gjatë diktaturës, shoqëria shqiptare, monedha 
dhe banka u vendosën në bunker. ajo iu nënshtrua një simbolizmi 
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ireal, deri në mezi-ekzistencë. Monedha ishte e prangosur e nuk 
mund të dilte nga një normë e fiksuar. Për 45 vite, Shqipëria mbeti 
vendi i inflacionit zyrtar zero. Por shembja e perdes së hekurt solli 
edhe për bankën, epokën e saj të lirisë.

Zonja e zotërinj,

në këto 20 vite, shumë gjera kanë ndryshuar në Shqipëri, por 
asgjë nuk ka ndryshuar më shumë se banka e Shqipërisë. ajo e ka 
nisur rrugën e saj 20 vjet më parë, me 4 milionë dollarë rezervë 
valutore dhe sot, ajo ka në rezervat e saj rreth 2 miliardë euro. banka  
qendrore e Shqiptarisë vjen sot, me një histori të madhe suksesi, në 
këto vite. ajo kryesoi likuidimin e një borxhi që ishte i ndaluar me 
kushtetutë dhe e likuidoi në mënyrën më të vendosur e të shpejtë, 
mbrojti stabilitetin monetar dhe prej mëse 18 vitesh, leku është një 
nga monedhat më qëndrueshme të evropës e më gjerë.

banka e shtetit shqiptar është shndërruar në një katalizator të 
madh të zhvillimit të sistemit bankar në Shqipëri. Sot, Shqipëri ka 
një nga sistemet më të mira bankare. Sistem i cili, duke iu përmbajtur 
standardeve më serioze të funksionimit të sistemit bankar, nuk 
shkau për asnjë çast në aventura financiare që rrënuan ekonominë e 
miliona e miliona qytetarëve në mbarë botën, që rrënuan në mënyrë 
të pamerituar, reputacionin e bankave dhe sistemeve bankare. në 
Shqipëri, bankat dëshmuan një përkushtim të madh e seriozitet të 
plotë në veprimtarinë e tyre. ato funksionuan mbi bazën e parimeve 
më të shëndosha. ndaj sot, jo vetëm që nuk patën problemet e mëdha 
të bankave të disa vendeve, por përkundrazi, ato po përballojnë 
me sukses krizat monetare të sotme, e veçanërisht krizën e euros 
që vështirëson në mënyrë serioze funksionimin e bankave bija nga 
vendet anëtare të eurozonës. 

një përvjetor është normale të përdoret si një stacion për të 
vështruar drejt një horizonti të ri dhe Shqipëria ka nevojë për një 
horizont të ri bankar. ndaj unë u bëj thirrje bankave të vendit të 
marrin të gjitha masat për të ridimensionuar produktet e shërbimet 
në këtë vend. ju keni bërë progres shumë të madh, keni mbështetur 
një rritje të ekonomisë shqiptare, në kushte të vështira, jeni përballur 
me vështirësi të gjithanshme, por keni pasur mbështetjen e plotë të 
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bankës së Shqipërisë dhe të qeverisë shqiptare. tani është koha për 
një etapë të re të shërbimeve ndaj qytetarëve, të modernizimit të 
plotë të shërbimeve, në çdo skaj të venit. qytetari shqiptar, sot, nuk 
është ai që ishte 6 vjet më parë. unë do t’u jap vetëm një të dhënë. 
6 vjet më parë, shkalla e penetrimit të internetit ishte 4.8%, ndërsa 
sot, numri i shqiptarëve, në facebook, lë mbrapa 17 vende anëtare 
të bashkimit evropian. e dhashë këtë shembull për t’ju ftuar për 
përpjekje të mëdha, për një modernizim të shpejtë e të gjithanshëm 
të të gjitha shërbimeve që u ofrohen qytetarëve.

Zonja e zotërinj,

jetojmë në një kohë të veçantë. Sot, sistemi kapitalist është më i 
fuqishëm se kurrë, më i gjerë se kurrë dhe në ato përmasa që nuk i ka 
pasur kurrë më parë. Por disa nga motorët kryesorë të këtij sistemi 
kanë vështirësi e probleme serioze. eurozona është e pllakosur nga 
një krizë, një ndër faktorët e së cilës është euro, por më thellë, shkaku 
më themelor i saj është edhe efekti i globalizmit, apo, thënë ndryshe, 
kompetitiviteti i injoruar, në një mënyrë apo në një tjetër. Çka do të 
thotë se kriza do të jetë afatgjatë. edhe pasi të vendosen themelet 
e reja të euros dhe kjo monedhë të shkojë duke tërhequr gjithnjë e 
më shumë monedha të vendeve të tjera për anëtarësim, sërish nuk 
mund të thuhet se kriza do të jetë e kapërcyer. aspak! kjo është krizë 
afatgjatë, që në të vërtetë ka të bëjë me thelbin e konkurrencës. një 
krizë që kërkon reflektim të thellë për zhvillimet e dy dekadave të 
fundit. ka një spostim të madh drejt azisë. ndërkohë që evropa, 
e analizuar veças, ka potencialet më të jashtëzakonshme, se çdo 
kontinent tjetër.

i theksova këto, sepse përqendrimi për zgjidhjen e krizës së euros 
është jetik, i një rëndësie kyçe jo vetëm për popujt e vendet e zonës 
së euros, por për të gjitha vendet e popujt e evropës dhe më gjerë, 
për shkak të peshës së madhe që kjo monedhë ka sot, në tregun 
monetar botëror. Mirëpo zona jashtë saj përballet me pasojat e kësaj 
krize dhe e vërteta është se përpjekja për ta kufizuar këtë krizë në 
zonën ku ajo ndodhet, është pothuaj inekzistent. ndaj, thirrja ime 
për komisionin evropian e në mënyrë të veçantë, për institucionet 
e bretton Wood, është që të përpunojnë një strategji ndihme, në 
mënyrë që të kufizohet kriza ekzistuese e të parandalohet përhapja 
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e saj. Por kjo strategji nuk do mund të funksionojë, në rast se ajo 
paraqitet njëlloj sikur nuk ka ndodhur gjë. kemi të bëjmë me një 
krizë të thellë në qendër, e cila rrezaton drejt periferisë e ndikon 
në mënyrë negative vazhdimisht, ndaj duhet një përqasje e përballje 
emergjente dhe më e veçantë.

Vendet e eurozonës, me shumë të drejtë theksojnë nga mëngjesi 
deri në darkë, mungesën e rritjes dhe çfarë mund të bëjnë në lidhje 
me të. ndërsa vendet që kanë rritje kërcënohen të humbasin rritjen. 
kjo do të ishte e dëmshme, fatale, jo vetëm për vendet jashtë zonës 
së euros, por edhe për vetë vendet brenda saj. u bë një takim në 
tokio, por që andej nuk dëgjuam asgjë të re apo të veçantë. Para një 
viti e gjysmë, takova në tiranë, guvernatorin e bankës qendrorë të 
republikës Popullore të kinës, i cili më informoi se ky vend i kishte 
dhënë fondit Monetar ndërkombëtar 100 miliardë dollarë dhe as 
edhe një dollar i vetëm nuk kishte përfunduar në vendet në zhvillim, 
por të tëra, në vendet e zhvilluara. në rast se ecim në këtë mënyrë, 
është plotësisht i pashmangshëm kontributi në përhapjen e krizës. 
ndaj thirrja ime për bankat në Shqipëri është, le të bëjmë gjithçka, 
në mënyrë që të nxisim rritjen ekonomike, sepse kjo është sot, leva 
jonë e arkimedit, për të përballuar pasojat e krizës. kjo ekonomi 
është ekonomi vibrante, dinamike, reale, me një proporcion të 
shkëlqyer midis pagave dhe produktivitetit dhe me një treg pune 
ndër më fleksiblit. kjo ekonomi do oksigjenin e nevojshëm që ajo të 
vazhdojë në mënyrë të pandërprerë rritjen. unë jam i bindur se ju do 
ta përmbushni këtë mision me sukses të plotë, siç keni përmbushur 
deri më sot, misionin tuaj në Shqipëri.

faleminderit!

* Sali berisha, kryeministër i Shqipërisë.
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prof. dr. Ksenofon Krisafi*

bankat në ShqiPëri dhe VePriMtaria 
e tYre në Vitet 1839-1925 

hYrje

bankat dhe veprimtaria e tyre përbëjnë një ndër shtyllat themelore 
mbi të cilat mbështetet qëndrueshmëria e një shteti modern. banka e 
parë qendrore dhe më e vjetra në botë konsiderohet banka e Suedisë, 
e themeluar në vitin 1656. Më 1694 lindi banka e londrës dhe prirja 
e krijimit të tyre u përhap në të gjithë kontinentin evropian. brenda 
një harku kohor prej rreth tre shekujsh, pothuajse të gjithë shtetet 
evropiane do të kishin bankën e tyre qendrore. nga gjysma e dytë 
e shekullit të XiX ato filluan të themeloheshin e të vepronin edhe 
në Perandorinë osmane dhe në gadishullin ballkanik. Më 1863 u 
krijua banka kombëtare osmane, më 1879 banka e bullgarisë, 
më 1880 banka e rumanisë, më 1883 banka e Serbisë, më 1893 
banka e italisë, më 1913 banka kombëtare e Shqipërisë, e cila u bë 
funksionale më 1925, më 1928 u krijua banka e greqisë, fillesat e së 
cilës thuhet se janë në vitin 1841. ky proces vazhdoi dhe u përhap 
gradualisht edhe në kontinentet e tjerë.

krijimi i tyre solli me vete një hop të jashtëzakonshëm në 
përshpejtimin e ritmeve të zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Për të vënë 
në dukje kontributet e mëdha që ato sollën, senatori amerikan, uilliam 
roxher, i konsideronte si një ndër tre shpikjet më të mëdha, që nga 
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fillimi i kohrave, pas zjarrit dhe rrotës.1 qëllimi kryesor i veprimtarive 
të bankave qendrore në fillimet e veta ishte emetimi i letrave me vlerë. 
të krijuara “nga nevoja e shteteve për të mbuluar deficitet e bilancit 
apo për të financuar bizneset dhe luftrat, qëllimi i tyre final është një: 
të nxisin rritjen e ekonomike, duke ruajtur stabilitetin e çmimeve”.2 
Me kalimin e kohës, ato u përqëndruan në emetimin e monedhave 
kombëtare, duke ruajtur, me ndonjë përjashtim, ekskluzivitetin 
dhe monopolin e kësaj të drejte. kjo sepse në periudhat e para të 
ekzistences dhe veprimtarisë, e drejta e emetimit të monedhave nuk 
ishte ende monopol ekskluziv i tyre. atë e ushtronin edhe banka të 
tjera. Pasojë e drejtpërdrejtë e kësaj dukurie ishte qarkullimi i llojeve 
të ndryshme të monedhave brenda të njëjti shtet. në Shba p.sh., në 
vitin 1912, vepronin 7355 banka me të drejtën e emetimit të dollarit. 
një përvojë e tillë shumë heterogjene shtroi për diskutim çështjen 
nëse ishte e pranueshme dhe e dobishme konkurrenca e lirë edhe 
në fushën e emetimit monetar (free banking) apo e drejta e emetimit 
duhet t’iu përkiste vetëm bankave qendrore (central banking). Për një 
varg specifikash thelbësore triumfoi ideja e dytë, çka bëri që bankat 
qendrore të jenë ndoshta rasti i vetëm në historinë e kapitalizmit, ku 
fitorja e monopolit mbi konkurrencën e lirë është absolute.3

historitë e themelimit të bankave qendrore janë të ndryshme dhe 
njëkohësisht të ngjashme. Pra, të krijuara “nga nevoja e shteteve për 
të mbuluar deficitet e bilancit apo për të financuar bizneset e luftrat, 
qëllimi i tyre final është të nxisin rritjen e ekonomike, duke ruajtur 
stabilitetin e çmimeve”.4

Monedhat dhe bankat në ShqiPëri 

Si një element i rëndësishëm i shtetformimit, çështja e ngritjes 
së bankës në Shqipëri, u shtrua dhe u trajtua së bashku me gjithë 

1 Citohet nga “bankat qendrore të rajonit”, botim i bankës së Shqipërisë, pa vit dhe 
vend botimi, fq.6. 
2 të dhënat e mësipërme janë marrë nga artikulli i prof. adrian Civicit, “bankat 
qendrore, fajtore për krizën? kur u themeluan, çfarë funksionesh kanë dhe në ç‘mënyrë 
drejtojnë financat e një vendi? Çfarë roli kanë luajtur dhe luajnë në situatën ekonomike 
globale?”, botuar në gazetën “Shqip”, 22 maj 2008.
3 Po aty.
4 Po aty.
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komponentët e tjerë të ndërtimit të ngrehinës shtetërore, që në ditët 
e para të pavarësisë shqiptare, në vitin 1912. e njëjta gjë u përsërit 
edhe me rastin e ringritjes dhe konsolidimit të shtetit shqiptar pas 
luftës së Parë botërore.5

Veprimtaria fillestare konkrete e institucioneve bankare në Shqipëri 
daton së paku nga viti 1839, kur dëshmohet se degë apo filiale të 
bankave osmane kryenin veprime në territoret shqiptare. ndërsa 
bankat në kuptimin e mirëfilltë të kësaj fjale, janë themeluar relativisht 
vonë, sepse edhe vet Shqipëria si shtet i pavarur u krijua relativisht 
me vonë. Megjithatë, siç mund të konstatohet, distanca kohore midis 
krijimit të bankës kombëtare të Shqipërisë (1913) me bankat e 
fqinjëve të saj, nuk është shumë e ndjeshme - rreth 20-50 vjet. 

ndërkohë, prerja dhe qarkullimi i monedhave, që është një tjetër 
tregues i rëndësishëm i zhvillimeve ekonomike e sociale, në territoret 
iliro-shqiptare, dokumentohet që nga lashtësia e hershme. Punishtja 
e parë e prerjes së monedhave të para ilire ishte ndërtuar në apoloni, 
diku rreth shekullit iV p.e.s., dhe e vazhdoi veprimtarinë e vet për gati 
shtatëqind vjet, deri në shekullin e iii të e.s. Punishte të tilla kishte 
edhe në qytete të tjera ilire si dyrrahu, amantia (Ploçë, në afërsi 
të Vlorës), bylisi (gradishta, në hekal të Mallakastrës), olympe (në 
Mavrovë të Vlorës), oriku (Pashaliman në gjirin e Vlorës), foinike 
(finiq-delvinë), lisus (lezha), Skodra (Shkodra) etj.6

në kohën e Perandorisë osmane, në territoret shqiptare 
nën zotërimin e saj, ishin hedhur në qarkullim dhe përdoreshin 
5 historiku i bankës së Shqipërisë dhe i veprimtarisë së saj është trajtuar nga një varg 
studiuesish shqiptarë e të huaj, ndër të cilët meritojnë të veçohen haxhi Shkoza, me 
botimin “financat e Shqipnis (1839-1934)”, tiranë, 1935; prof. iljaz fishta, me studimet 
“Sistemi monetar dhe i kreditit në Shqipëri (1925-1944)”, botim i universitetit të 
tiranës, tiranë, 1971, dhe “ndërhyrja e kapitalit të huaj dhe pasojat e saj skllavëruese 
për Shqipërinë (1925-1931)”, botim i akademisë së Shkencave, tiranë, 1979; Veniamin 
toçi, me librin “ndërhyrja e kapitalit të huaj në Shqipëri dhe qëndrimi i qarqeve 
demokratike (1921-1925)”, botim i institutit të historisë pranë akademisë së Shkencave 
të republikës së Shqipërise, tiranë, 1974; giuseppe di nardi me artikullin “le finanze 
publiche dell’ albania”, në librin “Principi di economia albanese”, Padova, 1941; 
Zhivko avramovski, me studimin “italijanska ekonomska penetracija v albaniju 1925 
do 1939 godina” , beograd, 1963; “historia e bankës qendrore në Shqipëri” tiranë, 
2003; parathënie e përgatitur nga iljaz fishta dhe esmeralda uruçi “Monedhat dhe 
kartëmonedhat e Shqipërisë”, publikim i bankës së Shqipërise, tiranë, 2002 etj., të 
cilat janë pasur parasysh nga autori.
6 “Monedhat dhe kartëmonedhat e Shqipërisë”, publikim i bankës së Shqipërisë, 
tiranë, 2002, f.11, 20, 21.
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kartëmonedhat turke të emetuara në vitin 1830, të cilat në fakt ishin 
disa dëftesa me vlerë, të shkruara me dorë, të quajtura kaime. në vitin 
1842, në kuadrin e reformave të njohura me emrin tanzimat, nisi 
shtypja e tyre. u quajtën “kaime-i mutebere-i nakdijje” ose “kaime-i 
mutebere-i osmanijje”, dhe shërbyen si bankënota të zakonshme për 
pagesa në dorë.7

në kohën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe krijimit të 
shtetit modern shqiptar, në territoret shqiptare ishin në qarkullim 25 
lloje monedhash prej ari, argjendi, nikeli etj. ato kishin emërtime lira, 
gjysëm lira, çerek lira (monedha ari), mexhidije (monedha argjendi), 
groshar (monedha argjendi), groshar, gjashtar, tresh, pulur, beshllëk 
i zi, pare etj. Prej tyre, monedhat pesë, gjysëm dhe çerek lirëshe, 
përdoreshin vetëm për stoli grash.8

në përgjithësi, monedhat turke qarkulluan për një kohë shumë të 
gjatë në Shqipëri. në periudhën e luftës së Parë botërore dhe pas 
saj ato u përdorën krahas monedhave të vendeve të tjerë që pushtuan 
pjesë të ndryshme të territoreve shqiptare.9

banka kombëtare (Perandorake) osmane, që u hap për herë të 
parë në 4 shkurt të vitit 1863 (statuti i saj u miratua në vitin 1875)10, 
filloi gradualisht t’i shtrinte degët e veta në hapësirat e perandorisë. 
në periferitë shqiptare ato u çelën midis viteve 1903- 1911: p.sh. në 
vilajetin e janinës në vitin 1910, në atë të Manastirit në vitin 1903, 
në vilajetin e Shkupit në 190311 dhe atë të Shkodrës në vitin 1911. 
një degë e saj ishte çelur edhe në Selanik, ku jetonin disa mijëra 
shqiptarë. ato u mbyllën të gjitha në vitin 1914, me përjashtim të 
degës së janinës, e cila veproi deri në vitin 1921.

Më herët, në vitin 1888, një institucion tjetër bankar turk, që 
quhej banka agrare turke, kishte përuruar filialet, agjencitë dhe 
arkat e veta në Shkodër, kavajë, tiranë, elbasan, berat, korçë etj. 
ato vepronin duke zbatuar legjislacionin financiar të Perandorisë 

7 haxhi Shkoza “financat e Shqipnis (1839-1934)”, tiranë, 1935, f.786-787.
8 Po aty, f. 787-789.
9 Po aty, f. 789.
10 Po aty, f. 774.
11 Po aty.
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osmane, që mbikqyrej nëpërmjet një zyrtari të emëruar nga Porta 
e lartë. kapitali i saj ishte 10 milionë lira turke. Për formimin e 
tij shërbente edhe një taksë prej 1% që mblidhej me detyrim nga 
fshatarësia, mbi vlerën e prodhimeve të veta. kjo bankë rezultoi e 
suksesshme dhe mori tiparet e një institucioni modern financiar për 
kohën e vet. në vitin 1912, ajo kishte dhënë në Shqipëri kredi në një 
shumë prej 6.7 milionë groshë ari. 

në trojet shqiptare të cilat ishin njësi administrative të Perandorisë 
osmane, nuk kishte një institucion qendror financiar që të luante 
rolin e bankës qendrore. Prandaj nuk kishte një sistem unik monetar 
dhe monedhat shkëmbeheshin me kurse dhe në forma që ndryshonin 
nga njëri qytet në tjetrin. ishin hedhur në qarkullim dhe përdoreshin 
kartëmonedhat turke të emetuara në vitin 1830, që në fakt ishin disa 
dëftesa me vlerë, të shkruara me dorë. në vitin 1842, në kuadrin e 
reformave të njohura me emrin tanzimat, nisi shtypja e tyre. ato 
shërbyen si bankënota të zakonshme për pagesa në dorë. 

Projektet e Para Për bankën ShqiPtare 

idetë dhe projektet për ngritjen e një banke të mirëfilltë në Shqipëri 
i përkasin gjysmës së dytë të shekullit të XiX, periudhës kur rilindasit 
shqiptarë hartonin platformat e krijimit të shtetit shqiptar të pavarur. 

Çështjen e ngritjes së bankës qendrore në Shqipëri ata e shtronin 
dhe e trajtonin së bashku me të gjithë komponentët e tjerë të 
ndërtimit të ngrehinës shtetërore. njëri prej tyre, Sami frashëri, në 
veprën e tij madhore “Shqipëria ç’ka qënë, ç’është e ç’do të bëhet”, 
trajton edhe domosdoshmërinë e çeljes së një banke në Shqipëri, 
dhe emetimin e frangut shqiptar si monedha më e përshtatshme për 
kryerjen e operacioneve të zakonshme monetare.12 Personalitete të 
tjerë vendas, por sidomos të huaj, mendonin gjithashtu për nevojën 
dhe komoditetin që do të krijonte hapja e bankave në territoret 
shqiptare. 

në prill të vitit 1901, hidhet ideja e ngritjes së një banke italiane 
në Mal të Zi, e cila do të vepronte edhe në Shqipëri. dy vjet më pas, 
12 historia e bankës qendrore në Shqipëri, Parathënie, tiranë, 2003, fq.5.
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deputeti italian a. di San giulianno, propozonte zhvendosjen dhe 
themelimin e saj në Shkodër. i njëjti propozim u rimor nga italiani 
batista Pellegrini, i cili në librin e tij “drejt luftës? Mosmarrëveshjet 
mes italisë dhe austrisë” (Verso la guerra? il dissidio fra l’italia e l’ 
austria), botuar në vitin 1906, iu kërkonte qeverisë dhe sipërmarrësve 
italianë të investonin për ngritjen e bankave në Shqipëri. ekonomisti 
shkodran, gaspër guga e konkretizoi më tej idenë e bankës 
shqiptare, në librin me titull “Shqipëria e dy Vilajeteve të adriatikut. 
Çështje të morfologjisë dhe të antropogjeografisë në rajonin 
shqiptar. Marrëdhëniet e saj me italinë dhe austrinë. e ardhmja 
e saj ekonomike” (l’albania dei due Vilajet adriatici. appunti di 
morfologia e d’antropogeografia nella regione albanese. i suoi 
rapporti con l’ italia e con l’ austria. il suo avvenire economico.), 
botuar në vitin 1909, në Venezia të italisë.13 ndërkohë, në vitin 
1907, banca Commerciale d’oriente kishte hapur në Shkodër filialin 
e vet me emrin banca “tozzi and Company”. Por, ishte ende herët 
për krijimin e bankës qendrore shqiptare. në atë kohë, Shqipëria, 
ndryshe nga fqinjët e vet, nuk ishte ende shtet i pavarur. 

arkitektët e shtetit të shqiptar e kishin kuptuar se bankat janë 
element i rëndësishëm, i shtetformimit dhe se veprimtaria e tyre 
përbënte një nga shtyllat themelore mbi të cilat do të mbështetej 
qëndrueshmëria e shtetit modern shqiptar. është kjo arsyeja pse ata 
do ta përmendnin nevojën e ngritjes së një banke që në ditët e para 
të pavarësisë. 

krijiMi i bankëS koMbëtare të 
ShqiPëriSë (tetor 1913)

interesimi serioz i bankave të huaja për tregun shqiptar nis me 
shpalljen e pavarësisë dhe krijimin e strukturave të para të shtetit. 
qeveria e Përkohshme e Vlorës, e dalë nga kuvendi kombëtar 
në nëntorin e vitit 1912, shtroi nevojën e ngritjes së një banke në 
Shqipëri që do të kontribuonte për ta nxjerrë vendin nga prapambetja 
dhe për të shpejtuar zhvillimin ekonomik të tij, e cila vështirësohej 
ndër të tjera edhe nga gjendja e vështirë financiare. ismail qemali, 
i cili kryesonte qeverinë shqiptare, e vlerësonte veçanërisht rolin e 
13 Po aty, f..9-10.
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bankës dhe mendonte se zhvillimi i shpejtë i vendit nuk mund të 
arrihej pa ndihmë financiare nga jashtë dhe pa përkrahjen e kapitalit 
të huaj. në një bisedë që pati në Vlorë me përfaqësuesin francez në 
komisionin ndërkombëtar të kontrollit, krajevskin, i tha se kishte 
bërë përpjekje në londër e në Paris për të marrë kredi për shtetin e ri, 
por pa rezultat. në kushtet e pamundësisë objektive për krijimin e saj 
me forcat dhe kapitalet vendase, ai filloi negociatat me të huajt dhe 
dha porositë e nevojshme për përgatitjen e bazës së duhur juridiko-
institucionale për themelimin e bankës. qeveria e kryesuar prej tij 
ndërmori hapat e para, duke iu drejtuar Vjenës dhe romës. ajo hyri 
në bisedime për dhënien e disa koncesioneve, ndër të cilat ishte edhe 
ai për bankën kombëtare. Marrëveshja zyrtare për krijimin e asaj që 
do të bëhej e para bankë kombëtare shqiptare, i takon 4 tetorit të vitit 
1913.14 atë e nënshkroi vetë ismail qemali, me karol Pitner e oskar 
Pollak, përfaqësuesit e bankës austriake Viner-bank ferein, me seli 
në Vjenë dhe me Pietro fenolio e guido ansbaher, përfaqësuesit 
e bankës tregtare italiane (banca Commerciale italiana), me seli 
në Milano. Marrëveshja koncesionare që do të themelonte bankën 
kombëtare të Shqipnis15, do ta shtrinte vlefshmërinë e saj për një 
periudhë prej 60 vjetësh. në të parashikohej që, në qoftë se një vit 
përpara përfundimit të këtij afati, qeveria shqiptare nuk deklaronte 
mbarimin e vlefshmërisë, ajo ndërpriste veprimtarinë. në të kundërt, 
marrëveshja do të ripërtërihej dhe do të vepronte edhe për një 
periudhë tjetër 30 vjeçare. kapitali do të ishte 10 milionë korona 
ose 10.5 milionë lira italiane, i ndarë në pjesë të barabarta aksionesh 
midis të dy grupeve.16

Veprimtaria e saj do të drejtohej nga këshilli administrativ, në 
përbërje të të cilit kishte përfaqësues nga të dy palët themeluese. 
banka kishte të gjitha privilegjet dhe funksionet e një banke moderne 
të mirëfilltë, përfshirë edhe të drejtën ekskluzive për të emetuar 
bankënota, kartëmonedha të shtypura në gjuhën shqipe dhe në 
gjuhën frënge. ajo kishte detyrimin që të krijonte një rezervë në ar, 
sa një e treta e kartëmonedhave në qarkullim. do të ishte agjenti 
financiar i qeverisë shqiptare brenda dhe jashtë Shqipërisë, duke 
pasur ekskluzivitetin e tregtimit për llogari të qeverisë të bonove të 

14 banka kombëtare e Shqypnies, Vlorë, 1914, f. 3-4.
15 haxhi Shkoza, vep. cit., f. 775.
16 Po aty, f. 776.
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thesarit dhe të letrave të tjera me vlerë të qeverisë shqiptare. ajo do 
të kishte të drejtën që të vepronte në fushën e kreditit, të emisionit 
të obligacioneve të garantuara si dhe të kryente veprime hipotekare.17

Pas nënshkrimit të marrëveshjes, qeveria shqiptare, e cila ishte 
tepër e interesuar për fillimin e menjëhershëm të veprimtarisë 
së saj, vuri në bankë fondet që dispononte, duke iu kërkuar edhe 
tregtarëve shqiptarë të depozitonin atje mjetet e tyre të lira. banka i 
ka lëshuar organit kompetent financiar të qeverisë së Përkohshme 
të Vlorës, dokumentin përkatës për arkëtimin e fondeve të qeverisë 
në kapitalin themeltar të saj. një dokument i referuar nga haxhi 
Shkoza në librin e tij financat e Shqipnis (1839-1934), botuar në 
tiranë, në vitin 1935, ka përmbajtjen që vijon: “Syndikati për bankën 
kombtare të Shipnis, Me diftesën nr.1, datë 6-X- 1913 ka marrë 
nga arka e financave të Vlonës grosh 545.283 (nr. lib. arkës 930), 
tërhequn nga banka në tri herësh grosh 257.000, ngelun për të 
marrë nga banka grosh 288.283. ky veprim marrëdhanjeje rezulton i 
pandryshuem deri në qershorin e vjetit 1914, dhe për mbasandej nuk 
gjindet ndonji shënjim tjetër; arsyeja duhet të jet ndodhja e trazimeve 
të mbrëndshme qi ngjanë mbas dy muejve, si dihen prej gjithkuj.” 18

banka koMbëtare e ShqiPëriSë dhe federal 
reSerVe – fed (banka qendrore e Shba)

Më 23 dhjetor 1913, pothuajse dy muaj pasi ismail qemali 
nënshkroi marrëveshjen e krijimit të të parës bankë kombëtare 
shqiptare dhe bashkë me firmën e vet do të hidhte, në një terren të 
vështirë, themelet e brishta të bankës kombëtare të Shqipërisë. disa 
mijëra milje larg, në brigjet e përtejme të atllantikut, në uashington 
të Shba, u.uillson, me cilësinë e Presidentit të Shba, do të hidhte 
gjithashtu firmën mbi aktin e themelimit të bankës qendrore të 
Shba, të njohur ndryshe me emrin federal reserve (fed).

ka një ngjashmëri në këtë koincidencë, që ka të bëjë me kohën 
e themelimit të tyre, e cila ishte fundi i vitit 1913. Por ka edhe një 
diferencë - fed u krijua kur ideatorët dhe themeluesit e tij e gjykuan 

17 Po aty.
18 Po aty, f..779-780.
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të arsyeshme dhe të përshtatshme, ndërkohë që kushtet konkrete 
dhe rrethanat e duhura për themelimin e tij ekzistonin shumë kohë 
më parë. banka e parë amerikane e njohur me emrin first bank of 
the united States, ishte themeluar në vitin 1791 dhe ishte ngarkuar 
prej qeverisë me detyrën e emetimit të monedhës së re amerikane 
dhe me operacionet e kreditit. ajo që mungonte ishte vetëm arritja e 
konsensusit nga vendimmarrësit e kongresit, sepse shteti ekzistonte 
dhe funksiononte normalisht.

në Shqipëri nuk ekzistonin as kushtet më minimale, duke filluar 
nga më i pari dhe më kryesori, shteti. Shqipëria ndodhej nën sundimin 
e Perandorisë osmane. Prandaj projektet ndërtoheshin në një terren 
virtual dhe diskutimet zhvilloheshin vetëm në planin teorik e doktrinal. 
dëshira ishte e madhe, përpjekjet gjithashtu, por shteti shqiptar, 
në shërbim të të cilit do të ishte banka kombëtare, ishte ende në 
mendimet e rilindasve, apo shumë-shumë në ndonjë projekt fillestar. 

në dy skaje gjeografike, në dy shtete, në supershtetin e botës, 
në Shba, dhe në Shqipëri, një ndër shtetet më të vegjël të kohës, 
krijoheshin pothuajse në të njëjtën kohë, bankat qendrore. në 
Shqipëri ajo përjetohej si kurorëzim i aspiratave për ndërtimin dhe 
konsolidimin e shtetit të pavarur, si një ndër shtyllat qendrore të 
tij, në Shba si toleranca e fundit e legjislativit për konkretizimin e 
projektit të fed-it.

Presidenti Wilson, duke nënshkruar aktin e themelimit të federal 
rezerve më 23 dhjetor 1913, tha se ndjehej mirënjohës që pati 
kuorumin e duhur “... për të plotësuar një punë ... me përfitime 
të qëndrueshme për vendin...”, duke e ditur se i ishte dashur të 
bënte shumë kompromise dhe shpenzime nga kapitali i vet politik 
për të arritur miratimin e tij.”19 kjo ishte në përputhje me planin e 
përgjithshëm të veprimit që ai kishte shpallur në fjalimin e vet të parë 
inagural si president i Shba-së, më 4 mars 1913.20

kurse ismail qemali, ideatori dhe themeluesi i bankës kombëtare 
të Shqipërisë, me rastin e krijimit të saj, do të deklaronte në sheshin 
e mbledhjeve në Vlorë: “e them me lavdërim që puna e bankës 

19 Congressional record, v 51, f. 1447, 22 dhjetor 1913.
20 Po aty.
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për Shqipërinë është i dyti fitim pas atij të lirisë edhe nga pikëpamja 
ekonomike edhe politike.”21

VePriMtaria bankare në ShqiPëri gjatë 
luftëS Së Parë botërore

jeta e kësaj banke ishte e shkurtër. Më 8 tetor 1913, ismail qemali 
u kërkoi ndihmë financiare italisë dhe austrisë, por ato hezituan të 
vepronin. “Sado e pabesueshme që mund të duket, kjo tentativë kaq e 
qartë në favor të vendit, u bë përsëri pretekst për një fushatë akuzash 
absurde ... për ta paraqitur ismail qemalin të shitur tek dy fuqitë e 
huaja për të shkatërruar ekonominë shqiptare, atë ekonomi që nuk 
ekzistonte dhe që pikërisht ismail qemali kërkonte ta zhvillonte.”22 
ngjarjet që përshkuan jo vetëm Shqipërinë, por krejt rajonin, me 
fillimin e luftës së Parë botërore, krijuan vështirësi që shkaktuan 
mbylljen e veprimtarisë së saj pas pak muajsh aktiviteti.23

koncesioni i bankës kombëtare të Shqipnis, përveç kundërshtimeve 
që shkaktoi brenda vendit, hasi edhe në kundërshtimin e vendosur 
të fuqive të antantës, të cilat e quajtën një shkelje të barazisë 
komerciale në dëm të tyre. nëpërmjet konsujve të tyre në Vlorë ato i 
bënë të njohur qeverisë së ismail qemalit se do të konsideronin si të 
vlefshme dhe definitive vetëm ato koncesione që do të miratoheshin 
nga komisioni ndërkombëtar i kontrollit, që pritej të vinte, në 
zbatim të vendimit të konferencës së ambasadorëve të londrës të 
vitit 1913.24

Princi Vilhelm Vid, i caktuar në fronin e Shqipërisë nga fuqitë e 
Mëdha, pranoi që ta merrte drejtimin e vendit nën kujdesin e austro-
hungarisë dhe të italisë, të cilat do t’i vinin në dispozicion një kredi 
prej 75 milionë frangash ari, që do të ishte kontribut i tyre për Princin.25 
Por italia dhe austro - hungaria nuk ndërmorën asnjë veprim konkret 
21 gazeta Përlindja e Shqypnies, Vlorë, nr. 23, dt. 30 dhjetor 1913.
22 ismail qemal Vlora, kujtime, botimet toena, tiranë, 1997, f. 364.
23 haxhi Shkoza, vep. cit., f. 770-780.
24 Sipas “historia e Popullit Shqiptar, iii, Periudha e Pavarësis, 28 nëntor 1912-7 prill 
1939”, botimet toena, tiranë, 2007, f. 43.
25 arben Puto, “Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e fuqive të Mëdha , 1912-1914”, 
botimet toena, tiranë, 2012, f. 457.



31

për t’i dhënë atij pjesën e mbetur të kredisë prej 70 milionë frangash 
që i kishin premtuar. në këto rrethana, Princi iu drejtua disa vendeve 
evropiane për ndihmë financiare. iu përgjigjën vetëm disa qarqe 
financiare austriake, të cilat konfirmuan gatishmërinë e tyre për vënien 
në funksionim të një banke. nismës austriake iu kundërvu franca, nën 
pretekstin e pjesëmarrjes së barabartë të fuqive kryesore në kapitalin e 
bankës. ajo, më 23 janar 1914, nëpërmjet kryeministrit dhe ministrit 
të saj të punëve të jashtme, dumarg, paraqiti kushtet e pjesëmarrjes së 
saj në garantimin e huasë për Princ Vidin. franca kërkonte që banka e 
Shqipërisë të ishte krejtësisht ndërkombëtare, pa ndonjë privilegj për 
asnjë fuqi të veçantë. banka austro-italiane e themeluar më 4 tetor 
1913, duhet të mbyllej ose të shkrihej në bankën ndërkombëtare, sepse 
dy banka nuk mund të bashkekzistonin në Shqipëri. Me projektin e 
ndërkombëtarizimit të bankës shqiptare u bashkua edhe italia, çka e 
detyroi austrinë të tërhiqej nga ideja e saj fillestare.26

në vitin 1914, qeveria shqiptare, e kryesuar nga turhan Pashë 
Përmeti, e ndodhur në vështirësi të shumta financiare, kërkonte 
marrjen e një huaje për përballimin e situatës së rëndë ekonomike të 
vendit. Vetë kryeministri u nis për një tur vizitash nëpër evropë, por 
nuk siguroi asgjë.

gjatë luftës së Parë botërore, në kushtet e mungesës së një 
autoriteti shtetëror qendror, kur drejtimi i vendit ishte marrë në 
dorë nga komandat apo nga autoritetet e ushtrive të huaja, disa 
banka austriake hapën me iniciativën e vet, degët e tyre. kjo ndodhi 
me Viner bank ferein, për të cilën u fol më lart, Pester bank dhe 
ungarische bank. Veprimtaria e tyre u kufizua kryesisht në fushën 
e kreditimit. edhe pse nuk kishte një bankë qendrore, pati emetim 
të monedhave të ndryshme nga ana e organeve drejtuese të disa 
krahinave autonome. P.sh. në vitin 1914, në Shqipërinë e Mesme u 
emetuan kartëmonedha të vogla, 5 para dhe 10 para, 1 grosh, ½ grosh 
etj. në vitin 1917, në republikën e korçës, me vendimin e këshillit 
të republikës autonome të korçës, u emetuan kartëmonedhat 
lokale, 1 dhe ½ frangë.27

26 Po aty.
27 “Monedhat dhe kartëmonedhat e Shqipërisë”, publikim i bankës së Shqipërisë, 
tiranë, 2002, f. 30-33.
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kjo praktikë do të vazhdonte edhe pas mbarimit të luftës. në janar 
1920, qeveria e dalë nga kongresi i lushnjës autorizoi prefekturat 
të nxirrnin monedhat e tyre lokale. Shkodra dhe korça nxorën 
kartëmonedhat e veta përkatëse të quajtura respektivisht qindtar (në 
Shkodër) dhe frangë e skënder apo qindskënder (në korçë).28

Pas mbarimit të luftës, me ringritjen e shtetit të pavarur shqiptar, 
rifilluan demarshet për themelimin e një banke shqiptare. në gusht të 
po atij viti, qeveria e kryesuar nga Sulejman delvina, nisi negociatat 
me përfaqësues të qeverisë italiane për çështje me karakter ekonomik 
e financiar. duke iu referuar bankës kombëtare të Shqipërisë të vitit 
1913, përfaqësuesit shqiptarë theksuan se marrëveshja e krijimit të 
saj, e tetorit të vitit 1913, nuk ishte më e përshtatshme për kushtet 
e asaj kohe. u sugjerua që t’i propozohej ndonjë grupi financiar 
italian për të themeluar një bankë të shtetit shqiptar, me kapital të 
përbashkët shqiptaro-italian, si person juridik shqiptar. Pati edhe 
nisma të tjera të cilat përfunduan pa sukses. 

qeveria vazhdonte ndërkohë përpjekjet për stabilizimin e situatës 
financiare e bankare në vend. Mbi bazën e ligjit nr. 41, të datës 6 
maj 1920, u emetua huaja e brendshme e shtetit shqiptar me prerje 
50 franga ari, në një shumë prej 2 milionë franga ari. në qershor të 
vitit 1921 u vendos që nxjerrja e të ardhurave shtetërore të bëhej 
mbi bazën e frangut ar, sipas kurseve që u caktuan për monedhat e 
tjera që ishin në qarkullim. në mars të vitit 1922, u miratua ligji për 
emetimin e kartëmonedhës kombëtare në një shumë prej 3 milionë 
franga ar, ligj i cili për shkaqe të ndryshme, nuk arriti të hynte në fuqi.

SiSteMi Monetar dhe i kreditit në 
ShqiPëri në Vitet 1921-1924

gjatë viteve 1921-1924, financat në Shqipëri karakterizoheshin nga 
një situatë kaotike. autorë të ndryshëm që kanë trajtuar historikun 
e bankave dhe të monedhave në Shqipërinë e asaj kohe, si indro 
Montanelli, bernd fisher, alessandro roseli, haxhi Shkoza, Sejfi 
Vllamasi, iljaz fishta, autorët e botimit “historia e bankës qendrore 
në Shqipëri”- 2003, iljaz fishta dhe esmeralda uruçi, etj, pohojnë se 
28 Po aty.
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në territor vazhdonin të qarkullonin monedha të vlerave nga më të 
ndryshmet e të prejardhjeve më absurde - mbetje të monedhave turke, 
lira italiane, franga franceze, zvicerane dhe belge, si dhe korona austriake, 
dhrahmi greke, dinarë serb, dollarë amerikanë, sterlina angleze etj. e 
gjithë kjo shumëllojshmëri monedhash ishte një pengesë e madhe që 
sillte shumë konfuzion në vend, si dhe humbje të pasurisë kombëtare 
në lidhje me zhvleftësimet e kursit në marrëdhëniet e jashtme. 

krijimi i sistemit monetar e të kreditit, ishte evidentuar si 
domosdoshmëri e kohës. në vijim të përpjekjeve për përmirësimin 
e gjendjes ekonomiko-financiare, në 25 shkurt të vitit 1922, qeveria 
shqiptare iu drejtua lidhjes së kombeve për të dërguar një ekip 
ekspertësh me qëllim që të vlerësoheshin mundësitë e vendit për 
investimet e huaja.29 Me këtë rast, komiteti financiar i lidhjes dërgoi në 
Shqipëri albert Calmes-in, profesor i universitetit të luksemburgut, 
i cili pasi vizitoi vendin në shtator të vitit 1922, i paraqiti komitetit 
në fjalë një raport të hollësishëm mbi situatën financiare. Sipas tij, në 
Shqipëri në atë kohë, kishte në qarkullim apo të thesarizuara 50 deri 
në 100 milionë franga ari, duke përjashtuar bizhuteritë dhe objektet 
e zbukurimit prej ari.30 rekomandonte krijimin e një banke emisioni 
dhe krediti, me kapitale vendase e të huaja. asaj duhet t’i jepej e 
drejta që të emetonte dhe të hidhte në treg monedha, e drejta për 
të kryer veprime krediti etj. banka do të shërbente si instrument 
lehtësues për shfrytëzimin e pasurive të shumta që kishte vendi. ai 
përfundonte që Shqipëria do të bëjë mirë të mbështetet kryesisht në 
fuqinë e saj sesa në ndihmën e kapitalit të huaj.31

në fillimin e vitit 1923, për të përballuar situatat e vështira në 
vend, u miratua një ligj me anë të të cilit autorizoheshin bashkitë të 
emetonin provizorisht kartëmonedhat e tyre me prerje të ndryshme, 
në një shumë deri në 80 mijë franga ar. ligji u vu në zbatim dhe 
menjëherë bashkitë e fierit, korçës, Shkodrës, Vlorës etj vepruan, 
përgatitën e hodhën në qarkullim kartëmonedhat përkatëse.32 kjo 
politikë nuk mund dhe nuk duhej të vazhdonte gjatë sepse binte 

29 ditar i ekonomistit Mitrush kuteli (dr. Pas), “nga lufta për të shpëtuar floririn e 
bankës dhe disa raporte e kujtime”, Mk, tiranë, 2012, f. 61.
30 albert Calmès, “la situation économique et financière de l’albanie”, genève 1922, 
doc. a.195.
31 Po aty, f. 31.
32 Po aty, f. 35-37.
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ndesh me tendencën e përgjithshme që synonte të ndërtonte një 
shtet të centralizuar shqiptar për t’i bërë ballë situatave të vështira 
ekonomike e financiare, nëpër të cilat ai po kalonte.

në vijim të veprimtarisë së saj për konkretizimin e nismës për 
krijimin e bankës në Shqipëri, lidhja e kombeve dërgoi në prill të 
vitit 1923 financierin holandez i. d. hunger, si këshilltar financiar, 
për të parashtruar projektin e saj. hunger, në projektin e tij, të 
parashtruar në “Projet de loi pour la nouvelle banque d’emission 
d’albanie,” rekomandonte që kapitali i saj të ishte 15 milionë franga 
ari, selia e bankës të vendosej në kryeqytetin e Shqipërisë, afati i 
marrëveshjes së koncesionit të ishte 15 vjet.33 lidhja e kombeve 
përgatiti në muajin gusht të vitit 1923 një projekt tjetër, në të cilin 
sugjerohej që në kapitalin themelues të bankës, të caktuar në shumën 
prej 5 milionë franga ari,34 të merrnin pjesë si aksionerë anglia, 
franca dhe italia, me nga 25% secila, belgjika me 5%, Shqipëria me 
10% dhe disa shtete të tjerë me 10%. 

në të njëjtën kohë, prej qershorit deri në shtator të atij viti, u 
paraqitën disa projekte për krijimin e një banke kombëtare të 
Shqipërisë, si nga vendasit ashtu edhe nga të huajt. janë me interes 
disa ide të shprehura nga avni rustemi, deputet në parlamentin 
shqiptar të asaj kohe, në një artikull botuar në një të përditshme, në 
prillin e vitit 1924. ai trajtonte nevojën e themelimit të një banke 
kombëtare, duke parashtruar idetë e veta në vija të përgjithshme. 
Sipas tij, banka duhet të ngrihej si një institucion financiar kombëtar 
me kapital tërësisht shqiptar. 

theMeliMi i bankëS koMbëtare të 
ShqiPëriSë - 1925

ideja u vlerësua tërheqëse dhe interesante sidomos nga italia, e 
cila u mundua të shmangte pjesëmarrjen e anglisë e të francës. Për 
këtë qëllim, drejtori i Credito italiano, Mario alberti, u ngarkua nga 
qeveria italiane të projektonte krijimin e një grupi italo-zvicerano-
amerikan ose italo-zvicerano-holandez, i cili do të sugjerohej në 
33 Projet de loi pour la nouvelle banque d’emission d’albanie, genève 1923.
34 banque d’albanie – Projets de Statuts, genève 1923.
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lidhjen e kombeve, si alternativa më e përshtatshme për marrjen 
e koncesionit të themelimit të bankës kombëtare të Shqipërisë. 
kapitali i bankës do të financohej nga instituti kombëtar italian 
për Shkëmbimet me botën e jashtme, duke i siguruar kapitalit italian 
pjesëmarrje të gjerë dhe pothuajse krejt kontrollin e bankës. idetë e 
mësipërme nisën të konkretizoheshin duke u zëvendësuar partnerët 
amerikanë apo holandezë me përfaqësues të një shoqërie belge.

Pas një odiseje të gjatë traktativash të vështira, u arrit marrëveshja 
për krijimin e bankës.

Shqipëria autorizoi Mufid libohovën, i cili atëherë mbante 
portofolet e ministrit të financave dhe të zëvendësministrit të jashtëm 
në qeverinë shqiptare, kurse qeveria italiane Mario albertin, nëpunës 
i lartë me titullin grand ufficiale dhe njëkohësisht përfaqësues 
i grupit financiar italian. ata përgatitën marrëveshjen, që u quajt 
konventë, ku do të përcaktoheshin angazhimet e të dyja palëve, 
objekti i veprimtarisë së bankës, selia, organet drejtuese, kapitali 
themeltar, modalitetet dhe procedurat e krijimit dhe të certifikimit të 
tyre përfundimtar nga organet më të larta të të dy shteteve etj. 

teksti i konventës që përbënte njëkohësisht edhe aktin bazë të 
themelimit të bankës kombëtare të Shqipërisë, ishte formuluar si 
më poshtë:

1. grupi italian i përfaqësuar nga gr. uff. Mario alberti, do 
të formojë brenda nëntëdhjetë ditëve prej ratifikimit të 
kësaj konvente “bankën kombëtare të Shqipërisë” (banca 
nazionale d’albania) me një kapital nominal prej franga ari 
12,500,000 (dymbëdhjetë milionë e gjysmë), i ndarë në 495 
(katërqindenëntëdhjetë e pesë) aksione të zakonshme me një 
vlerë secili 25 franga ari e në 100,000 (njëqind mijë) aksione 
themeltare, me një vlerë secili prej 1.25 franga ari. Prej një 
kapitali të tillë nominal 2,500,000 franga ari do të jenë të 
nënshkruara menjëherë dhe banka mund të fillojë aktivitetin e 
saj porsa t’i ketë dhënë provë qeverisë shqiptare se ka dërguar 
realisht në një nga bankat më në zë në Zvicër, shumën prej 
2,500,000 franga ari ose ekuivalenten e saj.

2. Shtetasit shqiptarë kanë të drejtën e pjesëmarrjes deri në masën 
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49% të kapitalit aksionar.
3. drejtoria qendrore e bankës do të vendoset në kryeqytetin e 

Shqipërisë.
4. kjo konventë ka një afat 50-vjeçar, me të drejtë zgjatjeje sipas 

një marrëveshjeje ndërmjet të dyja palëve.
5. banka do të jetë në harmoni me ligjet e shtetit dhe mund të çelë 

degë, si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë.
6. banka do të ketë këto të drejta, ashtu si lejohet në konventë:

a. të marrë mbi vete çdo lloj veprimi bankar e financiar;
b. privilegjin ekskluziv të nxjerrjes së kartëmonedhës, që do të 

ketë një kurs ligjor e një fuqi të patundshme për pagesat në 
Shqipëri;

c. të depozitojë fondet e shtetit, të ketë shërbimin e thesarit dhe 
të negociojë huan qeveritare të bashkive.

7. Çdo gjë që nevojitet për ndërtesën, për instalimet dhe për 
shtrimet në ndërtesat e bankës, do të jetë e përjashtuar nga 
detyrimet doganore. Me përfundimin e koncesionit, ndërtesat e 
bankës do të jenë në pronësi të shtetit shqiptar, sipas vlerës me 
të cilën do të çmohen. Çmimi do të përcaktohet nga një i tretë, 
i cili do të vendoset nga marrëveshja mes shtetit dhe bankës.

8. të gjitha kapitalet dhe vlerat private që vendosen pranë bankës 
kombëtare të Shqipërisë, do të jenë të lira prej çdo konfiskimi, 
direkt apo indirekt nga çdo sekuestrim apo kontroll prej shtetit, 
përveç rasteve të vendimeve formale ligjore të gjyqtarëve, për 
shkak se banka u nënshtrohet ligjeve të Shtetit.

9. drejtoria qendrore e bankës, në kryeqytetin e Shqipërisë, 
do të përbëhet prej dy misave italianë, që do të kenë votën 
përfundimtare. dy misat shqiptarë do të emërohen nga qeveria. 
derisa banka nuk do të ketë zhvillimin e nevojshëm, misat e 
drejtorisë qendrore të lartpërmendur mund të zbriten në dy 
misa, njeri italian me votë përfundimtare, tjetri shqiptar.

10. në këshillin administrativ të bankës, një mis e një komisioner 
do të përcaktohen nga Ministria e financave të Shqipërisë.

11. banka do të përgatisë një rezervë metalike (ar ose argjend, në 
shufra ose monedha) me vlerë sa një e treta e bankënotave të 
lëshuara.35

35 fletorja Zyrtare, nr.40, dt. 31 korrik, 1925.
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konventa, që përbënte njëkohësisht edhe aktin themeltar të 
bankës kombëtare të Shqipërisë, u nënshkrua më 15 mars 1925, nga 
Mufid libohova dhe Mario alberti.36

Sipas përcaktimit të konventës, grupi financiar italian vendosi 
kapitalin themeltar, të përbërë nga 100 000 aksione themeluese dhe 
15 000 aksione të zakonshme. 37

Përveç tij, në themelimin e bankës kombëtare Shqiptare morën 
pjesë edhe disa nga bankat më të fuqishme italiane, siç ishin: banca 
Commerciale italiana, e Milanos, me 30 000 aksione të zakonshme; 
banca nazionale di Credito, e Milanos, me 30 000 aksione të 
zakonshme; banco di roma, e romës, me 30 000 aksione të 
zakonshme; si dhe disa banka të tjera më të vogla, me 20 000 aksione 
të zakonshme. 38

në grup përfaqësohej edhe një holding jugosllav, i përbërë nga 
banka Zadruga e beogradit, banka Serbe e Zagrebit, banka adriatiko-
danubiane e beogradit dhe banka Serbo-Shqiptare e Cetinjës, i cili 
zotëronte 10% të kapitalit ose 50 000 aksione të zakonshme, si dhe 
disa holdinge të tjerë, si banka tregtare e bazelit, me 50 000 aksione 
të zakonshme dhe banka belge me jashtë, degë e Société générale të 
belgjikës, me qendër në bruksel, me 25 000 aksione të zakonshme.39

themelues të bankës kombëtare Shqiptare ishin edhe disa individë 
shqiptarë, të cilët zotëronin të gjithë së bashku 30% të kapitalit. ata 
ishin: ajet bej libohova me 40 000 aksione të zakonshme, ekrem 
bej Vlora, me 58 000 aksione të zakonshme, nexhet Pasha Vlora, 
me 52 000 aksione të zakonshme.40

36 “historia e bankës qendrore në Shqipëri”, Parathënie, tiranë, 2003, fq. 19-20. 
duhet vënë në dukje se për datën e nënshkrimit të konventës jepen disa data që nuk 
përkojnë. P.sh. në botimin historia e bankës jepet si datë 11 marsi i vitit 1925, në 
fletoren Zyrtare të korrikut 1925, jepet 15 marsi i vitit 1925, kurse në “historinë e 
Popullit Shqiptar”, vëll. iii, botim i vitit 2007, jepet data 15 janar 1925 - shih historia 
e Popullit Shqiptar, iii, Periudha e Pavarësisë, 28 nëntor 1912-7 prill 1939, botimet 
toena, tiranë, 2007, f. 258.
37 “historia e bankës qendrore në Shqipëri”, Parathënie, tiranë, 2003, f.28.
38 Po aty.
39 Po aty. h. Shkoza, vep. cit., f. 799.
40 historia e bankës qendrore në Shqipëri, Parathënie, tiranë, 2003, f.28.
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krahas tyre ishin edhe italianët: ugo Viali, me 40 000 aksione të 
zakonshme, Vincenzo azzolini, me 25 000 aksione të zakonshme, 
dhe Massimo aurelio, me 30 000 aksione të zakonshme.41

në kapitalin e përgjithshëm të bankës, i cili sipas konventës, 
numëronte gjithsej 595 000 aksione, Credito italiano kishte shumicën 
e aksioneve.42

edhe pse ndarja e kapitalit të bankës, sipas konventës, ishte 51% 
me 49% në favor të italianëve, më vonë ajo ndryshoi. Pjesëmarrja e 
palës shqiptare u zvogëlua në shifra minimale. kuota e nënshkruar 
nga shqiptarët arriti në 15 384 aksione, numër ky i barabartë me 
3.1% të shumës së përgjithshme të aksioneve të bankës. 

Më 23 qershor të vitit 1925, parlamenti shqiptar miratoi ligjin 
për rregullimin e monedhës, i cili i njihte bankës kombëtare të 
Shqipërisë të drejtën ekskluzive të nxjerrjes së kartëmonedhave, 
si dhe të drejtën për prerjen e monedhave prej ari e argjendi. ligji 
kaloi në Senat më 5 korrik 1925, kurse më 12 korrik 1925, ahmet 
Zogu, me cilësinë e kryetarit të shtetit shqiptar, firmosi dekretin që 
urdhëronte ekzekutimin e paketës ligjore të fillimit të veprimtarisë së 
bankës kombëtare të Shqipërisë, të përbërë nga aktet e mëposhtme: 

a) konventa e bankës kombëtare të Shqipërisë, e ratifikuar më 15 
mars 1925 dhe e shpallur në fletoren Zyrtare, më 18 prill 1925; 

b) konventa mbi huanë për punët botore të Shqipërisë, prej 50 
000 000 franga ari;

c) ligji organik i bankës kombëtare të Shqipërisë;
d) ligji mbi rregullimin e monedhës, me gjithë ndryshimet e bëra 

prej dy dhomave legjislative në konventën dhe në ligjin organik 
të bankës kombëtare të Shqipërisë.43

Pas përfundimit të procedurave të nevojshme dhe miratimit 
të akteve të mësipërme, më 2 shtator 1925, në romë, në prani 
të aksionerëve dhe të përfaqësuesve zyrtarë të qeverive italiane, 
shqiptare e jugosllave, u përurua kushtetimi i bankës kombëtare 

41 Po aty.
42 Po aty.
43 Po aty, f. 25.
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të Shqipërisë dhe u zgjodh këshilli administrativ i saj. ai përbëhej 
nga këshilltarët administrativë, sindikët efektivë, sindikët plotësues, 
inspektorët në romë dhe drejtorët e filialeve të bankës kombëtare 
të Shqipërisë. Si këshilltarë administrativë u zgjodhën 8 persona, prej 
të cilëve 7 ishin të huaj dhe vetëm njëri do të ishte përfaqësues i 
qeverisë shqiptare.44

banka kombëtare e Shqipërisë, pavarësisht se në kapitalin e vet 
themeltar kishte pjesëmarrje edhe nga sipërmarrës të huaj, publikë 
e privatë, ishte institucion shqiptar. Prova të shtetësisë shqiptare të 
bankës kombëtare të Shqipërisë janë: emri i saj; lloji i aktivitetit, i 
fokusuar veçanërisht në emetimin e biletave bankare me një kurs 
ligjor dhe pushtet të lirë që është edhe atributi kryesor i sovranitetit 
të shtetit; vendi i zhvillimit të aktivitetit të saj në territorin shqiptar; 
vendndodhja e selisë në kryeqytetin e Shqipërisë; vendosja nën 
juridiksionin shqiptar për trajtimin dhe zgjidhjen e konflikteve që 
mund të kishte me të tretët; dhe lidhur ngushtë me këtë, detyrimi 
institucional për të zbatuar legjislacionin shqiptar; njohja e të drejtës 
për të pranuar fondet e shtetit shqiptar; misioni për të kryer shërbimin 
e thesarit shqiptar; pjesëmarrja e shtetit shqiptar në të ardhurat e 
saj dhe ndërhyrja e tij nëpërmjet caktimit të përfaqësuesve të vet në 
këshillin administrativ; publikimi i procesverbaleve të mbledhjeve 
të asamblesë e të të gjithë operacioneve të saj më të rëndësishme në 
gazetën Zyrtare të shtetit shqiptar; dhe mbi të gjitha, njohja e kësaj 
banke me dekret të Presidentit të shtetit shqiptar. 

banka të tjera në ShqiPëri

gjatë periudhës 1920 - 1939 pati jo pak përpjekje nga të tjera 
institucione bankare të huaja, për të hyrë në Shqipëri. duke lënë 
mënjanë orvatjet e viteve 1920-1925, ndërhyrjet dhe diskutimet e 
vazhdueshme, në të cilat, siç u tha më lart, u përfshi edhe lidhja 
e kombeve dhe duke u ndalur në fillimet e vitit 1925, nuk mund 
të mos të përmenden ofertat e kapitalit britanik, francez, belg, 
zviceran, holandez, jugosllav, grek etj. Përfaqësuesit e tyre, me gjithë 
vështirësitë e shumta me të cilat iu duhej të përballeshin, i vijuan 
përpjekjet. 
44 Po aty, f.27.



40

në shkurt të vitit 1925, ndodhej në Shqipëri një grup sipërmarrësish 
britanikë të grupit Midland, përfaqësuesit e të cilëve përgatitën edhe 
skemën e një marrëveshjeje për koncesionin e bankës dhe propozuan 
krijimin e saj me një kapital prej 500 000 sterlinash. Por bisedimet, të 
cilat tërthorazi fokusoheshin dhe ngecnin tek çështja e shumës që do 
të jepej si ryshfet për qeveritarët shqiptarë, dështuan. një muaj më 
vonë, në mars - prill të vitit 1925, ishin banka Serbo-Shqiptare me 
qendër në Cetinjë dhe banka e athinës, që tentuan të vendoseshin 
në Shqipëri. banka e Cetinjës e mori autorizimin përkatës më 3 prill 
1925, çka u legalizua në maj të po atij viti.45 Më 6 maj 1934, nisi punën 
në tiranë filiali i bankës së eksportit, me qendër në beograd.46 në 
nëntor 1937, mbërriti banka e napolit, e cila shumë shpejt do të 
shndërrohej në një konkurrente të fuqishme edhe të vetë bankës 
kombëtare të Shqipërisë.47

nga ana tjetër nuk kanë munguar përpjekjet e sipërmarrësve 
shqiptarë për t’u përfshirë së bashku me sipërmarrjen e huaj, në 
iniciativat për krijimin e bankave në Shqipëri. nisur nga politika që 
ndiqej ndaj kapitalit vendas nga banka kombëtare e Shqipërisë, në 
fushën e kreditit, në vitin 1927 sipërmarrës shqiptarë të përqendruar 
sidomos në rajonin e korçës, bënë publik propozimin për krijimin e 
një banke me kapitale të përbashkëta.48

në qershor të vitit 1931, vjen propozimi i avancuar nga Mehmet 
konica, ish ministër në qeverinë e ahmet Zogut, dhe shkodranit 
Mark kakarriqi. të nxitur edhe nga përfaqësues të sipërmarrësve 
britanikë, ata propozuan krijimin e një banke anglo-shqiptare, të 
quajtur “anglo-albanian bank ltd”. 49

në atë kohë, gjithmonë në kuadrin e përgjithshëm të gjetjes së 
alternativave të tjera pozitive për zhvillimin e vendit dhe avancimin 
e tregut bankar e financiar, disa biznesmenë nga tirana dhe durrësi 
formuan një komision të përbërë nga isuf beshiri, aleksander 
hobdari, Vlash dovana etj., për të përgatitur projekt-aktet për 

45 Po aty, f. 32.
46 Po aty, f. 38.
47 Po aty, f. 40.
48 Po aty, f. 32.
49 Po aty, f. 37.
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themelimin e një banke tregtare të Shqipërisë, me seli qendrore 
në qytetin e durrësit. ishte parashikuar që ai t’i parashtrohej për 
diskutim paraprak kongresit të dhomave të tregtisë, por projekti 
nuk avancoi dhe përgjithësisht këto orvatje rezultuan pa sukses.50

deri në kohën e pushtimit fashist të Shqipërisë, në vend ishin 
vendosur dhe operonin banka kombëtare e Shqipërisë, e cila kishte 
8 degë dhe agjenci, banka e napolit, me 4 të tilla, banka bujqësore 
e Shtetit, gjithashtu me 4 degë dhe agjenci, dhe filiali i bankës së 
eksportit të beogradit, e cila kishte vetëm një degë.51

Selia qendrore dhe filialet e bankëS 
koMbëtare të ShqiPëriSë

banka kombëtare e Shqipërisë e shtriu veprimtarinë e vet 
pothuajse në të gjithë territorin e vendit, nëpërmjet hapjes së degëve 
ose të filialeve të saj. dega e parë u hap në durrës më 29 nëntor 1925, 
më vonë në qytetin e Shkodrës, në 1 nëntor 1926, pastaj në Vlorë më 
15 nëntor 1926, dhe në vijim në qytetet e beratit, elbasanit, korçës, 
Prizrenit (pas pushtimit italian të Shqipërisë) dhe Sarandës.52

Pas kalimit të rreth 13 vjetëve nga themelimi i bankës kombëtare 
të Shqipërisë, në historikun e saj do të shënohej një ngjarje e veçantë. 
Më 30 tetor të vitit 1938 u përurua selia qendrore e drejtorisë së 
Përgjithshme të bankës kombëtare të Shqipërisë, ndërtuar në 
sheshin ”Skënderbej”, sheshi kryesor i kryeqytetit shqiptar, tiranë, 
çka solli edhe transferimin e saj nga durrësi në tiranë. ajo ishte 
projektuar nga arkitekti italian Vittorio ballio Morpurgo.53 Stili 
arkitektonik i përket rrymës së racionalizmit, tipik për gjysmën 
e parë të shekullit të kaluar në evropë. ai shquhet për vëllimet e 
mëdha dhe për linjat e forta në fasada, të cilat dallohen me lehtësi 
edhe sot në ndërtesën e bankës së Shqipërisë. korpusi i saj është 
ndërtuar në formën e një harku, i detyruar nga pozicioni në hyrje të 
sheshit kryesor të qytetit. hyrja kryesore është realizuar me një portal 
50 Po aty, f. 33.
51 Po aty, f. 50.
52 Po aty, f. 29-32.
53 Po aty, f. 44-45.
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madhështor, të mbështetur në kolona të forta, që përfshin gjithë 
lartësinë e fasadës dhe është zbukuruar me murale në argjilë të pjekur 
në ngjyrën karakteristike të saj, që në kompleks i jep një paraqitje 
shumë dinjitoze godinës. ajo ishte dhe mbetet një vepër arti dhe një 
vlerë e spikatur për urbanistikën dhe arkitekturën e qytetit të tiranës.

në vitin 2011, filloi restaurimi dhe rikonstruksioni i disa mjediseve 
të tjera në hapësirën ekzistuese të ndërtesës qendrore të bankës së 
Shqipërisë. ndërhyrjet janë projektuar nga një studio arkitektësh 
italianë, duke u mbështetur mbi projektet fillestare të saj. 

Monedhat e Para të bankëS koMbëtare 
të ShqiPëriSë

Më 12 shtator të vitit 1925, banka kombëtare e Shqipërisë nisi 
veprimtarinë zyrtare. Siç u tha, në Shqipëri, përpara krijimit të saj, nuk 
kishte një sistem monetar kombëtar. në vend të kartëmonedhave 
përdoreshin monedha ari ose argjendi. Pagesat për shitblerjet e 
ndryshme bëheshin direkt në napolona floriri ose në korona argjendi. 
Për këtë shkak, vështirësitë financiare të shkaktuara nga lufta e Parë 
botërore, Shqipëria nuk i provoi në ato përmasa që i kaloi mbarë 
evropa. Madje, në krahasim me shumë vende të tjera, Shqipëria 
pati një rezervë të konsiderueshme ari e argjendi, monedhash të 
huaja etj. kjo do të thoshte se banka kombëtare e Shqipërisë nuk 
e filloi veprimtarinë në vakuum. Megjithatë, autoritetet drejtuese të 
saj gjykuan me të drejtë se duhej krijuar dhe hedhur në qarkullim 
monedha zyrtare shqiptare. ato caktuan që si e tillë të ishte frangu 
ar, monedhë që u pre me disa nënfisha e shumëfisha. nënfishat ishin 
leku dhe qindarka. 1 (një) frang ar ishte baras me 5 (pesë) lekë dhe 
100 (njëqind) qindarka, kurse shumëfishat e frangut ishin monedhat 
prej 5 (pesë), 20 (njëzet) dhe 100 (njëqind) franga ar.54

Marrëveshja ia kishte njohur palës italiane (grupit financiar italian) 
të drejtën e emetimit të kartëmonedhave, e cila do të merrte 50% të 
fitimeve që rridhnin nga prerja dhe hedhja në qarkullim e monedhave, 
shumë kjo e barabartë me atë që do të merrte edhe shteti shqiptar.55

54 Po aty, f. 30-31.
55 Po aty, f. 34.
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banka kombëtare e Shqipërisë do të vepronte në një mjedis 
specifik, ku njerëzit, të ndodhur përpara një shumëllojshmërie 
monedhash që vinte që prej kohës së Perandorisë osmane dhe luftës 
së parë botërore, preferonin më shumë të vepronin me monedha 
prej ari dhe argjendi se sa me kartëmonedha. Prandaj banka zbatoi 
të ashtuquajturin standard të cunguar ose standard i arit shufër dhe i 
devizës, i cili në atë kohë vepronte edhe në vende të tjera. aplikimi 
i tij krijonte mundësinë që kartëmonedhat të ktheheshin në ar ose 
në valuta të forta të huaja, si p.sh. në dollarë, në lira, në sterlina, në 
franga etj.

banka kombëtare e Shqipërisë, të cilës i ishte dhënë ekskluziviteti 
për të emetuar bankënota, në bazë të ligjit për rregullimin e monedhës, 
do të përkujdesej gjithashtu edhe për emetimin e monedhave prej ari, 
në prerjet 100 franga ar, 20 franga ar dhe 10 franga ar, si dhe prej 
argjendi në prerjet 5 franga ar dhe 0.50 franga ar.56

Statuti dhe ligji organik i bankës përcaktonte se kartëmonedhat 
mund të shkëmbeheshin në valutë ari të shtetit shqiptar, në 
kartëmonedha të vendeve ku do të shkëmbeheshin, në ar dhe në 
çeqe. Shkëmbimi në monedha ari të shtetit shqiptar ose në valutë 
të huaj, mund të bëhej vetëm në durrës, ku ishte selia qendrore e 
bankës. Shkëmbimi në monedha ari dhe në valutë të huaj do të bëhej 
sipas normave të caktuara nga këshilli administrativ i bankës dhe 
vetëm me autorizimin e tij.

Për të përballuar deficitin e bilancit të tregtisë së jashtme, si dhe 
për të ruajtur rezervat e arit, banka ndaloi eksportimin e arit jashtë 
vendit, me përjashtim të sasive të autorizuara prej saj për prerjen e 
monedhave prej ari të shtetit shqiptar.

në zbatim të dispozitave të marrëveshjes italo-shqiptare për 
themelimin e bankës kombëtare të Shqipërisë, u porositën dhe 
përgatitën te firma angleze bradbury Wilkinson & Co. ltd. në 
londër, kartëmonedhat dhe monedhat metalike. Sasia e parë e 
kartëmonedhave u transportua me anije drejt degës së barit të banca 
d’italia, më 19 dhjetor 1926. kartëmonedhat e para, me një vlerë të 
përgjithshme prej 5,000 frangash ar, me prerje prej 20 frangash ar, 

56 Po aty, f. 30-31.
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u hodhën në qarkullim më 28 shkurt 1926. gjatë vitit u hodhën në 
qarkullim edhe kartëmonedha të tjera me prerje 1 frang ar (5 lekë), 
5 franga ar, 20 franga ar dhe 100 franga ar. Po në atë vit, në 10 mars 
1926, u hodhën në qarkullim edhe monedhat metalike prej nikeli me 
prerje 0.5 lekë, me një vlerë prej 331,000 frangash ari.57

Më 31 gusht 1927, u hodh në qarkullim një sasi monedhash ari 
me prerje 100 franga ar, me vlerë prej 27,000 frangash ar. grafiku i 
hedhjes në qarkullim të kartëmonedhave apo të monedhave vazhdoi 
gjatë vitit 1928, me 10,095,000 franga ar kartëmonedha dhe 422,000 
franga ar monedha. hedhja në qarkullim e tyre bëri që një sasi e 
konsiderueshme e monedhave të vjetra të zëvendësohej me monedha 
të reja, megjithatë përdoreshin dhe qarkullonin ende korona prej 
argjendi. tërheqja nga qarkullimi dhe zëvendësimi i tyre u diskutua 
për vite me radhë. kongresi i tregtarëve Shqiptarë, në mbledhjen e 
qershorit 1930, arsyetoi se zëvendësimi duhej bërë ndër të tjera edhe 
sepse mungesa e monedhave metalike bëhej shkak për vështirësi 
të shumta në transaksionet brenda vendit.58 ky fakt kishte sjellë 
rritjen artificiale të çmimit të koronave të argjendit. një marrëveshje 
ndërmjet qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, e nënshkruar në mars 
të vitit 1936, vendosi hedhjen në qarkullim në tregun shqiptar të 1 
(një) milionë frangave ar, veprim i cili e lehtësonte disi situatën, por 
nuk e zgjidhte atë.

banka koMbëtare e ShqiPëriSë gjatë 
ViteVe 1925-1939

banka kombëtare e Shqipërisë për shqiptarët identifikohej me të 
drejtë si një faktor i rëndësishëm progresi dhe pavarësimi ekonomik, 
që duhet të përshpejtonte ritmet e zhvillimit ekonomik e shoqëror 
dhe të ndikonte në prosperitetin dhe në mirëqenien e tyre. Por 
veprimtaria e saj u shoqërua me një ritmikë problematike. 

në vitin 1926, i cili mund të konsiderohet edhe si viti i parë i fillimit 
të veprimtarisë së saj, pati një shtim të kënaqshëm të depozitave të 
bankës. ato ishin 1,734,000 franga ar. nëpërmjet vënies në qarkullim 
57 Po aty.
58 Po aty, f. 37.
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të kartëmonedhave, ajo akumuloi sasi të rëndësishme ari dhe devizash 
të huaja. P.sh. gjatë periudhës nga tremujori i fundit i vitit 1925, deri 
më 31 dhjetor 1926, kur u mbyll ushtrimi i parë financiar, ajo emetoi 
bileta banke kundrejt blerjes së arit në një sasi prej 277.000 frangash 
ari dhe të devizave të huaja të konvertueshme në ar (dollarë, sterlina 
dhe franga zvicerane) në një shumë prej 2.962.000 frangash ari. gjatë 
vitit 1927, duke shtuar më tej emetimin e biletave, ajo grumbulloi ar 
dhe deviza të huaja të konvertueshme në ar, në shumën 13.464.000 
franga ari. ato vazhduan të rriteshin çdo vit dhe në 1936, arritën në 
20,775,000 franga ari, që ishte niveli më i lartë deri në atë kohë. një 
pjesë e tyre formohej nga depozitat e enteve publike, të bankave dhe 
të institucioneve financiare, të cilat përdornin fondin e huas SVea, 
të huas prej 100,000,000 franga ar, që iu dha qeverisë shqiptare nga 
italia për t’u përdorur për punët botore, për mbulimin e deficitit 
buxhetor etj.59 ndikoi gjithashtu krijimi i fondit për kapitalin e 
bankës bujqësore të shtetit shqiptar, në bazë të akteve përkatëse të 
miratuara nga qeveria shqiptare, përkatësisht në maj 1930 dhe në 
dhjetor 1936. në depozitat e bankës u arkëtua pothuajse e gjithë 
sasia e monedhave të forta që qarkullonin në tregun shqiptar, e cila në 
vitin 1922 ishte vlerësuar, siç u tha, ndërmjet 50 deri në 100 milionë 
frangash ari. ajo grumbulloi gjithashtu devizat e huaja që hynin në 
Shqipëri çdo vit, veçanërisht ato që dërgonin emigrantët, të cilat në 
atë kohë vlerësoheshin në rreth 6.000.0000 dollarë amerikanë në 
vit. nëpërmjet operacioneve të ndryshme të ndërmarra nga banka, 
grumbullimit të objekteve prej ari e argjendi, sendeve të zbukurimit, 
bizhuterive etj, rriteshin gjithashtu rezervat e arit që depozitoheshin 
në kasafortat e bankës. 

Më vonë, ecuria e kësaj rritjeje jo vetëm që do të ngadalësohej, 
por do të binte në nivele tepër të ulëta. P.sh. në vitin 1938, depozitat 
kishin zbritur në nivelin e 12,155,000 franga ari. 

duhet shënuar se në vitet 1925-1939, banka investoi një pjesë 
të rëndësishme të mjeteve të veta monetare në obligacionet dhe në 
titujt e tjerë të shtetit italian. Për të krijuar një ide të përmasave të 
kësaj veprimtarie, mjafton të përmendim se nga 5,300,000 franga ar 
që ishin në vitin 1926, investimet e bankës kombëtare të Shqipërisë 
në titujt e shtetit italian arritën në 8,500,000 franga ar në vitin 1938.

59 Po aty, f. 39.
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në këtë kohë bankës iu drejtua edhe qeveria shqiptare, e cila i 
kërkoi dhënien e një huaje modeste prej 2,500,000 frangash ar 
për të përballuar nevojat e buxhetit të shtetit, por përgjigja ishte 
negative. Politika e kreditit e bankës synonte të mbështeste kryesisht 
veprimtarinë e bizneseve italiane në industri, bujqësi, ndërtim, tregti 
etj. por pa lënë pas dore edhe disa tregtarë shqiptarë, sidomos ata që 
kishin marrëdhënie preferenciale me entet italiane.

të dhënat mbi bilancet e çdo ushtrimi financiar të bankës, prej vitit 
1926 e gjer në vitin 1943, dëshmonin se emetimi i biletave bankare 
bazohej kryesisht në depozitat e kursimeve të shqiptarëve, në blerjet e 
arit dhe të devizave të huaja, si edhe në operacionet e kreditit. kohët 
e fundit të aktivitetit të saj, banka kombëtare Shqiptare kishte në 
aktivin e bilancit të vet një shumë prej 8.062.826 frangash ari, e cila 
ishte mbulesa e biletave bankare që banka kishte vënë në qarkullim. 
Si të gjitha bankat e emisionit, edhe ajo gëzonte të drejtën që të 
emetonte kartëmonedha, të cilat kishin vlerë ligjore brenda vendit. 
kjo e drejtë do të përdorej duke ruajtur një raport proporcional 
midis sasisë së kartëmonedhave të emetuara dhe rezervës në ar e 
argjend. Siç u përmend edhe më sipër, në nenin 11 të konventës së 15 
marsit 1925, si dhe në nenin 22 të Statutit të bankës ishte vendosur 
rregulli që ajo “do të ruante një rezervë në metal (ar dhe argjend, në 
monedha dhe në shufra) me një vlerë të barabartë me 1/3 e biletave 
bankare të emetuara.” gjatë veprimtarisë së bankës ky raport nuk u 
ruajt. kjo bëri që përpara luftës së dytë botërore, frangu shqiptar 
të ishte ndër monedhat më të forta në evropë. P.sh., në vitin 1939, 
qarkullimi monetar kishte një mbulesë në ar dhe në valuta të huaja 
të forta prej 245.93%, nga e cila vetëm në ar 71.94%. ekspertët e 
kohës kanë arsyetuar se kjo mbulesë e fortë shpjegohet pikërisht me 
politikën deflacioniste që ndiqej nga banka kombëtare e Shqipërisë, 
e cila shprehej ndër të tjera në mbajtjen e monedhës në qarkullim nën 
nivelin e nevojave të vendit, në grumbullimin e detyruar të arit dhe 
të argjendit shqiptar, në rritjen e vlerës së frangut dhe rishpërndarjen 
e të ardhurave kombëtare.60 duke iu referuar gjuhës së shifrave, kjo 
politikë deflacioniste shprehej në zvogëlimin e sasisë së monedhave 
në qarkullim. P.sh. nga 14 020 000 franga ari që ishin në qarkullim në 
prill të vitit 1933, sasia zbriti në 10 529 000 franga ari në vitin 1938. 

60 iljaz fishta, Mihal Ziu, “ historia e ekonomisë së Shqipërisë (1944-1960)”, tiranë, 
20, f. 50.
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ose nga rreth 325 000 franga ari që shkëmbeheshin mesatarisht çdo 
vit, në vitet e para të veprimtarisë së bankës, u arrit në rreth 8 000 
franga ari në vit në periudhën 1932-1933, për të zbritur në 2 220 
franga ari në vit në periudhën 1934-1935. Politika deflacioniste do të 
vazhdonte edhe më vonë. 61

Veprimtaria dhe ecuria problematike e mëvonshme e bankës 
do të ndikohej edhe më tej nga kriza e përgjithshme botërore e 
viteve 1929-1933. Pasojat e saj në Shqipëri vazhduan deri në mesin 
e vitit 1935. frangu shqiptar u zhvleftësua me 5-6%, çka shkaktoi 
panik tek tregtarët dhe industrialistët, të cilët filluan të shkëmbenin 
kartëmonedhat me monedha ari shqiptare. 

Pavarësisht nga ecuria problematike e saj, e cila u shtjellua 
shkurtimisht më sipër, banka kombëtare e Shqipërisë konsiderohet 
si ringritja dhe vazhdimi i bankës së parë kombëtare shqiptare, të 
krijuar më 4 tetor të vitit 1913. të vështruara në kuadrin e historikut të 
bankave në Shqipëri, tetori i vitit 1913 dhe marsi i vitit 1925 shënojnë 
dy ngjarje me rëndësi të veçantë në zhvillimin e përgjithshëm të 
shtetit shqiptar, drejt konsolidimit të tij dhe drejt përshpejtimit të 
ritmeve për progresin ekonomik e shoqëror të vendit. 

61 Po aty, f. 34.
* Prof. dr. ksenofon krisafi, President, akademia Shqiptare e arteve dhe Shkencës.
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prof. aristotel pano*

SiSteMi Monetar i Standardit të 
arit në ShqiPëri, 1912-1938

festimi i 100-vjetorit të pavarësisë që është një nga ngjarjet më të 
rëndësishme historike të Shqipërisë, ofron mundësi për një studim 
më objektiv si të krijimit, ashtu edhe të zhvillimit të sistemit të saj 
bankar dhe monetar, si një nga elementet tepër të rëndësishëm të 
pavarësisë dhe të zhvillimit. nuk është e rastit që rilindasit nuk u 
interesuan vetëm për mbrojtjen e zhvillimin e gjuhës, të arsimit 
dhe të kulturës kombëtare, por theksuan dhe nevojën e krijimit të 
sistemit bankar e monetar në shërbim të mbrojtjes të pavarësisë 
dhe të zhvillimit të ekonomisë së vendit. këtë interesim ne e gjejmë 
fillimisht në librin e shquar të Sami frashrit “Shqipëria ç’ka qenë 
ç’është e ç’do të bëhet”, ku autori theksonte ndër të tjera nevojën 
e krijimit të një banke emisioni e të një sistemi monetar, me aftësi 
për sigurimin më të mirë të kreditimit e të zhvillimit të ekonomisë 
kombëtare (më hollësisht për këto shih Sami frashëri “Shqipëria 
ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, botim i vitit 1962, tiranë).

Për të njëjtën arsye edhe ismail qemali, fill mbas shpalljes së 
pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë, në vitin 1912, dhe të fillimit të 
veprimtarisë të komisionit ndërkombëtar të kontrollit, në tetor 
të vitit 1913, iu përvesh punës për krijimin e një banke kombëtare. 
nën kujdesin e drejtpërdrejtë, të tij në 4 tetor të vitit 1913, u krijua 
banka e parë kombëtare në Shqipëri. duke vlerësuar krijimin e këtij 
institucioni të rëndësishëm për fatet e Shqipërisë, ai theksonte: “e 
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themi me lavdurim se puna e bankës për Shqipërinë është një i dyti 
fitim, pas lirisë edhe nga pikpamja ekonomike dhe politike“. (gazeta 
“Përlindja e Shqypnisë” Vlorë, viti 1913, nr. 23. Sipas iliaz fishtës 
dhe Veniamin toçit “ekonomia e Shqipërisë në Vitet e para të 
ndërtimit socialist” tiranë 1984, faqe 33).

deri në krijimin e kësaj banke kombëtare, në Shqipëri, si pjesë 
e Perandorisë osmane, qarkullimi monetar dhe krediti ushtrohej 
kryesisht nga dy banka, që të dyja osmane (më saktë: banque 
implerial ottomane dhe banka agrare turke) pa përjashtuar 
sigurisht dhe disa degë ose agjenci të bankave të tjera të huaja. 
banka osmane dispononte në Shkodër degën kryesore të saj dhe 
kryente në Shqipëri po ato veprime që kryente në gjithë Perandorinë 
osmane. kjo bankë ka qenë rezultat i një kontrate të lidhur në vitin 
1856, ndërmjet qeverisë osmane dhe kapitalit britanik e francez, e i 
ratifikuar menjëherë nga Sulltan abdulaziz, me synim përballimin 
e krizës financiare që kishte mbërthyer perandorinë pas luftës së 
krimesë. banka osmane filloi veprimtarin e saj më 4 tetor të vitit 
1863, duke pasur ekskluzivitetin e emetimit monetar në Perandorinë 
osmane, të ndërmjetësit të thesarit për borxhin publik dhe që nga 
viti 1875 në bazë të konventës së posaçme, të drejtat e saj u zgjeruan 
edhe më, duke përfshirë në to ushtrimin e kontrollit të buxhetit të 
shtetit. Sistemi monetar i Perandorisë osmane bazohej pikërisht në 
monedhat e emetuara dhe kreditë e akorduara nga kjo bankë. ajo 
kishte një kapital fillestar prej 2 700 mijë sterlinash angleze, shumë 
kjo që më pas arriti në 5 milion, të ndara në 500 000 aksione. në 
bazë të sistemit të standardit të arit, ajo detyrohej të mbante një 
rezervë ari të barabartë me vlerën e 1/3 të monedhës në qarkullim. 
banka kryente të gjitha veprimet që lidhen me depozitat, skontim 
kambialesh etj, me një komision ½%. banka osmane emetonte lira 
osmane që ndaheshin në 100 kurush, dhe 1 kurush ndahej në 40 
para. gjatë viteve të ndryshme janë hedhur në qarkullim lira osmane 
të shoqëruara me kurushe dhe para. lira osmane u zëvendësua 
gjatë luftës së Parë botërore nga lira turke, kur në qarkullim u 
hodhën 100 milion lira turke në bankënota të garantuara me ar dhe 
obligacione gjermane. këto bankënota u trashëguan nga republika 
turke me emërtimin evr-ak dhe nindyze (cash documents = 
dokumente pagesash) të cilat mbetën në qarkullim deri në 1927, kur 
u zëvendësuan nga bankënotat e lirës turke të prerjeve 1, 5, 10, 40, 
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100, 500 dhe 1000 lira. lira turke ndryshonte nga lirat të emetuara 
nga banka osmane. ajo pushoi së funksionuari në Shqipëri që në 
vitin 1915 dhe bankënotat e kartëmonedhat e saj të zhvlerësuara, u 
mbetën zotëruesve në duar. Mbas kësaj, në vitin 1930 u krijua banka 
qendrore e republikës së turqisë, e cila emetoi lirën turke. Përsa i 
përket bankës agrare turke, ajo lindi në Shqipëri që në vitin 1888 
mbi bazën e “arkave krahinore”, dhe ushtroi veprimtarinë e saj me 
degë në durrës, Shkodër, kavajë e me disa agjenci në disa qytete 
të tjera të Shqipërisë. deri në vitin 1912, kjo bankë kishte dhënë 
në vendin tonë rreth 6,7 milion grosh ar të garantuara me pasuri të 
patundura. Mbas 1912 ajo e pushoi veprimtarinë e saj. (Shih kadri 
Zoga “krediti agrar në Shqipëri”, dorëshkrim i cituar nga i. fishta 
në punimin “Sistemi Monetar dhe i kreditit në Shqipëri, 1925-1944”, 
tiranë). 

Me dobësimin e bankave turke në Shqipëri fillon interesimi i italisë 
dhe i austro-hungarisë, kapitalet e të cilave filluan të penetrojnë në 
tregun bankar të Shqipërisë. kështu, në 1901, kapitali italian përpiqet 
të penetrojë në Shqipëri nëpërmjet bankës së tij në Mal të zi, për të 
ndihmuar kapitalin tregtar të firmave italiane. ka disa propozime 
e tentativa italiane dhe austro-hungareze për të ndërhyrë në tregun 
monetar në Shqipëri. Më konkretisht: në 1907 banka italiane 
“banco tozzi” me qendër në Venedik, hapi degën e saj në Shkodër. 
njëkohësisht, nëpërmjet agjencive ose tregtarëve të mëdhenj, në 
Shqipëri kanë qarkulluar dhe monedhat e shumë bankave të tjera të 
huaja. 

Sipas informacionit që ofron haxhi Shkoza në librin e tij 
“financat e Shqipërisë 1839-1934” (faqe 775-778), tentativa e parë 
për themelimin e bankës kombëtare Shqiptare ishte ajo e 4 tetorit 
1913, në bazë të koncesionit që qeveria shqiptare u bëri Z. baron 
karol Pitner dhe Z. oskar Polak, përfaqësues të Wiener bank Verein 
me qendër në Vjenë, dhe Z. Petro fenoglio e Z. guido ansbacher, 
përfaqësues të banca Commerciale d’ italia me qendër në Milano. 

kushtet kryesore të këtij koncesioni ishin:

1) krijimi i një shoqërie anonime me emër “banka kombëtare e 
Shqipnis”, me të drejtën ekskluzive të emetimit të monedhës 
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dhe të mbajtjes së të ardhurave të Shtetit Shqiptar. koncesioni 
ishte për 20 vjet, me të drejtë zgjatjeje edhe për një periudhë 
tjetër.

2) kapitali i bankës do të ishte 10.000.000 kurush ose 10.500.000 
lireta italiane. ai do të ishte në monedha ari dhe do të derdhej 
sipas nevojave të bankës. Shtimi i mëtejshëm i kapitalit mund të 
behej me votimin e asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve. 
të dy palët themeluese kishin të drejtën e pëlqimit mbi shtesën 
e kapitalit. 

3) Selia e bankës do të ishte në kryeqytetin e Shqipërisë, me të 
drejtën e hapjes së degëve në të gjithë vendin.

 4) administrimi i bankës do të bëhej nga këshilli i administrimit, 
i përbërë prej të gjitha palëve dhe me elementë shqiptarë. 
këshilli administrativ i lëshonte të drejtat e tij komitetit të 
drejtimit. afati i këshillit të parë administrativ do të ishte 
5-6 vjet, kurse administratorët shqiptarë do të emëroheshin 
nëpërmjet bashkëpunimit të qeverisë dhe të palëve themeluese. 
banka do të qeverisej në përputhje me legjislacionin shqiptar 
dhe statutin e saj.

5) qeveria shqiptare do të kontrollonte emetimin e biletave të 
bankës (bankënotave) dhe zbatimin e neneve të statutit e të 
rregulloreve përkatëse. aktiviteti i bankës do të shtrihej në 
të gjitha llojet e veprimeve bankare dhe të gjitha veprimet që 
kishin të bënin me mallin, dhe tregtimin e tij. bankënotat e 
saj do të qarkullonin në Shqipëri dhe jashtë saj. Mbi to do të 
shënoheshin rekuizitat përkatëse në shqip dhe në frëngjisht. 
qeveria do përfaqësohej në bankë nga një komisar i naltë.

6) rezerva e arit që do të mbante banka duhet të ishin e barabartë 
me 1/3 e bankënotave në qarkullim. ajo do të përkujdesej për 
qarkullimin e monedhave të shtetit dhe për llogari të tij, do 
të bënte blerjen e metaleve të çmuara për shkrirjen, prerjen e 
monedhave ose për nevoja të tjera. qeveria nuk do të nxirrte 
ndonjë kartëmonedhë tjetër ose bono me interes. banka do të 
kishte të drejtën ekskluzive të shitblerjes të bonove të thesarit 
dhe të huave të shtetit. qeveria përjashtonte nga doganimi 
veprimet e import-eksporteve për llogari të nevojave të bankës. 
Shteti i vinte në dispozicion bankës lokalet e nevojshme falas, 
por me pushimin e veprimtarisë, ato i ktheheshin shtetit me 
vleftën kontabël të tyre. Për mbrojtjen e sigurimin e bankës do 
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të përgjigjej qeveria. detyrimet e pashlyera ndaj bankës nga ana 
e klientëve, do të rregulloheshin sipas legjislacionit të shoqërive 
anonime. 

7) divergjencat e pazgjidhura ndërmjet bankës dhe qeverisë do 
të gjykoheshin në gjykatën federale të lozanës. Marrëveshja 
e koncesionit pas nënshkrimit do të ratifikohej nga këshilli 
administrativ.

Siç shihet, me këtë koncension krijohej një bankë private me 
pjesmarjen e kapitalit të huaj që do të vepronte në Shqipëri me kushtet 
e standardit të arit, dhe do të ishte nën mbikqyrjen e Shtetit Shqiptar. 
në këtë marrëveshje nuk përmendet lloji i monedhës kombëtare që 
ajo do të emetonte, por në një regjistrim kontabël të gjetur, flitet 
për “grosh”. në realitet, për shkak të vet ngjarjeve të periudhës, kjo 
bankë ka zhvilluar vetem disa veprime lokale me financën e Vlorës. 
i vetmi dokument që flet për veprimtarinë e saj është një regjistrim 
i datës 6.10.1913, i bërë në llogarinë e financës së Vlorës, dhe qe 
flet për një derdhje në arkë prej 545.383 groshësh, një tërheqje prej 
257.000 groshësh dhe një mbetje prej 288.283 groshësh - shumë kjo 
e pandryshuar deri në qershor të vitit 1914. 

luftërat ballkanike dhe e lufta së Parë botërore, penguan 
ndërmarrjen e iniciativave të reja për krijimin e bankës kombetare 
Shqiptare, për këtë arsye gjatë viteve të trazuara 1913-1918, qarkullimi 
monetar në Shqipëri realizohej sipas rastit, me monedha të huaja, që 
zakonisht ishin ato të ushtrive pushtuese. Studiuesi haxhi Shkoza 
përshkruan diskutimet në parlamentin shqiptar të asaj periudhe, në 
të cilat, kur trajtohej problemi për nevojën e krijimit të një banke, 
theksohej: “... do të kemi dhe na avantazhin me pasë një monedhë 
zyrtare dhe kombëtare e kësisoji do të marrë fund ky anormalitet 
që shohim të cirkulojnë: liretë në Vlorë e durrës, korona në tiranë 
e Shkodër dhe letra të bashkive në qytete të tjera të shtetit” (h. 
Shkoza, vepra e cituar, faqe 783). i njëjti autor sjell informacione se 
si në krahinat e ndryshme të vendit, përveç 25 lloje monedhash të 
mbetura nga banka osmane, qarkullonin njëkohësisht lireta italiane, 
dhrahmia greke, korona austro-hungareze, franga franceze, etj. në 
këto kushte as që mund të mendohej për një politikë monetare unike. 
në mungësë të një monedhe kombëtare në Shqipëri, me shpalljen e 
pavarësisë, u përdor si njësi monetare frangu ar i bashkimit Monetar 
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latin të asaj kohe (me anëtare francën, Zvicrën, italinë, belgjikën 
e disa vende të tjera). është pikërisht për këtë arsye që edhe para 
krijimit të bankës kombëtare e të monedhës shqipëtare, të gjitha të 
dhënat ekonomiko-financiare të Shqipërisë i gjejmë të shprehura në 
franga ari. 

Me mbarimin e luftës së Parë botërore dhe veçanërisht pas 
kongresit të lushnjës (1920), që përfaqëson momentin historik 
të krijimit të administratës unike qendrore e lokale të Shqipërisë, 
doli përsëri në plan të parë problemi i krijimit të bankës dhe 
monedhës kombëtare. kjo duket më qartë nga diskutimet e zjarrta 
në parlamentin e kohës, ku në 16 maj 1921 theksohej: “...tue ardhë 
në statistikën e shtetit do të shohim se importacioni asht më madh 
nga eksportacioni. kjo na rrëfen se paraja e jonë del jashtë. Prandaj 
formuem idhen qi tue dalë floriri jashtë do të vij nji ditë qi shteti 
i ynë do të varfnohet. Mbi ketë, për me i ban ball kësaj gjendjeje, 
Parlamenti duhet t’i propozoj qeveris për me formue një bankë 
kombetare me të drejtë emisioni ...” (h. Shkoza, vepra e cituar, faqe 
780). 

Pavarësisht se deri në vitin 1925 në Shqipëri nuk ka ekzistuar një 
bankë dhe monedhë kombëtare, qeveritë përkatëse të viteve 1920-
1925, megjithëse janë ndërruar të paktën 25 kabinete qeveritare, 
(shiko teki Selenica “Shqipëria në 1927”, faqe Xii, tiranë, 1928)  
janë marrë me probleme të ndryshme të politikës monetare. Masat 
më të rëndësishme në këtë drejtim, në atë periudhë, mendojmë se 
kanë qenë disa. 

a) në 1920, qeveria e Sulejman delvinës deklaron mosnjohjen e 
marrëveshjes së 4 tetorit 1913, për koncesionin e themelimit 
të bankës kombëtare, dhe shpreh dëshirën për zhvillimin e 
bisedimeve të reja për themelimin e bankës kombëtare. 

b) në 11 mars 1920, qeveria me vendimin përkatës, ndalon 
eksportin e arit dhe të argjendit për të shpëtuar kështu rezervat 
valutore të vendit. Më vonë, në 19 prill 1921, lejon eksportin e 
tyre vetëm për veprimtaritë e importit të mallrave. 

c) në vitin 1921, parlamenti shqiptar krijon një komision të 
posaçëm me në krye Ministrin e financave dhe 4 deputetë, i cili 
do të zhvillonte bisedimeme italinë në lidhje me ketë çështje.
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ç) në vitin 1921, zhvillohen bisedime me vëllezërit e firmës 
shqiptare “daragjati”, për krijimin e një banke me kapital 
shqiptar, të cilat nuk u kurorëzuan me sukses për shkak të 
terheqjes së vetë firmës.

d) një masë e rëndësishme monetare, në vitin 1921, ishte vendimi 
i datës 25 qershor 1921, me të cilin qeveria cakton kurset e 
monedhave të tjera ndaj frangut ar. Me këtë vendim sterlina 
angleze do të këmbehej me 25 fr.ar, lira turke me 22 fr.ar, 
dollari amerikan me 6 fr.ar dhe marka gjermane me 1,15 fr.ar. 
Po me ligjin e 27 nëntorit 1921 janë caktuar edhe kurset e 
kthimit në franga ar të liretës italiane, dhrahmisë greke, koronës 
austriake dhe të frangut francez. në këtë mënyrë mund të 
thuhet se qeveria shqiptare, në 1921, ende pa pasur bankën dhe 
monedhën e saj kombëtare, filloi të ndërhynte në rregullimin e 
kurseve të këmbimit, duke u bazuar në frangun ar të bashkimit 
Monetar latin.

dh) që në 17 dhjetor të vitit 1920, Shqipëria ishte anëtare e 
lidhjes së kombeve dhe komiteti financiar i kësaj organizate 
filloi të interesohet për gjendjen ekonomiko-financiare të 
Shqipërisë. Për ketë arsye, me kërkesë të qeverisë shqiptare, 
në shtator të vitit 1922 u dërgua në Shqipëri profesori nga 
luksemburgu a. Calmes, i cili hartoi raportin ”la situasion 
economique et financier del’albanie”, në të cilin autori përveç 
paraqitjes objektive të gjendjes, propozon nevojën e krijimit të 
një banke emisioni me një kapital 10-15 milion fr.ar, si dhe të 
një banke tregëtare e disa arkave të kursimi. në raportin e tij a. 
Calmes-i theksonte fuqishëm: “Shqipëria do të bëjë më mirë të 
mbështetet kryesisht në fuqitë e saj, se sa në ndihmën e kapitalit 
të huaj” (Vepra e përmendur, f. 31), por ky propozim nuk u 
morr parasysh.

e) në vitin 1922, opinioni publik kërkonte krijimin e një banke 
kombëtare publike, kurse ofertat e bëra në atë periudhë ishin 
për një bankë private. një ofertë e tillë ishte paraqitur nga 
shoqëria anonime belge “bank du brabant” dhe nga kompania 
belge “Societe nationale de banque de Change”. Pikat kryesore 
të projektit të këtyre ofertave ishin: 

-  themelimi i një banke private nën emërin “banka kombëtare 
Shqiptare” me seli në kryeqytet, afat koncesioni 30 vjet, me 
kapital aksionar 1.300.000 napolona, të ndara në 65000 aksione 
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me vleftë nominale 20 napolona secili.
-  nënshtetasit shqiptarë kishin të drejtë të nënshkruanin gjysmën 

e kapitalit aksionar. banka do të fillonte veprime duke mbledhur 
10% të vleftës së çdo aksioni. 

-  banka do të kishte të drejtë të merrej me të gjitha veprimet 
financiare si: skontim kambialesh, efekte tregtie, tregtim 
metalevesh të çmuara dhe akordim kredie. banka do të gëzonte 
të drejtën ekskluzive të emetimit të bankënotave, por pa të 
drejtë blerjeje, të pasurive të patundshme, me përjashtim të 
objekteve të nevojshëm për veprimtarinë bankare.

 - drejtimi do t’i bëhej nga një administrator dhe katër anëtarë, 
të cilët do të kishin nën varësi drejtorët përkatës. do të 
emëroheshin gjithashtu këshilla kontrolli, administrimi dhe 
komisaresh. një komisar i qeverisë do të mbikëqyrte veprimet 
bankare, veçanërisht emisionin e bankënotave, skontimin dhe 
shitblerjen e bonove të thesarit. 

-  fitimet ose siç i quan projekti “dobinat e përvjetshme”, do të 
ndaheshin në: 10% aksioneve të versueme, 6% qeveritarëve e 
administratorëve, 10% censurorëve (d.m.th kontrollorëve ose 
revizorëve), 10% komisarëve dhe gjithë pjesa tjetër aksionerëve. 
Si shpërblim për privilegjet e dhëna, shteti do të merrte: 112 
000 napolona në aksione terësisht të pagueme, si dhe 32 500 
pjesë nga 110 000 pjesë aksione themeluese pa vlerë. qeveria 
nuk e pranoi ketë ofertë sepse mbizotëronte opinionin publik 
për krijimin të një banke shtetërore dhe jo private. 

ë) në 13 prill të vitit 1923, lidhja e kombeve dërgoi holandezin 
hunger për organizimin e sistemit financiar dhe bankar në 
Shqipëri. Sipas h. Shkozës dhe informacioneve të tjera, ky 
organizator paraqiti një projekt për themelimin e një banke me 
kushtet e mëposhtme: 

 -  banka do të jetë një institucion i së drejtës private me një 
kapital 15 milion franga ar, ndarë në 30 000 aksione me vleftë 
nominale 500 franga ar secili;

-  kapitali do të ishte i huaj dhe koncesioni do të jepej për 15 vjet; 
-  banka detyrohej të kryente falas për shtetin rolin e ndërmjetësit 

për, të gjitha veprimet bankare dhe për gjithë kohën e veprimit 
do ti jepte shtetit në forme rente një paradhënie 5 milion franga 
ar;

-  banka do të emetonte bankënotat e duhura dhe do të kreditonte 
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veprimtarit tregtare, industriale, bujqësore, etj.. për një shumë 
më të madhe se kapitali i saj;

-  ndarja e fitimeve neto të bankës do të behej: 10% në fondin 
rezervë, 6% akionereve si disident i parë, 5% anëtarëve të 
komitetit të drejtimit, 5% këshillit administrativ, kurse pjesa 
tjetër e fitimit neto do të ndahej ¾ aksionerëve si divident i 
dytë dhe ¼ shtetit shqiptar. në ketë rast nuk parashikohej asnjë 
kusht në lidhje me shpërndarjen e aksioneve ndërmjet vendasve 
dhe të huajve. kjo kontratë e hungerit u shkel në mënyrë 
arbitrare më 1924 nga qeveria e fan nolit, kështu që nuk u bë 
asnjë veprim konkret mbasi autori u largua. Me largimin nga 
Shqipëria të ideatorit të këtij projektit, diskutimi i tij u ndërpre.

nga sa u paraqit më lartë, kuptohet se gjatë viteve 1920-1923 nuk 
u arrit asnjë marrëveshje për krijimin e një banke kombëtare, në 
një kohë që gjendja financiare dhe monetare e vendit ishte shumë e 
vështirë. Pikërisht për përballimin e kësaj gjendjeje në 15 mars 1922, 
qeveria vendosi me ligj emetimin e monedhës 3.000.000 franga ari 
me këto prerje: 

300.000 franga ar në 25 qindarkëshe;
700.000 franga ar në 50 qindarkeshe, 1.300.000 në 1 dhe 2 lekë; 
700.000 franga në 5 dhe 10 lekë dhe 100.000 franga ar në 25 lekë. 

ishte hera e parë që përdorej emërtimi i monedhës shqiptare 
“lek”. ky ligj nuk u zbatua sepse organizatori i financave hunger, 
që u përmend më lart ishte duke përgatitur projektin e bankës së 
përmendur më parë. në këto kushte për të dalë nga situata e vështirë, 
e shkaktuar veçanërisht nga mungesat e mëdha të monedhave 
divizionare, qeveria në 10 janar 1923 nxori ligjin për prerjen e 
kartëmonedhave nga ana e bashkive për një shumë 80.000 franga 
ar. këto bankënota do të priteshin në 0,25; 0,50; 1 dhe 2 franga 
ari. Pranimi i këtyre bankënotave ishte i detyrueshëm dhe refuzuesit 
dënoheshin me 20-100 franga ar gjobë ose me burgim 24 orë deri në 
2 javë. këto lloj kartëmonedhash qarkulluan në korçë dhe Shkodër, 
megjithëse nuk dihet sasia e vërtetë e hedhur në qarkullim. 
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Si përfundim mund të thuhet se gjatë viteve 1920-1923 me gjithë 
projektet e shumta për krijimin e një banke kombëtare, asnjëra  nuk 
u vu në jetë a. arsyet e kësaj duhen kërkuar si në kontradiktat e 
brendshme që ekzistonin ndërmjet forcave politike të vendit, ashtu 
dhe në makinacionet e grupeve të huaja financiare që kërkonin të 
risnin përfitimin e tyre. nuk mund të mos theksojmë me këtë rast 
se edhe lidhja e kombeve, për sa i përket Shqipërisë, u mjaftua me 
kryerjen e studimeve dhe paraqitjen e projekteve për banka private, 
pa dhënë asnjë ndihmë financiare konkrete për rregullimin e sistemit 
monetarë të Shqipërisë, siç kishte bërë për vende të tjera. nga kjo 
pikëpamje, na duket plotësisht e drejtë kritika e zotit ilir ushtelenca 
e bërë në studimin e tij “diplomacia e Mbretit Zogu i i-rë” (tiranë 
1995, faqe 76-77). në realitet nga informacioni i veprimtarisë së 
lidhjes së kombeve (të komitetit të saj financiar) rezulton që ajo të 
ketë dhënë fonde të konsiderueshme për rregullimin e qarkullimit 
monetar të disa vendeve të tjera. kështu, në vitin 1923, me kërkesë 
të austrisë, lidhja e kombeve i dha asaj një hua prej 26 milion 
stërlina për rregullimin e deficiteve buxhetore, dhe në vitin 1924, nën 
kontrollin përkatës, me fondet e lidhjes së kombeve u reformua e 
u normalizua gjendja ekonomike e austrisë. në të njëjtën mënyrë 
lidhja e kombeve, në 1923, i dha hungarisë një hua prej 10 milionë 
sterlinash, duke dërguar një komisar të posaçëm në budapest nga 
Shba-ja. një hua e konsiderueshme iu dha greqisë për sistemimin e 
popullsisë së zhvendosur nga azia e Vogël, dhe në të njëjtën mënyrë 
iu akordua grante bullgarisë dhe qytetit të dantzingut. kjo tregon 
se, me një qëndrim me objektiv nga ana e lidhjes së kombeve dhe 
një politikë më aktive të qeverive shqiptare të periudhës në fjalë, 
mund të ishin siguruar fonde ndërkombëtare pa ju drejtuar grupeve 
financiare private për krijimin e bankës.

nga ana tjetër paqëndrueshmëria qeveritare dhe kontradiktat e 
brendshme ndërmjet forcave të ndryshme politike të viteve 1920-
1923, në vitin 1924 morën përmasa shumë të mëdha. Si rezultat 
i këtyre kontradiktave politike, gjatë ketij viti ndodhen dy ngjarje 
shumë të rëndësishme: revolucioni i qershorit, që solli në pushtet për 
gati 6 muaj qeverinë e fan nolit, dhe përmbysja e saj nga forcat e 
udhëhequra nga ahmet Zogu në 24 dhjetor të 1924. Pa u ndalur në 
shkaqet e revolucionit të qershorit e të rrëzimit të qeverisë së fan nolit 
nga forcat e Zogut, për qëllimet e problemit që ne trajtojmë duhet të 
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theksojmë se fitorja e forcave të ahmet Zogut dhe shpallja nga ana e 
tij e republikës Shqiptare në 21 janar të vitit 1925 (e kthyer më vonë në 
Mbretëri), me një kushtetutë të hartuar sipas modelit amerikan, duke 
pasur dhe përkrahjen e forcave kryesore ndërkombëtare, përfaqësonte 
fillimin e një procesi të stabilizimit të mirëfilltë politik të Shqipërisë. 
Cilado qofshin vërejtjet që mund t’i bëhen qeverisjes gati 15 vjeçare të 
a. Zogut, mendojmë se nuk mund të mohohet se gjatë një periudhe 
shumë të shkurtër ai ndërtoi një shtet unik me pushtetet legjislative, 
ekzekutive dhe gjyqësore, të plotësuara me organet përkatëse qendrore 
dhe lokale, dhe vendosi qetësinë, sigurinë dhe rregullin e shumëpritur 
si nga populli shqiptarë, ashtu dhe nga fuqitë e huaje që dëshironin 
të investonin kapitalet e tyre për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. 
nga kjo pikëpamje, zoti h. Shkoza me të drejtë e quan ketë vepër 
të a. Zogut si “gjigante”, duke nënvizuar se është vepër e tij që “... 
financa e shtetit muejti me mbajtë harmoni nder kredina e kërkuem 
prej administratave të ndryshme. organizimi i administratës së 
Mbrendëshme, i ushtrisë kombëtare dhe i gjindermarisë kombëtare 
u mbajt në një shkallë qi me dhanë fryte të paçmueshme nga çdo 
pikpamje, veçanarisht në pikpamje të qetësisë publike e kështu 
njikohsisht në pikpamje ekonomike. reformimi i kodit penal, kodit 
civil, kodit tregtar janë themele të paçmueshme të drejtësis mbi të cilat 
ka me u ndertue shekuj e shekuj.”(h. Shkoza, vepra e cituar, faqe Xii-
Xiii). Pikërisht me krijimin e këtyre kushteve, Zogu, krahas trajtimit të 
koncesioneve të tjera ekonomike, nëpërmjet ekuilibrimit të akordimeve 
të dhëna fuqive të ndryshme, në vitin 1925 filloi përballimin e çështjes 
së rëndësishme të krijimit të bankës dhe monedhës kombëtare. në 
këtë drejtim, duke vazhduar vendimet e parlamentit të vitit 1923, 
filloi bisedimet me grupe financiare të italisë. në përzgjedhjen e 
kapitalit italian për koncesionin e themelimit të bankës kombëtare 
të Shqipërisë,mendojmë se a. Zogu mund të jetë nisur kryesisht, nga 
pamundësia e krijimit të bankës kombëtare të Shqipërisë me kapital 
vendas. 

është plotësisht e drejtë që për një institucion kaq të rëndësishëm 
siç është banka qendrore mbështetja në kapitalin vendas do të ishte 
gjëja më e mirë për ekonominë e vendit. kjo është tepër e qartë për 
çdo vend dhe për çdo qeveri. është e vërtet se a.Calmes konstatonte 
se në 1922 në Shqipëri ekzistonte një masë monetare prej 50-100 
milion franga ar. Megjithatë, duhet thënë se ky konstatim jo vetëm 
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që ishte një vlerësim i përafërt i shumës monetare, por po të kihen 
parasysh kushtet e atëhershme të Shqipërisë duhet pranuar se kjo 
shumë ishte shpërndarë nëpër mijëra familje, në pronarë tokash, 
tregtare e fajdexhinj që preferonin mbajtjen e parave në qypa, duke 
pasur frikë nga çdo lloj investimi tjetër kolektiv. Për këtë arsye, 
kjo shumë mund të mos ofrohej për blerje aksionesh të bankës 
kombëtare. rasti i tërheqjes të firmës kapitaliste “dergjata” që u 
përmend më lart, është shumë kuptimplotë lidhur me shkallën e 
mosbesimit të popullatës vendase për investime të tilla.

Së dyti, a. Zogu u përpoq dhe arriti të lidhë problemin e koncesionit 
të bankës kombëtare, edhe me sigurimin e huave kaq të nevojshme 
për vënien në levizje të ekonomisë shqiptare dhe gjallërimin e 
veprimtarive të firmave të huaja në ekonominë e vendit. Së treti,nga 
analizat e autorëve të ndryshëm del se a. Zogu, në marrëdhëniet 
ndërkombëtare përpiqej të ekuilibronte koncesionet e dhëna vendeve 
të ndryshme. në ketë drejtim, ai nuk mund të mos merrte parasysh 
se që në 1921 konferenca e ambasadoreve në Paris, jo vetëm kishte 
pranuar pavarësinë, integritetin dhe pandryshueshmërinë e kufijve të 
Shqipërisë, por kishte pranuar gjithashtu se dhunimi i tyre përbente 
një rrezik për sigurimin dhe strategjinë e italisë, prandaj ajo kishte 
më shumë interesa ekonomike në Shqipëri dhe prej saj mund të vinte 
një ndihmë më e madhe ekonomike.

duke u nisur nga këto arsyetime, mund të kuptojmë më mirë 
pse Zogu pas bisedimesh të gjata me grupet financiare italiane të 
zhvilluara nga Mufid libohova, në 15 mars të vitit 1925, nënshkroi 
konventën e koncesionit 50-vjeçar të themelimit të bankës 
kombëtare të Shqipërisë nga grupi financiar italian, i përfaqësuar 
nga Mario alberti, duke i siguruar Shqipërisë edhe një hua prej 50 
milion frangash ari me një interes vjetor 7,5%, dhe me afat shlyerje 
40 vjet. konventa e nënshkruar që paraqitet si aneks në fund të kësaj 
kumtese, përbëhet nga 20 nene dhe bashkë me ligjin organik të saj u 
aprovuan nga parlamenti shqiptar po në të njëjtin vit. Me themelimin 
e kësaj banke, Shqipëria adaptoi një sistem monetar të standardit të 
arit që vepronte në mjaft vende në atë periudhë. 

në historinë e ekonomisë përmenden tre variante të sistemit 
monetar të standardit të arit:
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a) Sistemi i standardit të arit me prerje të monedhave të arta dhe 
qarkullimin e tyre fizik (the gold specie standard). ishte periudha 
klasike e standardit të arit kur qarkullimi monetar përbehej nga 
monedha të arta, ose për vlera më të vogla nga monedha të 
prera nga metale më të lira, për të cilat garantohej një këmbim 
në raport fiks me monedha të arta. kjo ishte forma klasike e 
standardit të arit që ka ekzistuar vetëm në shekullin e XiX; 

b) Sistemi i monedhave të shkëmbyeshme me ar (the gold exchange 
standard). Me ekzistencën e këtij sistemi monedhat në qarkullim 
priten nga argjendi ose metale të tjera me të lira, por autoritetet 
monetare garantojnë këmbimin e tyre me një sasi fikse të 
monedhës së artë, që qarkullon në një vend tjetër të standardit 
të arit. në ketë rast thuhet se ekziston i ashtuquajturi “de facto 
gold standard”;

c) forma e tretë e standardit të arit është standardi i shufrave 
të arit (gold bulion standard). ky është një sistem pa prerjen 
dhe vënien e monedhave të arta në qarkullim. në këtë rast, në 
qarkullim janë bankënota ose monedha të ndryshme metalike, 
për të cilat autoritetet monetare garantojnë mbulimin me 
shufra ari me një raport të caktuar fiks, sa herë qe mbajtësit e 
bankënotave e kërkojnë këtë gjë. 

Studiuesit e sistemit monetar të bankës kombëtare të Shqipërisë 
e kanë cilësuar si një sistem të standardit të cunguar të arit, sepse në 
realitet ai kombinonte dy format e fundit të standardit të arit. Sipas  
mendimit tonë, kjo shpjegohet me disa fakte. e para, sipas konventës 
së themelimit të bankës kombëtare të Shqipërisë, ajo detyrohej të 
mbante një rezervë metalesh të çmuara, baraz me një të tretën e 
bankënotave të vëna në qarkullim. ky ka qenë raporti i mbulimit të 
bankënotave në qarkullim, në shumicën e vendeve që kishin sistemin 
monetar të standardit të arit, pas luftës së parë botërore. ndërkaq, 
në Shqipëri, në atë periudhë, nuk ekzistonte shkëmbim i lirë dhe pa 
kufizim i bankënotave me arin, përkundrazi banka kombëtare kishte 
një seri kufizimesh dhe përdorte më tepër këmbimin e frangave ar 
me rezervat e valutave të huaja, kryesisht me lireta italiane. një gjë 
e tillë vinte për shkak se rezervat e saj në ar mbulonin vetëm një të 
tretën e bankënotave në qarkullim. Për këtë arsye, në vetë statutin e 
bankës sanksionohej një radhë për këmbimin e bankënotave të saj: 
një pjesë me ar të shtetit shqiptar, pastaj me bileta bankash emisioni të 
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huaja që kishin sistemin e arit, dhe me çeqe të emetuara në monedha 
të këmbyeshme me kurs të qëndrueshëm. nga ana tjetër, banka 
kombëtare e Shqipërisë mbante akoma në qarkullim të lirë edhe 
monedhat e arit. kështu, në Shqipëri, gjendja e monedhave të arit 
në qarkullim sipas viteve është rritur si më poshtë (sipas bilanceve të 
viteve përkatëse të bankës kombëtare të Shqipërisë).

Viti gjendja në 31 dhjetor (në mijë franga ar) rritja në përqindje
1926 112 100%
1928 785 683%
1930 968 642%
1932 1213 1083%

duket qartë se gjatë viteve tridhjetë, në Shqipëri, jo vetëm që 
qarkullonin lirisht monedhat e arit, por ky qarkullim ka pasur rritje 
nga 1926 deri në 1932. Më së fundi, nëse shikohet bilanci tregtar i 
pagesave i Shqipërisë, rezulton se shlyerja e detyrimeve të jashtme 
të saj bëhej me shufra ari ose argjendi. të gjitha këto elementë 
karakterizojnë sistemin monetar të standardit të arit që vepronte në 
Shqipëri, gjatë periudhës 1925-1938.

një nga epërsitë e sistemit monetar të standardit të arit është 
sigurimi i qëndrueshmërisë së çmimeve, për të cilën kishin kaq 
nevojë vendet, pas periudhës së inflacionit të lartë të shkaktuar nga 
lufta e parë botërore. Për këtë arsye, është e kuptueshme se sistemi 
monetar i bankës së Shqipërisë në etapën e parë të tij, 1925-1931, 
duke siguruar qëndrueshmëri çmimesh, ndihmoi në zhvillimin më 
të sigurt të prodhimit e të këmbimit të mallrave. nuk është e rastit 
që po të studiohen të dhënat e asaj periudhe do të vihet re një rritje 
e kënaqshme e prodhimit bujqësor, industrial e zejtar, ndërtimit dhe 
e sektorëve të tjerë. në mungesë të një sistemi të plotë statistikor, 
vërtetimi i këtij gjallërimi ekonomik mund të bëhet përmes treguesve 
indirekt buxhetor. kështu, përderisa prodhimi i bimësisë e pemëtarisë 
paguante në buxhet të dhjetën dhe bagëtia paguante xhelepin, që 
përfaqësonte afërsisht një të dhjetën e prodhimit blegtoral, mund 
të arrihet në konkluzionin se rritja e të ardhurave buxhetore nga 
këto dy burime pasqyrojnë me përafërsi dhe rritjen e prodhimit 
bujqësor e blegtoral të periudhës përkatëse. kështu, në vitin 1930, 
në krahasim me vitin 1925, kjo rritje ka qenë rreth 50% (llogaritur 
si mbas të dhënave të h. Shkoza në punimin e cituar faqe 209 dhe 
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247). në të njëjtin konkluzion arrihet edhe po të analizohet rritja e 
vëllimit të eksporteve në atë periudhë, të cilat mbi 90% përbeheshin 
nga eksporti i produkteve bujqësore e blegtorale, ose të numrit të 
bagëtive. kështu, po të krahasohet vëllimi mesatar vjetor i eksportit 
të Shqipërisë i periudhës 1926-1930, me atë të periudhës 1921-1925, 
na rezulton një rritje mbi 51%. (llogaritjet janë bërë sipas të dhënave 
h. Shkoza në punimin e përmendur, faqe 421.) gjallërim pati gjatë 
kësaj periudhe edhe veprimtaria industriale dhe artizanale (nëpërmjet 
kapitalit vendas dhe koncesioneve të dhëna kapitalit të huaj në 
ato vite). Mjafton të përmendim se si rezultat i këtij gjallërimi, të 
ardhurat e buxhetit të shtetit nga tatimfitimi mbi këto veprimtari 
në vitin 1930, kanë qenë rreth 3 here më të larta se në vitin 1926 
(h. Shkoza, i njëjti punim, faqe 338). huaja prej 50 milion frangash 
ari, e lëvruar nëpërmjet shoqërisë italiane SVea, i dha një shtytje të 
madhe punimeve të ndërtimit të rrugëve, urave dhe veprave të tjera 
të kësaj natyre. krahasimi i gjatësisë të rrjetit rrugor dhe të numrit 
të urave gjatë viteve 1925-1930, tregon një rritje të veprimtarisë së 
ndërtimit. Mjafton të përmendim se gjatë periudhës 1921-1930, 
importi i çimentos që përfaqëson një material shumë të rëndësishëm 
ndërtimi, është rritur rreth 30 herë (h. Shkoza, punimi i cituar, 
faqe 295). edhe treguesi i çmimeve të kësaj periudhe nuk paraqet 
ndonjë ulje të madhe që mund të falimentonte prodhuesit. të metat 
dhe anët negative të politikës monetare të bankës kombëtare të 
Shqipërisë, të drejtuar nga grupet financiare italiane dolën në pah 
mbas vitit 1930, me shpërthimin e krizës së madhe ekonomike të 
viteve 1929-1933. ndikimet negative të krizës së madhe ekonomike 
të asaj periudhe, në Shqipëri filluan të ndihen më tepër nga viti 1934, 
për arsye se rënia e madhe e prodhimit industrial në vendet kryesore 
të perëndimit nuk mund ta prekte shumë ekonominë shqiptare në të 
cilën predominonte prodhimi bujqësor. 

ndikimin më të madh negativ në ekonominë shqiptare pas vitit 
1931, e ka ushtruar politika deflacioniste e bankës kombëtare të 
Shqipërisë. Sistemi i standardit të arit në përgjithësi, pa ndërhyrje 
shtetërore, mund të shkaktojë gjendje deflacioniste me pasoja të 
pakënaqshme ekonomike. Por në Shqipëri, ky ndikim ka qenë shumë 
më i madh për shkak të vetë politikës monetare të bankës kombëtare 
të Shqipërisë. në kushtet e krizës së madhe ekonomike, banka, në 
vend të rritjes se masës monetare nëpërmjet kreditimit e të uljes së 
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normave të interesit dhe zhvlerësimit të monedhës, siç u bë në Shba 
e në disa vende të tjera, ndoqi rrugën e kundërt. kështu, nëse në vitet 
1926-1931 ajo rriti masën e qarkullimit monetar nga 2552 mijë franga 
ar në 12534 mijë franga ar, në periudhën 1933-1938, ajo e uli masën 
monetare në qarkullim nga 14951 mijë franga ar në 12947 mijë franga 
ar ose për rreth 14%, duke vazhduar me një normë interesi disa herë 
më të lartë se Zvicra, franca, anglia, italia, etj. Me kufizimin e masës 
së kreditimit dhe zhvlerësimit të dollarit amerikan në janar të vitit 
1934 në masën gati 40%, në Shqipëri u krijua mbivlerësim i frangut 
ar. nëse para 1933 një dollar amerikan shkëmbehej me 5,15 franga 
ar, me zhvlerësimin e dollarit ky kurs i këmbimit u bë rreth 3 franga 
ar. kjo gjë vështirësoi shumë eksportin e mallrave shqiptare dhe 
stimuloi importin. në qoftë se para zhvlerësimit të dollarit një mall 
shqiptar me çmim 10,3 franga ar kushtonte në tregun ndërkombëtar 
10,2/5,15 = me 2 dollarë amerikan, pas vitit 1933 ai do të kushtonte 
10,3/3=3,4 dollar. kjo është një nga arsyet që vëllimi i eksportit të 
mallrave shqiptare nga 12 352 mijë që ishte në 1930, në vitin 1934 
ra në 4 284 mijë franga ar ose me -65%. një rënie e tillë goditi në 
radhë të parë të ardhurat e fshatarësisë që ishte prodhuese e mallrave 
ushqimore, çmimet e të cilave pësuan një rënie katastrofike. kështu, 
niveli indeksit të çmimeve të sendeve ushqimore në vitin 1934, në 
krahasim me atë të vitit 1931 ra nga 100 në 44%, d.m.th më tepër se 
2 herë (llogaritur nga autori, në bazë të të dhënave të punimit të S. 
hilmia “aspekte kryesore të politikes së çmimeve në rPSh, tiranë 
1976, faqe 36). gjendja ekonomike e popullsisë dhe në radhë të 
parë e fshatarësisë, pas vitit 1933 u keqësua më shumë, jo vetëm nga 
pakësimi i të ardhurave nga rënia e prodhimit dhe e çmimeve të tij, 
por edhe nga pakësimi e zhvlerësimi i të ardhurave nga emigracioni. 
nga llogaritjet e përafërta del se të ardhurat mesatare vjetore nga 
emigracioni para krizës 1933-1934 ishin rreth 1,5 milion dollarë uSa 
(llogaritur nga autori sipas të dhënave të “historisë së Shqipërisë, 
vëllimi iii, faqe 58). Para zhvlerësimit të dollarit ato konvertoheshin 
në 1,5x5,15 = 7,725 milion franga ar, kurse pas zhvlerësimit të dollarit 
ato do të ishin baraz me 1,5x3=4,5 milion franga ar. Po t’i shtohet 
kësaj edhe ulja e shumës së dërgesave për efekt të krizës, kuptohet se 
ndikimi i këtij faktori në keqësimin e gjendjes të popullsisë ishte më i 
madhë. Përveç kësaj, në një kohë që të ardhurat e popullsisë u ulën, 
tatimet indirekte për nevojat e buxhetit të shtetit u rritën. Si rezultat 
i këtyre të dhënave, mendojmë se banka kombëtare e Shqipërisë, 
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në vend të marrjes së masave për kufizimin e pasojave negative 
të krizës ekonomike të periudhës 1929 -1933, vazhdoi një politikë 
monetare që i interesonte më tepër grupit financiar italian, për të 
garantuar dhe shtuar kapitalet dhe fitimet të tij, duke u shërbyer në 
këtë mënyre planeve të fashizmit italian për pushtimin e Shqipërisë 
në 1939. nëse banka kombëtare e Shqipërisë do të zotërohej ose do 
të drejtohej nga shteti shqiptar, vetëkuptohet që roli i saj do të ishte 
krejt tjetër. duke u nisur nga kjo, ka një rëndësi të madhe kritika 
që i është berë para dhe mbas çlirimit të vendit nga mjaft autorë 
konventës, ligjit organik dhe veprimtarisë të bankës kombëtare 
të Shqipërisë, të zotëruar nga grupi financiar italian. nga të gjitha 
kritikat e kohës, ne mendojmë se ato më seriozet dhe më shkencoret 
(pa indoktrinime ideologjike) kanë qenë ato të bëra që në vitin 1932 
nga ekonomisti i shquar dhimitër Pasko. duke marrë parasysh këtë, 
ne do të përpiqemi të parashtrojmë shkurtimisht kritikat e këtij autori 
të shprehura në punimin e tij “tri problema në lidhje me bankën 
kombëtare”, tiranë, 1932). duke u nisur nga studimi i praktikës së 
ndjekur nga vendet e tjera për themelimin e bankës së tyre qendrore, 
dh. Pasko me të drejtë mendonte se të metat dhe gabimet e lejuara 
në themelimin dhe politiken monetare të bankës kombëtare të 
Shqipërisë kanë qenë disa:

1. Periudha e koncesionit prej 50 vjetësh ishte shumë e gjatë, në 
krahasim me shumicën e vendeve të tjera me koncesion 20-25-vjeçar. 
Për një periudhë kaq të gjatë nuk mund të merreshin parasysh 
ndryshimet e kushteve të ekonomisë së vendit dhe të dëshirave të 
gjeneratave të reja.

2. raporti midis kapitalit të nënshkruar dhe pjesës së derdhur në 
Shqipëri ishte caktuar 2/10, në një kohë që sipas kodeve tregtare 
ajo duhet të ishte të paktën 3/10. Vet komiteti financiar i lidhjes së 
kombeve parashikonte derdhje integrale të kapitalit të nënshkruar. 
Përveç kësaj, rezerva e arit prej 1/3 e bankënotave në qarkullim 
duhet të mbahej në Shqipëri dhe jo në romë, siç sanksionohej në 
kushtet e koncesionit. 

3. Zgjidhja e padrejtë e shpërndarjes së aksioneve dhe e fuqisë 
votuese të tyre. Megjithëse me konventën e përmendur, shtetasve 
shqiptarë u rezervohej e drejta e 49% të aksioneve të bankës, me të 
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drejtën që i jepej grupit të të huajve për anulimin e nënshkrimit të 
shtetasve shqiptarë, dhe spekulimet e organizuara nga përfaqësuesit 
e kapitaleve italiane me ndihmën e disa personaliteteve shqiptare, 
pesha specifike e pjesëmarrjes të shtetasve shqiptarë faktikisht ishte 
shumë më e ulët se 49%. asnjë grup kapitalistësh shqiptar nuk merrte 
pjesë në mënyrë të organizuar në kapitalin e bankës. në ketë mënyrë, 
dhënia e fuqisë votuese 1 kasion = me 1 votë, pa krijuar kufizimet 
përkatëse për aksionerët e mëdhenj dhe lehtësira për aksionerët e 
vegjël, të shoqëruara këto me të drejtën që parashikonte neni 33 i 
ligjit organik, dhe shtesa e artikullit 31 që jep të drejtën e marrjes 
së vendimeve sipas kërkesave të grupit që zotëron ¼ e kapitalit, e 
vuri politikën e bankës kombëtare të Shqipërisë nën kontrollin e 
plotë të bankës Credito italiano, që arriti të zotërojë mbi 26% të 
kapitalit aksionar të saj. Vetëm në ketë mënyrë mund të shpjegohet 
fakti që në kohën kur Shqipëria kishte nevoja të mëdha për investime 
e kreditime - në vitet trishjetë - banka kombëtare e Shqipërisë, e 
zotëruar plotësisht nga kapitalet italiane, vazhdonte të investonte 
burimet e saj jashtë vendit, zakonisht në bono thesari të italisë. Për t’u 
bindur në lidhje me ketë, paraqesim më poshtë krahasimin e fondeve 
që banka kombëtare ka përdorur për kreditimin e veprimtarive në 
Shqipëri, dhe ato për investime në bono thesari jashtë Shqipërisë, në 
dy vite të ndryshme.

Viti
Shuma e përdorur 
për kredi në 1000 
fr.ar

Shuma e vendosur në 
bono thesari jashtë shtetit 
e 1000 fr.ar

raporti 
ndërmjet tyre

31/12/1930 6352 5304 1 me 1,26
31/12/1934 3010 5208 1 me 0,57,7

burimi: a.haxhi, Studime historike, nr.2, viti 1964, faqe 174-175.

edhe pa marrë parasysh investimet e tjera që banka kombëre   
e Shqipërisë bënte jashtë shtetit, del qartë përmbysja e raportit 
të burimeve të përdorura prej saj për kreditimin e veprimtarisë 
ekonomike në Shqipëri me ato të investuara jashtë në bono thesari 
të huaja. 

4. një lëshim tepër i rëndësishëm i bërë me konventën e 
koncesionit dhe e legalizuar me artikullin 54 të ligjit organik të 
bankës është shpërndarja e padrejtë e fitimeve neto të saj. Sipas 
këtij neni, shteti shqiptar merrte vetëm 10% të fitimit të saj neto, në 
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një kohë që në greqi shteti merrte 33%, në jugosllavi 56,20%, në 
bullgari 77,06% dhe në rumani 24,66% të fitimit neto. Po të merret 
parasysh se, fitimi neto i bankës dilte duke zbritur gjithë shumën e 
shpenzimeve që përcaktohej nga drejtuesit italian të saj, kuptohet më 
mirë se sa i vogël ishte përfitimi i shtetit shqiptar nga koncesioni i 
bankës kombëtare. 

në vitin 1930, fitimi bruto i bankës kombëtare të Shqipërisë 
ishte rritur 3,24 herë krahasuar me vitin 1926, kurse fitimi i marrë 
nga shteti shqiptar u rrit vetëm në 29%, kështu që shteti shqiptar u 
katandis të marrë jo më shumë se 1,34% të totalit të fitimit bruto1. 

5. në mënyrë jo të drejtë ishte zgjidhur me konventën e koncesionit 
të bankës kombëtare edhe problemi i prerjes së monedhës së vogël 
(divizionare), si nga pikëpamja e sasisë së hedhur në qarkullim ashtu 
dhe nga përkatësia e të ardhurave të siguruara prej saj. në radhë 
të parë, sipas artikullit 15 të konventës, të ardhurat nga shtypja e 
monedhës divizionare ndaheshin midis bankës dhe shtetit në mënyrë 
të barabartë, 50 me 50%, në një kohë që në vendet e tjera kjo e ardhur 
derdhej tërësisht në buxhetin e shtetit, sepse ajo nxirret në emër të 
shtetit dhe jo në emër të bankës. Përveç kësaj, banka kombëtare 
e Shqipërisë nuk kishte siguruar hedhjen në qarkullim të sasisë së 
duhur të monedhës divizionare, gjë që vështirësonte shumë kryerjen 
e pagesave të vogla.

Për mendimin tonë, të gjitha vërejtjet e mësipërme të bëra që 
në 1932 janë plotësisht të drejta, ashtu siç ishin plotësisht të drejta 
dhe propozimet e autorit për eliminimin e tyre, në mënyrë që të 
sigurohej ajo që autori me të drejtë quante “shqiptarizimi i bankës 
kombëtare” (për më shumë hollësi, shiko veprën dh. Pasko “ditari 
i një ekonomisti”, tiranë, 2012).

ishin pikërisht të metat dhe mungesat e mësipërme të konventës 
të nënshkruar në 1925, që i dhanë mundësi kapitalit italian të zotërojë 
tërësisht bankën kombëtare të Shqipërisë dhe, në mjaft raste, ta 
përdorë atë, jo për t’i shërbyer zhvillimit të ekonomisë shqiptare, por 
1   llogaritjet janë bërë nga autori, në bazë të të dhënave të dh. Paskos, “ditar i një 
ekonomisti”, tiranë 2012, faqe 23, dhe historia qëndrore e bankës së Shqipërisë, 
faqe 51, tiranë, 2012.
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shtimit të fitimeve të tij. Për hir të së vërtetës historike, duhet theksuar 
se qeveria e a. Zogut gjatë viteve tridhjetë, ka pasur vazhdimisht 
fërkime me drejtuesit italianë të bankës lidhur me shumë çështje, 
por nevojat e saj financiare e detyronin të pranonte kompromise 
gjysmake, pa ndryshuar rrënjësisht gjendjen dhe politikën monetare 
të ndjekur nga banka2. Për të kuptuar nevojat e mëdha financiare të 
qeverisë së Zogut në vitet tridhjetë, mjafton të përmendim deficitet 
e bilancit të tregtisë së jashtme dhe të buxhetit të shtetit, në vitet ‘30. 
gjatë viteve 1930-1938, deficiti i bilancit tregtar të Shqipërisë arriti 
shumen akumulative prej rreth 143 milion franga ar dhe deficiti i 
buxhetit të shtetit në rreth 24 milion franga ar. ishin pikërisht këto 
deficite që e detyronin qeverinë e Zogut të kërkojë nga italia fashiste 
hua të reja, siç ishte huaja e 100 milion frangave ar në vitin 1931, disa 
hua të tjera të reja, si dhe t’ju bëjë një seri lëshimesh kompanive të 
ndryshme italiane për investime në fusha të ndryshme të ekonomisë 
së Shqipërisë. të gjitha këto forma penetrimi të kapitalit italian të 
mbështetura nga fashizmi i Musolinit, bashkë me veprimtarinë pro-
italiane të bankës kombëtare të Shqipërisë, i dhanë mundësi italisë 
fashiste të parapërgatiste nënshtrimin dhe pushtimin e vendit në 
7 prill të vitit 1939. Mbas këtij pushtimi, nënkuptohet se si banka  
kombëtare e Shqipërisë, ashtu dhe institucionet e tjera, u vunë 
plotësisht në shërbim të pushtuesve dhe u përdorën për financimin 
e mbajtjes të ushtrisë pushtuese, me pasoja të rënda në fushën e 
inflacionit dhe në fusha të tjera të ekonomisë së Shqipërisë.

2 në lidhje me këto kontradikta dhe fërkime të qeverisë shqiptare me bankën 
kombëtare, shiko (i. fishta, “Sistemi monetar dhe i kreditit në Shqipëri 1925-1944”, 
faqe 80-97). 



69

bibliografia

a. Calmes, “la situasion economique et financier de l’albanie”, Geneve, 
1922

dhimitër pasko (mitrush Kuteli),”ditari i një ekonomisti”, Tiranë, 2012
haxhi Shkoza, “Financat e Shqipërisë 1839-1934”, Tiranë, 1934
Teki Selenica, “Shqipëria 1937”, Tiranë, 1928
Iliaz Fishta, “Sistemi monetar dhe i kreditit në Shqipëri, 1925-1944”
“historia e Bankës qendrore në Shqipëri”, Tiranë, 2012
Sabah hilmia, “aspekte kryesore të politikës së çmimeve në rpSh”, 

Tiranë, 1976
aleko haxhi, revista “Studime historike” nr. 2 - 1964, nr. 3 - 1965 

dhe nr.1 - 1966
Ilir ushtelica, “diplomacia e mbretit Zog I-rë”, Tiranë, 1996
historia e Shqipërisë, Vëllimi III, Tiranë, 1984
The united Nations in the heart of euro/uNoG Technical activities 

hTTp/www.unog.
metzler mark, “The International Gold Standard and the Crisis of 

liberalism in prewor japan” Berkeley university of Califronia press.
 luigi de rosa “la Crisi economica del 1929”, le monnier, Firenze, 

1979
achile rivolta, “Svalutazioni monetarie e realta economica”, milano, 1936
 Statistikat e Tregtisë së jashtme të Shqipërisë, 1930-1939, dhe Konsuntivet 

e Buxhetit për të njëjtën periudhë

* Prof. aristotel Pano.



70



71

alessandro roselli*

ShqiPëria dhe italia: Politika 
Monetare dhe ajo tregtare gjatë 

PeriudhëS faShiSte

I nderuar z. Kryeministër, z. Guvernator, zonja dhe zotërinj!

ndihem i nderuar që jam ftuar prej jush për të folur në këtë 
konferencë, e cila shënon një ngjarje të rëndësishme në jetën e 
vendit tuaj. Vitin e shkuar, në itali festuam 150-vjetorin e bashkimit, 
kështu që jemi të vetëdijshëm që ngjarje të kësaj natyre shkojnë 
përtej retorikës. ato kanë një domethënie të madhe, duke përforcuar 
ndjenjën tonë të bashkimit dhe të qëllimeve të përbashkëta.

Më lejoni të filloj me një koment personal. në fakt, unë jam marrë 
me historinë e ekonomisë shqiptare për një pjesë të konsiderueshme 
të karrierës sime në bankën e italisë. gjithçka filloi në vitet ‘70, kur 
u thirra në një takim nga Ministri i Punëve të jashtme të italisë, si një 
“ekspert” i bankës qendrore, për të diskutuar çka - për mua - ishte 
problemi shumë i jashtëm i “arit shqiptar”: një konflikt lidhur me 
rezervën e arit të bankës qendrore të Shqipërisë, që datonte që nga 
periudha e luftës së dytë botërore dhe që kishte për protagonistë 
qeverinë e italisë, Mbretërisë së bashkuar dhe, sigurisht, atë të 
Shqipërisë. 

Për ta përmbledhur, ky ar i plaçkitur në romë nga nazistët gjatë 
luftës së dytë botërore, ishte objekt pretendimesh konfliktuale nga 
italia, britania dhe Shqipëria. Pretendimi i qeverisë italiane bazohej 
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në faktin se banka kombëtare e Shqipërisë - pronarja e arit - ishte një 
bankë italiane. qeveria e Mbretërisë së bashkuar kishte pretendime 
mbi arin si kompensim për dëmet e pësuara si rrjedhojë e “incidentit 
të korfuzit”, në vitin 1946, në të cilin dy luftanije britanike ishin 
goditur keqas nga minat në ujërat shqiptare. qeveria shqiptare 
pretendonte që ari i përkiste bankës së Shtetit Shqiptar, bankës 
qendrore të krijuar nga regjimi komunist i pasluftës.

Për këtë shkak, fillova të studioj se si kishte lindur kjo çështje. 
rezerva e arit të bankës kombëtare të Shqipërisë ishte çështja 
konkrete në diskutim, por për ta kuptuar atë thellësisht, nevojitej 
kryerja e hulumtimeve të shumë aspekteve ekonomike, financiare 
dhe politike: imperializmi ekonomik italian nën regjimin fashist; 
funksionimi i sistemit monetar të standardit të arit (sistem, i cili po 
rrëzohej gjatë periudhës midis dy luftërave) në një shtet të ri dhe të 
vogël, që kishte një partneritet të pabarabartë me një fqinj shumë më 
të madh; adoptimi përfundimtar i “standardit të lirës” pas bashkimit 
të detyruar të Shqipërisë me italinë. 

kur çështja e arit shqiptar u zgjidh përfundimisht në një konferencë 
ndërkombëtare në londër në vitin 1997, me rikthimin, ndonëse të 
pjesshëm, të arit në Shqipëri, erdhi fundi i ndoshta një prej debateve 
më të ashpra dhe të gjata politike të luftës së ftohtë (e gjithashtu i 
përfshirjes sime në këtë çështje).

***

do të doja t’i artikuloja komentet e mia në tre seksione tematike 
dhe jo domosdoshmërish të renditura kronologjikisht:

•	 Përfshirja	tregtare	dhe	politike	e	Italisë	me	Shqipërinë,	që	nga	
fillimi i shekullit të 20-të e deri në aneksimin dhe “bashkimin 
personal” të dy kurorave;

•	 Elementi	i	huaj	i	ekonomisë	shqiptare	dhe	roli	i	Italisë;
•	 Politika	monetare	 e	 Bankës	 Kombëtare	 të	 Shqipërisë	 në	 një	

regjim të standardit të arit.
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1. iMPerialiZMi ekonoMik i italiSë

Prania ekonomike e italisë në Shqipëri është një histori 
konkurrence me fuqi rivale - fillimisht austro-hungaria dhe më pas, 
Mbretëria e bashkuar. ajo është gjithashtu historia e një institucioni 
të dobët ndërkombëtar, lidhjes së kombeve, e cila përballte interesat 
kombëtare të disa fuqive të mëdha; e një aleance të turbullt të italisë 
fashiste me ahmet Zogun (më vonë, mbreti Zog); e dëbimit të tij 
nga Shqipëria prej italianëve; dhe e kolapsit përfundimtar italian në 
luftën e dytë botërore.

interesi i italisë për rajonin e ballkanit daton që përpara periudhës 
së fashizmit dhe krijimit të shtetit shqiptar. tendenca për t’u orientuar 
drejt lindjes së afërme ishte një tipar i spikatur i imperializmit italian, 
jo vetëm për mundësitë e reja të punësimit dhe për krijimin e kanaleve 
tregtare, por dhe për shfrytëzimin e të ardhurave të mundshme në 
fusha me interes për industrinë e rëndë italiane (elektriciteti, transporti, 
bonifikimi i tokës, nafta). në mënyrë specifike, në Shqipëri, iniciativat 
ekonomike italiane u negociuan kundrejt përfitimit të koncesioneve 
nga ana e sundimtarëve vendas (Perandoria osmane dhe më pas 
shteti i ri pas 1912). Për shembull, kur Princ Vidi u ngarkua nga fuqitë 
perëndimore për të drejtuar shtetin e ri në vitin 1914, austria dhe 
italia miratuan një hua të përbashkët për Shqipërinë, por kjo nismë 
dështoi kur italia nuk arriti të përfitonte koncesione në industritë e 
peshkimit, pylltarisë dhe të telekomunikacionit. 

Pas luftës së Parë botërore, ndikimi i austrisë u dobësua, por 
italia gjeti një konkurrent tjetër që vepronte në shfrytëzimin e fushave 
të naftës në Shqipëri në interes të Mbretërisë së bashkuar. Midis 
anëtarësimit të Shqipërisë në lidhjen e kombeve, në vitin 1920, dhe 
dhënies së koncesionit të shpimit të naftës për një kompani anglo-
perse të naftës, ekzistonte një lidhje e drejtpërdrejtë. kur Zogu u 
shpall kryeministër (dhjetor 1922), ai mundi të shfrytëzonte interesat 
konkurruese të italisë dhe të Mbretërisë së bashkuar. Për njëfarë 
kohe, Zogu mbajti një qëndrim strikt, duke pasur lidhjen e kombeve 
si interlokutorin e tij kryesor.

në një raport të famshëm (raporti Calmès, 1922), lidhja e 
kombeve paraqiti një tablo disi të zymtë të ekonomisë shqiptare, 
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duke theksuar nevojën për investime të mëdha infrastrukturore dhe 
për krijimin e një sistemi monetar, deri atëherë inekzistent, ndonëse 
– siç shprehej në raport – gjatë luftës botërore, shqiptarët kishin 
ruajtur sasi të mëdha ari dhe argjendi. u përgatit një plan për krijimin 
e një banke qendrore, kapitali i së cilës do të sigurohej nga italia, 
Mbretëria e bashkuar dhe franca. Por midis viteve 1923 dhe 1924, 
Mbretëria e bashkuar u shkëput nga roli aktiv dhe kështu, lidhja e 
kombeve i la dorë të lirë qeverisë fashiste italiane për të vepruar. ajo 
çka rezultoi ishte politika diplomatike dhe paqësore e Mbretërisë së 
bashkuar kundrejt ambicieve të Musolinit. Pati një zhvendosje të 
qartë nga asistenca shumëpalëshe në atë dypalëshe (italiane). në vitin 
1924, Shqipëria nënshkroi një marrëveshje tregtare preferenciale me 
italinë, e pasuar nga Pakti i Miqësisë dhe i Sigurisë, në vitin 1926, 
dhe traktati i aleancës Mbrojtëse, në vitin 1927. Zogu e konsolidoi 
pushtetin e tij dhe, një vit më vonë, u kurorëzua si Mbreti Zog i 
shqiptarëve.

Për qëllimet tona, krijimi i bankës qendrore (1925) - e 
përkrahur nga albert Calmès në raportin e tij - është shenja më e 
jashtëzakonshme e ndryshimit të thellë në politikat ndërkombëtare 
në lidhje me Shqipërinë. larg nga të qënit një iniciativë e përbashkët 
ndërkombëtare, banka kombëtare e Shqipërisë (bkSh) ishte në 
thelb rezultati i ndikimit italian në shtetin e ri, ndonëse nën maskën e 
pranisë formale të interesave joitalianë. kjo iniciativë është gjithashtu 
dëshmi e qëndrimit ngurrues të kapitalit sipërmarrës privat italian për 
t’u përfshirë atje. bkSh, zyrtarisht një sipërmarrje private, kishte një 
kapital kryesisht të siguruar nga shteti italian, dhe aksionerët, të cilët 
shfaqeshin si individë privatë, ishin thjesht në shërbim të qeverisë 
italiane. krijimi i bkSh-së u shoqërua me dhënien e një huaje të 
konsiderueshme për Shqipërinë për financimin e infrastrukturës, 
nga ana e një kompanie ad hoc, SVea, edhe kjo një ndërmarrje e 
shtetit italian, duke përmbushur kështu rekomandimin tjetër kryesor 
të raportit Calmès.

depresioni i Madh vuri në rrezik të gjithë skemën e ndërhyrjes 
italiane. Përkeqësimi i pozicionit tregtar të Shqipërisë, ndërprerja e 
përkohshme e flukseve hyrëse të kapitalit italian dhe frika e Zogut 
për lidhjet shumë të ngushta me italinë, e çuan atë që të kërkonte 
ndihmën e lidhjes së kombeve, ndonëse kjo rezultoi pa sukses. në 
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fund, në vitet 1935-1936, është sërish italia ajo që siguroi dhënien e 
një sasie të konsiderueshme parash shtesë për ekonominë e rrënuar 
shqiptare (për më tepër informacion, shiko Seksionin 2).

aneksimi fashist i Shqipërisë (1939) u motivua duke marrë në 
konsideratë aspektin ekonomik dhe atë politik: nga njëra anë, nevoja 
për të shfrytëzuar në një mënyrë sa më të plotë burimet e vendit, 
duke e kthyer këtë “çështje”, deri në këtë moment zhgënjyese, në 
fitimprurëse për italinë; dhe nga ana tjetër, nevoja për të frenuar 
ekspansionin gjerman në rajonin e ballkanit, pas “anschluss1-it” 
nazist të austrisë (jo rastësisht, aneksimi italian i Shqipërisë është 
quajtur “anschluss-i italian”). Me rënien e fashizmit, në korrik 1943, 
forcat naziste pushtuan Shqipërinë. Më pas, në nëntor 1944, ushtria 
Çlirimtare e Shqipërisë i dha fund pushtimit të huaj dhe në fillim të 
vitit 1945, të gjitha mjetet dhe detyrimet e bkSh-së u transferuan 
në bankën e re të Shtetit, të regjimit hoxha. në muajin shtator, u 
kryen procedurat e dorëzimit nga drejtuesit italianë të bankës tek 
administrata e re. kështu u zhduk dhe gjurma e fundit e imperializmit 
fashist në Shqipëri. një erë e re po fillonte për historinë e Shqipërisë.

2. SiSteMi ekonoMik ShqiPtar: aSPekti i 
jaShtëM

Mund të duket e çuditshme që së pari të trajtohet elementi i huaj, 
por përfshirja financiare e italisë ishte me të vërtetë “gjeneratori 
kryesor” i ekonomisë shqiptare. bkSh-ja u themelua në vitin 
1925, e mbështetur në parimet e standardit të këmbimit të arit, siç 
rekomandohej nga konferenca ndërkombëtare e Xhenovas, në vitin 
1922. qarkullimi i kartëmonedhave të saj duhej të mbështetej nga një 
rezervë e barabartë me të paktën 1/3 e parasë në qarkullim dhe të 
përbëhej nga ar dhe valuta të tjera të konvertueshme në ar. Parasë së 
saj të re - frangës së arit - af, iu dha një përmbajtje ari e barabartë me 
atë të monedhave të bashkimit Monetar latin (0.290322 gramë ar i 
pastër për 1 njësi monedhe). teksa adoptimi i regjimit të standardit të 
këmbimit të arit mund të konsiderohet si i pakundërshtueshëm, duke 
iu përgjigjur “konsensusit” të kohës, zgjedhja e kësaj përmbajtjeje të 
1 Shënim i përkthyesit: bashkim politik ose ekonomik. ky term i referohet veçanërisht 
aneksimit të austrisë nga gjermania naziste, në vitin 1938.
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arit për af-në mund të jetë e diskutueshme. fillimi i viteve ‘20 ishte 
me të vërtetë një periudhë kur, pas inflacionit të madh gjatë dhe 
pas luftës botërore dhe rënies së vlerës së pjesës më të madhe të 
monedhave të huaja, shtetet kryesore duhet të përcaktonin paritete të 
reja, në një mjedis të karakterizuar nga pasiguri politike, ekonomike 
dhe financiare. disa shtete nuk mundën të rikthenin paritetin e arit të 
periudhës së paraluftës (italia, për shembull, iu rikthye standardit të 
arit në vitin 1927, por me një përmbajte ari të lirës më të vogël sesa 
gjatë periudhës së paraluftës; franca ndërkohë iu rikthye arit me një 
kurs konkurrues). bilanci tregtar i Shqipërisë ishte në deficit të thellë 
dhe një kurs këmbimi më konkurrues do të stimulonte një ecuri më 
të mirë ekonomike. nga ana tjetër, kishte arsye prestigji të lidhura 
me paritetin e vjetër të arit dhe italianët ishin mjaft të vetëdijshëm 
për to. krahas kësaj, Shqipëria nuk karakterizohej nga një inflacion i 
lartë, nisur nga fakti se shkëmbimet në ekonomi kryheshin kryesisht 
mall me mall, dhe një sasi e konsiderueshme metalesh të çmuara 
zotërohej nga familjet shqiptare (siç kishte vërejtur dhe Calmès). 
franga e arit në Shqipëri mbeti një monedhë e fortë (mjaft e fortë), 
e dëshmuar kjo nga vlerësimi i saj gjatë viteve ’30, në një kohë kur 
monedhat kryesore evropiane dhe dollari amerikan u zhvlerësuan 
dhe hoqën dorë nga konvertimi në ar. Siç u përmend dhe më lart, 
krijimi i bkSh-së u shoqërua menjëherë nga një hua 40-vjeçare 
prej 50 milionë franga ari nga SVea, për financimin e ndërtimit të 
infrastrukturës.

analiza jonë e shkurtër e bilancit shqiptar të pagesave nuk 
mbështetet plotësisht nga të dhënat statistikore: në një moment të 
caktuar, statistikat e lidhjes së kombeve nuk janë më të pranishme 
dhe burimet italiane nuk janë gjithmonë të besueshme (tipar ky që ka 
karakterizuar dhe mjaft vende të tjera, të cilat parapëlqenin të ishin 
më pak transparente në shpalosjen e dobësive e tyre). Megjithatë, 
duhet thënë se për të gjithë periudhën midis viteve 1925 dhe 1938, 
llogaritë e jashtme të Shqipërisë karakterizoheshin nga një model 
mjaft i njëtrajtshëm: deficit tregtar i përhershëm dhe i pabalancuar nga 
një suficit në rënie në sektorin e shërbimeve. bilanci total i llogarisë 
korrente shfaqte një deficit në rritje (nga 1.7 milionë në vitin 1926, 
në 10.1 milionë në vitin 1933). a ishte ky deficit i qëndrueshëm? 
fatkeqësisht, seritë me të dhëna të besueshme mbi Pbb-në nuk janë 
të disponueshme dhe kështu duhet të mbështetemi në hamendësime 
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të bazuara në informacione të ndryshme, të cilat iu referohen vetëm 
disa viteve specifike. në këtë drejtim, për vitin 1927, teksa deficiti 
i llogarisë korrente paraqitet në nivelin 2.8 milionë, vlerësimet për 
Pbb-në variojnë nga 102 milionë në 177 milionë: një interval mjaft i 
gjerë për të arritur në përfundime të rëndësishme. Megjithatë, sipas 
tyre, raporti i deficitit të llogarisë korrente ndaj prodhimit kombëtar 
duhet të ishte në intervalin midis 2.7% dhe 1.6%, një barrë jo shumë 
e papërballueshme.

Për sa i përket llogarisë së kapitalit, disbursimi gradual i huasë 
nga SVea, flukset hyrëse shtesë të kapitalit dhe një hua tjetër e 
konsiderueshme e dhënë nga italia në vitin 1931, krijuan një suficit 
të përgjithshëm në bilancin e pagesave. a ishte ky fluks hyrës i 
kapitalit një mënyrë për të mbushur hendekun e llogarisë korrente? 
në të vërtetë, bëhej fjalë për të kundërtën. Shtysa e vërtetë e flukseve 
hyrëse të kapitalit - variabli ekzogjen i ekonomisë shqiptare - ishte 
politika e regjimit fashist për të penetruar politikisht në Shqipëri. jo 
pa arsye, në disa raste, këto flukse hyrëse të kapitalit ishin në formën 
e kredive të buta ose thjesht të granteve. Shqipëria nuk shfaqej 
mjaft e gatshme për shlyerjen e huave ndaj italisë, madje kuptoi se 
qeveria italiane ishte një huadhënëse mirëkuptuese, e cila përmes 
moratoriumeve dhe fshirjeve të njëpasnjëshme, dashur-padashur 
toleronte mosshlyrjen e huasë nga ana e debitorit.

këto shpenzime tejet të larta të kapitalit mund të kishin qenë më 
të pranueshme për italinë, nëse Shqipëria do t’i kishte rritur importet 
e saj nga italia: pra nëse, përmes një marrëveshjeje të llojit “hua e 
lidhur”, eksportet më të larta italiane të kishin ribalancuar flukset 
tejet të larta dalëse të kapitalit. një gjë e tillë nuk ndodhi. Si një shenjë 
e politikës së saj të pavarur tregtare (shenjë e “mosmirënjohjes” sipas 
këndvështrimit italian), Shqipëria shpenzoi një shumë të madhe 
parash për importe nga vende të tjera: nga 25% në vitin 1925, në më 
shumë se 54%, në vitin 1929.

depresioni i Madh (1930-1934) ndikoi thellë në eksportet 
shqiptare, si dhe në mbarë rajonin e ballkanit, nisur nga pesha e 
sektorit të bujqësisë, ku çmimet pësuan rënie të thellë. në vitin 1934, 
tregtia totale e Shqipërisë u tkurr me 60% në krahasim me mesataren 
e periudhës 1926-1929. deficiti tregtar u zgjerua më tej pasi, për 
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shkak të flukseve hyrëse të kapitalit nga italia, importet shqiptare 
nuk u ndikuan ndjeshëm.

kjo ishte pika më e ulët e marrëdhënieve itali-Shqipëri. në të 
vërtetë, ekzistonin dy interesa konfliktuale: italia synonte rritjen e 
eksporteve drejt Shqipërisë, ndërkohë që kjo e fundit, e shqetësuar 
për deficitin e saj tregtar, synonte arritjen e niveleve të balancuara të 
tregtisë dhe kuotave, me qëllim kufizimin e importeve. në kushtet 
e depresionit të Madh dhe nivelit të ulët të rezervave, veçanërisht 
në vendet e evropës juglindore, balancimi i tregtisë përmes 
instrumenteve të ndryshëm (kontrolli i shkëmbimeve, tarifave dhe 
kuotave, marrëveshjet tregtare dypalëshe) ishte në atë kohë një tipar 
i përbashkët i mjaft ekonomive evropiane. italia dëshironte një 
bashkim doganor me Shqipërinë, por Zogu kishte frikë se kjo mund 
të nënkuptonte bashkim “kokë e këmbë” me italinë. Mbreti i hodhi 
sytë përreth, duke synuar sërish ndjekjen e rrugës së bashkëpunimit 
shumëpalësh përmes lidhjes së kombeve. këto përpjekje rezultuan 
të pasuksesshme dhe kështu marrëdhëniet dypalëshe midis Shqipërisë 
dhe italisë u rivendosën. në vitin 1935, me fillimin e luftës në etiopi, 
Zogu e distancoi veten nga sanksionet e lidhjes së kombeve ndaj 
italisë dhe në vitin 1936, arriti të sigurojë nga italia një paketë të re 
me vlerë 14 milionë franga ari. Megjithatë, flukset më të mëdha të 
kapitalit nga italia u shoqëruan nga një përkeqësim i mëtejshëm i 
pozicionit tregtar të italisë dhe, nga një pikëpamje ekonomike, të 
gjitha shenjat e pushtimit të ardhshëm ushtarak filluan të ishin të 
pranishme.

Sipas një fjalimi të mbajtur në vitin 1939 përpara dhomës italiane 
të unioneve dhe korporatave nga galeazzo Ciano, Ministri i jashtëm 
i italisë (besueshmëria e të cilit, megjithatë, lë vend për dyshime), 
midis viteve 1925-1938, italia kishte shpenzuar në hua, kredi të 
buta, grante dhe transferta të njëanshme, 1,837 milionë lira italiane, 
ose rreth 295 milionë franga ari me kursin aktual të këmbimit prej 
6.22. duke marrë parasysh që, përmes moratoriumeve dhe fshirjeve 
nga bilanci, ishte shlyer vetëm një pjesë e vogël e huave, kjo shifër 
nënkuptonte se në prag të aneksimit fashist të Shqipërisë, shumat e 
derdhura në Shqipëri ishin rreth 170% e prodhimit kombëtar shqiptar 
në vititn 1938, i vlerësuar në 175 milionë franga ari. një krahasim 
interesant: nëse ajo shumë do të ishte borxhi real (që gjithsesi nuk 
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ishte), borxhi i jashtëm i Shqipërisë nuk do të ndryshonte shumë nga 
ai i greqisë në ditët e sotme.

Me bashkimin pas pushtimit ushtarak (1939), u vendos një kuadër 
i ri institucional. fokusi i tij kryesor ishte Marrëveshja ekonomike, 
doganore dhe e Monedhës e së njëjtit vit, sipas së cilës u krijua një 
bashkim doganor dhe kështu, çdo lidhje e drejtpërdrejtë e frangës 
shqiptare me arin u ndërpre. franga ishte tërësisht e këmbyeshme 
me lirën italiane me një normë fikse prej 6.25, një normë kjo që 
nënkuptonte një rivlerësim të mëtejshëm të frangës kundrejt lirës, 
duke qenë se kursi i këmbimit në tregun valutor ishte rreth 6.19. 
kështu, u krijua një “zonë e vogël e lirës”, – e cila (vetëm për nga 
emri) mund të na kujtojë “zonën më të madhe të stërlinës”. një 
dekret tjetër shpalli adoptimin e regjimit të monopolit të këmbimit 
valutor, i cili do të mundësonte një kontroll më të plotë të tij. Së 
bashku me kuadrin e ri institucional, Shqipëria arriti të sigurojë 
flukse të tjera hyrëse të kapitalit dhe zgjerimi i tregtisë dypalëshe iu 
dha eksporteve italiane atë nxitje që për shumë kohë kishte qenë e 
pamundur për t’u arritur.

3. Politika Monetare në regjiMin e 
Standardit të arit

Siç u rekomandua dhe nga konferenca ndërkombëtare e Xhenovas 
në vitin 1922, parimet e standardit të arit nënkuptojnë që çdo politikë 
monetare ekspansioniste kushtëzohet nga një suficit i jashtëm (dhe 
anasjelltas); që qeveria nuk mund të marrë hua nga banka qendrore; 
që kjo e fundit duhet të administrohet në mënyrë të pavarur; dhe 
që bilanci i saj mund të investohet vetëm në mjete përsosmërisht të 
sigurta, afatshkurtra dhe vetë-likuiduese. Mund të themi me siguri 
që këto parime u përmbushën nga administrata e bkSh-së, aftësitë 
teknike të së cilës mbështeteshin në traditën e bankingut qendror 
italian. burimi kryesor i krijimit të parasë në Shqipëri ishte kanali i 
huaj përmes flukseve hyrëse të kapitalit nga italia. nisur nga suficiti 
i krijuar, bkSh-ja mund të zgjeronte kreditimin për ekonominë 
me një rritje korresponduese, nga ana e detyrimeve, të qarkullimit 
të kartëmonedhave dhe rezervave të bankave në bankën qendrore: 
në terminologjinë e sotme të “bazës monetare”. Vlen të përmendet 
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që, ashtu sikurse bankat e tjera qendrore të kohës, dhënia e kredisë 
ishte praktikë që nuk kushtëzohej vetëm te bankat e tjera (ku banka 
qendrore ishte në rolin e “bankës së bankierëve”), por gjithashtu dhe 
tek firmat jofinanciare. 

kundër bkSh-së pati disa kritika me bazë politike dhe historike, 
sipas së cilave ajo - siç shprehet dhe më lart - kontrollohej dhe 
administrohej nga një ekip i përbërë nga administratorë italianë 
(Mario alberti, Presidenti i Parë i saj, dhe amedeo gambino, 
drejtori i Përgjithshëm).

bkSh-ja ishte mjaft strikte në dhënien e kredive për ekonominë 
shqiptare, duke kontribuuar kështu në gjendjen e pazhvilluar 
të saj. Sipas statistikave të shpërndara dhe ndoshta të pasakta, 
ekonomia shqiptare regjistroi një rritje mjaft të ulët në periudhën 
midis dy luftërave botërore. Për periudhën 1927-1938, duke bërë 
disa supozime të guximshme, rritja reale kumulative mund të 
llogaritet në 12%, një rritje vjetore prej 1%. Me qëllim ruajtjen e 
konvertibilitetit me arin, rregullat e pashkruara të standardit të 
arit anonin drejt kufizimit. ky qëndrim kufizues ishte qartësisht i 
dukshëm gjatë viteve të depresionit të Madh, veçanërisht në vitet 
1932-1934, megjithatë kjo ishte një politikë mjaft e zakonshme në 
çdo vend që zbatonte standardin e arit. Pavarësisht kësaj, duhet 
thënë se raporti midis parasë në qarkullim dhe rezervave të bankave 
në bankën qendrore, si dhe aktiviteti i tyre në ar dhe valutë, mbetën 
në nivele të ulëta dhe brenda kufijve të parashikuara me ligj. kjo 
nënkupton që mund të ishte mbajtur një qëndrim monetar akoma 
dhe më ekspansionist. krahas kësaj, zhvlerësimi i frangës së arit në 
vitet ‘30 – duke rritur vlerën e rezervës së arit në monedhën vendase 
– mund të kishte mundësuar, veçanërisht gjatë depresionit të Madh, 
një politikë ekspansioniste dhe rritje të eksporteve (në një shkallë më 
të madhe, kjo ishte politika e ruzveltit në Shba). Mjerimi ekonomik 
i Shqipërisë do të kishte qenë në nivele më të ulëta.

një kritikë e dytë ishte që kredia e dhënë nga bkSh-ja nuk 
financonte investimet fikse në fabrika, makineri dhe ndërtesa. kjo 
është e vërtetë, por likuiditeti i nevojshëm i bilancit të saj nuk e lejonte 
këtë lloj financimi, i cili më mirë t’i lihej SVea-së ose institucioneve 
të tjera të veçanta të kredidhënies. në këtë drejtim, ecuria e dobët 
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e ndërhyrjes italiane konfirmohet nga një analizë e përmbledhur e 
parasë së shpenzuar në Shqipëri. fjalimi i Cianos i përmendur më 
lart, tregon se vetëm 49% e shpenzimeve italiane përdorej në mënyrë 
eficiente për hua produktive dhe investime direkte, 35% shkonte për 
ushtrinë, ndërkohë që 6% llogaritej si “shpenzime politike”, ndoshta 
ryshfete të paguara nga regjimi fashist.

një kritikë tjetër ishte që standardi i arit u përdor nga bkSh-ja si 
një mënyrë për të futur duart – përmes emetimit të kartëmonedhave 
– në arin e ruajtur nga familjet shqiptare: një akuzë kjo për largimin 
e arit nga Shqipëria. në fakt, qëllimi i bkSh-së ishte hedhja në 
qarkullim e kartëmonedhave të reja dhe mbledhja e metalit dhe e 
kartëmonedhave të vjetra. Megjithatë, në këtë drejtim duhet theksuar 
se akumulimi i arit nga bkSh-ja rezultoi nga blerjet e arit nga ana e 
saj në tregun e hapur dhe burimet për blerjen e tij vinin nga flukse 
të mëdha hyrëse të kapitalit nga italia. në një lloj forme të historisë 
kundërfaktike, ne mund të shtrojmë pyetjen se çfarë do të kishte 
ndodhur nëse këto flukse nuk do kishin hyrë në Shqipëri: do të 
kishte pasur një zhbalancim të konsiderueshëm të pagesave të vendit 
me jashtë, me një fluks dalës rezultues të arit (vetëm nëse qeveria 
shqiptare do të rregullonte llogaritë e saj të jashtme, duke ulur 
importet në mënyrë drastike dhe standardin e jetesës për popullsinë 
tejet të rrënuar). një pyetje tjetër ka të bëjë me vendndodhjen fizike 
të rezervës së arit. Për “arsye sigurie”, ai ruhej kryesisht në romë (dhe 
këtu e ka origjinën dhe konflikti i gjatë lidhur me “arin shqiptar”, i 
përmendur në fillim të diskutimit tim), por në fakt transferimi ligjor i 
arit nga bkSh-ja tek autoritetet italiane nuk ndodhi kurrë.

Pas aneksimit, stoku i arit mbeti kryesisht i pandryshuar dhe, 
në një ekonomi deri atëherë të lidhur me ekonominë italiane në të 
njëjtën “zonë të lirës”, përbërësi jo-ar i rezervës (kryesisht mjete 
në lira, duke përfshirë bonot e thesarit) ra në kolaps për shkak të 
transfertave të mëdha nga vendi aneksues tek vendi i aneksuar, dhe 
për qëllime lufte. Për rrjedhojë, norma e inflacionit u rrit në mënyrë 
të jashtëzakonshme (indeksi i çmimeve të prodhuesit u rrit nga 100 
në janar 1939, në 1096.9 në dhjetor 1943).

Periudha e “zonës së lirës” ishte shumë e shkurtër për të dhënë një 
vlerësim përfundimtar të pasojave të saj. Mund të thuhet me siguri 
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se integrimi institucional me italinë nuk u pasua nga një integrim 
ekonomik eficient, bazuar në aspektet plotësuese të të dy ekonomive. 
Me siguri, analiza kosto-përfitim do të rezultonte negative për italinë. 
në të njëjtën kohë, as në Shqipëri nuk pati ndonjë zhvillim real, duke 
mbetur në një gjendje të prapambetur.

* alessandro roselli, akademik nderi, Cass business School, City university, londër.
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prof. dr. priamo BollaNo*

Politika Monetare dhe MekaniZMi 
ekonoMik gjatë SiSteMit MoniSt në 

ShqiPëri

hYrje

Politika monetare, ashtu si i tërë mekanizmi ekonomik në Shqipërinë 
e periudhës së monizmit (1945-1990), ka qenë e kushtëzuar tërësisht 
nga ambienti politik, ideologjik, teorik, ekonomik, social e komercial, 
dhe, nga çdo anë, mbartte kufizimet e epokës përkatëse, shkëputur 
nga teoria e ekonomiksit perëndimor në tërësi, dhe nga ideologjia e 
strategjia e marketingut bashkëkohor, në veçanti.

Zhvillimet e brendshme ekonomiko-shoqërore, si dhe 
marrëdhëniet politike dhe ekonomike ndërkombëtare, sidomos me 
partnerët kryesorë të asaj periudhe, kanë lënë vulën e tyre, në radhë të 
parë, në natyrën, gjerësinë dhe shkallën e shtrirjes së marrëdhënieve 
të mallit e të parasë në ekonominë shqiptare dhe, në radhë të dytë, 
në përmbajtjen, funksionin dhe rolin e instrumenteve kryesorë të 
mekanizmit ekonomikë d.m.th të çmimit, fitimit, interesit dhe pagës, 
të financimit buxhetor dhe kreditimit bankar, të stimujve materialë e 
atyre moralë, të drejtimit ekonomik me llogari më vete - hozrashotit 
- dhe të drejtimit administrativo-shtetëror.
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1. rreth alternatiVëS Së ZhVilliMit të 
ekonoMiSë

kusht i ekzistencës, përparimit dhe zhvillimit të çdo sistemi 
ekonomik, në nivel makro por edhe në atë mikro, pavarësisht 
shtrirjes së tij gjeografike dhe kohës, është se si i përgjigjet ai çështjeve 
themelore: çfarë?; si?; kush?; kur?; dhe për kë do të prodhohen?. Për 
kushtet e Shqipërisë së pasluftës - vend me territor të vogël e të 
kufizuar, me një popullsi kryesisht fshatare dhe 90% analfabete, me 
një klasë punëtore të vogël në numër e në formim, me prapambetje 
të madhe teknike, me një rend ekonomiko-shoqëror gjysëm-feudal, 
dhe marrëdhënie të dobëta kapitaliste, me ekonomi të shkatërruar 
dhe financat të boshatisura - përgjigja e çështjeve të mësipërme nuk 
mund të jepej jashtë përcaktimit të drejtimit që do të merrte vendi, 
dhe kryesisht ekonomia. 

Zgjedhja e rrugës së zhvillimit të ekonomisë bëhej më imperative 
sepse vendi kishte mundësi të kufizuara prodhimi, trashëgoi një 
inflacion në përmasa tepër të mëdha, tregtia ishte gati e paralizuar 
dhe në treg, përveç drithit, mungonin dhe mjaft artikuj të tjerë të 
domosdoshëm si kripa, sheqeri, vajguri, ilaçet e ndryshme etj. 
kostoja e jetesës së punonjësve ishte tepër e lartë. rreziku i urisë 
dhe i sëmundjeve kanoste gjithë vendin. në nëntor të vitit 1944, një 
napolon ari këmbehej me 520 franga shqiptare, kundrejt 20 fr. ari që 
ishte kursi i tij në vitin l938, ndërsa kostoja e jetesës së popullit, në 
vitin 1945, llogaritej në rreth 2 400 fr.shq., afërsisht mbi 30 herë më 
e lartë se në tremujorin e parë të vitit 1939 dhe dy herë më shumë se 
rrogat dhe mëditjet mesatare të nëpunësve ose punëtoreve, atë vit. 

kjo situatë shtronte urgjentisht për zgjidhje disa çështje.

•	 Rindërtimin	 e	 vendit	 të	 shkatërruar	 nga	 lufta	 dhe	 futjen	 në	
rrugën e zhvillimit normal të ekonomisë.

•			Në	kushtet	kur	popullsia	kërcënohej	nga	rreziku	i	urisë,	sigurimi	
i bukës krahas artikujve të tjerë të domosdoshëm për jetesën, 
si dhe mbyllja e shtigjeve të çdo lloj spekulimi dhe tregu të zi, 
ishte detyrë e dorës së parë.
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•	 Vendosjen	e	lidhjeve	të	reja	ekonomike	ndërmjet	industrisë	dhe	
bujqësisë dhe midis fshatit e qytetit.

Përcaktimi i drejtimit që do të merrte zhvillimi i ekonomisë 
përbënte edhe çelsin e zgjidhjes së problemeve të mësipërme. 

në atë kohë shtroheshin dy alternativa zhvillimi: e para, të 
ndërtohej një rend dhe një sistem ekonomiko-shoqëror monopartiak, 
me ekonomi të centralizuar, pa pronë private dhe iniciativë të lirë, 
sipas modelit të lindjes; ose e dyta, të ndërtohej një rend e një sistem 
ekonomiko-shoqëror demokratik i tipit perëndimor dhe pluralist, 
mbështetur në pronën private dhe në ekonominë e tregut të lirë, 
sipas parimit të njohur “laissez fair”. 

rrethanat e krijuara, kur në pushtet kishin ardhur forcat që 
luftuan të bashkuara rreth frontit nacional Çlirimtar dhe kur krerët 
e organizatave nacionaliste ishin larguar bashkë me okupatorët 
dhe, nuk përbënin më faktor ndikues në zhvillimet e brendshme të 
vendit, alternativa e zhvillimit që gjeti miratim, nuk mund të ishte 
tjetër veçse, alternativa e parë, e parashtruar nga PkSh-ja, e cila e 
drejtonte shtetin e vetme. 

këtë detyrë e zgjidhi përfundimisht Plenumi V i komitetit qendror 
të Partisë, i shkurtit 1946. ai, duke kritikuar ashpër qëndrimin dhe 
pikëpamjet liberale e oportuniste të Sejfulla Malëshovës, në atë kohë 
President i bankës dhe kryetar i komisionit ekonomik, për praninë 
e “dy ekonomive paralele” dhe si përkrahës e nxitës i alternativës së 
dytë të zhvillimit, dha orientimin “Çdo gjë për forcimin e sektorit të 
shtetit, luftë të pamëshirëshme kapitalit privat”. 

Me orientimet e tij, ky plenum shënoi mbylljen e diskutimeve për 
alternativat e zhvillimit që duhej ndjekur dhe pas tij, vendi do të futej 
në rrugën e ndërtimit të rendit socialist. Me këtë orientim, plenumi 
përcaktoi natyrën dhe përmbajtjen e politikës monetare dhe në tërësi, 
të mekanizmit ekonomik që do te ndiqej pas çlirimit të vendit. 

Zbatimi i tyre është realizuar në tre etapa kryesore.
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2. ZotëriMi i MarrëdhënieVe të Mallit 
e të ParaSë, nga ana e Shtetit

etapa e parë ka të bëjë me “ethet dhe dhimbjet e lindjes”, dhe 
kap periudhën 1944 deri më 1948. ajo ka si karakteristikë kontrollin 
dhe zotërimin nga ana e shtetit monist, të marrëdhënieve të mallit e 
të parasë.

në ketë kuadër u zbatua shpejt dhe me dhunë një program i gjerë 
shndërrimesh me karakter demokratik e socialist, me synim shkëputjen 
e të gjithë pasurisë nga duart e borgjezisë vendase dhe të çifligareve, si 
dhe të kapitalit financiar të huaj, dhe përqendrimin e mjeteve kryesore 
të prodhimit e të qarkullimit në duart e shtetit - hedhjen e bazave për 
një sistem ekonomik pa shtypës e pa të shfrytëzuar. 

Për këtë qellim u shpronësuan menjëherë shtresat e popullsisë që 
kishin bashkëpunuar me pushtuesit; u shtetëzuan minierat, shoqëritë 
aksionere dhe fermat që zotëroheshin nga kapitali financiar i huaj 
dhe ai vendas; u godit kapitali i madh tregtar që gjatë luftës kishte 
siguruar fitime përrallore; u shtetëzuan bankat dhe u vu nën kontroll 
qarkullimi monetar; u krye reforma agrare që zhduku klasën e 
çifligareve dhe e bëri fshatarin zot të tokës dhe të mjeteve të punës; u 
krijua sektori shtetëror dhe ai kooperativist në tregti; u krijua sistemi 
i ri financiar dhe pushuan së vepruari ligjet e vjetra ekonomiko-
financiare; u vu nën kontroll dhe u disiplinua lëvizja e lirë e çmimeve 
me pakicë dhe me shumicë; u hodhën hapa për një politikë unike 
e të centralizuar në formimin e tyre; u zbatua një sistem i veçante 
grumbullimi dhe furnizimi, i racionuar përmes triskave etj.

të gjitha këto së bashku lejuan kalimin në duart e shtetit monist, 
me përjashtim të bujqësisë, të pozitave kyçe të ekonomisë, dhe e 
benë atë furnizuesin, administratorin dhe rregulluesin e vetëm të 
jetës ekonomike e të marrëdhënieve të tregut. 

Për zbatimin e këtij programi, vështirësitë nuk ishin të pakta. 
Mungonin mjetet materiale dhe financiare, ndërsa eksportet nuk 
përballonin dot nevojat në rritje të importit, si për mallra konsumi, 
ashtu edhe për makineri, lëndë të para e materiale të tjera. Mungonte 
gjithashtu edhe përvoja ose arti i drejtimit dhe i administrimit 
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të ekonomisë. nga ana e tyre, klasat e përmbysura nga pushtetit 
politik, duke ëndërruar për “parajsën e humbur”, në luftë kundër 
programit ekonomik të hartuar nga pushteti, përdorën gjithë 
avantazhet që u kishin mbetur, krijuan turbullira e bënë sabotime 
në jetën ekonomike, duke shkaktuar vështirësi në zhvillimin e 
ekonomisë dhe në furnizimin e popullit. ndërkohë marrëveshjet 
ekonomike me jugosllavinë, miratuar në nëntor të vitit 1946, për 
koordinimin e planeve, barazimin e monedhës, njësimin e çmimeve 
dhe bashkimin doganor, e vinin Shqipërinë nën kontroll të plotë 
ekonomik dhe politik të jugosllavisë. Së bashku me moslëvrimin 
nga ana e jugosllavisë, të kredisë dhe të mosdërgimit të mallrave 
të parashikuara, si dhe të çuarjes në jugosllavi të asaj sasie të pakët 
malli që kish tregu shqiptar, ato krijuan vështirësi serioze në treg. në 
banka u grumbulluan sasi të mëdha dinarësh, vlefta e lekut u ul dhe 
vendi u zhyt në një inflacion të madh, me ndikime të ndjeshme në 
mbulimin e fuqisë blerëse.

Për kapërcimin e tyre, shteti monist u mbështet në rezervat 
materiale e financiare që dispononte vendi dhe në kryerjen e 
reformave fiskale, monetare, si dhe të reformave të tjera. të ardhurat 
nga tatimi i jashtëzakonshëm mbi fitimet e luftës për vitet 1945-
1946, përbënin mbi 50% të të ardhurave të buxhetit të shtetit. nga 
ana tjetër, vulosja (syrsharzhimi) e monedhës, mbylli shtigjet për 
depërtimin nga jashtë të kartëmonedhave që kishin marrë me vete të 
arratisurit politikë dhe pakësoi qarkullimin monetar me rreth 20%. 
ndërsa reforma monetare, duke këmbyer monedhat e vjetra me ato 
të rejat, në raportin 5 me 1 dhe deri në 5000 franga shqiptare për çdo 
familje, i krijoi mundësi shtetit të tërheqë nga duart e borgjezisë një 
pjesë të mirë të parasë dhe të sigurojë një pakësim të kartëmonedhave 
në qarkullim, në masën 8 herë.

në kapërcimin e vështirësive, shteti monist kishte mbështetjen 
kryesore - entuziazmin e madh dhe mobilizimin e paparë të masave 
punonjëse, të lindur që nga lufta, të përforcuar nga shtetëzimi pa 
shpërblim dhe i dhunshëm i pasurisë dhe i kapitalit të shtresave të 
pasura, dhe përdorimi i një pjese të tyre në dobi të rindërtimit të 
vendit dhe plotësimit të nevojave të masave punonëtore. Mbi këtë 
bazë shpërtheu kudo puna vullnetare dhe aksionet masive të masave 
për rindërtimin e vendit dhe zhvillimin e shpejtë të ekonomisë.
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rezultat i tyre ishte ndryshmi, brenda një kohe të shkurtër, i 
strukturës së prapambetur ekonomiko-sociale të vendit, kalimi në 
krijimin e ekonomisë shumëformëshe, dhe në zotërimin nga ana e 
shtetit të pozitave komanduese të ekonomisë. ne vitin 1947, sektori 
shtetëror zotëronte 100% të industrisë, të tregtisë së jashtme, në 
financa dhe në banka, ndërsa në tregtinë me pakicë, sektori shtetëror 
së bashku me atë kooperativist, përfaqësonte 95% të qarkullimit të 
mallrave. ato gjithashtu krijuan premisat e nevojshme për kalimin, 
duke filluar nga viti 1947, në drejtimin e ekonomisë mbi bazën e planit 
direktivë shtetëror, krahas me veprimin e cunguar të marrëdhënieve 
të mallit e të parasë, e të kategorive ekonomike që lidhen me to. 

 
3. MekaniZMi ekonoMik gjatë 

ndërtiMit të baZëS ekonoMike të 
SoCialiZMit

etapa e dytë përfshin periudhën e ndërtimit të bazës ekonomike 
të socializmit, 1949-1960, dhe ka si karakteristikë përdorimin e 
kategorive ekonomike, në kuadrin e drejtimit me plan, si leva të 
fuqishme për nxitjen e punonjësve në realizimin e detyrave. 

Zhvillimi i ekonomisë nuk mund të bazohej për një kohë të gjatë 
vetëm në entuziazmin e masave dhe në emulacion. ai duhej të 
mbështetej te stimuli ekonomik dhe nxitja materiale për arritjen e 
rezultateve të larta dhe për ngritjen e rendimentit në punë.

Për t’iu përgjigjur kushteve që kërkonte drejtimi i planifikuar 
shtetëror i ekonomisë, u riorganizua drejtimi ekonomik i 
ndërmarrjeve mbi bazën e llogarisë më vete, që siguronte udhëheqjen 
e centralizuar nga ana e shtetit me pavarësinë ekonomiko-operative 
të tyre, në realizimin e detyrave; u përsosën kriteret e formimit dhe 
struktura e çmimeve, bashkë me to edhe kriteret e përdorimit nga 
ana e ndërmarrjeve, të fitimit të planifikuar dhe atij jashtë planit; 
buxheti i shtetit u bë plani kryesor financiar i ekonomisë, me objektiv 
kryesisht zhvillimin e ekonomisë dhe të sektorëve social-kulturorë; 
tatimet e humbën karakterin e tyre fiskal; ndërsa, banka e shtetit e bë 
qendër e vetme e emetimit të monedhës, e llogarisë dhe e kreditit, 
dhe për të mënjanuar lindjen e debi-kredive ndërmjet ndërmarrjeve 
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ekonomike, u përdor gjerësisht kredia për mallrat në udhëtim, ose 
të ashtuquajturin “akreditiv” etj. njëkohësisht u vu mbi baza më 
të drejta sistemi i shpërblimit sipas punës, me synim stimulimin 
materialisht të punës së kualifikuar, punës se rëndë etj.

ndërkohe, i përballur me vështirësitë e shumta që krijonte sistemi 
i grumbullimit dhe i furnizimit në fuqi nga janari i vitit 1949, shteti u 
detyrua ta ndryshonte atë, duke kaluar në një sistem të ri, të ngjashëm 
me të ashtuquajturën Politikë e re ekonomike (neP-i), që u zbatua 
në rusinë Sovjetike, në vend të ashtuquajturit “komunizëm i luftës”.

Sistemi i ri i grumbullimit dhe i furnizimit parashikonte që: a) 
fshatarësia të dorëzonte si detyrim ndaj shtetit, një sasi prodhimi me 
çmime shumë të ulëta; b) tepricat e prodhimeve bujqësore e blegtorale 
administroheshin nga vet ajo dhe mund t’i nxirrte lirisht e t’i shiste 
në treg ose t’ia shiste shtetit me çmime më të larta se ato të dorëzimit 
të detyrueshëm; c) furnizimi i popullsisë në qytet do të vazhdonte të 
kryhej në mënyrë të garantuar, përmes sistemit të triskëtimit, duke 
përjashtuar nga ky furnizim tregtarët privatë, pronarët e restoranteve, 
të hoteleve, zejtarët e pakooperuar dhe fshatarësia; ç) nevojat për 
prodhime industriale të fshatarësisë do të plotësoheshin nga ajo 
vetë përmes tregut reciprok, përmes shkëmbimit të tepricave të 
prodhimit bujqësor e blegtoral me prodhime industriale; d) nevojat e 
popullsisë së qytetit ose të fshatit mbi ato të furnizimit të garantuar 
ose të shkëmbimeve në tregun reciprok, plotësoheshin në tregun e 
lirë shtetëror dhe në tregun e lirë privat.

në vijimësi u punua për përgatitjen e kushteve ekonomike për 
heqjen e sistemit të triskëtimit, i cili nuk përputhej me kërkesat e 
shpërblimit sipas punës dhe nuk krijonte plotësisht mundësi që çdo 
punonjës, me pagën që merrte, të blinte lirisht në treg, duke përcaktuar 
vet radhën e plotësimit të nevojave të veta për mallra të ndryshme 
konsumi. kjo sepse, ndërsa sasia e të ardhurave përcaktohej nga 
sasia dhe cilësia e punës së kryer nga secili, shpërndarja e mallrave 
të konsumit me anë të triskave bëhej në bazë të personave që kishte 
në ngarkim çdo punonjës. rrjedhimisht, në kushtet e çmimeve të 
ulëta të tregut të garantuar, një punëtor i pakualifikuar që kishte 
në ngarkim më shumë persona, pavarësisht se bënte një punë të 
thjeshtë, merrte për konsum vetjak dhe të familjes, më shumë mallra 
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konsumi, sesa një punonjës tjetër, qe bënte një punë më të rëndë ose 
më të kualifikuar, por që kishte në ngarkim më pak persona.

ndërkohë përgatitja e kushteve për heqjen e sistemit të triskëtimit 
do të nxiste materialisht punonjësit e qytetit dhe të fshatit për rritjen e 
rendimentit në punë, si kusht për të siguruar të ardhura më të mëdha 
dhe për të plotësuar më mirë nevojat e tyre materiale e kulturore. Për 
këtë, deri ne fund të vitit 1957, u bënë disa ulje çmimesh të shitjes 
me pakicë dhe u zbatuan masa të tjera favorizuese për popullin, me 
një përfitim vjetor prej 4, 2 miliardë lekësh. njëkohësisht, u zbatuan 
masa lehtësuese në fushën fiskale ndaj fshatarësisë, përmes uljes ose 
faljes së tatimeve financiare të prapambetura, të uljes së normave 
të dorëzimit të detyrueshëm dhe të ngritjes së nivelit të çmimeve të 
grumbullimit etj. Si rrjedhim i tyre, ndërsa në vitin 1955 fshatarësia 
paguante tatime e taksa, në të holla ose në natyrë, 2,1 miliard lekë, 
në vitin 1961 këto llogariteshin në 874 milion lekë, ose rreth 2,5 herë 
më pak.

Zbatimi i këtyre masave dhe përdorimi në interes të zhvillimit 
të ekonomisë, nga njëra anë, i kreditit shtetëror në formën e huave 
shtetërore dhe të depozitave të kursimit në bankë, si edhe nga ana 
tjetër, i ndihmave ekonomike e kredive nga bashkimi Sovjetik dhe në 
tërësi nga shtetet e bllokut të lindjes, i dha impulse të reja shtytëse 
zhvillimit e përparimit të vendit. 

Me realizimin e planit të dytë pesëvjeçar, në fund të vitit 1960, shteti 
monist shpalli ndërtimin e bazës ekonomike dhe futjen e vendit në 
etapën e ndërtimit të bazës materialo-teknike të socializmit. Shqipëria, 
nga vend agrar i prapambetur, u shndërrua në një vend bujqësor-
industrial. u hoq plotësisht sistemi i triskëtimit, tregu i garantuar dhe 
ai reciprok, dhe u kalua në sistemin unik të tregut shtetëror, krahas 
me praninë edhe të tregut fshatar kooperativist; u përsosën format e 
qarkullimit të mallrave; u krijuan kushte për një zbatim më të mirë të 
parimit të shpërndarjes sipas sasisë dhe cilësisë së punës, etj.

ndërtimi i bazës ekonomike të socializmit likuidoi çdo lloj prone 
private, dhe pronën shoqërore, shtetërore dhe kooperativiste, e 
bëri formë sunduese në marrëdhëniet në prodhim. Mbi këtë bazë, 
në Shqipëri, siç ka nënvizuar profesori i nderuar aristotel Pano, 
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krahas monizmit shtetëror dhe atij ideologjik partiak, u vendos 
edhe monizmi ekonomik, ai i pronës dhe i çdo veprimtarie tjetër 
ekonomiko-shoqërore në çdo fushë. kjo shënoi njëkohësisht 
edhe sundimin e plotë të planifikimit natyror shtetëror direktiv, të 
gërshetuar me përdorimin e disa kategorive ekonomike të cunguara 
e gjysmake, që lidhen me prodhimin e qarkullimin e mallrave dhe 
veprimin e kufizuar të ligjit të vlerës. 

4. MekaniZMi ekonoMik gjatë etaPëS Së 
ndërtiMit të Plotë të SoCialiZMit

etapa e tretë kap periudhën e ndërtimit të plotë të shoqërisë 
socialiste - vitet 1960-1990. karakteristikë e saj është drejtimi mbi 
bazën e planit natyror shtetëror direktiv dhe të përdorimit të cunguar 
dhe të kufizuar të marrëdhënieve monetare, si dhe lufta kundër çdo 
lloj ekonomizmi. 

në përcaktimin e politikës monetare dhe të mekanizmit ekonomik 
gjatë kësaj etape, përveç ndikimit që ushtroi ndihma materiale dhe 
mbështetja ekonomike nga ana e kinës, ndikim të veçantë ushtroi 
edhe zbatimi i përvojës nga zhvillimi i të ashtuquajturit “revolucion 
kulturor kinez”. 

Në	plan	të	brendshëm,	si	faktorë	endogjen	(	greq.	ενδογενής)	në	
politikat monetare dhe mekanizmin ekonomik, ndikuan: vënia e 
politikës së partisë në plan të parë; zbatimi i parimit të mbështetjes 
në forcat e veta dhe ndalimi i marrjes së çfarëdolloj ndihme a kredie 
nga vendet kapitaliste dhe revizioniste; zbatimi i një regjimi të 
rreptë kursimi kudo e në çdo gjë; heqja dorë gradualisht nga interesi 
individual e stimulimi ekonomik material dhe dhënia përparësi 
interesit të përgjithshëm dhe të stimujve moralë; ecja graduale në 
zbatimin e tezës staliniane se për kalimin në ndërtimin e shoqërisë 
komuniste, prodhimi i mallrave dhe ligjet e kategoritë ekonomike 
që lidhen me të, duhet të shkojnë vazhdimisht duke u ngushtuar e 
kufizuar deri sa të vijë likuidimi i plotë i tyre. 

në këtë kuadër, u hoqën nga praktika ekonomike mbi 200 lloje 
shpërblimesh të ndryshme suplementare dhe u kalua në një farë 
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barazitarizmi në shpërblime, duke vendosur raportin 2 me 1 midis 
pagave maksimale dhe atyre minimale etj. Shkurt, nga çdo pikëpamje 
u mbivlerësua plani dhe ana materiale natyrore, dhe u mohua roli i 
tregut, i mekanizmave ekonomikë dhe i iniciativës së lirë, d.m.th i 
parimit të njohur “laissez fair” në zhvillimin e ekonomisë.

Ndërsa,	ndër	faktorët	kryesorë	eksogjen	(	greq.	εξωγενής	).	krahas	
pranisë dhe acarimit të luftës së ftohtë të vendeve perëndimore 
kapitaliste mbi ekonominë dhe vendin tonë, ndikim ushtroi edhe 
shkëputja e çdo lloj marrëdhënieje dhe ndihme ekonomike me bS, 
si dhe acarimi i krizave të ndryshme ekonomike dhe energjetike të 
botës kapitaliste e revizioniste.

faktorët e jashtëm, nuk ushtronin ndikimin e tyre të drejtpërdrejtë 
në njësitë ekonomike të veçanta dhe nuk i çonin ato drejt falimentimit. 
Por në të kuadrin e mbarë ekonomisë së vendit, ndikimi i tyre ishte 
i plotë dhe mjaft i ndjeshëm. në kushtet e mbështetjes në forcat 
e veta, të rendimentit të ulët në punë, si rrjedhojë e prapambetjes 
tekniko-shkencore të prodhimit dhe të mos marrjes së kredive 
e të ndihmave nga jashtë, përballimi i këtij ndikimi nuk mund të 
bëhej ndryshe veçse me përdorimin joracional dhe pa efektivitet të 
faktorëve të zhvillimit ekonomik, me mbajtjen në një niveli të ulët 
të konsumit të popullit dhe me shtimin e sakrificave dhe të masave 
shtrënguese ndaj popullsisë.

rezultat logjik i këtij kursi nuk ishte ngritja e mirëqenies së 
punonjësve si qëllimi themelor i prodhimit që trumbetohej nga 
partia-shtet, por shfaqja në formë të re e dukurive negative, që 
janë bashkudhëtare të ekonomisë së prodhimit dhe të qarkullimit 
të mallrave. Sidomos nga mesi i viteve ‘70, me prishjen edhe të 
marrëdhënieve ekonomike me kinën, disproporcionet në ekonomi 
dhe mospërputhjet ndërmjet anës materiale dhe asaj vlerore të 
prodhimit, që çonin në mospërputhjen e ofertës së mallrave me 
kërkesat e konsumatorëve dhe në mos plotësimin e shportës së 
zonjës së shtëpisë, këto dukuri filluan të shfaqen me tërë forcën e 
tyre. kështu, ato u bënë të dukshme në formën e: a) racionimit të 
konsumit të popullatës, përmes të tolonave dhe listave, që u shtri jo 
vetëm në mallra të tilla si televizorë dhe pajisjet elektro-shtëpiake, por 
edhe për mallrat bazë të konsumit, si në qytet ashtu edhe në fshat; 



93

b) krijimit të radhëve pa fund para dyqaneve; c) nxitjes së prirjeve 
negative, dëmtimeve dhe vjedhjeve masive të pronës shoqërore dhe 
raportimeve fiktive për punën dhe për realizimin e planeve; ç) zbehjes 
së interesit për punë dhe për ngritjen e rendimentit, në kultivimin e 
dembelizmit e të parazitizmit etj; d) krijimit të parave “të tepërta” në 
xhepat e popullatës dhe të uljes së aftësisë blerëse të saj. 

gjendja ekonomike u përkeqësua më tej në fillim të viteve ‘80, 
me masat për shoqërizimin e oborrit kooperativist dhe tufëzimin 
kolektiv të bagëtive të anëtarëve të kooperativave bujqësore, si 
dhe me shndërrimin e kooperativave të tipit të lartë në ndërmarrje 
bujqësore. 

Shoqërizimi i oborrit dhe tufëzimi i bagëtive, e shndërroi 
fshatarin nga prodhues në konsumator, njësoj si punëtori në qytet. 
kjo masë zhduku edhe interesimin e fundit material të fshatarësisë 
kooperativiste për shtimin e prodhimit, përmes iniciativës së 
lirë individuale të saj. trajtuar së bashku edhe me shtetëzimin pa 
shpërblim të mjeteve të prodhimit të kooperativave të tipit të lartë 
që shndërroheshin në ndërmarrje bujqësore shtetërore, këto masa 
shënonin kalimin gradual drejt kufizimit dhe zhdukjes së prodhimit 
dhe të qarkullimit të mallrave dhe të kategorive ekonomike që lidhen 
me të, dhe të veprimit të ligjit të vlerës.

Siç kanë theksuar mjaft studiues të huaj që kanë studiuar të 
ashtuquajturën “përvojë shqiptare”, me këto masa Shqipëria u 
shndërrua në një fushë eksperimentale unike, në një laborator 
eksperimentimi të ideve autarkike e voluntariste të enver hoxhës, 
për prodhimin e bukës në vend, e të mbështetjes në forcat e veta, 
në kushtet e rrethimit të egër borgjezo-revizionist, të udhëhequr nga 
slogani “bar do të hanë shqiptarët, por nuk i nënshtrohen dhe nuk i 
zgjasin dorën imperializmit”.

në vitet 80, gjithçka fliste se vendi ndodhej para një kolapsi të 
madh, një krize dhe katastrofe ekonomike. detyrat e planit nuk 
realizoheshin, mungesat në treg shtoheshin vazhdimisht, sasia 
e mallrave për konsum kufizohej dhe vështirësohej plotësimi 
i nevojave të punonjësve. në tërësi konsumohej më shumë se sa 
prodhohej. Statistikat tregojnë se në fund të këtij dhjetëvjeçari, 
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produkti i brendshëm bruto për frymë të popullsisë llogaritej në 575 
uSd, ose mesatarisht 1,6 dollarë në ditë, çka tregon se vendi ishte në 
një varfëri të plotë; mjetet monetare të lira të popullatës llogariteshin 
rreth 1,2 miliard lekë, ose mbi 10% e të ardhurave monetare gjithsej 
të saj, nga të cilat në formën e parave në dorë, ishin 441 milionë lekë. 
në të njëjtën kohë, në vitin 1990, gjendja e rezervave ishte pakësuar 
për 1,7 miliard lekë, eksporti neto si element i formimit të Pbb-së 
paraqitej minus 1,2 miliard lekë; deficiti buxhetor shtohej nga viti në 
vit etj. Megjithëse kushtetuta e vendit e ndalonte marrjen e kredisë 
nga jashtë, borxhi tregtar, si rrjedhojë e tejkalimit të ndeshëm të 
importit ndaj eksportit, llogaritej në disa qindra milionë dollarë.

Si rrjedhojë e politikës ekonomike të ndjekur dhe e mekanizmit 
ekonomik të përdorur që nga mesi i viteve 80, ramiz alia, i 
ndodhur para krizës së thellë ekonomike në të cilën ndodhej vendi, 
u mundua pa sukses që përmes thellimit të demokratizimit të jetës 
së vendit, të ringjallte ekonominë e shkatërruar dhe të falimentuar. 
këtij qëllimi i shërbenin, heqja dore nga shoqërizimi i oborrit dhe 
tufëzimi i bagëtive të anëtarëve të kooperativës, si dhe zbatimi i të 
ashtuquajturit “mekanizmi i ri ekonomik”. 

Për këtë qëllim u miratuan dhe një sërë ligjesh e dispozitash, që 
së toku shënonin kufizimin e veprimit të planifikimit të centralizuar 
shtetëror, heqjen dorë nga vënia në plan të parë të politikës së partisë, 
dhe lejonin që krahas burimeve e kapitalit të brendshëm, për nxitjen 
e prodhimit, të mund të përdorej edhe kapitali i jashtëm, si dhe një 
sërë masash të tjera.

Por, masat e mësipërme u shpallën dhe filluan të zbatoheshin 
tepër vonë. Pakënaqësia popullore dhe shpërthimi i papërmbajtur 
i energjive të masave të ndrydhura për dekada të tëra, idealet e tyre 
për një jetë më të mirë e të civilizuar, çuan në përmbysjen paqësore 
të sistemit politik dhe ekonomik monist dhe në vendosjen e sistemit 
demokratik, me pluralizëm politik, pronë private, iniciativë të lirë 
dhe ekonomi tregu. 

ekspozeja e shkurtër e parashtruar më sipër tregon se sistemi 
ekonomik dhe instrumentet e tij - mbështetur në përparësinë e planit 
ndaj tregut - që u zbatua në periudhën e monizmit, nuk ishte gjë tjetër 



95

veçse një lloj hibridi ekonomik, që vepronte jashtë kërkesave të ligjeve 
ekonomike objektive. teorikisht, por edhe praktikisht, ai nuk mundi 
të siguronte plotësimin e nevojave gjithnjë në rritje të punonjësve, 
mbi bazën e shtimit të pareshtur të prodhimit, mbështetur në 
teknikën e përparuar. kështu, planifikimi natyror i centralizuar nuk 
mund të luante rolin e “dirigjentit” në drejtimin e ekonomisë, sepse 
kur gjithçka i nënshtrohet planifikimit dhe mohohet roli i tregut, 
jo çdo gjë mund të funksionojë me “përpikmërinë e mekanizmit të 
sahatit”. dirigjenti i orkestrës, tingujt e instrumenteve të ndryshme 
muzikore, i harmonizon dhe i sinkronizon për arritjen e melodisë 
së kërkuar, ndërsa planifikimi natyror direktiv shtetëror mohonte 
veprimin e bashkërenduar dhe rolin e agjentëve të tjerë në zhvillimin 
e ekonomisë, sidomos rolin e “dorës së fshehtë”, siç e quante adam 
Smithi tregun me mekanizmin e tij. 

Praktika tregoi se i bazuar në politizimin e gjithçkaje, në parullat 
ideologjike dhe në dëshirat voluntariste, dhe jo në nxitjen ekonomike 
dhe interesin individual material, sistemi i drejtimit i mbështetur në 
planifikimin natyror direktiv, e humbi garën ekonomike dhe çështjes 
“kush? Cilit?” nuk i dha përgjigje në favorin e vet. rrjedhimisht, ai 
nuk mundi të mënjanonte nga jeta ekonomike dukuritë negative të 
ekonomisë së prodhimit e të qarkullimit të mallrave. e vetmja gjë që 
siguroi ishte: nga njëra anë, vendosja me dhunë e barazisë së plotë 
ekonomike të popullit në varfëri - me përjashtim të nomenklaturës 
dhe hierarkisë partiake e shtetërore - dhe nga ana tjetër, ndryshimin 
e formës së shfaqjes së krizave, inflacionit, papunësisë etj. 

 

PërfundiMe:

nga analiza sa më sipër, dalim në disa përfunidme: 

Së pari, planifikimi i centralizuar direktiv shtetëror, edhe duke 
përdorur metodat e përparuara të zbatimit të matematikës në 
ekonomi, që lejon teknika moderne elektronike, nuk mund të mbajë 
parasysh e të parashikojë kërkesat dhe preferencat jo të njëjta e jo të 
barabarta të miliona njerëzve, me nivel të ndryshëm të ardhurash, në 
ndryshim e rritje të vazhdueshme. 
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Së dyti, në kushtet e ekonomisë të planifikimit shtetëror paraja 
nuk mund të ishte dhe as mund të luante rolin e ekuivalentit të 
përgjithshëm, por vetëm rolin e njësisë shprehëse edhe llogaritëse, 
si dhe funksionet si mjet pagese e qarkullimi, mjet akumulimi e 
kursimi nga ana e popullatës. ndërsa çmimet e mallrave të konsumit, 
duke qenë se ishin të pandryshueshme dhe nuk caktoheshin në treg, 
por nga organet shtetërore në mënyrë të planifikuar, nuk mund të 
ishin shprehëse në para të vlerës së mallrave, as edhe të luanin rol të 
veçantë mbi sasinë dhe cilësinë e prodhimit dhe të konsumi.

Së treti, analiza e mësipërme nuk do të thotë se ne shprehemi 
kundër çdo lloj planifikimi ose programimi në zhvillimin e 
ekonomisë. Përvoja bashkëkohore tregon se në kushtet e vendeve 
në zhvillim dhe me një nivel të ulët të përparimit tekniko-shkencor 
siç është Shqipëria, një planifikim ose programim i tillë është tepër i 
domosdoshëm për të bashkërenduar ndërhyrjen e shtetit në ekonomi, 
me veprimtarinë e lirë të iniciativës private dhe të mekanizmit të 
tregut.

Së fundi, krahas aspekteve negative që nuk mund t’i mënjanonte 
planifikimi i centralizuar natyror, sigurisht që gjatë kësaj periudhe 
u arritën edhe përparime në zhvillimin ekonomiko-social të vendit. 
Por kjo s’do të thotë se në kushtet e një sistemi demokratik që 
nxit iniciativën e lirë dhe që lejon praninë e pronës private dhe 
konkurrencën e gjithë agjentëve në treg, këto arritje e përparime 
mund të ishin edhe më të mëdha. nga ana tjetër, duhet nënvizuar se 
përparimet e kryera, nuk shprehnin epërsinë e rendit socialist, siç i 
trumbetonte ato propaganda moniste, por ishin rezultat i sakrificave 
të mëdha të popullit dhe i dhunës së fortë të ushtruar nga diktatura 
e proletariatit, në radhë të parë mbi fshatarësinë, por edhe mbi vetë 
komunistët; i izolimit total të vendit nga bota e jashtme; i rregullave 
të rrepta e kufizuese të lëvizjes brenda vendit të popullsisë; i mbajtjes 
së një norme të lartë akumulimi dhe të një niveli tepër të ulët konsumi 
për popullin. 

faleminderit për vëmendjen!

* Prof. dr. Priamo bollano.
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Panel ii: 

ZhVilliMi i Sektorit 
finanCiar dhe Strategjitë e 

PolitikëS Monetare 
në ekonoMitë e Vogla dhe 

të haPura
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erald Themeli*

Politika Monetare e bankëS Së 
ShqiPëriSë: këndVëShtriMi hiStorik 

dhe Sfidat e ardhShMe

1. hYrje

evoluimi i kuadrit të politikës monetare në Shqipëri ka pasqyruar 
mjedisin dinamik të ekonomisë në tranzicion. banka e Shqipërisë 
(bSh) ka pasur gjithmonë si qëllim final stabilitetin e çmimeve dhe ka 
vepruar nën regjimin e lirë të kursit të këmbimit. Megjithatë, regjimi 
monetar - që përfshin kuadrin analitik, strukturën institucionale, 
instrumentet operacionale dhe strategjinë e komunikimit - ka 
evoluar vazhdimisht. fleksibiliteti dhe këndvështrimi pragmatik 
në vendimmarrje kanë qenë kontribuuesit kryesorë të suksesit të 
politikës monetare të bSh-së. 

Mbështetur në programet e stabilizimit të fondit Monetar 
ndërkombëtar (fMn), bSh-ja fillimisht adoptoi regjimin e 
shënjestrimit monetar. kondicionaliteti rigoroz i fMn-së siguroi 
disiplinë fiskale dhe konsolidim të shpejtë të buxhetit. krahas 
reformave të tjera strukturore, politika e kujdesshme monetare arriti 
të ulte inflacionin në ekonomi, gjatë gjithë viteve ‘90. Megjithatë, 
zhvillimi i shpejtë i ekonomisë dhe tregjet financiare e bënë më 
pak të parashikueshëm mekanizmin e transmisionit, bazuar në 
një marrëdhënie të supozuar si e qëndrueshme ndërmjet parasë 
dhe çmimeve. rritja e parasë, tregues i zhvillimeve afatmesme të 
çmimeve, u bë më pak e besueshme. kjo solli nevojën për ndryshim 



100

në strategjinë e politikës monetare. bSh-ja e ndryshoi politikën 
monetare, duke zgjeruar gamën e saj të informacionit të përfshirë 
në procesin e vendimmarrjes, si dhe duke i përmirësuar vazhdimisht 
operacionet e saj monetare, transparencën dhe komunikimin. kështu, 
shënjestrimi monetar i aplikuar në Shqipëri u transformua, duke 
përfshirë një numër gjithnjë e më të madh tiparesh të shënjestrimit 
të inflacionit. në mjedisin e përgjithshëm vendas e të jashtëm, ky 
transformim dhe fleksibilitet bëri që bSh-ja të shpallte stabilitetin 
e çmimeve si misionin e saj, gjatë dekadës së dytë të jetës të këtij 
institucioni.

riorganizimet institucionale dhe përmirësimet teknike kanë krijuar 
një platformë të shëndetshme për mbështetjen e politikës monetare 
në të ardhmen. Megjithatë, ajo do të përballet me disa sfida, si: thellimi 
i tregut të brendshëm financiar, integrimi financiar ndërkombëtar dhe 
bashkërendimi i politikave ekonomike. Përballimi i këtyre sfidave do 
të jetë kyçi i suksesit të politikës monetare në dekadën e tretë.

në vijim, ky material ka strukturën e mëposhtme: pjesa e dytë 
paraqet një panoramë të gjerë të zhvillimit të politikës monetare 
gjatë dy dekadave të para; pjesa e tretë sjell një pasqyrë kritike të 
rezultateve të përgjithshme të politikës monetare të bSh-së; ndërsa 
pjesa e katërt përvijon sfidat e ardhshme. Pjesa e pestë paraqet 
përfundimet. 

2. eVoluiMi i PolitikëS Monetare të 
bankëS Së ShqiPëriSë

Politika monetare e bSh-së e ka zanafillën në një mjedis sfidues, 
me ekspertizë teknike shumë të kufizuar, ku tregjet financiare 
pothuajse nuk ekzistonin fare dhe ku kultura financiare në ekonomi, 
nëse ekzistonte, ishte e pakët. Suksesi që bSh-ja ka arritur në 
periudhat e mëpasshme është mjaft i spikatur. në ketë pjesë do të 
trajtojmë me detaje evoluimin e aspekteve ligjore dhe institucionale 
të politikës monetare. në vijim, do të tregojmë shkaqet themelore 
të kalimit gradual nga shënjestrimi monetar drejt shënjestrimit të 
inflacionit, si dhe do të përshkruajmë disa arritje të operacioneve 
monetare, të strategjisë së komunikimit dhe të transparencës. 
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2.1 kuadri ligjor dhe inStituCional i PolitikëS 
Monetare në ShqiPëri

historia e bankës qendrore moderne në Shqipëri filloi në vitin 
1992, me krijimin e sistemit bankar dynivelor dhe shpalljen e bankës 
së Shqipërisë (bSh) si banka qendrore e vendit.1 ligji i parë, i vitit 
1992, e pajiste bSh-në me mandatin për hartimin dhe zbatimin e 
politikës monetare.2 objektivi kryesor i bSh-së ishte “… ruajtja e 
vlerës së brendshme dhe të jashtme të monedhës vendase.”. ky ligj 
nuk përcaktonte qartë qëllimin kryesor të politikës monetare: Cili 
ishte qëllimi kryesor i politikës monetare, stabiliteti i çmimeve apo 
stabiliteti i kursit të këmbimit (apo kombinimi i të dyve)?

ligji për bankën qendrore pësoi disa përmirësime. ligji i ri për 
bankën qendrore i vitit 19963 shënoi një përmirësim të dukshëm 
në kuadrin institucional dhe ligjor të politikës monetare, duke 
përcaktuar funksionin e një objektivi më transparent për politikën 
monetare. kjo u arrit nëpërmjet përcaktimit të stabilitetit të çmimeve 
si objektivin primar të politikës monetare dhe funksionin e hartimit 
të politikës monetare si prerogativë të pavarur të bankës qendrore. 
ky ligj përcaktoi edhe elementet e pavarësisë së bankës qendrore, 
kryesisht lidhur me emërimin e anëtarëve të këshillit Mbikëqyrës 
dhe shpërblimin financiar të personelit, si dhe kufizoi financimin e 
qeverisë. ligji pasues i vitit 19974, i ndryshuar në vitin 2002, e që 
mbetet ende në fuqi, përcakton qartë objektivin e politikës monetare, 
duke specifikuar si qëllim të saj “… arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve”. gjithashtu, ky version i ligjit konsolidoi më tej 
pavarësinë ligjore të bSh-së, veçanërisht duke e kufizuar financimin 
e deficiti buxhetor (por pa e hequr plotësisht atë). këto ndryshime 
ligjore kanë mundësuar që specifikimi teknik i objektivit të stabilitetit 
të çmimeve të zgjidhet lirisht nga autoriteti monetare. duke ndjekur 
një strategji transparente, bSh-ja i ka paraqitur përkufizimet sasiore 
1 Për një analizë të hollësishme e gjithëpërfshirëse të evoluimit të kuadrit ligjor dhe 
institucional të bSh-së dhe të ndikimit të saj në politikëbërjen monetare, shihni fullani 
(2007/2009), “evoluimi dhe adoptimi i politikës monetare të bankës së Shqipërisë: 
nga e kaluara drejt vizionit për të ardhmen dhe nevoja për të qenë pararendës”, 
botuar në “Strategjitë e Politikës Monetare për ekonomitë e Vogla”, konferenca e 
7-të ndërkombëtare e bankës së Shqipërisë.
2 ligji nr. 7559, “Për bankën e Shqipërisë”, prill, 1992.
3 ligji nr. 8076, “Për bankën e Shqipërisë”, prill, 1996.
4 ligji nr. 8269, “Për bankën e Shqipërisë”, prill, 1997.
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të objektivit të stabilitetit të çmimeve në dokumentet e Politikës 
Monetare. 

ligjet e reja bankare e kanë pajisur bankën e Shqipërisë me një 
shkallë të caktuar pavarësie lidhur me instrumentin e saj, duke i 
dhënë asaj fleksibilitet pothuajse të plotë de-jure, në përmbushjen e 
qëllimeve të saj (heqja e dispozitave ligjore për financimin e qeverisë 
do ta klasifikonte institucionin si plotësisht të pavarur). Pranohet 
gjerësisht se bankat qendrore, të pajisura me një shkallë të lartë 
pavarësie, duhet të përgjigjen për arritjen e objektivave të tyre ligjore 
(Smaghi, 1998). Përgjatë viteve, banka e Shqipërisë ka synuar të 
përmbushë kredencialet e një politikëbërësi të pavarur, duke i marrë 
vendimet e saj në funksion të objektivave afatmesme dhe afatgjata, 
të përcaktuara në dokumentet e politikës monetare transparente. 
krahasuar me homologet e saj rajonale, pavarësia e bankës tonë 
qendrore renditet lart, si de-jure, ashtu edhe de-facto.5

organizimi dhe procedurat e brendshme të bSh-së kanë 
përparuar vazhdimisht në përputhje me evoluimin e kuadrit ligjor. 
në përgjigje të ndryshimeve të kuadrit të politikës monetare, 
instrumenteve operacionale dhe strategjisë të komunikimit (trajtuar 
më poshtë), procesi vendimmarrës i bSh-së ka evoluar në përpjekje 
për miratimin e praktikave më të mira për një bankë qendrore 
moderne. Veçanërisht, krijimi i komitetit këshillimor për Politikën 
Monetare - organ këshillimor brenda bankës qendrore - ka rritur 
ndjeshëm cilësinë e vendimeve të politikës monetare, si dhe ka rritur 
bashkërendimin e tyre me politikat e bankave të tjera qendrore, si 
p.sh., për stabilitetin financiar. 

2.2 kuadri i PolitikëS Monetare

diskutuam për kuadrin ligjor, i cili e ka rregulluar hartimin dhe 
zbatimin e politikës monetare në Shqipëri. Megjithatë, zgjedhja 
e regjimit të politikës monetare bazohet në shkaqe themelore 
makroekonomike. Për sa i përket zgjedhjes së këtij regjimi, ekzistojnë 
mundësi të shumta, nga përcaktimi i objektivave të ndërmjetme, 

5 dvorsky, Sandra. “Central bank independence in Southeastern europe with a View 
to future eu accession” feei, oenb, 2004. 
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te hartimi i instrumenteve të politikës monetare, strukturat 
vendimmarrëse dhe strategjitë e komunikimit të bankës qendrore. 
Çdo vend bën zgjedhjet e veta, duke u mbështetur në një sërë 
faktorësh. Mendojmë se programet e fMn-së dhe kondicionaliteti i 
saj ndihmuan në organizimin fillestar të kuadrit të politikës monetare 
në Shqipëri. Zhvillimet ekonomike dhe financiare në vend çuan drejt 
rishikimeve dhe përmirësimeve të mëtejshme. ato konsideruan 
zhvillimin e ekonomisë dhe të një mekanizmi transmisioni më 
transparent e më të ndërlikuar, por nuk ndryshuan supozimet bazë 
të politike monetare të pavarur dhe kursin fleksibël të këmbimit. 

Programimi monetar dhe shënjestrimi monetar

Programet e fMn-së dhe ekspertiza teknike kanë qenë faktorë 
të rëndësishëm në formimin e politikave në vend, gjatë gjithë 
dekadës së parë të tranzicionit.6 Si në shumë vende me ekonomi 
në tranzicion, këto programe u ndërtuan në funksion të tre 
objektivave: liberalizimi ekonomik, veçanërisht heqja e kontrollit të 
çmimeve, privatizimi në shkallë të gjerë dhe liberalizimi i sistemit 
të tregtisë dhe i shkëmbimeve; stabilizimi, nëpërmjet politikave të 
shtrënguara monetare e fiskale për të ingranuar sigurimin e stabilitetit 
makroekonomik; dhe krijimi i institucioneve të nevojshme të tregut 
të lirë. Zbatimi i objektivave të programeve solli si rezultat një mjedis 
ekonomik të qëndrueshëm, duke krijuar kushte të favorshme për një 
rritje të shpejtë e të qëndrueshme bazuar në ristrukturimin ekonomik 
dhe rishpërndarjen e faktorëve, rritjen e produktivitetit, si dhe rritjen 
e ndërmjetësimit financiar dhe të kërkesës së brendshme. 

Programimi financiar ishte në thelb të hartimit të politikës monetare, 
duke shërbyer si një mjet fleksibël që lidhte treguesit e ndryshëm 
makroekonomikë të sektorit real financiar dhe atij të jashtëm, për 
formulimin e politikave të qëndrueshme makroekonomike dhe 

6 që në etapat e hershme të tranzicionit, Shqipëria ka përfituar nga ndihmesa e 
vazhdueshme e fMn-së, duke u angazhuar në shtatë programe të njëpasnjëshme 
të fMn-së, gjatë periudhës shtator 1992 - janar 2009. Përfundimi i Marrëveshjes së 
Mbështetjes (1992-1993), vijoi me një marrëveshje trevjeçare nën programin eSaf, 
ndonëse u ndërpre gjatë vitit të dytë. Pas rënies së firmave piramidale dhe trazirave 
ekonomike e politike, në gjysmën e dytë të vitit 1997, u firmos programi i asistencës 
emergjente paskonfliktuale, pasuar nga marrëveshjet e eSaf/Prgf. Më pas u 
përfunduan edhe dy programet në vijim – Prgf 06/2002-11/2005 dhe eff/Prgf 
01/2006-01/2009.
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monitorimin e rezultateve të tyre. Programimi financiar mori formë 
nëpërmjet projektimit të treguesve makroekonomikë bazë - rritja 
reale e Pbb-së, inflacioni, llogaria korrente dhe bilanci i pagesave - 
kundrejt instrumenteve të politikës, si qëndrimi i politikës monetare 
dhe politika fiskale. duke marrë parasysh lidhjet e ndërlikuara 
ndërmjet këtyre variablave dhe instrumenteve të politikës monetare, 
sigurimi i konsistencës së kuadrit makroekonomik dhe koherenca e 
politikave të ndryshme ekonomike ishin çështje kyçe të programimit 
financiar për përmbushjen e objektivave. Pra, nuk ishte një model 
rigoroz që duhej ndjekur nga politikëbërësit. në praktikë, hartimi i 
politikës monetare shfrytëzoi disa modele e teknika të thjeshta, dhe 
ishte subjekt i gjykimit ekonomik. në fushën e politikës monetare, 
programimi financiar u mbështet gjerësisht në qasjen monetare 
të bilancit të pagesave - një mjet teorik i zhvilluar nga fMn-ja për 
të shërbyer si lidhje ndërmjet çekuilibrave makroekonomike të 
brendshme dhe të jashtme në raportin e kërkesës dhe ofertës për para. 

Shënjestrimi monetar në Shqipëri

në drejtim të politikës monetare, programimi financiar i fMn-së 
zakonisht nënkuptonte një regjim të shënjestrimit monetar. në thelb, 
këto regjime pranojnë se ekspansioni monetar është faktor kyç për 
inflacionin në periudhë afatmesme dhe afatgjatë. në vijim të kritikës 
për trinitetin e pamundur – domethënë, pamundësia e ndjekjes 
njëkohësisht të stabilitetit të çmimeve dhe të kursit të këmbimit në 
prani të një llogarie kapitali të liberalizuar - Shqipëria miratoi që në 
fillim regjimin e kursit të luhatshëm të këmbimit. Madje, në atë kohë, 
nuk ekzistonte alternativa e fiksimit të kursit të këmbimit, siç ndodhi 
në shumë vende të ngjashme nën programet e fMn-së.7

kuadri i shënjestrimit monetar mbështetej në përcaktimin e rrugës 
për ekspansion monetar, i cili supozohej të ishte në përputhje me 

7 rezervat valutore në Shqipëri shteruan përballë borxhit të jashtëm të qëndrueshëm. 
në vitin 1992, niveli i rezervave valutore neto mjaftonte për të mbuluar vetëm tre javë 
importe mallrash dhe shërbimesh. jo vetëm që ishte e pamjaftueshme të ndërhyhej 
në tregun e këmbimeve valutore, por regjimi nuk do të kishte qenë mjaft i besueshëm 
për të zbatuar një kurs këmbimi fiks. në korrik të vitit 1992, me vendim të këshillit të 
Ministrave, u caktua përdorimi i regjimit të kursit fleksibël të këmbimit dhe u lejua që 
kursi i këmbimit të përcaktohej nga forcat e tregut. që atëherë, Shqipëria ka zbatuar 
regjimin e kursit të luhatshëm të këmbimit, duke e pajisur ekonominë tonë me një 
mekanizëm rregullimi ndaj goditjeve të jashtme.
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objektivin afatmesëm të inflacionit. në përputhje me parashikimin 
e inflacionit dhe rritjen e Pbb-së, si dhe nisur edhe nga ndryshimet 
në shpejtësinë e qarkullimit të parasë, si objektiv i ndërmjetshëm u 
caktua një interval për rritjen e parasë së gjerë. kjo lidhje u mbështet 
fuqishëm në funksionin e një kërkesë të qëndrueshme ose të paktën 
të parashikueshme për para. Për ta vënë në zbatim, bSh-ja zhvilloi 
mjete dhe teknika të ndryshme, me qëllim parashikimin e kërkesës 
për para, si funksion i rritjes së pritur të Pbb-së nominale dhe 
shpejtësisë së qarkullimit të parasë. Madje, koncepti i shumëfishuesit 
të parasë shërbeu për të lidhur zgjerimin e agregateve monetare me 
bilancin e bSh-së.

kuadri konceptual i huazuar nga konceptet e programimit 
financiar u zhvillua nga fMn-ja. të gjitha marrëveshjet e fMn-së 
(1992-2008) u kushtëzuan nga kritere të ndryshme të performancës, 
tre prej të cilave duhet të vëzhgoheshin ngushtësisht nga banka e 
Shqipërisë. kriteret sasiore të performancës, të cilat synonin të 
kontrollonin sasinë e likuiditetit të gjeneruar brenda vendit, ishin: 
rezervat Valutore neto të bSh, Mjetet e brendshme neto të bSh-
së, dhe kredia e brendshme neto për qeverinë. rezervat valutore 
neto dhe mjetet e brendshme neto u konsideruan gjithashtu si 
objektiva operacionale të bankës së Shqipërisë.8

Përmbushja e këtyre kritereve analizohej çdo tremujor, e për 
rrjedhojë, rishikoheshin edhe objektivat. rishikimet e shpeshta 
tregonin se kuptohej qartë nevoja e kësaj qasjeje për fleksibilitet në 
hartimin dhe zbatimin e politikës monetare. autoritetet lokale kishin 

8 Shkurtimisht, tre objektivat operacionale do të përshkruheshin si më poshtë:
- Niveli dysheme për rezervat Valutore Neto (rVN) të Bankës së Shqipërisë. rezervat 

valutore neto konsideroheshin si amortizatorë të goditjeve të jashtme, e për 
rrjedhojë, u gjykua e nevojshme vendosja e një kufiri dysheme, me qëllim sigurimin 
e investitorëve vendas dhe të huaj për qëndrueshmërinë e pozicionit të jashtëm 
të vendit. Madje, objektivi dysheme e pajisi bankën qendrore me hapësirë të 
mjaftueshme për të ndërhyrë në rast ndërprerjesh të flukseve hyrëse të valutës.

- Kufiri tavan i mjeteve të Brendshme Neto të Bankës së Shqipërisë. ky tregues monetar 
synonte kontrollin e zgjerimit të likuiditetit të brendshëm të gjeneruar nga bSh-
ja. duke punuar nëpërmjet kanalit të shumëfishuesit të parasë, duke kontrolluar 
zgjerimin e parasë rezervë, bSh-ja synonte të drejtonte rritjen e parasë së gjerë, 
e cila atëherë mendohej se ndikonte në inflacionin. 

- Kufiri tavan për Kredinë e Brendshme Neto ndaj qeverisë. në fakt, ky kriter i 
performancës supozohej se do të disiplinonte huamarrjen e qeverisë në tregjet e 
brendshme. Caktimi i tij synonte mbajtjen nën kontroll të shpenzimeve buxhetore 
dhe të ndikimit inflacionit të politikës fiskale. 
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mundësi të kërkonin përjashtim nga çdo detyrim për mosrespektim të 
kritereve të performancës për një kohë të caktuar, me kusht që kjo gjë 
të mbështetej me argumente të mjaftueshme të bazuara në variablat 
ekzogjene. deri në vitin 1995, objektivi i ndërmjetëm (rritja e parasë 
së gjerë), parashikimi i inflacionit dhe i Pbb-së, publikoheshin një vit 
para, në kuadër të Programit ekonomik afatmesëm të vendit. Më pas, 
ato u bënë pjesë e raporteve vjetore të bankës, duke u publikuar dhe 
vlerësuar në mbyllje të periudhës vjetore. duke filluar nga viti 1998-
1999, banka e Shqipërisë e shpallte objektivin e normës së inflacionit 
në fillim të çdo viti fiskal, duke e vënë politikën e saj monetare në 
funksion të arritjes së këtij objektivi dhe duke treguar shenjat e para 
të një politike monetare që synonte kontrollin e pritjeve të inflacionit 
nga ana e publikut.

asnjë nga të dy supozimet themelore – konkretisht, funksioni i 
kërkesës së qëndrueshme për para dhe shumëzuesi i parashikueshëm 
i parasë - nuk rezultoi mjaft i qëndrueshëm për të ndërtuar një regjimi 
të suksesshëm monetar. kuadri i politikës monetare të bSh-së ka 
evoluar vazhdimisht në përgjigje të zhvillimeve intensive të sistemit 
financiar, ndryshimeve strukturore në ekonomi dhe integrimit 
të shpejtë të tregtisë tonë me atë të partnerëve financiarë. kuadri 
i shënjestrimit monetare ka dhënë rezultate të mira, por lidhja e 
objektivit të ndërmjetëm me ecurinë e inflacionit nuk ka qenë as e 
qëndrueshme, as transparente sa duhej për t’iu shpjeguar publikut 
(për shembull, inflacioni u mbajt i ulët edhe kur rritja e parasë e 
tejkalonte objektivin, dhe anasjelltas). ndërkohë që inflacioni 
është një fenomen monetar në periudhë afatgjatë, ka shumë 
variabla ekonomikë që ndikojnë në dinamikën e tij afatshkurtër 
dhe afatmesme. disa studime për ekonominë shqiptare janë ndalur 
në praninë e kanaleve të transmisionit, krahas kanalit të thjeshtë 
monetar. tanku dhe Shllaku treguan rolin e pritjeve të inflacionit 
në formën e dinamikës së inflacionit. Muco et al. dhe Peeters gjetën 
praninë e kanalit të normës së interesit dhe fakte për ndikimin e 
dinamikës së Pbb-së reale në inflacion. Madje, shënjestrimi monetar 
po rezultonte shumë i paefektshëm edhe nga ana praktike. në fakt, 
luci dhe ibrahimi (2005) gjetën një ndarje të qartë ndërmjet suksesit 
të bSh-së, në arritjen e stabilitetit të çmimeve dhe performancës së 
dobët të kuadrit të shënjestrimit monetar të saj. regjimi i shënjestrimit 
monetar u zbatua deri në vitin 2008, ndonëse përpjekjet për të kaluar 
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gradualisht drejt një kuadri tjetër të politikës monetare filluan që në 
fillim të vitit 2000.9

regjimi aktual i politikës monetare

aftësia e shënjestrimit monetar për të siguruar stabilitetin e 
çmimeve në një mjedis më dinamik, u vu në pikëpyetje. nisur 
nga ky fakt, bSh-ja hartoi një plan veprimi afatmesëm, me synim 
kalimin drejt shënjestrimit të inflacionit.10 Plani i veprimit, i krijuar 
në vitin 2005 dhe i përmirësuar më pas në strategjitë afatmesme të 
zhvillimit, përcaktoi fushat kryesore që duheshin përmirësuar, me 
qëllim zbatimin e shënjestrimit të inflacionit. këto fusha përfshinin, 
por jo vetëm: përmirësimet teknike në drejtim të statistikave, punën 
kërkimore dhe analizat e bazuara në model; zhvillimet e mëtejshme 
në tregjet financiare dhe mekanizmin e transmisionit monetar të 
politikës monetare; forcimin e pavarësisë institucionale; dhe rritjen e 
aftësive njerëzore dhe përmirësimin e procedurave institucionale. Pas 
shtatë vjetësh, rezulton se iu jemi përmbajtur pothuajse të gjithave.

regjimi aktual i politikës monetare në Shqipëri përputhet me 
praktikat më të mira të shënjestrimit të inflacionit. Pasi përfundoi 
marrëveshja e fundit me fMn-në në vitin 2008, bSh-ja shpalli 
një strategji të re monetare për publikun. Strategjia e re vazhdoi 
angazhimin publik për një objektiv inflacioni prej 3%, krahas regjimit 
të kursit fleksibël të këmbimit, por e zgjeroi horizontin e politikës 
monetare në tre vjet, me qëllim informimin e publikut mbi objektivin 
e inflacionit për një horizont kohor më të gjatë. Strategjia e re shënoi 
një shkëputje të plotë nga e kaluara, duke arritur të shpallte normën 
e pritur të inflacionit, mbështetur në analizën dhe parashikimin e disa 
9 duhet theksuar se gjatë kësaj periudhe, banka e Shqipërisë ishte ende nën detyrimet 
e marrëveshjes me fMn-në dhe i përmbushi me sukses të tre kriteret. Marrëveshjet 
përfunduan në vitin 2008. në vitin 2010, kriteret e performancës nuk u përdorën më 
si objektiva operacionale. 
10 ndërkohë që është zhvilluar një lëvizje e qartë larg shënjestrimit monetar, disa 
studime kanë gjetur një lidhje afatgjatë ndërmjet parasë dhe çmimeve në Shqipëri. 
ndonëse lidhja e tyre, nga periudha afatshkurtër në atë afatmesme, është subjekt 
goditjesh, në periudhë afatgjatë duket se ekziston përmbajtja e informacionit të 
parasë për inflacionin. Për rrjedhojë, hartimi i politikës sonë monetare mbështetet 
në modelin me dy shtylla. Vendimet e politikës monetare mbështeten në një analizë 
gjithëpërfshirëse të agregatëve monetarë dhe në një game të gjerë treguesish të tjerë 
makroekonomikë. Megjithatë, parashikimet e inflacionit dhe shmangiet e tyre nga 
objektivi janë bërë treguesi kryesor që informon vendimet tona në lidhje me qëndrimin 
e politikës monetare. 
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variablave të sektorit privat, si faktorë kyç në vendimet e politikës 
monetare. gjithashtu, agregatët monetarë u ruajtën si tregues të 
balancave inflacioniste në ekonomi, por fuqia e tyre informuese 
varej mjaft nga shtylla e parë e inflacionit të parashikuar. Për më 
tepër, strategjia e re monetare qartësoi disa koncepte teorike që do të 
drejtonin politikën monetare në të ardhmen, të tilla si natyra vizionare, 
qëllimi për stabilizimin e cikleve ekonomike dhe fleksibiliteti i pritur 
në trajtimin e goditjeve të përkohshme.

2.3 inStruMentet e PolitikëS Monetare të 
bankëS Së ShqiPëriSë

banka e Shqipërisë përdor një gamë të gjerë instrumentesh, me qëllim 
ndikimin në transmisionin e politikës monetare. këto instrumente 
kanë evoluar në përputhje me zhvillimin e vetë institucionit. fillimisht, 
bSh-ja u mbështet në një numër instrumentesh direkte, përfshirë 
aktet dhe rregulloret e detyrueshme për bankat tregtare, të cilat 
vendosnin ose kufizonin sasinë dhe çmimin e agregatëve monetarë 
dhe të kredisë për ekonominë. Zgjedhja e instrumenteve direkte 
kundrejt atyre indirekte u kushtëzua nga mungesa e infrastrukturës 
së duhur të tregut financiar dhe nga sistemi bankar, në atë kohë, i 
pazhvilluar. Pikërisht, pas fillimit të funksionimit të tregut primar 
në vitin 1996 dhe pas kolapsit të vitit 1997, kohë kur bankat nuk po 
përshtateshin me kufijtë e rinj të përcaktuar nga banka e Shqipërisë, 
përdorimi i instrumenteve indirekte u bë domosdoshmëri për të 
lehtësuar ndërmjetësimin financiar.

në vitin 1992, bSh-ja prezantoi instrumentet e saj të para, duke 
vendosur kufi mbi normën minimale të interesit të depozitave 
(rregullimi i çmimit) dhe kufi për totalin e kredisë ndaj ekonomisë 
(rregullimi sasior). Po në këtë periudhë, ajo vendosi kërkesën për 
rezervë të detyrueshme për bankat tregtare dhe filloi publikimin e 
normës së rifinancimit. Përveç kësaj, kërkesa për rezervën e detyruar 
i kushtëzonte bankat të linin 10% të detyrimeve të tyre në llogarinë e 
tyre pranë bSh-së. ndryshimet e këtyre kritereve kanë kaluar përmes 
një rruge të gjatë, përfshirë këtu edhe zbatimin e mesatares mujore 
në llogaritjen e rezervave të detyruara dhe autorizim e bankave për 
të përdorur deri në 40% të rezervave të tyre në bankën e Shqipërisë. 
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gjashtëmujori i dytë i vitit 2000 shënoi një ndryshim tjetër të 
rëndësishëm të rregullit, konkretisht remunerimin e rezervave të 
detyrueshme. ndryshime të tilla synonin zbutjen e kostove oportune 
të rezervave të detyrueshme dhe lehtësimin e ndërmjetësimit 
financiar të sistemit bankar.

Zhvillimi i sistemit bankar në vend dhe i tregjeve të brendshme 
financiare bëri që këto instrumente direkte të rezultonin të 
paefektshëm. kufiri i kreditit vazhdoi të funksiononte si instrument 
direkt deri në nëntor të vitit 1999, ndërkohë që në shtator të vitit 
2000 u hoq kufiri dysheme për normat e interesit mbi depozitat. 
instrumentet indirekte tradicionale, si kreditë lombard dhe 
instrumentet e rifinancimit, u prezantuan në vitin 1996, por u 
zbatuan më vonë.

Marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes u prezantuan 
për herë të parë në vitin 1996, duke shërbyer si marrëveshje dypalëshe 
ndërmjet tyre. norma bazë e politikës monetare (norma e repos 
shtatë ditore) u zbatua për herë të parë si e tillë në korrik të vitit 2000. 
aktualisht, instrumentet indirekte përfshijnë operacionet e tregut 
të hapur, instrumentet mbështetëse dhe rezervat e detyrueshme. 
instrumenti kryesor i përdorur nga bSh-ja për drejtimin e politikës 
monetare janë operacionet e tregut të hapur, të cilat i kryen 
nëpërmjet marrëveshjes të riblerjes me maturim shtatë ditor. ajo 
administron likuiditetin afatshkurtër të sistemit bankar dhe drejton 
normat afatshkurtra të tregut të parasë. Përveç kësaj, bSh-ja kryen 
edhe operacione rregulluese nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes 
me maturim njëditor, njëmujor apo tremujor, me qëllim rregullimin 
e luhatjeve të normave të interesit, të shkaktuara nga luhatjet e 
papritura të likuiditetit në treg. kuadri aktual i instrumenteve 
monetare përfshin operacionet strukturore, si shitblerjet me të drejta 
të plota (të bonove të thesarit dhe letrave të tjera me vlerë, nëpërmjet 
një sistemi ankandi) dhe lehtësitë e përhershme, si kredia njëditore 
dhe depozita njëditore. këto dy të fundit synojnë amortizimin e 
goditjeve njëditore të likuiditetit dhe kufizimin e luhatshmërisë së 
normës së interesit ndërbankar.

një arritje e madhe në strategjinë tonë operacionale ishte 
zhvendosja e objektivit operacional të bSh-së, nga kriteret sasiore 
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të performancës në bilancin e bSh-së përshkruar më lart, në 
shënjestrimin e normave afatshkurtra të interesit ndërbankar. kjo 
zhvendosje, e cila u formalizua në mesin e vitit 2010, ishte në 
përputhje me zhvillimin e tregjeve ndërbankare dhe evoluimin e 
strategjisë së politikës monetare të bSh-së. Veçanërisht, përfundimi 
i programeve të fMn-së dhe kalimi gradual i regjimit të politikës 
monetare drejt shënjestrimit të inflacionit, bënë që ky ndryshim të 
ishte i domosdoshëm qoftë për konsistencën, qoftë për transparencën. 
në praktikë, ky ndryshim shënon përshtatje pothuajse të plotë të 
kuadrit operacional të politikës monetare me praktikat më moderne 
të bankingut qendror.

 

2.4 koMunikiMi dhe tranSParenCa

ekziston një marrëveshje e përhapur ndërmjet akademikëve 
dhe bankierëve qendrorë se efektiviteti dhe eficienca e politikës 
monetare arrihen nëpërmjet tri shtyllave institucionale të ndërlidhura, 
konkretisht nëpërmjet pavarësisë, llogaridhënies dhe transparencës.  
  
nevoja për një qasje afatgjatë në drejtimin e politikës monetare 
kërkon një bankë qendrore shumë të pavarur. Megjithatë, kjo pavarësi 
duhet të shoqërohet me një praktikë të shëndoshë për transparencë 
dhe llogaridhënie. rëndësia e transparencës, si mjet për të siguruar 
përgjegjshmërinë e bankave qendrore gjithnjë e më të pavarura, ka 
qenë gjithmonë e qartë për bSh-në. një bankë qendrore shumë 
transparente shpërblehet me rritje të efektivitetit të vendimeve të 
politikës së saj monetare.11

transparenca pothuajse nuk konsiderohej fare në vitet e para të 
funksionimit të bSh-së si bankë qendrore moderne. Megjithatë, 
krahas rritjes së pavarësisë së saj, edhe transparenca u vu në qendër të 
vëmendjes. Vlen të përmendet se hapja ndaj publikut dhe ndaj agjentëve 
të tjerë ekonomikë nuk lindi për shkak të disa kërkesave ligjore, por si 
një hap i natyrshëm në procesin e miratimit të praktikave më të mira të 
bankingut qendror, iniciuar dhe të nxitur nga vetë bSh-ja.

11 Për një diskutim më të zgjeruar mbi transparencën dhe lidhjet e saj me pavarësinë, 
llogaridhënien dhe efektivitetin e politikës monetare, shihni Winkler (2000) dhe geraats 
(2000, 2002, 2004).
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në vitet e para, transparenca mungonte për shkak të dispozitave 
ligjore të kufizuara, traditës së pamjaftueshme institucionale dhe 
kulturës financiare në ekonomi. Më konkretisht, transparenca 
ishte e kufizuar në aspektin e informacionit, mjeteve teknike dhe 
pjekurisë së politikës së saj monetare. deri në vitin 2001, janë 
bërë përmirësime të kufizuara, kryesisht lidhur me transparencën 
për objektivin e stabilitetit të çmimeve dhe shpalljen e objektivit 
numerik për inflacionin. një hap i rëndësishëm ishte publikimi i 
Strategjisë afatmesme të bSh-së, i vizionit të saj, objektivave dhe 
instrumenteve të politikës monetare.

Më pas, rritja e transparencës mori rëndësi vendimtare. ajo u arrit, 
ndër të tjera, nëpërmjet:

•	 Publikimit	periodik	të	Dokumentit	të	Politikës	Monetare,	i	cili	
përshkruan kuadrin vendimmarrës të politikës monetare dhe 
objektivat e saj - nga etapa finale te ajo operacionale;

•	 Publikimit	të	menjëhershëm	të	vendimit	të	politikës	monetare,	
ndjekur nga konferenca për shtyp e guvernatorit; 

•	 Përmirësimit	të	vazhdueshëm	të	raporteve	të	politikës	monetare,	
të analizave të inflacionit dhe të procesit të parashikimit; 

•	 Publikimeve	 e	 vlerësimit	 të	 BSH-së	 mbi	 zhvillimet	 aktuale	
dhe të pritshme të ekonomisë, ndikimin e tyre ndaj inflacionit, 
shpesh edhe qëndrimin e ardhshëm të politikës monetare.

një pikë e rëndësishme lidhur me çështjen e transparencës është 
edhe mirëkuptimi i publikut. Winkler (2000) e zgjeroi përkufizimin e 
transparencës, duke përfshirë “… shkallën e të kuptuarit të procesit 
dhe vendimeve të politikës monetare nga ana e publikut”. të jesh 
transparent për ato që bën nuk mjafton: publiku duhet ta kuptojë 
vendimet dhe të jetë në gjendje të arrijë një gjykim të shëndoshë 
lidhur me to. Përndryshe, pavarësia dhe përgjegjshmëria mund të 
komprometohen rëndë.

bSh-ja prej kohësh e ka pranuar nevojën për përmirësimin e të 
kuptuarit të punës së saj nga ana e publikut. janë ndërmarrë shumë 
iniciativa në këtë drejtim. Vëmendje e veçantë i është kushtuar 
fushatave edukative për grupe të ndryshme të synuara, përfshirë 
mësuesit, nxënësit dhe median. Për më tepër, takimet periodike 
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me përfaqësues të bizneseve dhe bankave kanë rritur të kuptuarit e 
agjentëve ekonomikë për bankën qendrore. Përpjekjet e deritanishme 
kanë ndihmuar përcaktimin dhe ankorimin e pritjeve të publikut për 
politikën monetare dhe kanë rritur besueshmërinë dhe efektivitetin 
e bankës së Shqipërisë.

3. reZultatet e PolitikëS Monetare

rënia e sistemit komunist gjatë periudhës 1991-1992, e la vendin 
në një krizë të thellë ekonomike, me rënie të Pbb-së prej 27.7%, 
shterimin e rezervave valutore dhe akumulimin e shpejtë të borxhit 
të jashtëm. në vitin 1991, shumica e ndërmarrjeve e pezulluan 
prodhimin, duke pushuar më shumë se 100.000 punonjës, të 
cilëve fillimisht qeveria vendosi t’iu paguante 80% të pagës së tyre 
(blejer et al, 1992, banka e Shqipërisë, 1993). nisja e reformave për 
liberalizimin e çmimeve në vitin 1990 e gërreu me shpejtësi fuqinë 
blerëse dhe rriti presionet e fshehura inflacioniste, ashtu si në të 
gjitha ekonomitë e tjera në tranzicion. në vitin 1991, inflacioni arriti 
nivelin treshifror.

Megjithatë, krahasuar me vendet e tjera, procesi i rënies së 
inflacionit në Shqipëri ishte i shpejtë dhe i pandërprerë. Mc neilly 
dhe Schiesser (1998) argumentojnë se qëllimi kryesor i liberalizimit 

Grafik 1. Ecuria e inflacionit në Shqipëri.
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të hershëm të çmimeve kombinohej më së miri me konkurrencën 
e orientuar drejt politikave kufizuese financiare dhe asistencën e 
pandërprerë nga jashtë. Politikat kufizuese monetare dhe fiskale 
çuan drejt rënies së shpejtë të inflacionit, i cili në vitin 1995 arriti 
normën prej 6%. 

Megjithatë, gjatë periudhës 1993-1995, rënia e inflacionit më 
shpejt sesa pritej (mesatarisht -7.1 pikë përqindje nga objektivi 
vjetor) korrespondoi me një diferencë më të lartë të rritjes së M3 nga 
objektivi (mesatarisht 23.2%).

ndonëse diferenca ndërmjet M3 dhe inflacionit ishte e madhe, 
ajo ofronte disa udhëzime të përgjithshme për politikëbërësit, 
veçanërisht në kontekstin e sistemeve statistikore përgjithësisht të 
pazhvilluara. disiplina fiskale ishte mjaft e rëndësishme në procesin 
e rënies së inflacionit, por flukset e konsiderueshme të remitancave 
sollën vështirësi në hartimin dhe zbatimin e regjimit të politikës 
monetare, me fokus kontrollin e agregatëve monetarë. lidhur me 
ecurinë e treguesve të tjerë makroekonomikë, Shqipëria pati ecuri 
të mirë. Pbb-ja u rrit mesatarisht 9% gjatë katër viteve të para të 
tranzicionit, fillimisht bazuar në kërkesën e ndrydhur për shkak të 
mungesave të racionimeve të së kaluarës së centralizuar dhe më pas 
mbështetur nga dërgesat e emigrantëve. 

Grafik 2. Ecuria e shënjestrimit monetar.
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Pozicioni i llogarisë korrente u përmirësua disi, për shkak të 
kursimeve më të larta në ekonomi, të cilat pasqyruan politikën 
monetare që synonte sigurimin e kthimeve reale pozitive nga 

kursimet financiare dhe politikën fiskale, që synonte përmirësimin 
e disiplinës fiskale. transfertat private nga emigrantët vazhduan të 
ishin burimi kryesor i financimit të deficitit tregtar.

rënia e firmave piramidale (skemat Ponzi) në vitin 1997, solli 
ndikime shkatërruese për vendin. efektet e saj janë diskutuar 
gjerësisht në literaturë, megjithatë vlen të komentojmë shkurtimisht 
mënyrën se si ndikoi kjo rënie në zbatimin e politikës monetare. 
krahas përkeqësimit të përkohshëm të ecurisë së inflacionit dhe 

Grafiku 4. Bilancet e jashtme të ekonomisë shqiptare.
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Grafik 3. Rritja e PBB-së.
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zhvlerësimit të kursit të këmbimit, edhe mungesa e kulturës financiare 
ndikoi në besimin e publikut në sistemin financiar vendas dhe pengoi 
mekanizmin e transmisionit. Pas programit të asistencës emergjente 
post-konfliktuale, politika monetare e ruajti qëndrimin e saj kufizues 
për kontrollin e zgjerimit monetar. inflacioni mbeti i ulët deri në 
fillim të dekadës së kaluar dhe politika monetare kishte si objektiv të 
minimizonte luhatjet dhe devijimin nga objektivat e shpallura.

në aspektin fiskal, rritja e tVSh-së nga 12 në 20% në vitin 
1997, kontribuoi ndjeshëm në rikthimin e të ardhurave buxhetore 
dhe e çliroi bankën qendrore nga presioni i financimit të deficitit. 
Stabilizimi u arrit shpejt, por kërkohej më shumë reagim nga politika 
monetare në kontekstin e një besimi përgjithësisht të ulët të publikut 
ndaj sektorit bankar dhe pasigurive të mëdha. tiparet moderne të 
politikës monetare, si komunikimi dhe transparenca, të cilat tashmë 
janë pjesë themelore e mekanizmit të transmisionit, ndihmuan pak. 
disa nga vitet pasardhëse ishin mjaft të rëndësishëm për politikën 
monetare, pasi shënuan ndryshimin e kuadrit operacional, nga 
përdorimi i instrumenteve direkte tek ato indirekte. banka qendrore 
filloi të publikojë objektivin sasior të normës së shënjestruar të 
inflacionit.

 
Mekanizmi i transmisionit pësoi ndryshime të rëndësishme. 

Miratimi i një kuadri operacional bazuar në instrumentet indirekte, 
pasqyroi një reagim më të fortë të inflacionit ndaj ndryshimeve të 
agregatëve monetarë dhe dobësim të kanalit të kursit të këmbimit 

Grafiku 5. Kursi i këmbimit i lekut

110

120

130

140

150

160

170

75

90

105

120

135

150

165

180

Jan/93

M
ars/95

M
aj/97

K
orr/99

Shta/01

N
ën/03

Jan/06

M
ars/08

M
aj/10

K
orr/12

Kursi i këmbimit Eur/Lek dhe USD/Lek

Usd/All (majtas) Eur/All (djathtas)



116

(Muço et al., 2003). Megjithatë, edhe kursi i këmbimit vazhdoi të 
ishte një variabël i rëndësishëm në përcaktimin e inflacionit (fullani, 
2009).

Me zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë dhe sofistikimin e tregjeve 
financiare në Shqipëri, studimet e mëvonshme mbi mekanizmin 
e transmisionit nuk kanë zbuluar ndonjë rol të rëndësishëm të 
agregatëve monetarë, por flasin për një rol më të madh të inflacionit 
dhe të pritshmërive për të. norma bazë e politikës monetare ka 
filluar të ndikojë gjithnjë e më shumë në përcaktimin e kushteve të 
financimit të brendshëm të sektorit privat dhe atij publik.

Stabiliteti i vendit u ndihmua nga konsolidimi i financave publike 
deri në vitin 2009, kur investimet e mëdha të infrastrukturës i dhanë 
ekonomisë stimulin e nevojshëm. ky konsolidim ishte shumë i 
rëndësishëm për ekonominë private, pasi mundësonte riorientimin 

e kursimeve drejt investimeve private. Megjithatë, niveli relativisht i 
lartë i borxhit publik paraqet sfida fiskale për ekonominë shqiptare 
dhe ngre çështjen e dominimit fiskal në të ardhmen.

duke filluar nga vitet pasardhëse e deri në ditët e sotme, politika 
monetare e bankës së Shqipërisë është reformuar gradualisht, duke 
përfshirë më shumë tipare të shënjestrimit të inflacionit. kjo është 
favorizuar (edhe me kontributin e bankës) nga mjedisi me inflacion 
të ulët e të qëndrueshëm, ndërkohë që Pbb-ja është rritur në 

Grafiku 6. Norma bazë e interesit dhe ndikimi i saj në kushtet e 
financimit.
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mënyrë të qëndrueshme me rreth 6%. Politika monetare ka qenë 
më sistematike se kurrë dhe me vështrim nga e ardhmja (hossein, 
2005). Presionet e brendshme mbi inflacionin, siç tregohet edhe nga 
inflacioni bazë, realisht tregojnë se pritjet afatgjata janë udhëhequr 
si duhet nga norma kyçe e interesit. nga ana tjetër, inflacioni total 
është ndikuar kryesisht nga çmimet e rregulluara dhe çmimet e 
importit, ndërsa ndikimi i kursit të këmbimit, nisur nga stabiliteti i tij 
(dhe vlerësimi i lehtë), ka siguruar mbrojtje nga disa goditje negative 
të çmimeve të importit. bashkë me suksesin e bSh-së në ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve, edhe politika jonë konsistente monetare ka 
ndihmuar në ankorimin e inflacionit.

Grafik 7. Bilancet fiskale në Shqipëri.
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Grafik 8. Politika monetare dhe pritshmëritë e inflacionit.
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4. Sfidat e PolitikëS Monetare në të 
ardhMen

Pjesa e fundit trajton sfidat e ardhshme të politikës monetare në 
Shqipëri. disa nga këto sfida kanë dalë në pah nga eksperienca e 
kaluar në drejtimin e një politike monetare të pavarur, në kushtet e një 
ekonomie në tranzicion dhe në zhvillim të shpejtë, ndërkohë që disa 
të tjera janë perceptuar dhe përshpejtuar në dritën e krizës së fundit 
globale. kjo pjesë ka si qëllim thjesht parashtrimin e tyre në terma të 
përgjithshme, ndërsa zgjidhja i takon punës në të ardhmen. në terma 
të përgjithshme, këto sfida mund të renditen në tre fusha kryesore: 
(i) ruajtja dhe forcimi i rolit stabilizues të politikës monetare, në 
mjedisin sfidues të një ekonomie të vogël, të hapur dhe në tranzicion; 
(ii) përmirësimi i bashkërendimit me stabilitetin financiar, pasi kriza 
e fundit globale nxori në pah ndërthurjen ndërmjet të dy disiplinave, 
dhe (iii) përmirësimi i bashkërendimit me politikën fiskale.

4.1 Politika Monetare, MekaniZëM i PaVarur i 
StabiliZiMit

banka e Shqipërisë ka ndërmarrë drejtimin e një politike monetare 
të pavarur, të ankoruar në regjimin e shënjestrimit të inflacionit dhe 
në kursin fleksibël të këmbimit. Përvoja jonë e kaluar ka treguar se ky 
drejtim i ka shërbyer më së miri ekonomisë shqiptare. kemi qenë në 
gjendje të përmbushim detyrën tonë për stabilitetin e çmimeve, kemi 
ankoruar pritjet e inflacionit dhe kemi zbutur luhatjet në prodhim. 
kursi fleksibël i këmbimit ka luajtur rol vendimtar në këtë drejtim, 
pasi ka shërbyer si mekanizëm për amortizimin e disa goditjeve të 
brendshme e të jashtme.

Megjithatë, përfitimet nga drejtimi i një politike monetare të 
pavarur duhet të peshohen kundrejt mangësive që ka ky regjim në 
një ekonomi të vogël dhe të hapur. një ndër kritikat e përmendura 
më shpesh për regjimin fleksibël të kursit të këmbimit është se sfera e 
drejtimit të një politike të pavarur monetare në këto vende është mjaft 
e kufizuar. argumenti vazhdon me faktin se primet e perceptuara 
apo faktike të rrezikut në tregun e këmbimit valutor, kufizojnë 
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hapësirën për manovrim të politikës monetare. në fakt, këto vende 
janë të detyruara ta drejtojnë politikën monetare të pavarur brenda 
një “korridori të kufizuar” devijimesh të normës së interesit, të 
ndjekur nga një ekonomi me norma të ankoruara, si banka qendrore 
evropiane dhe rezerva federale. ndonëse mund të argumentohet se 
ky problem mund të shfaqet në fazat e para të tranzicionit, rëndësia e 
flukseve afatshkurtra të kapitalit do ta vërtetonte këtë argument edhe 
në një fazë të mëvonshme zhvillimi. nëse do ta krahasonim me efektet 
pozitive që sjell kursi fiks i këmbimit, si forcimi i tregtisë së jashtme 
apo disiplina e brendshme fiskale, ka një argument të qartë në lidhje 
me ndjekjen e regjimit fiks të kursit të këmbimit. ky drejtim është 
ndërmarrë nga disa vende të evropës qendrore dhe lindore, ndërsa 
vendet e tjera kanë zgjedhur shënjestrimin e inflacionit. Përvoja e 
këtyre shteteve me regjime kaq divergjente ka qenë e ndërlikuar. 
në fakt, mund të argumentohet se përveç regjimit monetar, faktori 
më i rëndësishëm në shpjegimin e dallimeve të ecurisë ekonomike 
midis vendeve janë politikat themelore strukturore dhe politikat e 
përgjithshme makroekonomike të ndjekura prej tyre.

duke pasur parasysh historinë dhe suksesin e Shqipërisë në 
zbatimin e kuadrit të shënjestrimit të inflacionit - sukses i pasqyruar 
në mekanizmin e përmirësuar të transmisionit dhe në pritshmëritë 
e ankoruara të inflacionit - ndjekja e kësaj rruge në të ardhmen 
do të ishte më e favorshme. në fakt, përmirësimi i mekanizmit të 
transmisionit rrit efektivitetin e politikës monetare në të ardhmen, 
ndërsa pritshmëritë e ankoruara të inflacionit japin më shumë 
fleksibilitet në ndjekjen e politikës së pavarur monetare. Si argumenti 
i fundit për të vazhduar ndjekjen e strategjisë aktuale, shpesh 
citohet opinioni i komisionit evropian që shënjestrimi i inflacionit 
dhe politika e pavarur monetare përbëjnë drejtimin e preferuar të 
konvergjencës për në be. ky drejtim ka të ngjarë të prodhojë një 
konvergjencë më të mirë strukturore dhe ciklike.

Megjithatë, çështjet e mëposhtme mbeten për t’u diskutuar dhe 
për t’u zgjidhur në të ardhmen:
•	Cili	është	roli	i	kursit	të	këmbimit	në	kuadrin	e	shënjestrimit	të	

inflacionit? deri tani, kjo pyetje ka pasur një përgjigje të drejtpërdrejtë: 
Politika monetare ndikon në zhvillimet e kursit të këmbimit, po aq 
sa këto të fundit ndikojnë në inflacion dhe pritshmëritë e inflacionit. 
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Megjithatë, duke pasur parasysh rolin e luhatshmërisë së kursit 
të këmbimit në treguesit ekonomiko-financiarë, dhe mundësinë 
për shpërndarje jo të duhur të burimeve ekonomike si rrjedhojë 
e drejtimit të gabuar të kursit të këmbimit, banka qendrore mund 
të ketë shkak për shqetësim lidhur me zhvillimet afatshkurtra dhe 
afatmesme të kursit të këmbimit;

•	A	mundet	dhe	a	duhet	që	banka	qendrore	të	përdorë	ndërhyrjen	
në valutë, si instrument i mundshëm për të ndikuar në gjendjen 
e likuiditetit në ekonomi? kjo çështje përfshin aspektin teorik 
dhe praktik, por ngre edhe problemin e komunikimit të politikës 
monetare me publikun.

4.2 baShkërendiMi i PolitikaVe Monetare dhe 
MakroPrudenCiale

kriza e fundit ka nxjerrë në pah lidhjet ndërmjet fushave kryesore 
të politikave makroekonomike. këto lidhje kanë të bëjnë me nivelin e 
objektivit dhe me mekanizmin e transmisionit të këtyre politikave. Për 
shembull, në nivelin e objektivit, një mjedis me inflacion të ulët mund 
të nxisë marrjen përsipër të një rreziku të tepruar dhe gradualisht 
mund të kontribuojë në krijimin e çekuilibrave në sistemin financiar. 
njëkohësisht, një qëndrim i shtrënguar i politikës makroprudenciale 
mund të nxisë stabilitet financiar, por mund të pengojë mekanizmin e 
transmisionit të politikës monetare. Për rrjedhojë, në nivel instrumenti, 
rritja e normës së interesit mund të përkeqësojë shëndetin e bilanceve 
të sistemit bankar, ndërkohë që rritja e likuiditetit apo e kërkesave të 
mjaftueshmërisë së kapitalit mund të pengojë kanalin e kreditit.

Mësimet e nxjerra kohët e fundit kanë bërë që autoritetet monetare 
dhe politikëbërësit në përgjithësi, t’i kushtojnë më shumë vëmendje 
variablave të tilla si: raporti i likuiditetit dhe i levës financiare në 
sistemin financiar; mjaftueshmëria e kapitalit nën disa supozime 
të provës së rezistencës; dhe pasuria e patundshme dhe çmimet e 
aktiveve në tregjet e kapitalit. ndërkohë që vazhdon puna për matjen 
e duhur të rrezikut, synimi i përgjithshëm do të ishte shmangia e 
vlerësimit të gabuar të rrezikut në nivel sistemik. dogma e mëparshme 
mbi sjelljen e bankës qendrore në drejtim të veprimtarisë së tregut 
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financiar mbështetet në dy shtylla: (i) agnosticizmi i mirë për nivelin 
e rrezikut të ndërmarrë nga sistemi financiar dhe implikimet e tij, 
dhe (ii) konsensusi se dhënia fund e pasojave të flluskës financiare 
do të ishte strategji më e mirë sesa përpjekja për ta shpuar atë. ky 
konsensus ka rezultuar i gabuar.

banka e Shqipërisë ka qenë një ndër institucionet pioniere për 
krijimin e një komiteti këshillimi për Politikën Monetare, dhe 
një komiteti këshillimi për Stabilitetin financiar. Përveç detyrave 
specifike, qëllimi i këtyre komiteteve është të lehtësojnë shkëmbimin 
e informacionit midis të dyja fushave, si dhe të konsultohen me 
njëri-tjetrin për planifikimin e masave të posaçme. Përveç kësaj, ka 
edhe disa fusha që kërkojnë saktësi të mëtejshme dhe zgjidhje në të 
ardhmen:

•	 Deri	në	çfarë	mase	llogariten	implikimet	e	vendimeve	të	politikës	
monetare në stabilitetin financiar (nëse ka), (dhe anasjelltas)?

•	 Cilat	 janë	mjetet	 teknike	dhe	modelet	që	duhen	përdorur	për	
të identifikuar rreziqet ndaj stabilitetit financiar, dhe cili është 
kombinimi i duhur i përgjigjeve të politikës monetare ndaj tyre? 

•	 Cilat	 janë	 modalitetet	 e	 duhura	 të	 bashkërendimit	 ndërmjet	
çmimit dhe funksioneve të stabilitetit financiar të bankës 
qendrore?

këto pyetje të hapura kryesojnë diskutimin teorik në mbarë 
botën. reagimi i bankës së Shqipërisë ndaj kësaj çështjeje do të 
ndikohet nga arritja e konsensusit dhe mjetet teknike. Megjithatë, 
kemi përshtypjen se duhet të mbështetemi edhe në praktikën tonë 
pragmatike dhe të suksesshme të së kaluarës.

4.3 baShkërendiMi Me Politikën fiSkale

bashkërendimi ndërmjet politikës monetare dhe asaj fiskale 
është një çështje mjaft e debatuar në mjedisin akademik, dhe 
përgjithësisht e pranuar. Politika monetare duhet të marrë rolin 
drejtues në stabilizimin e ekonomisë dhe të inflacionit, ndërsa 
politika fiskale duhet të përqendrohet në ruajtjen e ekuilibrave të 
shëndoshë fiskalë dhe, ndoshta, të japë ndihmesë edhe në nivele 
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të ulëta të normave të interesit (kufiri më i ulët, zero), ku politika 
monetare e humb efektivitetin e saj. kriza e fundit ka treguar qartë 
rëndësinë e pozicionit fiskal për stabilitetin makroekonomik. një 
pozicion i shëndoshë fiskal lejon më shumë politika kundërciklike, 
por gjithashtu niveli i ulët i borxhit publik është i dobishëm, pasi i jep 
besueshmëri gjithë sistemit financiar.

Prej shumë kohësh, Shqipëria është karakterizuar nga nivele të 
larta të borxhit publik dhe zhvillimet e kohëve të fundit për borxhin 
nuk duken të favorshme. banka e Shqipërisë ka argumentuar nevojën 
për një rregull fiskal, i cili jo vetëm që do të disiplinonte tendencat 
afatshkurtra dhe afatmesme të politikës fiskale, por do të siguronte 
edhe qëndrueshmëri të borxhit afatgjatë dhe, përfundimisht, do të 
reduktonte primet e rrezikut në ekonomi. një rregull i tillë duhet të 
shihet si çështje prioritare e urgjente nga autoritetet fiskale.

Përveç kësaj çështjeje, e cila do të përmirësonte arkitekturën e 
përgjithshme të politikave makroekonomike në vend, kërkohet ende 
punë për të lehtësuar më mirë shpërndarjen e informacionit, e për 
të mundësuar bashkërendimin e politikës fiskale me atë monetare. 
ky bashkërendim duhet të fillojë me të kuptuarit e përbashkët të 
pozicionit ciklik të ekonomisë dhe të ekuilibrave të përgjithshëm 
makroekonomikë, dhe të vazhdojë me përcaktimin e drejtimit të 
duhur për veprim, me qëllim arritjen e objektivave të përbashkët.

5. PërfundiMe

gjatë dy dekadave të para të ekzistencës, politika monetare e bankës 
së Shqipërisë ka evoluar vazhdimisht për t’iu përshtatur një mjedisi 
të ndryshueshëm ekonomik, financiar dhe ligjor. kuadri i politikës 
monetare ka evoluar nga regjimi i pastër i shënjestrimit monetar, në 
regjimin e shënjestrimit të inflacionit; kuadri operacional ka pranuar 
praktikat më të mira ndërkombëtare; dhe, procedurat institucionale 
dhe strategjia e komunikimit janë përmirësuar ndjeshëm. banka e 
Shqipërisë ka një rekord të admirueshëm në sigurimin e stabilitetit 
të çmimeve dhe në zbutjen e luhatshmërisë ekonomike në vend. në 
fakt, ky fleksibilitet në bërjen e politikës monetare mund të jetë një 
ndër faktorët kryesorë që shpjegojnë suksesin në ruajtjen e stabilitetit 
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të çmimeve në ekonominë shqiptare. në dekadën e tretë të jetës së 
saj, banka e Shqipërisë po përballet me disa sfida. ato përfshijnë: 
kuptimin si duhet të rolit dhe kufijve të politikës monetare në 
një ekonomi të vogël dhe të hapur; mekanizmin e transmisionit 
që po evoluon me shpejtësi; dhe zhvillimin e mjeteve dhe të 
mekanizmave më të mira për bashkërendim me politikën fiskale 
dhe atë makroprudenciale. fleksibiliteti institucional dhe dëshira për 
përmirësim e shfaqur gjatë dy dekadave të fundit, janë mësim i vyer 
për të ardhmen.
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mark allen*

ÇëShtje të ParaSë dhe bankingut 
në diSa Vende eVroPiane në 

tranZiCion

hapja e sektorit financiar në vendet e evropës qendrore 
lindore dhe juglindore (eqjl), për bankat që operojnë në nivel 
ndërkombëtar, ka sjellë përfitime të konsiderueshme për rajonin. 
Megjithatë, me fillimin e krizës financiare ndërkombëtare dhe ndikuar 
nga stresi që ajo po vendos mbi bankat evropiane perëndimore, janë 
bërë të dukshme edhe problemet në marrëdhënie. ky material i 
shkurtër shqyrton arsyet pro dhe kundra pronësisë ndërkombëtare 
të sistemeve financiare në evropën qendrore dhe lindore, dhe 
disa nga sfidat me të cilat përballen politikëbërësit në menaxhimin 
e ekonomive me sisteme bankare, ku operojnë në masë të madhe 
banka me kapital të huaj. 

Struktura e Materialit 

Materiali hapet me një vështrim të shkurtër të arsyeve pro dhe 
kundra modelit bankar të eqjl-së, ku pjesa më e madhe e mjeteve 
bankare, apo një pjesë e qenësishme e tyre, është në pronësi të 
bankave të huaja. ai rishikon ecurinë e sistemit në krizën globale 
të viteve 2008-2009, kur rajoni i eqjl-së ishte në presion të madh. 
në atë kohë, pati shqetësime që zhvillimet në këtë rajon mund të 
dobësonin në mënyrë të qenësishme bankat mëma. Më pas, materiali 
analizon mënyrën se si sistemi po përballet me fazën aktuale të 
krizës (2011-’12), ku problemet kryesore shfaqen në bankat mëma 
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dhe ekonomitë e vendeve të origjinës. Së fundi, ai adreson disa 
prej sfidave me të cilat përballet modeli bankar në vendet e rajonit, 
sidomos në evropën juglindore (ejl), pasi të jetë kapërcyer kriza 
dhe të rikthehen kushtet normale. 

Pro dhe kundra Modelit bankar në eqjl 

në sistemet ekonomike socialiste në rajon, para tranzicionit të 
fillimit të viteve ’90, sistemi financiar i ishte nënshtruar administrimit 
ekonomik. në thelb, banka e vetme luante një rol pasiv kontabiliteti, 
duke mundësuar gjurmimin e flukseve financiare në ekonomi, dhe 
duke dhënë financimin e nevojshëm për të mbështetur realizimin e 
detyrave të përcaktuara për ndërmarrjet nga sistemi politik (berZh, 
1998, f. 92). në jugosllavi, tregjet, përfshirë tregjet financiare, ishin 
më të zhvilluara, me një sistem bankar me dy nivele të krijuar që në 
vitet ‘60, por bankat ishin ngushtësisht të ndërthurura me sektorin 
e	 ndërmarrjeve	 të	 vetadministruara	 (Šević	 2002,	 f.	 4-5).	 Dy	 qasje	
kryesore u ndërmorën për zhvillimin e bankingut, me fillimin 
e tranzicionit: e para bazuar te lejimi i krijimit të bankave të reja, 
shpesh nga ndërmarrje të mëdha, dhe e dyta mbështetur në ndarjen 
e monobankës të trashëguar nga ekonomia e planifikuar (berZh, 
(1998), f. 96-97). Me fillimin e tranzicionit drejt një ekonomie tregu 
më konkurruese, bankat ekzistuese u gjendën me mjete të paprovuara 
përsa i përket prakticitetit në një ekonomi tregu pa burime njerëzore, 
teknologjike dhe ligjore të nevojshme, për t’u përballur me nevojat 
bankare të një ekonomie moderne.

Cilësia e bilanceve të bankave u përkeqësua më tej me fillimin e 
tranzicionit. Sipërmarrjet u përballën me një mjedis më konkurrues 
të tregut dhe të dy palët e patën më të vështirë, si shlyerjen e 
borxhit të shkuar ashtu edhe sigurimin e financimeve të reja 
nëpërmjet sistemit bankar, me qëllim që të vijonin të operonin. 
Përqindjet më të larta të interesit, që kërkoheshin nga politikat e 
stabilizimit makroekonomik, vendosën presione shtesë në financat 
e sipërmarrjeve. qeveritë, natyrshëm jo të gatshme të lejonin 
përhapjen e shpejtë të falimentit të sektorit të sipërmarrjeve dhe 
ndërprerjen e veprimtarive të tyre, toleruan vazhdimin e huadhënies 
bankare dhe akumulimin e borxhit të keq në sektorin bankar. Si 
rezultat, çdo ekonomi në tranzicion u përball virtualisht me një 
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krizë bankare, gjatë periudhës 1990-1996. (tabela 1 mbështetur te 
laeven dhe Valencia, 2012) 

Tabelë 1. Kriza bankare pas tranzicionit.

Viti Vendi
Maksimumi i kredive 
me probleme, si 
përqindje e huadhënies

kostoja fiskale 
bruto, si përqindje e 
Pbb-së

1990 rumani 30 0.6
1991 bullgari 75 14
1991 gjeorgji 33 …
1992 estoni 7 1.9
1992 Poloni 24 3.5
1992 Slloveni 35 14.6
1992 bosnje dhe hercegovinë … …
1993 Maqedoni 70 32
1993 bjellorusi … …
1994 Shqipëri 26.8 …
1994 armeni … …
1995 azerbaixhan … …
1995 republika e kirgistanit 85 …
1995 letoni 20 3
1995 lituani 32.2 3.1
1996 bullgari 75 14
1996 republika Çeke 18 6.8
1998 kroaci 6.9 10.5
1998 rusi 40 0.1
1998 Sllovaki 35 …
1998 ukrainë 62.4 0

Shënim: laeven dhe Valencia mendojnë se një krizë bankare sistematike ndodh kur në 
sistemin bankar janë të pranishme shenja të konsiderueshme të vështirësive financiare 
(të tilla si: rrjedhjet e mëdha të depozitave bankare, humbjet në sistemin bankar ose 
likuidimet e bankave); dhe si përgjigje masa të konsiderueshme të ndërhyrjes në politikat 
bankare. Masat quhen të konsiderueshme në qoftë se janë ndërmarrë të paktën tre 
nga gjashtë masat e mëposhtme: 1) mbështetje e zgjeruar me likuiditet deri në 5% të 
depozitave dhe detyrimeve ndaj jorezidentëve; 2) kostoja bruto e ristrukturimit bankar  
është të paktën 3% e Pbb-së; 3) nacionalizime të konsiderueshme të bankës; 4) vendosje 
të konsiderueshme të garancive; 5) blerje e mjeteve të paktën sa 5% e Pbb-së; dhe 6) 
ngrirje e depozitave ose e pushimeve zyrtare të bankës, ose të dyja bashkë.
burimi: laeven dhe Valencia (2012).

Modeli aktual i bankingut ndërkufitar në eqjl erdhi si rezultat 
i reagimit pas kësaj vale krizash financiare të periudhës pas 
tranzicionit. kostot financiare të krizave kanë qenë të mëdha dhe 
qeveritë kanë pranuar nevojën për të zbatuar sisteme shumë të 
forta financiare të orientuara ndaj tregut. Për kapitalizimin e një 
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sistemi të ri bankar, ato iu drejtuan partnerëve të huaj. kapitali 
vendas ishte ose i vështirë për t’u vënë në lëvizje ose shoqërohej 
me pronarë të cilët mund të ishin tepër të kompromentuar, e që 
nuk kishin cilësitë e duhura për të drejtuar bankat. kjo la bankat 
e huaja, të cilat ishin të gatshme dhe të interesuara për t’u zgjeruar 
në këtë rajon. 

në vitin 1996, vetëm letonia kishte një shumicë të mjeteve 
bankare në duart e bankave me kapital të huaj (51%), ndjekur nga 
hungaria (44%), armenia (38%) dhe lituania (29%); në të gjitha 
vendet e tjera, shifrat nuk i kalonin 15% (berZh (1998), f. 95). 
Procesi i depërtimit të bankave të huaja ndodhi shumë shpejt në 
fund të viteve ‘90, proces ky i cili në evropën juglindore filloi pak 
më vonë se në atë qendrore-lindore. Pronësia e huaj në mjetet 
e sistemit bankar arriti midis 70 dhe 100%, në të gjitha vendet e 
eqjl-së, me përjashtim të Sllovenisë, ku autoritetet parapëlqyen ta 
mbajnë pjesën më të madhe të sistemit bankar në duart e vendasve. 
Po ashtu, ky fenomen u vërejt në shkallë më të ulët në bjellorusi, 
ukrainë dhe vende të tjera të komonuellthit të Shteteve të Pavarura 
(CiS). në këto vende, një pjesë e madhe e sistemit bankar mbeti në 
duart e vendasve, ndërsa bankat ruse, më shumë se ato të evropës 
Perëndimore, luajtën një rol të madh në zgjerimin e pronësisë së huaj 
të lejuar. Si rrjedhojë, një rrjet për banking ndërkufitar u zhvillua në 
eqjl (tabela 2).
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Grafik 1. Pesha e mjeteve të bankave të huaja, në përqindje.

Burimi: Raportet e tranzicionit të EBRD.
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Tabelë 2. prania e bankave të evropës perëndimore në rajonin e eqjl (në 
fund të vitit 2010).
Vendi i 
bankës mëmë banka Vendet pritëse

itali unicredit
bosnje dhe hercegovina, bullgari, kroaci, 
republika Çeke, hungari, Poloni, rumani, 
Serbi, Slovaki, Slloveni, ukrainë

 intesa Sanpaolo Shqipëri, kroaci, hungari, Serbi, Sllovaki

austri erste kroaci, republika Çeke, hungari, Mali i Zi, 
rumani, Sllovaki

 raiffeisen Shqipëri, bjellorusi, bullgari, kroaci, republika 
Çeke, hungari, rumani, Serbi, Sllovaki, ukrainë

 hypo bosnje dhe herzegovina, kroaci, Serbi
Suedi Swedbank estonia, letoni, lituani
 Seb estonia, letoni, lituani
 nordea letoni, lituani
belgjikë kbC republika Çeke, hungari, Sllovaki
gjermani Comerzbank Poloni
holandë ing Poloni
greqi eurobank bullgari, Serbi

 national bank 
of greece bullgari, Maqedoni

 alpha rumani
 Piraeus Shqipëri, bullgari

francë Societe 
generale

kroaci, republika Çeke, Maqedoni, Moldovi, 
Mali i Zi, rumani, Serbi, Slloveni

hungari otP bullgari, Mali i Zi
Slloveni nlb Maqedoni, Mali i Zi

Shënim: bankat, peshat e të cilave në mjetet e sektorëve janë mbi 5%.
burimi: bankscope.

bankat austriake (raiffeisen, erste dhe bank austria, më vonë 
blerë nga italianët e unicredit) fituan praninë më të madhe në rajon, 
dhe ky rajon zuri një pjesë të madhe në bilancet e bankave mëma. 
bankat suedeze u përqendruan më së shumti në shtetet baltike, 
ndërsa bankat greke krijuan një rrjet filialesh kryesisht në ballkan. 
banka belge kbC krijoi një rrjet të gjerë në Poloni, Çeki, hungari, 
bullgari, rusi, Serbi, Sllovaki dhe Slloveni, duke zënë një pjesë të 
madhe të mjeteve të grupit1. ndërsa ekspozimi në rajon ishte më pak i 
rëndësishëm për vende të tjera, bankat franceze, gjermane, britanike, 
holandeze dhe italiane, madje edhe ato irlandeze dhe portugeze, 
1 një pjesë e këtij rrjeti u shit më vonë si kusht për rregullimin e ndihmës së shtetit 
për bankën mëmë.
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blenë operacione në rajon. disa prej atyre pak bankave relativisht 
të mëdha që mbetën në duart e vendasve, si nlb e Sllovenisë apo 
otP e hungarisë, ngritën filiale në vende të tjera të rajonit ku rrjeti 
i nlb-së në rajon është mjaft i shtrirë.

Përfitimet e përhapjes së pronësisë së huaj në banka ishin disa. Së 
pari, zotëruesit e rinj importuan teknologjinë e bankingut modern 
në filialet e tyre në rajon. ata i shndërruan bankat, duke e kthyer në 
mbizotëruese kulturën e shërbimeve, si dhe duke i dhënë popullsisë 
dhe biznesit një gamë shërbimesh të ngjashme me ato të evropës 
Perëndimore. gjithashtu i rëndësishëm është fakti që ata vendosën 
emrin e mirë të biznesit të tyre në operacionet në rajon. në një kohë 
kur kishte shqetësim të madh për mungesën e transparencës në 
procesin e privatizimit dhe për rrjetet informale që nxirrnin renta 
nga ekonomitë, ishte shumë e rëndësishme që një pjesë e madhe 
e sistemit bankar qëndroi jashtë këtij mjedisi. ka pasur relativisht 
pak skandale në lidhje me operacionet e bankave me kapital të huaj 
në rajon. (Për disa përjashtime, shih “the economist” (2003) dhe 
bakker dhe klingen (2012), f. 43)

kontributi për uljen e shkallës së korrupsionit dhe mashtrimit në 
sektorin bankar, erdhi jo vetëm falë menaxhimit të brendshëm në 
bankat me kapital të huaj, por edhe për shkak se këto banka kishin 
përparësinë e importimit të mbikëqyrjes më të përparuar. ndërtimi 
nga zeroja i sistemeve moderne për mbikëqyrjen bankare në vendet 
në tranzicion ishte një punë e mundimshme, e cila kërkonte hartimin 
dhe miratimin e kuadrit ligjor dhe atij rregullator, si dhe trajnimin 
e një numri të madh personeli (bonin dhe Wachtel, (2003) f. 8). 
ndërkohë që një pjesë e qenësishme e sistemit bankar në pronësi 
të bankave mbikëqyreshin jashtë vendit, nga mbikëqyrësit vendas 
hiqej një pjesë e madhe e përgjegjësisë për sigurinë dhe shëndetin 
e bankave më të mëdha, duke u mundësuar të përqendrohen më 
shumë në pjesën e mbetur, zakonisht me më pak peshë, të bankave 
vendase. gjithashtu, nevoja për bashkëpunim me mbikëqyrësit e 
bankave mëma ka ndihmuar për promovimin dhe shpërndarjen e 
praktikave moderne të mbikëqyrjes. 

një shtysë madhore për hapjen e sistemeve bankare ndaj bankave 
të huaja ishte procesi i anëtarësimit në be. Vendeve që negocionin 
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anëtarësimin u duhej të adoptonin acquis communautaire në fushat e 
liberalizimit të llogarisë kapitale dhe tregtisë së lirë për shërbimet 
financiare. edhe vendet, anëtarësimi i të cilave në be dukej një 
mundësi e largët, ndoqën një qasje të ngjashme të politikave. 
kjo krijoi një mjedis që e bëri relativisht të lehtë për bankat që të 
përfitojnë nga liritë që shoqërohen me be-në, për të hapur degë, për 
të ngritur apo blerë filiale.

ky proces ndodhi gjatë një periudhe kur bankingu ndërkombëtar 
po zgjerohej në mbarë botën. Shtimi i veprimtarive bankare 
ndërkombëtare dhe rritja në operacionet ndërkombëtare nga ana e 
bankave ndërkombëtare është e mirëdokumentuar (CgfS (2010) f. 
6-7). bankat evropiane po përballeshin me sfidën e konkurrencës me 
banka që po rriteshin me shpejtësi, mbështetur në sektorë kryesorë 
financiarë dhe, në një kohë kur tregjet e tyre bankare vendase po 
rriteshin me ritme relativisht të ngadalta. evropa qendrore dhe 
lindore përfaqësonte dukshëm një rajon ku këto banka mund të 
zgjeronin veprimtarinë e tyre, pasi rajoni shihej si tejet i pazhvilluar 
përsa i përket sektorit bankar (CePr (2011) f. 31).

kjo sipërmarrje rezultoi shumë fitimprurëse. deri në krizën e 
viteve 2008-2009, kthimi nga kapitali luhatej përgjithësisht në 10-
20%, ku vendet e eql-së shënonin shifrat në skajin e sipërm të 
segmentit. (grafik 2)

Grafik 2. Kthimi nga kapitali
(në përqindje).

Burimi: FMN, Raporti i Stabilitetit Global Financiar.
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të dhënat për fitimet e bankave austriake tregojnë se pjesa që zënë 
filialet në eqjl në të ardhurat totale të konsoliduara të grupit, ishin 
shumë më të larta se pjesa e tyre në mjetet totale të konsoliduara të 
grupit, dhe se kjo situatë ka vijuar edhe përtej krizës së viteve 2008-
2009. (grafiku 3)

Pronësia e huaj e pjesës më të madhe të sistemit bankar ishte, 
megjithatë, një “bekim” miks. ai siguroi një kanal për flukset e 
kapitalit në rajon, por këto flukse hyrëse shkuan kryesisht për kredi 
konsumatore dhe për sektorin e pasurive të paluajtshme, dhe jo për 
zgjerimin e kapaciteteve prodhuese. flukset hyrëse nxitën një bum 
të konsumit dhe një flluskë në sektorin e ndërtimit dhe tregun e 
shtëpive në shumë vende të rajonit, dhe e lanë rajonin shumë të 
pambrojtur në prag të krizës financiare globale, të viteve 2008-2009. 

Pjesa më e madhe të kredisë, sidomos në sektorin e shtëpive, ishte 
dhënë në monedhë të huaj. kjo i la kredimarrësit (të cilët shpesh 
ishin individë, të pambrojtur ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit), 
dhe bankat, të prekshëm nga shkurtimi i financimeve në monedhë 
të huaj. kreditimi u justifikua në anën e kërkesës nga normat më 
të ulëta të pagueshme dhe afati më i gjatë i kësaj lloj kredie, së 
bashku me pikëpamjen se kursi i këmbimit ishte ose i fiksuar - me 
anëtarësimin e afërt në Surozonë - ose do të prirej të vlerësohej 
ndërsa efektet balassa-Samuelson hynë në lojë. nga ana e ofertës, 
bankat mëma kishin mëse mjaftueshëm likuiditet në monedhë të 

Grafik 3. Pesha e filialeve të bankave austriake në vendet EQJL, në 
mjetet totale të konsoliduara të sektorit bankar dhe në të ardhurat totale 

operacionale.

Burimi: Banka Qendrore e Austrisë. 
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huaj për të furnizuar filialet e tyre. ndërkohë që disa vunë re rritjen 
e rreziqeve për vendet me borxh në rritje dhe deficite të mëdha të 
llogarisë korrente, të tjerë e panë këtë si një efekt të natyrshëm të 
konvergjencës në kuadrin e bashkimit evropian. (Shih bakker dhe 
klingen (2012), f. 23-29)

Struktura e pronësisë në sistemin bankar lehtësoi flukset hyrëse të 
kapitalit dhe rritjen e borxhit në monedhë të huaj, megjithatë këto 
veprimtari nuk ishin të kufizuara vetëm te bankat me kapital të huaj. 
bankat, të cilat nuk kishin banka mëma të gatshme për t’i financuar, 
ishin në gjendje të lidheshin me tregjet ndërbankare ndërkombëtare 
dhe të përfshiheshin në të njëjtën veprimtari kredidhënëse. trysnia 
e konkurrencës për të fituar apo ruajtur pjesën e tregut mund të 
ndihmojë në shpjegimin e kësaj veprimtarie të bankave me kapital 
vendas, po një tjetër faktor ishte dhe ndjesia në tregjet ndërkombëtare 
të kapitalit. bumi në evropën qendrore dhe lindore mund të 
konsiderohet si shfaqje lokale e entuziazmit që mbizotëroi në këtë 
periudhë në tregjet e kapitalit në përgjithësi, dhe jo si rezultat parësor 
i strukturës së pronësisë.

në ato raste kur mbikëqyrësi vendor ishte i shqetësuar për 
rritjen e rrezikshmërisë së kësaj veprimtarie, apo për lindjen e 
flluskave të çmimeve të mjeteve në tregun lokal, ishte e vështirë të 
merreshin masa të efektshme kur bëhej fjalë për banka me kapital 
të huaj, sidomos kur vendi ishte brenda kuadrit të bashkimit 
evropian të tregtisë së lirë të shërbimeve bankare dhe lëvizjes së 
lirë të kapitalit, dhe kur bankat mëma dhe mbikëqyrësit e bankave 
mëma nuk ishin të gatshëm ta kufizonin një kredidhënie të tillë, kaq 
fitimprurëse. Përpjekjet për të kufizuar veprimtaritë e filialeve mund 
të rrezikoheshin nga kredidhënia e drejtpërdrejtë, nga banka mëmë 
te kredimarrësit lokalë, apo nga përdorimi i filialeve jobankë. (Shih 
bakker dhe klingen (2012), f. 20-22)

Si e Përjetoi SiSteMi kriZën e ViteVe 2008-2009? 

evropa qendrore dhe lindore ishte tregu në zhvillim më i 
cënuar në botë në periudhën e dështimit të lehman brothers (fMn 
(2008) f. 85-88) dhe kriza në tregjet financiare e goditi fort rajonin. 
në të vërtetë, shtetet baltike kishin hyrë në krizë para kolapsit të 
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lehman brothers, dhe hungaria ishte përballur me vështirësi në 
këndvështrimin e borxhit publik. frika ishte se flukset hyrëse të 
kapitalit që financonin deficite të llogarisë korrente deri në 20% 
të Pbb-së, jo vetëm që mund të ndërpriteshin befas, por mund të 
merrnin kah të kundërt. Presionet rezultante të bilancit të pagesave 
do të vepronin për të shteruar rezervat apo ta detyronin kursin e 
këmbimit drejt zhvlerësimit, që nga ana e vet, do ta përkeqësonte 
cilësinë e portofolit të kredive në monedhë të huaj. në këto rrethana, 
bankat mund ta gjenin veten tejet të nënkapitalizuara dhe mund të 
ngriheshin pyetje në lidhje me aftësinë paguese. duke pasur parasysh 
gjendjen e brishtë në tregjet financiare, gjatë viteve 2008-2009, 
ekzistonte frika se problemet e filialeve në rajonin e eqjl-së mund 
të krijonin vështirësi serioze për bankat mëma. grafiku 4 tregon se 
rritja në ndryshesën e kontratave të shkëmbimit për mosshlyerje 
(CdS) në borxhin e bankave mëma, në atë kohë, ishte më e madhe 
për bankat austriake, raiffeisen dhe erste, dhe disi më pak për 
bankën italiane unicredit.

në këtë rast, krizat bankare në evropën qendrore dhe lindore 
u shmangën në shkallë të madhe, dhe krizat ekonomike në vendet 
pritëse ishin të përmbajtura. fMn-ja dha mbështetje të madhe 
financiare për vendet e prekura më tepër dhe për vendet anëtare 
të be-së (bakker dhe klingen (2012), f.78). Marrëveshje të reja 
me fMn-në u miratuan për bjellorusinë, bosnje hercegovinën, 
hungarinë, letoninë, rumaninë, Serbinë dhe ukrainën (tabela 3). 

Grafik 4. Ndryshesa e kontratave 5-vjeçare të shkëmbimit për 
mosshlyerje të bankave (pikë bazë).

Burimi: Bloomberg.

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012

Deutsche Bank BNP Paribas Santander Unicredit
Erste Raiffeisen Intesa Sanpaolo



135

këto marrëveshje ishin të lidhura me kuotat e vendeve në fMn dhe 
disbursimet u dhanë paraprakisht. disa përfshinë dispozita të veçanta 
që i drejtonin burimet për fonde në mbështetje të sistemit bankar, si 
dhe në përgjithësi për plotësimin e likuiditetit në monedhë të huaj në 
dispozicion të bankës qendrore. Marrëveshje që parashikonin masa 
parandaluese u zbatuan për Poloninë (flexible Credit line, fCl) 
dhe Maqedonisë (Precautionary and liquidity line, Pll). 

Tabela 3. marrëveshjet e FmN-së me vendet e eqjl-së dhe azisë lindore 
pas vitit 2007.

  data e 
miratimit

data e 
përfundimit lloji i programit

Cee hungari 11/6/2008 10/5/2010 Sba
 letoni 12/23/2008 12/22/2011 Sba
 Poloni 5/6/2009 1/17/2015* fCl
See bih 7/8/2009 9/25/2014* Sba
 kosovë 7/21/2010 12/26/2013* Sba
 Maqedoni 1/19/2011 1/18/2013 PCl
 rumani 5/4/2009 3/30/2013* Sba
 Serbi 1/16/2009 3/28/2013* Sba
CiS bjellorusi 1/12/2009 4/11/2010 Sba
 kirgistan 12/10/2008 6/19/2014* eCf
 Moldovi 1/29/2010 4/30/2013* eff/eCf
 taxhikistan 4/21/2009 4/20/2012 eCf
 ukrainë 11/5/2008 12/27/2012* Sba
të tjera armeni 11/17/2006 6/27/2013* eff/eCf
 gjeorgji 9/15/2008 4/10/2014* Sba/SbCf**

Mongoli 4/1/2009 10/1/2010 Sba
Shënim: Sba: Stand-by agreement, fCl: flexible Credit line, PCl: Precautionary 
Credit line, , eff: extendet arrangement, eCf: extended Credit facility, SbCf: 
Stand-by Credit facility.
* e zgjatur
** aktualisht të trajtuara si parandaluese nga autoritetet

Pati një rrezik që bankat mëma, të cilat ishin vetë nën presion dhe 
në kontekstin e një mjedisi financiar ndërkombëtar të brishtë, mund 
të parapëlqenin largimin dhe të tërhiqnin mbështetjen për filialet nëse 
kjo do të forconte pozitën e bankës mëmë. Megjithatë, ky veprim 
do të shërbente për ta përkeqësuar më tej situatën e bankave që do 
të mbeteshin në vend dhe mund të nxiste një reagim të ngjashëm 
nga të tjerët. ky përbënte një problem klasik të veprimit kolektiv, 
ku interesat e bankave (për të mos përmendur vendet e përfshira 
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dhe ato që jepnin financime emergjente për bilancin e pagesave) do 
të shërbeheshin më mirë nëse bankat, së bashku, do të mbeteshin 
të angazhuara në rajon. ky ishte shkaku për ngritjen e nismës së 
Vjenës në fillim të vitit 2009, ku të gjitha palët u bashkuan për të 
siguruar dhënien e mbështetjes së duhur për programet e rregullimit 
strukturor të vendeve.

nisma e Vjenës mbulonte një gamë të gjerë veprimesh (grafiku 
5) (Shih berZh (2009), f. 18). Së pari, për ato vende që kishin 
marrëveshje me fMn-në, u kërkua dakordësia që bankat mëma të 
ruanin ekspozimin, të bashkëpunonin me autoritetet mbikëqyrëse 
vendase për provën e rezistencës (stress-testing) për filialet e tyre, 
dhe të siguronin që këto të fundit të ishin të kapitalizuara deri në 
nivelin e treguar2. kjo qasje për të arritur angazhimin për ekspozim 
nga sektori privat ishte e ngjashme me mekanizmat e përfshirjes së 
sektorit privat (PSi) që u përdorën në krizën e borxhit në amerikën 
latine në vitet 1980 dhe gjatë krizës aziatike. ishte e rëndësishme të 
kufizohej shkalla ku sasi të mëdha të financimeve publike të dhëna 
nga fMn-ja dhe be-ja për këto vende, thjesht financonin tërheqjen 
e kapitalit nga të tjerë, në vend që të lehtësonin barrën e rregullimeve 
strukturore të vendeve në fjalë. Marrëveshjet krijuan rregullime të 
monitorimit formal dhe përgjithësisht patën sukses për parandalimin 
e tërheqjes së fondeve me shumicë. Padyshim, me stabilizimin e 
kushteve në këto vende, stimuli për tërheqje të ekspozimit u ul (de 
haas, etj., (2012)). 

elementi i dytë ishte Plani i përbashkët i veprimit ifi për 
mbështetje financiare për bankat në rajon dhe për të financuar 
kreditimin e bizneseve të prekura nga kriza ekonomike globale (shih 
nisma e Vjenës (2011b)). Sipas këtij planveprimi, €24 miliardë do të 
viheshin në dispozicion nga banka evropiane e investimeve, banka 
botërore dhe banka evropiane për rindërtim dhe Zhvillim, dhe 
në këtë rast, €33 miliardë u bënë të disponueshme deri në fund të 
dhjetorit 2010. elementi i fundit i nismës së Vjenës ishte shfrytëzimi 
i kapaciteteve të saj për të mbledhur bashkë sektorin publik dhe 
privat, në një forum për të diskutuar zhvillimet në rajon. u ngritën 
katër grupe pune për të shqyrtuar pyetjet në lidhje me përdorimin e 
2  Marrëveshja në rastin e ukrainës ishte disi më pak formale se rastet e tjera (bosnje 
hercegovina, hungaria, letonia, rumania dhe Serbia), ndoshta duke reflektuar rolin 
më të vogël të bankave mëma nga evropa Perëndimore në atë vend.
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fondeve të be-së, zbatimin e standardeve të bazel iii, zhvillimin e 
tregjeve lokale të kapitalit dhe trajtimin e kredive me probleme.

 
nervozizmi në sistemin lokal bankar ishte domethënës, por në 

fakt, bankat mëma dhe rregullatorët e tyre i mbështetën filialet në 
rajon. të vetmet vende në rajon që përjetuan kriza sistemike bankare 
ishin letonia dhe ukraina, si dhe pak më larg në distancë dhe më i 
shtyrë në kohë, kazakistani (laeven dhe Valencia (2012) f. 6). në 
secilin rast, problemet e kishin zanafillën tek bankat vendase. në 
rastin e letonisë, problemi ishte Parex bank, banka e dytë më e 
madhe në vend, ku pati rrjedhje të depozitave dhe autoriteteve iu 
desh të ndërhynin me një kosto prej rreth 2.5% të Pbb-së. në rastin 
e ukrainës, rrjedhjet e depozitave në një bankë me pronësi vendase, 
Prominvest, kërkuan ndërhyrjen e autoriteteve, duke arritur rreth 
4.8% të Pbb-së. në të dyja rastet, sasia e ndihmës ishte ndjeshëm 
më pak se sa ishte nevojitur në kriza të mëparshme bankare. (Shih 
edhe bakker dhe klingen (2012) f.76-7). Pati edhe disa situata 
shumë pranë humbjes, ku kriteret e krizës sistemike të laeven dhe 
Valencias nuk u përmbushën plotësisht. (Shih shënimin te tabela 1). 
kjo përfshinte rastin e hungarisë, ku banka otP i kërkoi asistencë 
Sllovenisë dhe rusisë. Përsëri, problemet kishin të bënin së pari me 
bankat me pronësi vendase.

në të njëjtën kohë, shumë prej sistemeve bankare në vendet e 
origjinës po përballeshin me kriza sistemike. laeven dhe Valencia 

Grafik 5. Nisma e Vjenës 1.0, 2009.
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renditin krizat bankare në periudhën 2008-11 në: austri, belgjikë, 
gjermani, greqi, irlandë, holandë, Mbretëri e bashkuar dhe Shtetet 
e bashkuara; për të përmendur këtu vende që kanë banka që operojnë 
në rajonin e eqlj-së. Problemet e këtyre bankave, me përjashtimin 
e mundshëm të bankave austriake, nuk ishin kryesisht të lidhura 
me zhvillimet në rajonin e eqlj-së. duke përdorur të dhëna nga 
bankat, de haas et al. (2012) vlerëson se nisma e Vjenës duket të 
ketë stabilizuar kredidhënien në 2012 nga bankat që ishin pjesë e 
nismës, dhe se ndikimi i tërthortë në vende të tjera, me shumë gjasa, 
ishte më tepër pozitiv se negativ. gjithsej, aftësia dhe gatishmëria 
e bankave mëma dhe autoriteteve të vendeve të origjinës për të 
mbajtur mbi vete kostot e vështirësive në filialet e tyre në eqljl, 
duhet të llogaritet si një përfitim shumë i qenësishëm për ato vende 
me sisteme bankare me kapital të madh të huaj. ky përfitim u përhap 
përtej atyre vendeve që ishin subjekt i marrëveshjeve formale të 
ekspozimit në nismën e Vjenës.

Si ëShtë Situata e SiSteMit tani? 

fluksi i madh i kapitalit që hyri në ekonomitë e eqlj-së 
nëpërmjet sistemit bankar, u ndal befas në vitin 2008. (Shih grafikun 
6, mbështetur në të dhëna të bilancit të pagesave, ku flukset bankare 
janë elementi mbizotërues në kategorinë “të tjera”). flukset hyrëse 
të investimeve të huaja direkte u reduktuan shumë, duke reflektuar 

Grafik 6. Flukset hyrëse të kapitalit
(mesatarja rrëshqitëse 4-tremujore, përqindje e PBB-së)

Shënim: EJL: Shqipëri, Bosnje dhe Herzegovinë, Bullgari, Kroaci, Maqedoni, Mali i Zi, 
Rumani dhe Serbi; EQL: Republika Çeke, Estoni, Hungari, Letoni, Lituani, Poloni, Sllovaki; 

KSHP: Armeni, Bjellorusi, Kirgistan, Moldovi, Taxhikistan dhe Ukrainë. Serbia dhe Mali i Zi 
që nga viti 2008. Taxhikistani që nga viti 2002.

Burimi: FMN, Statistikat e Bilancit të Pagesave.
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ndikimin e ngadalësimit ekonomik mbi planet e investimeve 
ndërkombëtare dhe një nivel më të ulët fitimi për riinvestimet. të 
dhënat tregojnë se deri në vitin 2011, kreditimi bankar ndërkombëtar 
qëndroi në pozita relativisht të qëndrueshme, pasi programet e 
stabilizimit në eqljl dhe nisma e Vjenës patën efektin e tyre. 
Megjithatë, që prej këtij viti, ka pasur një fluks dalës të kapitalit 
nëpërmjet sistemit bankar. hendeku i shkaktuar nga ndalja e flukseve 
bankare hyrëse është kompensuar pjesërisht nga rritja e madhe në 
investime portofoli, veçanërisht në trajtën e blerjeve të obligacioneve 
qeveritare nga jorezidentët.

rënia e flukseve hyrëse nëpërmjet sistemit bankar është reflektuar 
në ndaljen e beftë të rritjes së kreditimit dhe në stanjacionin e saj në 
pjesën më të madhe të vendeve të rajonit. rritja e kreditimit në shumë 
prej vendeve ka qenë tepër e lartë para krizës dhe, sikur se u diskutua 
edhe më parë, financoi rritje të tepërt të konsumit dhe flluska të 
pronave. ajo çoi në rritje shumë të madhe të niveleve të borxhit 
të individëve në shumë vende, me një pjesë domethënëse të këtij 
borxhi në monedhë të huaj. goditja e krizave i ka bërë kredimarrësit 
në rajon më të kujdesshëm dhe më të interesuar për të korrigjuar 
bilancet e tyre. në të njëjtën kohë, autoritetet në disa vende kanë 
marrë veprime për të dekurajuar kredidhënien në monedhë të huaj. 
Për këtë arsye, reagimi ndaj krizës përkthehet në rënie të ndjeshme 
të kërkesës për kredi të re.

Burimi: Haver.
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Megjithatë, ka të dhëna se edhe oferta e kredisë është më e 
përmbajtur. bankat mëma që kanë përjetuar rritje me tepri të levës 
financiare, nuk kanë qenë të gatshme të rrisin ekspozimin e tyre në 
rajon, ndërkohë që janë nën trysni nga tregjet dhe rregullatorët për të 
tkurrur bilancet e tyre të përgjithshme. bilancet e bankave në rajon 
janë të rënduara me kredi me probleme në rritje dhe po bëhet e 
vështirë në disa vende për t’i fshirë me shpejtësi nga bilancet (shih 
grafikun 8 dhe bakker dhe klingen (2012) f.73). një grup pune i 
nismës së Vjenës e ka parë këtë çështje me hollësi dhe ka nxjerrë 
një sërë rekomandimesh për veprime të hollësishme dhe përfshirëse, 
me qëllim trajtimin e problemit (nisma e Vjenës, 2011). edhe fitimi 
i bankave është goditur ashpër në shumë vende gjatë krizës, ndonëse 
ka pasur një rigjenerim të këtij treguesi, edhe pse jo në nivelet e 
parakrizës (grafik 2).

një studim i ekspertëve të biS-it, në lidhje me përcaktuesit e 
flukseve bankare ndërkombëtare, hedh dritë mbi rolin relativ të 
faktorëve pull and push në eqljl (avdjiev et al., 2012). Siç tregohet 
në grafikun 9, flukset bankare ndërkombëtare në një rajon më të 
gjerë, lëvizën nga pozitive në negative gjatë vitit 2008, dhe kanë 
qëndruar negative. autorët përpiqen të ndajnë faktorët e ofertës 
nga ata të kërkesës në flukset ndërkombëtare, sipas vendeve. Si 
përafrues për kërkesën për kredi, ata shohin rritjen reale të Pbb-së 
dhe spread-in e CdS sovrane; si përafrues për ofertën, ata përdorin 

Burimi: FMN, Raporti i Stabilitetit Global Financiar.

Grafik 8. Kreditë me probleme ndaj totalit të kredive 
(në përqindje).
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indekset e spread-eve të CdS të bankave të vendit të origjinës dhe të 
luhatshmërisë së çmimeve të kapitalit aksioner të sektorit financiar. 
rezultatet përputhen me zhvillimet e përgjithshme të pesë viteve 
të fundit, që prej vitit 2008. ndërrimi fillestar i kahut të flukseve 
bankare në periudhën 2008-2009, u shoqërua me përkeqësimin 
e kushteve në vendet pritëse në eqljl. Megjithatë, që prej kësaj 
periudhe, vetë bankat mëma kanë qenë nën trysni, dhe reduktimi më 
i fundit i ekspozimit që prej mesit të vitit 2011, është i lidhur ngushtë 
me vështirësitë e tyre.

gjithsesi, ulja e ekspozimit ndërkombëtar në rajon në 12 muaj, 
duke nisur nga mesi i vitit 2011, ka qenë e ndryshme nga vendi në 
vend. Siç tregohet në grafikun 10, flukset dalëse kanë arritur deri në 
rreth 10% të Pbb-së në hungari dhe Slloveni. në të parën, flukset 
dalëse janë të lidhura me veprimet e ndërmarra nga autoritetet, të 
cilat kanë ulur në mënyrë të ndjeshme fitimet e bankave, ndërsa 
në Slloveni - vend ku sistemi bankar mbetet në masë të madhe në 
pronësi vendase - reduktim kanë pësuar fondet ndërkombëtare të 
bankave mëma dhe kredidhënia e drejtpërdrejtë ndërkombëtare. 
fluksi edhe më i madh dalës, në rastin e estonisë, reflekton 
ndryshimet në kërkesat mbikëqyrëse pas anëtarësimit të vendit në 
eurozonë. në pjesën më të madhe të vendeve të tjera, financimi nga 
bankat e huaja po ashtu ka rënë. Megjithatë, kjo nuk ka shkaktuar 
një rënie të ngjashme në anën e mjeteve të sistemit bankar lokal, 
meqenëse financimi i jashtëm është zëvendësuar, ku më shumë e ku 

Burimi: Stefan Avdjiev,Zsolt Kutidhe Előd Takáts, 2012, 
The euro area crisis and cross-border bank lending to emerging markets”.

Grafik 9. Shpërndarja e flukseve bankare ndërkufitare drejt vendeve 
evropiane në zhvillim.
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më pak, nga rritja e depozitave vendase. kjo çështje diskutohet më 
në hollësi më poshtë.

në pjesën e parë të krizës, siç tregohet nga grafiku 4, bankat që u 
vunë nën presionin e fortë të tregut ishin ato austriake dhe italiane, 
të ekspozuara në veçanti në rajonin e eqljl-së. Me vendosjen 
e programeve të stabilizimit dhe trajtimin e problemit të veprimit 
kolektiv nga nisma e Vjenës, presioni mbi këto banka, matur nga 
spread-i i CdS, ra. Megjithatë, shpërthimi i krizës së eurozonës, në 
greqi dhe irlandë, shtroi edhe njëherë pyetjet lidhur me shëndetin e 
bankave të mëdha evropiane. këto banka përdorin shumë më tepër 
levën financiare se sa homologet e tyre amerikane dhe bilancet e tyre 
totale janë, mesatarisht, katër herë më të mëdha se përmasat e bankave 
amerikane si përqindje e Pbb-së, duke i bërë pretendimet potenciale 
mbi back-stop-in fiskal më të mëdha. Presionet e financimit mbi bankat 
evropiane, dhe rrezikshmëria e perceptuar e tyre, është rritur ndjeshëm 
që prej asaj periudhe, në veçanti për ato vende në eurozonë ku 
kapaciteti fiskal për të mbështetur bankat është më i dobëti. 

rregullatorët u kanë kërkuar bankave të forcojnë bilancet. një seri 
provash rezistence të bankave kryesore evropiane u ndërmorën për 
të vlerësuar nevojat për kapital të bankave, në rast përkeqësimi të 
kushteve ekonomike dhe financiare dhe për të siguruar që bankat 
kanë likuiditet të mjaftueshëm për të përballuar vështirësitë për 
financimin e tregjeve. Marrëveshja ndërkombëtare për standardet 

Burimi: BIS; Statistikat Financiare Ndërkombëtare të FMN-së.

Grafik 10. Ndryshimi i burimeve financuese të bankave, 2011:T3-2012:T2
(përqindje vjetore e PBB-së, kursi i rregulluar i këmbimit).
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e kapitalit dhe financimit u arrit në marrëveshjen e bazel iii, dhe 
procesi po vijon për t’i përfshirë këto standarde në direktivën e katërt 
për kërkesat e kapitalit (Crd iV). agjencia evropiane e bankingut 
njoftoi përshpejtimin e një kalendari për përmbushjen e standardeve 
të bazelit, dhe në fillim të vitit 2011 caktoi një objektiv prej 9% të 
kapitalit bazë (tier 1) për bankat kryesore deri në mes të vitit. 

kombinimi i forcave të tregut dhe veprimit rregullator i ka vënë 
bankat mëma nën presion për të rregulluar bilancet në një sërë 
mënyrash. njëra mënyrë është shtimi i kapitalit, ndonëse kushtet e 
tregut nuk kanë qenë aq të favorshme dhe në disa raste, aksionerët 
ekzistues nuk tregohen të gatshëm të humbasin peshën e tyre. ndërsa 
tjetra përfshin largimin e mjeteve ose lejimin e largimit të huave ose 
ose heqjen dorë nga njësi të caktuara biznesi. bankat janë detyruar të 
rimendojnë modelet e tyre të biznesit, dhe për disa prej tyre, bankingu 
ndërkombëtar në eqljl nuk e gjen vendin e vet në modelin e ri. 
në disa raste kjo ka çuar në ndryshim të pronësisë së filialeve në 
eqljl. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur në përmasa të mëdha, pasi 
blerësit e dukshëm të këtyre filialeve - banka të tjera shpesh, nuk janë 
në gjendje të blejnë. një arsye tjetër mund të jetë se filialet e eqljl 
janë më të kapitalizuara se bankat mëma, siç tregohet në grafikun 
11. kështu, kur konsolidohen llogaritë e grupit, pronësia e këtyre 
filialeve mund të përmirësojë gjendjen e përgjithshme të grupit.

Burimi: FMN, Treguesit e qëndrueshmërisë financiare; raportet e Artikullit IV .

Grafik 11. Kapitalizimi i sistemit bankar dhe leva financiare.
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dëshira për të reduktuar mjetet po çon në një tkurrje shumë 
të qenësishme në ekspozimin ndërkufitar të bankave kryesore 
evropiane, proces në të cilin, ulja e ekspozimit në eqljl nuk duket 
i lartë në raport me të. Megjithatë, siç u diskutua më sipër, pesha që 
zë në Pbb-në e eqljl-së, mund të jetë mjaft domethënëse. ka të 
dhëna se disa banka kanë kërkuar të kufizojnë zgjerimin e kreditimit 
nga filialet apo kanë rritur standardet e kreditimit në nivel grupi, në 
mënyrë që të kenë të njëjtin efekt.

bankat janë përballur me presione shumë të ashpra financimi në 
momente të ndryshme që prej shpërthimit të krizës, dhe po përballen 
me kërkesa rregullatore për të përmbushur raportin e financimit 
të qëndrueshëm neto (nSfr), deri në vitin 2018, dhe raportin e 
mbulimit të likuiditetit (lCr), deri në vitin 2015. kjo i ka bërë që të 
kërkojnë të ruajnë likuiditet dhe të grumbullojnë burime me afat më të 
gjatë dhe më shumë financime të qëndrueshme. Mundësitë që bankat 
në eqljl mund të vetëfinancohen nëpërmjet linjave të rinovueshme 
nga bankat mëma janë ulur, dhe kjo pjesë shpjegon përpjekjet që kanë 
bërë bankat në rajon për të rritur depozitat vendase. Mbeten ende disa 
pyetje në lidhje me faktin nëse bankat lokale në rajonin e eqljl-së 
do të jenë në gjendje të përmbushin kërkesat e nSfr brenda afatit 
të përcaktuar, duke pasur parasysh që gjendja jo e zhvilluar e tregjeve 
lokale të kapitalit e bën më të vështirë gjetjen e burimeve afatgjata të 
financimit, të nevojshme për arritjen e objektivit.

urgjenca e zgjidhjes së problemeve të bankave kryesore evropiane 
është bërë më e madhe nga lidhja në rritje midis vlerësimit të 
tregut për bankat dhe vendit që ka përgjegjësinë përfundimtare për 
zgjidhjen e problemeve në atë bankë. korrelacioni midis spread-it të 
CdS në sovranët dhe bankat ka qenë në rritje. Me lindjen e pyetjeve 
për aftësinë huamarrëse të bankave, tregjet shohin një detyrim të 
mundshëm në rritje të sovranit dhe aftësia huamarrëse e këtij të 
fundit ndikohet: me rënien e aftësisë së perceptuar kredidhënëse të 
sovranit, tregjet vërejnë se vlera e mbajtjes së bonove sovrane nga 
bankat bie dhe se forca e mbështetjes së mundshme zvogëlohet, 
duke shkaktuar ulje të klasifikimit të bankës. Shqetësimi për këtë 
qark informues motivoi autoritetet austriake, nga fundi i vitit 2011, 
të marrin një sërë masash mbikëqyrëse që ndikuan mbi operacionet e 
filialeve të bankave austriake në eqljl. Shqetësim i veçantë në disa 
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vende ishte kërkesa që në ato filiale ku raporti “kredi - depozitë” ishte 
mbi 110%, kredia e re të kufizohej në masën që mund të mbulohej 
nga depozitat lokale. në këtë rast, kjo kërkesë nuk duket të jetë aq e 
ashpër sa i trembeshin në atë kohë autoritetet e disa prej vendeve që 
prekeshin prej saj.

Sfidat në të ardhMen 

reagimi i tregut vendas

Më lart u diskutuan shumë prej përparësive të bankingut 
ndërkombëtar. Megjithatë, ka edhe disa dobësi, të cilat mund të bëhen 
më serioze kur kushtet në tregjet e vendit të origjinës së bankave janë 
më të vështira. bankat që bëjnë pjesë në një grup bankar të huaj, ka të 
ngjarë të jenë më pak reaguese ndaj kushteve në ekonominë e vendit 
pritës se sa ato që e kryejnë pjesën më të madhe të veprimtarisë së 
tyre atje. Çështja parësore këtu nuk ka të bëjë me pronësinë e huaj, 
sepse edhe pronari i huaj, ashtu si ai vendas, ka interes që banka të 
kryejë biznes sa më fitimprurës në vendin ku operon, por lidhet me 
pronësinë nga një institucion financiar i huaj, i cili vetë është subjekt 
i presioneve rregullatore dhe të tregut në vendin e origjinës (ndoshta 
edhe presione politike), dhe si grup është i detyruar apo inkurajuar të 
reagojë në mënyra që nuk marrin parasysh kushtet e tregut në vendin 
pritës. Presioni për financim në nivel grupi apo vlerësimi i tregut për 
shëndetin e grupit mund të kërkojë ndryshime në strategjinë e grupit, 
çka mund të ketë ndikim mbi filialin. Përçimi i trysnive mbi bankat 
mëma në veprimet e filialeve mund të përkeqësohet nga mbikëqyrja 
dhe kontabiliteti i konsoliduar për operacionet e grupit. Mund të 
nevojitet të ndërmerren veprime nga ana e filialit, nëse grupi duhet të 
plotësojë kërkesat e mbikëqyrësit të vendit të origjinës apo të bindë 
tregjet ta financojnë grupin me çmime të arsyeshme.

disa elemente lidhur me mbrojtjen ndaj këtij problemi po bëhen 
shumë të ashpra. filialet janë, pa dyshim, subjekt i të gjitha ligjeve 
dhe rregulloreve bankare të vendit pritës. Megjithatë, në rastin e 
Polonisë, për shembull, disa vendime, në veçanti ato që lidhen me 
administrimin e rrezikut, duhet të merren nga bordi vendor i filialit 
pa referencë në udhëzime të jashtme. Si një masë e mëtejshme për 
të siguruar që vendime të rëndësishme të merren në nivel vendi si 
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reagim ndaj kushteve të tij, ligji polak parashikon që të gjitha bankat 
polake të listohen në bursën e Varshavës dhe të ruajnë në mënyrë të 
qenësishme një listim të lirë. Parimi është që aksionerët e pakicës të 
kenë një interes për të siguruar që vlera e aksioneve të tyre në bankë, 
të mos kompromentohet nga veprime që sjellin përfitim vetëm për 
bankën mëmë. gjithashtu, nga këndvështrimi i mbikëqyrjes, ligji 
polak për shoqëritë tregtare që rregullon shoqëritë aksionere, mund 
të ndihmojë në shmangien e kësaj situate. (në praktikë, disa bankave 
u është dhënë kohë të përmbushin kërkesën për financim me aksione 
lokale.)

në praktikë, nuk është e qartë nëse këto dispozita janë veçanërisht 
të efektshme, edhe në rastin e një tregu të madh dhe fitimprurës, si ai 
polak. kawalec dhe gozdek (2012) tregojnë se zgjerimi i kredisë në 
sektorin e korporatave nga bankat e kontrolluara nga grupe bankare 
të huaja, gjatë periudhës 2007-2012, ishte më pak i qëndrueshëm se 
sa nga bankat me pronësi dhe kontroll vendas. gjithashtu, këto të 
fundit i pasqyronin më mirë kushtet e tregut në Poloni. rregullat 
që kërkojnë prej vendimmarrjes të pasqyrojë kushtet e tregut lokal 
janë shumë të vështira për t’u monitoruar, dhe nëse bordi lokal merr 
vendimin e dëshiruar nga banka mëmë, kush mund të thotë se ky 
vendim nuk u mor në mënyrë të pavarur? kur banka mëmë dhe 
përfaqësuesit e saj kanë një pozitë dominuese në bordin e bankës, 
dhe kur përzgjedhja e menaxherëve të bankës lokale dhe shpërblimet 
janë të lidhura me vendimet e bankës mëmë, ndoshta është naive të 
imagjinohet që interesat e bankës mëmë nuk do të kenë një ndikim 
të madh në vendimet e filialit. në rastet kur mungesa e balancës në 
përmasë, midis mëmës dhe filialit, është edhe më e dukshme se në 
rastin e Polonisë, ky ndikim do të jetë edhe më i madh. 

kjo mund të prekë funksionimin e tregjeve financiare vendase 
dhe mekanizmin e transmetimit të politikës monetare. Përpjekjet për 
të kontrolluar kushtet financiare vendase dhe inflacionin mund të 
jenë më të vështira nëse mekanizmi i transmisionit nuk funksionon 
si duhet. efekti i ndryshimeve në normën referencë të interesit do të 
zvogëlohet nëse bankat lokale i lehtësojnë apo shtrëngojnë kushtet e 
kreditimit, në reagim të nevojës së grupit bankar ndërkombëtar, dhe 
nëse tregu mbizotërohet nga filiale të këtyre grupeve, ato mund të 
reagojnë të gjitha ndaj presioneve të ngjashme ndërkombëtare. ky 
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reagim i reduktuar ndaj sinjaleve të politikës monetare ka të ngjarë 
të thotë që normat e interesit dhe politikat e tjera të ndërhyrjes 
së bankës qendrore duhet të kenë një amplitudë më të madhe, në 
mënyrë që të kenë të njëjtin efekt, dhe kjo ka të ngjarë të shtojë një 
element paqëndrueshmërie për funksionimin e tregut vendas. 

një shembull i ndikimit të gjendjes së bankës mëmë, mbi kushtet 
lokale të tregut, ka qenë funksionimi i tregjeve lokale ndërbankare 
që prej rënies së lehmann brothers. rezultati fillestar i rënies 
ishte një rritje e mprehtë e perceptimit të rrezikut të kundërpalës 
së përfshirë në kreditimin për banka të tjera, dhe tregu ndërbankar 
u rivlerësua. bankat qendrore e zbutën këtë efekt, duke vepruar si 
kundërpalë ndërmjetëse për të bërë të mundur që financimi të ishte 
i disponueshëm për banka të shëndetshme që kishin nevojë për të. 
rivlerësimi i tregjeve ndërbankare ndodhi edhe në rajonin e eqljl-
së, pavarësisht kapitalizimit relativisht të lartë dhe levës së ulët 
financiare në bankat lokale. Megjithatë, vendimet për t’i dhënë kredi 
bankave të tjera në tregun ndërbankar, u kufizuan nga udhëzimet 
prej bankave mëma, të shqetësuara për ekspozimin e grupit ndaj 
grupeve të tjera bankare. Përsëri, bankave qendrore kombëtare u 
duhej të ndërhynin si ndërmjetësuese financiare në këtë treg. në 
katër vitet që na ndajnë nga rënia e lehman brothers, ky problem 
nuk është zgjidhur plotësisht, dhe as duket se do të ketë instrumente 
që t’i bëjnë tregjet ndërbankare kombëtare të funksionojnë përsëri 
siç duhet, deri sa bankat mëma të jenë të përgatitura për të marrë 
përsipër rrezikun e ekspozimit ndaj grupeve të tjera.

gjatë kësaj kohe, janë ngritur edhe një sërë problematikash ku 
kontabiliteti i konsoliduar i grupit dhe mbikëqyrja e konsoliduar 
duket të prekin e dëmtojnë operacionet e filialeve. këtu problemi 
duket të jetë se, ndërsa bankat lokale marrin vendime për kreditimin 
në bazë të kapitalit të vet lokal dhe ponderimit lokal të rrezikut, 
kur konsolidohen operacionet e grupit në pasqyrat financiare dhe 
raportohet te mbikëqyrësi i vendit të origjinës, mund të aplikohen 
ponderimet e rrezikut të vendit të origjinës. kështu, huadhënia për 
sovranin në monedhë vendase mund të ketë peshë rreziku zero 
për bankën lokale sipas parimeve të bazelit, kur konsolidohen 
llogaritë kontabël të grupit, ai ekspozim ndaj sovranit merr të 
njëjtën peshë ponderimi që do të merrte nëse kredia do të jepej nga 
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banka mëmë. nëse grupi mëmë është në presion për të përmirësuar 
mjaftueshmërinë e kapitalit të ponderuar për rrezikun mund të jetë 
më e lehtë të reduktohen operacionet kredidhënëse në filial sesa në 
bankën mëmë, meqenëse kjo e para mban pesha më të larta rreziku 
në standardet e aplikuara në nivel grupi. 

bashkëpunimi për mbikëqyrjen

bashkëpunimi për mbikëqyrjen dhe rregullimin në nivel 
ndërkombëtar, po merr rëndësi gjithmonë e më të madhe për rajonin. 
Mbikëqyrësit e vendit të origjinës po e intensifikojnë kontrollin 
mbi grupet bankare rezidente dhe kjo ka ndikim të tërthortë në 
vendet pritëse. në nivelin e bashkimit evropian, autoriteti bankar 
evropian (eba) është ngritur për të siguruar një fushë loje të 
sheshtë në aspektin e mbikëqyrjes, për të promovuar konvergjencën 
mbikëqyrëse dhe për të forcuar bashkëpunimin midis mbikëqyrësve 
të vendeve të origjinës dhe atyre të vendeve pritëse. në këtë kuadër, 
është ngritur një rrjet me kolegje mbikëqyrëse. Mandati mbulon të 
gjithë bashkimin evropian dhe vende të treta në rajonin e eqljl-së 
gjithashtu preken prej tij. Po merren në shqyrtim propozime për një 
direktivë evropiane në lidhje me planet e rimëkëmbjes dhe zgjidhjes 
(së bankave me probleme), si dhe një direktivë që rregullon skemat e 
sigurimit të depozitave. Mbi të gjitha këto, vendimi për të krijuar një 
union bankar, me një mekanizëm të vetëm mbikëqyrës në qendër, 
do të ketë ndikime edhe për vendet e rajonit, edhe nëse unioni 
bankar është kryesisht i kufizuar në eurozonë.

në thelb të problemit të bashkëpunimit mbikëqyrës në eqljl 
është se, për shkak të përmasës së vogël, pjesa më e madhe e 
sistemeve bankare në eqljl janë shumë të përqendruara. grafiku 
12 tregon se për shumë ekonomi në rajon, gjashtë ose më pak se 
gjashtë banka zënë mbi 75% të mjeteve bankare. kjo i bën ato me 
rëndësi sistemike për sa i takon vendit pritës. Prandaj, është një 
shqetësim kyç që këto banka të mbikëqyren dhe të administrohen si 
duhet dhe të fokusohen në detyrat e tyre në tregun e vendit pritës. 
në të njëjtën kohë, ashtu siç mund të vërehet në figurën 13, për 
pjesën më të madhe të grupeve bankare, filialet e tyre në eqljl nuk 
zënë aq peshë në grup si një e tërë, përjashto disa banka austriake. 
kjo paraqet rrezikun që çështje që përbëjnë shqetësim të madh 
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në vendet pritëse, të mos marrin vëmendje të mjaftueshme as nga 
banka mëmë dhe as nga mbikëqyrësi i saj. Mbikëqyrësi në eqljl, 
për të cilin banka filial ka rëndësi sistemike në disa aspekte, mund 
të mos kualifikohet si anëtar në kolegjin bazë të mbikëqyrësve, pasi 
banka nuk ka peshë të mjaftueshme në tërësinë e grupit. ndërkohë 
që udhëzimet e eba-s për funksionimin e kolegjeve mbikëqyrëse 
kërkojnë diskutime paraprake të çështjeve që prekin stabilitetin e 
sistemit financiar të një vendi, nuk është e qartë nëse kjo respektohet 
gjithmonë, sidomos kur vendi pritës nuk është vend anëtar i 
bashkimit evropian.

Burimi: Bankscope.

Grafik 12. Përqendrimi i sektorit bankar, viti 2010.
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Para krizës, bashkëpunimi për mbikëqyrjen nuk ka qenë gjithmonë i 
efektshëm. në rastet ku mbikëqyrësit vendas janë përpjekur të kufizojnë 
zgjerimin e kreditimit vendas për ta lehtësuar pak presionin e bumit, 
disa mbikëqyrës të vendit të origjinës nuk e shihnin veten të detyruar të 
mbështesnin këtë veprim. bankat që dëshironin të zgjeronin kreditimin 
në një treg të caktuar të be-së ishin në gjendje të anashkalonin kufizimet 
e mbikëqyrësit të vendit pritës, duke kredituar drejtpërdrejt nga selia 
qendrore apo nga operacionet e një dege (në vend të një filiali) (bakker 
dhe klingen (2102) f.20-22). Me shpërthimin e krizës, mbikëqyrësit e 
vendit pritës kanë qenë të shqetësuar për të siguruar që bankat lokale 
të kishin shumë kapital dhe akses në financim. në disa raste, ata janë 
përpjekur të blindojnë filialet lokale, duke kërkuar që fitimet të mbahen 
në llogaritë rezervë apo që tërheqja e linjave të financimit nga bankat 
mëmë të jenë subjekt i njoftimit të mëparshëm dhe i monitorimit. në 
të njëjtën kohë, sikurse u përmend më lart, mbikëqyrësit e vendit të 
origjinës kanë ndërmarrë veprime për të shtrënguar kontrollet mbi 
grupet bankare mëma pa referencë specifike për ndikimin mbi vendet 
ku grupi ka filiale. këto çështje duhet të zgjidhen në bashkëpunim, nëse 
duam që bankingu ndërkombëtar të ketë një të ardhme.

nisma e Vjenës e rishikuar (nisma e Vjenës 2.0) përqendrohet në 
këto çështje. këtë herë, fokusi nuk është në marrëveshjet e ruajtjes 
së ekspozimit. Pranohet se kushtet financiare, në pjesën më të madhe 
të vendeve të eqljl-së, janë rikthyer në normalitet, dhe se disa prej 
programeve të mbështetura nga fMn-ja u ka kaluar afati. gjithashtu, 

Grafik 14. Nisma e Vjenës 2.0, 2012
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nuk është as e nevojshme dhe as e dëshirueshme ngrirja e financimit. 
Me reduktimin e stokut të kreditimit në monedhë të huaj, nevoja për 
financim nga banka mëmë, bie. depozitat vendase janë një burim në 
rritje për financimin e operacioneve dhe me uljen e kërkesës për kredi, 
burimet mund të përdoren për veprimtari më fitimprurëse diku tjetër 
në grupin bankar. Megjithatë, duke pasur parasysh presionet mbi 
bankat mëma për të ulur levën financiare, institucionet e përfshira në 
nismën e Vjenës po monitorojnë me vëmendje ndryshimet në flukset 
bankare ndërkombëtare dhe ndikimet e tyre në vendet pritëse. 

fokusi kryesor i nismës së Vjenës 2.0 është bashkëpunimi për 
mbikëqyrjen. Sfida, siç u përshkrua më lart në skemën 14, është të 
dekurajohen mbikëqyrësit që të veprojnë në shumë qëllime dhe të 
sigurojnë që vendet pritëse të mbajnë kapacitetet për ruajtjen e stabilitetit 
në sistemet financiare të vendeve të tyre. Për këtë qëllim, palët e 
përfshira në këtë nismë kanë përgatitur një raport mbi punën e kolegjeve 
mbikëqyrëse në praktikë dhe kanë rekomanduar disa përmirësime. ata 
kanë formuluar edhe një shënim për elementët që duhet të merren 
parasysh për krijimin e planeve në rimëkëmbjen dhe zgjidhjen e bankave. 
ndikimet e propozimeve të be-së, si në aspektin e stabilitetit financiar 
edhe të kostove mbi taksapaguesin, mund të jenë shumë të ndryshme 
për një vend që merret me bankat e veta, krahasuar me një vend ku pjesa 
më e madhe e bankave janë filiale të bankave të huaja.

një tjetër aspekt i nismës së Vjenës është krijimi i forumeve 
bankare ndërkombëtare në Vendet Pritëse (hCCbf). këto kanë për 
synim të ndërtojnë mbi natyrën e përzier publik-privat të forumeve 
të nismës së Vjenës dhe të sigurojnë një vend për diskutime të 
qenësishme midis autoriteteve financiare dhe mbikëqyrëse të vendit 
pritës, bankave lokale me rëndësi sistemike, bankave mëma të këtyre 
bankave dhe mbikëqyrësve të bankave mëma. këtu mblidhen të gjithë 
aktorët kryesorë, veprimtaritë e të cilëve kanë një ndikim në sistemin 
bankar lokal. kjo plotëson hendekun në kuadrin institucional. në 
vendet ku pjesa më e madhe e sistemit bankar është në pronësi lokale, 
nuk ka pengesa për diskutimin e këtyre çështjeve midis autoriteteve 
financiare dhe bankave, dhe rrjedhimisht, nuk ka nevojë për forume 
të tilla. kolegjet mbikëqyrëse i shohin çështjet e stabilitetit nga 
këndvështrimi i grupit bankar. hCCbf-ja lejon që kjo të bëhet me në 
fokus stabilitetin apo zhvillimin financiar të vendit pritës. 
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Së fundi, nisma e Vjenës 2.0 përfshin edhe një plan të përbashkët 
veprimi të rinovuar dhe të zgjeruar ifi për të mbështetur bizneset 
dhe bankat në vendet e eqljl-së.

kursimet vendase

raporti i komisionit për rritjen ekonomike i bankës botërore 
(Spence et al, (2008) f. 54-7), duke parë rastet e rritjes së shpejtë në vendet 
në zhvillim dhe ato në zhvillim të shpejtë gjatë dyzetë vjetëve të fundit, 
thekson se “nuk ka raste të një rruge investimi të lartë të qëndrueshme 
që të mos jetë e mbështetur nga kursime të larta vendase”. Mbështetja 
në kursimet e huaja mund të jetë me rrezik, ky është një zhvillim që 
është vërejtur tashmë në daljen e dobësive në vendet e eqljl-së para 
krizës. Megjithatë, qëllimi i kursimeve të publikut është i kufizuar, ndër 
faktorë të ndryshëm, nga zhvillimet politike, dhe qëllimi për rritjen e 
kursimeve të bizneseve në një rajon ku sektori i biznesit nuk është 
edhe aq i fortë, mund të mos jetë i madh. faktorët që përcaktojnë 
nivelin e kursimeve të individëve nuk kuptohen mirë, por ata duken të 
jenë me rëndësi të madhe për procesin e rritjes. raporti spekulon se 
faktor i rëndësishëm për promovimin e këtyre kursimeve mund të jetë 
ekzistenca e mjeteve të përshtatshme të kursimit.

raporti sugjeron se një sistem financiar i mirëzhvilluar mund të jetë 
me rëndësi kyçe për mobilizimin e kursimeve, shpërndarjen e fondeve 
për investim, dhe rishpërndarjen e rrezikut. në këtë drejtim, sistemet 
bankare të eqljl-së, ndoshta, kanë rezultate të mira për aksesimin 
e mjeteve të kursimit, ndonëse të dhënat për shpërndarjen e fondeve 
nuk duken aq të shkëlqyera, duke pasur parasysh bumin e shtëpive dhe 
atë të konsumit që kanë përjetuar këto vende. raporti thekson edhe 
nevojën për të drejta të shëndosha mbi pronën dhe instrumentet për 
zbatimin e tyre, si bazë e huadhënies për të ngritur biznese.

rajan, Subramanian dhe Prasad tërheqin vëmendjen te paradoksi 
i lukasit, i cili sugjeron që, në përgjithësi, kapitali nuk shkon drejt 
vendeve më pak të pasura me kapital (Shih Prasad et al. (2007)). 
në të vërtetë, rritja spektakolare e vendeve të azisë lindore është 
shoqëruar me norma kursimi që i tejkalojnë ndjeshëm normat e larta 
të investimit. rajan dhe bashkëpunëtorët e tij tregojnë se për vendet 
joindustirale, nuk duket të ketë një marrëdhënie të drejtë midis 
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rritjes dhe mbështetjes në kapitalin e huaj. në të kundërt, ekziston 
një marrëdhënie përgjithësisht e zhdrejtë që sugjeron se vendet 
joindustriale, të cilat mbështeten më shumë te kapitali i huaj, rriten 
më pak. ata vlerësojnë se brenda vendeve që investojnë më shumë, 
ata që kursejnë më shumë (dhe, për rrjedhojë, ata që kanë deficite më 
të ulëta të llogarisë korrente) rriten me norma prej rreth 1% në vit më 
shumë se vendet që kursejnë më pak. duket se vendet joindustriale 
nuk kanë kapacitete të jashtëzakonshme përthithëse për kapital të 
huaj në përgjithësi, ndonëse trajta të veçanta të kapitalit të huaj, të 
tilla si ihd-të, mund të jenë të dobishme.

është e vështirë të thuash arsyen pse mund të jetë kështu. Prasad et 
al. spekulon se, në mungesë të kursimeve vendase, sistemet financiare 
nuk do të jenë në gjendje të financojnë investimet e nevojshme 
plotësuese të ihd-ve. një arsye tjetër përse huamarrje e huaj mund 
të vonojë rritjen, është se flukset hyrëse shkaktojnë vlerësim të kursit 
të këmbimit, duke e bërë edhe më të vështirë rritjen e nxitur nga 
eksportet. kjo dukuri mund të ketë qenë e dukshme në rajonin e 
eqljl-së para krizës. analiza e rajan et al. vë në dukje se vendet 
që zhvillohen me sukses janë mbështetur më pak në kapitalin e huaj, 
për shkak të kapacitetit të kufizuar të tyre për ta përthithur atë. hapja 
ndaj kapitalit të huaj mund të mos përbëjnë një ndihmë të madhe, 
përveç rasteve kur edhe sektori financiar dhe sektori i tregtueshëm 
vendas janë të zhvilluar. kjo analizë aludon se rritja e kursimeve 
vendase dhe mundësimi i një shpërndarjeje të duhur të tyre nga ana e 
sistemit financiar që mund të jetë një faktor kyç për eqljl.

friedrich, Schnabel dhe Zettelmeyer (friedrich et al. (2010)) vërejnë 
se vendet me zhvillim të shpejtë në evropë përbëjnë një përjashtim të 
modelit të përshkruar te Prasad et al. integrimi financiar, i matur nga 
deficitet e llogarisë korrente, duket të jetë në marrëdhënie të drejtë 
me rritjen për ekonomitë evropiane në tranzicion, në periudhën para 
krizës. ata sugjerojnë se integrimi evropian është arsyeja kryesore 
për këtë efekt, dhe pasi merret parasysh ky variabël, performanca 
e vendeve evropiane në tranzicion është shumë e ngjashme me atë 
të tregjeve të tjera me zhvillim të shpejtë. integrimi politik mund 
të ndikojë mbi pritshmëritë e investitorëve për institucionet dhe 
politikat në të ardhmen, gjë që mund të përmirësojë efektin e rritjes 
nga kapitali i huaj. ata vlerësojnë gjithashtu se prania e bankave 
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të huaja mund të ketë ndihmuar në efektin e rritjes së integrimit 
financiar. nuk është e sigurt se rezultatet e friedrich, Schnabel 
dhe Zettelmeyer mund të riprodhohen, nëse periudha e kampionit 
përfshin edhe periudhën e gjatë të rritjes së ngadaltë pas krizës. 
Megjithatë, mesazhi i tyre duket të theksojë edhe njëherë rëndësinë e 
zhvillimit institucional për krijimin e rezultateve pozitive për rritjen 
në ekonomitë në tranzicion. 

tregjet lokale të kapitalit

Zhvillimi institucional do të jetë veçanërisht i rëndësishëm nëse 
në këto vende zhvillohen burime financimi më afatgjata dhe nëse 
krijohen mjetet për të mobilizuar kursime vendase më afatgjata. në 
këtë drejtim, tregjet vendase të kapitalit në rajon janë zhvilluar ngadalë.

ka tri arsye kryesore për të cilat zhvillimi i tregjeve lokale të kapitalit 
ka mbetur pas në rajon. Së pari, strategjia financiare e rajonit është 
modeluar në mënyrë implicite sipas modelit të bankave universale 
të evropës Perëndimore, i cili mbështetet më pak në mbledhjen e 
kapitalit drejtpërdrejt nga investitorët në tregun e kapitalit. Së dyti, 
kushtet makroekonomike, në pjesën më të madhe të vendeve, nuk 
kanë qenë të gatshme për të tërhequr instrumente financimi më 
afatgjata. Së treti, infrastruktura ligjore dhe administrative nuk ka 
arritur standardet që kërkojnë këto tregje. gjithashtu, ekonomitë 
janë të vogla, duke e bërë të vështirë sigurimin e likuiditetit për të 
cilin kanë nevojë këto tregje.

Burimi: Raporti i Tranzicionit i BERZH, 2010.

Grafik 15. Zhvillimet në tregjet e bonove dhe të parasë.
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Modeli i bankave universale që kujdesen për të gjitha nevojat 
financiare të bizneseve ishte tërheqës, sidomos në një kohë kur 
sipërmarrjet po mësonin të ecnin me këmbët e veta dhe kur ekspertiza 
financiare ishte me pakicë. Më tej, deri në shfaqjen e krizës, bankat 
dukeshin të ishin një kanal i shkëlqyer për të sjellë kursimet në vend, 
dhe sasia e pakët e kursimeve vendase nuk ishte perceptuar aq fort 
sa tani. ka mundësi që të mos ketë alternativë reale ndaj financimit 
të kapitalit bazuar në banka për ekonomitë e vogla, nëse ato nuk 
integrohen në një monedhë dhe zonë financiare më të madhe. 

Megjithatë, ky model po has në vështirësi. ndërsa streset janë të 
pranishme në bankat mëma, nuk është e qartë nëse ato do të kenë 
kapacitetin apo oreksin e duhur për të ndërmarrë rrezikun e financimit të 
projekteve afatgjata në rajon. kërkesat e reja të bazel iii e vështirësojnë 
edhe më këtë, duke futur një raport të likuiditetit të qëndrueshëm 
afatgjatë i cili kërkon që investimet afatgjata të financohen më së 
shumti nga burime të qëndrueshme afatgjata. kjo mund të arrihet në 
nivel grupi, por është e vështirë për ta arritur në vende të veçanta të 
eqljl-së, ku kreditimi afatgjatë në monedhën vendase do të ketë 
nevojë të balancohet me financime afatgjata vendase. bankat janë 
të interesuara të emetojnë bono të mbuluara si një nga instrumentet 
për ta arritur këtë, por problemet ligjore dhe ekzekutimi i kolateralit 
mund të jenë çështje që kërkojnë zgjidhje. forma të tjera të financimit 
afatgjatë në këto vende shfaqen edhe më problematike.

në shumë vende, kushtet makroekonomike nuk kanë qenë të 
favorshme për emetimin e detyrimeve afatgjata. ndërsa normat e 
inflacionit janë ulur në pjesën më të madhe të vendeve, të dhënat për 
të duhet të krijojnë besimin se inflacioni do të mbetet i ulët. qeveritë 
kanë rritur kurbën e normave të interesit, duke emetuar borxh me 
maturim më afatgjatë, por ky proces ka ende shumë rrugë për të bërë 
në pjesën më të madhe të vendeve. në disa vende, sidomos ato të 
ballkanit Perëndimor, dollarizimi (apo euroizimi) mbetet problem, 
ku pjesa më e madhe e depozitave dhe kredive janë në monedhë 
të huaj dhe ku tregu financiar i monedhës vendase mbetet i vogël. 
Situata u përkeqësua në shumë vende nga vala e kredive për shtëpi në 
monedhë të huaj, gjatë viteve të bumit. ndërkohë që vendet anëtare 
të be-së në rajon janë të angazhuara të hyjnë në eurozonë, dhe pjesa 
më e madhe e vendeve që kanë mbetur jashtë saj, kërkojnë të hyjnë 
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në be, ka pasur një ngurrim të kuptueshëm për të bërë përpjekje për 
zhvillimin e një tregu kapitalesh në monedhën vendase, kur shumë 
shpejt ato mund të përpihen në tregun e kapitalit në eurozonë. nga 
ato vende që nuk kanë hyrë ende në eurozonë, kushtet negative nuk 
ishin të pranishme vetëm në rastin e republikës Çeke.

Vendet në rajon kanë akoma shumë rrugë për të bërë për të ngritur 
infrastrukturën e nevojshme ligjore që mbështet tregjet e titujve 
dhe për të treguar se ato mund të administrohen në një mënyrë që 
promovon transparencën e nevojshme për funksionimin e tyre. ligji 
për shoqëritë tregtare dhe legjislacioni për paaftësinë paguese dhe 
të drejtat e kreditorëve shpesh ka nevojë për shumë përmirësime. 
kjo axhendë është pjesë e një axhende më të përgjithshme “e të 
bërit biznes”, që përfshin reforma të gjera për ta bërë biznesin të 
funksionojë më qetësisht dhe barrat administrative më të lehta 
dhe më pak tekanjoze. rajoni nuk kap rezultate shumë të larta në 
indeksin “doing business” të bankës botërore. eliminimi i një game 
të gjerë pengesash për biznes eficient është thelbësor për ruajtjen e 
konkurrueshmërisë së rajonit dhe për ta lejuar të rrisë normat e rritjes 
përtej atyre të përjetuara nga kriza. në të njëjtën kohë, ai mund të 
hedhë themelet për tregjet lokale të kapitalit që mund të mbështesin 
rritjen (shih nisma e Vjenës (2011.a). 

Së fundi, përmasat e vogla të tregjeve vendase do të vazhdojnë 
të mbeten pengesë. një mënyrë për ta trajtuar këtë problem, është 
zhvillimi i institucioneve rajonale për të siguruar infrastrukturat e 
nevojshme për tregun dhe vlerësimi i përfitimeve nga lidhja e tregjeve 
të kapitalit të disa vendeve. 
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madhusudan mohanty*

flukSet e kaPitalit, Politika 
Monetare dhe trinia e PaMundur

dëshiroj të falënderoj bankën e Shqipërisë për ftesën për të marrë 
pjesë në këtë konferencë dhe për mikpritjen e përzemërt. Prezantimi 
im do të fokusohet te sfidat e politikës monetare në një ekonomi 
të vogël dhe të hapur, dhe në çështjet që lidhen me objektivin dhe 
instrumentin, me të cilat përballen bankat qendrore në një botë të 
globalizuar. Më lejoni të theksoj se fjala në vijim pasqyron pikëpamjet 
e mia personale dhe jo ato të bankës për rregullime ndërkombëtare. 
Prezantimi im ka të bëjë me ekonomitë me tregje në zhvillim në 
përgjithësi, dhe jo veçanërisht me ekonomitë e evropës qendrore 
dhe lindore. aspektet rajonale janë mbuluar mësëmiri nga bashkë-
panelistët e mi, z. themeli dhe z. allen. 

Siç dihet, shqetësimet tradicionale për bankat qendrore në 
ekonomitë e vogla e të hapura, vijnë nga flukset e luhatshme të 
kapitalit që mund të shkaktojnë ndryshime të shpejta në kurset e 
këmbimit dhe në çmimet e aktiveve. trajtimi i këtyre sfidave nuk 
është i lehtë, pasi përfshin përzgjedhjen e një objektivi përkundrejt 
një tjetri, me pasoja të dukshme ekonomike dhe sociale. gjatë pesë 
viteve të shkuara, kjo sfidë është vënë në dukje nga norma shumë të 
ulëta interesi dhe politika monetare jokonvencionale në ekonomitë e 
zhvilluara, duke kanalizuar sasi të mëdha fluksesh hyrëse afatshkurtra 
të kapitalit, në ekonomitë e tregut në zhvillim. Çfarë mund të 
bëjnë bankat qendrore në ekonomitë e vogla dhe të hapura për të 
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reduktuar rreziqet ndaj stabilitetit monetar dhe financiar? ndërhyrja 
e sterilizuar në kursin e këmbimit, a mund ta mbrojë politikën 
monetare nga ndikimi i flukseve të kapitalit? deri në ç’masë mund të 
ndihmojnë politikat e tjera? 

një mësim kyç që mund të nxirret nga rishikimi i dekadës së 
kaluar i përgjigjes së politikës, është se kursi i këmbimit është çmim 
i rëndësishëm i aktivit në shumë ekonomi me tregje në zhvillim, për 
stabilitetin monetar dhe financiar. ndërsa rezistenca e vendeve ndaj 
presioneve të forta të vlerësimit është intensifikuar, po ashtu është 
intensifikuar dhe rreziku i çekuilibrave monetarë dhe financiarë, nga 
ndërhyrja në shkallë të lartë në kursin e këmbimit valutor. instrumente 
shtesë të politikës monetare, të tilla si politika makroprudenciale, 
mund të trajtojnë disa prej rreziqeve nga flukset e larta hyrëse të 
kapitalit, por nuk kanë gjasa të zgjidhin problemet e mospërputhjes 
së politikave, që vijnë nga kursi i dyzuar i këmbimit dhe objektivat e 
politikës monetare. 

1. Zgjidhja e këndit

Zgjidhja standarde e librave ndaj sfidave nga flukset hyrëse 
të kapitalit, jepet nga literatura për trilemën (e njohur si “trinia e 
pamundur”). Sipas teorisë, në qoftë se globalizimi financiar është i 
pashmangshëm, banka qendrore duhet të zgjedhë ndërmjet një kursi 
fiks të këmbimit dhe politikës monetare të pavarur. arsyeja është 
që ajo nuk mund të kontrollojë pafundësisht kursin e këmbimit dhe 
normën e interesit, kështu që një nga objektivat duhet sakrifikuar. ky 
është argumenti klasik i Mundell (1968).1

kontrolli i kursit të këmbimit dhe normës së interesit njëherazi, 
nga shtetet, sigurisht që varet nga natyra e goditjes. në rast të një 
rritjeje të kthimit të rrezikut global që çon në zhvlerësim të shpejtë të 
kursit të këmbimit, banka qendrore mund ta frenojë atë zhvlerësim 
duke shitur rezervat valutore në treg, por me gjasa, vetëm për një 
periudhë të kufizuar. në një fazë tjetër, rezervat e zbrazura do ta bëjnë 
të pashmangshme një rritje të normës së interesit. kjo do të thotë se 
ka një kufi të fundëm për t’i rezistuar zhvlerësimit të monedhës. 
1 Për diskutim shih frankel (1993) dhe Mohanty dhe turner (2005). 
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në të kundërt, goditja pozitive e flukseve të kapitalit, që vjen për 
shembull nga perceptimi se perspektiva e rritjes ekonomike të një 
vendi është forcuar, përbën një problem shumë të ndryshëm. në 
këtë rast, sfida për bankën qendrore është të shmangë vlerësimin e 
shpejtë të kursit të këmbimit. kufiri për parandalimin e vlerësimit, 
megjithatë është prerje më pak e qartë, pasi rezervat mund të 
vazhdojnë të rriten. kjo nuk do të thotë se nuk ka kufi, për kohën për 
të cilën mund të rezistojë vlerësimi i monedhës. Meqenëse ndërhyrja 
parandalon rënien e normës së brendshme të këmbimit, ndërhyrja 
e vazhduar do të mund të tërheqë flukse hyrëse të mëtejshme të 
kapitalit, dhe të vazhdojë të rrisë nevojën që banka qendrore të 
sterilizojë rezervat e tepërta të bankës. në fund të fundit, ose do të 
ulet norma e interesit ose do të rritet kursi i këmbimit. kështu që, në 
periudhën afatgjatë, vlerësimi bëhet i pashmangshëm, sepse dhe në 
rastin e parë inflacioni i rezultuar dhe rritja në ofertën e parasë do të 
çojnë në vlerësim të kursit real të këmbimit.

Pas një serie krizash në vitet ‘90, shumë ekonomi të tregjeve në 
zhvillim lanë formalisht regjimin e tyre fiks të këmbimit ose gjysmë fiks 
dhe i zëvendësuan ato me shënjestrimin e inflacionit të kombinuar, 
me kurse fleksibël të këmbimit. Me thellimin e globalizimit financiar, 
mbrojtja e një kursi fiks të këmbimit tregoi se ishte më e vështirë 
se në dekadat e mëparshme. Përvoja e kaluar sugjeron se asgjë e 
shkurtër e një regjimi të fiksimit të fortë të kursit, të tillë si bordi i 
monedhës ose unioni i monedhës, nuk është i suksesshëm në uljen 

Grafik 1. Kursi nominal efektiv i këmbimit.1 
2000-2012 mesatarja= 100

1 Treguesit e gjerë BIS, mesataret mujore. 2Mesatarja e thjeshtë SAR e Hong Kongut, India, 
Indonezia, Koreja, Malajzia, Filipine, Singapori dhe Tajlanda. 3Mesatarja e thjeshtë e 

Argjentinës, Brazilit, Kilit, Meksikës dhe Perusë. 
4Mesatarja e thjeshtë e Bullgarisë, Kroacisë, Republikës Çeke, Estonisë, Hungarisë, Letonisë, 

Lituanisë, Polonisë, Rumanisë, Sllovakisë, Sllovenisë dhe Turqisë.
Burimi: Llogaritje të BIS. 
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e mundësive të sulmeve spekulative ndaj monedhës. Përveç kësaj, 
një kurs i lirë këmbimi redukton ndjeshmërinë e ekonomisë ndaj 
goditjeve nga jashtë. në veçanti, ai mbron ekonominë nga goditjet 
e kundërta të kushteve të tregtimit dhe ul rreziqet ndaj stabilitetit 
financiar, duke dobësuar nxitjen e sektorit privat për të marrë hua në 
monedhë të huaj. 

a kanë qenë kurset e këmbimit të lira në realitet? grafiku 1 tregon 
kurset nominale efektive të këmbimit në rajone të ndryshme që prej 
vitit 2000. në pjesën më të madhe të botës, kurset e këmbimit ishin 
relativisht të luhatshme në fillim të viteve 2000. kriza në argjentinë 
dhe trazirat në brazil në vitin 2003, çuan në një rënie të madhe 
të kursit të këmbimit në amerikën latine në tërësi. Megjithatë, 
fleksibiliteti i kursit të këmbimit u dobësua shumë në të gjitha rajonet 
në vitet në vijim, deri në fillim të krizës financiare të vitit 2008. gjatë 
tre viteve të kaluara, kriza ka pasur ndikim shumë të madh në kurset 
e këmbimit në ekonomitë me tregje në zhvillim. Pjesa më e madhe 
e monedhave të ekonomive me tregje në zhvillim u zhvlerësuan me 
shpejtësi pas kolapsit të lehman brothers në shtator të vitit 2008 
dhe janë rimëkëmbur ngadalë gjatë periudhës 2010-2012.

disa ekonomi të mëdha, të tilla si kina, kanë një kurs gjysmë 
të fiksuar të këmbimit. Midis viteve 2002 dhe 2012, kursi nominal 
efektiv i këmbimit i kinës ka qenë relativisht konstant, megjithëse 
ka tentuar të vlerësohet me një normë më të shpejtë që prej mesit 

Grafik 2. Luhatshmëria e nënkuptuar e kurseve të këmbimit ndaj 
dollarit amerikan1. (Mesatarja e periudhës)

ARS = pezosi argjentinas; BRL = reali brazilian; CLP = pezosi kilian; CNY = China Yuan 
renminbi; COP = pezosi kolumbian CZK = koruna çeke; HKD = dollari i Hon Kongut; HUF 
= forina hungareze; IDR = rigi indonezian; ILS = shegel i ri i izraelit; INR = rupi indian; 
KRW = won i Koresë së Jugut; MXN = pezos meksikan; MYR = ringgit malejzian; PEN = 
soli i Perusë së Re; PHP = pezos i Filipineve; PLN = zloti polak; RUB = rubla ruse; SGD = 

dollari i Singaporit; THB = Thai Baht; TRY = lira turke; ZAR = randi i Afrikës Jugore.
1 Luhatshmëria e nënkuptuar rrjedh nga kurset e këmbimit të parasë në vend ndaj opsioneve 

të dollarit. 2 Deri më 19 tetor 2012.
Burimi: JP Morgan Chase; llogaritje të BIS.
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të vitit 2011, në krahasim me dekadën e mëparshme. duke u 
përqendruar në evropën qendrore dhe lindore, shohim një kurs 
këmbimi mesatar gjerësisht të qëndrueshëm. kjo pjesërisht sepse 
mesatarja përfshin një numër vendesh baltike që formalisht kanë 
përvetësuar një regjim fiks të kursit të këmbimit. Megjithatë, vini re 
se ajo luhatshmëri e kufizuar e kursit të këmbimit nuk është unike e 
vendeve të evropës qendrore dhe lindore, por ndahet nga azia dhe 
amerika latine, edhe pse të dy rajonet kanë adoptuar regjime të lira 
të kursit të këmbimit. 

një tregues tjetër i luhatshmërisë së kursit të këmbimit janë 
pritshmëritë e investitorëve për kursin e ardhshëm të këmbimit, të 
përfaqësuar nga luhatshmëria e nënkuptuar që rrjedh nga çmimet e 
opsioneve. kjo tregohet në grafikun 2 për periudhën para kolapsit të 
lehman brothers, në shtator 2008, dhe për periudhën në vazhdim. 
ajo çfarë është e rëndësishme të vihet në dukje është që luhatshmëria e 
nënkuptuar e monedhave aziatike ka qenë më e ulët se luhatshmëria në 
dy rajonet e tjera, dhe se ka ndryshuar shumë pak pas krizës së fundit. 
Sipas këtij treguesi, disa monedha të vendeve të evropës qendrore 
dhe lindore, të tilla si zloti polak, forina hungareze dhe koruna çeke, 
duken të jenë më të luhatshme se monedhat e amerikës latine si 
pezosi meksikan ose reali brazilian, veçanërisht që nga viti 2009. 

ekonomistët kanë debatuar gjatë për administrimin relativisht 
të vështirë të kurseve të këmbimit nga ekonomitë me tregje në 
zhvillim. literatura mbi “frikën nga luhatshmëria” (për shembull, 
Calvo dhe reinhart, 2002) përqendrohet në dy argumente. Së pari, 
një histori e inflacionit të lartë në ekonomitë me tregje në zhvillim 
dhe besueshmëria e ulët në politikë, do të thotë se rruga e kalimit 
të kursit të këmbimit në çmimet e konsumit shpesh është e shpejtë 
dhe e lartë, që i jep kursit të këmbimit rol qendror në stabilizimin e 
inflacionit. Së dyti, ekonomitë me borxh të lartë në monedhë të huaj 
janë të ndjeshme ndaj zhvlerësimit të shpejtë të kursit të këmbimit, 
i cili mund të intensifikojë rreziqet e falimentimit dhe të kolapsit 
ekonomik.

Megjithatë, sipas shumë treguesve, të dy arsyet duken të jenë mjaft 
më pak të rëndësishme sot se sa në vitet 1990. një numër studimesh 
kanë treguar se përçimi i kursit të këmbimit tek inflacioni ka rënë me 
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shpejtësi në ekonomitë me tregje në zhvillim, gjatë gjithë viteve 2000 
(Mihaljek dhe klau (2005)). Përveç kësaj, niveli i mospërputhjeve 
të monedhës ka rënë. Shumë ekonomi me tregje në zhvillim kanë 
zvogëluar borxhin e tyre në monedhë të huaj dhe kanë akumuluar 
aktive të mëdha në monedhë të huaj. Mehrotra, Miyajima dhe Villar 
(2012) japin vlerësime të masave të ndryshme të mospërputhjeve të 
monedhës në ekonomitë me tregje në zhvillim. Shumica e vendeve 
aziatike sot kanë pozicione të larta neto të aktiveve valutore, duke 
u renditur nga 190% e eksporteve në kinë deri në 8% në kore, në 
fund të vitit 2011, ndryshe nga pozicioni i tyre i lartë i detyrimeve 
valutore në fillim të viteve 2000. në amerikën latine, raporti 
ishte rreth 28% në brazil dhe 3% në Meksikë. kjo do të thotë se 
zhvlerësimi i monedhës sot ka më shumë tendencën të përmirësojë se 
sa të përkeqësojë pozicionet e bilancit, për shumë vende. në vendet 
e evropës qendrore dhe lindore, situata e bilancit është mjaft e 
ndryshme, sepse, në përgjithësi, rajoni ka grumbulluar borxh të lartë 
valutor bazuar në pritshmërinë që mund të adoptojë euron në të 
ardhmen e afërt. Për shembull, detyrimet valutore neto të hungarisë 
dhe Polonisë përbënin përkatësisht 31% dhe 15% të eksporteve, në 
vitin 2011. 

Sigurisht, ka arsye të tjera për të cilat vendet mund të duan të 
administrojnë kurset e tyre të këmbimit. ndoshta më e dukshme 
është dëshira për të nxitur eksportet nëpërmjet një kursi këmbimi 
konkurrues. ndërhyrja në kursin e këmbimit mund të përcaktohet 
për të parandaluar vlerësimin kur flukset hyrëse valutore rriten, por 
lejojnë që kursi i këmbimit të zhvlerësohet, qoftë plotësisht ose 
pjesërisht, kur flukset kthehen në drejtim të kundërt. 

ndikimi në ekonomi varet nga pozicioni fillestar si dhe nga burimi 
i flukseve valutore hyrëse. Marrim rastin e presioneve të vlerësimit 
të drejtuara nga një rritje e konsiderueshme në tepricën e llogarisë 
korrente. duke supozuar se kursi i këmbimit ka qenë fillimisht 
në ekuilibër, një goditje e tillë normalisht do të kërkojë një kurs 
këmbimi më të fortë për të sjellë rregullimin e nevojshëm në bilancin 
e pagesave. Çdo rezistencë ndaj vlerësimit ka të ngjarë të çojë në një 
kurs këmbimi të zhvlerësuar. në vendet me pozicione neto të larta 
të aktiveve në monedhë të huaj, një zhvlerësim i tillë ka efekte më 
të shtrira, pasi ndikimet e favorshme të tregut janë të përforcuara 
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nga ndikimet pozitive të pasurisë. një rast tjetër janë presionet e 
vlerësimit që vijnë nga flukse hyrëse të kapitalit të drejtuara nga 
parimet fondamentale ekonomike më të forta (për shembull rritje 
ekonomike potenciale më e lartë). në këtë rast, ndërhyrja mund të 
çojë në një kurs këmbimi më të dobët se ai i dëshirueshëm, pasi edhe 
kursi ekuilibër i këmbimit është rritur. nga ana tjetër, ndërhyrja për 
t’ i rezistuar vlerësimit nga flukset hyrëse afatshkurtra të kapitalit (të 
tërhequra për shembull nga diferencialet më të larta të normës së 
interesit) mund të jetë garantuese, nëse parandalon mbivlerësimin 
e mundshëm të monedhës dhe luhatshmëri më të lartë të kursit të 
këmbimit në të ardhmen. 

Së fundmi, disa modele teorike kanë racionalizuar një kurs 
këmbimi të nënvlerësuar, bazuar në defektet e tregut (rodricks, 2008). 
Çështja ka të bëjë me faktin që ekonomitë e varfra vuajnë nga dobësi 
institucionale (për shembull, mungesa e të drejtave të pronësisë) dhe 
dështimet e tregut (për shembull, mangësitë e tregut të kredisë, etj.), 
që ndikojnë në mënyrë joproporcionale sektorin e tregtueshëm, duke 
reduktuar stimujt për risi. në këto rrethana, rodrick argumenton 
se një kurs këmbimi i zhvlerësuar mund të ndihmojë në nxitjen e 
investimeve dhe rritjen ekonomike. të tilla këndvështrime, gjithsesi, 
janë në kundërshtim me përfundimet e shumë studimeve të tjera 
në pikën që një kurs këmbimi i lirë ul luhatshmërinë e prodhimit 
(obstfeld dhe rogoff, 1995). gadanecz dhe Mehrotra (2013) 
raportojnë një lidhje në formë u-je ndërmjet luhatshmërisë së kursit 
të këmbimit dhe luhatshmërisë së prodhimit në ekonomitë me tregje 
në zhvillim. të dhënat e tyre sugjerojnë se luhatshmëria më e lartë 
e kursit të këmbimit ul luhatshmërinë e prodhimit deri në një pikë, 
duke nënkuptuar se luhatshmëria ekstreme mund të ketë pasoja të 
pavolitshme për ekonominë. 

një nga arsyet e cituara shpesh për ndërhyrje është luhatshmëria 
“e tepërt” e kursit të këmbimit që mund të ekspozojë sistemin 
financiar ndaj rreziqeve. Shumë studime të fundit kanë treguar 
se bankat qendrore të vendeve me tregje në zhvillim përpiqen të 
kufizojnë luhatshmërinë e tepërt të kursit të këmbimit që kërcënon 
stabilitetin e sistemit financiar (biS, 2005). një dimension i rrezikut të 
përfshirë është që kursi i këmbimit mund “të mbigodasë” për shkak 
të pozicionimit spekulues në treg të investitorëve. Për shembull, një 
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mbivlerësim i qëndrueshëm i kursit të këmbimit mund të krijojë 
spekulim në vlerësimin e ardhshëm, duke çuar në flukse hyrëse më të 
larta të kapitalit dhe vlerësim më të shpejtë. investitorët që vënë bast 
për një vlerësim të tillë mund të fitojnë kur monedha vendase më së 
fundi vlerësohet, duke rritur vlerën në dollarë të investimit të tyre. 
Madhësia e kufizuar e tregut të ekonomive me tregje në zhvillim do 
të thotë se ato janë më të prekshme se tregjet e maturuar ndaj këtyre 
pritshmërive vetëpërmbushëse të kursit të këmbimit. 

një dimension tjetër i rrezikut është që mbajtja në valutë e borxhit 
në monedhën vendase të ekonomive me tregje në zhvillim dhe e 
kapitalit, është rritur në mënyrë të konsiderueshme dekadën e shkuar, 
duke e zhvendosur rrezikun e kursit të këmbimit nga emetuesit e 
këtyre aktiveve tek investitorët. në periudhën afatgjatë, ky është 
zhvillim i dëshirueshëm për ekonomitë me tregje në zhvillim, duke 
ulur ekspozimin e tyre ndaj mospërputhjes së monedhës dhe duke 
forcuar transmetimin e politikës monetare. Por, mbajtja më e madhe 
valutore e obligacioneve dhe aksioneve në monedhë kombëtare të 
ekonomive me tregje në zhvillim gjithashtu krijon rreziqe të reja. 
Për shembull, zhvlerësimi i papritur i kursit të këmbimit mund 
t’iu shkaktojë investitorëve të huaj, humbje të mëdha në aktivet në 
monedhën vendase, të cilat mund të precipitojnë në flukse dalëse 
të mëtejshme të kapitalit dhe kolaps të çmimeve të aktiveve. në 
këmbim, kjo mund të shkaktojë rreziqe për sistemin financiar. 

Për shkak të sa më sipër, nuk befason fakti që ka pak tregues 
nga të dhënat dhe përvoja, të cilët tregojnë se regjimet e kursit të 
këmbimit në ekonomitë me tregje në zhvillim janë bërë shumë të 
luhatshme. aizenmann (2011) vë në dukje se “ndërkohë që pjesa 
dërrmuese e  ekonomistëve, që tani e tutje, e shohin trilemën si 
truizëm, shumica e vendeve nuk janë në kulmet e trilemës”. kjo 
gjithashtu është e qartë nga një rishikim i historisë së gjatë të trilemës 
së politikës nga obstfeld, Shambaugh dhe taylor (2005) dhe nga 
përvoja aktuale e ekonomive aziatike e përshkruar nga filardo dhe 
grenville (2012). Si përfundim, pak vende kanë synuar t’i kthejnë 
kurset e tyre të këmbimit në plotësisht të fiksuara ose plotësisht të 
lira. në vend të kësaj kanë zgjedhur një formë të ndërmjetme, duke 
kombinuar shkallë të ndryshme të integrimit financiar, fleksibilitet të 
kursit të këmbimit dhe pavarësisë monetare. 
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tendenca e re e të menduarit duket se është që stabiliteti financiar 
duhet të formojë një objektiv të katërt të pavarur, duke e zgjeruar 
debatin për trilemën në “kuadrilemë” të politikës (aizenmann, 
2011). në këtë këndvështrim, bankave qendrore jo vetëm që u 
duhet të zgjedhin ndërmjet një kursi fiks të këmbimit dhe pavarësisë 
monetare, por gjithashtu duhet të sigurojnë se zgjedhja e tyre është 
në përputhje më qëllimin e stabilitetit financiar. 

2. trileMa (oSe kuadrileMa) dhe 
ndërhYrja në këMbiMin Valutor 

Si i ndjekin bankat qendrore objektivat e shumëfishtë dhe sa të 
qëndrueshëm janë ata? një përgjigje ndaj kësaj pyetjeje është që 
autoritet monetare kanë përdorur edhe instrumente të tjera përveç 
normës së interesit, për të ndjekur në të njëjtën kohë objektiva të 
ndryshëm. ende nuk është e qartë nëse janë eliminuar problemet e 
mospërputhshmërisë së politikës. 

instrumenti që është përdorur më shumë gjatë dekadës së shkuar, 
është ndërhyrja e sterilizuar në këmbimin valutor. një ndërhyrje 
e thjeshtë e sterilizuar përfshin aktivet vendase të këmbyeshme të 
bankës, zakonisht obligacionet e qeverisë ose letrat e saj me vlerë, 
për aktive në monedhë të huaj. tabela e mëposhtme ilustron 
thjesht bilancin e stiluar të një bankë qendrore. aktivet e autoritetit 
monetar përfshijnë aktivet në monedhë të huaj dhe vendase, ndërsa 
detyrimet janë monedha, rezerva të bankës (në mënyrë kolektive, 
detyrime jomonetare), letrat e saj me vlerë (në mënyrë kolektive, 
detyrimet jomonetare) dhe kapitali aksioner. Monedha përcaktohet 
në mënyrë të konsiderueshme nga kërkesa e publikut në para në dorë 
gjendje. kapitali aksioner përfaqëson transfertat e qeverisë tek banka 
qendrore (plus fitimet dhe humbjet e grumbulluara). detyrimet e 
mbetura janë brenda kontrollit të bankës qendrore. 

duke hamendësuar se kapitali aksioner është konstant, një rritje 
e aktiveve valutore kërkon një lloj financimi. një matje e kërkesës 
financiare jepet nga teprica e rezervave valutore (në terma të 
brendshëm) ndaj monedhës në qarkullim. ndërsa kryhet ndërhyrja, 
banka qendrore do të duhet të financojë këtë hendek ose duke ulur 
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mbajtjet e saj të obligacioneve të qeverisë ose duke shitur obligacione 
shtesë të qeverisë ose letrat e saj me vlerë. 

aktivet detyrimet
aktive neto në monedhë të huaj detyrimet monetare
aktive neto në monedhën vendase •	Monedha

•	Rezerva	të	bankës
detyrime jo-monetare
•	Letra	me	vlerë	të	bankës	qendrore
•	Të	tjera	
kapitali aksioner

në teori, ndërhyrja e sterilizuar mund të lehtësojë arritjen e 
objektivave të ndryshëm. Së pari, duke pranuar se aktivet vendase 
dhe të huaja janë zëvendësues joperfektë, ndërhyrja e sterilizuar 
që nënkupton zëvendësim të aktiveve duhet të ndikojë kursin e 
këmbimit. një rritje në ofertën relative të obligacioneve vendase 
përkundrejt obligacioneve të huaja, si rezultat i rezistencës ndaj 
ndërhyrjes, nënkupton një dobësim të kursit të këmbimit, ndërsa një 
ulje në ofertën relative të aktiveve të brendshme çon në forcim të 
tij. Së dyti, deri në nivelin ku ndërhyrja e sterilizuar izolon kushtet 
e likuiditetit vendas nga operacionet valutore, norma afatshkurtër 
e interesit është e pandryshuar. kjo ndihmon autoritetin monetar 
të ruajë fokusin e tij në kontrollin e inflacionit. Së treti, meqenëse 
ndërhyrja e sterilizuar çon në ndryshime të rezervave valutore, ajo 
ndikon në ekspozimin e sistemit financiar. në veçanti, një stok i 
lartë i rezervave mund të ulë prekshmërinë e vendit ndaj frenimeve 
të papritura të kapitalit.

thënë kjo, efektshmëria e ndërhyrjes së sterilizuar në izolimin e 
politikës monetare vendase mbetet çështje e debatueshme. Mundell 
(1968) për shembull, argumenton se politika e sterilizimit nuk është 
e qëndrueshme, pasi parandalon rritjen e ofertës së parasë dhe të të 
ardhurave nominale për të rivendosur ekuilibrin në tregjet e mallrave 
dhe të aktiveve. Pengesa, sipas tij, është që “në qoftë se banka qendrore 
shet letrat me vlerë me të njëjtën normë me të cilën ble rezervat, 
ajo nuk mund të blejë këto rezerva me një normë mjaftueshëm 
të shpejtë për të ruajtur kursin e këmbimit nga vlerësimi. dhe në 
qoftë se banka qendrore blen rezerva me një normë mjaftueshëm 
të shpejtë për të stabilizuar kursin e këmbimit, nuk mund të shesë 
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letra me vlerë mjaftueshëm shpejt për të mbajtur konstante ofertën 
e parasë” (f. 255). Me fjalë të tjera, bankat qendrore hasin në një 
kufi të fundmë për sterilizimin e blerjeve të rezervave. Përveç kësaj, 
meqenëse ndërhyrja e zgjatur çon në ndryshime të mëdha në bilancin 
e bankës qendrore, në sistemin bankar dhe në sektorin privat, ajo 
ka ndikime në sektorin monetar dhe në atë financiar (Mohanty dhe 
turner, 2006). 

gjatë dekadës së shkuar, ndërhyrja për t’i rezistuar vlerësimit 
ka qenë më e madhe se sa është parë në ndonjë nga dekadat e 
mëparshme. Si matje e madhësisë së ndërhyrjes, grafiku 3 tregon 
hendeqet financiare të bankës qendrore (rezervat valutore në tepricë 
të monedhës në qarkullim) si përqindje e M2, në vitet 2000 dhe 2012, 
në shumë ekonomi me tregje në zhvillim. hendeku është rritur me 
shpejtësi në kinë, indi dhe rusi, ashtu si dhe në një numër vendesh 
të evropës lindore, dhe ka mbetur mjaft i lartë në shumë vende të 
tjera aziatike dhe të evropës qendrore. kur ndërhyrjet në tregjet 
valutore janë të vogla, ose kur pozicionet neto tentojnë të rikthehen 
me shpejtësi, ruajtja e qëndrimit të politikës monetare nëpërmjet 
operacioneve të sterilizuara do të jetë krahasimisht e lehtë. Por, kur 
ndërhyrja bëhet më e madhe, ndërsa ecën më gjatë në një drejtim, 
konflikti midis objektivit monetar dhe atij të kursit të këmbimit bëhet 
gjithmonë e më i vështirë për t’u zgjidhur. 

Grafik 3. Rezerva valutore minus paranë e mbajtur nga publiku 
si përqindje e M2.

Burimi: FMN, Statistikat Financiare Ndërkombëtare; Datastream; të dhëna kombëtare, 
përllogaritje të BIS.
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një arsye është që ndërhyrja për të sterilizuar bëhet e vështirë 
për shkak të kostove fiskale në rritje të mbajtjes së rezervave. 
një ndërhyrje e tillë është potencialisht inflacioniste kur qeveritë 
administrojnë deficite të mëdha. Vlerësimet e kostove mbartëse 
(diferenca midis normave të interesit vendase dhe të huaja, shumëzuar 
me stokun e rezervave në monedhën vendase) ndryshon në varësi të 
gjendjes së ciklit të biznesit. të njohur në norma historike të interesit 
(mesatarisht për 10 vjet, deri në krizën e fundit financiare), disa 
vlerësime tregojnë se mbajtja e kostove ka qenë midis 1 dhe 2% të 
Pbb-së në shumë ekonomi me tregje në zhvillim.2 këto kosto janë 
shumë më të larta nëse kostoja përkatëse oportune është kthimi nga 
investimet vendase në vend të normave të interesit afatshkurtra dhe 
afatmesme.

Së dyti, efektiviteti i ndërhyrjes së sterilizuar varet edhe nga 
përdorimi i instrumenteve për të tërhequr likuiditetin e tepërt. 
Meqenëse ndërhyrja në shkallë të lartë, në përgjithësi, rrit pozicionet 
e fshehura të likuiditetit të bankave, ajo mund të sterilizohet në 
mënyrë më efektive, duke shitur obligacione afatgjata. hipoteza 
lidhet me faktin se bankat i shesin këto obligacione tek sektori 
jobankar, i cili më pas zvogëlon depozitat e tij në sistemin bankar. 
në ekuilibër, sektori jobankar rrit mbajtjet e tij të obligacioneve 
të qeverisë dhe ul mbajtjen e tij të gjendjeve të parasë në dorë, 
duke e lënë gjendjen e aktiveve monetare të pandryshuar. në të 
kundërt, kur ndërhyrja është sterilizuar duke emetuar letra me vlerë 
afatshkurtër të qeverisë ose të bankës qendrore, kryesisht tek bankat, 
efektet monetare të këtij sterilizimi nuk neutralizohen plotësisht. 
kjo për arsye se bankat thjesht zëvendësojnë rezervat e tepërta të 
parasë në dorë me aktive të tjera tejet likuide, të tilla si obligacionet 
afatshkurtra. 

grafiku 4 tregon tepricën e letrave me vlerë të emetuara nga 
bankat qendrore të ekonomive me tregje në zhvillim, me qëllim 
sterilizimin e blerjeve të rezervës valutore si dhe për operacione të 
tjera standarde të politikës monetare, në fund të vitit 2010. jo vetëm 
që këto letra me vlerë janë të konsiderueshme krahasar me Pbb-
në dhe agregatët monetarë, por gjithashtu maturimi i tyre mesatar 
tenton të jetë shumë i shkurtër, në pjesën më të madhe të rasteve, më 

2 Shih Mohanty dhe turner (2006) për detaje.
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pak se një vit. bankat, ka të ngjarë, të mbajnë pjesën më të madhe të 
këtyre letrave me vlerë.3

fakti që borxhi afatshkurtër i qeverisë është zgjeruar njihet 
mirë në literaturë (biS, 2012). tobin (1963) ofroi një kuadër për 
të studiuar efektet e maturimit të borxhit nga një perspektivë e 
politikës monetare. Sipas këndvështrimit të tij, bankat i konsiderojnë 
instrumentet afatshkurtra të borxhit të qeverisë si zëvendësuese të 
ngushta për rezervat e tepërta, sepse janë subjekt i humbjeve të vogla 
të kapitalit dhe mund të shiten lehtë për të financuar kreditimin e ri. 
Përveç kësaj, deri në masën që aktivet likuide ofrojnë një mënyrë 
të lehtë për investitorët për të rritur bilancet e tyre, letrat me vlerë 
afatshkurtra kanë ndikime në ekspozimin ndaj rrezikut agregat në 
ekonomi.

Së fundi, ndërhyrja e sterilizuar vetë mund të rrisë rrezikun ndaj 
stabilitetit financiar. ndërsa krijimi i një fondi të rezervave valutore 
dhe kufizimi i luhatshmërisë së kursit të këmbimit zbusin ekspozimin 
e rrezikut ndaj goditjeve të jashtme financiare, një ndërhyrje e tillë 
mund të intensifikojë çekuilibra të tjerë. Për shembull, sterilizimi i 
3 ajo çfarë ka rëndësi përsa i përket efekteve monetare të borxhit të qeverisë, 
është madhësia dhe maturimi i mbajtjes publike të detyrimeve të sektorit publik të 
konsoliduar (të emetuar së bashku nga mbajtjet ndërqeveritare neto të qeverisë dhe të 
bankës qendrore). Vlerësimet e paraqitura nga filardo, Mohanty dhe Moreno (2012) 
tregojnë se në fund të vitit 2011, shuma e bazës monetare dhe teprica e letrave me 
vlerë afatshkurtër (më pak se një vit) ishte 30-50% e detyrimeve të konsoliduara të 
bankës qendrore dhe qeverisë në shumë ekonomi tregu në zhvillim.

Grafik 4. Teprica e letrave me vlerë të bankës qendrore.
(Fundi i vitit 2010)

AR = Argjentina; CL = Kili; CN = Kina; CZ = Republika Çeke; HK = Hong Kong SAR; 
HU = Hungaria; IL = Izraeli; KR = Korea; MX = Mex=Meksika; PE = Peruja; 

TH = Tajlanda; ZA = Afrika e Jugut
Burimi: BIS Papers No 67.
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paplotë mund të çojë në rritje të shpejtë të kreditimit bankar dhe 
investime të tepërta në sektorë të tillë si tregjet e pronës. një ndikim 
tjetër i mundshëm është që stabiliteti ndaj vlerësimit të monedhës 
mund të rrisë pritshmëritë e vlerësimit të ardhshëm, duke çuar 
në më shumë flukse hyrëse afatshkurtra të kapitalit dhe tregje të 
mbivlerësuar të stokut. ky rrezik rritet kur investitorët besojnë se 
ndërhyrja nuk është efektive në parandalimin e vlerësimit afatgjatë.

në përgjithësi, ndërhyrjet për të kufizuar luhatshmërinë e kursit 
të këmbimit mund të ulin efikasitetin e politikës makroekonomike 
dhe monetare. ka një rrezik që politika e kursit të këmbimit mund 
të dërgojë sinjale të gabuara për politikën monetare (Mohanty dhe 
turner, 2005). Për shembull, ndërhyrja për t’i rezistuar vlerësimit 
mund të çorientojë tregun kur banka qendrore është duke rritur 
normat e interesit për të përballuar presionet inflacioniste. ka një 
rrezik se politika e kursit të këmbimit do të mbizotërojë politikën 
monetare. turman (2003) vë në dukje një problem tjetër, të cilin 
ai e quan “rreziku i hutimit” (distraction risk). autoritetet mund 
të shtyjnë për më vonë rregullimet themelore, duke shpresuar që 
ndërhyrja do t’ia arrijë të stabilizojë ekonominë. Megjithatë, vonesat 
në shtrëngimin e politikës monetare dhe të kursit të këmbimit, jo 
vetëm që venë në dukje çekuilibrat makroekonomikë dhe financiarë, 
por gjithashtu kërkojnë rregullime më të mëdha të menjëhershme. 

3. roli i inStruMenteVe MakroPrudenCiale

një instrument tjetër që është përdorur gjerësisht gjatë episodit 
të fundit të fluksit të kapitalit është rregulli makro-prudencial. dy 
aspekteve të politikave makroprudenciale u është kushtuar shumë 
vëmendje (CgfS, 2010; turner, 2012). Së pari, instrumentet 
makroprudenciale mund të ndihmojnë për të ulur shmangiet 
“prociklike” të sistemit financiar (tendenca e sistemit financiar për 
të zmadhuar goditjet makroekonomike ose financiare globale). 
duke ulur efektet e reagimit ndaj rrjedhjeve të kapitalit në çmimet 
e aktiveve, si dhe vlerësimet e rrezikut të bankave dhe “sjelljen e 
tufës” të rezultuar, këto masa mund të ulin ndjeshmërinë e rritjes 
së kredisë ndaj ndryshimeve në kushtet financiare. Së dyti, masat 
makroprudenciale gjithashtu mund të ndihmojnë të ulin edhe 
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ndërlidhjen e sistemeve financiare (për shkak të ekspozimeve dhe 
lëvrimeve të zakonshme) që tenton të rritet gjatë episodeve të 
rrjedhjeve të kapitalit. të dyja këto përqasje forcojnë kushtet për një 
sistem financiar të qëndrueshëm.

instrumentet makroprudenciale mund të hartohen për të 
trajtuar aspekte të ndryshme të prekshmërisë së sistemit financiar 
nga goditjet financiare (CgfS, 2012). Për shembull, instrumentet 
e kapitalit u kërkojnë bankave të ndërtojnë amortizatorë të 
mjaftueshëm gjatë periudhave të rritjes së flukseve hyrëse të 
kapitalit, për t’i rezistuar humbjeve kur kthehen flukset hyrëse. 
kjo nënkupton masa të tilla si, rregullatorët (amortizatorë) 
kundërciklikë të kapitalit (lidhur me kërkesat e kapitalit të bankës 
ndaj cikleve të biznesit), provigjonim dinamik (që lidh nivelet e 
kapitalit me rritjen e kredisë të bankës specifike) dhe kërkesa të 
kapitalit për sektorë specifikë (kapital lidhës ndaj çekuilibrave në 
sektorë specifikë). 

një grup i dytë masash përfshin ato që njihen si instrumente të 
bazuara në likuiditet, të cilat ndihmojnë të zvogëlojnë prekshmërinë 
e institucioneve financiare nga ndryshimet e papritura në kushtet 
e likuiditetit. këto përfshijnë kërkesat e likuiditetit kundërciklik, 
duke përfshirë kërkesat për raportin e aktiveve likuide, kërkesat për 
raportin e depozitave ndaj huasë në sistemin bankar, dhe kërkesa 
të ndryshme për marzhin. instrumentet e bazuara të likuiditetit 
trajtojnë rrezikun e kontaminimit të sistemit financiar, për shkak të 
jolikuiditetit të një institucioni financiar ose tregu të veçantë. 

një grup i tretë i instrumenteve makroprudenciale përfshin 
masat e bazuara në aktive që ndikojnë drejtpërsëdrejti kufizimet 
e huamarrjes së individëve dhe kompanive, dhe kështu edhe 
vlefshmërinë e kredisë në ekonomi. kjo përfshin raportet hua ndaj 
vlerës dhe raportet kredi ndaj të ardhurave, të cilat kontribuojnë 
të rregullojnë akumulimin e borxhit në sektorin privat. duke 
reduktuar në përgjithësi levën financiare dhe probabilitetin 
e mospagesës në ekonomi, masat e bazuara në aktive mund të 
ndihmojnë kufizimin e amplitudës së ciklit të kredisë gjatë 
episodeve të mëdha të rrjedhjeve të kapitalit, dhe të rrisin aftësinë 
ripërtëritëse të sistemit financiar. 
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një vrojtim i fundit nga komiteti për Sistemin global financiar 
(2010) tregoi se përdorimi i instrumenteve makroprudenciale është 
zgjeruar me shpejtësi në ekonomitë me tregje në zhvillim, gjatë 
dekadës së kaluar. Shumë ekonomi me tregje në zhvillim përdorin 
masat e bazuara në aktive dhe në likuiditet për të ruajtur sistemin 
financiar nga goditje të pafavorshme financiare. në një përpjekje për 
të zvogëluar akumulimin e rrezikut të kursit të këmbimit, një numër 
vendesh ka ndjekur edhe rregullore për të kufizuar pozicionet e 
hapura të monedhës ose transaksionet e derivateve nga institucionet 
financiare. grafiku 5 ofron shembuj të masave makroprudenciale 
në evropën qendrore dhe lindore. Siç dallohet qartë nga grafiku, 
shumë vende në rajon përdorin instrumentet makroprudenciale për 
administrimin e rrezikut, dhe pothuajse të gjitha vendet përdorin 
kërkesat e rezervës si instrument të politikës monetare. Me të vërtetë, 
vendet e evropës qendrore dhe lindore kanë qenë pionierët e 
zbatimit të instrumenteve makroprudenciale. 

a mundet politika makroprudenciale të jetë një përgjigje ndaj 
problemeve të qëndrueshmërisë së politikës që vijnë nga objektivat 
e shumëfishtë? një opinion është shfaqur gjatë pesë viteve të 
kaluara, ai që politika makroprudenciale mund të kontribuojë në 
administrimin makroekonomik. Meqenëse ato kanë një ndikim të 
moderuar në ciklet e kredisë, kontrollet makroprudenciale mund të 
plotësojnë politikën tradicionale të normës së interesit në stabilizimin 

Grafik 5. Instrumente makroprudenciale të përdorura nga bankat 
qendrore dhe rregullatorët e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, 

2004-2011.

AL = Shqipëri; BA = Bosnje dhe Hercegovina; BG = Bullgari; HR = Kroaci; CZ = Republika 
Çeke; EE = Estoni; HU = Hungari; LV = Letoni; LT = Lituani; MK = Maqedoni; ME = Mali 

i Zi; PL = Poloni; RO = Rumani; RS = Serbi; SK = Sllovaki; SI = Slloveni; TR = Turqi.
Burime: FMN, raporte të Nenit IV nga 2004-11; faqet zyrtare të bankave qendrore dhe fjalime, 

raporte të lajmeve. Miratuar nga Kuruc dhe Takats (2011).
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e inflacionit. Për shembull, gjatë një rritjeje të brendshme, raportet 
e kredisë ndaj vlerës mund të shtrëngohen për të riforcuar ndikimin 
e normave më të larta të interesit. në regjimet me kurs fiks të 
këmbimit (si ai i hong kongut) politikat makroprudenciale mund të 
zëvendësojnë në mënyrë efektive politikën monetare, si instrument i 
kontrollit makroekonomik. 

gjithashtu, ekziston një dakordësi e gjerë ndër ekonomistët dhe 
hartuesit e politikës, se masat makroprudenciale mund të luajnë rol 
të rëndësishëm në kontrollin e rreziqeve në sistemin financiar, dhe 
kështu të zbusin shqetësimet tradicionale të stabilitetit financiar, 
të vëna në dukje nga literatura për kuadrilemën. jo vetëm që një 
sistem financiar më pak i ekspozuar dhe i mirërregulluar mund 
të absorbojë më mirë luhatshmërinë e kursit të këmbimit, por 
gjithashtu ka më pak të ngjarë që ai të ketë nevojë për një gjendje 
më të madhe të rezervave valutore për të mbrojtur stabilitetin e tij. 
dhe në masën që instrumentet makroprudenciale mund të përdoren 
për të administruar disa nga efektet negative të ndërhyrjes valutore 
të diskutuar në rubrikën e mëparshme, ato mund t’i bëjnë këto 
ndërhyrje të zgjasin më shumë. 

e thënë kjo, instrumentet makroprudenciale nuk mund të 
zgjidhin çekuilibrat themelorë makroekonomikë, dhe as përdorimi 
i tyre nuk mund të ndryshojë qëndrimin e politikave monetare dhe 
të kursit të këmbimit. Për më shumë, kontrollet makroprudenciale 
janë më pak efektive në kontrollimin e rreziqeve kur vetë politikat 
monetare dhe të kursit të këmbimit janë të papërshtatshme. turner 
(2012) argumenton se politikat makroprudenciale funksionojnë si 
stabilizatorë automatikë, kërkesat më të larta të kapitalit dhe likuiditetit 
për bankat rrisin koston marxhinale të huamarrjes dhe huadhënies, 
duke ulur fuqinë e kredisë dhe rritjen e çmimit të aktivit, ashtu si një 
normë takse më e lartë zvogëlon forcën e rritjes ekonomike. kështu 
që, ndryshimet në politikat makroekonomike dhe strukturore, si 
rrjedhim, janë të nevojshme. Vendet që kanë rritje të konsiderueshme 
dhe teprica të mëdha të llogarisë korrente kërkojnë vlerësim të kursit 
real të këmbimit për të frenuar flukset hyrëse të kapitalit. ndërhyrja 
valutore dhe kontrollet makroprudenciale të hartuara për të kufizuar 
rregullimet e theksuara ka të ngjarë të intensifikojnë rreziqet e 
inflacionit. biS (2010), për shembull, ka argumentuar se “masat 
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makroprudenciale nuk mund të zëvendësojnë politikën e shtrënguar 
monetare dhe luhatshmërinë e kursit të këmbimit, si mjet për të 
nxitur rregullimet e organizuara dhe të qëndrueshme të brendshme 
dhe të jashtme”. 

4. kontrollet e kaPitalit

kontrollet e kapitalit janë mekanizmi klasik për të siguruar 
qëndrueshmëri midis politikës monetare dhe politikës së kursit 
të këmbimit. objektivi që qëndron pas pjesës më të madhe të 
kontrolleve të kapitalit është që të krijojë një pykë sistematike midis 
normave të interesit të brendshme dhe atyre të huaja, në mënyrë që 
autoriteti monetar të mund të kontrollojë normën e interesit më me 
efektivitet, pa qenë i shqetësuar për flukset e kapitalit ose ndikimet e 
tyre në kursin e këmbimit. 

tërheqja e kontrolleve të kapitalit rritet ndërsa kostoja e 
ndërhyrjeve të tjera bëhet jashtëzakonisht e lartë. Përgjithësisht, 
masat për të kufizuar kontrollet kanë ardhur si mundësia e fundit në 
“menynë” e instrumenteve të politikës. Për shembull, duke analizuar 
përvojën e fillimit të viteve ’90 lidhur me flukset hyrëse të kapitalit, 
reinhart dhe reinhart (1999) vunë në dukje se politikat e sterilizimit 
ishin braktisur ose zëvendësuar nga kontrollet e kapitalit kur u bë e 
qartë se normat e larta të interesit po tërhiqnin më shumë flukse të 
kapitalit. 

gjatë episodeve të fillimit të viteve 2000, shumë ekonomi 
me  zhvillim në hapura u përballën me flukse hyrëse të tilla duke 
qetësuar kontrollet në flukset dalëse. Por, me rritjen e flukseve 
hyrëse, veçanërisht menjëherë pas normave globale të ulëta të 
interesit dhe lehtësimit sasior nga shumë banka qendrore të vendeve 
të industrializuara, politika është zhvendosur gjithnjë e më shumë 
në kontrollin e këtyre flukseve hyrëse. Shumë ekonomi me tregje në 
zhvillim diktuan periudhën minimale të mbajtjes për investimet e huaja 
për aktivet e brendshme (për shembull argjentina dhe kolumbia), 
ndërsa të tjera kanë përdorur kërkesën për rezervën ose taksat për 
flukset hyrëse. në vitin 2011 brazili aplikoi taksën për operacionet 
financiare nga të huajt, e cila ishte hequr në mesin e vitit 2013 , pasi 
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flukset hyrëse u kthyen mbrapsht, duke ndjekur pasiguri më të lartë 
për normat e ardhshme të interesit në vendet e industrializuara. 

është e qartë se kontrollet e kapitalit funksionojnë vetëm kur nuk 
ka firo në zbatimin e tyre. treguesi i përgjithshëm është që kontrollet 
e përzgjedhura janë më pak efektive në kufizimin e flukseve 
hyrëse të kapitalit në vendet që tashmë kanë zbërthyer kontrollet 
gjithëpërfshirëse të kapitalit, ndonëse ato mund të jenë disi më 
efektive në ndryshimin e përbërjes dhe maturimit të flukseve hyrëse 
(ostry dhe të tjerë, 2010). Përveç kësaj, kontrollet e kapitalit mbartin 
kosto për shkak të efekteve të tyre afatgjata negative në investime 
dhe në rritjen ekonomike. 

PërfundiMe

në përfundim, sfidat e politikës monetare në ekonomitë e vogla 
dhe të hapura janë ndërlikuar nga flukset hyrëse të mëdha të kapitalit, 
veçanërisht për shkak të normave jashtëzakonisht të ulëta të interesit 
në ekonomitë e zhvilluara, që prej vitit 2008. në pjesën më të madhe 
të ekonomive me tregje në zhvillim, kursi i këmbimit është çmim 
thelbësor i aktivit për stabilitetin monetar dhe financiar. Megjithëse disa 
prej shqetësimeve për kursin e lirë të këmbimit duket se lehtësohen me 
përmirësimin e konsiderueshëm të inflacionit dhe kushteve të bilancit 
në ekonomitë me tregje në zhvillim, shqetësimet për luhatshmërinë e 
kursit të këmbimit kanë vazhduar ose edhe janë rritur. Problemi klasik 
i mospërputhshmërisë së politikave mbetet i pazgjidhur. 

një çështje kryesore është se deri në çfarë mase instrumentet shtesë 
të politikës mund të ndihmojnë për të siguruar qëndrueshmërinë 
midis kursit të këmbimit dhe objektivave të politikës monetare. në 
parim, ndërhyrja e sterilizuar e kursit të këmbimit duhet të ndihmojë, 
megjithëse efektshmëria e saj varet nga arritja në praktikë e një 
sterilizimi të tillë. Përdorimi i instrumentit afatshkurtër të qeverisë 
ose bankës qendrore për të sterilizuar blerjet e mëdha të rezervave, 
ka gjasa të jetë më pak efektiv në kontrollimin e kushteve monetare 
se sa në përdorimin e obligacioneve afatgjata. ai rrit rrezikun e 
sterilizimit të paplotë dhe për inflacion potencialisht më të lartë në 
të ardhmen.
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ndër instrumentet e tjera të politikës, instrumentet makroprudenciale 
kanë qenë plotësuese të dobishme ndaj ndërhyrjes së këmbimit 
valutor në reduktimin e disa prej sfidave të stabilitetit financiar që 
rrjedhin nga flukset e kapitalit. Por, këto instrumente nuk kanë gjasa 
të zgjidhin problemet e politikës lehtësuese monetare ose të një kursi 
të zhvlerësuar të këmbimit. në këtë kontekst, përdorimi më i madh i 
kontrolleve të kapitalit nga shtetet për të ruajtur qëndrueshmërinë e 
politikës monetare dhe të kursit të këmbimit mund të surprizojë me 
vështirësi. në një botë të globalizuar, rregullimi i paevitueshëm i kursit 
të këmbimit dhe normës së interesit nuk mund të shmanget. 
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Paneli i guVernatorëVe 
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kontributi i Z. ardian fullani, 
guVernator i bankëS Së ShqiPëriSë 

në konferenCën X ndërkoMbëtare 
të bankëS Së ShqiPëriSë 

PerSPektiVa e bankëS qendrore

Për dekada të tëra, bankat qendrore janë parë si institucione të 
pavarura, të përkushtuara ndaj stabilitetit të çmimeve. Pas një karriere 
të gjatë në bankën qendrore dhe sistemin bankar, kujtoj, siç mund 
të kujtoni edhe ju, ndikimin e ndërhyrjeve të federal reserve apo 
bundesbank gjatë viteve ‘80, dhe të bankës së Zelandës së re gjatë 
viteve ‘90, dhe rëndësinë e kontrollit të inflacionit.

Megjithatë, kriza e fundit financiare ka ngjallur diskutime mbi 
rolin e bankës qendrore në ruajtjen e stabilitetit financiar. në këtë 
realitet të ri, gjërat po marrin përmasa të mëdha, dhe rezultantja 
është e ndryshme nga ç’ka qenë. Mandati i bankës qendrore duhet të 
përcaktohet qartë. ai nuk mund të ndryshohet thjesht se është krijuar 
një krizë e madhe për shkak të problemeve në sistem, rrethanave 
politike dhe ekonomike. Siç dihet, kjo krizë u krijua njëzet apo 
tridhjetë vjet më parë, dhe mandati i bankës qendrore nuk mund të 
ndryshohet për shkak se diçka duhet korrigjuar gjerësisht.

roli dhe Mandati 

Pajisja e bankave qendrore me më shumë kompetenca për 
stabilitetin financiar, ose marrja përsipër e kësaj përgjegjësie prej 
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tyre, është subjekt diskutimesh të vazhdueshme. Sa më të fuqishme 
të jenë institucionet, aq më i lartë është kontrolli i tyre. nga ana 
tjetër, nëse bankat qendrore kanë më shumë se një mandat, a mund 
ta ruajnë ato pavarësinë e nevojshme për të siguruar stabilitetin e 
çmimeve? ndaj, duhet t’i japim përgjigje kësaj pyetjeje.

Për më tepër, banka qendrore nuk është një yll i vetmuar, i pavarur, 
i veçuar. ndonëse nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet, banka 
qendrore është një institucion shumë i rëndësishëm, i përgjegjshëm 
dhe transparent. Si e tillë, rreziku i kontrollit të saj shmanget lehtë. 
atëherë, mund të themi se, roli i bankës qendrore nuk ka ndryshuar, 
janë kushtet dhe rrethanat ato që kanë ndryshuar. roli i bankës 
qendrore mbetet i njëjtë, pra, ai i ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. 
nuk po përfshijmë diçka të çuditshme si stabilitetin financiar, pasi, 
siç kanë thënë jacques de larosiere dhe Paul Volcker njëzet vjet më 
parë, mandati i bankave qendrore - d.m.th. stabiliteti financiar - është 
ai i huadhënësit të fundit në radhë dhe i përgjegjësit për sistemin e 
pagesave. Pra, ai vjen natyrshëm, dhe ato bëhen natyrshëm pjesë e 
stabilitetit të çmimeve dhe e stabilitetit financiar.

në vitin 2005, banka e Shqipërisë ndërmori një sërë reformash 
dhe ndryshimesh. ndonëse pa ditur gjë për krizën e ardhshme, ne 
ishim të vetëdijshëm se duhej vendosur një ekuilibër më i mirë midis 
politikës monetare, stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar në 
Shqipëri. intensifikuam përpjekjet për të siguruar stabilitet financiar 
duke krijuar zyrën e informacionit të kredive, ndryshuam ligjin mbi 
sistemin bankar dhe riorganizuam procesin e mbikëqyrjes. në atë 
kohë pati shumë diskutime mbi llojin e sistemit të mbikëqyrjes, të cilat 
vazhdojnë ende. Shqyrtuam shumë çështje dhe arritëm në përfundimin 
se implementimi i sistemit të teknologjisë së informacionit ishte 
domosdoshmëri për reformat. Vijuam me tej me to, pasi synonim që 
fillimisht të implementonim sistemin e teknologjisë së informacionit, 
nisur nga rëndësia e madhe e reformave në drejtim të politikës 
monetare dhe stabilitetit të çmimeve.

kryerja e një numri të madh reformash në kuadrin e bankës 
qendrore, Ministrisë së financave, tregut, sistemit bankar, qeverisjes, 
transparencës, dhe stabilitetit të çmimeve, ishin kusht vendimtar për 
sukses. Për rrjedhojë, intensifikuam përpjekjet për stabilitet çmimesh 
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nën moton kryesore: “Mund të mos e dimë ekuilibrin e duhur - 
d.m.th., nëse duhet të bëjmë më shumë përpjekje për politikën 
monetare, stabilitetin e çmimeve apo stabilitetin financiar - por 
dihet qartë se përpjekjet e duhura për stabilitetin financiar e bëjnë 
politikën monetare më efikase”. kjo qasje rezultoi e suksesshme dhe 
kur u shfaq kriza, Shqipëria i rezistoi goditjeve më shumë sesa vendet 
e tjera. Me fjalë të tjera, mandati i ri s’është gjë tjetër veçse ai i vjetri, 
plus kushtet e reja.

Për sa i përket diskutimit për një mandat të ri, mendoj se banka 
qendrore duhet të përqendrohet te stabiliteti i çmimeve, lidhur 
me të cilin ka ende shumë për të bërë. në shkallë botërore, duhen 
kryer reforma të thella strukturore, të cilat kërkojnë më shumë 
bashkëpunim, transparencë dhe profesionalizëm.

funkSionet baZë

Si institucion i pavarur, banka qendrore mund të bashkërendojë 
dhe rakordojë veprimet dhe politikat e saj me autoritetet e tjera 
publike, për të kontribuar në përparimin e vendit. bankat qendrore 
shpesh shihen si vija e fundit mbrojtëse apo huadhënësi i fundit në 
radhë. deri diku, ky është edhe funksioni i tyre tradicional, krahas 
atij të stabilitetit të çmimeve.

Stabiliteti i çmimeve dhe stabiliteti financiar janë dy shtylla ekzistuese, 
që mbështesin punën e bankës qendrore. banka e Shqipërisë tashmë 
po punon për një shtyllë të tretë, atë të kulturës financiare, gjë që merr 
rëndësi të veçantë për ankorimin e pritjeve të inflacionit për periudhën 
e ardhshme. duhet t’iu drejtohemi njerëzve dhe t’i sigurojmë ata se 
përgjegjës për vlerën e monedhës sonë jemi ne. nëse e bëjmë këtë gjë 
ashtu si duhet, si institucion publik, kemi bërë një punë të madhe.

lidhur me pyetjen se sa ngushtë lidhet mbikëqyrja me rregullimin, 
apo a është logjike që ato të funksionojnë veçmas - përvoja na ka 
treguar se vendosja e rregullimit dhe e mbikëqyrjes nën të njëjtën 
çati, ka dhënë rezultat. Sipas mendimit tim, justifikimi se vendosja 
e funksioneve të mbikëqyrjes dhe rregullimit nën çatinë e bankës 
qendrore mund të rrezikojë rolin dhe funksionimin e saj, nuk 
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qëndron. Përkundrazi, kjo gjë e bën punën e bankës qendrore më 
efikase. Për ta ilustruar këtë pikë: tetë vjet më parë - para mbërritjes 
së krizës - një guvernator me profil të lartë në biS tha se ligji nuk 
ua njihte mbikëqyrjen, por edhe nëse do të detyroheshin me ligj, ai 
preferonte që në vend të saj, të luante tenis. dhe kohët e fundit i 
kemi parë problemet financiare me të cilat është përballur ky vend.

koha kërkon më shumë mbikëqyrje. nuk shoh ndonjë kërcënim 
nëse banka qendrore kryen edhe funksionin e mbikëqyrjes, edhe atë 
të rregullimit, të paktën në rastin tonë. Vendet si Shqipëria, por edhe 
më gjerë, nuk duhet të frikësohen nga pavarësia e bankës qendrore.

disa vite më parë, banka botërore ndërmori një nismë pas Projektit 
të asistencës për ndërmarrjet dhe Sektorin financiar (efSaP), në 
bashkëpunim me fMn-në, me qëllim vlerësimin e zhvillimeve në 
rajonin tonë. Pas një vizite në rajon, u dhanë shumë propozime dhe 
u ndërtuan strategji, qoftë për funksionin e rregullimit, qoftë për atë 
të mbikëqyrjes.

disa banka qendrore zgjodhën të miratonin vendosjen e të dyja 
funksioneve nën autoritetin e bankës qendrore, disa të tjera e lanë 
njërin jashtë bankës qendrore. kur u shfaq kriza, mendoj se ekonomitë 
që i kishin të dy funksionet nën çatinë e bankës qendrore i rezistuan 
më shumë goditjeve. Veçimi i tyre do të sillte humbjen e një pjese 
të kontrollit të bankës qendrore, do të krijonte konfuzion dhe do të 
ofronte informacion joeficient. Përveç kësaj, përvoja e deritanishme 
na tregon se kapacitetet për të pasur kaq shumë institucione janë të 
kufizuara. nëse iu referohemi, për shembull, disa bankave qendrore 
evropiane, 10 apo 15 vjet më parë, funksioni i mbikëqyrjes ishte i 
ndanë, jo për arsye teknike, ekonomike apo financiare, por vetëm 
për arsye politike. heqja e këtij funksioni nga banka qendrore dhe 
vendosja e tij nën Ministrinë e financave nënkupton më shumë 
kontroll të drejtpërdrejtë të kësaj të fundit mbi tregun.

baShkëPuniMi ndërinStituCional 

natyrisht, banka qendrore dhe Ministria e financave duhet të 
bashkëpunojnë ngushtë. banka qendrore është një institucion i 
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pavarur që prodhon shumë informacion të kualifikuar dhe ka detyrë 
ta ndajë atë. kur kjo kryhet siç duhet, krijohet një bazë e shëndoshë 
mirëkuptimi midis bankës qendrore dhe Ministrisë së financave, pasi 
të dy institucionet i shërbejnë shtetit dhe publikut. bashkëpunimi 
mund të çojë në harmonizimin e politikave në terma realë. nga ana 
tjetër, edhe pse mund të jetë e ndërlikuar, kjo gjë mund të funksionojë 
nëse flasim të njëjtën gjuhë, bazohemi te të njëjtat shifra.

Marrëdhënia e mirë midis bankës qendrore dhe parlamentit është 
po aq e rëndësishme sa edhe marrëdhënia midis bankës qendrore 
dhe qeverisë. një bankë qendrore duhet të konsultohet për çështjet 
legjislative lidhur me fushat që mbulon, si stabiliteti i çmimeve 
dhe stabiliteti financiar. Mendoj se amendimet e akteve ligjore 
dhe nënligjore kërkojnë kohë. nuk mund të ndryshohen ligjet dhe 
rregulloret vetëm se ndodhi apo pritet të ndodhë diçka. Megjithëse 
organizatat ndërkombëtare ofrojnë mjaft asistencë teknike, banka 
qendrore e institucionet e tjera të vendit kanë shumë kapacitet, ndaj 
duhen konsultuar. 

lidhur me ligjet, është detyra jonë t’i hartojmë ato dhe t’ia 
paraqesim Ministrisë së financave, e cila ia kalon kuvendit për 
miratim. ky proces angazhon shumë njerëz. ndonjëherë, këto 
hapa nuk mjaftojnë për përmbushjen e tij. ka pasur raste kur banka 
qendrore e dërgonte ligjin dhe mënyra se si ligji miratohej në kuvend 
krijonte shumë probleme.

le të marrim një shembull konkret: në vitin 2002, kryesisht nga 
banka botërore, por edhe nga fondi Monetar ndërkombëtar, u 
kërkua miratimi i ligjit për sigurimin e depozitave. në atë kohë punoja 
për një bankë private, dhe shërbeja si kryetar i Shoqatës së bankave. 
duke qenë se bankat tregtare nuk ishin ende gati, ato shpreheshin 
kundër miratimit të shpejtë dhe vënies në zbatim të ligjit, sepse i 
druheshin paqartësive që mund të lindnin nga keqkuptimi i publikut 
në lidhje me këto masa të papritura. Megjithatë, banka qendrore 
insistoi për miratimin e tij. brenda nëntë ditëve pas miratimit të 
ngutshëm, sistemi bankar humbi me shpejtësi 220 milionë euro nga 
tërheqjet e depozitave.

Për rrjedhojë, tregu dhe publiku janë gjithashtu aktorë të 
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rëndësishëm të këtij procesi, krahas bankës qendrore, Ministrisë së 
financave dhe kuvendit. kur hartohet një ligj, duhen pasur parasysh 
të gjithë aktorët dhe të trajtohen me kujdes të gjitha çështjet. duhet 
të jemi gjithnjë të pranishëm dhe të konsiderojmë të gjitha të drejtat 
e posaçme që lidhen me ligjin. bashkërendimi, puna e palodhur 
dhe profesionalizmi duhet të çmohen. Vendet tona po kalojnë nga 
vende me ekonomi në tranzicion në vende me tregje në zhvillim, 
ndaj institucionet si këshilli i evropës dhe bashkimi evropian (be) 
duhet të na mbështesin fuqishëm, të ndajnë me ne përvojën më të 
mirë, sepse s’ka pse të përpiqemi për rishikimin e mekanizmit. 

nga një këndvështrim tjetër, kur vendimet për uljen e ndërmjetësimit 
financiar (deleveraging) të autoritetit bankar evropian (eba) ushtruan 
presione mbi huadhënien bankare në Shqipëri, u përpoqëm më kot të 
përcaktonim se cili institucion i be-së ishte përgjegjës. u përpoqëm 
për rreth një vit. fillimisht, u takuam me bankat qendrore kombëtare 
dhe ato na drejtuan përsëri te eba. më pas iu drejtuam rregullatorit 
dhe ai na dërgoi te banka qendrore. banka qendrore ngriti shpatullat. 
ndërkohë, rënia e ndërmjetësimit financiar ishte shumë e ndjeshme 
dhe u zhytëm në errësirë. të gjitha institucionet po e kalonin 
përgjegjësinë njëra-tjetrës, duke shmangur përgjegjësinë. Pra, është 
edhe çështje përgjegjësie, qartësie, informimi dhe efikasiteti.

reforMat dhe qëndrueShMëria

Po bëhen përpjekje të shumta për të gjetur zgjidhjen, mekanizmat 
që do të lejojnë rënien e institucioneve të mëdha dhe të ndërlikuara, 
pa rrezikuar sistemin financiar. Shumë vende po shqyrtojnë çështjen 
“shumë i madh për të falimentuar”, por mendoj se problemi paraqitet 
edhe më kompleks. Vendet si Shqipëria janë të ndjeshme ndaj 
rreziqeve. ndonëse sistemi financiar është përmirësuar ndjeshëm, ai 
vazhdon të jetë i brishtë. Madje, një ekonomi e vogël dhe e hapur si 
kjo e jona, do të përballet gjithmonë me këtë rrezik.

Sistemi bankar në Shqipëri ka qenë i qëndrueshëm, si rrjedhojë 
e ndërmarrjes së shumë reformave strukturore. kur u goditëm nga 
kriza globale, sistemi ishte i përgatitur për t’i bërë ballë vështirësive. 
një bankë e vogël mund të falimentojë duke krijuar kështu probleme, 
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por rreziku më i madh nga kriza lidhet me besueshmërinë e bankave, 
dhe jo me likuiditetin apo aftësinë e tyre paguese. rasti “lehman” 
tregon se askush nuk mendoi se i mungonte likuiditeti apo aftësia 
paguese. Megjithatë, kjo ndodhi - banka falimentoi. 

të analizosh ngjarjet pasi kanë ndodhur është si të analizosh një 
trup të vdekur, ndërkohë që gjithçka ka marrë fund. në raste krizash, 
efektet zinxhir mund t’i sjellin ekonomisë probleme të mëdha. Mund 
të ketë tërheqje depozitash dhe përhapje të panikut në lidhje me 
bankat. Pra, nuk është çështja nëse një bankë është e madhe apo e 
vogël. Sigurisht, duhet treguar kujdes lidhur me mjaftueshmërinë e 
kapitalit dhe gjithë treguesit e tjerë. bankat qendrore, sipas mendimit 
tim, kanë aftësi dhe kapacitet për të identifikuar problemet e sistemit 
bankar. ne kemi kryer shumë prova të rezistencës, sipas qasjes 
poshtë-lart dhe lart-poshtë. rezultatet e deritanishme paraqesin një 
situatë relativisht të qëndrueshme. Megjithatë, rasti i bankës herstatt 
tregon se këto prova janë të pamjaftueshme. ndonëse banka ishte 
certifikuar si bankë e mirë, ajo falimentoi brenda 15 ditëve. historia 
dëshmon se ndodhi të tilla mund të përsëriten.

Praktikisht, situatat ndryshojnë me shpejtësi marramendëse. disa 
do të thoshin se nëse një bankë është jolikuide, së shpejti ajo kthehet 
në bankë me paaftësi paguese. në kohë krize, dallimi i qartë ndërmjet 
një problemi likuiditeti dhe një problemi aftësie paguese zhduket. 
ndaj, duhet të jemi të përgatitur dhe të hartojmë plane zgjidhjesh.

aktualisht në botë po diskutohet shumë lidhur me çështjen se 
cilat para mund të përdoren për të zbutur krizën, por ekzistojnë edhe 
mekanizma dhe zgjidhje që tregojnë edhe mënyrën e funksionimit. 
disa organizata ndërkombëtare mund të vepronin si stabilizues 
automatik, por nuk e bënë. ky është problemi kryesor. ka shumë 
fjalë, por ende nuk ka veprime. nëse do të ndodhte diçka në vendet 
tona, kam frikë se nuk do t’i gjenim kollaj paratë, pra do të na duhej 
të mbështeteshim përsëri te burimet tona.

Së pari, duhet ta mbrojmë sistemin duke i mbajtur raportet - 
kryesisht atë të mjaftueshmërisë së kapitalit - në nivele të larta. në 
Shqipëri, ky raport është 15.6%. gjatë krizës u munduam ta mbanim 
të lartë këtë tregues, dhe fatmirësisht, qëndrimi i të gjitha bankave, 
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përfshirë edhe bankat e mëdha, ka qenë shumë i mirë. gjatë krizës, 
bankat sollën kapital të ri nga bankat mëma, me qëllim ruajtjen e 
raportit në nivelin prej 15.6%. 

Mendoj se bankat qendrore kanë pushtetin, mekanizmin dhe 
ekspertizën e duhur për ta bërë këtë gjë. ato duhet të përmbushin 
mandatin dhe kërkesën me guxim dhe në mënyrë imediate, pa bërë 
asnjë kompromis. ne i kemi të gjitha kompetencat për të pushuar 
drejtuesit apo bordin drejtues, për të propozuar një bord tjetër , 
apo për të ndërmarrë çdo masë tjetër të nevojshme. ne duhet t’i 
përmbahemi kompetencave të bankës qendrore dhe të sigurojmë 
pajtueshmërinë e të gjitha raporteve të miratuara.

gjithashtu, organizatat ndërkombëtare, krahas asistencës 
teknike, mund të ndihmojnë edhe me fonde, të cilat do të veprojnë 
automatikisht dhe konkretisht në këtë drejtim, në rast se ndodh 
diçka.

nga ana tjetër, çdo vend duhet të bëjë detyrën e vet, të jetë i 
përgatitur për çdo situatë. Menaxhimi duhet të jetë i përgatitur për 
drejtimin e një banke, marrjen e saj nën kujdestari, likuidimin e saj 
dhe veprimet vijuese. edhe publiku duhet të jetë i përgatitur dhe i 
informuar paraprakisht mbi ngjarjet e mundshme dhe rezultatet e 
proceseve të zgjidhjes.

rePutaCioni dhe PërgjegjëSia

besimi është një çështje shumë e rëndësishme jo vetëm për bankat 
qendrore por edhe për bankat tregtare. kur një bankë qendrore 
është përgjegjëse për mbikëqyrjen, një dëmtim i mundshëm i 
reputacionit të saj do të përbënte një problem të madh, për arsye 
se, ndonëse është rrjedhojë e një krize bankare, ai shpesh shihet 
si dështim i autoriteteve. reputacioni ka të bëjë me përgjegjësinë. 
duhet të tregohemi të përgjegjshëm sepse ai nuk fitohet brenda 
një minute. Megjithëse kërkon kohë të gjatë të krijohet, mund 
të humbasë brenda një minute. Për këtë arsye janë të nevojshme 
institucionet, profesionalizmi dhe konsistenca. duhet të jemi të 
fortë, të qëndrueshëm e konsekuentë.
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Më lejoni t’ju tregoj edhe një histori të shkurtër. kur punoja për 
një bankë private, u caktova të ndaja provigjonet e huave, pothuajse 
një të tretën e kapitalit, gjatë tremujorit të parë të vitit. i hutuar, 
u përgjigja se ishte e pamundur. aksionerët italianë të bankës, të 
cilët punonin me banca d’italia, më thanë se nëse banka qendrore 
kërkonte diçka, ajo duhej bërë. ne duhet ta falënderonim bankën 
qendrore duke i thënë: “Shumë mirë, nuk e kisha menduar. Meqë 
e menduat ju, patjetër”. kjo është çështje e rëndësishme e kulturës, 
edukimit dhe reputacionit. kështu fitohet kohë.

kur banka qendrore është e veshur me kompetenca dhe përgjegjësi 
sipas ligjit, ajo duhet t’i përdorë kompetencat dhe reputacionin e saj 
në kohën dhe mënyrën e duhur. Përndryshe ajo mund të mendojë 
se po fiton kohë, por në fakt po humbet reputacionin, besimin, dhe 
me bashkë me to, gjithçka tjetër. Për këtë arsye është e nevojshme të 
analizohen faktorët paraprakisht. 

në atë kohë, institucionet ndërkombëtare i propozuan bankës së 
Shqipërisë të zgjeronte mbikëqyrjen duke përfshirë edhe shërbimet 
e sigurimeve. banka qendrore nuk ra dakord dhe qeveria shqiptare 
ishte në anën e bankës qendrore, pasi e kuptoi se tregu nuk ishte aq 
i zhvilluar saqë të përfshinte edhe kompanitë e sigurimit në sferën e 
mbikëqyrjes. në këtë drejtim, kryerja e reformave strukturore është 
domosdoshmëri. fillimisht duhet të kryhen reformat strukturore,  të 
përmirësohet industria në të njëjtin nivel, dhe vetëm atëherë mund 
të vendosen të gjitha nën të njëjtën ombrellë.
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KoNTRIBuT	NgA	z.	KEMAL	KozARIć,	
guVernator i bankëS qendrore të 

boSnjë herCegoVinëS

•	 A	do	të	kenë	ndikim	zhvillimet	aktuale	ekonomike,	sociale	dhe	
politike në të ardhmen e bankingut qendror dhe në veçanti mbi 
mandatin dhe objektivat dhe zbatimin e politikave?

ekonomia globale, ekonomitë tona kombëtare, përfshirë 
shoqërinë në përgjithësi, janë duke u përballuar me kohë të 
turbullta dhe fundi i krizës nuk duket të jetë brenda të ardhmes së 
parashikueshme. Së bashku me problemet në ekonomitë kombëtare, 
ka edhe një barrë shtesë të vështirësive ekonomike, e cila vjen nga 
vendet e zhvilluara. një skenar i tillë nuk ka ndodhur kurrë më parë. 
Procesi ynë i tranzicionit nuk ka përfunduar ende dhe ne përballemi 
me vende me të ardhura të ulëta, që kanë normë të lartë varfërie, 
përveç tranzicionit të papërfunduar. të gjitha këto përkthehen në 
institucione të dobëta me potencial të kufizuar për t’u përballur me 
krizën. gjithashtu, tranzicioni ynë drejt ekonomisë së tregut nuk ka 
përfunduar ende, gjë që do të thotë se ekonomitë tona nuk kanë 
elasticitetin e kërkuar për t’u përshtatur shpejt. këto janë sfida për 
bankat qendrore, të cilat duhet të bëjnë më shumë se më parë dhe, 
në disa raste, duhet të ndërmarrin veprime që nuk kanë qenë të tyret 
në mandate të mëparshme. Prandaj, përveç ruajtjes së stabilitetit 
financiar dhe monetar si objektiva kyçe, bankave qendrore u kërkohet 
shumë shpesh të gjejnë opsione të reja për zgjidhjen e problemeve 
fiskale dhe nevojave financiare të të gjithë ekonomisë. Për një kohë 
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të gjatë, bankat qendrore kanë ndjekur politika që synojnë ruajtjen 
e stabilitetit të përgjithshëm makroekonomik. Sipas mendimit 
tim, ky duhet të vazhdojë të jetë objektivi ynë parësor edhe në të 
ardhmen. bankat qendrore nuk duhet të përfshihen në veprimtari që 
dëmtojnë detyrën e tyre themelore, stabilitetin financiar. Zhvillimi 
i ardhshëm i bankingut qendror duhet të fokusohet më shumë në 
bashkëpunimin e ngushtë midis autoriteteve monetare të vendeve 
të ndryshme, për shkak të natyrës globale të krizës dhe efekteve nga 
ndikimi i tërthortë. 

•	 A	duhet	të	merret	banka	qendrore	me	të	gjitha	problemet	aktuale	
ekonomike me të cilat përballet vendi? Cilit duhet të jetë mandati 
i saj? në veçanti, cili është roli i politikës monetare për trajtimin 
e problemeve dhe cili duhet të jetë roli i bankës qendrore për 
forcimin e stabilitetit financiar?

banka qendrore duhet t’i tajtojë patjetër problemet aktuale 
ekonomike, pasi monitorimi i vazhdueshëm i të gjitha aspekteve të 
ekonomisë është një prej instrumenteve kyçe që përdorin bankat 
qendrore për vlerësimin dhe hartimin e politikave të saj. bankat 
qendrore, zakonisht, kanë më shumë informacion se institucionet 
e tjera dhe për këtë arsye, ato ishin të parat që dërguan mesazhe 
paralajmëruese për krizën. kështu ndodhi edhe në vendin tonë 
kur u përpoqëm të dërgonim sinjale paralajmëruese në lidhje me 
rritjen e shpenzimeve publike pak para shpërthimit të krizës. në 
bosnje hercegovinë, banka qendrore ka qenë avokate e nevojës për 
bashkërendim më të ngushtë midis çështjeve fiskale me stabilitetin 
financiar, për një kohë relativisht të gjatë. kështu, ne krijuam dy 
organe - këshillin fiskal dhe komisionin e Stabilitetit financiar 
- ku qeveria dhe autoritetet monetare kanë punuar së bashku për 
këto dy grupe çështjesh të rëndësishme. ky model rezultoi shumë 
i efektshëm gjatë krizës. në mënyrë të ngjashme, banka jonë u 
angazhua në administrimin e statistikave të borxhit të jashtëm, ku 
ndajmë informacion dhe përvoja. gradualisht, mandati i bankave 
qendrore është zgjeruar, pasi ato janë angazhuar më shumë në fusha 
të ndryshme të ekonomisë. Megjithatë, duket se stabiliteti financiar 
mbetet fusha ku bankat kanë marrë rol udhëheqës, meqenëse 
institucioneve të tjera ose u mungon ekspertiza e duhur në këto 
fusha, ose nuk merren me aspektin e rrezikut sistemik.
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•	 Si	 duhen	 trajtuar	 dhe	 zgjidhur	 konfliktet	midis	 fushave	 të	
ndryshme të politikave, si në rastin klasik të stabilitetit të çmimeve 
dhe punësimit, edhe në rastet e stabilitetit financiar dhe rritjes, 
stabilitetit financiar dhe stabilitetit të çmimeve, si dhe eficiencës së 
sistemit financiar, në veçanti, dhe ekonomisë, më në përgjithësi?

kohë të ndryshme sjellin detyra të ndryshme, ndaj fokusi për 
bankat qendrore, vetëm pak vjet më parë ishte stabiliteti i çmimeve. 
krejt papritur, ne fokusohemi gjithmonë e më shumë te stabiliteti 
financiar. duhet t’i kujtojmë vetes se disa dekada më parë fokusi 
kryesor i bankierëve qendrorë ishte punësimi, por disa mandate 
të reja, të tilla si ai i bqe-së, nuk e kanë këtë çështje në rendin e 
ditës. kohët ndryshojnë, sidomos nën ndikimin e vëllimit të madh të 
integrimit financiar në nivel botëror. bankave qendrore në ekonomi 
relativisht të vogla e në tranzicion, u kërkohet të bëjnë shumë dhe të 
mos shpërfillin asnjë prej aspekteve. duket se do të ketë gjithmonë e 
më shumë punë për t’u kryher nga bankat qendrore dhe se do të ketë 
politika monetare të ndryshme, por të gjithë me një fokus primar - 
sigurimin e kushteve të qëndrueshme makroekonomike, të cilat nuk 
mund t’i zgjidhin problemet tona të vjetra, por, nga ana tjetër, as 
problemet tona të reja nuk mund të pretendohet të zgjidhen pa to. 
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kontributi i Z. grigoriY MarChenko, 
guVernator, banka koMbëtare e 

rePublikëS Së kaZakiStanit

 tre pyetje drejtuar panelit:

•	 Çfarë	 do	 të	 thotë	 për	 bankingun	 qendror	 ky	 rol	 i	 ri	 në	 të	
ardhmen?

•	 A	 munden	 bankat	 qendrore	 të	 ruajnë	 pavarësinë	 dhe	
autonominë e nevojshme për të ruajtur stabilitetin e çmimeve, 
në qoftë se kanë më shumë se një mandat? 

•	 Në	 këtë	 botë	 të	 re,	 si	 mund	 të	 pajtohen	 bankat	 qendrore	
dhe autoritetet e tjera shtetërorë të politikës, duke plotësuar 
objektivat e politikës publike? 

roli dhe Mandati i ardhShëM  i 
bankingut qendror

- Së pari, dua të falënderoj mikun tim, guvernatorin fullani, 
që më ftoi të marr pjesë në këtë konferencë. kjo është hera ime 
e parë në Shqipëri dhe jam shumë i kënaqur që shoh se, ndryshe 
nga konferencat e tjera ndërkombëtare, ende ka shumë ndjekje pas 
pushimit të drekës, pasi zakonisht gjysma e audiencës largohet pas 
pushimit - duket qartë se në këtë rast nuk është kështu. 
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duke trajtuar çështjen, kam mendimin se keni një shembull 
perfekt. guvernatori i kilit dëshiron ta mbajë shtrënguese 
politikën fiskale, për arsye se ka një sistem pensioni fiks. dhe ai, si 
guvernator i bankës qendrore, nuk duhet të përfshihej në këtë masë. 
ne ndërmorrëm një reformë të ngjashme në kazakistan, në vitin 
1998. Por në kushtet e evropë, nëse përqendroheni në stabilitetin 
e çmimeve, por sistemi solidaritar falimenton për 10 vjet, atëherë 
pasi të ndodhë ky falimentim, nuk do të ketë më stabilitet çmimesh. 
gjithashtu, ka shumë çështje të tjera me të cilat bankat qendrore 
duhet të përfshihen, pavarësisht dëshirës së tyre. 

Përsa i përket pyetjes së dytë, ne mund ta vërejmë këtë fenomen 
në bashkimin evropian apo në Shtetet e bashkuara, ku politikanët 
nuk po përmbushin detyrën e tyre. dhe është në dorë të qeverive 
dhe bankave qendrore të kompensojnë këtë mungesë. literatura na 
mëson që mund të kompensosh me politikë fiskale shtrënguese ose 
lehtësuese për disa vite, por nuk mund të kompensosh përmes kësaj 
mënyrë në afat gjatë. nëse politikanët nuk janë gati të përballen, 
atëherë publiku dhe tregu pret më shumë punë nga banka. 

lidhur me këtë çështje, shfaqen dy mundësi: e para na kthen në  
vitet ‘70. kemi banka qendrore që janë nën varësinë e Ministrisë së 
financave dhe politikanë që shpenzojnë para nga rezervat - ashtu 
siç kam parë në disa vende në rajon - ose të paktën që shpresojnë 
ta bëjnë këtë;  ndërsa mundësia tjetër - që është më e mira sipas 
gjykimit tim modest - nuk është që të rriten përgjegjësitë e bankës 
qendrore, por që ministritë e financave të bëhen më të ngjashme me 
bankat qendrore. 

në vitet ‘80, pati një marrëveshje mbarë botërore lidhur me 
rëndësinë e pavarësisë së bankave qendrore dhe mendoj se diçka 
e ngjashme duhet të bëhet edhe me politikën fiskale. kemi parë se 
shumë probleme tashmë të dukshme në evropë, Shtetet e bashkuara 
dhe në japoni, janë shkaktuar nga politikanë që përpiqen të jenë “të 
mirë” me elektoratin dhe e bëjnë këtë duke shpenzuar shumë para 
publike. Shumëçka është financuar duke rritur borxhin nëpërmjet 
dëftesave dhe ne sot duhet të paguajmë për to. Pra, nëse ministritë 
e financave janë të pavarura - qoftë në secilin vend, apo duke krijuar 
një super-Ministri të financave në evropë - atëhere nuk është e 
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nevojshme të zgjerohet mandati i bankave qendrore sepse autoritetet 
fiskale të pavarura do të bënin një punë shumë më të mirë. 

Moderatori: 
- këto përfundime nxorën në pah dy refleksione. i pari lidhet me 

rolin e politikës fiskale dhe guvernatori i bankës së kazakistanit vuri 
në dukje se ne duhet të mendojmë për mënyrat për ta bërë atë më 
teknokratike. kjo më kujton një këngë nga komedia musikore: My 
fair lady1: “Pse një grua nuk mund të jetë më shumë si një burrë?”. 
nuk jam plotësisht i bindur se është diçka e thjeshtë të konvertosh 
ministrat e financave në shpërndarës teknokratë të financave, por 
gjithsesi ky është një mendim me vlerë; ndërsa vërejtja e guvernatorit 
fullani se, nëse ne nuk heqim dorë nga mandati themeltar i stabilitetit 
të çmimeve, stabiliteti financiar është i përputhshëm me të, është një 
tjetër mënyrë për të trajtuar çështjen e mandatit. kemi argumentime 
dhe qëndrime të mëtejshme. 

baShkëPuniMi dhe baShkëVePriMi Me 
inStituCione të tjera 

z. grigoriy Marchenko: 
- kjo është shumë e thjeshtë dhe i përgjigjet fare mirë këngës së 

përmendur nga “My fair lady”. ne emërojmë një zëvendësguvernator, 
ministër të financave. kjo mënyrë funksionon mjaft mirë në 
kazakistan. Ministri jonë i financave është ish-zëvendësguvernatori 
im. kemi marrëdhënie shumë të mira personale dhe institucionale. 
Mund të veprohet kështu kudo në botë. në fakt janë të paktën dy 
vende ku është ndjekur e njëjta praktikë. dhe funksionon shumë 
mirë. domethënë e kundërta e asaj që u përpoqën të bënin në japoni, 
kore dhe në disa vende të tjera, ku një zëvendësministër emërohet 
guvernator i bankës qendrore. kjo kurrë nuk funksionon. 

Mendoj se - ashtu si tha dhe dorin - mund të punësoni një tufë 
akademikësh për të bërë një studim, por një thënie e vjetër gjermane 
thotë: “Sie haben 25 (funfundzwanzig) professoren und sie verlieren 

1 “My fair lady”, komedi muzikore amerikane (1961) me të njëjtin titull, ku tregohet 
jeta e një vajze të re të varfër nga londra, që u mësua të fliste dhe të sillej si zonjë e 
klasës së lartë nga një mësues me karakter të keq. 
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das land”, që do të përkthehej “ke 25 profesorë dhe humbet vendin”. 
nga ana e institucionale, ka rregullime të tjera, si për shembull, çdo 
bankë qendrore duhet të ketë komitet teknik cilësor, ose siç mund 
të quhet ndryshe komitet investimi, dhe ne takohemi çdo javë 
dhe diskutojmë se çfarë duhet bërë në tregun e parasë, çfarë lloj 
ndërhyrjesh duhen ndërmarrë, efektet e tyre etj. 

edhe ministria e financave - zakonisht thesari - ka një komitet 
të ngjashëm, që mblidhet të paktën çdo javë, për të diskutuar 
se çfarë lloj letrash me vlerë duhet të hidhen në treg, për tregun 
e letrave me vlerë të qeverisë javën pasardhëse. në qoftë se merr 
pjesë edhe një përfaqësues i bankës qendrore në komitetin teknik 
ose komitetin e investimit të Ministrisë së financave, logjikisht do 
të funksiononte më mirë, pasi do të merreshin parasysh edhe planet 
e tyre. eksperienca ka treguar se mund të lindin disa kontradikta, 
duke u gjendur shpesh në situatën ku Ministria e financave emeton 
letra me vlerë të qeverisë ma afat maturimi nga 1 deri në 10 vjet, 
ndërsa ne emetojmë bono kombëtare afatshkurta tre, gjashtë dhe 
nëntë mujore. Por, ne nuk konkurrojmë në të vërtetë me Ministrinë 
e financave. kështu, nëse ata thonë se duan të huazojnë më shumë 
në një javë të caktuar, ne sigurisht do të huazojmë më pak, ose nuk 
do të kemi fare opsione të bonove. 

dhe në këtë kuptim, mendoj se kjo është mënyra më e mirë për 
të punuar në marrëdhënie institucionale, pasi secili institucion duhet 
të ketë një përfaqësues të institucionit tjetër në komitet dhe bord. 
Për këtë arsye ne kemi Ministrin e financave si anëtar të bordit tonë. 
Përveç kësaj, është më e rëndësishme që të ruhet bashkëpunimi në 
nivel pune.

rroli i PriVilegjeVe të PoSaÇMe të 
ParlaMentit

Moderatori: 
- brenda konstruktit të be-së ekziston një dispozitë që i jep 

bankës qendrore evropiane të drejtën dhe detyrimin që të shprehet 
sipas legjislacionit, brenda fushave të saj të kompetencës. ky është 
një mekanizëm me anë të të cilit ajo konsultohet. ajo nuk harton 
ligjin, por ligji nuk mund të hartohet për sa kohë nuk janë zhvilluar 
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më parë konsultime me bqe-në. kjo e drejtë është përdorur në 
mënyrë të konsiderueshme si për direktivat e bashkimit evropian, 
ashtu edhe për legjislacionin e vendeve të veçantë. a është ky një 
mekanizëm që mund të kishte zbatueshmëri më të gjerë? a mund të 
zbatohet në vendet tuaja? a do të ishte i dobishëm? 

z. grigoriy Marchenko:
- në qoftë se Parlamenti miraton një pjesë legjislacioni pa u 

konsultuar me bankën qendrore për çështje financiare, presidenti i 
vendit nuk do ta dekretojë atë, ose do të vendosë veton për atë ligj. 
në vitin 1990, ne në bankën qendrore ose edhe ministria e financave, 
po përpiqeshim të kalonim disa pjesë të legjislacionit nëpërmjet 
parlamentit, që ndoshta ligjërisht nuk ishin të ndërtuara mirë, sepse 
atëherë mendonim që ishte më i rëndësishëm thelbi. Pra, nuk ishte 
legjislacion i mirë dhe mbeti në fuqi për një kohë të shkurtër. 

nga ana tjetër, pati përpjekje nga e ashtuquajtura shoqëri civile apo 
ekspertë të kodit civil, që të fusnin pjesë legjislacioni pa konsultuar 
bankën qendrore, dhe ata gjithashtu dështuan. kështu që, mendoj se 
sot ka një konsensus. ne duhet të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Me 
të vërtetë nuk mund të përpiqesh të kalosh legjislacionin financiar 
pa marrë opinionin e bankës qendrore, por nuk mund të kalohet 
diçka tërësisht teknike pa i shpjeguar anëtarëve të parlamentit se për 
çfarë bëhet fjalë. në vitin 1990, na u deshën dy deri në tre muaj 
për të miratuar një ligj. Sot, ky proces zgjat nga 18 deri në 24 muaj. 
Po, është më burokratike; po, zgjat më shumë si kohë; por ka një 
diskutim më konstruktiv gjatë procesit dhe mendoj se rezultatet janë 
më të mira. 

lidhja MidiS kuadrit rregullatiV dhe 
MbikëqYrjeS 

Mbikëqyrja dhe kuadri rregullativ: të lidhura ngushtësisht ose të 
ndara logjikisht

z. grigoriy Marchenko: 
- tre pika praktike
• rregulloret më të rëndësishme për sektorin financiar janë të 

përfshira në legjislacionin e vendit, dhe parlamenti është kundër 
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një banke qendrore me shumë pushtet. kështu, gjithmonë 
ka një debat të madh nëse të gjitha rregulloret duhet të jenë 
pjesë e legjislacionit, apo duhet të ketë një hapësirë për bankën 
qendrore. ky mbetet një debat i përhershëm. Parlamenti 
zakonisht do të preferonte ta shihte pjesën më të madhe të 
tyre në legjislacion. Për shembull, çdo rregullore që lidhet me 
reformat e detyrueshme të sigurimeve i bindet kodit civil në 
legjislacion. nuk mund të kemi asnjë rregullore të veçantë. 

•	 Në	 kohën	 që	 po	 jetojmë,	 shumë	 vende	 kanë	 një	Këshill	 për	
Stabilitetin financiar. ai përfshin Ministrin e financave, 
Ministrin e ekonomisë, dhe zëvendësdrejtorin e administratës 
së presidentit, dhe çfarë është më e rëndësishme, përfshin 
përfaqësues nga sektori financiar. dhe çdo rregullore e 
rëndësishme, së pari, diskutohet atje. kështu, kur zhvendoseni 
tek basel 3 për bankat, kur zhvendoseni tek instrumenti 
i aftësisë paguese për kompanitë e sigurimeve, së pari ai 
diskutohet në këtë këshill. bankat pyeten se cila është koha më 
e përshtatëshme. në rastin e kazakistanit, ne po shkojmë drejt 
2013, por është rënë dakord që 18 muaj më parë, dhe pati shumë 
diskutime lidhur me këto çështje. e kam fjalën për opinionet se 
nuk duhet të godisni sektorin financiar me disa rregullore, pa 
pritur e pa kuptuar. dhe kur diskutohet forma dhe përmbajtja 
e rregullores me sektorin financiar, do të ishte tejet e vështirë 
për një mbikëqyrës - qoftë i pavarur ose pjesë e një autoriteti 
rregullator - të veprojë ndryshe apo të ketë një këndvështrim të 
ndryshëm, pasi do të merrte përgjigjen e menjëherëshme “ne 
e kemi diskutuar në këshillin e Stabilitetit financiar dhe nuk 
është kjo ajo për të cilën kemi rënë dakord”. 

•	 në pjesën tonë të botës - disi ndryshe nga Mbretëria e bashkuar 
- sipas kushtetutës, në qoftë se bankat dhe kompanitë e 
sigurimeve nuk janë dakord me ndëshkimet ose me mbikëqyrjen, 
ata i drejtohen gjykatës dhe ndonjëherë fitojnë. kështu që janë 
të paktën tre kontrolle dhe balanca: nga parlamenti, nga këshilli 
i stabilitetit financiar, dhe nga sistemi gjyqësor. 
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banka qendrore Si huadhënëSi i fundit 
Por jo SigurueS i fundit i kaPitalit

 
z. grigoriy Marchenko: 
- Cili duhet të jetë mekanizimi që duhet të përdoret për të bindur 

qeverinë të shpenzojë një sasi parash për të rikapitalizuar bankën? 
Mekanizmi i vetëm dhe i përshtatshëm është të krijojë një fond 
stabilizimi ose fond të ardhshëm gjenerimi. në kazakistan, ky fond 
quhet fondi kombëtar, sepse qeveria apo çdo qeveri thjesht nuk ka 
para për të rikapitalizuar bankat në buxhetin aktual. kjo ndodh sepse 
zakonisht nevoja për të rikapitalizuar ndodh gjatë krizave, dhe gjatë 
krizave të ardhurat e buxhetit bien. 

Vetëm nëse keni një sasi të mjaftueshme parash të lëna mënjanë 
për ditë të vështira, atëherë keni para për të rikapitalizuar bankat. 
Pra, është mjaft e qartë nga vjen ky fond. Pas kësaj, nuk do të pritet 
nga banka qendrore që të përdorë rezervat saj. ekziston një problem 
që lidhet me reputacionin. bankat qendrore fajësohen për çdo gjë 
që ndodh në vendi. Për shembull, nëse kursi i këmbimit është në 
rënie, kjo do të thotë që banka po favorizon eksportet; nëse kursi 
këmbimit është në rritje, atëherë po favorizon importet; dhe nëse 
kursi i këmbimit është i stabilizuar për tre vjet, atëhere ajo diçka po 
fsheh. domethënë, bankat qendrore nuk mund të kuptohen drejt. 
ne fajësohemi për çdo gjë. kështu, është më e lehtë të fajësosh 
amerikanët ose fed-in për gjithçka, sepse gjithsesi faji është vërtet 
i tyre. dhe kjo është e vetmja taktikë që mund të këshillojmë për 
administrimin e rrezikut të reputacionit. 

faleminderit! 
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kontribut nga Z. gani gërguri, 
guVernator i bankëS qendrore të 

rePublikëS Së koSoVëS

roli dhe Mandati i bankëS qendrore 
në të ardhMen 

kjo është një pyetje tepër e drejtpërdrejtë. Para se të flas për temat 
e diskutimit, dëshiroj të shtoj se nuk është diçka e mirë që të gjithë 
guvernatorët bien dakord me njëri-tjetrin, sepse kjo mund të tregojë 
që diçka nuk shkon. duke iu referuar çështjeve për diskutim, do të 
doja të theksoja se nuk mjafton të kemi thjesht një bankë qendrore 
që është e pavarur, profesionale dhe kompetente. është po aq e 
rëndësishme që të ketë një mjedis të duhur të përgjithshëm, që do 
të thotë së pari që institucionet politike në vend të ndjekin të paktën 
atë rrugë zhvillimi që shohim në bankat qendrore të shumë vendeve.

Së dyti, në lidhje me ndryshimet në të ardhmen: gjatë viteve, 
kemi parë se ka patur ndryshime në bankat qendrore, po jo shumë. 
ndoshta kjo është është diçka pjesërisht e mirë dhe shumë prej 
bankave qendrore kanë arritur të sjellin stabilitet monetar, i cili duhet 
të vijojë të jetë në të ardhmen shtylla kryesore në mënyrë që një 
bankë qendrore të sjellë stabilitet. Pa dyshim që detyra dhe objektiva 
të tjera mund t’i shtohen bankës qendrore, të cilat mund të lindin 
si rrjedhojë e zhvillimeve në të ardhmen. në të shkuarën, na kanë 
mësuar se niveli i pavarësisë mund të matet përmes një situate shumë 
të thjeshtë: kur ministri i financës telefonon guvernatorin,  vlerësohet 
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nëse ai do t’i përgjigjet telefonit dhe nëse do të zbatojë kërkesën e 
ministrit. ndërsa në ditët e sotme, mund të shohim fare mirë që 
situata është përmbysur: shohim se shumë shpesh janë guvernatorët 
ata që marrin në telefon ministrin e financave. Për këtë arsye, çështja  
e llogaridhënies dhe përgjegjësisë duhet parë nga një këndvështrim 
më objektiv.

baShkëPuniMi Me inStituCione të tjera 

duhet të marrim në konsideratë se nuk ka një model të vetëm që 
mund të përshtatet në të gjitha vendet. unë vij nga një vend që ka një 
situatë krejt të ndryshme. kjo është një thirrje që çdo vend duhet të 
zhvillojë institucione që i përshtaten rrethanave specifike të tij, sepse 
kjo është e vetmja mënyrë për t’i kryer detyrat e shtëpisë si duhet. 
Përndryshe, nëse përpiqemi të imitojmë përvojën e vendeve të tjera, 
do të humbasim drejtimin dhe ky rregull duhet respektuar.

Së dyti, jam dakord me guvernatorin fullani në lidhje me 
mbikëqyrjen dhe rregullimin sepse, në të vërtetë, përkufizimi i 
mbikëqyrjes është të sigurohet nëse rregullimi funksionon apo jo, 
nëse është vënë në jetë në praktikë apo jo.

Së treti, për bashkërendimin me ministrinë e financave, unë jam 
më shumë në favor të idesë se ai duhet të jetë në varësi të rrethanave 
dhe kushteve të një vendi, duhet të ketë qartësi në këtë marrëdhënie 
për të shmangur ndërhyrjen e surprizave kulturore, të cilat mund të 
kenë ndikime të dëmshme për vendin.

tePër e Madhe Për të faliMentuar

edhe njëherë sjell në vëmendje se unë vij nga një vend me një 
ekonomi të vogël, të hapur dhe në rritje. në lidhje me çështjen 
“tepër e madhe për të falimentuar”, ne e shohim këtë problem nga 
këndvështrimi ynë. kemi disa banka me kapital të huaj që janë me 
rëndësi sistemike për stabilitetin e sektorit financiar. Për ta trajtuar 
këtë problem, duhet së pari të shohim sistemin monetar në vend. 
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në rastin e kosovës, për shkak të euroizimit të njëanshëm nga 
ana jonë, kemi përngjasime me Malin e Zi. ne i kemi përqendruar 
të gjitha forcat për të parandaluar mungesën e stabilitetit financiar, 
krahasuar me atë që shohim në shumë vende ku zbatohet politika 
monetare, ku veprohet “ex-post”. nëse ndodh një ngjarje e madhe, 
ata kanë disa burime për të vepruar kundër dështimit të një banke 
të madhe. 

e thënë më thjesht, përpjekjet tona janë kryesisht të orientuara 
drejt të qenit proaktiv “ex-ante”, që do të thotë se mbikëqyrja dhe 
rregullimi vijnë si instrumente të para dhe më pas përmirësimi i 
kuadrit makroprudencial, mikroprudencial dhe administrimit të 
krizës, bëhet shumë i rëndësishëm për zgjidhjen e këtyre problemeve.

MbikëqYrja në bankën qendrore

kjo është padyshim shumë e rëndësishme për çdo bankë 
qendrore, por do të doja t’i referohesha edhe njëherë asaj që u tha 
nga panelistët në lidhje me zgjerimin dhe shtimin e objektivave të 
një banke qendrore në të ardhmen. Mendoj se me rritjen e detyrave, 
rritet edhe rreziku reputacional për bankën qendrore. 

do të sjell një shembull nga eksperienca jonë. ne jemi një bankë 
qendrore në një ekonomi të euroizuar, dhe jemi autoriteti i vetëm 
për sektorin financiar përgjegjës për licencimin, rregullimin dhe 
mbikëqyrjen e çdo institucioni që përfshihet nën përkufizimin e 
institucioneve financiare. kjo është diçka tepër e mirë për eficiencën, 
sigurimin e reagimit të menjëhershëm dhe stabilitetin financiar. nga 
ana tjetër, rreziku reputacional është shumë delikat. 

Më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj një shembull të vogël. ne mund 
të kemi një ecuri shumë të mirë në lidhje me stabilitetin bankar, por 
nëse në sektorët e tjerë - p.sh. dikush është i pakënaqur nga sektori 
i sigurimeve lidhur me kompensimin nga një aksident rrugor - nuk 
ndodh asgjë, banka qendrore mund të përfundojë shumë lehtë në 
titujt e lajmeve për mospërmbushje të detyrave të saj. kjo na çon në 
përfundimin se po, për të ardhmen, duhet të mendojmë me kujdes 
për atë që duhet t’i shtojmë mandatit të bankës qendrore.
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kontributi i Z. diMitar bogoV, 
guVernator i bankëS koMbëtare 

të rePublikëS Së MaqedoniSë

roli dhe Mandati i bankaVe qendrore 
në të ardhMen 

Stabiliteti financiar vjen si një funksion i natyrshëm i bankës 
qendrore. Për këtë arsye, nuk është e çuditshme që banka qendrore 
e merr këtë funksion mbi vete dhe shpesh kjo reflektohet në 
legjislacion. 

kur diskutojmë për këtë, duhet të kemi parasysh se një bankë qendrore 
mund të sigurojë stabilitet financiar vetëm nëse ka kompetenca për 
mbikëqyrje bankare. në këtë kuadër, nuk mund të jetë shumë eficiente. 
nëse një bankë qendrore nuk ka kompetenca të mbikëqyrjes bankare, 
atëherë do të mbetej vetëm një instrument politike - politika monetare. 
nëse ka në dispozicion vetëm një instrument politike, ajo mund të ndjekë 
vetëm stabilitetin e çmimeve dhe mund të ketë ndikim, në një masë të 
caktuar, mbi stabilitetin financiar. Për shembull, nëse çmimet e aseteve 
rriten dhe banka qendrore mendon se po krijohet një flluskë, ajo mund 
të rrisë normën e interesit. Megjithatë, ky veprim nuk do të ishte shumë 
eficient për parandalimin e flluskës së çmimit të aseteve dhe njëkohësisht, 
mund të sillte dëm për segmente të tjera të ekonomisë. 

Prandaj, do të ishte shumë më e përshtatshme që banka qendrore 
të kishte kompetenca për instrumente makroprudenciale, të cilat do të 
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ishin shumë eficiente, nëse edhe mbikëqyrja bankare do të ishte nën të 
njëjtën çati. në këtë rast, ndërthurja e instrumenteve makroprudenciale 
me politikën monetare mund të jetë shumë efektive. banka qendrore 
mund të sigurojë stabilitet të çmimeve dhe, në të njëjtën kohë, stabilitet 
financiar. duhet të mbajmë parasysh se njëra nuk mund të ketë 
sukses pa tjetrën. nëse nuk kemi stabilitet financiar, atëherë stabiliteti 
makroekonomik do të ishte në rrezik dhe anasjelltas. Mendoj se është 
një lëvizje shumë me vend dhe e mençur nga ana e shumë bankave 
qendrore që kanë vendosur stabilitetin financiar si qëllim të dytë. në 
shumë raste, mbikëqyrja bankare ka qenë jashtë bankës qendrore, 
megjithatë në ditët e sotme, po ndodh procesi i kundërt. Mbikëqyrja 
bankare po rikthehet në çatinë e bankës qëndrore. 

MbikëqYrja dhe rregulliMi: të lidhur 
nguShtë aPo të ndarë në MënYrë të 
logjikShMe?

do të ishte më mirë që mbikëqyrja dhe rregullimi të ishin nën 
të njëjtën çati. në fund të fundit, mbikëqyrje bankare do të thotë 
të kontrollosh bankat dhe të vlerësosh rreziqet. nëse në sistemin 
bankar vërehen probleme - probleme sistemike - atëherë kush do të 
merrte masat e nevojshme? Mbikëqyrësit do t’i duhet të kontaktojë 
rregullatorin dhe të diskutojnë sëbashku. kështu, mbikëqyrësi do të 
humbasë kohë për të bindur rregullatorin për masat e domosdoshme 
që duhen marrë. unë do të thosha që përsa i përket kësaj çështjeje, 
mund të ketë vend për diskutotim. nëse banka qendrore ka funksione 
të mbikëqyrjes bankare, ajo ka kompetencat për të marrë masa që 
shpesh i përkasin funksionit rregullator. 

tePër e Madhe Për të dëShtuar? 

kjo është një pyetje shumë interesante dhe çështje shumë e nxehtë 
në periudhën që po kalojmë. aktualisht, shumica e vendeve tona po 
përballen me këtë çështje, jo se kemi banka që janë në rrezik imediat, 
por sepse jemi aktivë për të parandaluar që diçka e tillë të ndodhë në 
të ardhmen. 
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Mbështes mendimin se parandalimi vjen i pari. kur them 
parandalimi, dua të them se po kujdesemi që bankat me kapital 
të huaj të kenë nivele të mjaftueshme kapitali, dhe ai të mos bjerë 
poshtë nivelit të kërkuar. ne kërkojmë nivele pak të larta të raportit 
të mjaftueshmërisë së kapitalit. kjo është një masë mbrojtëse që 
kërkojmë, jo vetëm prej bankave me kapital të huaj, po prej të gjitha 
bankave. ky është një standard. 

një prej arsyeve që bankat në rajonin tonë nuk falimentuan 
gjatë krizës, mund të ketë qenë se ne u kemi kërkuar raport të 
mjaftueshmërisë së kapitalit më të lartë se në vende të tjera, para 
vitit 2008. Për shembull, për Maqedoninë minimumi për çdo bankë 
ishte 12%. Për ato më në rrezik, 15%. gjithashtu, duhet të mbajmë 
parasysh se kemi profil më të lartë rreziku për bankat, krahasuar 
me ato të ekonomive të zhvilluara. kështu, nëse bankat në Spanjë 
kanë një minimum të mjaftueshmërie kapitali prej 7-8%, është e 
kuptueshme pse ato rrënohen kur arrijnë nivelet 6-7%. në rastin 
tonë, bankat mund të mbajnë nivelin 10-15% pa probleme madhore, 
sepse kanë mburoja kapitali të qenësishme. 

kjo është zgjidhje edhe për bankat me kapital të huaj. është e 
vërtetë se do të hasnim vështirësi për zgjidhjen e problematikave të 
këtyre bankave. ndonëse ato janë me rëndësi sistemike për sistemin 
tonë bankar, për grupet bankare mëmë ato janë të papërfillshme. 
ato mund t’i fshijnë pa ndonjë problem, po për ne mbetet çështje 
me rëndësi. tani po ngremë zërin për të diskutuar me këto grupe 
bankare. ne nuk duam t’i lëmë këto banka të bien në një situatë 
të tillë që të përballen me rreziqe. Me të vënë re shenjat e para të 
përkeqësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit, ne veprojmë, dhe i 
bindim të rikapitalizohen. deri tani kemi patur sukses në këtë drejtim. 

duke iu referuar çështjes “tepër e madhe për të falimentuar”, 
banka qendrore mund të ofrojë ndihmë për sa kohë bëhet fjalë për 
një problem likuiditeti. ato mund të ndihmojnë dhe është detyra e 
tyre të ndihmojnë. Megjithatë, kur kemi të bëjmë me një problem 
aftësie paguese, banka qendrore nuk mund të bëjë shumë e vetme. 
qeveria duhet të ndërhyjë dhe të rikapitalizojë dhe të zgjidhë çështjen 
e aftësisë paguese të bankës dhe atëherë banka qendrore mund të 
ndërhyjë me likuiditet. kjo është zgjidhja e vetme në këto situata. 
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në rast të kundërt, nëse banka qendrore përpiqet e vetme për ta 
shpëtuar bankën nëpërmjet rikapitalizimit, ajo ekspozohet ndaj një 
rreziku të madh për të humbur të gjithë kapitalin. kjo qasje nuk do të 
ishte shumë e mençur, për arsye se banka qendrore është përgjegjëse 
për rrezikun sistemik në sektorin bankar. 

banka qendrore e fundit në radhë 
Për huadhënie, jo Për kaPital 

aktualisht, është tejet e vështirë të dallohet nëse një bankë ka 
problem likuiditeti apo edhe të aftësisë paguese dhe ne jemi të 
vetëdijshëm për këtë vështirësi. Çështja qëndron se duhet të rritim 
kapacitetet dhe të përmirësojmë aftësitë e punonjësve tanë që merren 
me këto probleme. duhet të zhvillojmë disa modele që, brenda një 
kohe të shkurtër, mund të dallojnë nëse është vetëm një problem 
likuiditeti apo lidhet edhe aftësinë paguese. kjo nismë nuk është e 
lehtë dhe për këtë arsye, në disa raste, një bankë qendrore duhet 
të ndërhyjë së bashku me qeverinë. Për ta bërë këtë, shumë prej 
vendeve tona kanë ngritur komisione për stabilitetin financiar. 

në rastin tonë, për shembull, në statutin e komisionit për 
stabilitetin financiar, ne kemi parashikuar që në situata të tilla banka 
qendrore dhe ministria e financave të ndërhyjnë së bashku. në raste 
të tilla, ndoshta për shumë prej tyre nuk do të jetë gjithmonë e lehtë 
të dallojnë nëse është problem likuiditeti apo kapitali. 
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kontribut nga Z. dorin 
DRăguţANu,	guVERNAToR	I	BANKëS	

koMbëtare të MoldaViSë

roli dhe Mandati i bankëS qendrore 
në të ardhMen 

kur gjërat shkonin mirë, 20 apo 10 vjet më parë, askush nuk e 
vinte në dyshim se ndoshta gjëja më e mirë që mund të bëjë një bankë 
qendrore për ekonominë e një vendi, është të sigurojë stabilitetin e 
çmimeve.

besoj se stabiliteti i çmimeve është aktualisht mandati themelor 
dhe i vetmi i bankës qendrore që duhet mbajtur. Pa dyshim, gjatë një 
krize, situata mund të jetë e ndryshme. Politikanët shqetësohen shumë 
kur shohin se për arsye të ndryshme, nuk arrijnë t’i ndryshojnë dot 
gjërat. kur shohin se i kanë shteruar pothuajse të gjitha instrumentet 
e disponueshme politike, në veçanti ato fiskale dhe buxhetore, ata 
kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe të menjëhershme. Padyshim që ata 
vënë re se ka një instrument tepër ndjellës dhe të fortë të quajtur  
bankë qendrore. “Pse të mos e përdorim këtë instrument për të 
zgjidhur problemet tona?” - mund të mendojnë. “Pse të mos u 
kërkojmë studiuesve dhe akademikëve të shkruajnë një apo disa libra 
lidhur me nevojën për mandat të zgjeruar të bankës qendrore, për 
shembull, sigurimi i punësimit të plotë apo ruajtja e pandryshuar e 
rritjes së Pbb-së nominale, dhe më pas të zbatojmë politikisht një 
mandat të ri? Po në këtë pikë të gjithë duhet të tregohemi shumë të 
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kujdesshëm. Përse ekziston një këndvështrim i përbashkët që banka 
qendrore është një institucion i fuqishëm dhe i efektshëm? Përgjigja 
është e thjeshtë, sepse banka qendrore është lënë të përqendrohet te 
stabiliteti i çmimeve dhe ruajtja e besueshmërisë. 

diskutimet filozofike apo akademike lidhur me mandatin ligjor 
apo mandate të shumëfishta të bankës qendrore mund të gjenerojnë 
rreziqe politike për bankat qendrore. aktualisht, ne mund të 
humbasim të gjithë fokusin, të gjithë idenë e një banke qendrore 
të pavarur. Me kalimin e kohës, ne mund ta dobësojmë bankën 
qendrore në atë masë sa ajo të mos jetë në gjendje të sigurojë as 
stabilitetin e çmimeve, as stabilitetin financiar apo as ndonjë mandat 
tjetër. një zëvendësguvernator i një vendi fqinj, ka thënë një shprehje 
që më pëlqen: “Po ta krahasonim jetën reale me një lojë futbolli, të 
gjithë e konsiderojmë bankën qendrore si portier. në të njëjtën kohë, 
të gjithë presin nga portieri të luajë në shumë pozicione e të kryejë 
shumë detyra, të cilat supozohet t’i bëjnë lojtarët e tjerë të skuadrës. 
akoma më tej, ata presin që ai të shënojë dhe të shënojë disa herë, 
në mënyrë që të fitohet ndeshja.” 

Publiku i gjerë duhet të kuptojë se pavarësisht nga gjendja politike 
apo ekonomike, ndonjëherë ekziston tundimi të përdoret banka 
qendrore për të zgjidhur shpejt probleme të caktuara. njerëzit duhet 
të kuptojnë se, në fakt, banka qendrore është linja e fundit e mbrojtjes 
dhe ndjek një qëllim afatgjatë, i cili është stabiliteti i çmimeve. një 
bankë qendrore mund të zbatojë një zgjidhje të shpejtë, pa penguar 
mandatin e vet themelor. Çdo problem tjetër kalimtar duhet të 
zgjidhet nga lojarët e tjerë në lojë. Pa dyshim, presioni do të vazhdojë 
të jetë i pranishëm; pa dyshim, politikanët e zgjedhur do të kërkojnë 
më shumë llogaridhënie nga ana e bankës qendrore; megjithatë, e 
gjykoj këtë si një shteg shumë të rrezikshëm, sepse fillon me “më 
shumë llogaridhënie” dhe përfundon pastaj me Ministrin e financave 
apo deputetë në këshill drejtues. ky do të ishte fundi i një politike 
monetare të pavarur dhe një kërcënim i besueshmërisë së bankës 
qendrore.

Prandaj, besoj se bankierët qendrorë duhet të jenë pak më fleksibël 
në mënyrën si komunikojnë me publikun dhe institucionet shtetërore. 
kjo ide u diskutua në një konferencë për bankierët qendrorë në 
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Varshavë, një javë më parë. bankierët qendrorë duhet të shihen 
si pjesëmarrës në diskutimin për stabilitetin financiar dhe rritjen 
ekonomike. ata nuk duhet të izolohen pas mandatit ë stabilitetit të 
çmimeve. ata duhet të shpjegojnë vazhdimisht atë që mund apo nuk 
mund të bëjnë për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit aktual.

ne duhet të marrim pjesë në mënyrë më aktive, të kemi më 
shumë takime me politikanët, të jemi më transparentë në mënyrën 
si i publikojmë raportet dhe të përmirësojmë mënyrën se si ia 
shpjegojmë raportet publikut të gjerë. në këtë mënyrë, ne do të 
mbrojmë veten nga situata të tilla ku dikush, p.sh. në parlament apo 
në një institucion tjetër, do të prononcohej: “nuk e kuptojmë se 
ç’bën banka qendrore. duhet të japë më shumë llogari. duhet të 
kemi kontroll më të madh mbi veprimtaritë të saj”. 

në mendimin tim, stabiliteti i çmimeve duhet të mbetet mandati 
ynë kryesor ligjor. duke mbajtur inflacionin nën kontroll, ne 
kontribuojmë për stabilitetin financiar në afatin e gjatë. është e 
vështirë të futësh mandatin e stabilitetit financiar në ligj. Si ta matim? 
Si ta vlerësojmë nëse banka qendrore e ka përmbushur mandatin 
e vet? Prandaj, le të qëndrojmë te stabiliteti i çmimeve dhe të 
jemi më transparentë dhe më fleksibël, në mënyrë që të mbrojmë 
besueshmërinë dhe pozicionin unik që ka banka qendrore në 
ekonomi. 

MbikëqYrja dhe rregulliMi: të lidhura 
nguShtë aPo të ndara në MënYrë 
logjike?

Ç’përfitim ka të kesh një mbikëqyrës të fortë, nëse rregullimi është 
i dobët? Ç’dobi ka të flasësh për stabilitetin financiar në mandatin e 
bankës qendrore, nëse stabiliteti varet nga mënyra se si është zhvilluar 
rregullimi? Pa dyshim që njerëzit mund të flasin për një konflikt 
interesi, një minishtet brenda shtetit, sepse banka qendrore është 
ajo që i shkruan edhe i zbaton rregulloret dhe mbikëqyr bankat dhe 
institucionet e tjera financiare. nuk besoj se kemi konflikt interesi 
këtu. banka qendrore është një institucion unik brenda një shteti. 
bankat dhe institucionet e tjera financiare janë shumë pranë me 
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xhepat e kontribuesve. Për këtë arsye, ligjvënësit i japin kompetenca 
të veçanta bankës qendrore, e cila nuk mund të krahasohet me asnjë 
institucion tjetër. 

Personalisht, nuk besoj në një bashkekzistencë të efektshme të një 
rregullatori dhe mbikëqyrësi të ndarë, në afatin e gjatë. Marrëdhëniet 
e mira personale midis dy krerëve të këtyre institucioneve do të 
përbënin një ndihmë të madhe. Megjithatë, nëse diçka nuk shkon 
mirë, mund të humbasin kohë tepër të vlefshme duke kërkuar se 
“kush e ka fajin?” a ishte rregullimi i pamjaftueshëm, apo mbikëqyrja 
e dobët? gjatë krizës, nuk ka kohë për të humbur. nëse banka 
qendrore nuk është mbikëqyrësi, atëherë mbetet çështja e cilësisë së 
informacionit të disponueshëm për huadhënësin e fundit në rradhë. 
atëherë nuk do të ketë kohë të mblidhet dhe verifikohet informacion 
i ri shtesë. banka qendrore duhet të përfitojë informacion në kohën e 
duhur dhe ky informacion duhet të jetë i besueshëm, për të ndërhyrë 
në një bankë me probleme. Së fundi, në lojë do të jetë besueshmëria 
e bankës qendrore. nëse është vetëm mbikëqyrëse, ajo nuk mund 
të fshihet pas argumentit se rregullimi ishte i dobët. nëse është 
vetëm rregullatore, rrezikon të lërë besueshmërinë e vet në duart e 
mbikëqyrësit. Shpërndarja e përgjegjësisë është tejet e rrezikshme në 
afatin e gjatë dhe mund të jetë burim për instabilitet financiar në të 
ardhmen. 

tePër e Madhe Për të faliMentuar? 

kjo është një pyetje tepër interesante. Së pari, kemi një numër 
shumë të madh bankash në vendet tona të vogla, të cilat janë tepër 
të mëdha për të falimentuar. ekonomia është e vogël krahasuar 
me përmasat e disa institucioneve financiare. Pa dyshim, ne të 
gjithë përballemi me një lloj të caktuar rreziku - përkeqësimin e 
pakontrolluar të situatës. 

banka kombëtare e Moldavisë (bkM) është rregullatori dhe 
mbikëqyrësi i sistemit bankar. duke njohur kapacitetin e fortë 
institucional të bkM-së, ligjvënësit vendosën të zgjedhin bankat me 
probleme në një proces jashtëgjyqësor, d.m.th bkM-ja ka edhe rolin 
e zgjedhjes së institucioneve financiare me probleme. duke marrë 
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në konsideratë nivelin e zhvillimit si demokraci e re dhe treg i lirë 
i lindur rishtazi, çdo proces gjyqësor mund të zgjasë shumë. Po të 
kishim një krizë sistemike bankare, nuk do të kishim kohë për të 
shpenzuar në gjykata. ndaj, ligjvënësit na e dhanë ne të drejtën për të 
likuiduar bankat me probleme, duke ndjekur kërkesa të qarta ligjore, 
po vetëm në diskrecionin tonë. ne e kemi kaluar dy herë një proces 
të tillë brenda tre vjetëve të fundit. Çështjen u apelua në gjykatën 
kushtetuese dhe gjykatën e lartë, por ne fituam. Pra, e kemi vënë 
në provë dhe dimë se funksionon. 

Por në të ardhmen, kur sistemi gjyqësor të funksionojë si duhet 
dhe korrupsioni të jetë çrrënjosur, kur kultura financiare të jetë 
përmirësuar dhe të gjitha instrumentet e tjera të jenë të disponueshme, 
mendojmë ta ndryshojmë kuadrin aktual për likuidimin e bankave 
me probleme. në situatën aktuale, bkM-ja mund të zbatojë 
administrimin e posaçëm dhe të marrë kontroll të plotë të një banke. 
ne mund të shesim mjete individuale, mund të kryejmë transaksione 
për blerjen dhe marrjen në kontroll, mund të shesim pjesë të një 
banke apo edhe të gjithën atë si një e tërë. 

kam diskutuar me disa ekspertë ndërkombëtarë, të cilët ishin 
të mendimit se duke patur këto lloj të drejtash, banka qendrore e 
vendos veten në një pozicion me rrezik të madh. një ekspert mu 
drejtua kështu: “dorin, ti je nëna dhe babai i sektorit bankar. Mund 
të bësh çfarë dëshiron. Mund të hapësh banka, t’i mbyllësh, t’i ndash, 
t’i shkrish dhe gjëra të tilla.” kjo nënkupton shumë pushtet, por edhe 
shumë rrezik, rrezik financiar dhe rrezik reputacional. në të vërtetë, 
si guvernator, ndihem “rehat në pozicion të parehatshëm” për shkak 
se e shkuara na ka treguar që kur banka ka shumë pushtet, një pjesë e 
shoqërisë bëhet nervoze dhe mbi bankën qendrore ushtrohet presion 
politik i panevojshëm. Megjithatë, për momentin, është e vetmja 
mënyrë se si mund të likuidojmë një bankë me probleme në mënyrë 
eficiente. jemi akoma tepër larg modelit të Shba-së apo vendeve të 
tjera të zhvilluara. ligjet nuk funksionojnë aq shpejt sa duhet për të 
likuiduar një bankë me probleme brenda një fundjave. ndaj, tani për 
tani, bkM-ja duhet të vijojë të ketë edhe rolin e likuidimit të bankave 
me probleme. 
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KoNTRIBuT	NgA	PHD	RADojE	ŽugIć,	
guVernator i bankëS qendrore të 

Malit të Zi

1. Sfidat e PolitikëS Monetare në një 
Periudhë kriZe

kriza financiare, e cila shpalosi shumë sfida komplekse për 
autoritetet monetare, e vendosi çështjen e ruajtjes së stabilitetit 
financiar në afat të gjatë, në qendër të vëmendjes së të gjitha bankave 
qendrore. 

objektivi parësor i bankës qendrore të Malit të Zi (bqMZ-
së) - si një prej pak bankave që e kanë parashikuar me ligj këtë në 
misionin e vet - është ruajtja e stabilitetit financiar. ne punojmë 
në mënyrë proaktive për minimizimin e dobësive që kanë çuar në 
marrjen përsipër të rrezikut në mënyrë të tepruar, grumbullim me 
adminstrim jo të duhur të rreziqeve në sistemin bankar në periudhën 
e mëparshme, me objektiv afatgjatë forcimin dhe ruajtjen e një thelbi 
të “shëndetshëm” të sistemit financiar, që do të thotë, sektori bankar. 

Prandaj, qasja e bqMZ-së ndaj ruajtjes së stabilitetit financiar 
mund të përshkruhet si politikë me tri linja mbrojtjeje. 

e para është faza e parandalimit. kjo përfshin jo vetëm monitorim 
in dhe zbatimin e parametrave statutore, por së pari analizën e prirjeve 
që mund të vënë në dukje “zhvillimin” negativ të një ngjarjeje. linja e 
dytë i referohet rritjes së qëndrueshmërisë së sistemit ndaj goditjeve, 
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me anë të forcimit të kapaciteteve administrative dhe standardizimit 
të legjislacionit. e treta është më e kushtueshmja dhe nënkupton 
menaxhim në një sistem që është duke shfaqur tashmë elemente 
të krizës. të tria këto dimensione janë njëlloj të rëndësishme, po 
ne besojmë se e para është më e rëndësishëm pasi sa më shpejt të 
identifikohet një problem, aq më pak probleme krijohen, për t’u 
manaxhuar më vonë. 

rregullimi ndikon së pari nivelin e rrezikut. rregullimi dhe 
konkurrenca gjenden shpesh në mes të konfliktit midis interesave 
dhe objektivave. nga njëra anë, një kuadër rregullator i ngurtë dhe 
voluminoz mund të jetë i qëndrueshëm e megjithatë kufizues mund 
të jetë i tillë, ndër të tjera, në aktivitetin kreditues të bankave, dhe 
rrjedhimisht do të çojë në kontraktim në sektorin e biznesit dhe deri 
në rezultate kufizuese dhe efekte recesioni në nivel makro. një efekt 
tjetër negativ është mundësia që bankat, në përshtatjen e rregulloreve 
të reja, përpiqen të shmangin përputhshmërinë.

ka shumë shembuj të këtyre rregulloreve që kanë çuar në 
konkurrencë të padrejtë midis bankave dhe institucioneve jobanka, 
për shkak të rregullimit tepër strikt të bankave. 

Mungesa e rregullimit çon në rritje të rrezikut, që nga ana e vet çon 
në rritje të fitimit. rrjedhimisht, konkurrenca rritet, megjithëse vetëm 
në afatin e shkurtër. në afatin e gjatë, administrimi i pamjaftueshëm 
i rrezikut mund të rëndojë jo vetëm konkurrencën, por edhe 

Rreziqet ndaj stabilitetit 
financiar

Stabiliteti 
Financiar

Shtylla e parë

Veprimet 
parandaluese

Shtylla e tretë

Administrimi i 
krizave

Shtylla e dytë

Forcimi i 
qëndrueshmërisë 
së sistemit ndaj 
goditjeve
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stabilitetin e operacioneve bankare. balanca e duhur midis stabilitetit, 
e matur nga vëllimi dhe cilësia e rregullimit, dhe eficienca dhe/ose 
konkurrueshmëria e tregut bankar, matur nga çmimi i zbatimit të 
këtyre rregullimeve, është sfida kryesore për politikëbërësit dhe për 
mbikëqyrësin përkatës. 

Çështja mbizotëruese për sektorin bankar në periudhën e 
paskrizës është identifikimi i qartë i rreziqeve, vlerësimi i nivelit të 
tyre dhe cilësia e administrimit, për të shmangur nënvlerësimin apo 
mbivlerësimin e nivelit dhe efekteve të mëtejshme.

kështu, mund të arrihet në përfundimin se suksesi i një banke matet 
nëpërmjet cilësisë dhe sasisë së marrjes, adminsitrimit dhe/ose zvogëlimit 
të të gjithë rreziqeve në transaksione. gjetja e marrëdhënies optimale 
midis rrezikut, fitimit dhe normave të duhura të kthyeshmërisë, do të 
thotë operacione të shëndetshme afatgjata nga këndvështrimi i bankës, 
ndërsa nga këndvështrimi ynë si mbikëqyrës, do të thotë stabilitet 
financiar dhe ndërmjetësim i pandërprerë në sistemin ekonomik.

Për t’iu përgjigjur kësaj detyre, bankat qendrore zhvillojnë parime 
bazë që shërbejnë si themel për operacione të një institucioni monetar 
të përgjegjshëm. Parimet e zhvillimit të një tregu të shëndetshëm 
operacionesh janë këto: 

1. ndërtimi i një mjedisi “fair” dhe të hapur (fusha e lojës);
2. Zbatimi i standardeve dhe praktikave të bankingut të 

shëndetshëm;
3. forcimi i konkurrencës së shëndetshme (pa kartelizim të 

subjekteve në treg).

Sot, jetojmë në kohëra ku marrja përsipër e rrezikut në mënyrë 
të tepruar, ka çuar në një krizë të thellë dhe, për rrjedhojë, në 
nevojën për rregullim më strikt. nga ana tjetër, ky rregullim e ka 
një çmim. konkretisht, rregullimi më i ngurtë mund të reduktojë 
dhe ngadalësojë rritjen ekonomike. ngadalësimi i rritjes në afatin e 
gjatë mund të ketë efekte më të forta negative sesa krizat e mëdha 
financiare që ndodhin me kohëzgjatje relativisht më të madhe. një 
balancë e mirë midis këtyre dy objektivave është e nevojshme për 
çlirimin e potencialit për rritje ekonomike.
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2. kuadri rregullator dhe ZhVilliMi i 
SiSteMit bankar në Malin e Zi

Sistemi bankar në Malin e Zi ka kaluar në tri faza zhvillimi. faza 
e parë zgjati deri në vitin 2006 dhe tregoi kushte të qëndrueshme 
ekonomike dhe zgjerim të tregut. faza e dytë mbuloi periudhën nga 
viti 2006 deri në tremujorin e fundit të vitit 2008, dhe ishte periudha 
e bumit të kredisë. kjo fazë u karakterizua nga një aktivitet kreditues 
skajshëm i lartë, praktikë mbikëqyrëse shumë e butë në lidhje me 
marrjen përsipër të rrezikut, konkurrencë e intensifikuar në treg, dhe 
fluks i lartë hyrës i likuiditetit ndërkombëtar. faza e tretë i referohet 
periudhës së krizës ekonomike globale, që nga tremujori i fundit 
i vitit 2008 deri tani. në këtë periudhë, sektori bankar u bashkua 
me pjesën tjetër të ekonomisë së vendit dhe atë globale, në fatin e 
axhustimit dhe ndikimit të krizës. kjo fazë u karakterizua nga tkurrja 
ekonomike, keqësimi i cilësisë së mjeteve, në veçanti i portofolit të 
kredisë, dhe ulja e oreksit të bankave për rrezik. 

Pikat e forta dhe të dobëta të sistemit tonë janë zbuluar gjatë 
këtyre fazave. kjo ka nxjerrë në pah raportin midis marrjes përsipër 
të rrezikut dhe konkurrueshmërinë e sistemit bankar. Zgjerimi i 
madh i tregut në periudhën para krizës, shoqëruar me oreks të 
madh për rrezik, ka çuar në një krizë që edhe sot vë në pozitë të 
vështirë konkurrueshmërinë dhe, në fund të fundit, stabilitetin e 
operacioneve. 

Por cilat ishin pasojat e mosadministrimit të mjaftueshëm të 
rrezikut mbi sektorint bankar malazez?

ato mund të rradhiten si më poshtë:
1) Cilësia dhe struktura e mjeteve, matur nga përqindja e kategorive 

të klasifikimit individual, dhe në veçanti, përqindja e kredive me 
probleme:

- Modelet e llogaritjes (ekzistuese dhe të ardhme),
- Prirjet e kredive me probleme;
2) luhatjet e raportit të aftësisë paguese dhe provat e fundit për 

përballueshmërinë;
3) normat e interesit të depozitave me elemente të konkurrencës 

së padrejtë: niveli i tyre i lartë mund të japë oportunitete në afatin 
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e shkurtër, por rëndojnë pozicionin financiar të bankave në 
afatin e gjatë. normat e interesit për kreditë kanë efekt identik, 
ndonëse të tërthortë, duke ndikuar mbi aftësinë huamarrëse të 
klientëve.

1) efektet mbi cilësinë dhe strukturën e mjeteve

- Modelet e llogaritjes (ekzistuese dhe të ardhme)

Përqindja e lartë e mjeteve joperformuese ndaj mjeteve totale, 
kërkoi trajtim të duhur për të shmangur tkurrjen e mëtejshme të 

335369
305120

303767

386196

518232

485584
461301

398484

392256

350033
324259

246.732

264082

237109
201.394

127.446

105.969

74.411

70.995
59.195

29.258

23.537
24.187

23.431
22.459

19.426
19.685

21.58621.959
19.656

15.981

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

D
hjetor 04

M
ars 04

Q
ershor 05

Shtator
D

hjetor
M

ars 05

Q
ershor 06

Shtator
D

hjetor
M

ars 06

Q
ershor 07

Shtator
D

hjetor
M

ars 07

Q
ershor 08

Shtator
D

hjetor
M

ars 08

Q
ershor 09

Shtator
D

hjetor
M

ars 09

Q
ershor 10

Shtator
D

hjetor
M

ars 10

Q
ershor 11

Shtator
D

hjetor
M

ars 11

Q
ershor

VEPRIME 
PARANDALUESE

FORCIMI I 
QËNDRUESHMËRISË

ADMINISTRIMI I KRIZËS

Grafik 1. Kreditë me probleme (EUR 000).

Grafik 2. Kreditë me probleme, ndaj kredisë totale.
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operacioneve të bankave dhe vënien në rrezik të stabilitetit financiar. 
disa banka - ato me pjesën më të madhe në sistem - e kanë gjetur 
zgjidhjen te shitja e mjeteve të tyre.

Sa më lart, tregon se ndonëse bankat kishin mundësi të tjera 
për të ndikuar në nivelin e mjeteve joperformuese (si për shembull 
mbledhja e pretendimeve apo ristrukturim i kredisë), transfertat e 
lartpërmendura kanë kontribuuar në masë të madhe në rënien e 
shfaqur gjatë periudhës së dhënë.

Grafik 3. Aktivet dhe kreditë total (EUR 000)
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Grafik 4. Kreditë me probleme dhe shitja e aktiveve (EUR 000).
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2) luhatjet e raportit të aftësisë paguese ( provë e përballueshmërisë)
niveli i rritur i rrezikut në sistem, pasqyruar nëpërmjet rritjes së 

sasisë së aseteve të ponderuara në bilance, dhe kërkesat për kapital për 
rrezikun, ndikojnë në uljen e raportit të aftësisë paguese të bankave. 
raporti i aftësisë paguese pasqyroi ecurinë e bankave dhe profilin 
e rrezikut të përcaktuar nga niveli i rreziqeve të ndërmarra, gjatë tri 
periudhave të zhvillimit. raporti u luhat gjatë këtyre periudhave, 
në varësi të treguesve të performancës, si dhe të rregulloreve të 
zbatueshme që ndikuan në nivelin dhe strukturën e tij. Mund të 
thuhet se ky tregues i sistemit bankar shërben si një reflektim i situatës 
në mjedisin e përgjithshëm makroekonomik. kështu, në periudhën 
e intensifikimit të krizës në rajon, raporti i aftësisë paguese ra nga 
15.64% në shtator 2008, në 11.89% në qershor 2009. Me marrjen 
e masave lehtësuese të përkohshme, bqMZ-ja i ndihmoi bankat të 
kapërcejnë oshilacionet afatshkurtra në operacionet e tyre. Sistemi 
bankar e ruajti stabilitetin gjatë gjithë periudhës së krizës edhe falë 
bankave mëma, të cilat i mbështetën bankat bija në Malin e Zi, 
nëpërmjet rikapitalizimit dhe linjave të kreditit, për t’u dhënë fonde 
afatgjata për operacione të parrezikuara, si dhe falë investitorëve 
vendas. gjatë dy viteve të fundit, raporti i aftësisë paguese ka mbetur 
i qëndrueshëm, në rreth 15%, ndërsa kërkesa ligjore minimale është 
10%. 

Grafik 5. Raporti i aftësisë paguese (%)
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3) ndikimi mbi interesat e kredive dhe depozitave

kërkesat për kontrollin e rrezikut dhe stabilitetin e operacioneve 
janë pasqyruar në nivelin dhe ndryshimet në normat e interesit. 
normat mesatare efektive të ponderuara të interesit të kredive, në 
periudhën 3-vjeçare, kanë vazhduar të rriten. normat për kreditë e 
reja, do të guxoja të thosha, janë tepër të larta. është e dukshme që 
ndryshimet në treg dhe ato rregullatore kanë ndikuar në çmimin e 
parasë në Malin e Zi.

rimëkëmbja e sektorit bankar (pastrim i bilanceve, rritje e kapitalit, 
administrim më i mirë i rrezikut, angazhim më i madh ndaj klientëve) 
e ka një çmim. 

Veprime të reja parandaluese: 

kuadri rregullator në Malin e Zi është i orientuar drejt vendosjes së 
stabilitetit afatgjatë. ai përfshin jo vetëm monitorimin e treguesve të 
performancës dhe rrezikut, por një qasje më të gjerë të mbikëqyrjes së 
prirjeve të përgjithshme në ekonomi dhe sektorin financiar. Prandaj, 
qasja konservatore ndaj krijimit të rregullimit, që na është atribuuar 
ne, ka një efekt kufizues mbi rrezikun dhe konkurrueshmërinë, 
megjithatë efektet mbi stabilitetin afatgjatë janë pozitive. Çështja e 
balancës reflekton cilësinë dhe suksesin e politikave monetare dhe 
prudenciale.

 
në lidhje me sa më sipër, Paul krugman, një ekspert i njohur në 

këtë fushë, tha se mësimi që duhet nxjerrë nga kriza aktuale, për 
aq sa ka të bëjë me rregullimin, duhet të jetë i qartë - gjithçka që 
duhet të shpëtohet në periudhë krize, për shkak se ka domethënie 
kyçe për mekanizmat financiarë, duhet të rregullohet në periudhat 
pa kriza, për të parandaluar marrjen përsipër të rrezikut të tepruar. 
Prandaj, balanca e rregullimit arrihet dhe çmimi i rregullimit nuk 
është aq i lartë kur krijohet në mënyrë rastësore, se sa kur nevojitet 
për administrimin e krizës apo rimëkëmbjen nga efektet e saj.
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Gavin Bingham*

PaSojat e kriZëS në bankingun 
qendror

roli i bankës qendrore, si institucion i politikës publike, ka ndryshuar 
rrënjësisht në më shumë se katërqind vjet, që nga koha e krijimit të 
saj. banka qendrore më e vjetër në botë, Sveriges riksbank (banka 
qendrore e Suedisë), u krijua në vitin 1668 nga Parlamenti Suedez 
në vigjilje të kolapsit të një banke private, themeluesi i së cilës, johan 
Palmstruch, jo vetëm që humbi licencën e tij bankare, por dhe u dënua 
me vdekje. në fillim, riksbank nuk kishte asnjë funksion të politikës, 
nga ato të cilat sot i janë atribuuar bankave qendrore. ajo madje nuk 
kishte as të drejtë të emetonte kartëmonedha. Me kalimin e kohës, 
banka qendrore e Suedisë dhe institucione analoge në vende të tjera, 
fituan këtë funksion të politikës publike si dhe funksione të tjera. ato 
fituan rolin e huadhënësit të fundit në shekullin 19-të, dhe funksionet e 
politikës monetare në shekullin e 20-të.

tani gjendemi në një periudhë tjetër të rëndësishme të bankingut 
qendror. kriza në vendet industriale, e filluar në vitin 2007, po 
ndryshon pikëpamjet tona për rolin e duhur të institucionit përgjegjës 
për kushtet monetare, në juridiksionin ku ai dominon.

Para krizës, stabiliteti i çmimeve vlerësohej gjerësisht të ishte 
objektivi parësor i bankës qendrore. Sot stabiliteti financiar shihet si 
përgjegjësi njësoj e rëndësishme, ndërsa në këndvështrimin e disave, 
edhe më e rëndësishme.
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ky ndryshim ka ndikime të konsiderueshme në natyrën e 
politikave të ndjekura nga banka qendrore, për pozicionin e saj në 
shoqëri dhe për qeverisjen e një institucioni që duhet të jetë dhe i 
pavarur dhe përgjegjës. Sfida qëndron në gjetjen e rrugës së duhur se 
si ta bëjmë më përgjegjëse bankën qendrore me një mandat eksplicit 
të stabilitetit financiar, pa i cenuar asaj autonominë që i duhet për të 
arritur objektivat e politikës publike.

Periudha ortodokSe Moderne

Para krizës, këndvështrimi standard për bankën qendrore i 
përfshirë në legjislacion e miratuar në dekadat e mëparshme, kishte 
tri komponentë. i pari përcaktonte se banka qendrore duhet të 
kishte një mandat të qartë, por të limituar. ky mandat ishte arritja 
dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. në mënyrë thelbësore ai arrihej 
duke përdorur instrumente të tregut që përfshinin transaksione që 
ndikonin normat afatshkurtra të interesit, në vend të përdorimit të 
kufijve tavan të kredisë, kontrollit të normave të interesit dhe masave 
të tjera administrative që kanë qenë të zakonshme në dekadat e 
mëparshme.

komponenti i dytë ishte që banka qendrore duhet të ishte e 
mbrojtur nga presionet politike afatshkurtra, duke i dhënë asaj një 
shkallë të përshtatshme pavarësie. në qoftë se politikanët mund t’u 
japin formë veprimeve politike të një banke qendrore të ngarkuar 
me kontrollin e inflacionit, ata do të jenë të shtrënguar të përdorin 
marrëdhënien afatshkurtër midis inflacionit dhe rritjes ekonomike 
për të siguruar rizgjedhjen, edhe nëse nuk ka një lidhje të tillë në 
afat më të gjatë. Për këtë arsye u pranua gjerësisht që përgjegjësia 
për politikat që ndikonin inflacionin është më mirë t’i ngarkohet 
një institucionin të pavarur, bankës qendrore, të kontrolluar nga 
profesionistë teknokratë me një horizont kohor më afatgjatë.

komponenti i tretë ishte të mbështetej në transparencën për 
objektivat, veprimet dhe racionalitetin për masat e politikës, për 
ta bërë bankën qendrore përgjegjëse për të arritur detyrën e saj 
të përcaktuar saktë dhe në mënyrë të kufizuar. inflacioni është i 
matshëm dhe i dukshëm.
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edhe pa një objektiv të përcaktuar mirë të inflacionit, është 
e mundur për një njeri të zakonshëm të përcaktojë nëse banka 
qendrore po e arrin objektivin e saj. banka qendrore mund të jetë 
drejtpërsëdrejti përgjegjëse para publikut të gjerë, pa u mbështetur 
në përfaqësuesit e përzgjedhur të saj. kjo riforcon autonominë e saj.

duhet vënë në dukje që ky konceptim i bankingut qendror, i 
cili ishte një koncept intelektual ortodoks i pranuar gjerësisht për 
mënyrën se si funksionojnë ekonomitë, lehtësoi bankën qendrore 
nga përgjegjësia e drejtpërdrejtë për stabilitetin financiar. tregjet 
dukeshin të ishin eficiente në kuptimin që reflektuan të gjithë 
informacionin e vlefshëm publik. informacioni i ri jopublik mund të 
ndikonte tregjet, por pasi bëhej publik, ai do të pasqyrohej në çmime 
publike të kontrollueshme. ndërsa euforia dhe turma mund të çojë 
në periudha entuziazmi, pati një mekanizëm natyror vetë-korrigjimi 
që u fut në lojë kur pjesëmarrësit e tregut kuptuan, ndoshta me 
vonesë, që ndryshimet e vëna në dukje lidhur me performancën, nuk 
paralajmëronin çmimet mbizotëruese të tregut. 

roli i bankës qendrore në sigurimin e stabilitetit financiar ishte jo i 
drejtpërdrejtë. heqja e komponentit të inflacionit në çmime, i bënte ato 
një mjet më të mirë për të përçuar informacionin lidhur me një fushë 
ekonomike të ndryshueshme në mënyrë konstante. banka qendrore 
nuk kishte zgjuarsi superiore të tregonte nëse çmimet e aktiveve po 
rriteshin mbi bazën e llogarisë së rinovimeve dhe faktorëve të tjerë 
fondamentalë që justifikuan ekzurbencën, apo nëse ato po rriteshin 
bazuar në zhurmat false, optimizmin e tepruar dhe në psikologjinë e 
turmës, të cilat çojnë në krijimin e një flluske. Për këtë arsye, nuk ishte 
e rëndësishme për të, të përpiqej të shponte flluskat e çmimeve të 
aktiveve. duke vepruar në këtë mënyrë, mund të pengojë në mënyrë 
të pa kthyeshme rritjen ekonomike të gjeneruar nga ndërveprimi i 
përforcuar i risive, nxitur nga pritshmëria e çmimeve ende të larta. ajo 
çfarë një bankë qendrore mund të bënte, megjithatë, ishte të kërkonte 
të ndalonte një rishikim të papritur dhe thelbësor të pikëpamjeve 
për qëndrueshmërinë e çmimeve në rritje të aktiveve, nga një spirale 
rritëse në rënëse, të veprimtarisë ekonomike në recension. Sot, shumë 
vëzhgues mendojnë se kjo shmangie asimetrike në përgjigjen e bankës 
qendrore, e quajtur gjerësisht “greenspan put”, ishte në vetvete një 
nga shkaqet e flluskës së aktiveve që parapriu krizën e vitit 2007.
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një këndvështrim tjetër mbizotërues, i lidhur ngushtë me 
mendimin në mbështetje të tregjeve të kufizuara për të arritur 
rezultate sociale optimale, ishte që sistemi financiar të ishte po aq i 
fortë sa dhe pjesët përbërëse të tij. gjithçka që duhej për të siguruar 
stabilitetin financiar ishte që autoriteti mbikëqyrës të siguronte që 
çdo institucion financiar individual të ishte i shëndoshë. forcat 
ekuilibruese natyrore të tregut do të bënin pjesën tjetër. instrumenti 
i zgjedhur i mbikëqyrjes makroprudenciale ishte kapitali. kontrollet 
mbi likuiditetin nuk konsideroheshin të nevojshme sepse një 
institucion i aftë për të paguar gjithmonë, do të merrte likuiditet. 
një rrjedhim logjik i këtij këndvështrimi ishte që mbikëqyrja të ishte 
funksion që mund të kryhet në mënyrë efektive dhe të dobishme jashtë 
bankës qendrore. atëherë banka qendrore mund të përqendrohej në 
çështje makroekonomike dhe në arritjen e stabiliteti të çmimeve. 

ndikiMi i kriZëS në ParadigMën e 
bankingut qendror 

kriza ka treguar se stabiliteti financiar është një e mirë publike 
e rëndësishme që kërkon veprime të politikës publike. gjithashtu, 
ka treguar se banka qendrore është një nga institucionet e politikës 
publike që duhet të veprojë me qëllim që të sigurojë stabilitetin 
financiar. Sigurimi i stabilitetit të çmimeve nuk është i mjaftueshëm. 
banka qendrore duhet t’i kushtojë vëmendjen e duhur stabilitetit 
financiar, sepse ai ka vlerën e tij edhe i trajtuar më vete, por dhe 
sepse pa të banka qendrore nuk do të ketë tregjet dhe mënyrat për të 
arritur stabilitetin e çmimeve. 

arsyeja bazë për përfshirjen e bankës qendrore është se ajo është 
burim likuiditeti në ekonomi. ajo, e vetme, mund të krijojë paranë 
bazë. kjo i mundëson asaj të kryejë punën kur lëkundje të forta, nga 
lakmia në frikë, kërcënojnë të shkaktojnë një kolaps të piramidës së 
kthyer të kredisë. gjatë krizave të fundit, bankat qendrore në vendet 
kryesore industriale ofruan shuma të mëdha likuiditeti për bankat, 
për qeveritë dhe për ekonominë si një e tërë. Madhësia e bilanceve të 
tyre u rrit disa herë. ato u angazhuan në një gamë të gjerë veprimesh 
jokonvencionale dhe ndërmorën më shumë rrezik financiar real se sa 
mbartin zakonisht. 
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Veprime të tilla nuk duhet të ndërmerren me lehtësi apo shpesh. 
Çdo pritshmëri prej tyre mbart rrezikun e krijimit të sjelljes asimetrike 
që çon në flluskë financiare. është shumë më mirë të mbështetesh 
në regjime zgjidhjeje efektive që ruajnë funksionet esenciale të kryera 
nga institucione financiare të pasuksesshme. Megjithatë, kur burimi 
i vështirësisë është frikë e përgjithshme ndër të gjithë kreditorët, 
banka qendrore është e justifikuar në ndërhyrjen dhe zëvendësimin 
e institucioneve financiare jofunksionale. gjatë krizave kjo ishte 
pikërisht çka ato bënë.

ndërkohë që sigurimi i likuiditetit në kohë krize është funksion 
klasik i bankës qendrore, ka shume veprime të tjera që nevojiten 
për të nxitur stabilitetin financiar. disekuilibrat makroekonomike 
dhe tepricat financiare që mund të çojnë në një krizë financiare 
duhet të mbahen në kontroll. duhet një tërësi ligjesh dhe rregullash 
të përshtatshme për të përcaktuar veprimet e atyre që ofrojnë dhe 
përdorin financën dhe ndërmjetësimin, që të qëndrojnë ndërmjet tyre. 

Mbikëqyrësit duhet të kenë të drejta dhe burime të mjaftueshme 
për të bërë të detyrueshëm zbatimin e këtyre ligjeve. duhet të 
hartohen dhe të bëhen funksionale dispozita ligjore për sigurimin e 
depozitave, në mënyrë që ato të mund të ulin rrezikun që mbartin 
bankat, pa krijuar probleme morale. Procedura efektive të zgjidhjes 
nevojiten për të zvogëluar veprimet e pafavorshme të institucioneve 
financiare, pa e vendosur sistemin financiar në rrezik, dhe mund të 
nevojiten para për të rikapitalizuar bankat e dështuara. 

Për bankën qendrore, pyetjet që shtrohen janë: Çfarë roli duhet të 
luajë ajo në secilën prej këtyre fushave? a duhet t’i jepet përgjegjësi 
ekskluzive apo duhet që përgjegjësia të ndahet me autoritete të 
tjera? në qoftë se bankës qendrore i jepet një mandat më i gjerë, cila 
është mënyra më e mirë për ta mbajtur atë përgjegjëse? Përgjigjet 
përcaktojnë hartimin dhe drejtimin e duhur të institucionit. 

Mandate Më të gjera 

Zhvendosja në paradigmë që po zë vend këto kohë, nënkupton 
se banka qendrore duhet të ketë një mandat më të gjerë. ajo nuk 
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do të jete përgjegjëse vetëm për të siguruar stabilitetin e çmimeve, 
por gjithashtu duhet të përpiqet të forcojë stabilitetin financiar. 
Për politikën monetare kjo përbën një zhvendosje të vogël, por të 
rëndësishme. një politikë e tillë do të duhet të ketë parasysh ndikimin 
e saj në disbalancat makroekonomike që mund të çojë në stabilitetit 
financiar. në disa rrethana, bankës qendrore do t’i duhet “të shkojë 
kundër erës” edhe kur nuk ka kërcënim i menjëhershëm ndaj 
stabilitetit të çmimeve. Për fusha të tjera përgjegjësie, nënkupton një 
gamë më të gjerë të drejtash të politikës makroprudenciale, rregullore 
dhe mbikëqyrje, administrim dhe zgjidhje të krizave.

është e nevojshme të analizohet sa i gjerë duhet të jetë mandati 
i një bankë qendrore, sepse duhet të mbahet një balancë ndër 
avantazhe të tilla si ekspertiza, profesionalizmi dhe kapacitete më 
të mëdha për nxjerrjen e bashkëveprimeve, ndaj disavantazheve të 
krijimit të një institucioni tejet të fuqishëm, difuzionit të objektivave 
dhe vështirësisë për ta bërë përgjegjës një institucion të tillë. nuk ka 
ndonjë përgjigje të saktë dhe balanca ndryshon nga një juridiksion në 
tjetrin. Mbetet ende e dobishme analiza e opsioneve dhe shqyrtimi i 
argumenteve. në pothuajse të gjitha rastet, çështja nuk shtrohet nëse 
banka duhet të mbajë përgjegjësi për gjithçka apo për asgjë, por të 
përcaktohet shkalla dhe natyra e përgjegjësisë.

Politika MakroPrudenCiale

kriza ka çuar në në një përfundim të njohur nga të gjithë, se rregulli 
dhe mbikëqyrja e institucioneve financiare nuk do të mjaftojnë për të 
siguruar stabilitetin financiar. duhet të krijohet një mekanizëm që do 
të zbatojë politikën “makropruenciale”. Për shkak të ekspertizës dhe 
instrumenteve të saj, banka qendrore është e destinuar të luajë rol të 
rëndësishëm në fushën e politikës.

Megjithatë, nuk ka asnjë konsensus lidhur me çështjen se çfarë 
është “politika makroprudenciale”. në njërin krah të spektrit, 
ekziston pikëpamja se është e mjaftueshme të përdoren instrumentet 
prudencialë dhe masa të tjera administrative, për të trajtuar 
shqetësimet lidhur me gjithë sistemin. në mes qëndron pikëpamja se 
instrumente të tillë duhet të shoqërohen me ndryshime në mënyrën 
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si zbatohen politikat monetare dhe fiskale. në fundin e largët të 
spektrit qëndron pikëpamja se këto dy përqasje duhet të plotësohen 
me ndryshime të rëndësishme në strukturën dhe funksionimin e 
sistemit financiar.

Pjesërisht sepse nuk ka konsensus për atë çfarë duhet të bëhet, nuk 
ka konsensus se si përgjegjësia për funksionimin duhet të shpërndahet 
ndër autoritetet publike dhe se çfarë roli specifik duhet të luajë banka 
qendrore. Çdo juridiksion ndërmerr një përqasje të përshtatshme për 
rrethanat e tij institucionale, politike dhe historike, duke përfshirë 
shpërndarjen ekzistuese të detyrave ndërmjet autoriteteve dhe 
gatishmërinë për të miratuar një përqendrim të pushtetit në një 
institucion të vetëm. në juridiksione të tillë si Mbretëria e bashkuar 
dhe Malajzia, bankës qendrore i është ngarkuar përgjegjësi ekskluzive. 
në vende të tjera si Shtetet e bashkuara dhe gjermania, përgjegjësia 
i është ngarkuar një komiteti të përbërë nga përfaqësues të nivelit të 
lartë të bankës qendrore, ministrisë së financave dhe të autoriteteve 
rregullatore. në disa raste, komiteti kryesohet nga ministri i financave, 
në të tjerë nga guvernatori i bankës qendrore, dhe në të tjerë akoma, si 
në rastin e afrikës jugore, përdoret formula e bashkëkryetarit.

MbikëqYrja dhe rregulliMi

argumentet pro dhe kundër pozicionimit të mbikëqyrjes dhe 
rregullimit në bankën qendrore janë të mirëbalancuara. nëse flasim 
pa i vënë shumë rëndësi saktësisë, gjysma e juridiksioneve të botës 
kanë vendosur ta venë atë në bankën qendrore, ndërsa gjysma tjetër 
kanë zgjedhur për një autoritet të veçantë. Me kalimin e kohës 
balanca është zhvendosur.

në periudhën kur stabiliteti i çmimeve ishte në maja të suksesit 
si objektivi i vetëm ose më i rëndësishmi i bankës qendrore, pati 
tendencë për të zhvendosur mbikëqyrjen dhe rregullimin jashtë nga 
banka qendrore. kjo ndodhi në vende aq të ndryshme si kina dhe 
Mbretëria e bashkuar. 

kriza çoi në një kthim në të kundërt të kësaj tendence, të paktën 
në vendet e industrializuara. Mbikëqyrja dhe rregullimi u rikthyen 
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në bankën qendrore, për shembull në Mbretërinë e bashkuar dhe 
në bashkimin evropian. në Shtetet e bashkuara, akti dodd-frank 
forcoi të drejtat mbikëqyrëse të rezervës federale ndaj institucioneve 
me rëndësi sistemike. 

PërgjegjShMëria

bankat qendrore po behën më të pushtetshme dhe institucionet 
me më shumë pushtet duhet të jenë më të përgjegjshme. teknikat e 
mëposhtme mund të ndihmojnë për të siguruar përgjegjshmëri më të 
lartë pa i cënuar autonominë që i nevojitet për të përmbushur detyrat 
e tyre.

PërCaktiMe dhe SPeCifikiMe të qarta të 
objektiVaVe 

në një numër rastesh, përgjegjësia e bankës qendrore për 
stabilitetin financiar sugjerohet ose rrjedh nga përgjegjësi të tjera, 
të tilla si detyra për të siguruar integritetin e sistemit të pagesave. 
Megjithëse stabilitetit financiar nuk mund t’i jepet e njëjta saktësi e 
aftësisë matëse si stabilitetit të çmimeve, është e mundur të vendoset 
një përcaktim eksplicit dhe të caktohet një objektiv i qartë për bankën 
qendrore lidhur me stabilitetin financiar. ky është hapi i parë nëse 
duhet të sigurohemi që një bankë qendrore të jetë përgjegjëse. asnjë 
institucion nuk mund të jetë përgjegjës nëse nuk është e qartë së për 
çfarë është përgjegjës.

ShPërndarje e qartë e PërgjegjëSiVe

Pasi janë qartësuar përcaktimet dhe objektivat, nevojitet të bëhet 
e qartë se cili është përgjegjës për veprimet që lidhen me objektivin. 
kjo përfshin qartësimin e çështjes se çfarë të drejtash kanë autoritete 
të ndryshëm dhe përcaktimin nëse ato përdoren së bashku apo 
individualisht. Vetëm në këtë mënyrë do të jetë e mundur të 
identifikohen mëkate të harresave dhe komisioneve. 
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tranSParenCa Për VendiMet dhe VePriMet 

të diturit si dhe pse janë marrë vendimet është thelbësor për ta 
vënë një institucion para përgjegjësë lidhur me diçka. kjo përfshin 
krijimin e protokolleve të vendimmarrjes që përcaktojnë procedura 
për mbledhjen e informacionit të duhur për t’u transmetuar, duke 
siguruar që është analizuar gama e plotë e opsioneve të arsyeshme, 
dhe duke specifikuar se kush dhe si merren vendimet, e më tej, duke 
përcaktuar arsyet për të dhe përcaktimin e metodave për rishikimin, 
rikthimin dhe shfuqizimin e vendimeve.

në rastet kur ka një shkallë të lartë përqendrimi të pushtetit 
ose kur institucionet kërkojnë legjitimitet të fortë, mund të jetë e 
nevojshme që të kihet një “çelës i dyfishtë”, në mënyrë që njëra palë 
të propozojë dhe një tjetër të vendosë, ose një palë të vendosë dhe 
një tjetër të konfirmojë. 

transparenca mbi vendimmarrjen nënkupton publikim të vetë 
vendimeve, procedurave të përdorura për të marrë vendime dhe arsye 
për to. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që i gjithë ky informacion 
duhet të bëhet publik në kohën kur merren vendimet. kjo është 
veçanërisht e rëndësishme në fushën e stabilitetit financiar, ku 
publikimi në kohë reale mund të ketë ndikim të kundërt. ofrimi 
“ex-post” (pas faktit) i informacionit veçanërisht sensitiv duhet të 
mjaftojë. të qenit të ndërgjegjshëm se një vendim do të jetë subjekt 
i vëzhgimi dhe shqyrtimit, vepron si nxitës i fuqishëm për të marrë 
vendimet më të mira me informacionin e disponueshëm në atë kohë.

MonitoriMi i deleguar nga bordet dhe 
koMiSionet ParlaMentare 

Stabiliteti financiar është i ndryshëm nga stabiliteti i çmimeve. 
nuk ka asnjë sistem të saktë metrik për të përcaktuar suksesin apo 
dështimin, dhe asnjë mënyrë për përfituesit e fundit të veprimit 
të politikës - publikun e gjerë - të gjykojmë nëse autoriteti publik 
përgjegjës për stabilitetin financiar e ka arritur objektivin e tij. 
Për këtë arsye transparenca për vendimet dhe veprimet nuk është 
e mjaftueshme. nevojitet një formë mbikëqyrjeje nëpërmjet 
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monitorimit të deleguar. bordet e bankës qendrore dhe komisionet 
parlamentare janë kandidatët më tipikë për ta bërë këtë. duke qenë 
se ata e kryejnë këtë detyrë, mund të shkojnë më tej në trajtimin e 
përqendrimit të pushtetit.

bordet tradicionalisht mbikëqyrin funksionimin e institucioneve, 
si të atyre shtetërore dhe të atyre private. rreth gjysma e bankave 
qendrore në botë kanë forma të bordeve mbikëqyrëse. kriza i ka 
bërë autoritet që të mendojnë për mënyra për të krijuar borde më 
efektive. gjithashtu, bordet e bankave qendrore kanë nevojë të 
bëhen më efektive. avantazhi qëndron në faktin që më pas ato 
mund të detyrojnë institucionin të kufizojë analizën e kujdesshme 
në një mënyrë që nuk përfshin ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të tyre 
me interesa politike afatshkurtra. në këtë mënyrë, bankës qendrore 
mund t’i jepet autonomia për të cilën ka nevojë dhe njëkohësisht, 
të mbetet ende përgjegjëse. Për të këtë arsye, bordit duhet t’i jepet 
mandat eksplicit që të ushtrojë forma specifike të mbikëqyrjes, gjatë 
funksionimit të stabilitetit financiar. dy fusha në të cilat mbikëqyrja e 
bordit do të ishte veçanërisht e përshtatshme, është ajo e përdorimit 
të burimeve, si financiare dhe humane, dhe zbatimi i procedurave 
më të mira në kryerjen e detyrave tij. në të kundërt, vendime të 
parashikuara të politikës ose vlerësimi i tyre nën dritën e informacionit 
të ri, të padisponuar në kohën e vendimit, është kundërprodhues dhe 
i papërshtatshëm. 

Përbërja e bordeve të bankave qendrore duhet të jetë e përshtatshme 
për këtë rol. bordi duhet të përbëhet nga anëtarë që janë ekspertë, 
të paanshëm dhe të lirë, që nuk kanë konflikte interesit. në shumë 
raste, anëtarësimi në bordin e bankës qendrore është honorifik ose 
një mjet për t’u siguruar që interesa të ndryshme të kenë të paktën 
një zë nominal në funksionimin e institucionit. një bord i tillë është 
më pak i aftë të ushtrojë mbikëqyrje efektive, në krahasim me një 
bord të përbërë nga anëtarë që kanë aftësitë e duhura për të kuptuar 
ushtrimin nga bordi të përgjegjësive të politikës së tij publike.

komitetet parlamentare kanë legjitimitetin politik që të 
mbikëqyrin. Praktika e ndjekur për të siguruar që përbërja e 
tyre e shtrin spektrin politik, prezanton kontrolle dhe balancon 
funksionimin e tyre. Pyetjet e përgjithshme sensitive që ata ngrejnë 
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mund të jenë shumë efektive, ndërsa u mundësojnë kryebankierëve 
qendrorë të shpjegojnë veprimet në një mënyrë që qytetarët të mund 
t’i kuptojnë. Megjithatë, funksioni primar i legjislaturës është të bëjë 
ligje, jo të mbikëqyrë, dhe anëtarët e parlamentit shpesh nuk kanë 
ekspertizën ose kohën e nevojshme për të kryer këtë funksion në 
mënyrë efektive. rishikimi i rregullt nga komisionet parlamentare, 
megjithatë mund të jetë element i rëndësishëm i mekanizmave të 
përgjegjësisë. 

rishikime nga jashtë strukturës dhe funksionimit të bankës 
qendrore gjithashtu janë një mënyrë për të nxitur një performancë 
efektive dhe efikase të përgjegjësive të politikës publike. rishikime 
të tilla duhet të ndërmerren në mënyrë periodike. ato mund të 
ndërmerren nga bordi, qeveria ose nga parlamenti. 

riShikiMi juridik dhe Zgjidhja e konflikteVe 
të objektiVaVe

autoritetet e stabilitetit financiar duhet të jenë të mbrojtura nga 
proceset gjyqësore shqetësuese, duke i siguruar atyre mbrojtje ligjore 
kur kryejnë politikën e tyre publike. në të njëjtën kohë, palët e prekura 
kanë nevojë për një formë për t’iu drejtuar gjykatës. rishikimi juridik 
e ofron këtë, përsa u përket interesave të individëve që janë të prekur 
apo dëmtuar nga vendimi ose veprimi administrativ. dispozitat ligjore 
duhet të hartohen në një mënyrë që veprimi legjitim i individëve të 
prekur të mos dëmtojë interesin publik. një mënyrë për të arritur 
këtë është sigurimi i kompensimit financiar për palët e prekura, por 
jo lehtësimi i një mase të politikës publike.

Së fundi, duhet të hartohen mekanizma për të trajtuar konfliktet e 
objektivave në një gamë të gjerë të fushës së interesit publik, rritjes 
ekonomike, punësimit, stabilitetit financiar, konkurrencës, mbrojtjes 
së konsumatorit, etj. rreziku i konfliktit do të ulet duke artikuluar 
në mënyrë të qartë mandatet dhe përgjegjësitë, por megjithatë ende 
mund të lindin konflikte. Zgjidhja e tyre kërkon konsensus politik 
dhe social dhe nuk mund të paracaktohet.
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* gavin bingham, Systemic Policy Partnership llP. 
ish-Sekretar i Përgjithshëm i forumit të qeverisjes së bankave qendrore.

PërfundiMe

bankat qendrore përballen me mundësinë e një ndryshimi 
domethënës të pozicionit të tyre në shoqëri. Po ndodhin zhvendosje 
thelbësore në themelet intelektuale të bankingut qendror. Si rezultat, 
bankave qendrore po iu jepet përgjegjësi më e madhe për stabilitetin 
financiar. kjo do të kërkojë ndryshime më të mëdha në drejtimin e 
tyre. një mandat më i zgjeruar i bën bankat qendrore më të fuqishme 
dhe institucionet që kanë më shumë pushtet duhet të jenë subjekt 
të kontrolleve dhe balancave të forta. dispozitat ligjore duhet të 
strukturohen në mënyrë që bankat qendrore të kenë pavarësinë e 
nevojshme për të arritur objektivat e politikës së tyre publike. kjo 
kërkon objektiva të qarta, mandate dhe të drejta të përshtatshme, 
procese transparente të vendimmarrjes, si dhe mbikëqyrje efektive.
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