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1. FjaLa E GUvErNaTOrIT

Ecuria e ekonomisë shqiptare gjatë viteve të fundit është karakterizuar nga 
ruajtja e ritmeve relativisht të larta të rritjes, brenda një kornize të qëndrueshme 
makroekonomike. Sektori privat i ekonomisë është mbështetur nga zgjerimi 
i ndërmjetësimit financiar dhe nga përmirësimi gradual i ambientit strukturor 
të ekonomisë. Kushtet monetare, duke siguruar norma të ulëta interesi, 
qëndrueshmëri të kursit të këmbimit dhe burime financiare për ekonominë, 
kanë favorizuar rritjen ekonomike. Ndërkohë, zhvillimi i sektorit publik është 
orientuar nga nevoja për konsolidim të vazhdueshëm fiskal, duke synuar në 
të njëjtën kohë rritjen e cilësisë së shërbimit. Këto tendenca janë konfirmuar 
edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2007.

Kërkesa e brendshme ka qenë motori kryesor i nxitjes së rritjes ekonomike gjatë 
fundit të vitit 2006 dhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. Treguesit e aktivitetit 
prodhues për tremujorin e katërt të vitit të kaluar, flasin për një rritje më të lartë 
sesa ajo e tremujorëve të mëparshëm. Zhvillimet konsistente në të gjithë sektorët 
e ekonomisë dhe një sërë statistikash të mirëfillta mbështesin parashikimin e një 
rritjeje reale vjetore prej rreth 5 për qind gjatë vitit 2006. Duke filluar nga muaji 
nëntor 2006, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare neutrale. 
Presionet inflacioniste si nga ambienti i brendshëm, ashtu edhe ai i jashtëm, janë 
monitoruar dhe janë mbajtur nën kontroll gjatë tremujorit të parë.

Çmimet e konsumit gjatë tremujorit të katërt të vitit 2006 dhe gjatë tremujorit 
të parë të vitit 2007, kanë qenë relativisht të qëndrueshme. Norma vjetore e 
inflacionit në muajin mars 2007, regjistroi vlerën 2.7 për qind ndërkohë që 
tremujori i parë i këtij viti, rezultoi me një normë vjetore mesatare 2.8 për 
qind, duke qenë pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Faktorët kryesorë që 
kanë ndikuar ecurinë e çmimeve të konsumit gjatë kësaj periudhe, kanë qenë 
ecuria e çmimeve të importit dhe në veçanti zhvillimet në tregun ndërkombëtar 
të naftës, presionet nga ana e çmimeve të administruara dhe prirja në drejtim 
të dobësimit, e lekut ndaj euros. 

Të dhënat paraprake për tremujorin e parë të këtij viti, sugjerojnë se ritmi i 
rritjes ekonomike mbetet në nivele të larta. Përmirësimi i treguesve të punësimit, 
rritja e eksporteve dhe e importeve dhe rritja e theksuar e kredisë, tregojnë se 
kërkesa e brendshme mbetet e lartë, pavarësisht problemeve të shkaktuara 
nga vështirësitë në prodhimin dhe përdorimin e energjisë elektrike. 

Prodhimi i ndërmarrjeve ekonomike gjatë tremujorit të fundit të vitit të kaluar, 
vlerësohet të ketë qenë i lartë. Norma vjetore e rritjes së shitjeve në tremujorin 

OPINION MBI GjENDjEN E EKONOMISë Në 
TrEMUjOrIN E Parë Të vITIT 2007
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e katërt shënoi 23 për qind, ndërkohë që në nivel vjetor shitjet e ekonomisë 
ishin rreth 16 për qind më të larta se ato të vitit 2005. Ecuria e shitjeve 
sugjeron se sektorët e ndërtimit, të tregtisë dhe të industrisë kanë luajtur rolin 
kryesor në rritjen ekonomike. Shitjet në sektorin e ndërtimit, në tremujorin e 
katërt, ishin rreth 50 për qind më të larta se ato të tremujorit të katërt të vitit 
2005. Megjithatë, rritja vjetore e shitjeve të ndërmarrjeve të ndërtimit ishte 
disi më e ulët se ajo e tre viteve të mëparshme. Sektori i tregtisë dhe ai i 
shërbimeve të tjera, vazhdojnë të regjistrojnë norma të konsiderueshme rritjeje 
të shitjeve, gjë që dëshmon për një kërkesë të brendshme të shëndetshme dhe 
për një cilësi në përmirësim. Oferta e kufizuar e energjisë së prodhuar në 
vend gjatë tremujorit të katërt të vitit 2006 dhe tremujorit të parë të vitit 2007, 
u kompensua nga rritja e konsiderueshme e importit gjatë kësaj periudhe. 
Kushtet e pafavorshme klimaterike si edhe kufizimet energjitike në rajon u 
vlerësuan si shkaktarët kryesorë të kësaj situate, duke shtuar vështirësitë në 
administrimin e KESH-it. 

Prirja e treguesve fiskalë gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, ka qenë e 
ndryshme nga ajo e vërejtur në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Ndërkohë 
që në tremujorin e katërt të vitit 2006 u vërejt një përqendrim i ndjeshëm i 
shpenzimeve, tremujori i parë i këtij viti u mbyll me një suficit prej rreth 5 
miliardë lekësh. Përsëritja e një skenari të ngjashëm me atë të vitit 2006, të 
reflektuar në përqendrimin e shpenzimeve në gjysmën ose tremujorin e fundit 
të vitit, mund të rezultojë në presione të shtuara inflacioniste në periudhën 
afatshkurtër dhe në atë afatmesme. 

Zhvillimet në sektorin e jashtëm për dy muajt e parë të vitit 2007, flasin 
për një thellim të deficitit korent dhe atij tregtar, ndërkohë që importet dhe 
eksportet e mallrave kanë shënuar një rritje vjetore respektivisht me 24 dhe 26 
për qind. Sinjale pozitive lexohen në strukturën e importeve dhe eksporteve, 
sipas përdorimit të grupmallrave. Gjatë dy muajve të parë të vitit, është rritur 
vlera e importeve të materialeve që përdoren si lëndë e parë në procesin e 
prodhimit, ndërkohë që pesha e rieksporteve në vëllimin e përgjithshëm të 
eksporteve, ka shënuar rënie në krahasim me vitet e mëparshme. 

Kushtet monetare gjatë tremujorit të parë të vitit, janë karakterizuar 
nga zgjerimi i mëtejshëm i ofertës monetare në ekonomi, në përputhje 
me kërkesën reale të ekonomisë për mjete monetare. Parashikimi brenda 
objektivit dhe vlerësimi i përgjithshëm për ecurinë e pritshme të inflacionit nga 
ana e konsumatorëve, janë reflektuar në ruajtjen e normës bazë të interesit, 
të pandryshuar në 5.5 për qind.

Politika monetare gjatë tremujorit të parë është orientuar në administrimin 
e kushteve të likuiditetit, nëpërmjet operacioneve të saj në tregun e hapur. 
Në muajin janar, niveli relativisht i lartë i likuiditetit në tregun ndërbankar 
ushtroi presione mbi normat e interesave në tregun e depozitave dhe në atë 
të letrave me vlerë. Likuiditeti u rrit në sajë të kthimit të parasë jashtë bankave 
në sistem. Në këto kushte, operacionet monetare konsistuan në tërheqjen 
e rreth 6 miliardë lekëve nëpërmjet maturimit të repove të anasjellta me 
afat një dhe tremujor. Këto operacione, kanë synuar ruajtjen e normës së 
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interesit ndërbankar të likuiditetit afër normës bazë dhe përcjelljen e sinjaleve 
të politikës monetare në normat me afat më të gjatë maturimi, në tregun e 
depozitave dhe të kredive.

Në përfundim, zhvillimet më të fundit ekonomike dhe monetare sugjerojnë 
se ambienti i përgjithshëm mbetet i favorshëm për rritjen ekonomike, gjatë 
periudhës së ardhme. Megjithatë, perspektiva ende e paqartë e situatës 
energjitike, rritja e shpejtë e kreditimit dhe ndikimi i tij në kërkesën e brendshme 
e në deficitin e bilancit tregtar, si dhe implikimet për kushtet financiare në 
vend të ciklit shtrëngues të politikës monetare në Eurozonë, mbeten faktorë 
potencialë rreziku për stabilitetin makroekonomik në vend. Si një institucion 
i angazhuar për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar të 
ekonomisë, Banka e Shqipërisë po monitoron me kujdes këta tregues, për të 
marrë në kohë masat e nevojshme parandaluese.

2. EKONOMIa BOTërOrE

ritmi i zhvillimit të ekonomisë botërore ka vazhduar të jetë i lartë edhe gjatë 
muajve të parë të vitit 2007. Në Shtetet e Bashkuara të amerikës, zhvillimet 
negative në tregun e banesave kanë ndikuar në ngadalësimin e ritmit të rritjes 
ekonomike, ndërkohë që rënia e çmimit të naftës dhe kushtet e favorshme 
financiare, kanë kufizuar efektet e raundit të dytë dhe kanë zbutur presionet 
inflacioniste. Në Eurozonë, muajt e parë të vitit 2007 kanë konfirmuar rritje 
të qëndrueshme ekonomike, edhe pse kjo e fundit mund të mos arrijë në 
nivelet e regjistruara në vitin 2006. Kina dhe India vazhdojnë të spikasin midis 
ekonomive në zhvillim, me norma të larta rritjeje. 

Sipas vlerësimeve, rritja e ekonomisë botërore për vitin 2007 pritet të jetë 
rreth 4.9 për qind ose rreth 0.5 pikë përqindjeje më pak se ajo e vitit 2006. 
Faktorët kryesorë që mund të paraqesin rrezik në zhvillimin e ekonomisë 
botërore, janë të lidhur me situatën në tregun e banesave në Shtetet e Bashkuara 
të amerikës, me presione nga ana e ofertës mbi normën e inflacionit dhe me 
zhvillimet e ardhshme në tregun e naftës. Një fenomen që mund të paraqesë 
vështirësi për rritjen ekonomike të shumë vendeve, është cënimi i ekuilibrave 
globalë. Deficiti korent i Shteteve të Bashkuara të amerikës vazhdon të jetë 
i lartë, ndërkohë që vendet eksportuese të naftës dhe shumë vende aziatike 
kanë suficite të konsiderueshme tregtare. Ngadalësimi i rritjes së ekonomisë 
amerikane ka ndikuar në zbutjen e këtyre balancave por, diferencat vazhdojnë 
të mbeten të konsiderueshme. 

rritja vjetor e PBB-së, T4 Norma e papunësisë IÇK, shkurt
SHBa  +3.1 4.4 (mars) 2.4 
Eurozonë +3.3 7.3 (shkurt) 1.8 
Gjermani +3.7 7.1 (shkurt) 1.9 
Francë +2.5 8.8 (shkurt)  1.2 
Itali +2.8 6.5 (dhjetor)  2.1 
japoni +1.7 (T2-2006) 4.0 (shkurt) - 0.2 

Burimi: Eurostat; Zyra e Kërkimeve Ekonomike; Zyra e Statistikave të Punës; BQE, raporti i muajit 
Dhjetor.

Tabelë 1. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 
terma vjetorë (në përqindje).
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ZHvILLImET EKONOmIKE Në EUrOZONë
Zhvillimet pozitive që u vërejtën në aktivitetin ekonomik të Eurozonës gjatë 

vitit 2006, vlerësohet se do të vazhdojnë edhe në vitin 2007. rritja e normës 
së taksës së vlerës së shtuar në Gjermani, në muajin janar, dhe politika 
shtrënguese fiskale dhe monetare, që po ndiqet në të gjithë Eurozonën, pritet 
të ndikojnë në tkurrjen e normës së rritjes me rreth 0.3 pikë përqindjeje. 
Megjithatë, si rezultat i përmirësimeve të vazhdueshme të kushteve në tregun 
të punës, i kushteve të favorshme të financimit dhe i rritjes së eficiencës së 
bizneseve, motori i rritjes së ekonomisë së Eurozonës, kërkesa e brendshme, 
do të mbetet e lartë. Ulja e çmimit të naftës ka ndikuar në luhatjen e normave 
të inflacionit rreth nivelit të synuar nga Banka Qendrore Evropiane, që prej 
muajve të fundit të vitit 2006. Gjatë muajve të fundit, norma e inflacionit 
bazë është rritur duke reflektuar, në një masë të madhe, rritjen e TvSH-
së në Gjermani. Në kushtet kur ekonomia e Eurozonës vlerësohet të jetë 
pranë potencialit dhe në praninë e presioneve inflacioniste, Banka Qendrore 
Evropiane ka filluar shtrëngimin gradual të politikës monetare. Në mbledhjen 
e saj të muajit mars, norma bazë e interesit u rrit me 0.25 pikë përqindjeje 
duke arritur nivelin 3.75 për qind. 

Në 1 janar të vitit 2007 Bullgaria dhe rumania u bënë anëtare të Bashkimit 
Evropian dhe Sllovenia u bë pjesë e Zonës Euro, duke adoptuar monedhën e 
përbashkët. Tashmë, Bashkimi Evropian përbëhet nga 27 vende anëtare dhe 
Eurozona nga 13 vende anëtare. Duke qenë se pesha ekonomike e vendeve 
të reja është e vogël, në krahasim me atë të anëtarëve të vjetër të komunitetit, 
pritet që tiparet statistikore makroekonomike si në Bashkimin Evropian, ashtu 
edhe në Eurozonë, të mos ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme. 

ZHvILLImET EKONOmIKE Në SHTETET E BASHKUArA Të AmErIKëS
ritmi i rritjes së ekonomisë amerikane është ngadalësuar dukshëm, që pas 

tremujorit të parë të vitit 2006. rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar është 
ndikuar ndjeshëm nga problemet në tregun e banesave dhe nga rënia e 
investimeve të rezidentëve dhe bizneseve. Për muajt në vijim, përmirësimi i 
treguesve të përfitueshmërisë dhe i situatës financiare të bizneseve, pritet të 
ndikojë në rritjen e investimeve private. rënia e investimeve është balancuar 
nga niveli i lartë i shpenzimeve konsumatore dhe i tregtisë, të mbështetura 
nga ecuria pozitive e tregut të punës dhe nga rënia e çmimit të naftës. 
rënia e çmimit të naftës, ka ndikuar gjithashtu edhe në uljen e presioneve 
inflacioniste. Megjithatë, inflacioni bazë vazhdon të jetë përtej zonës së 
sigurisë, të përcaktuar nga Banka Qendrore (rezerva Federale). Komiteti i 
FOMC-së1 ka mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit që prej muajit 
qershor të vitit të kaluar. Politika monetare është drejtuar nga shqetësimet për 
zhvillimet e inflacionit dhe nga konsideratat për të ndaluar ngadalësimin e 
rritjes ekonomike. 

EcUrIA E ÇmImIT Të NAFTëS
Çmimi i naftës që pas muajit gusht të vitit 2006, kur arriti nivelet më të larta 

historike të tregtimit, është luhatur rreth nivelit 60 dollarë për fuçi. Megjithatë, 
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që nga fillimi i muajit shkurt të vitit 2007, ecuria e 
çmimit të naftës po shfaq një tendencë rritëse, që 
është rezultat i ndryshimit të pikës së ekuilibrit midis 
ofertës dhe kërkesës për naftë. Ulja e temperaturave 
në hemisferën e veriut në muajt e fundit, vlerësimet 
pozitive për ecurinë e ekonomisë botërore dhe ulja 
e çmimit të naftës gjatë pjesës së dytë të vitit 2006, 
kanë ndikuar në rritjen e kërkesës botërore për 
naftë. Nga ana tjetër, prodhimi i naftës është ulur 
pas hyrjes në fuqi të vendimeve për uljen e nivelit të 
prodhimit në vendet anëtare të organizatës së OPEC-
ut, ndërkohë që prodhimi nga vendet joanëtare ka 
qenë më i ulët se parashikimi. Sipas deklaratave të 
shumë vendeve anëtare të OPEC-ut, organizata do 
të përpiqet që ta mbajë çmimin e naftës mbi nivelin 
50 dollarë për fuçi dhe mundësisht pranë nivelit 60 
dollarë.

3. EKONOMIa SHQIPTarE 

3.1 PrODHIMI SIPaS SEKTOrëvE

Tremujori i katërt i vitit 2006 vlerësohet të ketë 
shënuar një rritje të ndjeshme ekonomike, të 
krahasueshme me normat më të larta të rritjes vjetore 
gjatë 4 viteve të fundit. Norma vjetore e rritjes së 
shitjeve në tremujorin e katërt shënoi 23 për qind, 
ndërkohë që në nivel vjetor shitjet e ekonomisë ishin 
rreth 16 për qind më të larta se ato të vitit 2005. 
Ecuria e shitjeve sugjeron se sektorët e ndërtimit, 
tregtisë dhe industrisë kanë luajtur rolin kryesor në 
rritjen ekonomike. 

Në bazë të ecurisë së indeksit të shitjeve të ndërmarrjeve ekonomike, 
gjykohet se sektorët e ekonomisë kanë regjistruar ritme të ndryshme rritjeje 
vjetore, gjatë 5 viteve të fundit. Sektori i shërbimeve është karakterizuar nga 
një normë mesatare rritjeje më e lartë se ajo e sektorëve të tjerë, ndërkohë që 
rritja e shitjeve në sektorët e transportit dhe telekomunikacionit ka qenë më 
e moderuar. 

2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare
Industri 18 14 3 10 17 12
Ndërtim 3 7 24 20 21 15
Tregti, hotele, restorante 19 10 10 19 14 14
Transport dhe telekomunikacion 4 19 6 11 7 9
Shërbime të tjera 21 10 5 23 33 19
Shitjet për ekonominë 15 12 9 16 16 14

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë, mars 2007.

Tabelë 2. rritja vjetore e 
shitjeve sipas sektorëve (në 
përqindje).
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Gjatë gjithë vitit 2006, u evidentua prirje rritëse në ritmet vjetore të vëllimit 
të shitjeve edhe në sektorin e industrisë. Në tremujorin e katërt 2006, shitjet 
shënuan një rritje prej rreth 22.8 për qind, krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. Ky përbën edhe ritmin më të lartë të shitjeve, të regjistruara në 
gjashtë vitet e fundit. Shitjet në nënsektorin e industrisë nxjerrëse, u dyfishuan 
në krahasim me një vit më parë. Një ecuri e tillë u reflektua edhe në nëndegë 
të industrisë së rëndë, si ajo e rafinimit, e metalurgjisë dhe e përpunimit 
të metaleve, që janë të lidhura drejtpërdrejt me industrinë nxjerrëse. Këto 
nëndegë, shënuan ritme të larta rritjeje krahasuar me një vit më parë. Sektori 
i industrisë përpunuese rezultoi me një rritje të qëndrueshme, me rreth 28.5 
për qind. Kontribut pozitiv në këtë ecuri dhanë edhe ritmet e larta rritëse në 
nëndegët e industrisë së lehtë. Ndërkohë, nënsektori i energjisë elektrike, ujit 
dhe gazit, shënoi vlera shitjeje, pothuaj të njëjta si edhe një vit më parë. 

Pesha ndaj 
totalit (në %)

Shitje ‘06/
Shitje ‘05

(në %)

Shitje Tr.Iv’06/
Tr.III’06

(në %)
Industria gjithsej 100 22.8 1.9
Industria nxjerrëse 9.0 48.5 8.0
Industria përpunuese 70.4 28.5 0.2
Energjia elektrike, ujë, gaz 20.6 0.1 5.6

Burimi: INSTAT, Indeksi i shitjeve, mars 2007.

Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e brendshme ra ndjeshëm, 
në tremujorin e parë të vitit 2007. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 
2006, prodhimi i energjisë u përgjysmua, duke vënë në vështirësi të mëdha 
furnizimin me energji elektrike të operatorëve të ndryshëm në ekonomi. rënia 
e theksuar e prodhimit të brendshëm të energjisë, u kompensua nga rritja 
e importit gjatë këtij tremujori. Importi u katërfishua, krahasuar me një vit 
më parë dhe me tremujorin paraardhës. Në total, importi i energjisë kaloi 
prodhimin e brendshëm. Kushtet e pafavorshme klimaterike si edhe kufizimet 
energjitike në rajon, u vlerësuan si shkaktarët kryesorë të kësaj situate, duke 
shtuar vështirësitë në administrimin e KESH-it.

Tabelë �. Ecuria e sektorit të 
industrisë për tremujorin e 

katërt 2006 (në përqindje).
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Humbjet vijuan të jenë të larta edhe gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2007. raporti i humbjeve 
ndaj energjisë së furnizuar, rezultoi rreth 40 për 
qind. Gjatë këtij tremujori, është regjistruar një rritje 
e humbjeve si rezultat i konsumit të pafaturuar, 
që përbën një tjetër faktor të rëndësishëm në 
përkeqësimin e situatës financiare të KESH. 

Shitjet në sektorin e ndërtimit, në tremujorin e 
katërt, ishin rreth 50 për qind më të larta se ato të 
tremujorit të katërt të vitit 2005 dhe rreth 60 për 
qind më të larta se ato të një tremujori më parë. 
rritja vjetore e shitjeve nominale të ndërmarrjeve të 
ndërtimit ishte rreth 15 për qind, duke qenë disi më 
e ulët se ajo e tre viteve të mëparshme. Ky tregues, 
dëshmon se ritmi i rritjes reale të sektorit të ndërtimit 
vazhdon të mbetet në nivele të krahasueshme me 
ato të viteve të mëparshme. Konsumi i dukshëm i 
çimentos gjatë vitit 2006 ka qenë pothuajse i njëjtë me atë të vitit 2005, 
ndërkohë që gjatë tremujorit të katërt sasia e çimentos së përdorur për ndërtim, 
ka qenë më e lartë sesa në tremujorët e katërt të dy viteve paraardhëse. Ecuria 
e treguesve të lejeve të ndërtimit, të miratuara për ndërtesa të reja gjatë vitit 
2006, dëshmon se kërkesa për ndërtime ka mbetur në nivele të njëjta me atë 
të viteve të kaluara. 

Tregtia me shumicë dhe me pakicë, sipas indeksit të shitjeve, ka regjistruar 
një rritje vjetore prej rreth 14 për qind. Gjatë 2 viteve të fundit, ritmet e rritjes 
vjetore të shitjeve të këtij aktiviteti kanë qenë të qëndrueshme dhe janë luhatur 
midis vlerave 10 dhe 20 për qind. Kontributi i shitjeve të tregtisë në normën 
vjetore të rritjes së shitjeve të përgjithshme të ekonomisë, ka qenë rreth 50 për 
qind për të gjithë periudhën. Shitjet e realizuara nga ndërmarrjet e transportit dhe 
të telekomunikacionit përfaqësojnë rreth 10 për qind të vlerës së përgjithshme 
të shitjeve. Ecuria e shitjeve të këtyre sektorëve, gjatë dy tremujorëve të fundit 
të vitit 2006, sugjeron një rimëkëmbje të tyre pas ngadalësimit të vërejtur në 
tremujorin e dytë të vitit. Transporti hekurudhor i mallrave dhe ai i naftës, kanë 
regjistruar nivelin më të ulët të aktivitetit, gjatë tremujorit të katërt. Megjithatë, 
vëllimi i ngarkim-shkarkimit në portet e vendit si edhe transporti hekurudhor 
dhe automobilistik i pasagjerëve, kanë arritur nivelin më të lartë të vitit po në 
këtë tremujor, duke dhënë sinjale pozitive për rritje të kërkesës së brendshme 
në ekonominë e vendit, fenomen ky i njohur në tremujorët e katërt në vite. 

Tabelë 4.Tregues të transportit hekurudhor, detar dhe rrugor . 
aktiviteti Njësia T4-05 T1-06 T2-06 T3-06 T4-06
Transporti hekurudhor i mallrave Mijë ton 101 115 129 127 79
Transport nafte Mijë ton 66 86 86 88 74
vëllimi i ngarkim-shkarkimit Mijë ton 1,178 921 1,139 1,201 1,206
Transporti i pasagjerëve
--Hekurudhor
--automobilistik (urban –sektori shtetëror)

Mijë pasagjerë 364
5,519

370
5,021

442
5,442

491
4,740

356
6,096

Burimi: INSTAT, Buletini Statistikor Tremujor Nr. 4, 2006. 
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Shitjet e realizuara nga aktivitetet e tjera të 
shërbimeve, kanë vazhduar të regjistrojnë ritme 
të larta rritjeje edhe në tremujorin e fundit të vitit 
2006. Shërbimet e ndërmjetësimit financiar dhe ato 
në fushën e pasurive të paluajtshme, të kërkimeve 
shkencore dhe të aktiviteteve të tjera profesionale, 
kanë gjeneruar rreth 80 për qind të shitjeve të 
përgjithshme të shërbimeve të tjera. 

Informacioni statistikor, mjaft i kufizuar për degën 
e bujqësisë gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, 
vështirëson kryerjen e analizave mbi kontributin e saj 
në ecurinë e ekonomisë. Nga vlerësimet më të fundit, 
rezulton se sipërfaqja e mbjellë me bimë bujqësore 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, ka mbetur 
pothuaj e pandryshuar në krahasim me atë të një viti 
më parë. rritja e parashikuar e prodhimit të bimëve 

të arave pritet të arrihet nëpërmjet një rendimenti më të lartë bujqësor. Në 
nëndegën e blegtorisë, parashikohet që rritja e prodhimit deri në fund të vitit 
2007, të arrihet si duke zgjeruar madhësitë e fermave, ashtu edhe duke rritur 
rendimentin në blegtori. Shkalla e ulët e mekanizimit të proceseve bujqësore 
si edhe niveli i lartë i copëzimit të sipërfaqeve të fermave, vlerësohen nga 
ekspertët e bujqësisë si pengesat kryesore në zhvillimin e degës së bujqësisë. 

 
Nëndega e agroindustrisë, pritet të ketë një ritëm më të ulët rritjeje gjatë 

vitit 2007, krahasuar me atë të një viti më parë. Parashikimet për rënie të 
investimeve në agroindustri gjatë vitit 2007, vlerësohet se do të kushtëzojnë 
më së shumti ecurinë në nëndegën përkatëse.

3.2 SEKTOrI FISKaL

Gjatë periudhës janar-shkurt 2007, janë shënuar 
zhvillime pozitive në ecurinë e treguesve kryesorë 
të financave publike. Të dhënat e Minstrisë së 
Financave, sugjerojnë ritme të kënaqshme të vjeljes 
së të ardhurave dhe të kryerjes së shpenzimeve, 
brenda kufijve të programuar. Për pasojë, bilanci 
fiskal për dy muajt e parë të vitit, rezultoi me rreth 
4.7 miliardë lekë suficit. 

Të ardhurat buxhetore, gjatë dy muajve të parë 
të vitit 2007, dëshmuan për vijimin e përpjekjeve 
aktive të administratës tatimore, në drejtim të vjeljes 
së të ardhurave. Si pasojë, niveli i tyre krahasuar 

me të njëjtën periudhë të një viti më parë rezultoi rreth 8.1 për qind. Ndër 
gjithë kategoritë e të ardhurave, ajo e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe mbi të 
ardhurat personale regjistruan ritmet më të larta të rritjes vjetore, përkatësisht 
me 23.8 dhe 27.4 për qind. aktiviteti i administratës doganore vlerësohet si 
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mjaft efektiv, përsa kohë që janë derdhur në buxhetin e shtetit më shumë të 
ardhura se sa parashikimi për periudhën. rënia e të ardhurave nga pushteti 
lokal, me rreth 15.8 për qind, mund të lidhet me uljen e ritmit të punës së 
administratës lokale, e cila në periudhën referuese mund të jetë angazhuar 
në procesin zgjedhor. 

Shpenzimet buxhetore janë kryer në masën e 30.7 miliardë lekëve, duke 
përbërë rreth 10 për qind të nivelit total të shpenzimeve të programuara për 
vitin 2007. Megjithë këtë fakt, shpenzimet buxhetore kanë qenë më të larta se 
e njëjta periudhë e vitit të kaluar, duke shënuar një ritëm pozitiv rritjeje, prej 
afër 21.5 për qind. Në arritjen e këtyre ritmeve dhanë kontribut si rritja vjetore 
e kategorisë së shpenzimeve korente ashtu edhe ajo e shpenzimeve kapitale. 
Shpenzimet korente ishin rreth 10.8 për qind më të larta se sa një vit më parë, 
ndërkohë që ato kapitale gati u trefishuan. 

Pozitiv është fakti se në mbulimin e shpenzimeve kapitale, gjithnjë e më 
shumë po e luan rolin parësor financimi i brendshëm. Ndonëse shpenzimet 
kapitale kanë pësuar një rritje të kënaqshme gjatë muajve të fundit, është ende 
shpejt të gjykohet për shpërndarjen e tyre në kohë. Kjo për faktin se struktura 
e kryerjes së tyre në kohë, përcaktohet në mënyrë të konsiderueshme nga 
ritmet e zbatimit të projekteve individuale edhe nga përparësitë e vendosura 
të qeverisë. Banka e Shqipërisë, mbështet në mënyrë të vazhdueshme idenë 
se një strukturë më harmonike e kryerjes së shpenzimeve buxhetore që në 
fillim të vitit, do të ulte mundësinë e përqendrimit të tyre në fund të tij. Një 
shpërndarje më e njëtrajtshme e tyre, do të ndihmonte në frenimin e presioneve 
inflacioniste në ekonomi, në periudha afatmesme. 

Deficiti fiskal, për periudhën janar – shkurt 2007 ka vazhduar ecurinë e 
viteve të fundit duke qenë më i ulët se niveli i planifikuar. Kështu, për këtë 
periudhë bilanci fiskal ka rezultuar me 4.7 miliardë lekë suficit, duke qenë viti 
i dytë rradhazi në të cilin, rezultati financiar i buxhetit perifrazohet me termin 
“suficit”. vlerësohet se suficiti i krijuar është një sinjal pozitiv për reduktimin e 
mëtejshëm të kostos së borxhit publik. 

3.3 TrEGU I PUNëS DHE I PaGavE 

Tremujori i katërt i vitit 2006 regjistroi përmirësim të dukshëm të treguesve 
të punësimit. Nga njëra anë, reforma në sektorin publik, ka vazhduar të ulë 
numrin e të punësuarve, ndërkohë që duket se sektori privat jobujqësor ka 
arritur të tërheqë një pjesë të forcës së lirë të punës. Zbatimi i politikës së 
qeverisë, që synon uljen e taksave për biznesin e vogël si edhe forcimi i 
kontrolleve nga ana e administratës publike, kanë nxitur procesin e regjistrimit 
të të punësuarve, duke i ngushtuar hapësirat e veprimit tregut jozyrtar të 
punës. Duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2006, numri i të punësuarve 
është rritur së bashku me procesin e regjistrimit të punëkërkuesve pranë 
zyrave të punësimit. Në fund të vitit 2006, numri i të punësuarve u rrit me 
rreth 4000 vetë krahasuar me një tremujor më parë, ndërkohë që një vit më 
parë kjo rritje ishte me 1000 vetë. Forcat e punës gjatë vitit 2006 u rritën 
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me më shumë se 1600 vetë, duke kthyer tendencën e viteve të fundit, kur ky 
tregues pësonte rënie të vazhdueshme. Si rezultat i dinamikës së mësipërme të 
treguesve të tregut të punës, norma e papunësisë, regjistroi një vlerë relativisht 
të qëndrueshme, rreth 13.9 për qind.

Tabelë 5. Treguesit e tregut të punës (në mijë vetë).
viti 2005 viti 2006

Tr.1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.1 Tr. 2 Tr. 3 Tr.4
Forca e punës gjithsej  1,087.0  1,086.0  1,086.0  1,086.0  1,082.9  1,081.3  1,084.1 1,084.5
a. Të punësuar gjithsej  931.0  931.0  931.2  932.0  931.0  931.3  934.4 935.1
i) në sektorin shtetëror  176  175.6  175.6  175.0  174.0  172.1  170.5 169.0
ii) në sektorin privat jobujqësor  213.0  213.4  213.6  215.0  215.0  217.1  221.9 224.1
iii) në sektorin privat bujqësor  542.0  542.0  542.0  542.0  542.0  542.0  542.0 542.0
B. Papunësia
i) të papunë gjithsej 156.0 155.0 154.8 154.0 151.8 150.1 149.7 149.5
ii) norma e papunësisë (në %) 14.3 14.3 14.2 14.2 14.0 13.9 13.8 13.9

Burimi: INSTAT, Konjuktura, Tetor-Dhjetor 2006.

Edhe periudha janar-shkurt 2007, regjistroi prirje 
pozitive të treguesve të tregut të punës. U shënua rënie 
e numrit të të papunëve dhe rritje e ndjeshme e numrit 
të punëkërkuesve, të regjistruar në zyrat e punësimit. 
Krahasuar me dhjetorin e vitit 2006, në fund të muajit 
shkurt të vitit në vijim, numri i të papunëve ra me rreth 
1860 vetë.

Sipas të dhënave më të fundit nga Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Mundësive të Barabarta, në 
fundin e muajit shkurt, numri i personave të regjistruar 
si të papunë në zyrat e punës është 147.930 vetë. 
Duke supozuar si të pandryshuar forcën e punës, 
që nga fundi i dhjetorit të vitit të kaluar, kjo shifër 
përkthehet në një rënie potenciale prej 0.2 për qind 
të normës së papunësisë. 

Paga mesatare në sektorin shtetëror gjatë vitit 
2006, krahasuar me një vit më parë u rrit mesatarisht me 7.5 për qind. rritja 
më e ndjeshme u evidentua në tremujorin e katërt të vitit 2006. vlerësohet se 
rritja vjetore e pagave për vitin 2006 edhe pse më e lartë se rritja vjetore e 
një viti më parë, duke qenë brenda programit të qeverisë, nuk ka shkaktuar 
presione të shtuara inflacioniste në ekonomi, nga krahu i ofertës.

3.4 SEKTOrI I jaSHTëM I EKONOMISë

Sipas të dhënave paraprake të bilancit të pagesave, deficiti i bilancit të tregtisë së 
mallrave, për dy muajt e parë të vitit 2007, ka qenë rreth 290 milionë euro ose rreth 
23 për qind më i lartë se ai i së njëjtës periudhë të një viti më parë. Në krahasim 
me muajin dhjetor të vitit 2006, bilanci i akumuluar për 12 muaj2 ka qenë më i 
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lartë si për muajin janar ashtu edhe për muajin shkurt. rritja më e lartë e importeve 
krahasuar me atë të eksporteve, ka ndikuar në thellimin e vazhdueshëm të deficitit 
tregtar. Flukset hyrëse, të gjeneruara nga eksportet gjatë dy muajve të parë të vitit, 
kanë mbuluar rreth 28 për qind të shpenzimeve për blerjen e mallrave të huaj. 

Tabelë 6. Bilanci tregtar i mallrave për periudhën dhjetor 2006-shkurt 2007 (në 
milionë euro).

2006 2007 2007
 Dhjetor janar Shkurt jan-Shkurt Dhjetor janar Shkurt
 Fluks mujor Ndryshimi vjetor
Balanca -189 -140 -152 -292 0.06 0.23 0.23
 Eksporte 55 54 62 116 0.20 0.17 0.35
 Importe 244 194 213 407 0.09 0.22 0.26
 Balanca e akumuluar e 12 muajve 
Balanca -1,780 -1,807 -1,835
 Eksporte 631 582 655
 Importe 2,411 2,201 2,490

Burimi: Banka e Shqipërisë, mars 2007.

Gjatë dy muajve të parë të vitit, norma vjetore e 
rritjes së importeve dhe eksporteve të mallrave ka 
qenë mjaft e lartë. Eksportet janë rritur me 26 për 
qind dhe importet janë rritur me 24 për qind. 

Në krahasim me dy muajt e parë të vitit 2006, janë 
eksportuar më shumë mallra industrialë që shërbejnë 
si lëndë e parë në procesin e prodhimit. Eksportet e 
kësaj kategorie për këta dy muaj, kanë shënuar një 
vlerë rreth 40 milionë euro, ndërkohë që rritja më e 
lartë është regjistruar në kategoritë e bakrit, aluminit 
dhe xeherorëve. rieksportet vazhdojnë të mbeten 
të përqendruara në grupet e artikujve tekstilë dhe 
të veshjeve të këmbës. Për dy muajt e parë të vitit, 
këto dy grupe kanë gjeneruar mbi 50 për qind të të 
ardhurave të përgjithshme nga eksporti i mallrave.

Struktura e importeve sipas grupeve të përdorimit është më e balancuar sesa 
ajo e eksporteve. Me përjashtim të kategorisë së grupmallrave industrialë, e 
cila ka dhënë një kontribut të theksuar në rritjen vjetore të importeve, kategoritë 
e tjera kanë dhënë një kontribut modest dhe të barabartë. Kërkesa e bizneseve 
për lëndë të parë dhe produkte të tjera të nevojshme në procesin e prodhimit, 
ka përfaqësuar pjesën më të madhe të kërkesës për mallra importi. Gjatë dy 
muajve të parë të këtij viti janë importuar më shumë lëndë djegëse, kafshë të 
gjalla, gizë, alumin si dhe lloje të ndryshme produktesh industriale, në krahasim 
me të njëjtën periudhë të vitit 2006. 

2007
janar- shkurt

2006
janar-shkurt

Kontributi në rritjen e 
vlerës së përgjithshme

 Eksporte
Ushqime dhe pije 4.6 3.4 1.4%
Mallra industrialë 37.9 24.6 17.5%

Tabelë 7. Grupet e 
eksporteve dhe importeve 
sipas tipit të konsumit 
përfundimtar, në mln euro.
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Mjete transporti 0.2 0.1 0.2%
Mallra kapitalë 4.3 3.8 0.5%
Mallra konsumi (joushqimorë) 63.0 55.1 7.8%
 Importe
Ushqime dhe pije 41.5 37.5 1.1%
Mallra industrialë 206.7 160.0 14.8%
Mjete transporti 26.8 20.6 2.0%
Mallra kapitalë 61.4 54.2 2.0%
Mallra konsumi (joushqimorë) 50.6 43.5 2.0%

Burimi: Banka e Shqipërisë, mars 2007. 

Struktura gjeografike e tregtisë së jashtme nuk ka shënuar ndyshime 
të rëndësishme, gjatë muajve të parë të vitit 2007. vendet e Bashkimit 
Evropian mbeten partneret kryesore tregtare, ndërkohë që pjesa dërrmuese 
e transaksioneve, realizohen me Italinë dhe Greqinë. Gjatë viteve të fundit, 
është vërejtur një intensifikim i marrëdhënieve tregtare me vendet e tjera të 
rajonit, me Turqinë dhe me Kinën.

4. ZHvILLIMET Në ÇMIMET E KONSUMIT

4.1 INFLaCIONI DHE aMBIENTI MaKrOEKONOMIK

Norma vjetore e inflacionit në muajin mars 2007, regjistroi vlerën 2.7 për 
qind ndërkohë që tremujori i parë i këtij viti, rezultoi me një normë vjetore 
mesatare 2.8 për qind. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, inflacioni vjetor 
shfaqi një prirje të qëndrueshme dhe pranë objektivit e parashikimeve të Bankës 
së Shqipërisë. Procesi i vendimmarrjes së politikës monetare ka konsideruar 
me kujdes ndikimin e faktorëve të krahut të ofertës dhe të kërkesës, duke synuar 
ruajtjen e ekuilibrave të tyre. Megjithë shifrat e ulëta të inflacionit, presionet 
inflacioniste në ekonomi kanë shfaqur shenja rritjeje, gjatë tremujorit të parë 
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të vitit 2007. Kjo, ka ardhur si rezultat i presioneve të 
shtuara nga ana e faktorëve të ofertës, me origjinë 
jashtë ekonomisë së vendit. Më konkretisht, prania 
e prirjes rritëse të çmimeve të importit, intensifikimi i 
ritmeve nënçmuese të monedhës vendase ndaj asaj 
evropiane si edhe luhatshmëria e lartë e çmimit 
të naftës në tregun ndërkombëtar, kanë filluar të 
ndikojnë mbi inflacionin. Megjithatë, zhvillimet e 
kontrolluara në sferën e politikës monetare dhe të 
asaj fiskale, si edhe ritmet e kënaqshme të treguesve 
të kërkesës së brendshme, vlerësohet të kenë zbutur 
presionet inflacioniste në ekonomi.

Kushtet monetare dhe politika monetare, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2007, kanë mbështetur 
përpjekjet për të vënë nën kontroll presionet 
inflacioniste nga krahu i ofertës. Gjatë periudhës 
dhjetor 2006 – mars 2007, qëndrimi i politikës monetare ka qenë neutral. 
Prirja e qëndrueshme e normave reale të interesit në terma 12-mujorë 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, është shprehje e përçimit më të plotë 
të vendimeve të politikës monetare tek operatorët e tregut bankar dhe 
ndërbankar. Për pasojë, është arritur të administrohet drejt niveli i likuiditetit 
në treg. Në përgjigje të pritjeve për një kërkesë në rritje nga ana e sektorit 
publik dhe atij privat për mjete monetare, në muajt e parë të vitit 2007 u 
faktuan ritme më të larta të rritjes vjetore të ofertës monetare se sa ato të një 
viti më parë. ritmet e kreditimit vijuan të jenë të larta, por të qëndrueshme. 
Përballë prirjeve të mësipërme, ritmet rënëse vjetore të treguesit të raportit 
të parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare deri në 22.6 për qind, 
dëshmojnë për rritjen e pranisë së sistemit bankar në aktivitetin ekonomik të 
vendit. Kuadri i kushteve monetare të sipërtrajtuara si edhe prania e kërkesës 
së moderuar të qeverisë për likuiditet, krijuan një klimë të konsoliduar për 
frenimin e presioneve inflacioniste, gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. 

Kushtet fiskale, gjatë tremujorit të parë të vitit 
2007, kanë kontribuar në mosshtimin e presioneve 
inflacioniste, të shkaktuara nga pëqendrimi i 
shpenzimeve buxhetore, në fund të vitit të kaluar. 
aktiviteti i mirë në vjeljen e të ardhurave dhe kryerja 
e përmbajtur e shpenzimeve buxhetore, kanë bërë 
që financat publike të rezultojnë me një suficit prej 
afër 4.7 miliardë lekësh, për periudhën janar-shkurt 
2007. Megjithatë, gjatë periudhës referuese janë 
kryer vetëm 10 për qind e shpenzimeve të projektuara 
në buxhetin e shtetit, për vitin në vijim. Ndonëse është 
ende shpejt për të gjykuar, e dhëna e mësipërme 
sugjeron që një përsëritje e profilit strukturor të vitit 
të kaluar në kryerjen e shpenzimeve, është mjaft 
e mundshme. Banka e Shqipërisë, vlerëson këtë 
sinjal, duke nënvizuar idenë për një shpërndarje më 
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të njëtrajtshme të shpenzimeve buxhetore, gjatë pjesës së mbetur të vitit. Një 
zhvillim i tillë do të ndihmonte në zbutjen e presioneve inflacioniste nga krahu 
i ofertës.

Kërkesa e brendshme, gjatë tremujorit të katërt të vitit 2006 dhe muajve 
të parë të vitit 2007, ka paraqitur zhvillime pozitive në disa prej treguesve 
më të rëndësishëm të saj. rritja e ndjeshme vjetore e vëllimit të shitjeve në 
ekonomi (23 për qind), e aktivitetit të importit dhe të eksportit (24 dhe 26 
për qind), e konsumit të karburanteve dhe e importit të autoveturave, kanë 
mbështetur zhvillimet e qëndrueshme në inflacion. Nga analizat periodike të 
Bankës së Shqipërisë, rezulton se ritmet e rritjes së kërkesës së brendshme, 
janë përballuar pa sforcime nga kapacitetet e disponueshme që kanë operuar 
në ekonomi, gjatë tremujorit të katërt të vitit të kaluar. Nisur nga vlerësimet e 
mësipërme, kostot e prodhimit të të mirave dhe të shërbimeve, nuk gjykohet 
të jenë rënduar, fakt që është reflektuar në sjelljen e qëndrueshme të çmimeve 
respektive. Kjo analizë mbështetet edhe nga të dhënat e indeksit të çmimeve 
të prodhimit. Prirja rritëse e ritmeve vjetore të tij, ka qenë mjaft modeste në 
fund të vitit 2006.

 
Ecuria në treguesin e çmimeve të importit, të çmimit të naftës dhe sjellja 

e kursit të këmbimit, kanë përforcuar praninë e presioneve inflacioniste nga 
krahu i ofertës, në fillimin e këtij viti. Norma vjetore e indeksit të çmimeve të 
importit (IÇI) shfaqi prirje rritëse të dukshme, gjatë tremujorit të parë të vitit 
2007. Ndonëse normat vjetore të indekseve të harmonizuara të çmimeve të 
konsumit (IHÇK), të vendeve kryesore partnere tregtare të Shqipërisë kanë 
qenë të stabilizuara, gjatë muajve të parë të vitit, agregatë të veçantë të IHÇK 
kanë regjistruar norma të larta rritjeje, sidomos në Eurozonë dhe veçanërisht 
në Greqi. Për më tepër, presionet inflacioniste me origjinë jashtë ekonomisë 
së vendit janë faktorizuar më tej nga sjellja e pafavorshme e kursit të këmbimit 
lekë/euro. 
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T4-06* janar-07* Shkurt-07* Mars -07* T1-07*
Greqi** 3.2 3 3 2.8 2.9
Itali** 2.0 1.9 2.1 2.1 2.0
Eurozonë (25 vende)** 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1

Burimi:IÇK - INSTAT, mars 2007; http://epp.eurostat.ec.europa.eu; Shënime: (*)Shifrat për 
tremujorët janë mesatare e treguesve përkatës mujorë; (**) Të dhënat i përkasin inflacionit të 
llogaritur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit (IHÇK).

ritmet vjetore nënçmuese të lekut ndaj euros, janë intensifikuar gjatë 
periudhës dhjetor 2006 - mars 2007, duke ndikuar në shtrenjtimin e mëtejshëm 
të importeve. Prirja rritëse e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar është 
përcjellë në mënyrë modeste në tregun vendas. Këtë sjellje, vlerësohet ta ketë 
favorizuar mbiçmimi i vijueshëm i monedhës vendase ndaj asaj amerikane. 
Për pasojë, luhatjet në ndryshimet vjetore të çmimeve të naftës në tregun 
vendas, kanë qenë shumë më të sheshuara se sa ato të vërejtura në tregun 
ndërkombëtar. Për këtë arsye, ato nuk kanë shkaktuar luhatje në çmimet e 
kategorisë përkatëse të inflacionit të vendit. 

4.2 INFLaCIONI SIPaS KaTEGOrIvE DHE NDIKIMI I FaKTOrëvE

Në një analizë më të hollësishme të ecurisë së 
çmimeve të konsumit sipas kategorive bazuar në 
funksionin të tyre ekonomik, do të evidentohet në 
mënyrë më specifike, ndikimi i faktorëve të ndryshëm 
të ambientit makroekonomik mbi vlerat e inflacionit. 
Norma pozitive rritjeje shënuan thuajse të gjitha grupet 
e shportës, nën presionin e faktorëve të brendshëm 
dhe të jashtëm. Ndryshimet vjetore të çmimeve të 
mallrave të kategorive “Ushqime të përpunuara”, 
“Strehim” dhe “Mallra të administruar”, formuan mbi 
86 për qind të normës mesatare vjetore të inflacionit 
total, për këtë tremujor.

Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “Ushqime 
të përpunuara”, regjistroi shifrën më të lartë në 
muajin mars 2007, rreth 3.3 për qind. Për tremujorin 
e parë kjo normë u luhat rreth vlerës 3 për qind. 
Norma vjetore e inflacionit të kësaj kategorie, ka 
përvijuar një prirje rritëse duke filluar nga muaji maj 2006. Inflacioni i lartë 
është shkaktuar nga faktorë administrativë, si ai i rritjes së akcizës për duhanin 
në muajin shtator 2006. Krahas këtij faktori, çmimet e larta jashtë vendit të 
mallrave “duhan” dhe “pije alkolike”3, kombinuar me humbjen e vlerës së 
lekut ndaj euros4, kanë përçuar rritje të presioneve inflacioniste në mënyrë 
më të drejtpërdrejtë në inflacionin e vendit, nëpërmjet kategorisë “Ushqime të 
përpunuara”. 

Tabelë 8. Normat vjetore të 
inflacionit të Italisë, Greqisë, 
Eurozonës (në përqindje).
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Pije alkolike dhe Duhan
Inflacioni vjetor (%)

Ushqime dhe pije joalkoolike
Inflacioni vjetor (%)

Shqipëri Itali Greqi Shqipëri Itali Greqi
Mars ‘06 1.8 6.7 3.3 0.2 1.0 2.1
Qershor ‘06 1.6 6.6 4.9 0.8 1.3 3.5
Shtator ‘06 11.4 6.4 6.7 1.9 2.5 4.7
Dhjetor ‘06 12.0 6.4 10.7 0.5 2.7 4.3
Mars ‘07 12.2 5.7 10.8 -0.5 2.4 2.7

Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it; Shërbimi Kombëtar Statistikor i Greqisë; faqja 
e internetit: http:/www.statistics.gr; INSTAT, IÇK mars 2007.

Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “Ushqime të papërpunuara” erdhi 
në rritje gjatë dy muajve të parë të vitit (1.5 dhe 1.8 për qind), për të mos 
shënuar asnjë ndryshim në muajin mars. Sjellja e kësaj kategorie, dominohet 
kryesisht nga luhatshmëria e lartë në çmimet e frutave dhe zarzavateve.

Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “Strehim”, në dy muajt e parë të 
vitit qëndroi e pandryshuar rreth nivelit 4.3 për qind, për t’u rritur në 5.1 për 
qind në muajin mars 2007. Inflacioni vjetor i kësaj kategorie, ka shënuar 
vlera të larta që nga fillimi i vitit 2004, duke reflektuar luhatjet në çmimet 
e qirasë dhe të rentës së imputuar. Çmimi i qirasë ka pasqyruar rritjen e 
kërkesës së brendshme, si pasojë e migrimit të brendshëm të popullsisë drejt 
zonave urbane si edhe ndryshimet në çmimet e energjisë elektrike. rritja e 
inflacionit të kësaj kategorie në muajin mars 2007, mund të jetë shkaktuar 
nga përfshirja në çmimin e qirasë e informacionit për rritjen e taksave mbi 
pasuritë e paluajtshme. 

Norma vjetore e kategorisë “Shërbime”, shënoi një rritje vjetore modeste 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. Në fund të këtij tremujori, inflacioni vjetor 
i këtyre çmimeve qëndroi në shifrën 1.9 për qind. Gjatë dy muajve të fundit, 
çmimet e transportit kanë shënuar rritje, duke përcaktuar prirjen e çmimeve të 
kategorisë. Ndërkohë, çmimet për shërbimet e hotelerisë dhe të restoranteve 
kanë vijuar të rriten, me rreth 2 për qind në vit. Kërkesa e brendshme në rritje 

Tabelë 9. Normat vjetore 
të inflacionit sipas grupeve 

kryesore. 
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për një cilësi më të lartë të shërbimeve të hotelerisë dhe të restoranteve si 
edhe përdorimi i mallrave të importit si përbërës të rëndësishëm në shërbimet 
përkatëse, kanë ndikuar në ruajtjen e një prirjeje jorënëse të çmimeve të kësaj 
kategorie, rreth vlerës 2 për qind. 

Kategoritë “Mallra konsumi joushqimorë” dhe “Mallra konsumi afatgjatë”, 
kanë regjistruar norma vjetore inflacioni negative për periudhën në fjalë. 
Për çmimet e mallrave të konsumit afatgjatë, kjo rënie është një fenomen 
i vërejtur prej disa vitesh, i cili vlerësohet të jetë akomoduar nga një sërë 
faktorësh. vetë natyra e shkëmbyeshme e këtyre mallrave në tregun e huaj, 
i bën ata subjekte të konkurrencës së jashtme dhe të globalizimit. Zhvillimet 
e favorshme të kursit të këmbimit lek/usd, kanë ndihmuar rënien e çmimeve 
të importit në lekë, të këtyre mallrave. Nga ana tjetër, çmimet e kategorisë 
“Mallra konsumi joushqimor” nuk kanë kontribuar pothuaj aspak në normën 
vjetore të inflacionit, gjatë tremujorit të parë të vitit. 
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Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “Çmime të administruara”, ka 
vijuar të regjistrojë vlera të larta, duke formuar një të tretën e inflacionit 
mesatar të periudhës në fjalë. Çmimet e kësaj kategorie, janë luhatur brenda 
kufijve 7-8 për qind për periudhën gusht 2006-mars 2007, që pas rritjes së 
fundit të çmimit të energjisë me 14 për qind. rënia e normës vjetore me 0.5 
pikë përqindjeje, në krahasim me tremujorin e kaluar ka ardhur nga rënia e 
tarifave në shërbimet shëndetësore. Në këtë sjellje, gjykohet të ketë ndikuar 
edhe zbatimi i reformave në politikën e rimbursimit të barnave mjekësorë. 
Ndërkohë që çmimet e telekomunikacionit, që prej muajit tetor 2006 kanë 
vijuar të ulen me rreth 2.5 për qind në terma vjetorë.

5. ZHvILLIMET MONETarE DHE TrEGjET FINaNCIarE

5.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së SHQIPërISë

Kushtet monetare, gjatë tremujorit të parë të 
vitit, janë karakterizuar nga zgjerimi i mëtejshëm 
i ofertës monetare në ekonomi, në përputhje me 
kërkesën reale të ekonomisë për mjete monetare. 
Norma e inflacionit gjatë tremujorit të parë, ka 
rezultuar mesatarisht 2.8 për qind, ndërsa normat e 
interesave në tregjet financiare kanë reflektuar rritjen 
e normës bazë të muajit nëntor. Parashikimi brenda 
objektivit dhe vlerësimi i përgjithshëm për ecurinë 
e pritshme të inflacionit nga ana e konsumatorëve, 
janë reflektuar në ruajtjen e normës bazë të interesit 
të pandryshuar, në 5.5 për qind. Megjithatë, Banka 
e Shqipërisë konstaton se ritmet aktuale dhe ato 
të pritshme të zgjerimit të mjeteve monetare në 
ekonomi, mbartin rreziqe për ecurinë e normës së 
inflacionit në periudhën afatmesme.
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Politika monetare gjatë tremujorit të parë është 
orientuar në administrimin e kushteve të likuiditetit, 
nëpërmjet operacioneve të saj në tregun e 
hapur. Në muajin janar, niveli relativisht i lartë i 
likuiditetit në tregun ndërbankar, ushtroi presione 
mbi normat e interesave në tregun e depozitave 
dhe në atë të letrave me vlerë. Likuiditeti u rrit, në 
sajë të kthimit të parasë jashtë bankave në sistem. 
Në këto kushte, operacionet monetare konsistuan 
në tërheqjen e rreth 6 miliardë lekëve nëpërmjet 
maturimit të repove të anasjellta me afat një dhe 
tremujor. 

Në muajin mars, Banka e Shqipërisë tërhoqi rreth 
2.5 miliardë lekë likuiditet, nëpërmjet shitjeve me të 
drejta të plota të bonove të thesarit. Në periudhën 
afatshkurtër, niveli i likuiditetit është administruar 
nëpërmjet repove njëjavore. Këto operacione, kanë 
synuar ruajtjen e normës së interesit ndërbankar të likuiditetit afër normës 
bazë dhe përcjelljen e sinjaleve të politikës monetare, në normat me afat më 
të gjatë maturimi në tregun e depozitave dhe të kredive.

Në tregun e letrave me vlerë të qeverisë, ekuilibri i normave të interesit ka 
rezultuar i ndjeshëm nga kërkesa më e ulët e qeverisë krahasuar me muajin 
dhjetor dhe nga niveli i lartë i likuiditetit në sistem, në tremujorin e parë. 
administrimi i likuiditetit në periudhën shkurt-mars 2007, synoi minimizimin 
e luhatjeve të normave të interesit të letrave me vlerë. Ndërkohë, Banka e 
Shqipërisë gjatë tremujorit të parë të vitit nuk ka qenë e pranishme në tregun 
valutor. Zhvillimet në këtë treg gjatë kësaj periudhe, dëshmojnë për fillim të 
prirjeve nënçmuese të lekut ndaj shportës së monedhave kryesore të tregtisë. 

Operacionet monetare të Bankës së Shqipërisë kanë mundësuar realizimin 
e objektivit sasior të saj, mjeteve të brendshme neto, brenda parametrave 
që synojnë stabilitet monetar. Niveli i rezervës valutore neto të Bankës së 
Shqipërisë, ka rezultuar rreth 129 milionë usd mbi nivelin objektiv.

Mars
‘06

Shtator
‘06

Dhjetor
‘06

janar 
‘07

Shkurt
‘07

Mars
‘07*

rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,117 1,252 1,268 1,259 1,251 1,243 
aktuale 1,202 1,296 1,394 1,397 1,398 1,372 
Diferenca (a-Obj) 85 44 126.8 137.5 146.6 129.0 
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 85.0 82.9 86.9 87.4 87.9 88.4
aktuale 61.9 71.2 73.2 67.0 67.2 71.2
Diferenca (a-Obj) -23.1 -11.7 -13.7 -20.4 -20.6 -17.2
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 325.8 335.8 342.4 334.7 335.9 338.5
aktuale 311.8 307.4 330.5 334.4 335.2 --
Diferenca (a-Obj) -14.0 -28.5 -11.9 -0.3 -0.7 --

*Të dhëna operative.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 10. realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë5.
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5.2 OFErTa Për MjETE MONETarE 

Oferta monetare, në periudhën dhjetor-shkurt, 
ka ruajtur tendencën rritëse të shfaqur që nga mesi 
i vitit të kaluar, duke arritur në një rritje vjetore prej 
17.9 për qind në fund të muajit shkurt. Zhvillimet në 
paranë e gjerë, nga kahu i ofertës janë mbështetur 
nga rritja e nivelit të depozitave me afat, me 29.8 
miliardë lekë. 

E parë nga këndvështrimi i kërkesës, rritja e 
ofertës monetare është nxitur kryesisht nga rritja e 
mjeteve të brendshme neto të sistemit bankar. Ndër 
komponentët kryesorë të këtij treguesi monetar 
ka qenë kredia për ekonominë, që ka dhënë dhe 
ndikimin kryesor në zgjerimin monetar. Ndryshimi 
vjetor i kredisë për ekonominë, në muajin shkurt, 
përbën 76 për qind të ndryshimit vjetor të ofertës 
monetare.

Niveli i parasë jashtë bankave, në muajin shkurt, 
është reduktuar me 5.3 për qind në krahasim me 
muajin dhjetor, duke reflektuar kështu tendencën 
historike të kthimit të parasë në sistemin bankar, 
pas periudhës së fundvitit. Përtej faktorit sezonal, ky 
zhvillim thekson prirjen e reduktimit të përdorimit të 
parasë cash në ekonominë vendase dhe rritjen e 
besimit të publikut ndaj sistemit bankar.

Kthimi i parasë jashtë bankave në sistemin bankar 
është pasqyruar në rritjen me 1.9 për qind të nivelit 
të depozitave në lekë të sistemit bankar, nga fundi 
i vitit të kaluar. Depozitat në lekë, sipas strukturës 
kohore për këtë periudhë, kanë shënuar rritje me 
6 për qind, në nivelin e depozitave me afat dhe 
reduktim, me 9.8 për qind në nivelin e depozitave 
pa afat. 

Si rrjedhojë e reduktimit të parasë jashtë bankave 
dhe të depozitave në lekë pa afat, agregati monetar 
M1 është zvogëluar me 6.9 për qind, në krahasim 
me muajin dhjetor të vitit 2006. Si përbërësi më likuid 
i ofertës monetare, ky agregat gjykohet të përcjellë 
ndryshime në kërkesën konsumatore. Ecuria e tij për 
dy muajt e parë të vitit, vlerësohet të këtë ndikuar në 
kahun zbutës të presioneve inflacioniste.

Depozitat në valutë kanë patur ritmin më të 
shpejtë të rritjes midis agregatëve monetarë. Sipas 
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strukturës kohore, depozitat në valutë të huaj kanë shënuar rritje në nivelin 
e depozitave me afat me 12.5 për qind, ndërsa depozitat në valutë pa afat 
janë reduktuar me 4 për qind, në krahasim me fundvitin 2006. Hyrjet e 
remitancave dhe reduktimi i spread-it të interesit midis depozitave me afat në 
lekë dhe atyre në valutë, janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e 
nivelit të depozitave me afat në valutë. 

Shkurt 
2007

Ndryshimi dymujor Ndryshimi vjetor
absolut Përqindje absolut Përqindje

Para jashtë bankave 154.5 -8.7 -5.3% 15.4 11.1
Depozitat totale 529.8 18.8 3.7% 88.7 20.1
 - Depozita në lekë 320.3 5.8 1.9% 37.0 13.0
 - Depozita në valutë 209.5 12.9 6.6% 51.7 32.8
 
M1 230.5 -17.0 -6.9% 11.4 5.2
M2 474.9 -2.9 -0.6% 52.4 12.4
M3 684.3 10.0 1.5% 104.1 17.9
Baza monetare 212.0 -5.6 -2.6% 23.1 12.2

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

5.3 KërKESa Për MjETE MONETarE

5.3.1 Kredia për ekonominë 

Kredia për ekonominë është rritur me ritme të 
qëndrueshme gjatë dy muajve të parë të vitit 2007, 
duke arritur në 203.5 miliardë lekë në fund të 
muajit shkurt ose në 22.4 për qind të PBB-së. Mbas 
rënieve të njëpasnjëshme në pjesën më të madhe të 
vitit 2006, muajt e parë të 2007-ës tregojnë për një 
qëndrueshmëri të normës së rritjes vjetore, me një 
tendencë të lehtë rritjeje në muajin shkurt, në 57.9 
për qind. Kjo ka ardhur më së shumti si pasojë e 
kontributit në rritje të kredisë afatshkurtër, të asaj 
në valutë dhe të asaj për biznese. Në raport me 
paranë e gjerë, teprica e kredisë kulmoi në 29.7 
për qind, duke demonstruar rritje të ndjeshme prej 
1.3 pikë përqindjeje, krahasuar me dhjetorin 2006. 
rritja e shpejtë e kredisë, mbetet burim i presioneve 
inflacioniste në periudhën afatmesme. 

Ecuria pozitive e kredisë ka ndikuar në rritjen e ndjeshme të peshës së saj 
ndaj aktiveve dhe depozitave të sistemit bankar, përkatësisht në 32.1 për 
qind dhe 38.4 për qind. Për dy muajt e parë të vitit 2007, teprica e kredisë 
së ekonomisë është rritur me 12.3 miliardë lekë ose dy herë më shumë se në 
të njëjtën periudhë, një vit më parë. Peshën kryesore e zë rritja e lartë mujore 
e muajit shkurt prej 9.3 miliardë lekësh, duke shënuar një sjellje të ndryshme 
nga ajo e deritanishmja për këtë periudhë të vitit. Kredia e re, e akorduar 
në këta dy muaj është 22.6 miliardë lekë ose 30 për qind më shumë se një 

Tabelë 11. Treguesit 
monetarë (në miliardë lekë).
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vit më parë. Struktura e kredisë në pjesën e parë të vitit, tregon zhvendosje 
drejt kredisë në valutë dhe asaj për biznese. Në fund të muajit shkurt, kredia 
në valutë dhe ajo për biznese përbënin përkatësisht 71.7 për qind dhe 66.2 
për qind të portofolit të kredisë. Normat vjetore të rritjes së tyre paraqesin 
tendencë rritëse. 

Boks. Ecuria e treguesve të kredisë. 

Kredia në lekë ka shënuar rritje me 2.� miliardë lekë. Ndërkohë, rritja vjetore është 
ngadalësuar më tej, duke arritur në 74.2 për qind për muajin shkurt. Kontributi 
vjetor i kredisë në lekë ndaj totalit, ka ardhur në rënie që prej verës së vitit të 
kaluar, dhe kjo sjell edhe rënien e lehtë të portofolit të kredisë në lekë ndaj totalit, 
në 28.� për qind. Zgjerimi i tepricës së kredisë në lekë është mbështetur në masë 
të njëjtë si nga individët ashtu dhe nga bizneset.

Kredia në valutë ka dominuar zhvillimet e tepricës së kredisë, duke kontribuar 
me më shumë se 67.4 për qind të rritjes vjetore të portofolit të kredisë. Norma 
vjetore e rritjes së kredisë në valutë mbas rënies së moderuar në muajin janar, 
iu rikthye trendit rritës në 52.9 për qind nga 49.5, që shënoi në dhjetor të 2006. 
rritja e financimit me kredi të bizneseve, ka kontribuar më shumë në zhvillimet e 
portofolit në valutë të kredisë. 

Kredia për individët, gjatë muajve të parë të vitit, është rritur në terma vjetorë me 
të njëjtin ritëm të muajit dhjetor, me 69 për qind, duke u pozicionuar në ��.8 për 
qind të portofolit të kredisë. Në raport me PBB-në ajo zë 8 për qind, në muajin 
shkurt. Portofoli i kredisë për individë, dominohet nga zgjerimi i vazhdueshëm i 
kredisë për financimin e blerjeve të pasurive të paluajtshme. Kërkesa më e lartë për 
apartamente, vitet e fundit është ndjekur dhe nga një zgjerim i ndjeshëm i kredisë 
për pasuri të paluajtshme. Kjo kredi, në muajin shkurt arriti deri në 62 për qind 
të portofolit të individëve. Kredia konsumatore, gjatë dy muajve të parë të vitit ka 
mbajtur një peshë të pandryshuar në portofolin total të kredisë prej 8.� për qind, 
duke shënuar rënie krahasuar me dhjetorin kur ajo zinte 9.1 për qind.
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Kredia për biznese, në fund të muajit shkurt ishte në nivelin e 15 për qind të PBB-së. 
Norma vjetore e rritjes arriti në 5�.� për qind në muajin shkurt, duke pasqyruar rritje 
krahasuar me dhjetorin. Kontributin kryesor në rritjen e kësaj kredie, e ka dhënë 
kredia për mbulimin e nevojave afatshkurtra të bizneseve për likuiditet si dhe për 
investime në makineri e pajisje. Kredia e përdorur për investime në makineri dhe 
pajisje përbën �5.1 për qind të kredisë për biznese. 

Një peshë të konsiderueshme (2�% të portofolit të kredisë për biznese) zë dhe 
kredia për pasuri të paluajtshme për biznese. rritja e vazhdueshme e çmimeve 
për ambiente biznesi dhe kërkesat e vet bizneseve për zgjerimin e aktivitetit të tyre 
apo rikonstruksionin e ambienteve aktuale, përbëjnë faktorët kryesorë që kanë 
çuar në këtë tablo. 

Analiza e shpërndarjes sektoriale të portofolit të kredisë 
së bizneseve, nxjerr në pah se sektori i tregtisë është 
sektori që tërheq më shumë kredi nga sistemi bankar. 
ritmet e rritjes së kredisë për këtë sektor, kanë mbetur 
pothuajse të pandryshuara gjatë dy muajve të parë të 
vitit 2007, me 8� për qind. 

Ndërkohë që ashtu sikurse edhe në dhjetor, muaji shkurt 
solli edhe një herë rritjen e portofolit të kredisë për 
ndërmjetësimin financiar, e cila përbëhet kryesisht nga 
kredia që bankat i japin kompanive të tyre të leasingut. 
Sektorët e ndërtimit dhe të industrisë përpunuese, kanë 
ruajtur të njëjtën peshë në portofolin e kredisë; 12.6 dhe 
14.2 për qind përkatësisht. Problemet që ka sektori i 
bujqësisë vazhdojnë ta mbajnë atë larg vëmendjes së 
sistemit bankar. Kredia për këtë sektor, përbën më pak 
se 1 për qind të portofolit të kredisë.  
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5.3.3 Financimi i qeverisë 

Si çdo fillim viti, gjatë muajve janar dhe shkurt, qeveria ka paraqitur 
një kërkesë të moderuar për para, në kushtet e një bilanci fiskal pozitiv. 
Gjatë kësaj periudhe, kjo kërkesë e qeverisë është mbuluar nga financimi 
i brendshëm, me 4.6 miliardë lekë. Pjesën më të madhe të këtij financimi e 
ka zënë emetimi i obligacioneve qeveritare të të tre maturiteteve, 2, 3 dhe 5 
- vjeçare, përkatësisht me 3.4, 2.9 dhe 4.0 miliardë lekë. Pjesë e financimit të 
brendshëm ka qenë dhe emetimi i bonove të thesarit. Shuma e maturuar ka 
tejkaluar shumën e emetuar, duke ulur portofolin e bonove të thesarit me 3.8 
miliardë lekë. Gjatë tremujorit të parë të këtij viti, individët dhe institucionet 
kanë rritur portofolet e tyre të bonove të thesarit, përkatësisht me 2.2 dhe 0.6 
miliardë lekë, ndërsa bankat tregtare e kanë ulur atë me 6.7 miliardë lekë. 
Në këtë mënyrë, bankat tregtare i janë përgjigjur zhvendosjes në strukturë të 

borxhit të qeverisë drejt atij afatgjatë (obligacione 
qeveritare). Në fund të vitit 2004, bonot e thesarit 
përbënin 97.2 për qind të totalit të borxhit të 
brendshëm ndërsa në fund të vitit 2006, kjo peshë 
ra në 87.9 për qind.

Në muajin shkurt, qeveria ka investuar likuiditetin 
e tepërt të siguruar nga borxhi afatgjatë tek bankat 
tregtare, në formën e repove të anasjellta, në shumën 
2.0 miliardë lekë. Në fund të këtij muaji, qeveria 
rezultoi me depozitë pranë Bankës së Shqipërisë në 
nivelin 6 miliardë lekë. Sjellja e kërkesës së qeverisë 
për mjete monetare është në linjë me zhvillimet e 
vërejtura gjatë vitit 2006. 

5.3.4 Mjetet valutore neto

Përbërësi valutor i kërkesës për para, ka shënuar 
rritje gjatë dy muajve të parë të vitit. Bankat tregtare 
kanë rritur nivelin e mjeteve valutore neto, në muajt 
janar – shkurt me 32 milionë usd, ndikuar nga 
hyrjet valutore në formën e depozitave më të larta 
se daljet në formën e kredive në valutë. Ndërkohë, 
edhe zhvillimet në rezervën valutore neto të Bankës 
së Shqipërisë kanë shtuar mjetet valutore neto të 
sistemit bankar. rezerva valutore neto e Bankës së 
Shqipërisë u rrit me 17.7 milionë usd, ndikuar nga 
disbursimet e huaja dhe nga blerjet me Ministrinë e 
Financave. Në total, mjetet valutore neto të sistemit 
bankar janë rritur me 49.8 milionë usd, duke arritur 
në nivelin 2.5 miliardë usd. Ndryshimet në kursin 
e këmbimit euro/usd, kanë patur ndikim të ulët në 
ecurinë e këtyre mjeteve. Duke shmangur efektin e 
kursit të këmbimit, rritja e tyre është 48.6 milionë 
usd.
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5.4 ZHvILLIMET Në TrEGjET FINaNCIarE 

Pas shtrëngimit të kushteve monetare në muajt korrik dhe nëntor të vitit 
të kaluar, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare neutrale, në 
tremujorin e parë të këtij viti. Normat e interesit në tregun e parasë janë 
ndikuar nga kushtet e rritjes së tepricës së likuiditetit, duke pësuar rënie 
krahasuar me tremujorin e kaluar, ndërkohë që mbeten në vlera më të larta 
sesa një vit me parë. Ndërsa normat e interesit në tregun e depozitave dhe 
në atë të kredisë në lekë, kanë reflektuar më tej sinjalin e politikës monetare 
në muajin nëntor. 

 

5.4.1 Tregu i parasë

Teprica e likuiditetit në sistemin bankar u rrit 
ndjeshëm në tremujorin e parë, si pasojë e hyrjes së 
parasë në sistem dhe efektit pozitiv të veprimeve të 
qeverisë. Niveli mesatar ditor i likuiditetit shënoi 4.2 
miliardë lekë nga 1.9 miliardë lekë, në tremujorin 
e katërt dhe 6.1 miliardë lekë në tremujorin e parë 
20066. 

Shpërndarja asimetrike e likuiditetit, bën që tregu 
ndërbankar të përdoret si burim për plotësimin 
e nevojave afatshkurtra për fonde. Të gjitha 
transaksionet në këtë treg, janë lidhur për maturitet 
7-ditor ose më të shkurtër (përgjithësisht njëditor). 
vëllimi mesatar ditor i huadhënies, rezultoi 1.78 
miliardë lekë7 nga 1.75 miliardë lekë në tremujorin 
e kaluar dhe 1.83 miliardë lekë në vitin e kaluar. 
Interesi mesatar për transaksionet 7-ditore është 
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rritur në 5.60 për qind nga 5.00 për qind në tremujorin e katërt 2006 dhe 
5.38 për qind, një vit më parë, duke qenë shumë pranë normës bazë të 
interesit. 

Investimi afatshkurtër i bankave në bono thesari, ka sjellë efekt pozitiv për 
rritjen e likuiditetit, një pjesë e të cilit u zhvendos në blerjen e bondeve. Efekti 
i krijimit të likuiditetit u pasua nga ulja e yield-eve të bonove të thesarit për të 
treja maturitetet (3-mujore, 6-mujore dhe 12-mujore). Në fund të muajit mars, 
yield-i 3-mujor zbriti në 5.69 për qind nga 6.45 për qind në fund të muajit 
dhjetor, ndërsa ai 12-mujor zbriti në 7.10 për qind nga 7.89 për qind. 

5.4.2 Tregu i kapitalit

Bankat vazhdojnë të jenë pjesëmarrëset e vetme aktive, që kanë plotësuar 
kërkesën për financim në ankandet e obligacioneve 2-, 3- dhe 5-vjeçare të 
qeverisë8. Portofoli i tyre në këto letra me vlerë është rritur me 12.1 miliardë 
lekë në tremujorin e parë, gjë që po zhvendos ngadalë strukturën kohore 
të investimit drejt afateve më të gjata. Yield-i i obligacioneve 2-vjeçare ka 
reflektuar të njëjtën ecuri rënëse të yield-eve 12-mujore, si rrjedhojë e rritjes 
së konkurrencës për to dhe tepricës së lartë të likuiditetit. ai është ulur në 
7.65 për qind në muajin mars ose 0.75 pikë përqindjeje poshtë yield-it të 
muajit dhjetor. E kundërt ka qenë ecuria e yield-eve të obligacioneve 3- dhe 
5-vjeçare, të cilat emetohen vetëm një herë në tre muaj. Në muajin mars, 
yield-i 3-vjeçar shënoi 8.90 për qind, ndërsa ai 5-vjeçar shënoi 10.14 për 
qind, duke u rritur përkatësisht me 0.10 pikë përqindjeje dhe me 0.46 pikë 
përqindjeje. 

Diferenca ndërmjet yield-eve afatgjata dhe atyre afatshkurtra, vazhdon të 
jetë pozitive. Me përjashtim të afateve 3-dhe 5-vjeçare, yield-et janë ulur 
paralelisht në tremujorin e parë, nxitur nga një politikë neutrale dhe rritja e 
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likuiditetit të tepërt në treg. Megjithatë, në fillim të muajit prill, është vënë re 
pakësim i likuiditetit në treg, gjë që ka sjellë rritjen e yield-eve të bonove të 
thesarit për të gjitha afatet9. 

5.4.3 Interesat e depozitave dhe të kredisë

Sipas të dhënave më të fundit10, në dymujorin e parë të vitit 2007, interesat 
e depozitave në lekë11 u rritën në të gjitha afatet, sidomos në ato 1 dhe 24-
mujore. Megjithatë, në muajin shkurt, u shfaqën shenja të uljes së interesave 
si: në llogaritë rrjedhëse; në depozitat 1- mujore dhe në depozitat 24-mujore, 
duke reflektuar kështu rritjen e likuiditeteve në sistem, në këtë periudhë. 

Kostoja e ndërmjetësimit vazhdon të luhatet rreth 
të njëjtit nivel, si rezultat i nivelit të lartë të kredisë 
në lekë. Kërkesa për kredi ka vazhduar të rritet, 
duke mos ushtruar presion për uljen e normave të 
kredisë. 

Në muajin shkurt 2007, interesi mesatar i 
ponderuar i kredive në lekë u rrit në 14.7 për qind, 
nga 12.9 për qind në muajin dhjetor. Si dymujor, 
interesi i kredive në lekë është rritur në të gjitha 
afatet, me përjashtim të kredive nga 1-3 vjet, të cilat 
përkundrazi, janë ulur.

Në dymujorin e parë 2007, interesat e depozitave 
në dollarë dhe në euro janë rritur në të gjitha 
afatet, me përjashtim të depozitave 24- mujore në 
euro dhe depozitave 36- mujore në dollarë. Në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka pasur gjithashtu rritje të 
interesave të depozitave në euro dhe në dollarë. Në këtë rritje, ka ndikuar 
politika shtrënguese e ndjekur nga Banka Qendrore 
Evropiane dhe rezerva Federale në fillim të vitit 
2007. 

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet spread-i i 
interesave realë të depozitave në lekë ndaj atyre 
në valutë, për afatet 12-mujore, i cili në muajin 
shkurt 2007, ra në nivele më të ulëta se në muajin 
dhjetor 2006. Për më tepër, kredia në valutë ka 
qenë e përqendruar në euro, duke i shtyrë bankat 
të tregohen më agresive në tërheqjen e fondeve në 
euro. 

Në muajin shkurt, u vunë re ulje të interesave 
të depozitave në dollarë, në të gjitha afatet, me 
përjashtim të interesave në llogaritë rrjedhëse, në 
depozitat pa afat dhe në depozitat 6- mujore. Kjo 
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sjellje është ndikuar nga pritshmëritë për uljen e 
normës bazë të interesit nga rezerva Federale, në 
fillim të vitit 2007. 

Në dymujorin e parë 2007, interesat e kredive 
në dollarë, janë ulur thuajse në të gjitha afatet, me 
përjashtim të interesave të kredive mbi 3 vjet, të 
cilat u rritën. Në muajin shkurt, interesi mesatar i 
ponderuar i kredive në dollarë, arriti në 8.97 për 
qind nga 9.4 për qind, që ishte në fund të muajit 
dhjetor. Interesat e kredive në euro janë ulur vetëm 
në afatet 6 muaj-1 vit dhe 1-3 vjet. Ulja e interesave 
të kredive në valutë, ndikon në uljen e kostos së 
ndërmjetësimit në valutë. Në nivel mesatar, interesi 
i ponderuar i kredive në euro është rritur lehtë, duke 
arritur në muajin shkurt, nivelin 8.3 për qind, nga 
8.2 për qind që ishte në fund të vitit 2006.

5.4.4 Kursi i këmbimit 

Sjellja e lekut gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, ka dëshmuar për një 
forcim të ritmeve të tij nënçmuese ndaj euros dhe atyre mbiçmuese ndaj 
dollarit amerikan. Tendenca nënçmuese e lekut ndaj euros është relativisht e 
re (që nga fundi i vitit 2006), ndërsa mbiçmimi i lekut ndaj dollarit është një 
tendencë më e hershme (që nga fundi i vitit 2005). Të njëjtën ecuri, paraqet 
dhe dinamika vjetore e sjelljes së kursit të këmbimit të lekut. Gjatë tre muajve 
të parë të vitit, kursi lek/euro është nënçmuar mesatarisht me 1.8 për qind 
ndërsa lek/usd është mbiçmuar mesatarisht me 6.4 për qind. 

Duke përjashtuar periudhën e festave të fundvitit dhe atë të Pashkëve, vihet 
re se ritmet e mbiçmimit të euros ndaj lekut, në tregun e brendshëm valutor, 
kanë qenë më të larta se ato të euros ndaj dollarit në tregun ndërkombëtar. 

Për periudhën janar-mars, mbiçmimi i euros kundrejt 
dollarit në tregun ndërkombëtar, rezulton 0.9 për 
qind ndërsa mbiçmimi i euros kundrejt lekut, rezulton 
2.1 për qind. Kështu, faktorë të tjerë të brendshëm 
kanë ushtruar presione nënçmuese mbi lekun. Ndër 
ta përmendim rritjen e shpenzimeve në valutë, për të 
përballuar importin e energjisë elektrike, ngushtimin 
e diferencës së normave të interesit lekë-valutë si 
dhe rritjen e ofertës për lekun, gjatë tremujorit të 
fundit të vitit 2006. 

Në terma efektivë nominalë vjetorë, leku është 
nënçmuar mesatarisht me 0.1 për qind, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2007. Nënçmimi i NEEr 
vihet re për herë të parë në katër vitet e fundit. Në 
fund të muajit mars, leku është këmbyer në nivelet 
94.98 lek/usd dhe 126.47 lek/euro. 
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SHëNIME

1 FOMC (Federal Open Market Committee) - Komiteti Federal i Tregut të 
Hapur. 

2 Bilanci i akumuluar i 12 muajve, llogaritet si shuma e 12 muajve 
paraardhës në çdo pikë / muaj të vitit. 

3 Inflacioni vjetor mesatar, për tremujorin e parë të këtij grupi mallrash për 
Eurozonën (27) është 4.4 për qind. 

4 Leku është nënçmuar ndjeshëm ndaj euros, gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. 
Norma mesatare vjetore e nënçmimit për këtë periudhë, rezultoi 1.9 për qind.

5 Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë pjesë e marrëveshjes së re 
PrGF/EFF 2006-2008, e nënshkruar midis Qeverisë Shqiptare, FMN-së dhe 
Bankës së Shqipërisë, në muajin janar të vitit 2006.

6 Fondet e tepërta në tremujorin e parë janë tërhequr nga Banka e Shqipërisë 
me anë të repove njëjavore dhe tremujore. 

7 Nga këto, 0.68 miliardë lekë kanë qenë me afat njëditor.
8 Obligacionet 5-vjeçare u emetuan për herë të parë, në muajin nëntor 2006.
9 Në muajin prill (11 prill), yield-i 12-mujor është rritur në 7.54 për qind.
10 Të dhënat më të fundit I përkasin muajit shkurt.
11 Shih: Shtojca statistikore, Tregjet Financiare: Tabela “Normat e interesit dhe 

ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të kredive në lekë”.
12 NEEr – kursi nominal efektiv i këmbimit i llogaritur kundrejt dy monedhave 

sipas një peshe të përafërt që zënë në tregtinë me jashtë, euro (80 për qind ) 
dhe usd (20 për qind). Që nga muaji prill 2004, NEEr është mbi nivelin 100. 
Një rritje e NEEr do të thotë mbiçmim i lekut. 
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SHTOjCë STaTISTIKOrE

INFLaCIONI
 

Tabelë 1. Norma vjetore e inflacionit (në përqindje).
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4 2.9
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3 2.9
Mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5 2.7
Prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3 2.4
Maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0 3.1
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9 2.4
Korrik 5.6 4.2 3.0 3.1 1.8 3.2
Gusht 4.1 5.5 3.0 2.7 2.3 2.9
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
Tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3 2.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2 3.0 2.9
Dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2 2.0 2.5
Mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4 2.4

Burimi: INSTAT.

Tabelë 2. Kontributi në inflacionin total i grupeve përbërëse të shportës.
Prill
-06

Maj 
- 06

Qershor
- 06

Korrik
- 06

Gusht
-06

Shtator
-06

Tetor
-06

Nëntor
-06

Dhjetor
- 06

janar
-07

Shkurt
-07

Mars 
- 07

Ushqime dhe pije 
joalkolike 1.03 1.51 0.80 1.86 0.51 -0.45 -0.59 0.45 0.09 0.66 0.70 0.32

Qira,ujë, lëndë 
djegëse,energji 0.84 1.00 1.04 0.88 1.78 2.32 2.19 1.91 1.87 1.70 1.70 1.84

Transport 0.13 0.23 0.24 0.19 0.13 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 0.01 0.04
Hotele, kafe dhe 
restorant. 0.22 0.22 0.22 0.16 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.17 0.14

Të tjera 0.12 0.10 0.15 0.15 0.24 0.40 0.40 0.32 0.40 0.34 0.35 0.35
Totali 2.35 3.1 2.45 3.24 2.84 2.55 2.24 2.91 2.55 2.86 2.93 2.69

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

 TrEGUESIT MONETarë

Tabelë �. Ecuria e treguesve monetarë (në miliardë lekë).
Shkurt- 07 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

absolut Përqindje absolut Përqindje
Paraja jashtë bankave 154.5 -0.9 -0.6 15.4 11.1
Depozitat totale 529.8 7.6 1.5 88.7 20.1
- në lekë 320.3 0.9 0.3 37.0 13.0
- në valutë 209.5 6.7 3.3 51.7 32.8

Depozita pa afat 144.0 -2.9 -2.0 13.3 10.2
- në lekë 76.0 -4.2 -5.2 -4.1 -5.1
- në valutë 68.0 1.2 1.8 17.4 34.3
Depozita me afat 385.8 10.6 2.8 75.3 24.3
- në lekë 244.3 5.0 2.1 41.0 20.2
- në valutë 141.4 5.5 4.1 34.3 32.0

M1 230.5 -5.1 -2.2 11.4 5.2
M2 474.9 0.0 0.0 52.4 12.4
M3 684.3 6.7 1.0 104.1 17.9
Baza monetare 212.0 0.3 0.1 23.1 12.2

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 4. Ecuria e treguesve të mvN sipas grupeve kryesore, janar 2007 (në milionë usd). 
ne vlere absolute ndryshimi mujor ndryshimi vjetor

Mjete valutore neto 2,500.6 29.6 416.3
Mjete valutore 
BSH 1,811.2 26.5 364.5
BPD 1,193.1 51.3 301.5
Detyrimet valutore
BSH 104.7  - 0.9 0.9
BPD 399.0 49.1 248.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 5. Ecuria e treguesve të kredisë neto për qeverinë sipas grupeve kryesore.
 Shkurt-07 Ndryshime mujore Ndryshime vjetore
Pretendime ndaj qeverisë neto 297,019.5 1,398.0 17,722.9
Banka e Shqipërisë 50,820.7 - 31.8 - 4,768.5
BPD 246,198.8 1,429.8 22,491.4
Depozita pranë Bankës së Shqipërisë 7,017.0 22.2 1,018.9
Deficiti buxhetor 14,2934 11,060.5 10,544.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 6. Ecuria e disa treguesve kryesorë.

2003 2004 Qershor
-05

Dhjetor
-05

Qershor
-06

Dhjetor
-06

janar
-07

Shkurt
-07

Oferta e parasë (në miliardë lekë) 448.4 507.2  541.8 578.04 594.5 674.3 677.6 684.3
Kredi e brendshme (në % ndaj M3) 71.5 68.9 69.9 70.03 71.0 71.8 72.3 73.1
Kredi për qeverinë (në % ndaj M3) 60.2 55.1 52.2 48.94 45.3 43.4 43.6 43.4
Kredi për ekonominë (në % ndaj M3) 11.3 13.8 17.7 21.10 25.71 28.4 28.7 29.7
Kredi për ekonominë (% ndaj totalit të aktiveve) 13.7 16.9 20.8 25.11 28.7 31.3 31.5 32.1
Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 6.8 9.0 11.2 14.57 17.6 21.3 21.5 22.4
raporti kredi / depozita (në %) 15.7 19.0 23.6 28.47 33.7 37.4 37.2 38.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 7. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.
2003 2004 2005 T1-06 T2- 06 T3 - 06 T4 -06 janar-07 Shkurt -07

Teprica e kredisë(në miliardë lekë) 50.7 69.3 121.6 134.6 152.8 165.3 191.2 194.4 203.5
Kredi për individët 24.5 30.6 32.3 31.9 32.3 33.3 33.4 34.2 33.8
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 67.7 68.1 67.6 66.7 66.5 65.7 66.2
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 32.3 32.5 31.1 30.0 29.6 29.5 29.8
Kredi afatmesme 33.3 36.0 29.7 30.0 31.2 32.6 31.6 31.1 31.0
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 37.9 37.5 37.7 37.4 38.8 39.4 39.2
Lekë 19.6 19.5 26.6 26.0 28.2 29.8 28.9 28.9 28.3
valutë 80.4 80.5 73.4 74.0 71.8 70.2 71.1 71.1 71.7

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 8. Tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit.
Total 
2004

2005 2006 janar
‘07

shkurt
‘07T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Kredia e re (në miliardë lekë) 99.7 22.1 32.8 32.1 32.9 29.4 35.7 35.8 53.9 9.6 13.1
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42 45.8 46.7 38.8  40.2 
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 30.1 33 31.2 27.4 28.0  31.6 
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25.7 26 23.0 25.9 33.2 28.2 
Kredi në lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 35 39.6 26.2 32.7 26.9 
Kredi në valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 72.3 65 61.4 73.8 67.3  73.1 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 9. Shpërndarja e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë (në përqindje të totalit). 
T1-‘05 T2-‘05 T3-‘05 T4-‘05 T1-‘06 T2-‘06  T3‘06 T4-‘06 janar’07 Shkurt’07

Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 1.3 1.5 2.4 2.7 2.2 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Peshkimi 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1 0.1
Industria nxjerrëse 2.35 0.6 0.5 0.5 1.4 2.3 1.0 1.0 1.1 1.4
Industria përpunuese 15.8 15.6 13.9 13.8 14.2 15.3 15.5 14.3 14.5 14.2
Prodhimi, shpërndarja e energjisë 
elektrike e gazit dhe e ujit 6.27 2.9 2.9 2.6 2.4 1.1 1.2 1.5 1.1 1.3

Ndërtimi 10.6 11.2 12.8 13 13.0 12.2 12.6 12.6 12.5 12.6
Tregtia, riparimi i automobilave 
dhe artikujve shtëpiakë 20.5 19.1 20 18.9 19.0 22.5 23.1 22.4 22.2 21.9

Hotele dhe restorante 2.5 4.7 4.4 4.3 4.8 4.1 3.9 3.5 3.5 3.5
Transporti dhe telekomunikacioni 2.5 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.6 2.0 2.0 1.9
aktivitete financiare 0.2 1.1 0.7 0.8 0.7 1.3 0.7 2.1 1.5 2.1
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 0.1 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.2 0.3
Shërbime kolektive, sociale 
dhe personale 8.3 7.4 5.9 5.8 4.6 1.7 2.0 0.6 1.9 2.1

Të tjera* 29.6 33.7 34.1 35.4 35.7 36.2 35.1 39.2 38.7 37.9
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Zëri “të tjera” përfshin kredinë e akorduar disa sektorëve me peshë të vogël në aktivitetin ekonomik 
të vendit si dhe kredinë për individët. me prezantimin e ri te formularëve të kredisë është kërkuar 
një rishikim i shpërndarjes së kredisë sipas sektorëve ku u prezantua rindarja e re. 

TrEGjET FINaNCIarE

Tabelë 10. Normat e interesit në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e 
mëparshme (në pikë përqindje).

Mars ‘07 Ndryshimi 
mars’07- dhjetor’06

Ndryshimi 
mars’07-mars’06

Norma bazë e interesit 5.50% 0.00 +0.50
Tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar 1- ditor 4.51% -0.01 -0.27
Interesi i tregut ndërbankar 7- ditor 5.68% 0.44 +0.48
Tregu primar
yield-i i bono thesarit 3- mujore 5.75% -0.75 +0.47
yield-i i bono thesarit 6- mujore 6.64% -0.47 +0.78
yield-i i bono thesarit 12- mujore 7.07% -0.64 +0.99
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 7.65% -0.75 +0.65
yield-i i obligacioneve 3- vjeçare 8.90% +0.10 +0.40
yield-i i obligacioneve 5- vjeçare 10.14% +0.46 -
eurobond 9-mujor 5.02% - -

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.

Tabelë 11. Normat e interesit dhe ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të 
kredive në lekë (në pikë përqindjeje).

Shkurt ‘07  Ndryshimi
shkurt ’07-dhjetor’06

Ndryshimi 
shkurt’07- shkurt’06

Norma bazë e interesit 5.50 0.00 +0.50
Interesi i depozitave në lekë
1 – mujore 3.56% +0.21 +0.15
3 – mujore 4.02% +0.08 -0.26
6 –mujore 4.73% +0.09 +0.02
12 - mujore 5.60% +0.14 +0.26
24- mujore 6.10% +0.22 -0.27
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36-mujore 6.48% +0.06 +0.28
Interesi i kredive në lekë
Kredi deri në 6 muaj 14.38% +2.20 +1.37
Kredi 6 muaj- 1 vit 13.46% +2.30 -0.06
Kredi 1-3 vjet 17.51% -0.19 -0.52
Kredi mbi 3 vjet 13.41% +1.20 +1.06

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.

Tabelë 12. Normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

Shkurt ‘07 Ndryshimi
shkurt ‘07-dhjetor’06

Ndryshimi 
shkurt’07- shkurt’06

Fed-norma bazë e interesit 5.25% 0.00 +0.75
Interesi i depozitave në usd
1 – mujore 3.16% +0.13 +0.74
3 – mujore 3.64% +0.20 +0.77
6 – mujore 4.16% +0.29 +1.10
12 - mujore 4.49% +0.20 +0.89
24 - mujore 4.93% +0.07 +1.00
BQE-norma bazë e interesit 3.50% 0.00 +1.25
Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 2.76% +0.22 +0.92
3 – mujore 3.39% +0.48 +1.15
6 - mujore 3.45% +0.16 +1.14
12 - mujore 3.88% +0.43 +1.20
24 - mujore 3.77% -0.39 +0.93

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

FjaLa E GUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në promovimin e Fondit Evropian të Evropës juglindore
Hotel “Tirana International”, Tiranë, 6 mars 2007

I nderuar z. Kryeministër, 
I nderuar z. ministër i Financave,
I nderuar z. Glaubitt,
Të nderuar miq,

Kam kënaqësinë të jem i ftuari juaj në rastin e lançimit të Fondit Evropian 
për Evropën juglindore. vlerësoj se iniciativa që prezantohet sot në sistemin 
financiar shqiptar është një zhvillim i spikatur, jo vetëm për potencialin 
financiar që kjo përfaqëson, por veçanërisht për sinjalet që sjell në tregun 
financiar shqiptar.

është bërë pothuajse e pashmangshme hapja e çdo fjale, me një përshkrim 
të shkurtër të situatës ekonomike dhe të tregjeve. ju ftoj ta interpretoni këtë 
si një mundësi për kuptuar vizionin tonë për të ardhmen e ekonomisë dhe të 
sistemit financiar. 

Parë nga këndvështrimi i përgjithshëm, shkurtimisht do të evidentoja se: 
inflacioni është nën kontroll, po kështu edhe pritjet inflacioniste; ekonomia 
rritet në mënyrë të qëndrueshme; konfidenca e biznesit është në rritje. Tregjet 
financiare mbeten të qeta, të rregulluara dhe fitimprurëse. Më vjen mirë të 
konstatoj se përveç kontributit të faktorëve të tjerë, Banka e Shqipërisë, me 
politikat e saj të kujdesshme të ndërmarra gjatë vitit 2006, ka luajtur një rol 
kyç në krijimin e këtij ambienti. 

Faktorët globalë kanë rritur interesin për zhvillimet e ekonomisë shqiptare, 
me fokus të veçantë politikat makroekonomike dhe të zhvillimit. Zhvillimet 
e tregjeve globale kanë ushtruar presione mbi ekonominë tonë, që pritet të 
rriten në të ardhmen. Banka e Shqipërisë po i kushton një vëmendje të veçantë 
konsideratave dhe sinjaleve që vijnë nga këto tregje, dhe e fton komunitetin e 
biznesit të bëjë të njëjtën gjë. Hyrja e lojtarëve të huaj, duhet të nxisë biznesin 
vendas për të ridimensionuar apo për të gjetur vendin e tij në zhvillimin e 
tregut në përgjithësi dhe të atij financiar, në veçanti. 

Gjatë viteve të fundit, Banka e Shqipërisë e mbështetur edhe nga komuniteti i 
biznesit, i ka kushtuar kujdes dhe interes të veçantë zhvillimit të sistemit financiar 
në vend. Po t’ju pyesja sot “nëse kemi qenë të suksesshëm”, përgjigja do të 
ishte “natyrisht që po!”. është e vërtetë që kemi hedhur hapa të rëndësishëm 
drejt një sistemi bankar modern dhe faktet flasin vetë: kemi 17 banka, të 
gjitha private; rritje dhe fitime të qëndrueshme; lojtarë të mëdhenj evropianë; 
produkte të reja dhe përqasje moderne; konsolidim; konkurrencë të arsyeshme 
dhe së fundi, edhe një ligj të ri shumë bashkëkohor për sistemin bankar. 
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Nga ky këndvështrim, dikush mund të thotë se tranzicioni drejt një sistemi 
financiar modern po i afrohet fundit. Megjithatë, më lejoni që të mos jem 
plotësisht dakord me këtë mendim. Mos harroni se ajo për çfarë fola më lart 
përbën një segment të rëndësishëm por të vetëm, të sistemit financiar. është 
në interesin e ekonomisë, të sektorit privat, të individëve dhe natyrisht tonin si 
autoritet Monetar, të nxisim zhvillimin e të gjithë sistemit financiar. Gjykoj se 
sistemi financiar është ende i pamjaftueshëm, për të përmbushur rolin e tij, në 
kontekst të zhvillimit ekonomiko – financiar të vendit.

Nga ky konstatim nuk do të shmangia as sistemin bankar. Fitimet e larta 
dhe të qëndrueshme, kanë thelluar më tej koncentrimin e sistemit bankar dhe 
të investimeve në një segment të tregut financiar. Një tendencë e tillë, mund 
të ndikojë stabilitetin financiar, përmes një përqendrimi të padëshiruar të 
kapitaleve financiare e njerëzore dhe të aftësive administruese, në një segment 
të kufizuar të tregut financiar. Për më tepër, këto rreziqe mund të shtohen nga 
rritja e konkurrencës së papërgjegjshme për fitime dhe pjesë tregu, që vjen 
me përqendrimin dhe problemet e spekulimeve të pamoralshme.

Prezantimi i skemës së sotme, përveç se thekson konfidencën në politikat 
tona të zhvillimit, po ndihmon njëkohësisht për shtresëzimin e sistemit 
financiar dhe mbushjen e hapësirave boshe të tregut financiar, duke thënë 
një fakt të pakundërshtueshëm: se ka vend për t’u rritur dhe fuqizuar edhe 
në ato segmente, që nuk duken lukrative. Ky është një sinjal domethënës për 
sipërmarrjet e vogla që kanë ambicie të mëdha.

Këto zhvillime duhet të na ndihmojnë për të kuptuar potencialin e vërtetë 
të ekonomisë shqiptare dhe duhen kuptuar nga të gjithë pjesëmarrësit si të 
tilla. Për më tepër, ata duhet të kuptojnë se të tilla hyrje, do t`i bëjnë më të 
qartë rregullat e pjesëmarrjes në treg. ato përcaktojnë standardet për sasinë 
dhe cilësinë e kapitaleve financiare e atyre njerëzore, që e shndërrojnë një 
kompani në një pjesëmarrës legjitim, në tregun financiar. Kërkesat e kohës 
imponojnë domosdoshmërinë për të ndërtuar kapacitete të ngjashme me 
hyrësit e rinj, në të kundërt tregu nuk do të tolerojë. 

Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë do të jetë vigjilente për të shmangur 
çdo pasojë negative që mund të rrjedhë nga moskuptimi në kohë i zhvillimeve 
aktuale dhe i atyre të pritshme. Në konceptin tonë, të gjithë pjesëmarrësit në 
sistem sado të vegjël qofshin, duhet të sillen në mënyrë të përgjegjshme dhe 
profesionale. Moskuptimi i kësaj filozofie të re, do të ishte i patolerueshëm, 
me pasoja për stabilitetin financiar, sepse stabiliteti financiar funksionon si një 
i tërë. Këto zhvillime, imponojnë adoptimin e standardeve më bashkëkohore 
edhe për ne, si autoritet monetar e mbikëqyrës. Pjesëmarrësit e rinj vijnë jo 
vetëm si rezultat i politikave të mira makroekonomike, por kërkojnë që ne të 
krijojmë një treg, i cili të jetë i aftë të akomodojë biznesin e tyre si në krahun 
e aktiveve ashtu edhe në atë të detyrimeve. 

Në përgjigje të këtyre sfidave, Banka e Shqipërisë synon hartimin e më pas 
zbatimin e një strategjie afatmesme për zhvillimin, licencimin dhe mbikëqyrjen 
e institucioneve financiare bankare. Objektivat kryesorë të kësaj strategjie do 
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të jenë: adoptimi dhe përdorimi në praktikë i standardeve të mbikëqyrjes që 
burojnë nga akordi Basel II; adoptimi i praktikave më konservatore në drejtim 
të licencimit sipas parimit: selektiv në drejtim të kualitetit; nxitja e pandërprerë 
e konsolidimit të sistemit bankar kryesisht nëpërmjet proceseve të shkrirjes dhe 
thithjes; adoptimi i përqasjeve teorike dhe praktike të vendosjes hapësinore në 
shërbime dhe produkte për të zhvilluar të gjitha segmentet e tregut financiar. 
Me këtë të fundit, synojmë të krijojmë stimujt e duhur që administratorët dhe 
drejtuesit, ta shtrijnë biznesin e tyre në ato segmente të tregut, në të cilat 
ndodhen aktualisht duke ndihmuar kështu në zhvillimin e plotë të tyre. 

Duke përfituar nga kjo mundësi, do t’i ftoja të gjitha institucionet financiare 
ekzistuese që të rriten, të zhvillohen dhe të bëhen aktive brenda segmenteve 
të tregut ku ato operojnë. 

Në të kundërt, duhet të kërkojnë ato hapësira të tregut ku japin dhe 
produktivitetin maksimal, nisur nga kapitali financiar dhe njerëzor si dhe 
produktet që zotërojnë. Banka e Shqipërisë e synon shtresëzimin dhe 
segmentimin e tregut në produkte jo për modë, por si një parakusht e 
domosdoshmëri: 

Së pari, për të lehtësuar politikën monetare, nëpërmjet perfeksionimit të 
mekanizmit të transmetimit monetar.

Së dyti, për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.

Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë e vlerëson këtë hyrje të re si një premisë 
për zhvillimin dhe gjallërimin e tregut të parasë dhe të atij të kapitaleve. Më 
lejoni ta shpjegoj këtë më gjerësisht. Fondi që sot vihet në dispozicion të 
kësaj skeme është i konsiderueshëm. Megjithatë, ana më pozitive qëndron në 
faktin se këto fonde shtesë për ekonominë, do të shkojnë në prezantimin e 
produkteve dhe shërbimeve të reja në segmente të tregut, që deri më tani nuk 
kanë pasur akses në infrastrukturën financiare. 

Kjo është veçanërisht e vërtetë për bizneset e vogla në komunitetet lokale 
dhe zonat rurale, për të cilat bankat e mëdha universale nuk janë partnerët 
perfektë. Për më tepër, tregu financiar pasurohet me një instrument të ri, i 
cili do të jetë një alternativë e re investimi për të gjithë agjentët ekonomikë të 
interesuar, qofshin individë, organizata apo biznese. 

Orientimi drejt sipërmarrjeve të vogla dhe shumë të vogla, siguron një 
kuptim të mirë dhe të specializuar të nevojave financiare të këtyre aktiviteteve. 
Sipërmarrjet e vogla e shumë të vogla, përbëjnë një element shumë të 
rëndësishëm të infrastrukturës ekonomike, rritjes së punësimit dhe të të 
ardhurave, veçanërisht për sektorin e bujqësisë dhe për komunitetet lokale. 
Pa dyshim, kjo nismë e re do të ketë efekte pozitive edhe në planin social të 
këtyre segmenteve. 

Nga ky këndvështrim, prezantimi i Fondit Evropian për Evropën juglindore 
është një element i ri, i cili do të shërbejë si katalizator për një sërë ndryshimesh 
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dhe mundësish të reja, në përputhje me kërkesat e një tregu modern, të 
aftë për të mbështetur zhvillimin perspektiv të vendit. Shtrirja e tij në të gjithë 
rajonin tonë, do të mundësojë zgjerimin e mëtejshëm të kooperimit rajonal 
dhe do t’i hapë rrugën edhe depërtimit të nismave të tjera rajonale.

jeni të mirëpritur dhe do të gjeni bashkëpunimin tonë të plotë, për aktivitetin 
tuaj në zhvillimin e tregut dhe iniciativës së lirë të agjentëve ekonomikë 
shqiptarë. 

Ju uroj suksese në punën tuaj!
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FjaLa E GUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në takimin “Sistemi bankar në 2007: Guvernatori komunikon me tregun”
Hotel “Tirana International”, 26 mars 2007

Të nderuar pjesëmarrës,

Duke ecur në traditën tonë më të mirë institucionale, në vijim të komunikimit 
tonë intensiv me publikun në përgjithësi dhe me aktorët kryesorë të tregut në 
veçanti, takimin e sotëm e gjykoj të një rëndësie të veçantë. Takime të tilla 
mendoj se rrisin më tej shkallën e kuptimit reciprok, duke bërë që eficienca e 
tregut financiar të jetë gjithmonë në rritje. 

Më lejoni ta filloj komunikimin tim, duke bërë një përmbledhje të shkurtër 
të zhvillimeve më të fundit makroekonomike. Ekonomia shqiptare ashtu si 
në vitin 2005 edhe gjatë vitit të kaluar, vazhdoi rrugën e saj të konsolidimit 
makroekonomik. Prodhimi i përgjithshëm bruto i vendit, vlerësohet të jetë 
rritur me 5 për qind në terma realë. Kjo rritje është shoqëruar me stabilitet 
çmimesh, të shprehur në një inflacion mesatar vjetor prej 2.4 për qind. 
Kushtet monetare, të karakterizuara nga norma historikisht të ulëta interesi 
dhe qëndrueshmëri e kursit të këmbimit, kanë favorizuar rritjen e investimeve 
dhe të konsumit në ekonomi. Në mënyrë të veçantë, ato janë reflektuar edhe 
në rritjen e shpejtë të kredisë, duke mbështetur më tej rritjen e ekonomisë. 
Zhvillimet fiskale kanë rezultuar brenda kufijve të programuar, duke kontribuar 
në konsolidimin e mëtejshëm të financave publike dhe në kontrollin e deficitit 
buxhetor. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik në vend është shoqëruar me rritjen e 
shkëmbimeve tregtare me jashtë. Bilanci i pagesave është mbyllur në terma 
pozitivë, duke mbështetur qëndrueshmërinë e kursit të këmbimit. 

Në këndvështrim të politikës monetare të ndjekur nga ana e Bankës së 
Shqipërisë, dëshiroj të theksoj se viti 2006 ka përkuar me një ndryshim të 
drejtimit të mëparshëm. Fillimisht në muajin korrik dhe më tej, në muajin 
nëntor 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, rriti përqindjen bazë 
të interesit me 0,25 pikë përqindje, duke bërë që niveli saj të arrijë në 5,5 për 
qind nga 5 për qind në fund të muajit qershor 2006. 

vendimet e Bankës së Shqipërisë ishin reflektim i një sërë faktorësh rreziku, 
që me praninë e tyre, përbënin një rrezik potencial mbi ecurinë afatgjatë të 
inflacionit, i cili, e përsëris edhe një herë, nga këndvështrimi ligjor përbën 
objektivin tonë kryesor. Banka e Shqipërisë është e bindur se vendimet e 
marra prej saj ishin të përshtatshme dhe ato kanë shërbyer për të orientuar 
pritjet inflacioniste, brenda intervalit të vendosur si objektiv. 

Fundi i vitit 2006 dhe tremujori i parë i vitit 2007, si dhe parashikimet 
aktuale për inflacionin, tregojnë se kemi qenë të suksesshëm në këtë drejtim. 
Megjithatë, përfitoj nga ky rast për të theksuar edhe një herë, se mbetemi 
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tërësisht të angazhuar në monitorimin e kujdesshëm të zhvillimeve aktuale dhe 
implikimeve që ato mund të sjellin për zhvillimet në të ardhmen. Fokusi ynë 
do të vazhdojë të jetë i përqendruar në kontrollin e presioneve inflacioniste 
në ekonomi. 

Për këtë qëllim, dëshiroj që të tërheq vëmendjen e sistemit bankar në një 
projekt të ri të Bankës së Shqipërisë, i cili do të na ndihmojë shumë në këtë 
drejtim. Studimet tona, sentimentet e biznesit dhe ato të konsumatorit nuk 
arrijnë të marrin dimensionin e duhur, në kushtet kur mungojnë pritshmëritë e 
tregut financiar në lidhje me inflacionin, me kursin e këmbimit dhe përqindjen 
bazë të interesit. Në një të ardhme të afërt, sistemit bankar do t’i drejtohet 
një kërkesë e re, e cila ka të bëjë pikërisht me atë që sapo citova: Cila është 
pritshmëria e bankës në raport me inflacionin, kursin e këmbimit dhe përqindjen 
e repove, për periudhën afatshkurtër dhe atë afatgjatë. Personalisht, këtë e 
shoh si një sfidë të re për sistemin bankar, prandaj do të insistoja që i gjithë 
sistemi të ndalet seriozisht në këtë problem dhe shumë shpejt, të inkorporojë 
në strukturat organizative të tij qendrat e analizës dhe të kërkimit shkencor.

Unë besoj se tashmë sistemi bankar e ka kuptuar që, ndërmjet të tjerash, 
ka ardhur koha që institucione të tilla t’i kushtojnë vëmendje zhvillimeve në 
ekonomi, duke thelluar analizën mbi zhvillimet aktuale dhe veçanërisht mbi 
ato perspektive.

Një tezë tjetër në të cilën do të ndalem në vazhdim, ka të bëjë me 
perceptimin dhe zbatimin e vendimmarrjeve të politikës monetare. Nisur nga 
niveli aktual i zhvillimit të tregut financiar në Shqipëri, nga shkalla e lartë e 
euroizimit si dhe nga faktorë të tjerë të natyrës objektive dhe subjektive, do 
të thoja se efektiviteti i transmetimit monetar ende nuk është në parametrat 
e tregjeve të zhvilluara financiare. Tregu i parasë ende është i përqendruar, 
segmente të veçanta të tij karakterizohen nga vëllime të vogla tregtimi ashtu 
si dhe nga volatilitet i lartë. Sistemi në mënyrë të vazhdueshme qëndron në 
njërin krah (ose tepricë ose mungesë likuiditeti), ndërkohë që edhe inventari i 
instrumenteve të ofruara është ende i vogël. 

Një element i rëndësishëm në këtë aspekt është administrimi efektiv i 
likuiditetit, i cili ashtu si për çdo bankë qendrore, edhe për ne shkon përtej 
një administrimi mekanik të tërheqjes së tepricës së likuiditetit apo injektimit 
të tij në rast të mungesës. Ne kemi synuar që nëpërmjet administrimit të 
likuiditetit të bëjmë realitet në treg vendimet e politikës monetare, të marra 
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. administrimi i likuiditetit synon 
kontrollin e normave afatshkurtra të interesit, për t’i mbajtur ato në të njëjtën 
linjë me vendimet e politikës monetare. Konkretisht, shpesh herë përdorimi 
i instrumenteve të tjera krahas instrumentit kryesor të Bankës së Shqipërisë, i 
ka shërbyer vendosmërisë së Bankës së Shqipërisë në drejtim të kontrollit të 
normave afatshkurtra të interesit. 

Gjithashtu, dua të theksoj se shmangia e tepricave apo zgjidhja e situatave 
të mungesës së likuiditetit nuk mjafton, për të arritur synimin e administrimit 
të likuiditetit nga banka qendrore; administrimi efektiv i likuiditetit duhet të 
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sigurojë që ky të mund të rishpërndahet lehtësisht midis operatorëve të sistemit 
bankar. Kjo do bëjë të mundur uljen e luhatshmërisë së normave afatshkurtra, 
si rezultat i përqendrimit të likuiditetit. 

Në këtë kuadër, në vitin 2007, Banka e Shqipërisë do të fillojë zbatimin e 
rregullores së re “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”, 
e cila do të sjellë risi edhe në drejtim të ndërhyrjeve për shpërndarjen më 
efektive të likuiditetit të sistemit bankar. 

Ky zhvillim i kuadrit rregullativ, mendohet t’i japë një zhvillim edhe tregut 
të repove ndërmjet bankave të nivelit të dytë. ai do të ndihmojë në krijimin 
e një tregu ndërbankar më likuid dhe një administrimi më aktiv të likuiditetit 
nga ana e bankave të nivelit të dytë. Në tregjet financiare nuk ka rëndësi 
vetëm informacioni, por rëndësi të padiskutueshme ka koha reale në të cilën 
transmetohet ky informacion. Në këtë kuadër, doja të theksoja që pavarësisht 
se banka qendrore disponon statistikat e nevojshme për të gjykuar për 
gjendjen e bankave dhe veprimet e tyre, në shërbim të rritjes së efektivitetit të 
administrimit të likuiditetit, presim nga bankat që të punojnë më shumë për 
rritjen e transparencës së tyre në këtë drejtim. 

Për të nxitur bankat në drejtim të rritjes së transparencës, Banka e 
Shqipërisë i ka ofruar sistemit rregulloren “Mbi llogaritjen e interesit fiks në 
tregun ndërbankar të parasë”, zbatimi i së cilës i shërben jo vetëm Bankës 
së Shqipërisë, por merr po të njëjtën rëndësi edhe për bankat e nivelit të 
dytë, në drejtim të administrimit aktiv të likuiditetit. Në po të njëjtën linjë, 
banka qendrore, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në “Shoqatën e Dealerave” 
po mbështet edhe krijimin e një kodi sjelljeje, për marrëdhëniet ndërbankare, 
çka mendohet të vendosë një gur tjetër, në drejtim të zhvillimit të tregjeve në 
Shqipëri. 

Siç e përmenda edhe më sipër, vendimmarrja politike e Bankës së 
Shqipërisë është e orientuar nga e ardhmja. Nga ky këndvështrim, do të 
kërkoja që edhe sistemi bankar të adoptojë të njëjtën filozofi: “reago sot, 
për të shmangur ngjarjet e padëshiruara të së ardhmes!” Siç ka thënë alain 
Blinder: “vendimmarrësit shpeshherë, vetëm sa shikojnë jashtë dritares dhe 
marrin vendimet e rastit, bazuar mbi rrethanat e momentit”. Për këtë arsye, 
duhet që sistemi bankar të adoptojë të njëjtën fillozofi për të asimiluar dhe 
faktorizuar vendimet e Bankës së Shqipërisë në strategjinë operacionale 
afatshkurtër dhe atë afatgjatë. 

Një çështje tjetër është një argument, i cili për nga rëndësia dhe për nga 
momenti në të cilin ndodhet zhvillimi ekonomiko-financiar i vendit, merr një 
përparësi të jashtëzakonshme. Stabiliteti financiar është shndërruar në një 
temë qendrore të debatit të sotëm akademiko-praktik. Dëshiroj të sjell në 
kujtesën tuaj se në muajin tetor të vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë organizoi 
një konferencë rajonale, për këtë qëllim. Ndërkohë që debati vazhdon 
për përcaktimin e një grupi treguesish cilësorë dhe sasiorë për të matur 
vulnerabilitetin e ekonomisë, do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj në drejtim 
të një kujdesi më të madh, që duhet bashkërisht të bëjmë në këtë drejtim. 
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Stabiliteti makroekonomik është i një rëndësie parësore por pa dyshim, 
që i një rëndësie kaq jetike është dhe stabiliteti financiar. Mos harrojmë që 
segmenti i përfaqësuar në këtë auditor, përbën pjesën më të zhvilluar dhe 
më të rregulluar të të gjithë sektorit financiar. Sistemi bankar në Shqipëri 
është shndërruar në promotor të mbështetjes ekonomike të vendit, nëpërmjet 
lëvrimit të fondeve në ekonomi. Njëkohësisht, gama e produkteve financiare 
të ofruara prej tij rritet nga njëri vit në tjetrin. 

Në fund të vitit 2006, sistemi bankar paraqitej në gjendje të mirë financiare. 
aktivet e tij ishin në nivelin 624.3 miliardë lekë ose rreth 25.7 për qind më 
shumë se në fund të vitit 2005. Depozitat e sistemit bankar kanë arritur në 
520.3 miliardë lekë, duke u rritur me 20.2 për qind mbi baza vjetore. Portofoli 
i kredisë arriti vlerën 197 miliardë lekë, 55 për qind më i lartë se fundi i vitit 
2005. rreth 28 për qind e portofolit të kredisë është në lekë, ndërsa pjesa 
tjetër në valutë. Në fund të vitit 2006, cilësia e portofolit të kredisë rezultoi 
3.05 për qind. Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit, në muajin dhjetor 
2006, rezultoi 18.1 për qind; ndërkohë që fitimi i sistemit bankar ishte 7.45 
miliardë lekë. Kthimi nga aktivet (roa) ishte 1.36 për qind, ndërsa kthimi nga 
kapitali (roE) ishte 20.2 për qind. Me kënaqësi, konstatoj shtimin numerik të 
degëve dhe agjencive bankare si dhe mbulimin gjeografik gjithnjë e në rritje 
të territorit, me shërbime dhe produkte bankare. Hyrja në treg e bankave 
të njohura evropiane, është një tjetër zhvillim i vitit të kaluar, i cili pritet të 
vazhdojë edhe gjatë këtij viti. Nën trysninë e konkurrencës, bankat kanë qenë 
më agresive në kredidhënie, duke shfrytëzuar dhe segmente të reja të tregut të 
kredisë, si kredia konsumatore apo huatë për pasuri të paluajtshme. 

Pavarësisht konstatimeve të mësipërme, nuk do të thotë që automatikisht 
jemi të imunizuar ndaj rreziqeve të ndryshme, që nga njëri moment në tjetrin 
mund të bëhen prezente. Për më tepër, shtimi i shpejtë i kredisë përbën një 
argument për më shumë kujdes, veçanërisht në drejtim të cilësisë së saj. Duke 
qenë plotësisht të ndërgjegjshëm për rolin tonë si institucion vendimmarrës dhe 
rregullues njëkohësisht, kemi vendosur që të rrisim vigjilencën në këtë drejtim 
dhe si hap të parë, do të krijojmë një njësi të specializuar, Departamentin e 
Stabilitetit Financiar. 

ruajtja e qëndrueshmërisë së sistemit bankar dhe financiar, do të fitojë një 
dimension të ri në politikën e licencimit të ushtrimit të veprimtarisë bankare nga 
Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, edhe një herë thekson objektivin e saj 
për licencimin dhe praninë në sistemin bankar të institucioneve të shëndosha: 
që mbështeten nga aksionerë të fuqishëm dhe me përvojë në industrinë 
bankare; që zbatojnë standardet më të mira të përgjegjshmërisë në drejtim; 
që realizojnë një veprimtari të ekuilibruar me rreziqe të mirëadministruara; që 
janë në gjendje të përballojnë dhe të zhvillohen në kushtet e konkurrencës që 
ofron një treg i hapur dhe i integruar në tregun financiar ndërkombëtar; që 
mbështesin zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe që, në mënyrë transparente, 
i ofrojnë publikut shërbime dhe produkte bankare cilësore dhe eficiente. 

Banka e Shqipërisë beson se vetëm institucione bankare financiarisht të 
qëndrueshme, garantojnë themelet e një tregu financiar që zhvillohet në 
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mënyrë dinamike, të aftë për të shmangur krizat financiare sistemike. Për këtë 
arsye, Banka e Shqipërisë mbështet dhe nxit proceset e transformimit dhe 
të konsolidimit të veprimtarisë së institucioneve bankare. Këto, në mënyrë 
të natyrshme, i vijnë në ndihmë institucioneve bankare që hasin vështirësi 
në veprimtarinë e tyre dhe të tjerëve, që synojnë zgjerimin e veprimtarisë 
nëpërmjet përdorimit më efektiv të burimeve të bollshme financiare.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë, bazuar dhe në ligjin e ri mbi sistemin 
bankar, në bashkëpunim me autoritetet e tjera të tregut financiar, do të 
punojë për pasurimin dhe shtresëzimin e këtij tregu, me institucione financiare 
eficiente dhe të specializuara në veprimtari financiare, të cilat mbështesin 
veprimtarinë bankare dhe sigurojnë një mbulim më të mirë të nevojave të 
popullsisë me shërbime financiare.

Pavarësisht kësaj që thashë më sipër, mendoj se sistemi nga ana e tij duhet 
të jetë më i angazhuar në këtë drejtim. Bankat, veçanërisht ato aktive dhe 
me rëndësi sistemike, duhet të ngrenë dhe të forcojnë strukturat e tyre të 
administrimit të rreziqeve, kryesisht në drejtim të rreziqeve të tregut (të normës 
së interesit dhe të kursit të këmbimit), të rrezikut të kreditit dhe të rrezikut 
operacional. Kjo nënkupton jo vetëm sigurimin e kapaciteteve njerëzore, por 
edhe vendosjen në funksionim të sistemeve të nevojshme të teknologjisë së 
informacionit. Ky proces, nuk duhet parë si një marrëdhënie kosto-përfitim 
në nivel material dhe në afat të shkurtër, por si një proces i domosdoshëm, i 
cili e mbron bankën nga rreziqe që, në kushte të caktuara të tregut, mund të 
përshkallëzohen duke rezultuar, fatale. 

Ndërsa vëmendja mbikëqyrëse është e përqendruar në mënyrë të veçantë 
në bankat e mëdha dhe me rëndësi sistemike, ajo i jep të njëjtën rëndësi edhe 
bankave më të vogla, të cilat ndeshen në mënyrë më intensive me pasojat që sjell 
forcimi i kushteve të konkurrencës në treg. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë, 
kërkon prej administrimit të këtyre bankave, të ndërmarrin veprime të shpejta 
për të ruajtur pozicionin e bankës në treg si edhe për të siguruar zhvillimin e 
qëndrueshëm të veprimtarisë së tyre. veprimet e nevojshme, duhet të synojnë 
përmirësimin cilësor të shërbimeve bankare për publikun, zhvillimin e projekteve 
të përbashkëta me bankat më të mëdha dhe me institucione financiare të tjera, 
të vendit dhe të huaja, krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm të punës si edhe 
ofrimin e stimujve të nevojshëm për personelin e tyre. Ndërkohë, këshillat drejtues 
dhe aksionerët e këtyre bankave, duhet të forcojnë monitorimin dhe të qëndrojnë 
gati, për një mbështetje financiare më të madhe për veprimtarinë e bankës. 

Në veçanti, do të kërkoja që bankat të bëjnë kujdes maksimal në drejtim të:

• monitorimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit të kontrolluar të veprimtarisë 
së kreditimit, në drejtim të vendosjes së objektivave realistë të zhvillimit, të 
ekspozimit ndaj personave të lidhur, ekspozimit në valutë – veçanërisht 
ndaj kredimarrësve që kanë burime financiare të pamjaftueshme në 
valutë, ekspozimit në produkte të reja kredie si kredia konsumatore. E 
rëndësishme është që procedurat e dhënies dhe të analizës së cilësisë 
së kredisë, të zbatohen rigorozisht dhe banka të mbajë një qëndrim 
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konservator, në drejtim të sigurimit të saj me garanci dhe kolaterale, 
si edhe në drejtim të krijimit të fondeve rezervë, të nevojshme për 
rrezikun e moskthimit të kredisë. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë 
pret që bankat tregtare të zbatojnë me përpikmëri ndryshimet e fundit, 
të miratuara në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë”; 

• forcimit të sistemeve të brendshme të kontrollit të veprimtarisë dhe 
të pasqyrimit të saj, për adoptimin e standardeve më të mira të 
përgjegjshmërisë në drejtim dhe të hartimit e analizimit të vëmendshëm 
të pasqyrave financiare, nga ana e strukturave të bankës, të auditimit 
të brendshëm dhe të jashtëm të saj. Në lidhje me çështjen e fundit, 
ka nisur një proces i përmirësimit të sistemit raportues dhe i shkurtimit 
të kohës së raportimit të të dhënave financiare, që bankat raportojnë 
periodikisht në Bankën e Shqipërisë. Ne konstatojmë, se bankat duhet 
të përmirësojnë cilësisht mënyrën e përgatitjes dhe të raportimit të këtyre 
të dhënave në Bankën e Shqipërisë. Këto çështje, do të jenë temë e 
diskutimit në një takim të posaçëm që do të zhvillohet së afërmi.

Çështjet e zhvillimit të veprimtarisë së sigurtë bankare, janë adresuar në 
një nivel më të lartë nga këndvështrimi juridik, në ligjin e ri “Për bankat në 
republikën e Shqipërisë”, i miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në 18.12.2006 
dhe që hyn në fuqi në 01.06.2007. Ky ligj përmban disa ndryshime të 
rëndësishme ku veçojmë: një adresim më të plotë të çështjeve të mbikëqyrjes 
së veprimtarisë bankare, duke përfshirë organizimin, monitorimin e rreziqeve, 
vendosjen e raporteve prudenciale të mbikëqyrjes, saktësimin e procedurave 
që lidhen me administrimin dhe likuidimin, përfshirjen e disa parimeve të 
përgjithshme për mbrojtjen e klientit (të konsumatorit të produkteve bankare) 
etj.. Në vijim të një njoftimi të dërguar nga Banka e Shqipërisë, në muajin 
janar të këtij viti, bankat duhet të përshpejtojnë hapat për të realizuar në kohë, 
ndryshimet e nevojshme në procedurat e brendshme, të cilat do të sigurojnë 
përputhshmërinë e plotë të veprimtarisë së tyre me kërkesat e ligjit të ri.

Duke përfituar nga ky takim, kërkojmë të tërheqim vëmendjen tuaj edhe 
në drejtim të zbatimit të kërkesës ligjore, për respektimin e standardeve 
ndërkombëtare të raportimit financiar, duke filluar nga viti 2008. Kjo është 
një çështje për të cilën bankat, që iu përkasin grupeve bankare të Bashkimit 
Evropian, janë më të përgatitura. Sidoqoftë, këto banka dhe veçanërisht 
bankat e tjera, të cilat nuk e kanë këtë mundësi, duhet të bashkëpunojnë 
me shoqëritë e auditimit të jashtëm për të përcaktuar masat konkrete në 
veprimtarinë e tyre për realizimin e këtij detyrimi ligjor. 

Të nderuar pjesëmarrës, duke besuar se takimi i sotëm është një mundësi 
e mirë për të dialoguar me njëri-tjetrin, do t’ju ftoja që në vazhdim të kemi 
një shkëmbim sa më efektiv idesh dhe mendimesh. Në emër të institucionit 
që unë drejtoj, dëshiroj që edhe një herë t’ju garantoj, se Banka e Shqipërisë 
mbetet një institucion plotësisht i përgjegjshëm për misionin ligjor të saj, i aftë 
dhe i gatshëm për të bashkëpunuar luajalisht me çdo institucion apo aktor që 
ka ndikim në jetën ekonomiko – financiare të vendit.

Ju faleminderit!
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aBSTraKT

materiali në vijim jep një informacion mbi kompilimin e modulit të rezervës ndërkombëtare 
dhe likuiditetit në valutë të huaj si një statistikë e rëndësishme makroekonomike, e 
detyrueshme për t’u raportuar prej standardeve të Projektit SDDS, në të cilin Shqipëria 
synon të anëtarësohet në fund të vitit 2007. Kompilimi i kësaj statistike është në përputhje 
me “Udhëzuesin e modulit të rezervës Ndërkombëtare dhe Likuiditetit në valutë të Huaj, 
FmN, 2001” dhe kompilohet për herë të parë në Shqipëri.

HyrjE

Moduli i të dhënave për rezervën ndërkombëtare dhe likuiditetin në valutë 
të huaj, vendos standardet për informimin e publikut mbi madhësinë dhe 
përbërjen e mjeteve të rezervës, të mbajtura nga autoritetet qendrore: banka 
qendrore dhe qeveria qendrore. 

Ky modul gjithashtu, specifikon mënyrën e raportimit të detyrimeve 
afatshkurtra në valutë të huaj dhe aktiviteteve të lidhura me to si për 
shembull, pozicionet në derivatet financiare dhe garancitë e dhëna nga 
qeveria për huamarrjen e sektorit publik dhe të atij privat. Këto aktivitete, 
potencialisht mund të sjellin tërheqjen e mjeteve të rezervës. Që prej 23 
marsit 1999, ky standard është i përfshirë në kërkesat e Projektit SDDS dhe 
është i detyrueshëm për të gjitha vendet anëtare në këtë projekt. Në 29 mars 
2000, Fondi Monetar Ndërkombëtar miratoi ndërtimin e një baze të dhënash 
të përbashkët për raportimin e këtij moduli nga të gjitha vendet pjesëmarrëse 
në Projektin SDDS, nëpërmjet faqes së internetit të Fondit. Kompilimi i këtij 
treguesi statistikor në Shqipëri bëhet për herë të parë. Krahas dobishmërisë së 
tij në analizën e rrezikut të likuiditetit të vendit, një tjetër arsye për plotësimin 
e këtij standardi është anëtarësimi i Shqipërisë në Projektin SDDS.

Materiali në vijim, jep një pamje të përgjithshme të koncepteve mbi të 
cilat ngrihet ky modul, si dhe synon të paraqesë lidhjet e tij me statistikat 
e tjera të ngjashme, si për shembull “Mjetet e huaja neto”, “rezerva 
ndërkombëtare” etj.. Pjesa e parë e materialit, tregon në vija të përgjithshme 
përmbajtjen e modulit dhe rëndësinë e tij. Pjesa e dytë e materialit, shpjegon 
konceptet kryesore të modulit: përkufizimet e “rezervës ndërkombëtare” dhe 
“Likuiditetit në valutë të huaj” dhe lidhjet midis tyre, si dhe jep karakteristikat 
kryesore statistikore të kompilimit të tyre. Këto karakteristika kanë të bëjnë me 
mbulimin institucional, aktivitetet financiare që përfshihen në modul, parimet 
e vlerësimit, horizontin kohor të modulit dhe çështje të tjera të raportimit 
të modulit. Pjesa e tretë e materialit, përmban katër tabelat e modulit të 

INFOrMaCION MBI MODULIN E rEZErvëS 
NDërKOMBëTarE DHE LIKUIDITETIT Në vaLUTë Të 
HUaj*
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kompiluara, duke përdorur të dhënat për Shqipërinë si dhe disa shpjegime 
mbi to. 

1. PërMBajTja E MODULIT Për rEZErvëN NDërKOMBëTarE 
DHE LIKUIDITETIN Në vaLUTë Të HUaj, DHE rëNDëSIa E 
raPOrTIMIT Të TIj

Krizat financiare në fund të viteve 1990, nxorën në pah nevojën e 
shpërndarjes së një informacioni më të plotë për rezervën ndërkombëtare 
të vendeve dhe likuiditetin në valutë të huaj. Mangësitë në këtë informacion 
që lidheshin me zhbalancimet dhe brishtësinë e sistemeve financiare, e 
vështirësuan parashikimin dhe përgjigjen në kohë ndaj krizave që pasuan. 
Pas këtij momenti, rëndësia e këtij informacioni ka ardhur duke u rritur, si 
rezultat i globalizimit të tregjeve financiare dhe i zhvillimit të instrumenteve 
financiare. 

aktivitetet financiare ndërkombëtare të ndërmarra nga bankat qendrore dhe 
qeveritë qendrore të vendeve, tashmë kryhen nëpërmjet një shumëllojshmërie 
instrumentesh financiare, që përfshijnë njësi rezidente e jorezidente dhe vende 
në mbarë globin. Si rrjedhim, vlerësimi i pozicionit të likuiditetit në valutë të huaj 
të një vendi kërkon raportimin jo vetëm të pozicioneve të bilancit të autoriteteve 
me jorezidentët, tradicionalisht të raportuara si rezerva ndërkombëtare të 
vendit, por dhe flukset e ardhshme të rrjedhura nga pozicionet e bilancit dhe 
ato jashtë bilancit. 

raportimi në kohën e duhur i këtij informacioni i shërben njëkohësisht disa 
qëllimeve. Së pari, ai rrit përgjegjshmërinë e autoriteteve, duke i dhënë më 
shumë mundësi publikut të vlerësojë politikat e autoriteteve dhe ekspozimin e 
tyre ndaj rrezikut. Së dyti, nëpërmjet analizës së këtij informacioni autoritetet 
janë në gjendje të ndreqin në kohën e duhur politikat e paqëndrueshme dhe 
të marrin masat e duhura për të kufizuar efektet e shpërhapjes së vështirësive 
financiare. Së treti, kjo statistikë u paraqet pjesëmarrësve të tregut një pamje 
më të qartë të kushteve të një vendi, të ndjeshmërisë së një rajoni dhe pasojat 
në nivel ndërkombëtar, duke kufizuar kështu pasigurinë e tregut financiar dhe 
luhatjet që ajo shkakton në vlerën e instrumenteve financiare. Së fundi, një 
transparencë më e madhe për këto të dhëna financiare, gjithashtu ndihmon 
organizatat ndërkombëtare të parashikojnë nevojat e ardhshme të vendeve 
për likuiditet në valutë të huaj. 

Informacioni mbi rezervën ndërkombëtare dhe likuiditetin në valutë të huaj, 
ka shumë vlerë në informimin e vendimmarrjes publike dhe private, nëse 
jepet në një kuadër koherent dhe lehtësisht të kuptueshëm nga komuniteti 
ndërkombëtar. Si pjesë e përpjekjeve për forcimin e arkitekturës të sistemit 
financiar ndërkombëtar, FMN dhe një grup pune i Komitetit për Sistemin 
Financiar Global, i grupit të dhjetë bankave qendrore, në vitin 1999, krijuan 
këtë kuadër për shpërndarjen e të dhënave nga vendet. Moduli u formulua 
në konsultim me autoritetet e vendeve, specialistë të statistikës, organizata 
ndërkombëtare, pjesëmarrës të tregut dhe përdorues të të dhënave. Procesi 
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i konsultimit synonte të gjente një ekuilibër midis përfitimeve të pritshme nga 
rritja e transparencës për këtë statistikë dhe kostove potenciale të shkaktuara 
nga rritja e barrës raportuese të vendeve.

Ky modul është formuluar në mënyrë që të jetë gjithëpërfshirës dhe të sjellë 
një risi në krahasim me raportimin e deritanishëm të rezervës ndërkombëtare. 
ai bashkon konceptet e rezervës ndërkombëtare dhe likuiditetit në valutë të 
huaj, në një kuadër të vetëm. Përveç mbulimit të informacionit mbi aktivitetet 
e bilancit mbi rezervën ndërkombëtare dhe mjeteve e detyrimeve të tjera të 
autoriteteve, moduli merr në konsideratë aktivitetet e tyre jashtë bilancit, siç 
janë kontratat e ardhshme, kontratat me afat dhe derivatet e tjera financiare, 
linjat e patërhequra të kreditit dhe garancitë mbi huatë. Moduli gjithashtu, 
përfshin flukset hyrëse dhe dalëse në valutë të huaj, të lidhura me pozicionet e 
bilancit, dhe ato jashtë bilancit. ai përmban të dhëna që tregojnë se sa likuide 
janë mjetet e rezervës, nëpërmjet identifikimit të atyre mjeteve që janë vënë 
peng, si dhe të dhënat e nevojshme për vlerësimin e ekspozimit të vendit ndaj 
luhatjeve të kursit të këmbimit. 

Moduli përfshin jo vetëm burimet në valutë të huaj në një datë të caktuar 
reference, por edhe flukset hyrëse dhe dalëse të valutës së huaj, në një 
horizont kohor prej 12 muajsh. Horizonti njëvjeçar i përdorur është në 
përputhje me përkufizimin e periudhës afatshkurtër, që përdoret në standardet 
ndërkombëtare të statistikave të tjera ekonomike. 

2. KONCEPTET MBI Të CILaT BaZOHET rEZErva 
NDërKOMBëTarE DHE LIKUIDITETI Në vaLUTë Të HUaj

Në themel të këtij moduli qëndrojnë dy koncepte të lidhur me njëri - tjetrin: 
rezerva ndërkombëtare dhe likuiditeti në valutë të huaj. Këto dy koncepte dhe 
lidhjet midis tyre do të shpjegohen në vijim. 

2.1 rEZErva NDërKOMBëTarE 

Edicioni i pestë i Manualit të Bilancit të Pagesave përkufizon konceptin e 
rezervës ndërkombëtare. “rezerva ndërkombëtare e një vendi i referohet atyre 
mjeteve të huaja, të cilat janë menjëherë të disponueshme dhe të kontrolluara 
nga autoriteti monetar për financimin e drejtpërdrejtë të zhbalancimit 
të pagesave, për rregullimin indirekt të këtyre zhbalancimeve nëpërmjet 
ndërhyrjes në tregjet valutore, për të ndikuar kursin e këmbimit dhe/ ose 
për qëllime të tjera.” (BPM5, paragrafi 424.) rrjedhimisht nga ky përkufizim, 
koncepti i rezervës ndërkombëtare bazohet në kuadrin e bilancit dhe është një 
koncept bruto. ai nuk përfshin detyrimet e huaja të autoriteteve monetare. 

Në themel të përkufizimit të rezervës ndërkombëtare është dallimi midis 
rezidentëve dhe jorezidentëve, ku rezerva ndërkombëtare përfaqëson mjetet e 
autoriteteve monetare me jorezidentët. 
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Gjithashtu, këto mjete duhet të jenë si “lehtësisht të disponueshme” nga 
autoriteti monetar si dhe “të kontrolluara” prej tij, që do të thotë se vetëm ato 
mjete që plotësojnë këto dy kritere, duhet të klasifikohen si pjesë e rezervës 
ndërkombëtare. Mjetet financiare që zakonisht përfshihen në këtë kategori, 
janë monedhat dhe kartëmonedhat në valutë të huaj, depozitat në valutë 
të huaj në bankat jorezidente, letrat me vlerë të emetuara nga jorezidentët, 
ari monetar, mbajtjet e sdr, pozicioni rezervë në FMN dhe mjete të tjera 
financiare. 

2.2 LIKUIDITETI Në vaLUTë Të HUaj

Likuiditeti në valutë të huaj është një koncept më i gjerë se ai i rezervës 
ndërkombëtare. Në këtë modul ai i referohet (1) burimeve në valutë të huaj; (2) 
tërheqjeve neto nga burimet e rezervës, qofshin këto të njohura paraprakisht 
(skeduluara) apo të kushtëzuara nga ndodhja e ngjarjeve të caktuara. Këto 
tërheqje neto rrjedhin nga detyrimet afatshkurtra të autoriteteve monetare dhe 
nga aktivitetet e tyre të regjistruara jashtë bilancit. 

E thënë ndryshe, pozicioni i likuiditetit në valutë të huaj të autoriteteve, i 
referohet atyre burimeve të valutës së huaj, që janë lehtësisht të disponueshme 
nga autoritetet, duke marrë parasysh tërheqjet neto të paracaktuara dhe 
potenciale nga këto burime. Në themel të konceptit të likuiditetit është parimi 
që administrimi i kujdesshëm i pozicionit të likuiditetit, kërkon si administrimin 
e mirë të mjeteve të rezervës, ashtu dhe administrimin e detyrimeve në mënyrë 
të tillë, që të minimizohet ndjeshmëria e tregjeve të brendshme nga goditjet e 
jashtme. Koncepti i likuiditetit në valutë të huaj është më i gjerë se ai i rezervës 
ndërkombëtare, në të paktën tre aspekte: 

• Ndërsa mjetet e rezervës i referohen mjeteve të jashtme të autoritetit 
monetar, likuiditeti në valutë të huaj përfshin burimet në valutë të huaj 
dhe tërheqjet neto nga këto burime, si të autoritetit monetar ashtu 
edhe të qeverisë qendrore. Likuiditeti në valutë të huaj i referohet 
“autoriteteve”, ndryshe nga rezerva ndërkombëtare, e cila i referohet 
vetëm “autoriteteve monetare”. 

• Ndërsa mjetet e rezervës përfaqësojnë pretendimet e autoriteteve 
monetare ndaj jorezidentëve, likuiditeti në valutë të huaj i referohet 
pretendimeve dhe detyrimeve si ndaj jorezidentëve, ashtu dhe ndaj 
rezidentëve.

• Ndërsa koncepti i mjeteve të rezervës përfshin vetëm instrumentet e 
regjistruara në bilanc, koncepti i likuiditetit në valutë të huaj përfshin 
flukset hyrëse dhe dalëse që rrjedhin si nga aktivitetet e bilancit, ashtu 
dhe nga aktivitetet jashtë bilancit të autoriteteve.

Koncepti i likuiditetit në valutë të huaj është gjithashtu më i gjerë se ai 
i rezervës ndërkombëtare neto. rezerva ndërkombëtare neto i referohet 
mjeteve të rezervës, duke i zbritur detyrimet ndaj jorezidentëve në një moment 
të caktuar kohe. Likuiditeti në valutë të huaj merr në konsideratë tërheqjet nga 
burimet në valutë të huaj, të rrjedhura nga aktivitetet financiare të autoriteteve 
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me rezidentët dhe jorezidentët, brenda një periudhe 12 – mujore. Informacioni 
nëse tërheqjet neto në valutë të huaj të një vendi i tejkalojnë burimet që ky 
vend ka, është shumë i dobishëm për të analizuar ndjeshmërinë e vendit nga 
tregjet e jashtme. 

Për të rritur transparencën e të dhënave mbi rezervën ndërkombëtare 
dhe likuiditetit në valutë të huaj të vendeve, moduli kërkon shpërndarjen e 
informacionit sipas kësaj strukture:

1. Mjetet e rezervës zyrtare.
2. Mjetet e tjera në valutë të huaj.
3. Tërheqjet neto të paracaktuara nga mjetet në valutë të huaj.
4. Tërheqjet neto të kushtëzuara nga mjetet në valutë të huaj.
5. Informacione të tjera të lidhura me to.

Një paraqitje skematike e kuadrit të këtij moduli që tregon lidhjet midis 
koncepteve të rezervës ndërkombëtare dhe likuiditetit në valutë të huaj, jepet 
në figurën 1.

2.3 KaraKTErISTIKaT KryESOrE Të MODULIT Të Të DHëNavE

Ky modul specifikon ato njësi institucionale që mbulohen nga ky tregues 
statistikor dhe aktivitetet e tyre në një horizont kohor të caktuar në mënyrë 
të tillë, që të lehtësojë analizën e pozicionit të likuiditetit të autoriteteve dhe 
ekspozimin e tyre ndaj rrezikut.

2.3.1 Institucionet e mbuluara

Ky modul aplikohet për të gjitha njësitë e sektorit publik, të përgjegjshme për 
administrimin e krizave të monedhës. Praktikisht, këtu përfshihen autoritetet 
monetare, të cilat administrojnë apo mbajnë rezervat ndërkombëtare dhe 
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qeveria qendrore (duke përjashtuar fondin e sigurimeve shoqërore), që së 
bashku me autoritetet monetare mbajnë dhe pjesën më të madhe të detyrimeve 
financiare zyrtare në valutë të huaj. Nevojat për përdorimin e burimeve në 
valutë të huaj të autoriteteve mund të lindin dhe nga aktiviteti i njësive të tjera 
të sektorit publik. Këto njësi, nuk janë përfshirë në këtë modul, për shkak 
të vështirësisë për të mbledhur të dhënat nga ky sektor në kohën e duhur. 
Megjithatë, standardi rekomandon përfshirjen e këtyre njësive, nëse aktivitetet 
e tyre janë të rëndësishme, duke shpjeguar gjithashtu në metadatat përkatëse, 
nëse këto njësi janë përfshirë.

Moduli përdor përkufizimin e BPM5 (paragrafi 514) për përcaktimin e 
autoriteteve monetare “si një koncept i lidhur me funksionet, që përfshin 
bankën qendrore dhe njësi të tjera institucionale, si currency board dhe 
veprimtari të tjera që i atribuohen kryesisht bankës qendrore, por që në raste të 
caktuara ndërmerren nga institucione të tjera të qeverisë dhe bankat tregtare. 
Këto funksione përfshijnë emetimin e monedhës, mbajtjen dhe administrimin 
e rezervave ndërkombëtare, duke përfshirë ato që rezultojnë nga transaksione 
me Fondin Monetar Ndërkombëtar”.

Në përputhje me udhëzuesit ndërkombëtarë ekzistues të statistikave të 
tjera makroekonomike, moduli përkufizon sektorin e qeverisë qendrore që 
të përfshijë “të gjitha departamentet, zyrat dhe njësitë që janë agjenci apo 
instrumente të autoriteteve qendrore të një vendi (Manuali i Statistikave Fiskale 
të Qeverisë, faqe 12)”. “Qeveria qendrore nuk përfshin qeveritë lokale dhe 
fondet e sigurimeve shoqërore që veprojnë në të gjitha nivelet e qeverisë” 
(Sistemi i Llogarive Kombëtare, paragrafi 4.114). arsyeja e mospërfshirjes së 
këtyre institucioneve në këtë modul, është përsëri pamundësia e mbledhjes së 
informacionit në kohën e duhur. 

2.3.2 aktivitetet financiare të mbuluara 

Për nevoja të analizës së likuiditetit në valutë të huaj, moduli specifikon 
që vetëm ato instrumente që janë të pagueshme në valutë të huaj, duhet 
të përfshihen në burimet dhe tërheqjet e seksioneve të përmbajtura në këtë 
modul. arsyeja për këtë gjë është se duke qenë që detyrimet financiare të 
autoriteteve në valutë të huaj mund të shlyhen vetëm në valutë të huaj, si 
burime për tërheqjet e nevojshme do të shërbejnë vetëm ato mjete, që janë të 
pagueshme në valutë të huaj. Instrumente të tjera, të cilat emërohen në valutë 
të huaj, por që janë të pagueshme në monedhë vendase, nuk do të mund të 
shërbejnë drejtpërsëdrejti në plotësimin e nevojave për shlyerjen e detyrimeve 
në valutë të huaj. Instrumentet financiare të emëruara në valutë të huaj apo 
të indeksuara në valutë të huaj, por të pagueshme në monedhë vendase, 
raportohen veçmas në seksionin e fundit të këtij moduli nën “Zërat Memo”. 
Këto instrumente mund të ushtrojnë presion të tërthortë mbi rezervat gjatë një 
periudhe krize, veçanërisht kur pritjet e një zhvlerësimi të shpejtë të monedhës 
vendase i nxisin mbajtësit e këtyre instrumenteve të këmbejnë instrumentet e 
indeksuara me valutë të huaj. Instrumente të tilla janë për shembull, borxhi i 
brendshëm në valutë vendase i indeksuar në valutë të huaj apo kontratat me 
afat të patregtueshme, të pagueshme në monedhë vendase.
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2.3.3 Parimet e vlerësimit

Në modul, vlera e burimeve në valutë të huaj duhet të reflektojë vlerën, 
e cila do të përfitohej nga likuidimi i tyre i menjëhershëm në treg – që do 
të thotë vlera e tregut në datën e referencës. Në rastet kur vlera e tregut e 
instrumenteve nuk mund të përcaktohet, standardi parashikon llogaritjen e 
vlerës së përafërt të tregut. 

Tërheqjet nga burimet në valutë të huaj, si ato të paracaktuara ashtu dhe 
ato të kushtëzuara, vlerësohen sipas vlerës së tyre nominale; që do të thotë 
në vlerën e flukseve të arkës kur këto flukse ndodhin. Përgjithësisht, pagesat e 
principalit reflektojnë “vlerën emërore” të instrumentit dhe pagesat e interesit 
reflektojnë shumat e rëna dakord për t’u paguar. 

Flukset hyrëse dhe flukset dalëse të lidhura me derivatet financiare gjithashtu, 
raportohen me vlerë nominale. 

2.3.4 Horizonti kohor

Duke qenë se fokusi në këtë modul është mbi likuiditetin, horizonti i mbuluar 
nga moduli është afatshkurtër. Për arsye praktike, periudha afatshkurtër është 
e përkufizuar të përfshijë 12 muaj. Moduli parashikon ndarjen e këtij horizonti 
në disa nënperiudha, për të mundësuar vlerësimin e pozicionit të likuiditetit 
përgjatë vitit. Këto nënperiudha janë specifikuar si “deri në një muaj”, “mbi 
një muaj deri në tre muaj” dhe “deri në një vit”. 

Ndarja e nënperiudhave të mësipërme për raportimin e flukseve që do 
të ndodhin, bëhet në bazë të maturitetit të mbetur të instrumenteve dhe 
pagesave. Maturiteti i mbetur, i referohet periudhës së mbetur deri në 
ripagesën përfundimtare të instrumentit nga data e referencës. 

Sipas këtij përkufizimi në modul regjistrohen flukset që rrjedhin nga:
 
• instrumentet afatshkurtra, maturiteti origjinal i të cilave është më i 

vogël se një vit;
• instrumentet me maturitet origjinal më të gjatë se një vit, por që 

maturiteti i mbetur i të cilave është më i vogël se një vit.
• Gjithashtu, në këtë modul raportohen flukset e ripagesave të principalit 

dhe interesit, të cilat duhet të kryhen gjatë vitit dhe që lidhen me 
instrumente, maturiteti i mbetur të cilave është më i madh se një vit.

2.3.5 Çështje të tjera të raportimit

Moduli nuk specifikon monedhën në të cilën duhet të raportohen të dhënat 
(në monedhë kombëtare, usd, euro etj..) Megjithatë, rekomandohet që të 
dhënat e raportuara në këtë modul, të raportohen në të njëjtën monedhë 
në të cilën raportohen mjetet e rezervës zyrtare, në mënyrë që të lehtësohet 
krahasimi me kategori të tjera të të dhënave. Gjithashtu, për të lehtësuar 
krahasimin në kohë dhe krahasimin midis vendeve, rekomandohet që 
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monedha e përzgjedhur të jetë një mjet rezerve ose minimalisht një monedhë 
e qëndrueshme. Data e referencës në modul është dita e fundit e punës e një 
muaji të dhënë.

Të dhënat për gjendjet u referohen gjendjeve pezull të mjeteve dhe 
detyrimeve në datën e dhënë. Për flukset, të dhënat që raportohen janë 
flukset e ardhshme të valutës së huaj, të njohura paraprakisht në datën e 
referencës, të cilat lidhen me pozicione të paracaktuara ose të kushtëzuara 
pezull në datën e referencës. Në modul, mjetet dhe flukset hyrëse shënohen 
me shenjë pozitive (+), ndërsa detyrimet dhe flukset dalëse shënohen më 
shenjë negative (-). Në përcaktimin e burimeve dhe flukseve pezull në datën 
e referencës, rekomandohet përdorimi i datës së kryerjes së transaksionit dhe 
jo i datës së regjistrimit të veprimit. Data e transaksionit preferohet, sepse 
praktikat e vendeve në lidhje me datat e regjistrimit të transaksioneve mund të 
ndryshojnë. Duke qenë se moduli është i zbatueshëm për shumë vende, zërat 
në lidhje me instrumentet që nuk aplikohen, lihen bosh, ndërsa vlera zero 
tregon që vlera e instrumentit në atë datë është zero. Për të lehtësuar kuptimin 
e të dhënave dhe shmangien e keqinterpretimit të tyre, politikat e veçanta të 
vendeve në lidhje me kursin e këmbimit, si veprimi i një “currency board” 
apo adoptimi i një monedhe të huaj si monedhë zyrtare, duhet të shpjegohen 
në një notë që shoqëron të dhënat. Gjithashtu, praktikat që ndryshojnë nga 
standardet në lidhje me sektorizimin, vlerësimin apo kohën e regjistrimit, 
duhet të shpjegohen.

3. STrUKTUra E MODULIT Të Të DHëNavE

Moduli i të dhënave ka katër seksione: Tabelat 1 – 4 në vijim të materialit. 
Në këto tabela janë paraqitur të dhënat për Shqipërinë, duke marrë si datë 
reference datën 29 shtator, 2006. Seksioni i parë mbulon informacionin 
mbi burimet e autoriteteve në valutë të huaj, duke përfshirë mjetet e rezervës 
zyrtare dhe mjetet e tjera në valutë të huaj. 

I. mjetet e rezervës zyrtare dhe mjete të tjera në valutë të huaj

Treguesi Periudha

I. Mjetet e rezervës zyrtare dhe mjete të tjera në valutë të huaj
Shtator 2006

në milionë usd
a. Mjetet e rezervës zyrtare  1,672.73 

(1) rezervat në valutë të huaj (në monedhë të huaj të konvertueshme)  1,603.21 

(a) Letra me vlerë  1,379.03 
Nga të cilat: emetuesi ka qendrën në vendin raportues por kryen aktivitet 
jashtë tij  

(b) Monedha dhe kartëmonedha dhe depozita me:  224.18 
(i) banka qendrore të huaja, BIS dhe FMN  224.18 
(ii) banka me qendër në vendin raportues  
Nga të cilat: që kryejnë aktivitet jashtë tij
(iii) banka me qendër jashtë vendit raportues  
Nga të cilat: që kryejnë aktivitet brenda tij
(2) Pozicioni rezervë në Fond  4.96 
(3) sdr  11.72 
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(4) ari (duke përfshirë depozitat në ar)  52.83 
vëllimi në milionë onc 0.878
(5) Mjete të tjera të rezervës (specifiko) 
—Derivatet financiare 
—Hua jorezidentëve jobanka
—të tjera 
B. Mjete të tjera në valutë të huaj (specifiko) 
—Letra me vlerë të papërfshira në mjetet e rezervës zyrtare
—Depozita të papërfshira në mjetet e rezervës zyrtare
—Hua të papërfshira në mjetet e rezervës zyrtare 
—Derivate financiare të papërfshira në mjetet e rezervës zyrtare
—ar i papërfshirë në mjetet e rezervës zyrtare
—Të tjera 0 

Mjetet e rezervës zyrtare paraqiten në pjesën a të tabelës. Sipas edicionit 
të pestë të Manualit të Bilancit të Pagesave, këtu janë përfshirë monedhat 
dhe kartëmonedhat në valutë të huaj, ari monetar, sdr dhe pozicioni rezervë 
në FMN. Këto instrumente janë regjistruar me vlerën e tyre të tregut dhe si 
burim informacioni kanë shërbyer të dhënat e bilancit kontabël të Bankës së 
Shqipërisë dhe të dhëna shtesë për letrat me vlerë, duke qenë se praktika 
e tyre e regjistrimit kontabël nuk plotëson kërkesat e këtij moduli. Zërat që 
janë përfshirë, janë të njëjtë me ata që përfshihen në llogaritjen e NFa1, 
por mënyra e regjistrimit të tyre ndryshon. Siç u shpjegua dhe më lart, këto 
instrumente pasqyrohen në këtë modul me vlerën e tyre të tregut ndërsa në 
NFa ekzistuese paraqitet çmimi i blerjes së këtyre instrumenteve. 

Mjetet në valutë të huaj, të paraqitura në seksionin B të tabelës, janë mjete 
të emetuara në valutë të huaj dhe janë likuide (që përmbushin kriterin e të 
qenurit të disponueshme për përdorim nga qeveria qendrore, në periudha 
krize). Mjetet e mbajtura peng nuk përfshihen në këtë kategori. Këtu përfshihen 
vetëm mjetet e emetuara në monedhë të konvertueshme, të cilat mund të jenë 
mjete ndaj rezidentëve ose jorezidentëve. 

Në këtë zë të modulit raportohen mjetet e qeverisë qendrore (duke 
përjashtuar fondet e sigurimeve shoqërore).

Shembuj të instrumenteve që përfshihen në këtë zë janë:

• Depozita të autoriteteve në monedhë të huaj në bankat rezidente 
(vendase), të ndara në depozita në banka rezidente dhe depozita në 
degë të bankave të huaja.

• Llogari rrjedhëse të qeverisë në valutë të huaj, lehtësisht të disponueshme 
në bankat jorezidente.

Nënhuatë e dhëna nga qeveria nuk përfshihen në këtë zë, duke qenë se 
ato nuk janë likuide. 

Si burim për këto të dhëna shërbejnë regjistrimet kontabël të Ministrisë 
së Financave. Për momentin, Ministria e Financave raporton se nuk ka 
instrumente të cilat përmbushin këto kritere. 
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II. Tërheqjet neto afatshkurtra, të parapërcaktuara nga mjetet në valutë të huaj

Tërheqjet neto afatshkurtra, të parapërcaktuara nga mjetet në valutë të 
huaj janë detyrime kontraktuale të njohura dhe të njohura paraprakisht 
(skeduluara), në valutë të huaj. Tërheqjet afatshkurtra u referohen detyrimeve 
kontraktore në valutë të huaj, të cilat do të ndodhin me siguri brenda 12 
muajve nga data e raportimit. Tërheqjet neto llogariten si diferencë e flukseve 
dalëse me flukset hyrëse.

II. Tërheqjet neto afatshkurtra të parapërcaktuara nga mjetet në valutë të huaj (vlera nominale) 
Shtator 2006

Total
Ndarja e maturitetit (maturiteti i mbetur)

Deri në 1 muaj 1 muaj-3 muaj 3 muaj–1 vit
1. Hua, letra me vlerë dhe depozita në valutë të huaj  293.40  50.18  63.68  179.55 

—flukse dalëse(–)
Principali -38.98 -1.52 -13.60 -23.86
Interesi -26.05 -1.59 -6.80 -17.66

—flukse hyrëse(+)
Principali  299.92  51.92  70.85  177.14 
Interesi  70.53  1.36  14.89  54.28 

2. Pozicione të gjata dhe të shkurtra në kontrata të ardhshme dhe 
me afat në valutë të huaj kundrejt valutës vendase
(a) Pozicione të shkurtra (–)
(b) Pozicione të gjata (+)
3. Të tjera (specifiko) 0  0  0  0
—Flukse dalëse të lidhura me repot (–)
—Flukse hyrëse të lidhura me repot (+)
—Kredia tregtare (–) 0  0  0  0
—Kredia tregtare (+) 0 0  0  0
—Llogari të tjera të pagueshme (–) 0  0  0  0
—Llogari të tjera të pagueshme (+) 0  0  0  0

Flukset dalëse, u referohen amortizimit të skeduluar të borxheve dhe 
pagesave të interesit brenda 12 muajve. Flukset hyrëse kanë të bëjnë me 
pagesat e borxheve të dhëna brenda periudhës 12-mujore. Këtu regjistrohen 
vetëm hyrjet që janë të sigurta që do të merren. Pagesat e interesit dhe ato të 
principalit raportohen veçmas.

Nëse detyrimi është apo jo afatshkurtër, kjo përcaktohet nga maturiteti 
i mbetur i instrumentit. Quhen instrumente afatshkurtra ato instrumente, 
maturiteti i mbetur i të cilave është deri në një vit. Në modul gjithashtu 
përfshihen dhe amortizimi i borxhit dhe pagesat e interesit, që duhet të kryhen 
brenda 12 muajve. afati kohor në tabelë paraqitet i ndarë sipas 3 periudhave: 
“deri në 1 muaj”, “mbi 1 deri në 3 muaj” dhe “mbi 3 muaj deri në 1 vit”. 
Kolona “Total” në pasqyrë është shuma e ndarjeve të mësipërme. vlera e 
flukseve është vlera e tyre nominale e konvertuar në usd, me kursin e ditës së 
fundit të periudhës raportuese. 

Huatë (Seksioni II.1) përfshijnë detyrimet e lindura nga marrja e drejtpërdrejtë 
e fondeve nga kreditorët, të tilla si huatë për të financuar tregtinë, huatë 
hipotekare, përdorimi i kredive të FMN etj..

Në seksionin II.3, përfshihen llogaritë e pagueshme, të lidhura me mallra e 
shërbime të blera paraprakisht, pagesa e të cilave është e skeduluar, pagesat 
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e interesave apo huave të prapambetura dhe detyrimet për paga në valutë të 
huaj, nëse këto të fundit janë materialisht të rëndësishme.

Si burim informacioni për këtë tabelë shërbejnë skedulat e borxhit dhe 
pagesave të tjera të Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë, si dhe 
të dhënat mbi flukset hyrëse, të lidhura me letrat me vlerë dhe depozitat në 
bankat jorezidente. 

III. Tërheqjet neto afatshkurtra, të kushtëzuara nga burimet në valutë të huaj.

III. Tërheqjet neto afatshkurtra të kushtëzuara nga burimet në valutë 
të huaj (vlera nominale) Total

Shtator 2006
Ndarja e maturitetit (maturiteti i mbetur)

Deri në 1 muaj 1-3 muaj  3 muaj-1vit
1. Detyrime të kushtëzuara në valutë të huaj -296.09  -220.25  -18.28  -57.57
(a) Garanci të mbështetura me kolateral mbi borxhin me efekt deri 
në një vit
(b) Detyrime të tjera të kushtëzuara -296.09  -220.25  -18.28  -57.57
2. Letra me vlerë të huaja, të emetuara me opsione të lidhura me to 
3. Linja krediti të pakushtëzuara, të patërhequra të ofruara nga:  256.48 43.62 46.89  165.97 
(a) banka qendrore të huaja, BIS, FMN dhe organizata ndërkombëtare 
të tjera
—Banka qendrore të huaja (+)
—BIS (+)
—FMN (+)
(b) me banka dhe institucione të tjera financiare me qendër në vendin 
raportues (+)
(c) me banka dhe institucione të tjera financiare me qendër jashtë 
vendit raportues (+)  256.48 43.62 46.89  165.97 

Linja krediti të pakushtëzuara të patërhequra, të ofruara për
(a) banka qendrore të huaja, BIS, FMN dhe organizata ndërkombëtare 
të tjera
—Banka qendrore të huaja (-)
—BIS (-)
—FMN (-)
(b) me banka dhe institucione të tjera financiare me qendër në vendin 
raportues (-)
(c) me banka dhe institucione të tjera financiare me qendër jashtë 
vendit raportues (-)
4. Pozicione të gjata dhe të shkurtra në opsione në valutë të huaj 
kundrejt valutës vendase
(a) Pozicione të shkurtra
(b) Pozicione të gjata
PrO MEMOrIa: In-the-money options
(1) Në kursin e këmbimit korent
(a) Pozicion i shkurtër
(b) Pozicion i gjatë
(2) + 5% (zhvlerësim me 5%)
(a) Pozicion i shkurtër
(b) Pozicion i gjatë
(3) – 5% (vlerësim me 5%)
(a) Pozicion i shkurtër
(b) Pozicion i gjatë
(4) + 10% (zhvlerësim me 10%)
(a) Pozicion i shkurtër
(b) Pozicion i gjatë
(5) – 10% (vlerësim me 10%)
(a) Pozicion i shkurtër
(b) Pozicion i gjatë
(6) Të tjera (specifiko)
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Në këtë tabelë regjistrohen vetëm tërheqjet neto afatshkurtra, të kushtëzuara 
nga burimet në valutë të huaj. Flukset e kushtëzuara lidhen me detyrime 
kontraktore, të cilat mund të sjellin shtimin apo pakësimin e burimeve në valutë 
të huaj. Flukset e pasqyruara këtu mund të rrjedhin nga mjetet e detyrimet që 
mund të lindin në 12 muajt e ardhshëm nga periudha e referencës. Ndryshe 
nga flukset e tabelës II, flukset e kushtëzuara lidhen vetëm me aktivitetet jashtë 
bilancit dhe janë të kushtëzuara nga ndodhja e një ngjarjeje të caktuar. 

Në seksionin III.1, në tabelë do të regjistrohen flukset që lidhen me garanci 
mbi kolaterale të lidhura me borxhe të caktuara. Këto angazhime i referohen 
garancive të dhëna nga autoritetet, të cilat mbështeten nga një kolateral. 
vlera e regjistruar në këtë zë është detyrimi i pagesës nga autoritetet në rast 
mospërmbushjeje të detyrimit nga subjekti tjetër. vlera e regjistruar i referohet 
fluksit të parashikuar në garanci dhe jo vlerës së kolateralit që mbështet 
garancinë.

Në seksionin III.I.(b) përfshihen letërkreditë dhe angazhimet e huave në 
valutë të huaj të autoriteteve. Këtu përfshihen dhe detyrimet e autoritetit 
monetar për rezervën e detyrueshme në valutë dhe rezervën e tepërt në valutë, 
të bankave të nivelit të dytë.

Në seksionin III.3, regjistrohen linjat e pakushtëzuara të kreditit të 
papërdorura, të cilat përbëjnë potencialisht një burim të likuiditetit në valutë 
të huaj. Të pakushtëzuara do të thotë që janë të gatshme për t’u tërhequr nga 
autoritetet në çdo moment kohe, pa qenë nevoja e plotësimit të ndonjë kushti 
material. Marrëveshjet me FMN për huatë janë linja krediti të kushtëzuara 
dhe si të tilla nuk përfshihen në këtë seksion të modulit. Megjithatë, nëse 
vendi nuk ka tërhequr ende shuma për të cilat është rënë dakord të tërhiqen, 
këto shuma (të patërhequrat) duhet të përfshihen në seksionin III, deri në 
periudhën e datës së testit (data kur kontrollohen kriteret e performancës). 
Këto shuma tregohen veçmas edhe në një shpjegues që shoqëron pasqyrën. 

Iv. Zërat mEmO 

Nën “Zërat Memo” përfshihen informacione shtesë që mbulojnë:

1. flukset dhe pozicionet e papërfshira në seksionet I-III, por të para si me 
rëndësi për vlerësimin e rezervave të autoritetit, vlerësimin e likuiditetit 
në valutë të huaj dhe ekspozimit ndaj rrezikut të valutës; 

2. të dhëna shtesë mbi flukset dhe pozicionet e dhëna në seksionet I-III; 
dhe pozicione e flukse sipas një shkallëzimi apo kriteri vlerësimi të 
ndryshëm nga ato të dhëna në seksionet I-III.
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Iv. Zëra Memo Shtator
2006(1) Për t’u raportuar me frekuencën dhe afatin standard të raportimit

(a) Borxhi afatshkurtër në valutë vendase i indeksuar me kursin e këmbimit
(b) Instrumente financiare të emetuara në valutë të huaj dhe të pagueshme në mënyra 
të tjera (për shembull, në monedhë vendase) 
(c) mjete të vëna peng
—të përfshira në mjetet e rezervës
—të përfshira në mjetet e tjera në valutë të huaj
(d) Letra me vlerë të dhëna hua dhe nën marrëveshje riblerjeje
—të dhëna hua dhe nën marrëveshje riblerjeje dhe të përfshira në seksionin I 
—të dhëna hua dhe nën marrëveshje riblerjeje dhe të papërfshira në seksionin I 
—të marra hua dhe të përfshira në seksionin I 
—të marra hua dhe të papërfshira në seksionin I 
(e) derivate financiare
(f) derivate financiare me maturitet më të madh se një vit 
(2) Për t’u raportuar me frekuencë më të vogël:  
(a) Përbërja e rezervës sipas monedhave (ose grupeve të monedhave)  
—monedha që përfshihen në shportën e sdr 96.8%
—monedha që nuk përfshihen në shportën e sdr 3.2%
—sipas çdo monedhe (optional)  

SHëNIME
* Materiali u punua nga: Hilda Shijaku, Përgjegjëse e Sektorit të Statistikave 

Financiare, Departamenti i Statistikës.
1 Net Foreign Assets.
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aBSTraKT

Një nga kriteret kryesore për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe më pas në atë 
monetar (EmU) është ai i stabilitetit të çmimeve. Sipas këtij kriteri, norma e inflacionit 
nuk duhet të jetë më e madhe se 1.5 pikë përqindjeje nga mesatarja e tre vendeve 
anëtare të BE-së, që kanë performancën më të mirë në terma të ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve, gjatë vitit që paraprin ekzaminimin e situatës në atë vend. meqenëse një nga 
objektivat e Shqipërisë është ai i anëtarësimit në BE, në këtë material kemi shqyrtuar 
tendencën e çmimeve në vend, në krahasim me çmimet e Greqisë dhe të Italisë. Këto 
vende janë marrë në konsideratë sepse janë anëtare të BE-së dhe nga partnerët kryesorë 
të Shqipërisë.

Për të krahasuar ecurinë e çmimeve midis Shqipërisë, nga njëra anë dhe Italisë e Greqisë 
nga ana tjetër, në mungesë të të dhënave për vlerat absolute të çmimeve, jemi bazuar 
në seritë e të dhënave të indekseve të çmimeve të konsumit. Këto indekse kanë ndarje të 
njëjtë në 12 grupe kryesore për të treja vendet, por kanë ndryshime në peshat e këtyre 
grupeve, në ndarjen e grupeve në nëngrupe dhe peshat përkatëse. 

megjithë këto ndryshime, mendojmë që metodologjia e aplikuar në këtë material na 
mundëson të dallojmë nëse seritë e 12 grupeve të indeksit të çmimeve të konsumit, kanë 
konverguar, janë duke konverguar apo divergojnë në çmime relative apo në norma 
inflacioni. Konkluzioni më i rëndësishëm në këtë material është, se në asnjë rast nuk kemi 
konstatuar divergjencë në normat e inflacionit për të 12 grupet e indeksit të çmimeve të 
konsumit, midis Shqipërisë dhe dy vendeve të tjera, Italisë dhe Greqisë. 

ParaTHëNIE

Një nga objektivat më të rëndësishëm të ekonomive në tranzicion, për 
vendet e Evropës juglindore, është anëtarësimi në Bashkimin Ekonomik 
dhe Monetar Evropian. Hyrja në Bashkimin Monetar dhe adoptimi i euros si 
monedhë vendase, kërkon arritjen e disa kritereve ekonomike dhe legjislative. 
Kriteret ekonomike janë të njohura si kriteret e konvergjencës dhe në mënyrë 
të përmbledhur përfshijnë: inflacion të ulët, kurs këmbimi të qëndrueshëm, 
financa publike të shëndetshme dhe norma interesi të ulta. Përveç këtyre, 
legjislacioni i bankës qendrore të secilit vend duhet të plotësojë disa kërkesa. 
Si një përafrim për integrimin, mendohet që tregjet më të integruara dhe 
më konkurruese kanë diferenca të vogla në çmime. Për të shqyrtuar këtë 
çështje, kemi parë zhvillimet e indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK-së) të 
Shqipërisë në krahasim me ato të Greqisë dhe Italisë. Këto shtete janë anëtare 
të Bashkimit Evropian dhe partnere tregtare kryesore1 për Shqipërinë. Në këtë 
këndvështrim, konvergjenca dhe divergjenca e çmimeve përbën një çështje 
të rëndësishme për t’u analizuar, duke marrë në konsideratë që e ardhmja e 
Shqipërisë është hyrja në BE.

TENDENCa E ÇMIMEvE Në SHQIPërI Në KraHaSIM 
ME GrEQINë DHE ITaLINë. ÇFarë MUND Të THEMI 
Për KONvErGjENCëN?*
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Të dhënat e përdorura janë seritë mujore të indekseve të çmimeve të konsumit 
të publikuara nga ISTaT për Italinë, nga Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimeve 
Satistikore Kombëtare të Greqisë (SPSSKG) dhe INSTaT-i për Shqipërinë. 
Megjithëse shportat e IÇK-së për të treja shtetet, përbëhen nga 12 grupe të mirash 
dhe shërbimesh, ka ndryshime në klasifikimin e nëngrupeve të të mirave dhe 
të shërbimeve, dhe në peshat përkatëse. Në analizën e mëposhtme ne jemi të 
vetëdijshëm që këto ndryshime mund të ndikojnë në konkluzionet e këtij ushtrimi. 

Krahasimi i nivelit absolut të çmimeve midis shteteve të ndryshme nuk mund 
të bëhet nëpërmjet përdorimit të të dhënave të IÇK-së. Indeksi i çmimeve të 
konsumit nuk jep informacion për ndryshimin e nivelit të çmimeve midis dy 
shteteve. Indeksi i çmimeve të një shteti, mat nivelin e çmimeve të këtij shteti 
për një periudhë kohore të përcaktuar dhe jo vlerat absolute të çmimeve. 
veç kësaj, konvergjenca në ritmin e ndryshimit të çmimeve nuk nënkupton 
konvergjencë në nivelin e çmimeve. Në qoftë se krahasojmë indekset për dy 
shtete të ndryshme, mund të themi se çmimet në njërin vend po rriten ose 
ulen, më shpejt ose më ngadalë në krahasim me vendin tjetër. Nga vlerat e 
indekseve nuk mund të themi nëse çmimet ose standardi i jetesës në njërin 
vend, janë më të larta ose më të ulëta në krahasim me vendin tjetër. 

Në pjesën e parë, jepet një pamje e përgjithshme e zhvillimeve në 
inflacionin e këtyre tre shteteve dhe e faktorëve kryesorë që kanë ndikuar në 
këto zhvillime. Në vijim, kemi analizuar zhvillimet në 12 grupet e IÇK -së dhe 
jemi përpjekur të identifikojmë arsyet kryesore që kanë drejtuar këto zhvillime. 
Të dhënat e IÇK-së janë indeksuar duke përdorur si vit bazë, vitin 1999.

Në pjesën e dytë të këtij studimi, kemi patur si objektiv konstatimin e 
tendencave kryesore të çmimeve dhe të normave të inflacionit midis Shqipërisë 
dhe dy vendeve të tjera. Në këtë pjesë, ne shqyrtojmë për konvergjencë në 
çmime dhe në norma inflacioni. Për të investiguar në qoftë se seritë janë duke 
konverguar ose kanë konverguar, janë përdorur testet e rrënjës njësi dhe të 
stacionaritetit në nivel dhe në diferencën e parë. Këto teste janë aplikuar në 
të njëjtat seri mujore të IÇK-së, por duke marrë si periudhë bazë muajin mars 
të vitit 2006. Seritë janë rregulluar sezonalisht dhe janë pastruar nga efekti i 
kursit të këmbimit. Më pas, janë llogaritur seritë e diferencave midis logeve të 
indekseve të çmimeve të konsumit dhe seritë e diferencës së inflacionit midis 
shteteve, dhe në vijim janë aplikuar testet në këto seri.

I. ZHvILLIMET Në IÇK-Në E SHQIPërISë, GrEQISë DHE ITaLISë

Ndryshim vjetor në përqindje për PBB dhe inflacionin mesatar vjetor.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Itali
Inflacion 1.7 2.6 2.3 2.6 2.8 2.3 2.3 2.4
PBB 1.9 3.6 1.8 0.3 0.0 1.1 0.0 1.5

Greqi
Inflacion 2.1 2.9 3.7 3.9 3.4 3 3.5 3.6
PBB 3.4 4.5 5.1 3.8 4.8 4.7 3.7 3.7

Shqipëri
Inflacion 0.4 0.0 3.1 5.2 2.3 2.9 2.4 2.2
PBB 10.1 7.3 7 2.9 5.7 5.9 5.5 5

Burimi: Fondi monetar Ndërkombëtar.

Tabelë 1. Ndryshimi vjetor 
në përqindje për PBB-në 

dhe për inflacionin mesatar 
vjetor.
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Inflacioni në Shqipëri është luhatur kryesisht midis nivelit 2 dhe 4 për qind, 
gjatë gjashtë viteve të fundit. Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në ruajtjen e 
inflacionit në nivele të ulta janë2: 

• rritja graduale në prodhimin e produkteve bujqësore vendase. 
• rritja e konkurrencës në ofertën e tregut të veshjeve, këpucëve dhe të 

pajisjeve elektroshtëpiake. 
• Politikat makroekonomike të orientuara drejt stabilitetit, ku politika 

fiskale synon në konsolidimin fiskal dhe politika monetare synon në 
ruajtjen në nivele pozitive të normave reale të interesit; kanë ndihmuar 
në ruajtjen e diferencave pozitive të normave të interesit midis lekut 
dhe valutave të huaja. 

• Mbiçmimi i lekut kundrejt dollarit amerikan dhe euros. Ky mbiçmim 
mund të shpjegohet me: rritjen e produktivitetit të mallrave të 
tregtueshëm3 (situata e mirë makroekonomike ndihmon zhvillimin e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme), remitancat dhe të ardhurat nga 
turizmi, të cilat justifikojnë mbiçmimin e lekut kryesisht në muajt e 
verës dhe në muajt e fundit të vitit. Mbiçmimi i monedhës tonë ka 
luajtur një rol të rëndësishëm në amortizimin e inflacionit të importuar 
në vend. 

• Efekti modest i çmimeve të naftës në IÇK, me sa duket dhe në sajë 
të strukturës së ekonomisë tonë, që karakterizohet nga aktivitete me 
kërkesë të ulët për energji, siç janë bujqësia dhe shërbimet4 (22.8 dhe 
45.2 për qind e PBB-së, respektivisht për vitin 2005).

Greqia ka arritur me sukses të ulë normën e 
inflacionit nga rreth 16 për qind, në gjysmën e 
parë të viteve 90-të, në një mesatare vetëm mbi 3 
për qind nga viti 2000 e tutje5. Pavarësisht këtyre 
zhvillimeve, Greqia ka qenë një nga vendet e BE-së 
me normë inflacioni të lartë. Kjo mund t’i atribuohet 
kryesisht faktorëve makroekonomikë si:

• rritja më e shpejtë e kërkesës së brendshme 
në krahasim me ofertën. Kjo rritje është 
reflektuar në hendekun pozitiv të prodhimit 
positive output gap dhe është pjesërisht 
rezultat i politikës fiskale, kryesisht lehtësuese, 
të ndjekur në Greqi në këto vitet e fundit6.

• rritja e kostos së punës për njësi, e cila është 
më e lartë se mesatarja e Eurozonës.

• Situatat jo të kënaqshme të kushteve të 
konkurrencës në disa tregje, të cilat nuk 
funksionojnë në mënyrë eficiente (energjia, telekomunikacioni, 
shërbimet postare). 

• Zhvillimet në çmimin botëror të naftës. Greqia është më e ekspozuar 
ndaj ndryshimeve të çmimit të naftës se ekonomia evropiane. Konsumi 
i brendshëm i energjisë, i shprehur në ekuivalenten e naftës për 
njësi të PBB-së është 36 për qind më i lartë në Greqi, se mesatarja 
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e Eurozonës. Zhvillimet në tregun e kursit të këmbimit (mbiçmimi i 
euros kundrejt usd, gjatë këtyre viteve të fundit), kanë influencuar në 
impaktin që ka dhënë rritja e çmimit të naftës në Greqi.

Italia ka përjetuar një rritje të ngadaltë të PBB-së në vitet e fundit, në 
krahasim me shtetet e tjera të Eurozonës7; kjo ka ardhur në sajë të uljes së 
kërkesës së brendshme. 

• Konsumi familjar është reduktuar, për arsye të dobësimit të pritshmërive 
për rritjen ekonomike. Kjo është reflektuar dhe në rritjen e kursimeve 
familjare. 

• Inflacioni është ndikuar dhe nga zhvillimet në tregun e naftës. Luhatjet 
në kursin e këmbimit euro/usd,kanë kontribuar në peshën me të cilën 
ka ndikuar çmimi i naftës në normën e inflacionit. 

• Faktorët më specifikë në Itali, të cilët vështirësojnë rregullimet më të 
shpeshta të çmimeve janë: ekzistenca e kontratave të përcaktuara me 
blerësit, ngurrimi i firmave individuale për të rivendosur çmimet, nga 
rreziku se mos provokojnë reagime nga konkurrenca dhe perceptimi 
i rreziqeve me natyrë të përkohshme8. Në anën tjetër, me përjashtim 
të firmave që zhvillojnë aktivitet me pakicë, kostot e menuve nuk 
janë konsideruar si një pengesë e rëndësishme për rregullime më të 
shpeshta të çmimeve. reagimi i çmimeve të firmave ndaj rreziqeve 
“shock” është asimetrik. Ndryshimet pozitive në kosto, kanë një impakt 
më të madh se ato negative; rritjet në kërkesë japin ndryshime më të 
mëdha në çmimeve sesa uljet në kërkesë.

I.1 TENDENCa E 12 GrUPEvE Të IÇK-Së.

Grupi 1 – Ushqime dhe pije joalkolike
 
Teoria ekonomike sugjeron që përmirësimi i standardit të jetesës së 

popullsisë, çon në ulje të peshës së shpenzimeve për të mira primare (ushqime, 
banesa etj.) dhe në rritje të peshës së shpenzimeve për të mira luksoze. Si 
rrjedhojë, popullsi relativisht të varfra, shpenzojnë një pjesë të madhe të të 
ardhurave të tyre në të mira primare dhe një pjesë më të vogël, në argëtim, 
shëndet, arsim etj.. Kjo teori qëndron edhe kur krahasojmë peshat që grupi 
“Ushqime dhe pije joalkolike” ka në shportën e IÇK-së për këto tre shtete. 
Pesha e këtij grupi për Shqipërinë është më e lartë se ajo e Greqisë dhe e 
Italisë. 

Grupet e IÇK-së Shqipëri Greqi Itali
Ushqime dhe pije joalkolike 0.426 0.185 0.154
Pije alkolike dhe duhan 0.031 0.039 0.027
veshje dhe këpucë 0.038 0.099 0.098
Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji 0.244 0.117 0.095
Pajisje shtëpie 0.046 0.086 0.099
Shëndet 0.021 0.069 0.077
Transport 0.048 0.130 0.138

Tabelë 2. Peshat e grupeve 
të iÇk-së sipas vendeve9.
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Komunikim 0.013 0.038 0.032
argëtim dhe kulturë 0.026 0.049 0.080
arsim 0.010 0.027 0.011
Hotele, kafene dhe restorante 0.073 0.097 0.106
Mallra dhe shërbime të ndryshme 0.024 0.064 0.083

Burimi: INSTAT, ISTAT, SPSSKG.

Nga grafiku 2, mund të shohim që IÇK-të e Shqipërisë dhe Greqisë 
paraqesin pothuajse të njëjtat luhatje, ndërkohë që IÇK-ja e Italisë është më e 
zbutur. Shpjegues kryesorë për këto zhvillime mund të jenë: rëndësia e sektorit 
bujqësor dhe kushtet e njëjta klimaterike për Shqipërinë dhe Greqinë si dhe 
një ekonomi më e industrializuar, në krahasim me ato të sipërpërmendura, 
në rastin e Italisë.

Inflacioni, relativisht i lartë, i shënuar në Greqi mund të importohet lehtësisht 
dhe në Shqipëri, pasi importet e ushqimeve nga 
Greqia zënë një peshë të konsiderueshme në totalin 
e importit të ushqimeve në Shqipëri10. Megjithatë, 
besojmë se mbiçmimi i lekut ka ndikuar si zbutës 
kundrejt rritjes së çmimeve të importuara.

Grupi 2 – Pije alkolike dhe duhan

Peshat e këtij grupi në shportën e konsumit janë 
më të mëdha, në rastin e Greqisë dhe të Shqipërisë 
dhe më të ulëta, në atë të Italisë. ritmi më i shpejtë 
i rritjes së çmimeve të këtij grupi vërehet në Greqi 
dhe pasohet nga ritme pothuajse të njëjta në Itali, 
ndërkohë që çmimet në rastin e Shqipërisë duket të 
kenë një ritëm më të ngadaltë rritjeje. Kjo gjë mund 
të shpjegohet me faktin se mallrat e këtij grupi, janë 
më shumë mallra me natyrë luksoze sesa mallra 
primarë si dhe për arsye se shqiptarët konsumojnë 
mjaft pije alkolike, të cilat i prodhojnë vetë. rritjet 
në IÇK-në e Italisë dhe të Greqisë, janë rezultat i 
ndryshimeve të taksave indirekte, të aplikuara mbi 
duhanin dhe pijet alkolike në këto vende. Fakti që 
Italia dhe Greqia janë vende anëtare të Eurozonës, 
mund të shpjegojë konvergjencën e dukshme në 
grafikët e këtyre shteteve, me kalimin e kohës.

Grupi 3 – veshje dhe këpucë

Tendenca e çmimeve të produkteve të grupit të 
tretë “veshje dhe këpucë” është rënëse, në rastin 
e Shqipërisë dhe rritëse, në rastin e Greqisë dhe 
atë të Italisë. Ky ndryshim në ecurinë e çmimeve 
mund të shpjegohet me liberalizimin dhe rritjen e 
konkurrencës në tregun shqiptar për këta mallra, 
me mbiçmimin e lekut gjatë viteve të fundit si dhe 
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me ndryshimet që ekzistojnë në cilësinë e këtyre 
produkteve, të tregtuara në këto vende. Peshat për 
këtë grup të shportës së mallrave të konsumit, janë 
pothuajse të njëjta për Greqinë dhe Italinë, dhe 
më të ulëta për Shqipërinë. Në IÇK-në e Greqisë 
vihet re një sezonalitet i lartë. Ky sezonalitet mund 
të shpjegohet me uljen e çmimeve pas festave 
të fundvitit, në janar dhe në sezonin e verës, kur 
aktiviteti i turizmit është më i lartë. Sezonalitet vihet 
re dhe në IÇK-në e Shqipërisë, por jo aq i theksuar 
sa në rastin e Greqisë. Qëndrueshmëria në IÇK-në 
italiane mund të shpjegohet me reputacionin që ka 
Italia, si një shtet i njohur për shtëpitë e modës dhe 
si eksportues i këtyre mallrave. 

Grupi 4 – Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji

Ecuria e çmimeve të këtij grupi, të shportës 
së mallrave të konsumit, pasqyron një rritje të 
përgjithshme të çmimeve për të treja vendet. Një 
nëngrup shumë i rëndësishëm për grupin “Qira, ujë, 
lëndë djegëse dhe energji” është energjia elektrike. 
Tregu i energjisë elektrike në Shqipëri shfaqet si një 
treg me karakteristika monopolistike, me KESH-in 
(Korporata Elektroenergjitike Shqiptare) si prodhuesin, 
transmetuesin, shpërndarësin dhe shitësin kryesor të 
energjisë elektrike. Problemet me të cilat përballet 
kjo kompani për të mbuluar kostot, kanë çuar drejt 
rritjes së çmimeve të energjisë gjatë këtyre viteve. Një 
faktor tjetër që ka ndikuar në rritjen e çmimeve për 
këtë grup është dhe rritja e vazhdueshme e çmimit të 
banesave. Po kështu, tendenca rritëse e çmimeve për 
Greqinë dhe Italinë mund të shpjegohet me rritjen e 
çmimit të energjisë (dhe në tregun botëror) dhe rritjen 
e çmimeve të qirave dhe të shtëpive. 

Grupi 5 – Pajisje shtëpie

Në analizën e tendencave të çmimeve për grupin 
“Pajisje shtëpie”, shohim të njëjtën tablo si dhe në atë 
të grupit të tretë të shportës së mallrave të konsumit. 
Tendenca rënëse e çmimeve për tregun shqiptar, 
mund të shpjegohet nga liberalizimi i tregut, rritja e 
konkurrencës e nxitur nga rritja e prodhimit vendas 
dhe nga mbiçmimi i lekut. Në indeksin e Greqisë 
shfaqet i njëjti sezonalitet, i parë për grupin ”veshje 
dhe këpucë”. Ne mendojmë, që të njëjtët faktorë që 
kanë shkaktuar sezonalitet në grupin e tretë të IÇK-
së, mund të qëndrojnë dhe në këtë rast.
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Grupi 6 – Shëndeti

rritja e shpejtë e çmimeve të grupit “Shëndeti”, 
të shportës së mallrave të konsumit, në rastin e 
Shqipërisë në krahasim me dy vendet e tjera, mund të 
shpjegohet nga konkurrenca e ulët në këtë treg dhe 
nga rritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve 
dhe shërbimeve mjekësore. Pjesa më e madhe e 
produkteve dhe pajisjeve mjekësore në Shqipëri, 
janë të importuara11. Depot e barnave në përgjithësi, 
punojnë duke fituar ekskluzivitetin për disa artikuj nga 
firmat furnitore, gjë që çon në uljen e konkurrencës 
në këtë treg. Në Greqi importet përbëjnë 9512 për 
qind të tregut, ndërsa në Itali 70 për qind e pajisjeve 
mjekësore janë të importuara. Sektori publik, kryesisht 
spitalet publike, mbulon 70 për qind të totalit të 
blerjeve mjekësore në Greqi. Në Itali, spitalet publike 
mbulojnë rreth 75 për qind të shitjeve të pajisjeve 
mjekësore dhe pjesa tjetër, mbulohet nga spitalet 
private. Të gjitha këto, mund të na ndihmojnë për të kuptuar më mirë se 
përse çmimet për këtë grup po rriten më shpejt në Greqi sesa në Itali. raporti 
i varësisë së moshës së vjetër është pothuajse i njëjtë për Italinë dhe Greqinë 
dhe ne nuk mundëm të gjenim informacion për diferenca të mëdha, në plakjen 
e popullsisë për këto vende. Pesha që grupi “Shëndeti” ka në shportën e IÇK-
së është më e madhe në rastin e Italisë dhe atë të Greqisë, dhe më e vogël 
në rastin e Shqipërisë.

Grupi 7 – Transporti

Grupi i transportit në IÇK-në e Shqipërisë, zë 
rreth 5 për qind të shportës. Ky grup, përbëhet nga 
tre nëngrupe: blerje mjetesh transporti, shërbime 
ndaj mjeteve personale të transportit dhe shërbime 
transporti. Nga këta nëngrupe, më i rëndësishmi është 
ai i shërbimeve ndaj mjeteve personale të transportit, 
për arsye të peshës së tij (2 për qind). Çmimet e këtij 
grupi ndikohen direkt nga uljet dhe rritjet e çmimit të 
naftës në tregun botëror, treg i cili ka qenë shumë 
i luhatshëm kohët e fundit. Shqipëria demostron 
pothuajse të njëjtat luhatshmëri të çmimeve (rritje 
dhe ulje) me ato të Greqisë dhe të Italisë. Megjithatë, 
ka periudha kur ndryshimet në çmimet e naftës nuk 
kanë reflektuar plotësisht ndryshimet në çmimin 
e naftës të tregut ndërkombëtar. Kjo, për shkak të 
mbiçmimit të lekut gjatë viteve të fundit, sidomos 
kundrejt dollarit amerikan. Kështu, përderisa nafta 
tregtohet në dollarë, rënia e vlerës së tij kundrejt 
lekut ka ndihmuar për të zbutur efektin e rritjes së çmimit të naftës në tregjet 
ndërkombëtare. 
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Grupi 8 – Komunikimi 

Tendenca në këtë grup të IÇK-së së vendit tonë, 
ndryshon shumë nga ajo e dy shteteve të tjera. 
Përballë Greqisë dhe Italisë, me konkurrencë 
në tregun e komunikimit, e shprehur në uljen e 
çmimeve (grafik 9), Shqipëria paraqitet si një treg 
i kontrolluar ose me mungesë konkurrence. Në 
sektorin e komunikimit të Shqipërisë ka dy momente 
të rëndësishme, në të cilat duhet të fokusohemi: i 
pari është ulja e çmimeve në fillim të vitit 2003, gjë 
e cila i atribuohet paketës promocionale që ofroi në 
treg “vodafone albania” dhe që shkaktoi një rënie 
të lehtë të çmimeve në atë periudhë; momenti i dytë, 
është ai i ngritjes së menjëhershme të çmimeve, në 
fund të vitit 2003, nga “albtelecom”, kompania e 
vetme për telefoninë fikse në Shqipëri. Ky ndryshim, 
u reflektua menjëherë në treg. “albtelecom”, në 
mes të vitit 2004, uli çmimet, duke ndikuar tregun 
në përgjithësi. Pas këtij momenti, nuk janë shënuar 
ndryshime të tjera në çmime. Në këtë situatë, ka 
kontribuar struktura e tregut të komunikimit, i cili 
përbëhet nga një kompani telefonie fikse dhe dy 
kompani celularësh, duke mos nxitur konkurrencën. 

Grupi 9 – argëtim dhe kulturë

IÇK-ja e Shqipërisë së këtij grupi përbëhet nga 
tre nëngrupe, të cilat janë: “pajisje audio-vizuale, 
fotografike dhe riparimet e tyre”, “shërbime argëtimi 
dhe kulture” dhe “gazeta, revista, libra dhe mjete 
shkollore”. Nëngrupi më i rëndësishëm në këtë grup 
është ai i “pajisje audio-vizuale, fotografike dhe 
riparimet e tyre”. Ky nëngrup përbëhet nga produkte 
të importuara, ndërkohë që dy nëngrupet e tjera 
përfshijnë produkte dhe shërbime vendase. Nga grafiku 
10, mund të evidentojmë se tendenca e çmimeve për 
rastin e Shqipërisë është zbritëse, kryesisht deri në 
2001. Ndërkohë që Italia dhe Greqia kanë tendenca 
rritëse të çmimeve, gjë që mund t’i atribuohet niveleve 
të ndryshme të zhvillimit të vendeve dhe ndikimit që ka 
pasur euro, në tregjet e Eurozonës.

Grupi10 – arsim

Në këtë grup përfshihen të gjitha shërbimet që 
kanë të bëjnë me arsimin. Ky grup ka një peshë 
0.1 për qind në shportën e të mirave të konsumit 
në Shqipëri. Duke krahasuar tendencat e çmimeve 
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të këtyre shërbimeve për Shqipërinë, me ato të Greqisë dhe të Italisë, shohim 
një tendencë më të shpejtë rritëse të çmimeve në Shqipëri. Kjo gjë mund t’i 
atribuohet momentit të hyrjes së shkollave dhe institucioneve edukative private 
në këtë treg, të cilat kanë tarifa më të larta në krahasim me ato shtetërore. Në 
Greqi dhe në Itali shihet një rritje sezonale në muajin shtator, që është dhe 
fillimi i vitit akademik. Ndëkohë, në Shqipëri shihet një rritje çmimesh edhe 
gjatë muajit janar, që shpjegohet me fillimin e simestrit të dytë shkollor. Ecuria 
e çmimeve të këtij grupi në rastin e Shqipërisë, si dhe ndryshime jo të rregullta 
të çmimeve gjatë viteve, mund të shpjegohen me hyrjen e shërbimeve të reja 
dhe ndoshta, dhe me boshllëqe ose mungesa në strukturat rregullatore ose 
ato legjislative. Prania e këtyre të fundit, mund të ndihmonte në ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve të këtij grupi.

Grupi 11 – Hotele, kafene dhe restorante

Përsa i përket grupit hotele, kafene dhe restorante, 
evidentohet lehtësisht që të treja shtetet, demonstrojnë 
të njëjtën tendencë rritëse të çmimeve. Në të treja 
rastet mund të dallohet sezonalitet. Megjithatë, 
e vetmja diferencë që duhet theksuar këtu, është 
fakti që rritja e çmimeve në Shqipëri dhe në Itali, 
ndodh në muajin gusht, muaj i cili karakterizohet 
nga turizëm i lartë. Nga ana tjetër, shohim që sezoni 
turistik fillon më shpejt në Greqi, që në muajt prill, 
maj, domethënë rreth festimit të Ditës së Pashkëve. 
Kjo mund të shpjegohet dhe me numrin e lartë të 
turistëve nordikë, të cilët i nisin pushimet para fillimit 
të sezonit të verës. Për Shqipërinë, mund të flasim 
më shumë për një kthim të emigrantëve që jetojnë 
jashtë vendit sesa për një turizëm të mirëfilltë. Kështu 
që, gjatë kësaj periudhe, tregu shqiptar pasqyron një 
rritje në çmimet e këtyre shërbimeve.

Grupi 12 – Mallra dhe shërbime të ndryshme

Kjo kategori përbëhet nga mallra dhe shërbime, 
të tilla si produkte të higjenës personale ose 
produkte për pastrimin e shtëpive. Çmimet e këtyre 
produkteve në Shqipëri në krahasim me dy shtetet 
e tjera, kanë një sjellje të ndryshme. Kjo mund të 
shpjegohet me faktin se Greqia dhe Italia janë të 
dyja shtete anëtare të BE-së dhe si të tilla, kanë 
kritere të rrepta për cilësinë e mallrave që tregtojnë 
në vendet e tyre. Në të njëjtën kohë, të njëjtët mallra, 
të cilët në shumicën e tyre janë të importuar në 
tregjet shqiptare, nuk i nënshtrohen këtyre kritereve. 
Këta mallra, në një përqindje të madhe, importohen 
nga shtete jashtë BE-së ose janë të prodhuar për 
vende si Shqipëria, si të tilla këto produkte janë me 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

kosto më të ulët. Hyrja në Eurozonë, ka ndikuar në çmimet e Greqisë dhe të 
Italisë sepse që nga momenti i prezantimit të euros, çmimet u rrumbullakosën. 
Gjithashtu, mallrat e këtij grupi mund të karakterizohen dhe si mallra luksi, 
çmimi i të cilëve ndikohet nga standardi i jetesës së popullsisë. Kjo mund 
të shpjegojë tendencën rënëse të çmimeve në tregjet shqiptare. Një tjetër 
arsye për tendencën rënëse në çmimet shqiptare, mund të jetë dhe rritja e 
konkurrencës në këtë treg si dhe mbiçmimi i lekut. 

II. TESTIMI Për STaBILITET DHE KONvErGjENCë

Në pjesën e parë të këtij materiali kemi krahasuar tendencat e IÇK-së së 
Shqipërisë me ato të Italisë dhe të Greqisë. Nëpërmjet këtij krahasimi, ne 
mund të themi se çmimet në një vend po rriten ose po ulen por, nuk mund 
të tregojmë nëse çmimet janë më të larta apo më të ulëta në një vend në 
krahasim me vendin tjetër. Indeksi i çmimeve i një vendi, mat nivelin mesatar 
të çmimeve gjatë një periudhe kohore të specifikuar në atë vend dhe jo 
nivelin absolut të çmimeve. veç kësaj, konvergjenca në normën e ndryshimit 
të çmimeve nuk nënkupton konvergjencë në nivelin e çmimeve. Duke patur 
parasysh këtë, në materialin tonë kemi synuar të gjejmë nëse diferenca e 
çmimeve në normat e inflacionit ose në nivel, midis Shqipërisë dhe Italisë e 
Greqisë, divergojnë, janë duke konverguar apo kanë konverguar.

Në literaturën mbi konvergjencën, testet më të përdorshme për të cilësuar 
nëse seritë kanë konverguar ose janë duke konverguar janë: testi i rrënjës 
njësi (unit root test) dhe testi i stacionaritetit (stationarity test). Testi i rrënjës 
njësi është më i përshtatshëm, për të përcaktuar nëse variablat janë duke 
konverguar ose janë në proces konvergimi. Ndërsa testet e stacionaritetit 
janë më të përshtatshme për të verifikuar nëse seritë kanë konverguar për 
shembull, nëse diferenca midis tyre mbetet e pandryshueshme.

Në këtë material, ne i referohemi të njëjtës metodologji testimi të përdorur 
nga Busseti, Fabiani, Harvey et al, (2006). ata prezantojnë një metodologji 
për të përcaktuar nëse konvergjenca ndodh në çmimet relative ose vetëm në 
normat e inflacionit. Këtë metodologji, e kanë aplikuar mbi seritë mujore të 
indeksit të çmimeve të konsumit për rajonet kryesore të Italisë, për periudhën 
1970-2003. ata argumentojnë se aplikimi i testeve të rrënjës njësi dhe të 
stacionaritetit në diferencat e para dhe në nivele, mundëson dallimin nëse 
seritë kanë konverguar/diverguar ose janë duke konverguar, dhe tregojnë 
nëse konvergjenca ndodh në çmimet relative apo në normat e inflacionit. Në 
këtë material, është paraqitur e njëjta metodologji por, kësaj rradhe e përdorur 
për të shqyrtuar konvergjencën në nivel apo diferenca, për dymbëdhjetë 
grupet e shportës së mallrave të konsumit midis Shqipërisë, nga njëra anë 
dhe Italisë e Greqisë, nga ana tjetër. 

Metodologjia, testet dhe të dhënat.

Në këtë ushtrim është me interes të testohet hipoteza e stabilitetit të 
konvergjencës në nivel dhe në diferencat e para. Në këtë mënyrë, ne mund të 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

kuptojmë dinamikën e diferencave në çmimet relative dhe në inflacion. Nëse 
P është një mesatare e ponderuar e çmimeve të një vendi i, në kohën t atëherë 
indekset e çmimeve janë:

pi,t=Pi,t / Pi,b

ku b është viti bazë. Diferenca (ose kontrasti) midis (logut të) indeksit dhe 
vendeve është:

yi,
t
j=log pi,t-log pj,t

ku, yi,
t
j është logaritmi i çmimeve relative midis dy vendeve. Me indekset e 

çmimeve nuk është e mundur të dallojmë midis konvergjencës relative apo 
absolute; ajo që mund të shqyrtohet është konvergjenca në ligjin e përpjesshëm 
të një çmimi. Testi i përshtatshëm për stabilitetin është . Nga ana tjetër, testi 
për konvergjencën mund të bazohet në statistikat DF (Dickey- Fuller), , ku si 
periudhë bazë është marrë periudha e fundit.

Kontrasti në normën e inflacionit ose diferenca në inflacion,

∆yi,
t
j=∆ log pi,t-∆ log pj,t

janë invariante nga viti bazë sepse kjo eleminon përfundimin ∆yi,t=∆logPi,t-
∆logPj,t. Hipoteza zero, që nuk ka influenca të përhershme ose të qëndrueshme 
mbi një kontrast në normën e inflacionit, testohet nëpërmjet aplikimit të 
testit të stacionaritetit 0 mbi ∆yt. Në mënyrë të ngjashme, hipoteza zero e 
jokonvergjencës është testuar nëpërmjet testit 0ּז, të gjeneruar nga regresioni 
aDF (augmented Dickey-Fuller) pa konstante.

Duke u bazuar në rezultatet e testeve të rrënjës njësi dhe të stacionaritetit, 
ne mund të dallojmë midis grupeve të IÇK-së që kanë konverguar (refuzimi 
i testit të rrënjës njësi dhe jo refuzimi i testit të stacionaritetit) dhe grupeve të 
IÇK-së, që janë duke konverguar (refuzimi i të dyja testeve). Meqënëse, si niveli 
ashtu dhe diferencat janë të rëndësishme, renditja e testeve është gjithashtu, 
e rëndësishme. Dickey dhe Pantula (1987), argumentojnë se është më mirë 
të testohet për rrënjën njësi në diferencat e para dhe nëse kjo refuzohet, të 
vazhdohet të testohet për rrënjë njësi në nivel.

Nga ana tjetër, pranimi i stacionaritetit në nivel, nënkupton që spektri i 
diferencave të para është zero në origjinë, në këtë mënyrë zhvlerësohet testi i 
stacionaritetit në diferencat e para. Kjo sugjeron që rendi i testit të stabilitetit 
duhet të jetë i tillë që stacionariteti i ∆yt të testohet vetëm nëse stacionariteti 
në yt është refuzuar. 

aplikimi i kësaj metodologjie testimi, fillon nga testi i rrënjës njësi mbi 
diferencat në inflacion. Nëse kjo hipotezë nuk refuzohet, atëherë kemi rastin e 
jokonvergjencës (divergjencë) (alternativa E në figurën e mëposhtme), ndërsa 
refuzimi i testit të rrënjës njësi në diferencat e para, çon në testimin e rrënjës 
njësi në çmimet relative. refuzimi ose pranimi i testit të fundit, do të çojë në 
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testimin për stacionaritet në nivel apo në diferenca. rezultatet përfundimtare, 
siç përshkruhen dhe në metodologjinë e përdorur nga F. Busseti, et al, (2006) 
janë:

(a) Çmimet relative po konvergojnë: refuzim i testit të rrënjës njësi në 
diferencat e para dhe në nivel; refuzim i testit të stacionaritetit në nivel.

 
(B) Çmimet relative kanë konverguar: refuzim i testit të rrënjës njësi në 

diferencat e para dhe në nivel; jo refuzim i testit të stacionaritetit në nivel.

(C) Normat e inflacionit janë duke konverguar: refuzim i testit të rrënjës 
njësi në diferencat e para por jo në nivel; refuzim i testit të stacionaritetit në 
diferencat e para.

(D) Normat e inflacionit kanë konverguar: refuzim i testit të rrënjës njësi 
në diferencat e para por jo në nivel; jo refuzim i testit të stacionaritetit në 
diferencat e para.

(E) jo konvergjencë: jo refuzim i testit të rrënjës njësi në diferencat e para.

Të dhënat 

Të dhënat e përdorura, janë të njëjtat seri mujore të indekseve të çmimeve të 
konsumit, të përdorura dhe në pjesën e parë të materialit por, si periudhë bazë 
tashmë është marrë muaji mars 2006. Seritë janë rregulluar nga sezonaliteti dhe 
transformuar me indeksin e kursit të këmbimit lek/euro. Më pas, janë llogaritur 
seritë e diferencave-ose kontrasteve- midis logeve të indekseve të çmimeve, dhe 
seritë e diferencave të inflacioneve dhe testet, janë aplikuar mbi këto seri.

Të gjitha rezultatet e testeve janë përmbledhur në tabelat 1 dhe 2. Për të 
kuptuar më mirë rezultatet e paraqitura në këto tabela, po ilustrojmë rastin e 
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kontrastit të çmimeve për grupin e parë të IÇK-së “Ushqime dhe pije joalkolike”, 
midis Shqipërisë dhe Greqisë. Për këtë rast, hipoteza zero e jokonvergjencës 
refuzohet në nivelin 1 për qind nga testi aDF (augmented Dickey-Fuller), i 
aplikuar mbi serinë e diferencave të inflacionit. Testi i rrënjës njësi në nivel, 
përsëri është refuzuar por, nuk është refuzuar testi i stacionaritetit në nivel, 
duke çuar kështu në konkluzionin që çmimet relative të grupit ”Ushqime dhe 
pije joalkolike” kanë konverguar, alternativa B. Një aspekt i këtij rezultati, 
i cili mund të përbëjë shqetësim është që, megjithëse çmimet duket se po 
konvergojnë, testi i stacionaritetit në diferencat e inflacionit refuzon hipotezën 
zero.

Karakteristikat e testit të stacionaritetit në diferencat e para, varen nëse 
kushtet fillestare janë të vogla ose të mëdha. Në rastin e parë, testi është 
i nënvlerësuar dhe në rastin e dytë, testi është i mbivlerësuar. Mbivlerësimi 
ndodh për kushte fillestare të mëdha dhe masa e mbivlerësimit rritet, me rritjen 
e gjerësisë së kushteve fillestare. Në mënyrë intuitive, kjo mund të shpjegohet 
nëse ne mendojmë për një itinerar konvergjence në nivel (duke filluar nga një 
vlerë fillestare e madhe): diferenca fillestare është pjerrësia e serive, e cila 
vazhdon të ndryshojë përgjithësisht në të njëjtin drejtim, me qëllim që të sjellë 
nivelin në vlerën e tij afatgjatë. vërehet se vlera të mëdha të kushteve fillestare 
nga të cilat ndodh mbiçmimi, janë karakteristike në seritë që konvergojnë.

rezultatet e testeve për 12 grupet e IÇK-së, jepen në tabelat 1 dhe 2. Për 
kontrastin në inflacion, jepen nivelet e rëndësishme (significant) të refuzimit 
të testit aDF, me dhe pa konstante përkatësisht 1 dhe 0. Për kontrastet në 
çmime, raportohen nivelet e rëndësisë së refuzimit të testit aDF me term konstant 

1 dhe pa termin konstant 0, dhe testi i stacionaritetit 1, sipas Kwiatkowski, 
Pillips, Schmidt and Shin (KPSS). Në të dyja rastet, vlera maksimale e logeve 
sipas akaike Information Criterion, është 11.

Në të gjitha rastet, testi i rrënjës njësi mbi diferencat në inflacion, hedh 
poshtë hipotezën zero, duke përjashtuar kështu rastin e jokonvergjencës. Në 
tabelën e parë, jepen rezultatet e krahasimit të çmimeve midis Shqipërisë dhe 
Italisë. Në këtë rast krahasimor, kemi përfunduar në: 1 a, çmimet relative janë 
duke konverguar; 9 B, konvergjencë në çmimet relative dhe; 2 C, normat e 
inflacionit po konvergojnë. Në tabelën e dytë, janë krahasuar çmimet midis 
Shqipërisë dhe Greqisë. Në këtë rast kemi: 11 B, konvergjencë në çmimet 
relative dhe 1 C, normat e inflacionit po konvergojnë.

Shqipëri-Itali
Kontrasti në inflacion Kontrasti në CPI alternativat 

 0  1

Grupet e IÇK-së 1
13

0 1 0

Ushqime dhe pije jo alkolike 1% 1% 1% 5% 1% - B
Pije alkolike dhe duhan 1% 1% 1% - - - C
veshje dhe këpucë 1% 1% 1% - - - C
Qira, ujë, lëndë djegëse 
dhe energji 1% 1% 1% 1% 1% - B

Pajisje shtëpie 1% 1% 1% - 5% - B
Shëndeti 5% 1% 1% 5% 1% 10% a

Tabelë �. rezultatet e 
testeve për çmimet midis 
Shqipërisë dhe Italisë.
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Transporti 1% 1% 1% 10% 1% - B
Komunikimi 1% 1% 1% - 5% - B
argëtim dhe kulturë 1% 1% 1% - 5% - B
arsim 1% 1% 1% - 1% - B
Hotele, kafene dhe restorante 5% 1% 1% 10% 1% - B
Mallra dhe shërbime të ndryshme 1% 1% 1% - 5% - B

 
Shqipëri-Greqi

Kontrasti në inflacion Kontrasti në CPI alternativat 
 0  1

Grupet e IÇK-së 1
13

0 1 0

Ushqime dhe pije joalkolike 1% 1% 1% 10% 1% - B
Pije alkolike dhe duhan 1% 1% 1% - 5% - B
veshje dhe këpucë 1% 1% 1% - - - C
Qira, ujë, lëndë djegëse 
dhe energji 1% 1% 1% 1% 1% - B

Pajisje shtëpie 1% 1% 1% - 1% - B
Shëndeti 5% 1% 1% 1% 1% - B
Transporti 1% 1% 1% - 1% - B
Komunikimi 1% 1% 1% - 1% - B
argëtim dhe kulturë 1% 1% 1% - 5% - B
arsim 1% 1% 1% - 1% - B
Hotele, kafene dhe restorante 5% 1% 1% - 5% - B
Mallra dhe shërbime të ndryshme 1% 1% 1% - 10% - B

Greqi-Itali
Kontrasti në inflacion Kontrasti në CPI alternativat 

 0  1

Grupet e IÇK-së 1
13

0 1 0

Ushqime dhe pije joalkolike 1% 1% 1% - - - C
Pije alkolike dhe duhan 1% 1% 1% - - - C
veshje dhe këpucë - - E
Qira, ujë, lëndë djegëse 
dhe energji - 5% 5% - 10% - B

Pajisje shtëpie 1% 1% 1% - - - C
Shëndeti 1% 1% 1% - 5% - B
Transporti 1% 1% 1% 5% 1% - B
Komunikimi 1% 1% 1% 5% 1% - B
argëtim dhe kulturë 5% 1% 1% - 1% - B
arsim - 5% 1% - - - C
Hotele, kafene dhe restorante 1% 1% 1% - 1% - B
Mallra dhe shërbime të ndryshme 1% 1% 1% 5% 1% - B

II. KONKLUZIONE 

Në këtë material, janë analizuar tendencat e çmimeve midis Shqipërisë, 
nga njëra anë dhe Greqisë e Italisë, nga ana tjetër. Në përfundimet e gjetura, 
duhet mbajtur parasysh shkalla e ndryshme e zhvillimit ekonomik midis këtyre 
vendeve, ndryshimet në përbërjen e indekseve të çmimeve të konsumit dhe 
periudha e shkurtër kohore e serive të përdorura në këtë metodologji.

• Fillimisht, në material bëjmë një krahasim të tendencave të çmimeve të 
12 grupeve të IÇK-së, midis Shqipërisë dhe Italisë e Greqisë. Nga kjo 
analizë, rezulton se në tregun shqiptar gjejmë dy tendenca kryesore:

1. Një tendencë rënëse në nivelin e çmimeve të grupeve ”veshje dhe 

Tabelë 5. rezultatet e 
testeve për çmimet midis 

Greqisë dhe Italisë. 

Tabelë 4. rezultatet e 
testeve për çmimet midis 
Shqipërisë dhe Greqisë.
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këpucë”, “Pajisje shtëpie”, “argëtim dhe kulturë” dhe “Mallra dhe 
shërbime të ndryshme” në krahasim me ato të të dyja vendeve 
partnere.

2.  Një rritje më të shpejtë në nivelin e çmimeve të grupeve “Qira, ujë, 
lëndë djegëse dhe energji”, “Shëndet”, “Komunikim” dhe “arsim”, në 
krahasim me ato të Italisë dhe Greqisë. 

Ecuria e çmimeve për rastin e parë mund të shpjegohet nga liberalizimi 
i tregut, nënshkrimi i Marrëveshjeve të Tregtisë së Lirë me vendet e rajonit, 
rritja e prodhimit vendas dhe vlerësimi i kursit të këmbimit14. Në rastin e dytë, 
ku çmimet shqiptare rriten më shpejt në krahasim me çmimet në dy vendet e 
tjera, duhet të kemi parasysh karakteristikat e këtyre të mirave dhe shërbimeve 
si dhe faktin që një pjesë e mirë e çmimeve të tyre janë të administruara.

• Më pas, në material aplikohen testet e rrënjës njësi dhe të stacionaritetit 
për të shqyrtuar nëse seritë kanë konverguar, janë duke konverguar 
apo kanë diverguar, në çmime relative apo në normat e inflacionit. 
Testet janë aplikuar mbi seritë mujore të indekseve të çmimeve 
të konsumit, të cilat kanë një ndarje të njëjtë, në 12 grupe, për të 
treja vendet por ndryshojnë në peshat e grupeve, në nënndarjen në 
nëngrupe dhe në peshat e nëngrupeve. Në pjesën më të madhe të 
rasteve, testet çojnë në përfundimin e konvergjencës në diferencat 
e nivelit të çmimeve. Megjithatë, duke patur parasysh ndryshimet 
e indekseve të çmimeve të konsumit ndërmjet këtyre vendeve dhe 
problemin e mbivlerësimit, duam të theksojmë që përfundimi më i 
rëndësishëm i këtij materiali është se në të gjitha rastet, testet hedhin 
poshtë hipotezën e divergjencës në inflacion.

• Mendojmë që për ardhmen do të ishte me interes aplikimi i kësaj 
metodologjie mbi seri më të gjata të indekseve të çmimeve të konsumit. 
rezultatet që do të përfitohen mbi seritë e reja të formuara do të jenë 
me interes, pasi disa nga zhurmat që hasen në këtë moment, mund të 
eleminohen në të ardhmen. 
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SHëNIME

* Përgatitur nga: Elvana Troqe dhe valentina Semi, specialiste në 
Departamentin e Politikës Monetare. Dhjetor 2006.

Dëshirojmë të falenderojmë znj. Marga Peeters, z. Gramoz Kolasi, z. Erion 
Luçi, znj. Diana Shtylla dhe z. Erald Themeli për komentet dhe udhëzimet e 
vlefshme.

Opinionet e shprehura në këtë material janë të autorëve dhe nuk duhet të 
interpretohen si të Bankës së Shqipërisë.

1 Eksportet me Italinë për vitin 2005, zinin 72.4 për qind të totalit dhe me 
Greqinë 10.5 për qind të totalit të eksporteve. Importet me Italinë për vitin 
2005, zinin 29.3 për qind të totalit të importeve dhe me Greqinë 16.6 për 
qind të totalit të importeve. 

2 Burimi: raporte periodike të Bankës së Shqipërisë.
3 jan Peter Olters ”a është inflacioni i ulët në Shqipëri? Bazat 

makroekonomike dhe zhvillimet socialekonomike”, Konferenca e pestë e 
Bankës së Shqipërisë.

4 Nuk përfshihen shërbimet e transportit.
5 Fjalë e z.Panayotis Thomopoulos: ‘’Supervision of credit and financial 

institutions - Structure of the Greek banking system’’. Euromoney Conferences, 
Greece’s rapidly changing banking sector, athinë, 1-2 nëntor 2006.

6 Burimi: raporte periodike të politikës monetare dhe raport vjetor , Banka 
e Greqisë.

7 Burimi: raporti vjetor 2005 , Banka e Italisë.
8 S. Fabiani, a. Gattulli dhe r. Sabbatini, korrik 2004 “Sjellja e çmimeve 

të firmave italiane: Dëshmi të reja të analizës për qëndrueshmërinë e 
çmimeve”.

9 Ka ndryshime në klasifikimin dhe në peshat e nëngrupeve të shportës së 
mallrave të konsumit midis këtyre vendeve. 

10 Importet e ushqimeve dhe të pijeve joalkolike nga Greqia, përbëjnë 17 
për qind të totalit të importeve për vitin 2005.

11 Konkurrenca në këtë treg mund të konsiderohet edhe më e ulët, nëse 
marrim parasysh efektin e mbiçmimit të lekut gjatë këtyre viteve të fundit.

12 Departamenti amerikan i Tregtisë, Misioni i tregut të teknologjisë për 
kujdesin shëndetsor i Shteteve të Bashkuara. Greqi, Itali, 22-27 maj 2006. 

13 Testi i rrënjës njësi, pa konstante 0, testi rrënjës njësi me konstante 1ּז, 
testi i stacionaritetit pa konstante ξ0, testi i stacionaritetit me konstante ξ1.

14 Nëngrupet e këtyre grupeve përbëhen kryesisht nga mallra të 
tregtueshëm.
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BaNKa E SHQIPërISë Në HarKUN KOHOr 
jaNar-MarS 2007

mbi vizitën e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë në 

Bankën e Francës.

mbi publikimin e TrIBID-it 
dhe TrIBOr-it.

mbi nënshkrimin e 
kontratave “Për marrëveshjet 
e riblerjeve dhe të anasjellta 

të riblerjeve të letrave me 
vlerë”. 

Në datën 26 janar 2007, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani zhvilloi në Paris një takim me Guvernatorin e Bankës së Francës, 
z. Christian Noyer.  Qëllimi i takimit ishte identifikimi i fushave të reja të 
bashkëpunimit midis dy bankave qendrore. Guvernatori Noyer u shpreh i 
gatshëm për të përforcuar marrëdhëniet dhe për ofrimin e ekspertizës në 
fusha të ndryshme për Bankën e Shqipërisë. Gjithashtu, gjatë takimit, të dy 
guvernatorët kanë diskutuar mbi zhvillimet më të fundit makroekonomike 
në ekonomitë e të dyja vendeve dhe ruajtjen e stabilitetit financiar, si dhe 
mbi punën e bërë nga Banka e Shqipërisë për një adoptim të suksesshëm të 
regjimit të inflacionit të shënjestruar në të ardhmen. 

Në datën 7 shkurt 2007, me hyrjen në fuqi të rregullores “Mbi llogaritjen e 
normave fikse të interesit në tregun ndërbankar të parasë”, Banka e Shqipërisë 
ka filluar publikimin e TrIBID-it dhe TrIBOr-it.  TrIBID-i dhe TrIBOr-i janë 
mesatare të interesave të kuotuar nga bankat e nivelit të dytë, për pranimin 
dhe për vendosjen e depozitave në tregun ndërbankar të parasë, ku bankat e 
nivelit të dytë kryejnë ndërmjet tyre veprime huamarrjeje dhe huadhënieje, në 
monedhën vendase – lek. Këto norma fikse përdoren nga Banka e Shqipërisë 
dhe nga të interesuarit për qëllime referuese, statistikore, vlerësuese dhe 
kontabilizuese.

Në datën 9 shkurt 2007, Banka e Shqipërisë zhvilloi seminarin me temë 
“Zhvillimet e reja në zbatimin e kuadrit operacional të Bankës së Shqipërisë”, 
në ambientet e hotel “Tirana International”. Ky seminar u konceptua në 
formën e një prezantimi dhe diskutimi të kuadrit operacional, që Banka e 
Shqipërisë zbaton në përputhje me rregulloret e reja, të miratuara prej saj. 
Në përfundim të diskutimeve, u nënshkruan kontratat “Për marrëveshjet e 
riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve të letrave me vlerë” midis Bankës së 
Shqipërisë dhe përfaqësuesve përkatës të secilës bankë të nivelit të dytë, të cilat 
përcaktojnë kushtet kur Banka e Shqipërisë blen nga banka letra me vlerë, me 
një marrëveshje për të shitur të njëjtën letër me vlerë për qëllime të injektimit 
të përkohshëm të likuiditeteve ose shet letra me vlerë me marrëveshje rikthimi, 
për qëllime të tërheqjes së likuiditeteve në mënyrë të përkohshme, nëpërmjet 
operacioneve me ankande standarde dhe ankande të shpejta.  

Në datat 26 – 27 shkurt 2007, me ftesë të Guvernatorëve të Bankave 
Qendrore të Luksemburgut dhe të asaj Belgjikës, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. ardian Fullani zhvilloi një vizitë pune dyditore pranë këtyre 

mbi vizitën e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë në 

Luksemburg dhe në Belgjikë.
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mbi takimin “Sistemi bankar 
në 2007: Guvernatori 
komunikon me tregun”.

institucioneve, si dhe një takim me Drejtorin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Çështjeve Financiare dhe Ekonomike pranë Komisionit Evropian, z. Klaus 
regling. Gjatë këtyre takimeve, Guvernatori Fullani ka kërkuar nga bankat e 
Sistemit Evropian të Bankave Qendrore dhe Komisioni Evropian një vëmendje 
dhe prezencë më të madhe për Shqipërinë dhe për vendet e tjera të rajonit, 
që aspirojnë Evropën. Ky forum profesional parashikohet të formalizohet 
me kontakte më të shpeshta midis institucioneve financiare evropiane dhe 
Bankës së Shqipërisë, me qëllim harmonizimin dhe mbikëqyrjen e politikave 
me interes të përbashkët për arritjen e standardeve të SEBQ.

Në datën 26 mars 2007, Banka e Shqipërisë zhvilloi takimin “Sistemi bankar 
në 2007: Guvernatori komunikon me tregun”. Qëllimi i këtij takimi ishte 
thellimi i dialogut institucional të Bankës së Shqipërisë me grupet e interesit, në 
funksion të rritjes së efikasitetit të vendimeve të politikës monetare dhe forcimit 
të mëtejshëm të mbikëqyrjes së sistemit bankar. Sistemi bankar dhe grupet 
e tjera të përfaqësuara në këtë takim, vlerësuan me optimizëm praktikën e 
re të komunikimit të drejtpërdrejtë të Bankës së Shqipërisë me tregun, duke 
e cilësuar atë si shprehje maturimi dhe përgjegjshmërie  institucionale të 
bankës qendrore të vendit. Në komentet që bënë të pranishmit në këtë takim 
prezantuan edhe disa nga shqetësimet e tyre, të cilat më së shumti konvergonin 
në domosdoshmërinë për modifikime të mëtejshme ligjore, në pjesën që 
lidhet me regjistrimin dhe veçanërisht, pjesën që lidhet me ekzekutimin e 
kolateraleve.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

84 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 85

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 1

mars 2007

vëllimi 10
numër 1
mars 2007

84 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 85

NGjarjET jUrIDIKE, jaNar-MarS 2007

EMISIONI

Në datën 17.01.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 3 “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit të 
monedhave metalike dhe kartëmonedhave për qëllime numizmatike, nga 
Banka e Shqipërisë”. Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave dhe 
i procedurave që ndiqen nga Banka e Shqipërisë, gjatë procesit të shtypjes, 
të rishtypjes dhe të emetimit të monedhës metalike dhe të kartëmonedhës për 
qëllime numizmatike.

OPEraCIONET MONETarE

Në datën 17.01.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 4 një ndryshim në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes 
së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore”. 
Ky ndryshim përcakton kufijtë e luhatshmërisë së kursit të këmbimit për 
transaksionet tregtare me qeverinë, me institucione financiare ndërkombëtare, 
si dhe me klientë të tjerë, përveç bankave të nivelit të dytë. 

Në datën 14.02.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 12 një ndryshim në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes”. Me këtë ndryshim, rregullorja do të hyjë në fuqi 
në datën 15.04.2007. 

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 31.01.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 7 një ndryshim në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë 
së kapitalit”. Qëllimi i këtij ndryshimi është përputhshmëria me ndryshimet në 
rregulloren “Mbi administrimin e rrezikut të kredisë”, në kuadrin e përafrimit të 
kërkesave rregullative me standardet ndërkombëtare lidhur me ndjeshmërinë 
ndaj rrezikut të kredisë (kundërpartisë), si dhe një përgjigje e masave 
rregullative mbikëqyrëse ndaj zhvillimeve të sistemit në drejtim të rritjes së 
nivelit të kreditimit të ekonomisë.  

Në datën 31.01.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 8 “Për zgjatjen e afatit njëvjeçar të vlefshmërisë së miratimit 
paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare, bankës së propozuar 
“Banka e Parë e Investimeve-Shqipëri sh.a.””. Në bazë të këtij vendimi, afati 
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njëvjeçar i vlefshmërisë së miratimit paraprak të licencës për të ushtruar 
veprimtari bankare, për bankën e propozuar “Banka e Parë e Investimeve 
- Shqipëri sh.a”, është zgjatur për një periudhë prej 6 muajsh, nga data e 
përfundimit të afatit.

Në datën 14.02.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 10 “Për transferimin e pronësisë të një pjese të aksioneve të 
kapitalit aksioner të Bankës Credins sh.a.”. Ky vendim miraton transferimin 
e pronësisë së 14.67 për qind të aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës 
Credins sh.a., nga aksioneri Muhamet Malo, tek aksioneri renis Tërshana. Pas 
miratimit të këtij transaksioni, zoti renis Tërshana do të zotërojë 22.67 për qind 
të aksioneve të bankës, duke u bërë aksioneri i dytë pas Institutit “Credins”, që 
zotëron 41.33 për qind të aksioneve. 

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 22.01.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9679 “Marrëveshjen e huasë ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim, për pjesëmarrjen në financimin 
e projektit të ndërtimit të Portit të Peshkimit, Durrës, Shqipëri”. Në bazë të 
kësaj marrëveshjeje, Banka Islamike për Zhvillim do të ndihmojë në realizimin 
e këtij projekti, me një hua që nuk tejkalon barazvlerën e 6 milionë e 130 
mijë dinarëve islamikë. 

Në datën 31.01.2007, Këshilli i Ministrave të republikës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 42 “Për përcaktimin e pagës minimale mujore për efekt të 
llogaritjes së kontributeve shoqërore dhe shëndetësore, sipas nomenklaturës 
së veprimtarisë ekonomike, për punëmarrësit e sektorit privat, që punojnë në 
punë të kualifikuar, si dhe për personelin drejtues tekniko-ekonomik të tyre”.

Në datën 31.01.2007, Këshilli i Ministrave të republikës së Shqipërisë 
miratoi me vendimin nr. 44 disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 119, 
të datës 18.03.2000 “Për procedurat e privatizimit me ankand të paketave 
shtetërore të aksioneve të shoqërive tregtare, që veprojnë në sektorët 
jostrategjikë”. 

Në datën 06.02.2007, Ministria e Financave miratoi udhëzimin nr. 655/1 
“Për përcaktimin e uniformitetit të standardeve procedurale dhe të raportimit 
të sistemit të taksave vendore”. Taksa vendore mbi biznesin e vogël do të 
zbatohet ndaj çdo subjekti, kur e ardhura bruto vjetore gjatë vitit fiskal është 
më e vogël ose e barabartë me 8 milionë lekë. 

Në datën 06.02.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9683, disa shtesa në ligjin nr. 8981, të datës 12.12.2002 “Për 
nivelet e tarifës doganore”. Pas ndryshimit të niveleve të tarifës doganore të 
përcaktuara në këtë ligj, ngarkohet Këshilli i Ministrave me harmonizimin e 
tyre, duke u bazuar në nomenklaturën e kombinuar të Bashkimit Evropian, 
për vitin 2007.
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Në datën 06.02.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9681 “Marrëveshjen e huasë ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për rindërtim dhe Zhvillim (IBrD) 
për projektin “reforma për përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe forcimin 
institucional””. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, Banka Ndërkombëtare për 
rindërtim dhe Zhvillim do të financojë realizimin e këtij projekti me një shumë 
prej 4 milionë e 400 mijë eurosh. 

Në datën 06.02.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9682 “Marrëveshjen e financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave 
të republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDa) 
për projektin “reforma për përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe forcimin 
institucional””. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, Shoqata Ndërkombëtare për 
Zhvillim do të ofrojë një kredi prej 2 milionë e 500 mijë sdr, për realizimin e 
këtij projekti. 

Në datën 17.02.2007, Këshilli i Ministrave të republikës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 85 “Për procedurat e notifikimit të kuadrit ligjor tregtar, 
ekonomik dhe financiar, në Organizatën Botërore të Tregtisë”. Ky vendim ka 
për qëllim përcaktimin dhe miratimin e procedurave të notifikimit në OBT të 
të gjitha akteve ligjore, të dala pas anëtarësimit të republikës së Shqipërisë 
në këtë organizatë më 8 shtator 2000, si dhe të çdo ndryshimi të tyre. Këtu 
përfshihen vendime të Këshillit të Ministrave, rregullore dhe udhëzime, 
si dhe çdo masë tjetër, me efekt në tregtinë e mallrave, të shërbimeve, në 
pronësinë intelektuale, prokurimin publik dhe aviacionin civil, pavarësisht 
nga përputhshmëria ose jo me marrëveshjet e OBT-së.

Në datën 21.02.2007, Këshilli i Ministrave të republikës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 112 “Për krijimin e Fondit Shqiptar të Konkurrueshmërisë”. 
Fondi Shqiptar i Konkurrueshmërisë u jep ndihmë, në formë subvencioni të 
drejtpërdrejtë, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, deri në 1 milion lekë, 
por në asnjë rast më shumë se 50 për qind të kostove të pranueshme. Efektet 
financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, do të përballohen nga 
buxheti i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. 

Në datën 28.02.2007, Këshilli i Ministrave të republikës së Shqipërisë 
miratoi me vendimin nr. 104 një shtesë në vendimin nr. 27, të datës 
19.01.2007 “Për rregullat e vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”. 
Në bazë të kësaj shtese, në të gjitha koncesionet, komisioni, në kriteret e 
vlerësimit të ofertave, përfshin vlerën e pagave (royalties), që ofertuesit i japin 
autoritetit kontraktues, për një projekt koncesionar të caktuar.

Në datën 21.03.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9697 “Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës së 
Shqipërisë dhe Qeverisë së republikës së Polonisë për zgjidhjen e borxhit të 
republikës së Shqipërisë ndaj republikës së Polonisë”. Në bazë të konvertimit, 
borxhi i republikës së Shqipërisë ndaj Qeverisë së republikës së Polonisë, më 
31 dhjetor 2005 është në shumën 1.958.066,87 usd. Pas hyrjes në fuqi të 
kësaj marrëveshjeje, Ministria e Financave, në emër të Këshillit të Ministrave 
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të republikës së Shqipërisë, do të transferojë në llogarinë e përcaktuar më 
parë nga Ministria e Financave e republikës së Polonisë, një këst në shumën 
prej 1.250.156,43 usd, në datë 31 mars 2007. Kryerja e pagesës nga 
Ministria e Financave e republikës së Shqipërisë, në shumën dhe brenda 
afateve të përcaktuara, kushtëzon anulimin e borxhit të mbetur për t’u paguar 
nga republika e Shqipërisë ndaj republikës së Polonisë

Në datën 21.03.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9698 “Marrëveshjen ndërmjet Qeverisë së republikës së Bullgarisë dhe 
Këshillit të Ministrave të republikës së Shqipërisë, mbi shlyerjen e borxhit 
të republikës së Shqipërisë ndaj republikës së Bullgarisë”. Në bazë të 
konvertimit, borxhi i republikës së Shqipërisë ndaj republikës së Bullgarisë 
është 103.246,00 usd. Pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje, Qeveria e 
republikës së Shqipërisë transferon në një këst shumën prej 103.246,00 usd 
në llogarinë e përcaktuar më parë, nga Ministria e Financave e republikës 
së Bullgarisë.

Në datën 07.03.2007, Këshilli i Ministrave të republikës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 162 “Për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurive 
të ndërmarrjeve, shoqërive dhe institucioneve shtetërore”. Në bazë të këtij 
vendimi, pasuritë e institucioneve shtetërore, të ndërmarrjeve shtetërore dhe 
shoqërive tregtare, me kapital 100 për qind shtetëror, u jepen të tretëve, me 
qira ose enfiteozë, nëpërmjet procedurës së konkurrimit. Pasuritë që mund të 
jepen me qira ose enfitoezë janë trualli i lirë, ndërtesat, trualli i lirë funksional 
(jo nën ndërtesë), makineritë e pajisjet dhe linjat e prodhimit.
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DrEjTIMI I BaNKëS Së SHQIPërISë
31 MarS 2007

KëSHILLI MBIKëQyrëS
ArDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBrAHImI   Zëvendëskryetar 
TEFTA ÇUÇI    Anëtare 
ELISABETA GJONI   Anëtare
LImOS mALAJ    Anëtar 
KSENOFON KrISAFI   Anëtar 
ADrIAN cIvIcI    Anëtar 
ArJAN KADArEJA  Anëtar 
HALIT XHAFA    Anëtar

GUvErNaTOrI

ArDIAN FULLANI 

KaBINETI I GUvErNaTOrIT

GENc mAmANI

ZëvENDëSGUvErNaTOrëT

FATOS IBrAHImI   Zëvendësguvernator i Parë 

INSPEKTOrI I PërGjITHSHëM

TEUTA BALETA 

DEParTaMENTET DHE NjëSITë E TjEra 
DEPArTAmENTI I BUrImEvE NJErëZOrE   Dashmir Halilaj
DEPArTAmENTI I POLITIKëS mONETArE   Gramoz Kolasi
DEPArTAmENTI I KërKImEvE    - 
DEPArTAmENTI I OPErAcIONEvE mONETArE  marjan Gjermeni
DEPArTAmENTI I mBIKëQYrJES    Klodion Shehu
DEPArTAmENTI I TEKNOLOGJISë Së INFOrmAcIONIT Xhilda Kanini
DEPArTAmENTI I STATISTIKëS    Kliti ceca
DEPArTAmENTI I EmISIONIT    valer miho
DEPArTAmENTI I KONTABILITETIT DHE PAGESAvE  marseda Dumani
DEPArTAmENTI JUrIDIK     Toni Gogu
DEPArTAmENTI I KONTrOLLIT    Teuta Baleta
DEPArTAmENTI I mArrëDHëNIEvE mE JASHTë, 
INTEGrImIT EvrOPIAN DHE I KOmUNIKImIT  Ina Kraja
DEPArTAmENTI I ADmINISTrImIT    Agron Skënderaga
DEPArTAmENTI I SIGUrImIT DHE mBrOJTJES  -
SHTYPSHKrONJA     Alfons Theka

DEGëT 
Shkodër   Ermira Istrefi  
Elbasan    valentina Dedja 
Gjirokastër   Anila Thomaj
Korçë    Liljana Zjarri  
Lushnje    Shpresa meço
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LISTa E SUBjEKTEvE Të LICENCUara NGa BaNKa E 
SHQIPërISë*

* Deri në �1 mars, 2007.

BaNKa DHE DEGë Të BaNKavE Të HUaja

1. BANKA ITALO – SHQIPTArE SH.A.
Licenca nr.1/1996, datë 17.07.1998.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.89, datë 
18.06.1998. Çertifikata nr. 1 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Luigi mASTrAPASQUA
Adresa:  rruga “Barrikadave”, Nr.70, Tiranë.
Tel. central: 2� �9 65, 2� 56 97, 2� 56 98, 22 62 62.
Faks:  2� �0 �4.

2. BANKA rAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr.2/1998, datë 11.01.1999.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.16�, datë 
11.12.1998. Çertifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Steven GrUNErUD
Adresa:  Bulevardi “Bajram curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel. central:  226 699, 224 540, 222 669, 225 416.
Faks:   275 599; 22� 587, 22� 695, 224 051.

�. BANKA E BASHKUAr E SHQIPërISë SH.A.
Licenca nr.�/1998, datë 11.01.1999.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.165, datë 
11.12.1998. Çertifikata nr.�  “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Abdul Waheed ALAvI 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.8, Tiranë.
Tel. central: 22 84 60, 22 �8 7�, 22 74 08.
Faks:  22 84 60, 22 8� 87.

4. BANKA ITALIANE E ZHvILLImIT 
Licenca Nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë 
11.12.1998. Çertifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Libero cATALANO
Adresa:   Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa “Kullat Binjake”, Tiranë.
Tel. central: 280 �51 / 2 / � / 4 / 5. 
Faks:  280 �56.

5. BANKA KOmBëTArE TrEGTArE SH.A
Licenca nr.6/1998, datë 11.01.1999.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.162, datë 
11.01.1999. Çertifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Seyhan PENcAPLIGIL
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë. 
Tel:  25 09 55. 
Faks:  25 09 56.
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6. BANKA TIrANA SH.A.
Licenca nr.07, datë 12.09.1996.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
12.09.1996. Çertifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Dimitrios FrANGETIS 
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Nr.55/1, Tiranë.
Tel. central: 26 96 16 / 7 / 8, 2� �4 41/42/4�/44/45/46/47. 
Faks:  2� �4 17.

7. BANKA KOmBETArë E GrEQISë - DEGA TIrANë
Licenca nr.08, datë 25.11.1996.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.4, datë 
14.0�.1996. Çertifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Spiro BrUmBULLI 
Adresa:  rruga “Durrësit”, Godina “comfort”, Tiranë.
Tel. central: 27 48 02; 27 48 22
Faks:  2� �6 1�.

8. BANKA NDërKOmBëTArE TrEGTArE SH.A
Licenca nr.09, datë 20.02.1997.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
�0.04.1996. Çertifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  mahendra Sing rAWAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, rruga “murat Toptani”, Tiranë.
Tel. central: 25 4� 72, 25 62 54.
Tel/Faks: 25 4� 68. 

9. DEGA Në TIrANë E BANKëS ALPHA
Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.01/0�/96, 
datë 27.12.1997. Çertifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andrea GALATOULAS 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:  2� �5 �2, 2� �� 59, �4 04 76/77.     
Tel/Faks: 2� 21 02.

10. BANKA AmErIKANE E SHQIPërISë SH.A.
Licenca nr.11, datë 10.08.1998.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, datë 
10.08.1998. Çertifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Lorenzo rONcArI
Adresa:   rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8�19, Tiranë.
Tel:  24 87 5�/54/55/56.
Tel/Faks: 24 87 62.

11. BANKA PrOcrEDIT SH.A.
Licenca nr. 12, datë 15.0�.1999.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
0�.0�.1999. Çertifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Frieder WOEHrmANN
Adresa:   rruga “Sami Frashëri”, Tirana e re, P.O. Box. 2�95, Tiranë.
Tel:  27 12 72/7�/74/75.
Tel/Faks:  27 12 76.

12. BANKA E PArë E INvESTImEvE SH.A - DEGA TIrANë 
Licenca nr. 1�, datë 16.04.1999.
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miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.45, datë 
1�.04.1999. Çertifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  martin Tsvetkov BOGDANOv*
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel:  25 64 2�, 25 64 24.
Tel/Faks: 25 64 22.

1�. BANKA EmPOrIKI – SHQIPërI SH.A.
Licenca nr. 14, datë 28.10.1999.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, datë 
19.10.1999. Çertifikata nr. 1� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  George cArAcOSTAS
Adresa:   rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel:  �5 87 55/56/57/58/59/60.
Tel/Faks: �5 87 52.

14. BANKA E KrEDITIT Të SHQIPërISë SH.A.
Licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë 
28.08.2002. Çertifikata nr. 14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Kamal Abdel mONEIm
Adresa: rruga “Perlat rexhepi”, Al-Kharafi Group Administration Building, 

Kati 1&2, Tiranë.
Tel:  27 21 68; 27 21 62.
Tel/Faks:   27 21 62. 

15. BANKA “crEDINS” SH.A. 
Licenca nr. 16, datë  �1.0�.200�.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.0�.200�. Çertifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.21 Tiranë.
Tel:    22 29 16; 2� 40 96.

16. BANKA POPULLOrE SH.A.
Licenca nr.17, datë  16.02.2004.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.06, datë 
11.02.2004. Çertifikata nr.16 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Edvin LIBOHOvA 
Adresa:  rruga ‘’Donika Kastrioti’’, Pallati 11/1, Kati I, Tiranë.
Tel:    27 27 88/89/90/91.
Faks:  27 27 81.

17. BANKA UNION SH.A, TIrANë. 
Licenca nr. 18, datë  09.01.2006.
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 101,  datë 
28.12.2005. Çertifikata nr.17 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:   Gazmend KADrIU
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Pallati 1�-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel:   25 06 5�.
Faks:     25 06 54.

* Deri më 22.03.2007.
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SUBjEKTE jOBaNKa

1. UNIONI FINANcIAr I TIrANëS SH.P.K. (UFT) 
Licenca nr.1, datë 08.12.1999, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve; 
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.

Drejtor:  Niko Leka; Edmond Leka
Adresa:  rruga “reshit Çollaku”, Pallati  “Shallvare”, Sh.2, Nr.18, Tiranë.
Tel:  25 06 5�. 
Faks:  25 06 54
 
2. POSTA SHQIPTArE SH.A. 
Licenca nr.�, datë 18.04.2001, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar. 

Pronësia:  Shtetërore.
Drejtor:  Arqile Goreja
Adresa:   rruga “reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.
Tel:  22 2� 15. 

�. “crEDINS” SH.A. TIrANë 
Licenca nr. 4, datë 1�.06.2001, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të dhënies së kredive;
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të ofrimit të garancive;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar (këtu nuk përfshihen shërbimet e 
parashikuara në pikat �/a dhe �/b të nenit 26, të ligjit: “Për bankat në republikën e 
Shqipërisë”).

Drejtore: Elion martini
Adresa:   rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel:   22 29 16; 2� 40 96. 

4. FONDI I FINANcImIT Të ZONAvE mALOrE
Licenca nr.5, datë 29.0�.2002, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e 
veprimtarisë financiare:
- të dhënies së kredive.
Themeluar me vendim të Këshillit të ministrave të republikës së Shqipërisë.

Drejtor:  Bajram Korsita
Adresa:  rruga “Dervish Hima”, Nr.4, Tiranë. 
Tel:  25 90 80, 25 90 81.
Faks:  25 06 ��. 

5. “AK – INvEST” SH.A. 
Licenca nr.7, datë 0�.12.200�, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e 
veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.

Administratori: Ilir Adili
Adresa:   rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2/�, Tiranë. 
Tel:   24 01 47.
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Zyra Të KëMBIMEvE vaLUTOrE

1. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “JOArD”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 1, datë 01.10.1999.
Adresa:  rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2, Tiranë.
Kambistë:  Josif Kote, Pajtim Kodra.

2. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “AmA”  SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 2, datë 01.10.1999.
Adresa:  rruga “Tregtare”, Lagja �, Durrës.
Kambistë:  mirlinda ceka, Ilir Hoxha.

�. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ArIS”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. �, datë 01.10.1999.
Adresa:  rruga “Luigj Gurakuqi” , Tiranë.
Kambistë:  Ardian Goci, Ismet Noka.

4. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “UNIONI FINANcIAr TIrANë”  SH.P.K.
Licenca:  Nr. 4, datë 01.10.1999.
Adresa:  rruga “reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Shk. 2/18, Tiranë.
Administrator: Niko Leka
Kambistë: Arjan Lezha (Përgjegjës i agjencisë), Albert Sara, Dhimitër 

Papadhopulli, Genta Angjeli (Agalliu), Piro Teti, Flora Simixhi, Petrika 
mano (Përgjegjës i agjencisë), Lindita Shala, mirela Bakalli, Anila 
Demiri, Emili Bakalli (Nako), Astrit Sfërdelli, mirela Kaiku, Erisa 
Emiri. 

5. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “AGLI”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 5, datë 01.10.1999.
Adresa:  Zyra 1: rruga “Islam Alla”, Nr.1, Tiranë.
  Zyra 2: rruga “Kavajës”, pranë pastiçeri “rinia”, Tiranë.  
Kambistë:  Kujtim Nina (Drejtor i shoqërisë), Agim cani, Selim Luli.

6. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “EXcHANGE”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 08, datë 24.11.1999.
Adresa: rruga “Durrësit”, Nr. 170, Tiranë.
Kambistë:  Ivan Pavllovski, Ervis myftari.

7. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “UNISIX”  SH.P.K., KOrÇë
Licenca:  Nr. 09, datë 26.11.1999.
Adresa:  Bulevardi “republika”, Pallati 4, Korçë.
Kambistë:  Pandi cunoti, Ernest Golka, Nikolin Bicka, Eli Bode.

8. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “EKSPrES J & E”  SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 10, datë 26.11.1999.
Adresa:  Lagja 11, rruga “Prokop meksi” (pranë hotel “Durrësi”),  Durrës. 
Kambistë:  Kostandin Ekonomi, Entela Ekonomi.

9. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ILIrIA ‘98” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 12, datë 25.02.2000.
Adresa:  Sheshi “Skënderbej”, Teatri i Kukullave, Tiranë.
Kambistë:  Edmond Ymeri, Ali Topalli, Ilir Janku.   
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10. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “SErXHIO” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 14, datë 07.04.2000.
Adresa: Lagja “Luigj Gurakuqi”, rruga ”11 Nëntori”, Pallati  70, Nr.14, Elbasan. 
Kambist:  Amarildo canoku.

11. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ALBTUr” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 15, datë 07.04.2000.
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Pallati �2, Shk.1 (përballë Bankës Tirana), Tiranë.
Kambistë:  Albert rahmani, Artur rahmani.
 
  
12. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “r & m” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 16, datë 22.05.2000.
Adresa:  rruga “Punëtorët e rilindjes”, Pallati 182, Tiranë.
Kambistë:  Edmond Stepa, miranda Stepa.

1�. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “T & E”  SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 18, datë 11.06.2000.
Adresa:   Lagja 4, rruga “9 maji”, Durrës. 
Kambist:  Shpëtim Hysa.

14. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “SHIJAK 2000”  SH.P.K., SHIJAK
Licenca:  Nr. 19, datë 24.11.2000.
Adresa:  Lagja “Popullore”, Shijak. 
Kambistë:  Nazmi Ademi, Farije Ademi.

15. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “mANUSHI” SH.P.K., TIrANë 
Licenca:  Nr. 22, datë 18.04.2001.
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit “vEvE”, Tiranë.  
Kambist:  roland manushi.

16. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “UNIONI SELvIA” SH.P.K., TIrANë 
Licenca:  Nr. 2�, datë 21.05.2001.
Adresa:   rruga “Sami Frashëri”, Pallati 11, Shk. 4, Ap. 29, Tiranë. 
Kambist:  Denis merepeza (ortak i vetëm dhe administrator)

17. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “KALENJA”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 24, datë 29.06.2001.
Adresa:  rruga “Kavajës” (pranë Ambasadës Turke), Tiranë.  
Kambistë:  Hair Shametaj, Fatmir Shametaj, rudina Shametaj.

18. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “TILBA”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 25, datë �0.09.2001.
Adresa:  Lagja “Luigj Gurakuqi”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Njësia nr.12, 

Elbasan.
Kambistë:  Kristaq Bako, vjollca Bako. 

19. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ANAGNOSTI”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 26, datë �1.10.2001.
Adresa:  Zyra 1: Bulevardi “Zogu I”, Pallati 97, Shk.�, Ap, 28, Tiranë.
Kambistë:  Jani Anagnosti, Odise Anagnosti, Edlira Anagnosti.
  Zyra 2: rruga “Kajo Karafili”, Nr.11 Tiranë.
Kambist:  Fredi cami.
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20. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “KO-GO”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 27, datë 12.11.2001.
Adresa:  rruga “vaso Pasha”, Pallati 16, Shk.2, Ap. 9, Tiranë.  
Kambistë:  mihal Konomi, Përparim Goxhaj. 

21. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ALB- FOrEX”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 28, datë 22.11.2001.
Zyra 1:   rruga “Abdyl Frashëri, Nr.�, Tiranë.
Kambistë:  mirel Topçiu.
Zyra 2:  rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pallati “Shallvare”, Shk. 7, kati 

përdhe,  Tiranë. 
Kambist:  melsi Çami.

22. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “L&N”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 29, datë 22.11.2001.
Zyra 1:  rruga “muhamet Gjollesha”, ish-gjelltorja tek sheshi “ATATUrK”, Tiranë.
Kambist:  Leonora mihalcka.
Zyra 2:  rruga “Durrësit”, përballë ish-Ambasadës Jugosllave, Tiranë.
Kambist:  myzafer velaj, Dashurije rrumbullaku.

2�. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “EXcHANGE ALOG”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. �1, datë   22.11.2001.
Adresa:  rruga “mine Peza” (përballë Selisë së vatikanit), Tiranë.  
Kambistë:  Almida Sterio, Eduard Andoni, Elida Hasamemi.

24. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “BASHKImI 2001”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. �5, datë 12.12.2001.
Adresa:  rruga “Kavajës” (pastiçeri “rinia”), Tiranë.  
Kambistë:  Bashkim Shametaj, Luan Shametaj, Ilir mesini.

25. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ArJON 2002”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. �6, datë 14.12.2001.
Adresa:  Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi ”Qemal Stafa”, Pallati  9-

katësh, Elbasan.
Kambistë:  Arben Kovaçi, Besnik Lulja, Alfred Kapxhi. 

26. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ALAKTH”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 42, datë 18.01.2002.
Adresa:  rruga “Dibrës”, Nr.105/1, Tiranë.
Kambistë:  Kosta Papa, Arben memko, Lorenc Konomi, Thoma Konomi, Aleko Plaku.

27. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “FOrmAT”  SH.P.K.,  TIrANë
Licenca:  Nr. 4�, datë 21.01.2002.
Adresa:  rruga “Durrësit”, Pallati 85, Shk.1, Ap.1, Tiranë.
Kambistë:  Diana Lemi, Egon Sinani. 

28. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “TrI UrAT”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa:  Lagja “29 Nëntori”, pranë Filialit të Postës Elbasan.
Kambistë:  Fahri Sanco, Ismail Bejta.

29. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “BESA 2001”  SH.P.K., TIrANë
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Licenca:  Nr. 46, datë 15.02.2002.
Adresa:  rruga “myslym Shyri”, Nr.25,Tiranë.
Kambistë:  Belul Lleshi, vladimir Avda, mimoza Avda. 

�0. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “mArIO”  SH.P.K., SArANDë
Licenca:  Nr. 47, datë 14.0�.2002.
Adresa:  Lagja 1, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.
Kambistë:  vangjel Gramozi, Blerim Dhima. 

�1. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “DrOGU”  SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 49, datë 2�.04.2002.
Adresa:  rruga “vaso Pasha”, Kulla 1(pas pallatit Agimi), Kati I, Tiranë.
Kambistë:  Shkëlqim Drogu, Kostandin Koteci.

�2. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “HYSEN-c”  SH.P.K., LAÇ
Licenca:  Nr. 50, datë 2�.04.2002.
Adresa:  Lagja nr.�, përballë Komisariatit të Policisë, Laç.
Kambist:  cen Hyseni, violeta Hyseni, miranda Palaj.  

��. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “UNIONI FIEr”  SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 51, datë 08.05.2002.
Adresa:  Lagja “15 Tetori”, rruga “Kastriot muça”, Fier.
Kambist:  Gjergj Dulaj (administrator).

�4. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “TAXI EKSPrES” SH.P.K. TIrANë
Licenca:  Nr. 52, datë 20.05.2002.
Zyra 1:  rruga “Sami Frashëri”, Nr.11 (pranë shkollës “Edith Durhan”),
 Tiranë.
Zyra 2:  Bulevardi “Bajram curri”, rruga “Lekë Dukagjini”, Nr.5, (pranë   

Qendrës Tregtare Evropiane), Tiranë.
Kambistë:  Arben Sharra, Sokol Kaleci.

�5. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “GLEAr”  SH.P.K., SHIJAK
Licenca   Nr. 55, datë  2�.07.2002.
Adresa:  Lagja “Kodër”, Shijak, Durrës.
Kambistë:  Argjend calliku, Afërdita calliku.

�6. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “POSTA SHQIPTArE”  SH.A. TIrANë
Licenca:  Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa:  rruga “reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.

�7. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ESLULI” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 58, datë 17.10.2002.
Adresa:  rruga “reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Shk.4/1, Tiranë.
Kambistë: Selim Luli, Kleomen Gjiknuri.

�8. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “DENI&KrISTI-2002” SH.P.K. TIrANë 
Licenca:  Nr. 61, datë 02.06.200�.
Adresa:  rruga “myslym Shyri”, Pallati 60, Ap.�, Tiranë.
Kambist:  maksim Çeku.
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�9. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “YLDON” SH.P.K. TIrANë 
Licenca:  Nr. 62, datë 0�. 06.200�.
Adresa:   rruga “Qemal Stafa”, Pallati  �82/2/2, Tiranë.
Kambist:  Ylli Ndoqi (themelues dhe administrator).

40. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “I.S.N.” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 66, datë 06.05.2004.
Adresa:  rruga “Kavajës”, Pallati  �, Kati I, Tiranë. 
Kambistë: Nexhmi Uka, Salandi Brojaj. 

41. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ArIABA” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 67, datë 07.06.2004.
Adresa:  rruga “Abdyl Frashëri”, pranë Librit Universitar, Kati I, Shk.5, Tiranë. 
Kambistë: Agim Xhemo (administrator), Astrit Hado.

42. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ALBAcrEDITS” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 68, datë 1�.07.2004.
Adresa:   rruga “Ded Gjon Luli”, Nr. 5, Tiranë. 
Kambistë: Ermira Skënderi (administratore), Engjëll Skënderi, Burhan Kodra.

4�. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ALB-KrEDIT” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr.69, datë 19.07.2004.
Zyra 1:  rruga “Durrësit”, Nr. 2, Tiranë.
Kambistë: Arben cani (administrator), vasil marto, rudina muskaj, Teuta 

Koltraka, Hajredin Toca, valbona Kadriu, Doloreza Arapi.
Zyra 2:  Dega Peshkopi, Bulevardi “Nazmi rushiti”, Peshkopi, Dibër.

44. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “OmEGA” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 72, datë 20.12.2004
Adresa:  rruga “Abdyl Frashëri”, Pallati 1, Shk. 2, Ap. 10, Tiranë.
Kambist:  mihallaq Peko (administrator), Ylli meshau. 

45.  ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ELBA 2005” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 7�, datë 28.04.2005
Adresa:   Bulevardi “Bajram curri”, Pallatet “Agimi”, nr. 16, Tiranë.
Kambist:  Kujtim Elbasani (administrator). 

46.  ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “JONADA – 05” SH.P.K., TIrANë
Licenca:            Nr. 74, datë 27.06.2005
Adresa:             rruga “Kavajës”, Pallati 185, Shk. 2, Ap. 09, Tiranë.
Kambistë:         Liliana Zyfi (administrator), Pëllumb Zyfi.

47. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “BASHA – N.B.” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 75, datë 08.07.2005
Adresa:  Lagja “Shënkoll”, rruga “Thoma Kaleshi”, Pallati 110, Shk. 1, 
  kati i parë, Elbasan.
Kambistë: Nashifer Basha, Çlirim Basha.

48. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “I & K 2005” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 77, datë 09.09.2005
Adresa:  Lagja “Besëlidhja”, Pallati 7�, Lezhë.
Kambist:  Ilir malaj.
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49. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “EUrOTOUrS” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr.78, datë 17.10.2005
Adresa:  rruga “reshit Çollaku”, Nr. 2/18, pallatet “Shallvare”, Tiranë.
Kambistë: Albert cara, Ilir Stafa.

50. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “A.B.I. EXcHANGE” SH.P.K., TIrANë
Licenca.  Nr.79, datë 17.02.2006
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Godina “Zëri i Popullit”, Tiranë.
Kambistë: Ilir Doçi, Suela Dedaj

51. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “rEGENcY INTErNATIONAL cASINO TIrANA” 
SH.P.K., TIrANë
Licenca:.  Nr.80, datë 06.0�.2006
Adresa:  rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Parku “rinia”, Tiranë.
Kambistë: Florjan Lami, Suzana Aliu, Aides Goga, murat Haruni, Gjergji 

Selala, marsela Elmazaj, vjollca Nurka, Leonard Gjonaj, Elvis 
marku, Donald mihal, Albana Sherifi, Armand Çadra.

52. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “ArBër F” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr.81, datë 07.0�.2006
Adresa:  rruga “Kavajës”, Pallati �, Kati I (ish-Guden) Tiranë.
Kambistë: Florina Jaho, Bukurosh Jaho

5�. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “EUrO 2006” SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr.82, datë 12.04.2006
Adresa:  Lagja nr. 4, rruga “migjeni”, pranë Poliklinikës Qendrore, Durrës.
Kambistë: Hysni Baganaçi, medi Dyrmishi

54. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “vOSKOP” SH.P.K., KOrÇë
Licenca:  Nr. 8�, datë 1�.04.2006
Adresa:  Lagjja nr. 7, Blloku “8 Nëntori”, Korçë
Kambistë: Anesti Leska, rexhep mankolli

55. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “KrISTIAN 2002” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 84, datë �1.05.2006
Adresa:  Lagja “Besëlidhja”, përballë degës së bankës “raiffeisen”, Lezhë.
Kambist:  Sander marashi

56. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “PrE-LAND” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 85, datë �1.05.2006
Adresa:  Lagja “Skënderbej”, ish-lokali “Gjahtari”, Lezhë.
Kambist:  roland Kola 

57. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “SHQIPONJA vL” SH.P.K.,vLOrë
Licenca:  Nr. 86, datë 16.06.2006.
Adresa:  Pallati i Kulturës “Labëria”, përballë portit detar, vlorë
Kambist:  vjollca musaraj.

58. ZYrA E KëmBImEvE vALUTOrE “BONvOYAGE”  SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 87, datë 20.06.2006
Adresa:  Lagja 11, Bulevardi kryesor “Durrahu”, Ap.24�, Durrës
Kambistë: Petrit Shtaro; Jusuf milaqi.
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UNIONET E SHOQërIvE Të KUrSIM-KrEDITIT

1. UNIONI I SHOQërIvE Të KUrSIm-KrEDITIT “JEHONA” TIrANë
Licenca:  Nr.1, datë 27.06.2002.
Adresa:  rruga “Kajo Karafili”, nr.26/1       
Kryetar i bordit drejtues: vojsava rama.
Anëtare të këtij unioni janë �0 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara 
edhe si shoqëri të veçanta. mbështeten me asistencë teknike nga fondacioni “Lëvizja 
për zhvillimin e shoqërive të kursim-kreditit”.

2. UNIONI I SHOQërIvE Të KUrSIm-KrEDITIT “UNIONI SHQIPTAr I KUrSIm-
KrEDITIT”, TIrANë
Licenca:  Nr.2, datë 09.08.2002.
Adresa:  rruga “Ismail Qemali”, Nr.�2.
Kryetar i bordit drejtues: Zana Konini
Anëtare të këtij unioni janë 95 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara 
edhe si shoqëri të veçanta. mbështeten me asistencë teknike nga Fondi i Financimit 
rural.
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Zyra Të PërFaQëSIMIT Të BaNKavE Të HUaja

1. ZYrA E PërFAQëSImIT Të BANKëS POPULLOrE PULIEZE Në SHQIPërI.
Licenca:  Nr.1, datë 02.07.200�.
Adresa:  Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, Kati III, Tiranë.
Përfaqësues: Pasquale Guido vergine.
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