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DEKLaraTa E POLITIKëS MONETarE Për 
gjaShTëMUjOrIN E Parë Të vITIT 2007

1. FjaLa E gUvErNaTOrIT

gjashtëmujori i parë i vitit 2007 shënoi një ecuri pozitive të ekonomisë 
shqiptare në drejtim të konfirmimit të ritmit të programuar të rritjes ekonomike, 
të konsolidimit të mëtejshëm të stabilitetit makroekonomik dhe të vazhdimit 
të reformave strukturore në ekonomi. Në tërësinë e tij, zhvillimi ekonomik ka 
ndjekur kuadrin e parashikuar në programin e zhvillimit ekonomik të vendit, 
duke respektuar objektivat kryesorë të programit trevjeçar dhe duke shënuar 
një hap të mëtejshëm në drejtim të integrimit ekonomik e financiar në tregjet 
rajonale dhe ndërkombëtare. Paralelisht me këtë, disa zhvillime specifike të 
kësaj periudhe kanë dëshmuar nevojën për një vëmendje të vazhdueshme ndaj 
rreziqeve të mundshme, si dhe për hartimin e zbatimin në kohë të politikave 
parandaluese, për të garantuar ekuilibrat ekonomikë të vendit dhe zhvillimin 
afatgjatë të tij.

Duke gjykuar mbi informacionin e disponueshëm, Banka e Shqipërisë 
konstaton se zhvillimi ekonomik është në linjë me projeksionet e fillimvitit, 
për një rritje ekonomike në nivelin 6 për qind. rritja ekonomike ka një 
bazë të gjerë, duke u mbështetur si në kërkesën e brendshme për mallra e 
shërbime, ashtu dhe në atë të jashtme. ajo reflekton zgjerimin e aktivitetit 
ekonomik në sektorët e shërbimeve, të transportit dhe të industrisë, ndërkohë 
që sektori i ndërtimit ka shënuar një ngadalësim relativ, ndërmjet të tjerash, 
edhe si pasojë e reduktimit të dhënies së lejeve për ndërtim. Kështu, me 
gjithë ngadalësimin e pritshëm sezonal, indeksi i shitjeve të ekonomisë shënoi 
një rritje prej 14 për qind gjatë tremujorit të parë të vitit. rritja ekonomike 
pasqyrohet edhe në tregues të tjerë, si rritja e shitjeve me pakicë në ekonomi, 
zgjerimi i të ardhurave tatimore, rritja e eksporteve, e shkallës së shfrytëzimit 
të kapaciteteve në ekonomi dhe e nivelit të punësimit. Zgjerimi i aktivitetit 
ekonomik është perceptuar edhe nga bizneset e konsumatori shqiptar, të cilët 
japin përgjithësisht opinione pozitive për ecurinë e tremujorit të parë dhe 
paraqiten optimistë për ecurinë e aktivitetit ekonomik në tremujorin e dytë. 

aktiviteti ekonomik gjatë kësaj periudhe është mbështetur kryesisht nga 
forcimi i kërkesës së brendshme, duke u reflektuar në rritje të konsumit dhe të 
investimeve në ekonomi. rritja e kërkesës së ekonomisë për mallra e shërbime 
është ushqyer nga rritja e kreditimit të ekonomisë dhe nga kushtet monetare, të 
cilat mbeten ende stimuluese për aktivitetin ekonomik. gjithashtu, konsolidimi 
i stabilitetit makroekonomik ka ndikuar pozitivisht në aktivitetin ekonomik, 
nëpërmjet rritjes së horizontit kohor të planeve të biznesit dhe zbutjes së ciklit 
të konsumit të familjeve shqiptare. Këta faktorë, kanë ndikuar në ruajtjen e 
ritmeve të larta të kreditimit të sektorit privat. Në fund të muajit maj kjo kredi 
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arriti në 228 miliardë lekë ose në 24,6 për qind të PBB-së së parashikuar 
për vitin 2007, duke konfirmuar rolin e saj si konsumatori kryesor i fondeve 
të ekonomisë shqiptare. gjithashtu, edhe kërkesa e jashtme për produktet 
shqiptare ka shënuar rritje, duke u shoqëruar me një rritje prej 26 për qind të 
eksporteve shqiptare gjatë tremujorit të parë të vitit. ambienti i përgjithshëm në 
shkallë botërore, i karakterizuar nga ritme të kënaqshme rritjeje në partnerët 
tanë kryesorë - Eurozonë dhe vendet e rajonit – ka favorizuar zgjerimin e 
eksporteve shqiptare.

aktiviteti i sektorit fiskal, gjatë gjysmës së parë të vitit është karakterizuar 
nga rritja e të ardhurave dhe shpenzimeve por edhe nga krijimi i tepricave 
fiskale, kryesisht si pasojë e prapambetjes në kryerjen e shpenzimeve kapitale. 
Treguesit kryesorë fiskalë kanë vazhduar të kenë tendenca pozitive, por me 
ritme vjetore më të ngadalësuara rritjeje krahasuar me një vit më parë. 
Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në fund të muajit maj, janë 
mbledhur 95.6 për qind e të ardhurave të parashikuara dhe janë realizuar 83 
për qind e shpenzimeve të programuara për këtë periudhë. aktiviteti fiskal nuk 
ka ushtruar presion mbi kërkesën e brendshme gjatë gjashtëmujorit të parë, 
por ndryshimi i sjelljes fiskale në pjesën e dytë të vitit, si pasojë e përqendrimit 
të shpenzimeve buxhetore dhe të huamarrjes publike, krijon premisa për 
forcimin e presioneve inflacioniste dhe për rritjen e luhatjeve në tregun e 
parasë, në këtë periudhë.

rritja e kërkesës së brendshme është shoqëruar me zgjerimin e deficitit korent 
gjatë gjysmës së parë të vitit, në prani të një rritjeje të shpejtë të eksporteve 
dhe të importeve. Ky deficit shënoi një rritje vjetore prej rreth 40 për qind 
gjatë tremujorit të parë, kryesisht si pasojë e rritjes së importeve në masën 
22 për qind dhe të deficitit tregtar në mallra me rreth 25 për qind. Importet 
për konsum të ndërmjetëm janë rritur më tepër sesa kategoritë e tjera të tyre, 
ndërkohë që rritja e importeve të orientuara drejt investimeve ka vazhduar 
të jetë e qëndrueshme. Një zhvillim për t’u theksuar në drejtim të sektorit të 
jashtëm është mbulimi në rritje i shpenzimeve korente me të ardhura kapitale, 
duke treguar se vendi po orientohet drejt financimit të deficitit korent me hyrje 
afatgjata të kapitalit dhe investime të huaja.

Pavarësisht rritjes së kërkesës gjatë gjashtëmujorit të parë, presionet mbi 
nivelin e përgjithshëm të çmimeve kanë qenë të ulëta, si pasojë e zhvillimeve 
të favorshme në kahun e ofertës. rritja vjetore në nivelin e përgjithshëm të 
çmimeve të konsumit, gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti është luhatur 
rreth vlerës 2.3 për qind, ndërkohë që inflacioni vjetor regjistroi vlerën 2 për 
qind në muajin qershor 2007. ritmet më të larta të rritjes së çmimeve janë 
shfaqur në kategorinë e ushqimeve të përpunuara, në shërbimet e strehimit 
dhe në mallrat dhe shërbimet me çmime të administruara. Inflacioni i mallrave 
të konsumit u ndikua dukshëm nga faktorë sezonalë të përkohshëm, që 
veprojnë në kahun zbritës dhe nga një balancë relative midis kërkesës dhe 
ofertës. Në kahun e ofertës, ndikimi pozitiv i prodhimit bujqësor vendas në 
inflacion është shfaqur mbizotërues ndaj efektit të çmimeve të larta të naftës, 
ndërkohë që pagat nuk kanë patur rritje të tepërta dhe pritjet inflacioniste 
kanë mbetur të ankoruara rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë. Në kahun 
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e kërkesës, kushtet ekzistuese monetare kanë rezultuar të përshtatshme për 
kontrollin e inflacionit në këtë periudhë.

Ecuria e treguesve të ofertës së parasë ka evidentuar kërkesën e lartë për 
para gjatë vitit. Oferta e parasë ka shënuar rritje vjetore mesatare prej rreth 
17.5 për qind, gjatë vitit 2007. rritja vjetore e agregatit M2 është luhatur 
mesatarisht afër 12 për qind kundrejt normave mesatare të rritjes prej rreth 
7-8 për qind, në gjysmën e dytë të vitit 2006. Ecuria e agregatit M2 kundrejt 
rritjes së M3, në terma vjetorë dhe struktura valutore e ofertës së parasë, 
pasqyrojnë krijimin e mjeteve monetare në valutë në sektorin privat të 
ekonomisë. ritmet vjetore të zgjerimit të bazës monetare në ekonomi shënojnë 
ecuri të qëndrueshme, në rreth 10-12 për qind.

Pavarësisht nga kjo tablo, analiza e zhvillimeve aktuale dhe të pritshme 
ekonomike sugjeron se presionet inflacioniste mund të vijnë duke u forcuar 
në periudhën afatmesme. rritja e kërkesës së brendshme në ekonomi, prirja 
aktuale e zgjerimit të importeve dhe të deficitit korent, rritja e shpejtë e mjeteve 
monetare në ekonomi dhe prania e rreziqeve potenciale në dinamikën e 
pritshme të presioneve inflacioniste, bënë që Banka e Shqipërisë të shtrëngojë 
politikën monetare në muajin qershor, nëpërmjet rritjes me 0.25 për qind të 
normës bazë të interesit. Duke filluar nga data 28 qershor, norma bazë e 
interesit të aplikuar në marrëveshjet e riblerjes është 5.75 për qind. Me anë 
të kësaj rritjeje, Banka e Shqipërisë synon stabilizimin e pritjeve inflacioniste 
nëpërmjet minimizimit të rreziqeve potenciale që prekin ekuilibrin monetar 
dhe atë makroekonomik. Përcjellja e këtij sinjali në tregjet financiare, do 
të nxitë një ribalancim të prirjes aktuale rritëse të kredisë së brendshme, 
në favor të financimit të rritjes së qëndrueshme të ekonomisë në periudhën 
afatgjatë.

Nëpërmjet administrimit të likuiditetit, operacionet monetare të Bankës 
së Shqipërisë kanë synuar minimizimin e luhatjeve të normave të interesit 
në tregjet financiare, në përputhje me politikën afatgjatë të saj. Në zbatim 
të kësaj politike dhe në varësi të luhatjeve të likuiditetit të sistemit bankar, 
Banka e Shqipërisë ka përdorur operacionet e marrëveshjes së riblerjes 
njëjavore, si në kahun e injektimit dhe në atë të tërheqjes së likuiditetit, për 
të sinjalizuar politikën e saj; dhe marrëveshjet e riblerjes një - dhe tremujore, 
për administrimin strukturor të likuiditetit në sistem. Teprica e likuiditetit dhe 
tendenca rënëse e normave të interesit, diktuan praninë e Bankës së Shqipërisë 
në kahun e tërheqjes së likuiditetit në tremujorin e dytë. Ndërkohë, e njëjta 
logjikë, por e aplikuar në kushtet e mungesës së likuiditetit në tremujorin 
e dytë, diktoi praninë e Bankës së Shqipërisë në kahun e injektimit të tij 
në këtë periudhë. Këto ndërhyrje kanë mundësuar minimizimin e luhatjeve 
të normave të interesave dhe respektimin e objektivave sasiorë të Bankës 
së Shqipërisë. Në tregun valutor, kursi i këmbimit ka rezultuar relativisht i 
qëndrueshëm me një tendencë të lehtë nënçmuese në tremujorin e parë. 
Ndërkohë, leku ka fituar pikë kundrejt dollarit në tremujorin e dytë dhe ka 
qenë relativisht i qëndrueshëm kundrejt euros. Banka e Shqipërisë ka qenë 
e pranishme në tregun valutor me synim stabilizimin e luhatjeve afatshkurtra 
në këtë treg.
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Në përfundim, dëshiroj të ritheksoj se zhvillimet makroekonomike gjatë 
vitit 2007 kanë shënuar një ecuri pozitive në drejtim të rritjes ekonomike 
dhe të stabilitetit makroekonomik, kryesisht në sajë të dinamizmit të sektorit 
privat. gjithashtu, kjo periudhë ka identifikuar një sërë dobësish strukturore 
të ekonomisë, ndër të cilat primare mbetet zgjidhja e çështjes energjitike dhe 
sigurimi i furnizimit me energji elektrike. Zgjidhja e shpejtë dhe përfundimtare 
e këtij problemi do të jetë një impuls për arritjen e ritmeve të programuara të 
rritjes ekonomike. Nota e mirë e marrë në përfundim të procesit të vlerësimit 
të rrezikut të vendit nga agjencia e mirënjohur Moody, i hap Shqipërisë dyert e 
tregjeve financiare ndërkombëtare dhe aksesin në fonde, që do të mbështesin 
nevojat e vendit për zhvillim. gjithsesi, kjo huamarrje kërkon hartimin e 
planeve strategjike dhe konsistente të zhvillimit, për të garantuar përdorimin 
eficient dhe prioritar të fondeve. gjithashtu, ajo kërkon ruajtjen e ekuilibrave 
të brendshëm makroekonomikë, të cilët garantojnë investitorët e huaj dhe 
ulin e koston e huamarrjes së Shqipërisë. Në aspektin e politikave ekonomike, 
sfida jonë e së ardhmes do të jetë garantimi i stabilitetit makroekonomik, në 
kushtet e rritjes së presioneve inflacioniste dhe zgjerimit të deficitit tregtar. Kjo 
sfidë do të kërkojë angazhimin e të dyja politikave bazë ekonomike, politikës 
monetare dhe fiskale, si dhe koordinimin e tyre jo vetëm në fazën e hartimit 
por edhe në atë të zbatimit gjatë vitit ushtrimor. Nga ana e saj, Banka e 
Shqipërisë mbetet e vendosur për të marrë të gjitha masat e duhura politike 
dhe rregullatore, të cilat do të garantojnë respektimin e objektivit të saj ligjor 
dhe ruajtjen e stabilitetit financiar.

2. EKONOMIa BOTërOrE

aktiviteti ekonomik global vazhdoi të zhvillohej me ritme të kënaqshme edhe 
gjatë muajve të parë të vitit 2007. rritja e lartë dhe e qëndrueshme e shumë 
ekonomive të vendeve në zhvillim ka qenë motori kryesor që ka çuar përpara 
aktivitetin ekonomik në shkallë botërore. Ndërkohë, aktiviteti ekonomik në 
shumë nga vendet e zhvilluara pritet të ngadalësohet, duke reflektuar në një 
masë të madhe rritjen nën potencial të ekonomisë amerikane. Përjashtim në 
vendet e zhvilluara paraqet ekonomia e Eurozonës, zhvillimet e së cilës kanë 
vijuar ecurinë pozitive duke u mbështetur nga kërkesa e jashtme (eksportet) 
dhe nga kërkesa e brendshme.

rritja e qëndrueshme ekonomike në nivel global, gjatë katër viteve të 
fundit, ka nxitur shkallën e përdorimit të kapaciteteve nga ana e bizneseve 
dhe ka përmirësuar situatën në tregjet e punës. Shkalla e lartë e përdorimit të 
kapaciteteve prodhuese për një periudhë relativisht të gjatë kohe, ka ndikuar 
në rritjen e inflacionit bazë në shumë vende, duke detyruar bankat qendrore të 
shtrëngojnë politikën monetare. rritja e qëndrueshme e aktivitetit ekonomik, 
gjithashtu, ka ndikuar në rritjen e çmimit të produkteve të përdorimit të gjerë 
dhe të çmimit të naftës. Indeksi i çmimeve botërore të lëndës së parë1 ka 
shfaqur prirje rritëse dhe në muajin maj, duke arritur shifrën më të lartë të 
nëntë muajve të fundit. Në mënyrë të veçantë, në rritjen e çmimit të këtyre 
produkteve kanë ndikuar normat e larta të rritjes së ekonomisë kineze dhe 
kërkesa e saj intensive për burime natyrore.
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rritja vjetor e 
PBB-së, T1

Norma e papunësisë,
muaji maj

IÇK, 
muaji maj

ShBa +1.9 4.5 2.4 
Eurozonë +3.0 7.0 1.9
gjermani +3.6 6.6 2.0 
Francë +2.0 8.7  1.2 
Itali +2.3 6.2*  1.9 
japoni +2.2 3.8 - 0.2 

*Për muajin mars.
Burimi: Eurostat; BQE, Raporti i muajit qershor; Zyra e Kërkimeve Ekonomike, Departamenti i 
Tregtisë, SHBA. 

EKoNoMIA E EURoZoNëS
Ekonomia e Eurozonës u rrit me rreth 3 për qind në terma vjetorë, gjatë 

tre muajve të parë të vitit 2007 dhe treguesit afatshkurtër sugjerojnë rritje 
të qëndrueshme edhe për periudhën në vazhdim. rritja ekonomike është 
mbështetur nga kushtet e favorshme të kërkesës së brendshme dhe të jashtme. 
Ky ambient makroekonomik ka ndikuar në përmirësimin e vazhdueshëm të 
tregut të punës dhe, për rrjedhojë, është reflektuar në rritjen e konsumit privat. 
Normat e larta të fitimeve, kushtet e favorshme të financimit dhe shkalla e lartë 
e përdorimit të kapaciteteve kanë mbështetur procesin e investimeve nga ana 
e bizneseve. Pritjet pozitive për të ardhmen mbështeten edhe nga tregues të 
ndryshëm, të rezultuar nga vrojtime pranë aktorëve të ekonomisë evropiane2. 

Duke filluar nga muaji dhjetor 2006, Banka Qendrore Evropiane (BQE) ka 
filluar të ndjekë një politikë më të shtrënguar monetare, me qëllim ankorimin e 
pritjeve afatmesme për inflacionin në linjë me stabilitetin e çmimeve. Luhatshmëria 
e çmimit të naftës, rritja e taksës së vlerës së shtuar në gjermani dhe presionet 
e krijuara nga aktiviteti i lartë ekonomik, kanë shtuar rreziqet për ecurinë e 
inflacionit në periudhën afatmesme. Në mbledhjen për politikën monetare, të 
muajit qershor, Këshilli Drejtues i BQE-së vendosi të rrisë me 0.25 për qind 
normën bazë të interesit, duke e çuar atë në nivelin 4 për qind.

EKoNoMIA E SHTETEVE Të BASHKUARA Të AMERIKëS
Ekonomia Shteteve të Bashkuara të amerikës ndodhet në fazë tranzitore. 

Pas një periudhe disavjeçare rritjeje të lartë ekonomike, ekonomia amerikane 
ka shfaqur shenja ngadalësimi që prej gjysmës së dytë të vitit 2006. gjatë 
tremujorit të parë të vitit, PBB-ja u rrit me rreth 2 për qind në terma vjetorë, 
nga 3 për qind që ishte gjatë periudhës paraardhëse. Ngadalësimi ekonomik 
është i lidhur me zhvillimet e vakëta të investimeve dhe të kërkesës në tregun 
e banesave. gjithashtu, kontribut negativ në PBB kanë dhënë eksportet neto 
dhe inventarët. Frenimi i aktivitetit në sektorin e ndërtimit dhe në atë të tregut të 
banesave nuk është reflektuar në mënyrë të ndjeshme në ecurinë e sektorëve të 
tjerë të ekonomisë. Punësimi ka vazhduar të rritet, pasi ulja e numrit të vendeve 
të punës në sektorin e ndërtimit të banesave është kompensuar nga hapja e 
vendeve të reja të punës në sektorë të tjerë të ekonomisë.

Inflacioni bazë vazhdon të jetë më i lartë se niveli i dëshiruar dhe papunësia 
më e ulët se niveli i vlerësuar si i qëndrueshëm. Në këto kushte, rezerva 

Tabelë 1. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 
terma vjetorë (në përqindje).
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Federale ka lënë të pandryshuar normën bazë të interesit në 5.25 për qind, që 
nga muaji qershor i vitit 2006. Për periudhën në vijim, vlerësohet se si rezultat 
i prirjes së lartë të produktivitetit dhe i ngadalësimit të aktivitetit ekonomik, 
presionet inflacioniste në ekonomi do të jenë më të ekuilibruara.

EKoNoMITë E VENDEVE Të RAJoNIT
Zhvillimi ekonomik i vendeve të rajonit ishte i kënaqshëm në vitin 2006. 

ato regjistruan një rritje ekonomike mesatare prej 5.1 për qind. Investimet e 
huaja direkte luajtën një rol të rëndësishëm në këtë rritje, gjë që u pasqyrua 
në progresin e procesit të privatizimit dhe në klimën e përmirësuar të biznesit. 
Megjithatë, rritja ekonomike pritet të ngadalësohet lehtësisht gjatë vitit 2007, 
duke arritur në 5 për qind. Kërkesa e brendshme, kryesisht konsumi privat dhe 
investimet, mbeten burimet kryesore të zhvillimit në rajon, ndërkohë që edhe 
kërkesa e jashtme pritet të luajë një rol në rritje në zhvillimin ekonomik gjatë 
vitit vitin 2007. Për vitin 2008 pritshmëritë janë për një përmirësim në ritmin 
mesatar të rritjes ekonomike në terma vjetorë, me 0.2 pikë përqindjeje.

Fillimi i vitit 2007 i përballi disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor3 me 
probleme gjeopolitike, duke ndikuar ecurinë e ekonomisë së tyre. Mbi të 
gjitha, përcaktimi i statusit përfundimtar të Kosovës mbetet problemi më i 
spikatur në rajon. Në ish-republikën jugosllave të Maqedonisë, partia më 
e madhe etnike shqiptare, bojkotoi Parlamentin. Ndërsa zgjatja e procesit 
të formimit të qeverive të reja në Bosnje-hercegovinë dhe në Serbi, si dhe 
zgjedhjet e ardhshme në Kroaci, mund të ndikojnë performancën ekonomike 
të këtyre vendeve. 

vendet PBB
(në %) 2006

IÇK
(në %)

Kursi i këmbimit: Interesa (në %4

euro usd kredi depozita
Kosovë 3 0.3 (Prill) -- 1.35 13.72 3.4
greqi 4.4 2.6 (Maj) -- 1.35 4.06 3.74
Itali 1.9 1.5 (Maj) -- 1.35 4.95 2.42
Maqedoni 4.0 1.0 (Prill) 61. 19 MKD 45.59 MKD 10.3 4.7
Kroaci 4.6 2.2 (Maj) 7.31 Kn 5.44 Kn 7.44 4.13
Serbi 5.4 4.4 (Maj) 80.73 CDS 59.18 CDS 13.01 4.60

Burimi: Buletinet e bankave qendrore të vendeve përkatëse, FMN.

EcURIA E KURSIT Të KëMBIMIT
Kursi efektiv i euros5 është vlerësuar në mënyrë të vazhdueshme, gjatë 

muajve të parë të vitit 2007. Në një masë të madhe, vlerësimi i euros ka 
ardhur si pasojë e luhatjeve të monedhës amerikane. vlerësimi i monedhës 
evropiane kundrejt dollarit amerikan ka qenë gradual dhe ka filluar që gjatë 
tremujorit të fundit të vitit 2006. Në 25 prill 2007, një euro u këmbye me 
1.36 dollarë amerikanë, duke shënuar vlerën më të lartë historike të këmbimit 
midis dy monedhave. Zhvillimet pozitive në ekonominë e Eurozonës kundrejt 
moderimit të aktivitetit ekonomik në Shtetet e Bashkuara, kanë përcaktuar 
pritjet në tregjet valutore dhe tendecën kryesore të kursit të këmbimit midis 
këtyre dy monedhave. 

Tabelë 2. Disa tregues 
kryesorë të vendeve të 

rajonit.
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ÇMIMI I NAFTëS
Çmimi i naftës është rritur gradualisht që nga fillimi i vitit 2007, dhe në 

fund të muajit qershor arriti nivelin më për lartë për këtë vit, kur një fuçi naftë e 
papërpunuar u shit për rreth 71 dollarë amerikanë. Mungesa e harmonizimit 
të rritjes së kërkesës, prodhimit dhe kapaciteteve të tepërta e inventarëve, të 
vendosura këto në një ambient të pasigurt gjeopolitik, shpjegon ecurinë e 
çmimit të naftës edhe gjatë këtyre muajve të fundit. Kërkesa botërore për naftë 
pritet të rritet me 2 për qind për vitin 2007, ku vendet në zhvillim parashikohet 
që afërsisht ta dyfishojnë kërkesën për naftë, krahasuar me vitin 2006. Nga 
ana tjetër, vazhdon pasiguria për ecurinë e prodhimit të naftës si nga vendet e 
OPEC-ut, ashtu edhe nga vendet e tjera. agjencia Ndërkombëtare e Energjisë 
(IEa) vlerëson se, edhe në të ardhmen, prodhimi nga vendet e joanëtare të 
OPEC-ut nuk do të jetë në nivelet e pritura dhe kërkesa kryesore për naftë do 
të vazhdojë të plotësohet nga OPEC-u. Në këto kushte, çmimi i naftës pritet 
të mbetet i lartë dhe i luhatshëm, duke reflektuar ndryshimet e papritura në 
ofertë e në kërkesë, dhe pasigurinë gjeopolitike.

3. EKONOMIa ShQIPTarE Në 
gjaShTëMUjOrIN E Parë

gjashtëmujori i parë i vitit 2007 është karakterizuar 
nga rritja e kërkesës së brendshme në ekonominë 
e vendit. Kjo rritje është favorizuar nga stabiliteti 
makroekonomik, nga rritja ekonomike, e cila është 
reflektuar në rritje pagash dhe në pritshmëri pozitive 
për to, dhe nga kushtet e favorshme monetare. 
Kërkesa e lartë është mbështetur nga rritja e kredisë 
për individët dhe bizneset, e cila nga ana e saj ka 
reflektuar normat relativisht të ulëta të interesit dhe 
zhvillimin e shpejtë të sistemit bankar. 
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Grafik 1. Ecuria e kursit spot të këmbimit dollarë/euro dhe
kursi nominal efektiv i euros dhe dollarit. 
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Grafik 2. Ecuria e çmimit të një fuçie
naftë të papërpunuar (në usd).
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Kërkesa në rritje është reflektuar në ecurinë e një sërë treguesve 
makroekonomikë, si: rritja e punësimit; rritja e shitjeve të ekonomisë; dhe 
zgjerimi i deficitit tregtar. 

Në bazë të ecurisë së shitjeve, prodhimi sipas sektorëve të ekonomisë 
vlerësohet të jetë në nivele të krahasueshme me ato të tremujorëve të parë 

të dy viteve të kaluara. rritja vjetore e shitjeve 
në tremujorin e parë shënoi rreth 14 për qind. 
Kontributin më të madh në rritjen e shitjeve ka 
vazhduar ta japë sektori i tregtisë dhe i shërbimeve 
të hoteleve dhe restoranteve, ndërkohë që sektori 
i industrisë është paraqitur në nivele relativisht të 
larta, në krahasim me vitet e kaluara. Kërkesa për 
energji elektrike gjatë gjashtëmujorit të parë, në 
kushtet e kufizimeve të theksuara në prodhim, është 
përballur me rritje të importeve të energjisë. vlera 
e shitjeve përfundimtare të firmave të ndërtimit ka 
qenë pothuajse e njëjtë me atë të tremujorit të parë 
të vitit të kaluar. rritja vjetore në sektorët e transportit 
dhe telekomunikacionit mbetet modeste. vlerësimet 
e deritanishme për sektorin e bujqësisë sugjerojnë 
që rritja vjetore në këtë sektor do të jetë pothuajse e 
njëjtë me ritmin e vitit të kaluar.

gjatë tremujorit të parë të këtij viti, numri i të punësuarve shënon një rritje 
vjetore me rreth 2 mijë persona, ndërkohë që norma e papunësisë vazhdon 
të shënojë rënie të lehta nga tremujori në tremujor duke u ndalur në 13.6 për 
qind, në fund të muajit mars. 

Deficiti korent shënoi një rritje vjetore prej rreth 40 për qind gjatë tremujorit 
të parë, kryesisht si pasojë e rritjes së importeve dhe të deficitit tregtar në 
mallra me rreth 25 për qind. Importet për konsum të ndërmjetëm janë rritur 
më tepër sesa kategoritë e tjera të importeve, ndërkohë që rritja e importeve 
të orientuara drejt investimeve ka vazhduar të jetë e qëndrueshme. Një 
zhvillim për t’u theksuar në drejtim të sektorit të jashtëm është mbulimi në 
rënie i shpenzimeve korente me të ardhura korente. gjatë vitit 2006, ky 
raport ishte rreth 85 për qind, ndërkohë që në tremujorin e parë të vitit 
2007 ai rezultoi rreth 80 për qind. vendi po orientohet drejt financimit të 
deficitit korent me hyrje afatgjata të kapitalit dhe investime të huaja. Një 
tregues tjetër që flet për rritje të konsumit është ai i tregtisë me pakicë. Ky 
tregues ka shënuar një rritje prej rreth 10 për qind gjatë tremujorit të parë, 
ndërkohë që numri i të punësuarve në këtë aktivitet është rritur me 20 për 
qind.

Sektori fiskal është karakterizuar nga një ecuri e ngadaltë e shpenzimeve 
publike, kryesisht e atyre kapitale, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, duke 
mos ushtruar presion për rritje të kërkesës. rezultati fiskal gjatë pesë muajve 
të parë të vitit ishte një suficit në masën rreth 2 për qind të PBB-së. Profili i 
sjelljes fiskale pritet të ndryshojë gjatë gjashtëmujorit të dytë të këtij viti, si 
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Grafik 3. Rritja e shitjeve dhe kontributi sipas
sektorëve (në pikë përqindjeje).
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pasojë e përqendrimit të shpenzimeve gjatë muajve të fundit të vitit, duke 
sjellë një rritje të stimulit fiskal në ekonomi.

Pavarësisht rritjes së kërkesës gjatë gjashtëmujorit të parë, vlerësohet se 
presionet mbi nivelin e përgjithshëm të çmimeve kanë qenë të ulëta si pasojë 
e zhvillimeve të favorshme në kahun e ofertës. rritja vjetore në nivelin e 
përgjithshëm të çmimeve të konsumit gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti 
është luhatur rreth vlerës 2.3 për qind, ndërkohë që tremujori i parë është 
karakterizuar nga një normë mesatare rritjeje më e lartë se i dyti. ritmet 
më të larta të rritjes së çmimeve janë shfaqur në kategorinë e ushqimeve të 
përpunuara, në shërbimet e strehimit dhe në mallrat dhe shërbimet me çmime 
të administruara. Politika monetare ka qenë neutrale gjatë gjashtë muajve të 
parë të vitit. gjithsesi, Banka e Shqipërisë ka theksuar në vazhdimësi rrezikun 
në rritje mbi stabilitetin e çmimeve si pasojë e rritjes së kërkesës së brendshme 
dhe ndikimit të saj në zgjerimin e shpejtë të mjeteve monetare në ekonomi. 
Në këto kushte, ajo rriti me 0.25 për qind normën bazë të interesit në fund të 
muajit qershor, duke e çuar këtë normë në nivelin 5.75 për qind.

3.1 PrODhIMI SIPaS SEKTOrëvE Të EKONOMISë

INDUSTRIA DHE ENERGJITIKA
Shitjet në sektorin e industrisë shënuan një rritje 

vjetore prej 17 për qind gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2007, rritje kjo e përafërt me mesataren e vitit të 
kaluar. Kontributi vjetor i këtij sektori në shitjet totale 
të ekonomisë rezultoi pozitiv, me rreth 4.4 pikë 
përqindje. Në terma të ndryshimeve tremujore, shitjet 
e sektorit të industrisë sezonalisht të rregulluara janë 
rritur me 2 për qind gjatë tremujorit të parë të vitit 
2007, duke dëshmuar për zhvillime të qëndrueshme 
të aktivitetit ekonomik në këtë sektor. 

Në këtë ecuri kontribuan pozitivisht të dy 
nënsektorët kryesorë, industria nxjerrëse dhe ajo 
përpunuese, përkatësisht me 4.1 dhe 12.5 për 
qind. Si rrjedhim i gjallërimit gradual të aktivitetit 
në industrinë nxjerrëse, kjo e fundit ka vijuar të 
manifestojë një rritje të dukshme të kontributit të saj 
në shitjet totale të ekonomisë. Një shtysë të ndjeshme në shitjet e këtij sektori 
ka dhënë rritja e eksporteve. Në terma vjetorë, vëllimi i eksporteve të industrisë 
nxjerrëse është dyfishuar. Industria përpunuese dominon ecurinë e shitjeve në 
industri, duke siguruar rreth 64 për qind të shitjeve totale të industrisë dhe 
17 për qind të shitjeve në nivel ekonomie. ajo pati një aktivitet eksportues në 
nivele pothuaj të njëjta si edhe një vit më parë. rreth 30 për qind e shitjeve 
në këtë industri u realizua në tregun e jashtëm. Situatën relativisht pozitive të 
tremujorit të parë të këtij viti, e shprehur në rritjen e nivelit të eksporteve e 
të punësimit dhe në përmirësimin e gjendjes financiare, e mbështesin edhe 
rezultatet e treguesve të besimit të biznesit, të sektorit të prodhimit industrial. 
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Grafik 4. Kontributi i nënsektorëve industrialë
në rritjen vjetore të sektorit të industrisë.
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Shitjet nominale të energjisë, ujit dhe gazit në tremujorin e parë të vitit 
rezultuan 4 për qind më të larta se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Ndërkohë, 
prodhimi në vend i energjisë elektrike shënoi rënie të theksuar vjetore - rreth 
51.2 për qind -gjatë periudhës janar-maj 2007, kryesisht si pasojë e situatës 
së pafavorshme hidrike. Në këto kushte, për të furnizuar vendin me energji, 
KESh është detyruar të pesëfishojë importin e energjisë në terma vjetorë. 
Ndërkohë që janë importuar 1.4 miliardë kwh energji, pritet që deri në fund 
të vitit të importohen edhe rreth 1 miliard të tjera. Nivelet e ulëta të prodhimit 
dhe ato të larta të importit, kanë ndikuar negativisht në bilancin financiar të 
KESh. 

Konsumi familjar dhe ai jofamiljar kanë patur rënie gjatë kësaj periudhe, 
duke qenë respektivisht 3.3 dhe 1.9 për qind më të ulët se një vit më parë. 
Masat administrative të ndërmarra nga KESh ndikuan në rritjen e arkëtimeve, 
ndërkohë që humbjet në rrjet shënuan një ulje vjetore me rreth 21 për qind. 

Megjithë masat që janë marrë dhe pritet të merren 
për përmirësimin e situatës energjitike në vend, 
përsëri bëhet e ditur nga KESh se kufizimet në 
furnizimin me energji do të jenë të pranishme edhe 
në vazhdim, duke nënvizuar përmasat e problemit të 
energjisë elektrike dhe prioritetin që duhet të marrë 
zgjidhja e tij.

NDëRTIMI
Të dhëna zyrtare sipas vëllimit të shitjeve si edhe 

ato të siguruara nga vrojtimet periodike të Bankës 
së Shqipërisë pranë firmave, tregojnë se aktiviteti i 
ndërtimit në vend ka manifestuar rënie të theksuar 
gjatë tremujorit të parë të këtij viti. Tremujori i parë 
i vitit 2007 shënoi një kontribut rreth 31 për qind 
më të ulët se sa ai i një viti më parë në vëllimin 
total të shitjeve. Po kështu, në terma të ndryshimeve 
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Burimi: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, prill 2007.

Grafik 5. Burimet dhe përdorimet e energjisë elektrike,
sipas zërave përbërës në GWH.
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Grafik 6. Rritja vjetore e indeksit të kushtimit në
ndërtim, të çmimit të banesave dhe të shitjeve (në %).
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tremujore, shitjet sezonalisht të rregulluara rezultuan rreth 40 për qind më të 
ulëta. Në tkurrjen e aktivitetit në këtë sektor gjykohet të ketë patur një ndikim të 
rëndësishëm rënia e lejeve të ndërtimit, ndërkohë që vlerësohet se kërkesa për 
ndërtime është ende e lartë. Kjo konfirmohet edhe nga vlerat e larta pozitive 
të serisë së balancës për treguesin e kërkesës, të rezultuara nga deklarimet e 
firmave ndërtuese përgjatë gjithë vrojtimeve të besimit të biznesit.

Niveli i lartë i kërkesës dhe oferta e kufizuar në lejet e ndërtimit, janë 
pasqyruar në çmimet e larta të banesave. Norma vjetore e rritjes së indeksit 
të çmimit të banesave6 rezultoi 17 për qind për tremujorin e parë 2007 apo 
disa pikë përqindjeje më e lartë se sa mesatarja e pesë viteve të fundit. Nga 
ana tjetër, norma e rritjes vjetore të indeksit të kushtimit në ndërtim rezultoi 
vetëm 3 për qind, fakt që tregon se çmimet në ndërtim diktohen në pjesën 
më të madhe nga rritja e raportit kërkesë / ofertë se sa nga rritja e kostove 
të prodhimit. 

SHëRBIMET
aktiviteti tregtar, i hotelerisë dhe i restoranteve, si pjesa më e rëndësishme 

e sektorit të shërbimeve, regjistroi norma vjetore rritjeje të qëndrueshme të 
vëllimit të shitjeve, për të pestin vit rradhazi. gjatë tremujorit të parë të vitit 
2007, rritja vjetore e vëlllimit të shitjeve rezultoi 14.7 për qind. Pothuajse ½ 
e kontributit në rritjen e përgjithshme të shitjeve në ekonomi i atribuohet këtij 
nënsektori. aktiviteti i tregtisë është ai që vijon të ketë peshën më të lartë në 
shitjet totale të ekonomisë, 44 për qind.

vëllimi i punës në tregtinë me pakicë, sipas të dhënave të Indeksit të Tregtisë 
me Pakicë (INSTaT, 2007), paraqitet me ecuri pozitive në terma vjetorë, si 
për këtë tregues (11 për qind) ashtu edhe për numrin e të punësuarve në 
këtë sektor (20 për qind). Zhvillimet e mësipërme janë tregues që mbështesin 
rritjen e konsumit dhe të kërkesës së brendshme në 
ekonomi për periudhat krahasuese.

Sektori i transportit gjatë tremujorit të parë 2007, 
evidentoi një rritje vjetore të shitjeve, me rreth 49 
për qind, duke shënuar një kthesë pozitive në prirjen 
rënëse të katër tremujorëve paraardhës. Ndonëse 
pesha e këtij nënsektori në vëllimin total të shitjeve 
është e vogël, rritja e lartë vjetore e tij kontribuoi 
me rreth 1.6 pikë përqindjeje në rritjen vjetore 
të shitjeve në ekonomi. Ecuri pozitive u evidentua 
edhe në termat e ndryshimeve tremujore, ku shitjet 
sezonalisht të rregulluara shënuan një rritje prej 
14 për qind, krahasuar me tremujorin paraardhës. 
Këto zhvillime mbështeten edhe nga një pjesë e të 
dhënave të vëllimit të punës në transportin ajror dhe 
detar. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 7. Kontributi i nënsektorëve në rritjen
vjetore të sektorit të shërbimeve (në përqindje).
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aktiviteti Njësia T1-06 T1-07 Ndryshimi vjetor (në %)
Transporti ajror mijë pasagjerë 466.7 405.3 26
Transporti ajror mijë fluturime 18.2 22.4 23
Transporti hekurudhor mijë ton 115 73 -37
Transporti detar mijë pasagjerë 138 165 20
Transporti urban mijë udhëtarë 5 4.8 -5.5

Burimi: Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, korrik 2007.

Sektori i telekomunikacionit në tremujorin e parë të 
vitit 2007, shënoi rënie pas një ecurie pozitive gjatë 
gjysmës së dytë të vitit të kaluar. Ndryshimi vjetor 
real i indeksit të shitjeve për telekomunikacionin7 
shënoi një rënie me 3 për qind, krahasuar me rritjen 
prej 27 për qind, të tremujorit paraadhës. 

Shërbimet e tjera, duke filluar nga tremujori i parë 
i vitit 2005, kanë rritur në mënyrë graduale ndikimin 
e tyre në shitjet totale të ekonomisë. Kontributi i tyre 
në rritjen vjetore të shitjeve në ekonomi, për këtë 
tremujor, rezultoi rreth 2 pikë përqindje. Ecuria e 
qëndrueshme e sektorit të shërbimeve në terma 
vjetorë, mbështetet edhe nga rezultatet e vrojtimit 
të besimit të biznesit, ku opinionet e firmave të 
sektorit të shërbimeve ishin më pozitive, se sa ato të 
sektorëve të tjerë.

BUJQëSIA
Ecuria në sektorin e bujqësisë gjatë pjesës së 

parë të vitit 2007 dhe në vijim, pritet të ndjekë 
të njëjtat ritme si ato të një viti më parë.8 Ky 
vlerësim mbështetet edhe nga kushtet e favorshme 
klimaterike, në periudhën janar-qershor 2007. 
Faktorët më të rëndësishëm që pritet të mbështesin 
rritjen e prodhimit bujqësor janë rritja e rendimentit, 
shtimi i sipërfaqes së serrave dhe faktorë të tjerë 
që lidhen me ndryshimet potenciale në strukturën 
e prodhimit për sektorin e bujqësisë. Prodhimi total 
bujqësor, kryesisht për shkak të prodhimit të lartë të 
frutave, është rritur në terma vjetorë me 3.4 për qind 
në vitin 2006. 

Prodhimi në sektorin e agroindustrisë, pritet të 
rritet me 12 për qind gjatë vitit 2007. Ecuria pozitive 

e tij në muajt e parë të vitit 2007, është shprehur në frenimin e ritmit rritës të 
importeve me origjinë agroindustriale. Situatë e ngjashme paraqitet edhe me 
importet bujqësore të papërpunuara, norma vjetore e rritjes së të cilave ka 
ardhur në rënie.

Tabelë �. Tregues të 
transportit hekurudhor, detar 

dhe rrugor. 
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Burimi:Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit, prill 2007.

*Për vitin 2007, për agroindustrinë është paraqitur 
parashikimi i ministrisë përkatëse.

Grafik 8. Ndryshimi vjetor i prodhimit bujqësor
total dhe sipas sektorëve, në përqindje*. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 9. Ndryshimi vjetor i importeve dhe
eksporteve të produkteve bujqësore

të papërpunuara, në përqindje.
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3.2 SEKTOrI FISKaL

aktiviteti i sektorit fiskal gjatë gjysmës së parë të vitit është karakterizuar 
nga rritja e të ardhurave dhe shpenzimeve, por edhe nga krijimi i tepricave 
fiskale si pasojë e prapambetjes në kryerjen e shpenzimeve kapitale. Treguesit 
kryesorë fiskalë kanë vazhduar të kenë tendenca pozitive, por me ritme vjetore 
më të ngadalësuara rritjeje, krahasuar me një vit më parë.

5M 2004 5M 2005 5M 2006 5M 2007 Mesatare

Totali i të ardhurave 8.5 8.2 13.0 7.5 8.7
 Të ardhura tatimore 11.1 8.0 15.0 9.0 9.3
 Të ardhura nga pushteti lokal 18.2 7.4 -8.8 -4.7 2.9
 Të ardhura buxheti i pavarur 9.9 12.2 12.5 -0.4 10.7
 Të ardhura jotatimore -11.8 -2.1 7.8 -9.0 4.5

Totali i shpenzimeve 6.6 7.9 -8.1 13.3 6.6
 Shpenzime korente 7.7 7.2 -4.6 10.0 6.3
 Shpenzime kapitale -1.1 14.0 -34.4 49.8 9.7

Deficiti -12.0 5.0 -266.8 -35.4 -66.9
 I brendshëm -10.6 25.2 -390.0 -35.7 -22.0
 I huaj -13.5 -18.2 -48.9 -38.3 2.9

Burimi: Ministria e Financave.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri 
në fund të muajit maj, janë mbledhur 95.6 për qind 
e të ardhurave të parashikuara dhe janë realizuar 
83 për qind e shpenzimeve të programuara, për 
këtë periudhë. Ndërkohë, për të dytin vit rradhazi, 
financat publike e mbyllën pesëmujorin e parë të 
vitit me një bilanc pozitiv, duke arritur një suficit prej 
6.7 miliardë lekësh.

Të ARDHURAT BUxHEToRE
Të ardhurat buxhetore kanë shënuar një rritje 

vjetore prej 7.5 për qind gjatë 5 muajve të parë të 
vitit. Ndikimin më të rëndësishëm në këtë rritje e dha 
mbledhja e të ardhurave tatimore, ku performancën 
më të mirë e evidentuan tatimi mbi vlerën e shtuar, 
ai mbi të ardhurat personale dhe zëri i akcizave. 

SHPENZIMET BUxHEToRE
Shpenzimet buxhetore shënuan një rritje vjetore prej afër 13.3 për qind, 

gjatë pesë muajve të parë të vitit 2007. Sidoqoftë, për periudhën referuese, 
janë kryer vetëm 83 për qind e shpenzimeve totale sipas programit buxhetor 
ose 30 për qind e shpenzimeve të planifikuara për gjithë vitin 2007. rritja e 
shpenzimeve kapitale ka qenë më e lartë se sa ajo e shpenzimeve korente, 
por gjithsesi realizimi i tyre mbetet dukshëm larg niveleve të planifikuara. Nga 

Tabelë 4. Ritmet e rritjes 
vjetore të treguesve fiskalë 
gjatë 5-mujorit të parë (në 
përqindje).
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Burimi: Ministria e Financave, qershor 2007.

Grafik 10. Treguesit kryesorë fiskalë për
periudhën janar–maj (në miliardë lekë).
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ana tjetër, bilanci pozitiv i muajve të parë të vitit dhe niveli i ulët i normave të 
interesit kanë bërë që shpenzimet për interesat e borxhit të ulen me 0.4 për 
qind.

REZULTATI FISKAL
Balanca fiskale në pesë muajt e parë të vitit ka 

rezultuar me suficit, megjithëse në nivele më të 
ulëta se një vit më parë. Profili i financimit të tij 
sipas burimeve paraqitet i ngjashëm me atë të vitit 
të kaluar. Kështu, në pjesën më të madhe të vitit të 
kaluar u mbart një suficit i grumbulluar dhe në muajt 
e fundit të vitit, rritja shumë e shpejtë e shpenzimeve 
përshpejtoi në mënyrë të konsiderueshme rritjen 
e deficitit i cili u mbulua kryesisht me financim të 
brendshëm.

Sjellja e deritanishme e balancës fiskale, pothuaj 
e njëjtë me atë të verifikuar një vit më parë, shton 
premisat për ripërsëritjen e situatave të përqendrimit 
të shpenzimeve publike dhe të deficitit buxhetor, në 
muajt e fundit të vitit. Banka e Shqipërisë gjykon që 

shmangia e një skenari të tillë, do të ndihmonte në krijimin e një klime më të 
përshtatshme në tregun financiar dhe në përdorimin më efikas të burimeve 
të tij.

3.3 TrEgU I PUNëS DhE I PagavE

rritja e prodhimit të brendshëm është shoqëruar me përmirësime në tregun 
e punës. Kështu, si rezultat i rritjes vjetore të nivelit të punësimit dhe rënies së 
numrit të të papunëve të regjistruar në Zyrat e Punësimit, norma e papunësisë 
shënoi një ulje të lehtë vjetore gjatë tremujorit të parë të vitit 2007.
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Burimi:Ministria e Financave, qershor 2007.

Grafik 11. Kontributi i zërave kryesorë në rritjet vjetore të të ardhurave
(majtas) dhe të shpenzimeve (djathtas) për 5-mujorët (2004- 2007) (në %). 
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Burimi: Ministria e Financave, qershor 2007.

Grafik 12. Financimi kumulativ i deficitit buxhetor
janar 2002 – maj 2007 (në miliardë lekë).
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Megjithë rënien sezonale gjatë tremujorit të parë 
të vitit, punësimi në total regjistron rritje në terma 
vjetorë. Të dhënat e INSTaT tregojnë se numri i 
personave të papunë, që regjistrohen si të tillë 
në zyrat e punësimit, është 147.7 mijë vetë, duke 
shënuar një rënie me rreth 5 mijë vetë, në krahasim 
me një vit më parë. 

Edhe pse të papunët afatgjatë kanë ardhur në 
rënie, përsëri ata përbëjnë më shumë se gjysmën 
e të papunëve (57 për qind). raporti i të papunëve 
afatgjatë ndaj të papunëve në total është afërsisht 
9 pikë përqindje më pak se viti 2006. Fenomeni i 
papunësisë afatgjatë vazhdon të jetë më i pranishëm 
në grupin e personave me nivel të ulët shkollimi.

2006 2007
Tr.1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr.1

Forca e punës gjithsej 1,082 1081 1,084 1,084 1,080
a. Të punësuar gjithsej 931 931 934 935 933
i) në sektorin shtetëror 174 172 170 169 168
ii) në sektorin privat jobujqësor 215 217 221 224 223
iii) në sektorin privat bujqësor 542 542 542 542 542
B. Papunësia
i) të papunë gjithsej 152 150 149 149 148
ii) norma e papunësisë 14.0 13.9 13.8 13.9 13.6

Burimi: INSTAT, Konjuktura, Tremujori I, 2007.

Niveli i pagës mesatare në sektorin shtetëror u rrit me rreth 17 për qind 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe me 1.4 për qind, 
krahasuar me tremujorin paraardhës.
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Grafik 13. Numri i të papunëve (majtas) dhe
norma e papunësisë (djathtas).

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

Boks 1. opinione të bizneseve dhe të konsumatorëve mbi pagat dhe rivlerësimin 
e tyre. 

Në pamundësi për të patur një tregues zyrtar më të fundit për pagat dhe politikën 
e vendosjes së tyre në sektorin privat si edhe për të patur një ide më të qartë mbi 
presionet e ardhshme inflacioniste nga krahu i ofertës, Banka e Shqipërisë, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2007, organizoi një vrojtim pranë 6709 firmave të mëdha 
dhe pranë 120010 konsumatorëve. 

Rreth 45 për qind e firmave që bashkëpunuan në këtë vrojtim, u shprehën se i 
rishikojnë pagat me një periodicitet mesatar prej 2 vitesh, ndërkohë që pjesa tjetër 
nuk ndjek ndonjë rregull kohor në rishikimin e tyre. Kjo konfirmohet edhe nga 
përgjigjet e konsumatorëve të punësuar në sektorin privat, pjesa më e madhe e të 
cilëve shprehen se nuk ka ndonjë rregullsi në rishikimin e pagave. Rreth 48 për qind 
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e konsumatorëve të punësuar, shprehen se nuk kanë asnjë forcë negociuese dhe 
për më tepër, nuk marrin pjesë në një proces të tillë. Profili i rishikimit kohor të 
pagave, ndryshon nga njëri sektor në tjetrin. Pagat në sektorin e ndërtimit janë më 
të luhatshme, se pagat në industri dhe në shërbime. Firmat e sektorit të ndërtimit i 
rishohin pagat më shpesh - rreth 60 për qind e bizneseve të këtij sektori shprehen 
për një rishikim të përvitshëm të pagave. Koha mesatare e rishikimit të pagave në 
këtë sektor është nën mesataren e ekonomisë, 1.7 vite. 

Gjatë vitit 2006, 40 për qind e bizneseve dhe �1 për qind e konsumatorëve 
deklarojnë se nuk janë aplikuar rritje pagash. Sipas përgjigjeve të bizneseve dhe 
të konsumatorëve që deklarojnë rritje pagash, rezulton se rritja mesatare e pagave 
shkon drejt vlerës 8.5 për qind, sipas të dy burimeve. 

Përsa u takon bizneseve, është ai i sektorit të ndërtimit që ka aplikuar rritjen 
mesatare më të lartë të pagës, rreth 9 për qind. Firmat rivlerësojnë pagat nisur 
nga disa faktorë, ku më të rëndësishmit janë rezultati financiar i firmës, përdorimi 
i rritjes së pagës si instrument nxitës për të shtuar motivimin dhe përkushtimin në 
punë, konkurrenca në tregun e pagave brenda sektorit si edhe vjetërsia në punë. 
Ndërkohë që rritja e pagave rezulton të jetë më pak e ndjeshme ndaj faktorëve 
të tillë si: inflacioni i kaluar dhe ai i pritur në ekonomi, dhe rritja e pagave në 
sektorin publik. Edhe nga të dhënat e deritanishme, rezulton se rritja e pagave 
në sektorin shtetëror është më e lartë se sa ajo e deklaruar nga bizneset në këtë 
vrojtim. Rezultatet e mësipërme tregojnë se firmat, në përcaktimin e pagës nisen 
më shumë nga përmbushja e disa kushteve mikro (deri brenda sektorit) se sa nga 
informacioni në nivel makro (inflacioni i kaluar dhe ai i pritur). Banka e vlerëson 
sinjalin pozitiv në lidhje me pritjet e ulëta inflacioniste për të ardhmen, për më 
tepër kur ky sinjal vjen nga bizneset, si aktorët më të rëndësishëm të aktivitetit 
ekonomik në vend. 

Deri në fund të vitit 2007, rreth 85 për qind e firmave të intervistuara, pritet të 
rishikojnë/rrisin pagat, mesatarisht me 8.7 për qind. Rritjen më të lartë pritet ta 
aplikojnë firmat prodhuese dhe ndërtuese, me rreth 9 për qind. Reagimi i sektorit 
privat të ekonomisë ndaj rritjeve të mundshme të pagave në sektorin shtetëror, 
pritet të jetë i ekuilibruar. Rreth ½ e bizneseve të përgjigjura nuk do të ndikohen 
aspak (nuk do të vepronin) dhe pjesa tjetër do të reagonte duke i rritur në mënyrë 
modeste pagat, në përgjigje të rritjes së tyre në sektorin publik. 

Gjithashtu, edhe konsumatorët e intervistuar presin rritje pagash deri në fund të 
vitit 2007. Ata pretendojnë që kjo rritje duhet të jetë mesatarisht rreth vlerës 18 
për qind apo 10 pikë përqindje më e lartë sesa ajo që deklarohet nga bizneset. 
Ky është një fenomen i njohur në procesin e rishikimit të pagave ndërmejt palëve, 
ku punëdhënësit (bizneset) vendosin kufij më të ulët se sa të punësuarit dhe 
sindikatat e tyre, për të arritur në një pikë të mesme në përfundim të procesit të 
negocimit. Në përcaktimin e nivelit të pritur të rishikimit të pagave, konsumatorët, 
vlerësojnë si faktorë të rëndësishëm, jo vetëm faktorë në nivel mikro, si edukimin 
dhe performancën profesionale, por edhe faktorë makro, si ecurinë e çmimeve 
në të ardhmen, të kursit të këmbimit, veçanërisht të atij lekë /euro. 

Nisuar nga faktet e rezultuara dhe të trajtuara më sipër, Banka e Shqipërisë 
konsideron me kujdes si sinjalet e ardhura nga bizneset ashtu edhe ato të ardhura 
nga konsumatorët. Ajo thekson se ruajtja e balancave në tregun e pagave në 
përgjithësi, mbështet rritjen ekonomike dhe ndihmon në ankorimin e pritjeve të 
publikut për inflacionin, drejt objektivit të bankës qendrore. 
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3.4 SEKTOrI I jaShTëM I EKONOMISë

gjatë tremujorit të parë të vitit 2007 deficiti korent u rrit me rreth 40 për 
qind ndaj tremujorit të parë të vitit 2006. Si pasojë e thellimit të deficitit 
korent, raporti i tij ndaj PBB-së vlerësohet të ketë arritur nivelin 14 për qind. 
rritja e deficitit korent në këtë tremujor i atribuohet kryesisht rritjes së deficitit 
të tregtisë në mallra, i cili vlerësohet të jetë rreth 34 për qind e PBB-së.

vëllimi i transaksioneve korente në tremujorin e parë ishte rreth 1.8 miliardë 
euro, ndërsa deficiti korent shënoi vlerën 180 milionë euro. rreth 70 për qind 
e shpenzimeve të përgjithshme korente (950 milionë euro) ka shkuar për 
blerjen e mallrave të importit dhe pjesa e mbetur, për blerjen e shërbimeve nga 
ana e rezidentëve. Nga eksportet e mallrave dhe shërbimeve janë gjeneruar 
përkatësisht 24 dhe 36 për qind e të ardhurave korente. Bilanci i transfertave 
korente, kryesisht private, ka vazhduar të shënojë vlera pozitive. Transfertat 
neto kanë financuar rreth 50 për qind të deficitit të tregtisë në mallra dhe 
shërbime.

Deficiti i tregtisë së mallrave, gjatë tremujorit të parë, ishte rreth 8 për qind 
më i ulët sesa ai i tremujorit të katërt të vitit të kaluar, por rreth 20 për qind më 
i lartë sesa deficiti i së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Importet dhe eksportet 
e mallrave shënuan përkatësisht vlerat 630 dhe 180 milionë euro dhe norma 
e mbulimit të importeve nga eksportet rezulton rreth 30 për qind.

Importet e mallrave kanë shënuar një rritje vjetore prej rreth 22 për qind, 
ndërsa eksportet ishin rreth 26 për qind më të larta sesa në tremujorin e 
parë të vitit të kaluar. Nga grupimi i importeve sipas përdorimit, vërehet se 
pesha e atyre për konsum privat ka shënuar një rënie të lehtë në krahasim 
me tremujorin e parë të vitit të kaluar, ndërkohë që importet për konsum të 
ndërmjetëm kanë shënuar normën më të lartë të rritjes, si edhe peshën më të 
madhe ndaj importeve të përgjithshme (rreth 50 për qind). Më tepër se gjysma 
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Burimi: Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN.

Grafik 14. Deficiti korent dhe bilanci i pagesave në përqindje ndaj PBB-së.
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e eksporteve të përgjithshme është përfaqësuar nga eksportet e tekstileve dhe 
ato të këpucëve, ndërkohë që tremujori i parë është karakterizuar nga një 
rritje e lartë e eksporteve të mineraleve. Kontribut të ndjeshëm në këtë drejtim 
ka dhënë rritja e eksporteve të kromit drejt Kinës. 

Bilanci i shërbimeve në tremujorin e parë ka rezultuar negativ me 30 milionë 
euro, ndërsa ai i të ardhurave pozitiv me rreth 60 milionë euro. Llogaria 
e shërbimeve vazhdon të dominohet nga shërbimet hyrëse dhe dalëse të 
udhëtimit, ndërkohë që zëri i shërbimeve të tjera ka shërbyer për të mbyllur 
deficitin e krijuar në kategorinë e udhëtimeve. Të ardhurat nga shpenzimet 
për udhëtime janë luhatur midis vlerave 170 dhe 180 milionë euro. rënia e 
të ardhurave nga turizmi i atribuohet kryesisht rënies së numrit të udhëtarëve 
jorezidentë dhe pakësimit të kohëzgjatjes mesatare të qëndrimit. Transfertat 
korente, të përfaqësuara kryesisht nga dërgesat hyrëse të emigrantëve, kanë 
financuar rreth 50 për qind të deficitit tregtar të mallrave. vlera e transfertave 
neto ishte rreth 240 milionë euro, ndërkohë që pesha e tyre ndaj PBB-së ka 
mbetur pothuajse e pandryshuar në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar.

Fluksi neto në llogarinë kapitale dhe financiare gjatë tremujorit të parë 
ishte rreth 170 milionë euro, nga të cilat rreth 30 milionë euro kanë hyrë 
në formën e transfertave kapitale dhe 140 milionë, në formën e detyrimeve 
financiare të rezidentëve. rritja e detyrimeve financiare të rezidentëve ndaj 
jorezidentëve ka ardhur si pasojë e rritjes së investimeve të huaja si edhe e 
huamarrjes nga jashtë. Investimet e huaja direkte gjatë tremujorit të parë janë 
përqendruar kryesisht në industrinë përpunuese dhe atë prodhuese, si edhe 
në sektorin e komunikacionit. Borxhi i jashtëm është rritur me rreth 36 milionë 
euro gjatë tremujorit të parë. rreth 90 për qind e këtij borxhi përfaqësohet 
nga huamarrje shtetërore. Në fund të tremujorit të parë të këtij viti, niveli i 
rezervave valutore të vendit ishte rreth 1.376 miliardë euro. Kjo sasi rezervash 
vlerësohet të jetë e mjaftueshme për mbulimin e rreth 4.4 muajve importesh 
të mallrave dhe shërbimeve. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 15. Importet dhe eksportet e përgjithshme dhe
importet sipas tre grupeve të përdorimit (në milionë euro).
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4. ZhvILLIMET Në ÇMIMET E KONSUMIT

Norma vjetore e inflacionit ka qenë relativisht e ulët në tremujorin e dytë 
të vitit 2007. Inflacioni vjetor regjistroi vlerën 2 për qind në muajin qershor 
2007, ndërkohë që tremujori i dytë i këtij viti rezultoi 
me një normë vjetore mesatare prej 1.8 për qind. 
gjatë këtij tremujori inflacioni vjetor shfaqi një prirje 
rënëse, duke u ulur mesatarisht me gati një pikë 
përqindjeje, krahasuar me tremujorin paraardhës. 
Inflacioni u ndikua dukshëm nga faktorë sezonalë 
të përkohshëm që veprojnë në kahun zbritës dhe 
nga një balancë relative midis kërkesës dhe ofertës. 
Kushtet ekzistuese monetare dhe bilanci fiskal i pesë 
muajve të parë të vitit, kanë rezultuar të përshtatshëm 
për kontrollin e inflacionit. Pavarësisht nga kjo 
tablo, pritshmëritë për ecurinë e disa treguesve të 
rëndësishëm monetarë dhe fiskalë për pjesën e 
mbetur të vitit, sugjerojnë se presionet inflacioniste 
mund të vijnë duke u forcuar.

4.1 INFLaCIONI SIPaS KaTEgOrIvE

Norma mesatare vjetore e inflacionit gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2007 ishte rreth 2.3 
për qind. Tremujori i parë ka shënuar një normë 
mesatare dukshëm më të lartë sesa tremujori i dytë. 
Ecuria e normave të inflacionit të kategorive të 
veçanta të krijuara sipas funksionit ekonomik, ka 
qenë relativisht e njëtrajtshme përgjatë periudhës në 
shqyrtim, me përjashtim të kategorisë së ‘’Ushqimeve 
të papërpunuara’’. Kategoritë e tjera kanë shënuar 
norma pozitive vjetore të inflacionit.

Kategoria “Ushqime të përpunuara” ka regjistruar 
në përgjithësi, norma të larta inflacioni vjetor. Në 
muajin qershor, norma e inflacionit të këtij grupi 
shënoi vlerën më të lartë të këtij viti, prej 3.3 për 
qind. Në këtë muaj, inflacioni i grupit u rrit si rezultat i rritjes së çmimit të zërit 
“Bukë dhe drithëra”. Ky zhvillim reflektoi rritjen e çmimit të bukës në disa nga 
qytetet e vendit. Inflacioni mesatar i kësaj kategorie për gjashtë muajt e parë të 
vitit ka shënuar vlerën 3 për qind, duke qenë disa herë më i lartë sesa inflacioni 
prej 0.2 për qind, i regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në normën pozitive të inflacionit të kësaj kategorie kanë ndikuar gjithashtu 
rritja e akcizave për disa nga nënzërat, në muajin shtator të vitit të kaluar si 
edhe rritja e çmimeve të konsumit në vendet partnere.
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Grafik 16. Inflacioni vjetor (në përqindje).
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 17. Kontributi i kategorive kryesore në
inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).
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Pije alkolike dhe duhan
Inflacioni vjetor (%)

Ushqime dhe pije joalkolike
Inflacion vjetor (%)

Shqipëri Itali greqi Shqipëri Itali greqi
Qershor ‘06 1.6 5.2 4.9 1.9 1.3 3.5
Shtator ‘06 11.4 5.1 6.7 -1.1 2.5 4.7
Dhjetor ‘06 12.1 5.0 10.7 0.2 2.7 4.3
Mars07 12.2 5.7 10.8 -0.5 2.4 2.7
Prill ‘07 12.9 4.4 10.8 -1.2 2.7 1.7
Maj ‘07 13.6 4.4 8.8 -2.0 2.7 2.0
Qershor ‘07 14.3 6.7 -0.7 2.2

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

Inflacioni vjetor i kategorisë “Ushqime të papërpunuara” shënoi vlerën -
2.6 për qind në muajin qershor, ndërkohë që një vit më parë kjo normë ishte 
3.2 për qind. Norma mesatare vjetore e kësaj kategorie në gjashtëmujorin e 
parë të këtij viti ishte -1.1 për qind, nga 2.4 për qind që ishte një vit më parë. 
rënia e çmimeve të kësaj kategorie është ndikuar më së shumti nga ulja e 
ndjeshme e çmimeve në zërat “Fruta” dhe “Zarzavate përfshirë patate”, e cila 
vazhdoi edhe gjatë muajit qershor. Në ndryshim nga viti i kaluar, rritja e ofertës 
për këto prodhime si pasojë e hyrjes në tregun e brendshëm të prodhimeve 
bujqësore vendase ka sjellë uljen e çmimeve. Për më tepër, rënia e çmimeve 
të këtyre mallrave ka qenë këtë vit shumë më e hershme, krahasuar me një vit 
më parë.

Inflacioni vjetor i kategorisë “Strehim” ka vazhduar të regjistrojë norma 
pozitive, por ka pësuar një rënie të lehtë në muajt e parë të këtij viti. Në 
muajin qershor norma vjetore e kësaj kategorie shënoi vlerën 4.1 për qind, 
ndërkohë që inflacioni mesatar për gjashtëmujorin rezultoi rreth 4.5 për qind. 
Në krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar, vërehet se ritmet e 
rritjes së çmimeve të shërbimeve të strehimit, janë më të ulëta. Në përgjithësi, 
kjo kategori është karakterizuar nga luhatje sezonale e çmimeve, nën ndikimin 
e kërkesës së brendshme.

Tabelë 6. Normat vjetore 
të inflacionit sipas grupeve 

kryesore. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 18. Inflacioni vjetor i kategorive “Ushqime të përpunuara”
dhe “Ushqime të papërpunuara”.
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Inflacioni vjetor i kategorisë “Mallra dhe shërbime me çmime të 
administruara” është luhatur rreth vlerës 7 për qind, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit. Çmimi i energjisë ka ndikuar drejtpërdrejt inflacionin, nëpërmjet 
rritjes së kostos së energjisë së konsumuar nga familjet. Ndikimi i inflacionit të 
mallrave dhe shërbimeve me çmime të administruara në normën e përgjithshme 
të inflacionit është i konsiderueshëm. Kjo kategori ka kontribuar me rreth 0.8-
1.0 pikë përqindjeje çdo muaj, që nga muaji gusht i vitit 2006. Pothuajse të 
gjitha shërbimet e këtij grupi kanë patur luhatje të vogla të çmimeve, gjatë 
pjesës së parë të vitit.

Inflacioni vjetor i kategorive “Mallra konsumi afatgjatë” dhe “Shërbime” 
(përkatësisht -0.9 dhe 2.7 për qind) ka rezultuar shumë afër normës mesatare 
vjetore prej -0.7 dhe 2.4 për qind. Ecuria e inflacionit të mallrave të konsumit 
afatgjatë është në linjë me prirjen në vende të tjera të botës, ku falë zhvillimit 
të shpejtë teknologjik, në mënyrë të vazhdueshme vërehet rritje e cilësisë dhe 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 19. Normat vjetore të inflacionit të kategorive
“Strehim” dhe “Çmime të administruara”.
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 20. Normat vjetore të inflacionit të kategorive
“Mallra konsumi afatgjatë” dhe “Shërbime”.
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rënie e çmimeve. rritja e çmimeve të shërbimeve nga ana tjetër, flet për një 
kërkesë dhe cilësi në rritje. 

Inflacioni vjetor i kategorisë “Mallra konsumi joushqimorë” ka shënuar 
vlerën negative prej -0.8 për qind për muajin qershor 2007. Norma mesatare 
e pjesës së parë të vitit është -0.4 për qind, ndërkohë që një vit më parë 
kjo kategori shënonte një vlerë mesatare prej 1.1 për qind. rënia është 
manifestuar në të dyja grupet kryesore “veshje dhe këpucë” dhe “Shërbime 
ndaj mjeteve personale të transportit”. Inflacioni negativ i grupit “veshje dhe 
këpucë” është një fenomen afatgjatë, që ka filluar që në muajin shkurt të vitit 
2000. Inflacioni i grupit “Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit” 
ndikohet ndjeshëm nga ecuria e çmimit të naftës në vend, i cili, nga ana tjetër, 
ndikohet si nga ecuria e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, ashtu dhe 
nga zhvillimet në kursin e këmbimit. rritja e çmimit të naftës gjatë kohëve të 
fundit, pas rënies disamujore që prej tetorit të kaluar, është kompensuar nga 
mbiçmimi i monedhës shqiptare ndaj asaj amerikane.

4.2 INFLaCIONI DhE aMBIENTI MaKrOEKONOMIK

gjashtëmujori i parë i vitit është karakterizuar nga rritja e kërkesës së 
brendshme në prani të mungesës së stimulit fiskal, kushte monetare akomoduese 
dhe zhvillime përgjithësisht pozitive në kahun e ofertës. Kërkesa e brendshme 
e lartë është reflektuar në rritje të shitjeve dhe zgjerim të deficitit tregtar. Në 
sferën monetare, rritja e shpejtë e mjeteve monetare dhe e likuiditetit është 
shoqëruar me presione për rënien e normave të interesit, ndërkohë që kursi i 
këmbimit ka manifestuar një stabilitet relativ. Tremujori i parë i vitit dëshmoi 
për rritje të aktivitetit ekonomik dhe për situatë të përmirësuar në tregun e 
punës, pavarësisht krizës energjitike të fillimit të këtij viti. Indeksi i shitjeve 
shënoi një rritje prej 14 për qind krahasuar me një vit më parë dhe norma e 
papunësisë vazhdoi të binte. Në kahun e ofertës, impakti pozitiv i prodhimit 
bujqësor vendas është shfaqur mbizotërues ndaj çmimeve të larta të naftës, 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 21. Normat vjetore të inflacionit të kategorive
“Mallra konsumi joushqimorë”.
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ndërkohë që pagat nuk kanë patur rritje të tepërta 
dhe pritjet inflacioniste kanë mbetur të ankoruara 
rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë.

Prirja rritëse e normës vjetore të inflacionit bazë 
përbën një tjetër sinjal informues për politikën 
monetare, se presionet e përhershme inflacioniste 
në ekonomi kanë ardhur duke u shtuar. Norma 
vjetore e inflacionit bazë gjatë tremujorit të dytë të 
këtij viti rezultoi 1.7 për qind, pothuaj e njëjtë me 
atë të inflacionit total. Në muajt prill dhe maj, u 
regjistruan norma lehtësisht më të larta të inflacionit 
bazë krahasuar me atë total. Ndërkohë që muaji 
qershor rezultoi me një inflacion bazë vjetor rreth 
nivelit 1.7 për qind, duke qenë më i lartë se sa ai 
i një muaji më parë. Këtë vlerë e ndikuan më së 
shumti efektet e rritjes së çmimit të bukës11 dhe të 
disa artikujve të përpunuar ushqimorë12.

analiza e ecurisë së inflacionit total, tregon se shpesh ky i fundit bëhet 
objekt i luhatshmërisë së lartë në terma afatshkurtër. Për këtë arsye, Banka e 
Shqipërisë e vlerëson inflacionin bazë apo inflacionin “e pastruar” nga ndikimet 
e përkohshme, si një informacion shtesë të rëndësishëm sepse ai informon 
politikën monetare dhe publikun për vlerat e inflacionit të përhershëm.
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 22. Norma vjetore dhe prirjet lineare
të inflacionit bazë dhe total (në përqindje). 

Boks 2. Më shumë për inflacionin bazë dhe matjen e tij.

Inflacioni bazë përbën një informacion të rëndësishëm për procesin e analizës 
dhe të vendimmarrjes së politikës monetare në bankat qendrore. Literatura e 
përkufizon inflacionin bazë si pjesën e qëndrueshme afatgjatë të inflacionit total. 
Parë nga kënvështrimi i një banke qendrore, inflacioni bazë përbën atë komponent 
të inflacionit total, i cili shkaktohet kryesisht nga faktorë monetarë. Mbështetur 
në konsideratat e mësipërme teorike, inflacioni bazë do të rezultonte pasi nga 
inflacioni total të eliminoheshin luhatjet e afatshkurtra apo tranzitore që zakonisht 
shkaktohen nga faktorë jashtë sferës së veprimit të politikës monetare. Praktika e 
matjes së inflacionit bazë, ofron një spektër të gjerë metodash. Zgjedhja e metodës 
mbi bazën e së cilës arrihet një seri e përshtatshme për inflacionin bazë, përbën një 
pikë të debatueshme në rrethet akademike e në ato të bankierëve qendrorë (Silver, 
2006). Debatet me natyrë teorike e praktike evidentojnë përparësitë dhe problemet 
e aplikimit të metodave të ndryshme. 

Me gjithë vështirësitë dhe dilemat në përzgjedhjen e metodës për matjen e inflacionit 
bazë, synohet që të zgjidhet ajo metodë që: së pari, arrin të eliminojë maksimalisht 
luhatjet tranzitore nga inflacioni total; së dyti, të ketë një shkallë të lartë transparence, 
në mënyrë që ky tregues të jetë sa më i kuptueshëm nga publiku. Përvoja e pasur 
e bankave të ndryshme qendrore dhe veçanërisht e Bankës Qendrore Evropiane, 
si edhe përvoja e deritanishme në këtë fushë në Bankën e Shqipërisë, tregon se 
një alternativë premtuese për matjen e inflacionit bazë, është ajo e ofruar nga 
metoda e përjashtimit të përhershëm të disa artikujve nga shporta e konsumit. Nga 
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krahasimi i rezultateve të metodave të ndryshme të matjes së inflacionit bazë në 
rastin e Shqipërisë, është vlerësuar se matja e inflacionit bazë me anë të metodës 
së përjashtimit të përhershëm, përmbush në mënyrë të kënaqshme, njëherësh, 
kriteret statistikore, të transparencës dhe të kuptueshmërisë për publikun. Në të 
njëjtën kohë, nëpërmjet kësaj matjeje, mundësohet parashikimi i inflacionit total 
në mënyrë më të përshtatshme. Megjithë përparësitë e kësaj metode, studiues të 
njohur të fushës përkatëse (Wynne, 2001; cechetti, 2006) mendojnë se eliminimi 
i përhershëm i disa artikujve, jo gjithmonë mbart brenda vetes vetëm inflacionin e 
përkohshëm apo tranzitor. Prandaj rezultatet e inflacionit bazë duhet të konsiderohen 
me kujdes si një informacion plotësues e ndihmës për të gjykuar mbi prirjen afatgjatë 
të inflacionit.

Bazuar në parimet dhe në përvojën e deritanishme në aplikimin e metodës me 
përjashtim të përhershëm, nga shporta shqiptare e konsumit janë përjashtuar: (a) 
mallra e shërbime me natyrë të theksuar sezonale, që shkaktojnë luhatje të larta e 
të përkohshme të çmimeve (zakonisht disa nga mallrat ushqimorë të papërpunuar); 
(b) mallra me çmime të administruara (energji dhe ujë); (c) mallra, çmimet e të 
cilëve shpesh janë objekt i politikës fiskale (mallrat e akcizës); (d) mallra, çmimi i të 
cilëve është mjaft i lidhur me konjukturat e jashtme (nafta). Pas përjashtimit pesha e 
nënshportës mbi të cilën llogaritet inflacioni bazë, rezulton rreth 78 për qind. 

Prania e presioneve inflacioniste nga krahu i kërkesës është shprehur në çmimet 
e mallrave dhe të shërbimeve të patregtueshme13. gjatë katër viteve të fundit, 
është regjistruar një inflacion mesatar vjetor për kategorinë përkatëse në masën 
4.2 për qind, me prirje rritëse nga njëri tremujor në tjetrin për vitin 2007.

Muaji prill 2007 shënoi vlerën më të lartë të 
inflacionit të mallrave të patregtueshëm për gjysmën 
e parë të vitit, 4.8 për qind. vlerat e larta të inflacionit 
të këtyre mallrave janë neutralizuar pjesërisht nga 
inflacioni i ulët i mallrave të tregtueshëm, i cili ka 
shfaqur një prirje rënëse në muajt e fundit.

Politika monetare ka vazhduar të reagojë 
nëpërmjet rritjes së normës bazë të interesit, 
duke mbetur gjithsesi akomoduese ndaj rritjes 
ekonomike. Në kushtet kur kërkesa e ekonomisë 
për mjete monetare ka vazhduar të rritet, deficiti 
tregtar i vendit ka vijuar të thellohet, dhe normat e 
interesit janë luhatur ende në nivele të ulëta, Banka 
e Shqipërisë vendosi të rrisë normën bazë të interesit 
në fundin e muajit qershor të këtij viti. Kjo rritje u 
motivua me nevojën për të kontrolluar kërkesën për 

mjete monetare dhe efektet e rritjes së saj në perspektivën e inflacionit. rritja 
e normës bazë së interesit synon nga ana tjetër, të ekuilibrojë ritmet e rritjes 
së kreditimit, duke administruar më mirë nivelet e likuidetit në treg. ajo synon 
gjithashtu të harmonizojë në të ardhmen kërkesën për para të sektorit privat 
me atë të sektorit publik, në kushtet kur ky i fundit pritet të rritet. Në këtë 
mënyrë, rritja e normës së interesit do të krijojë një ambient të ekuilibruar 
makroekonomik dhe do të sigurojë ritme të qëndrueshme rritjeje ekonomike. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 23. Normat vjetore dhe prirjet lineare
të inflacionit të mallrave të tregtueshëm
dhe të patregtueshëm (në përqindje).
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Pozicioni fiskal i sektorit publik nuk ka ndikuar në rritjen e presioneve 
inflacioniste gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2007. Politika fiskale ka 
treguar kujdes në zbatimin e programit fiskal, në drejtim të mbledhjes së të 
ardhurave, ndërkohë që realizimi i shpenzimeve ka rezultuar në një masë më 
të ulët sesa niveli i parashikuar. Shpenzimet buxhetore në pjesën e parë të vitit 
janë rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë 
që niveli i realizimit të tyre për këtë periudhë ishte sa 30 për qind e shumës së 
planifikuar për vitin.

Oferta e mallrave, në mënyrë të veçantë e atyre bujqësorë, si dhe kapacitetet 
prodhuese të ekonomisë kanë përballuar rritjen e moderuar të kërkesës së 
brendshme duke mos gjeneruar presione inflacioniste.

Zhvillimet në kursin e këmbimit luajnë një rol të rëndësishëm në ecurinë 
e inflacionit. Tregu i brendshëm vazhdon të jetë i orientuar drejt importeve, 
të cilat në pjesën e parë të vitit kanë rezultuar rreth 4 herë më të larta se 
eksportet. Inflacioni i importuar është ndikuar pozitivisht nga stabiliteti i 
çmimeve në vendet partnere dhe negativisht nga dobësimi i vazhduar i 
lekut kundrejt monedhës evropiane. Efekti i rritjes së çmimeve të huaja në 
nivelin e përgjithshëm të çmimeve të konsumit në vend, vlerësohet të ketë 
qenë neutral. Për sa i përket prodhimit në vend, rritja e ofertës së mallrave 
ushqimorë, kryesisht gjatë tremujorit të dytë të vitit ka mundësuar plotësimin 
e pjesës më të madhe të kërkesës për këta mallra. Por, meqënëse dukuria e 
mësipërme ka natyrë sezonale, ambienti nënçmues i lekut ndaj monedhës 
evropiane do të sillte probleme serioze për normën e inflacionit në kushte 
kur kërkesa e brendshme e ekonomisë do të vazhdojë të mbetet e lartë në 
periudhën afatmesme. Çmimi i naftës, me gjithë ecurinë pozitive që ka patur 
gjatë pjesës së parë të vitit, ka filluar të luhatet përsëri në vlera të larta duke 
shtuar rrezikun, që në kushtet edhe të një krize të mundshme energjitike, të 
rriten kostot e prodhimit në ekonomi.

5. ZhvILLIMET MONETarE DhE TrEgjET FINaNCIarE

5.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së ShQIPërISë

analiza e kushteve monetare ka evidentuar ritme të larta të zgjerimit të ofertës 
së parasë në ekonomi, ndërsa parashikimet e normës së inflacionit konfirmojnë 
prirjen rritëse të tij kundrejt normës mesatare aktuale. Norma vjetore e rritjes 
së ofertës monetare ka rezultuar mesatarisht 17-18 për qind në 6 muajt e 
fundit, kundrejt ritmeve mesatare prej 10-11 për qind në gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2006. ritmet e larta të rritjes së ofertës monetare janë mbështetur 
nga kërkesa e lartë për kredi nga sektori privat i ekonomisë, ndërsa pozicioni 
fiskal i sektorit publik ka kontribuar në zbutjen e ritmeve të zgjerimit monetar. 
Njëkohësisht, prania e presioneve inflacioniste është pasqyruar në rritjen e 
çmimeve të mallrave të patregtueshëm në tremujorët e fundit. 

Efekti i kërkesës së brendshme në rritje, për mjete monetare në ekonomi 
është amortizuar pjesërisht në formën e thellimit të deficitit tregtar dhe atij 
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korent. gjatë tremujorit të parë të vitit, deficiti i llogarisë korente është thelluar 
me rreth 39 për qind kundrejt të njëjtës periudhë të vitit 2006. Të dhënat 
paraprake të bilancit të tregtisë për muajt prill-maj, konfirmojnë prirjen rritëse 
të deficitit. Në kushtet e rritjes së kërkesës së brendshme në ekonomi, prirjes 
aktuale të zgjerimit të pozicionit të jashtëm të ekonomisë, gjatë vitit 2007, 
dhe pranisë së rreziqeve potenciale në dinamikën e pritshme të presioneve 
inflacioniste, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në datën 27 qershor, 
vendosi rritjen e normës bazë të interesit me 0.25 për qind. Norma bazë e 
interesit të aplikuar në marrëveshjet (e anasjellta) e riblerjes do të jetë 5.75 
për qind. 

Me anë të kësaj rritjeje, Banka e Shqipërisë synon 
stabilizimin e pritshmërive inflacioniste nëpërmjet 
minimizimit të rreziqeve potenciale që prekin ekuilibrin 
monetar dhe atë makroekonomik. Përcjellja e këtij 
sinjali në tregjet financiare do të nxitë një ribalancim 
të prirjes aktuale rritëse të kredisë së brendshme, 
në favor të financimit të rritjes së qëndrueshme të 
ekonomisë në periudhën afatgjatë.

Banka e Shqipërisë ka vepruar në tregjet financiare 
me synim ruajtjen e ekuilibrit, në përputhje me 
politikën afatgjatë të saj. gjatë tremujorit të parë, 
operacionet monetare kanë vepruar nëpërmjet 
marrëveshjeve të riblerjes me afat të shkurtër dhe 
marrëveshjeve të riblerjes të anasjellta me afat më të 
gjatë maturimi, duke synuar stabilizimin e situatës së 
likuiditetit në treg. Stabilizimi i ecurisë së likuiditetit 

në tregun bankar është shoqëruar me rritjen graduale të normave të interesave 
në tremujorin e dytë të vitit, në përputhje me politikën monetare të synuar. 
Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në kahun e ofertës së likuiditetit, 
gjatë muajit maj dhe në kahun e tërheqjes së likuiditetit, në muajin qershor, 
duke mundësuar minimizimin e luhatshmërive të normave të interesave. Në 
tregun valutor, kursi i këmbimit ka rezultuar relativisht i qëndrueshëm me 
një tendencë të lehtë nënçmuese në tremujorin e parë. Banka e Shqipërisë 
ka qenë e pranishme në tregun valutor me synim stabilizimin e luhatjeve 
afatshkurtra në këtë treg.

Operacionet monetare kanë vepruar brenda kornizës së përmbushjes së 
objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë për qëllime të politikës monetare. 
realizimi i tyre në tremujorin e tretë do të kërkojë një kuadër më të kujdesshëm 
të operacioneve monetare nga ana e Bankës së Shqipërisë, në drejtim të 
përmbushjes së objektivit të rezervës ndërkombëtare neto.
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rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
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Grafik 24. Ecuria e normës bazë të interesit.

Tabelë 7. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 

Bankës së Shqipërisë14.
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Diferenca (a-Obj) 141.5 169.4 159.5 127.6 121.1 --
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 79.1 80.6 80.8 80.9 81.0 94.6
aktuale 78.0 59.3 57.8 64.6 68.8 --
Diferenca (a-Obj) -1.1 -21.3 -23.0 -16.3 -12.2 --
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 342.4 338.6 341.2 343.9 346.6 352.6
aktuale 330.6 332.8 332.2 331.9 -- --
Diferenca (a-Obj) -11.8 -5.8 -9.0 -12.1 -- --

*Të dhëna operative.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

5.2 ZhvILLIMET E agrEgaTëvE MONETarë

Ecuria e treguesve të ofertës së parasë ka 
evidentuar kërkesën e lartë për para gjatë vitit. 
Oferta e parasë ka shënuar rritje vjetore mesatare 
prej rreth 17.5 për qind, gjatë vitit 2007. Megjithatë, 
zgjerimi i ofertës së parasë në ekonomi, i shprehur 
nga agregatët më të ngushtë monetarë, rezulton 
në ritme më të ulëta. rritja vjetore e agregatit M2 
është luhatur mesatarisht afër 12 për qind kundrejt 
normave mesatare të rritjes prej rreth 7-8 për qind, 
në gjysmën e dytë të vitit 2006. Ecuria e agregatit 
M2 kundrejt rritjes së M3, në terma vjetorë dhe 
struktura valutore e ofertës së parasë pasqyrojnë 
krijimin e mjeteve monetare në valutë në sektorin 
privat të ekonomisë. ritmet vjetore të zgjerimit 
të bazës monetare në ekonomi (parasë rezervë) 
shënojnë ecuri të qëndrueshme në rreth 10-12 për 
qind.

Struktura valutore dhe ajo kohore e kërkesës 
së ekonomisë për mjete monetare, kanë gjetur 
balancim të mirë në strukturën e agregatëve 
monetarë. Prirja afatgjatë e zgjerimit të M3 është 
mbështetur në krijimin e mjeteve monetare në 
formën e kredisë për sektorin privat, ndërsa luhatjet 
gjatë muajve kanë pasqyruar efektin e huamarrjes së 
brendshme për financimin e deficitit në gjenerimin e 
flukseve monetare. Ecuria e balancuar e pozicionit 
fiskal gjatë vitit 2007, ka kontribuar në stabilizimin 
e ecurisë së ofertës monetare. 

Krijimi i flukseve monetare është realizuar kryesisht 
në valutë. rreth ½ e fluksit të ofertës së parasë 
me bazë vjetore ka marrë formën e depozitave në 
valutë në sistemin bankar. Në fund të muajit maj 
2007, pesha e depozitave në valutë ndaj M3 është rritur në rreth 31 për qind, 
kundrejt 29 për qind në fund të vitit 2006. Ecuria e depozitave në valutë, 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 25. Rritja vjetore e agregatëve monetarë.
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Grafik 26. Rritja vjetore e M3 dhe e kredisë
për ekonominë (në miliardë lekë).
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në terma vjetorë, ka ndjekur prirjen rritëse të krijimit të parasë në valutë në 
ekonomi, kryesisht në sajë të kredisë në valutë. gjithashtu, prurjet valutore 
në formën e remitancave kontribuojnë në baza sezonale, në rritjen vjetore të 
depozitave në valutë.

Përbërësi i dytë kryesor i krijimit të parasë në ekonomi, huamarrja e 
brendshme, ka qenë faktor përcaktues i sjelljes afatshkurtër të agregatit M2 
dhe përbërësit likuid të ofertës monetare, parasë jashtë bankave. Krijimi i 
depozitave në lekë në sistemin bankar është mbështetur kryesisht në gjenerimin 
e parasë nga kredia në lekë për sektorin privat, ndërsa pesha e parasë 
jashtë sistemit ndaj M3 ka shënuar rënie në 22.0 për qind në muajin maj, 
kundrejt 24.2 për qind në muajin dhjetor. rënia e këtij raporti është pjesërisht 
sezonale. Në muajin maj të vitit 2006, ky raport shënoi 23.5 për qind ose 
1.5 pikë përqindjeje më pak se raporti aktual. rritja vjetore e depozitave në 
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Grafik 27. Rritja vjetore e M3 real (majtas) dhe e huamarrjes
neto të qeverisë në terma realë.
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Grafik 28. Pesha e depozitave në valutë dhe e parasë jashtë bankave ndaj M3.
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lekë ka shënuar rreth 12.5 për qind, ndërsa pesha e tyre ndaj M3 rreth 47 
për qind. Në tërësi, struktura e ofertës monetare ka tentuar drejt mjeteve më 
pak likuide, duke influencuar pozitivisht në zbutjen e efekteve potenciale të 
zgjerimit të M3 në formimin e presioneve inflacioniste.

5.3 ECUrIa E KërKESëS Për Para DhE KrEDIa Për EKONOMINë

Kërkesa për mjete monetare ka pasqyruar rritje të qëndrueshme në muajt 
prill- maj 2007. Përbërësi kryesor i saj, krediti i brendshëm, ka vijuar të rritet 
duke marrë nxitje nga kërkesa më e lartë e sektorit privat për fonde. Zgjerimi 
i kredisë për ekonominë ka dhënë kontributin kryesor në rritjen vjetore të 
kërkesës për para, me 71 për qind. Kjo ecuri ka balancuar kontributin në 
rënie që ka dhënë komponenti valutor i saj. Ndërkohë sektori publik ka 
pasqyruar një kërkesë të moderuar për fonde dhe pozicioni fiskal i qeverisë 
vazhdon të karakterizohet nga suficiti buxhetor. Fokusimi i sistemit bankar 
drejt kreditimit të sektorit privat, po ndikon në uljen e vazhdueshme të peshës 
që zënë pretendimet e bankave ndaj qeverisë, në kreditin e brendshëm në 54 
për qind, kundrejt 65 për qind që përbënte një vit më parë.

Kredia për ekonominë edhe gjatë tremujorit të 
dytë të vitit po përbën impulsin kryesor në rritjen e 
kërkesës për mjete monetare. Në fund të muajit maj, 
kjo kredi arriti në 228 miliardë lekë ose në 24,6 për 
qind të PBB-së së parashikuar për vitin 2007. Në 
dy muajt e fundit, rritja e kredisë prej 14 miliardë 
lekësh ka shfaqur ngadalësim krahasuar me fundin 
e tremujorit të parë të vitit, duke u përafruar me 
parashikimin në programin monetar të Bankës së 
Shqipërisë. ritmi i rritjes së kredisë në terma vjetorë 
është zvogëluar në 55.6 për qind nga 58.7 për qind 
që kulmoi në muajin mars. Ndërkohë, kredia e re e 
akorduar gjatë tremujorit të dytë ka ruajtur nivele të 
larta, prej 20 miliardë lekësh në muaj. Performanca 
e mirë e kredisë së re, është shoqëruar me nivele 
të larta të shlyerjes së saj, duke ndikuar në rritjen 
më modeste të tepricës së kredisë. Muajt e parë të 
vitit tregojnë për shkurtim të kohëzgjatjes mesatare të kredive të reja, duke 
sinjalizuar një rritje më të ngadaltë të tepricës së kredisë, si pasojë e niveleve 
të larta të shlyerjes për periudhat në vijim. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 29. Ecuria e kontributeve të përbërësve
të kërkesës për para në rritjen vjetore të M3. 

Boks �. Ecuria e kredisë në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore. 

Vendet e Evropës Qendrore e Juglindore po përjetojnë prej vitesh një rritje të 
ndjeshme të kreditimit të sektorit privat nga bankat tregtare. Normat vjetore të rritjes 
së kredisë janë në nivele të larta, duke u shoqëruar me rritje të ndjeshme të raportit 
të kredisë për sektorin privat ndaj PBB-së së vendit. Megjithatë, ky raport vazhdon të 
jetë dukshëm nën nivelin mesatar të shumë vendeve evropiane me sisteme bankare 
të zhvilluara, ku raporti i kredisë ndaj PBB-së i kalon 100 për qind.
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Rritja e ndjeshme e kredisë në vendet e rajonit është nxitur nga stabiliteti i përgjithshëm 
makroekonomik, reformimi i sektorëve të ekonomisë, prezantimi i institucioneve të 
ekonomisë së tregut dhe zbatimi i reformave ligjore (në veçanti detyrimi ligjor për 
zbatimin e kontratave). Rritja e shëndetshme ekonomike i ka dhënë shtysë zgjerimit 
të ndjeshëm të aktivitetit kreditues, duke ndikuar në pritshmërinë për rritjen e të 
ardhurave individuale dhe të fitimeve. Në këtë mënyrë, kjo rritje ka inkurajuar 
zëvendësimin në kohë të kursim/konsumit, duke nxitur më tej kreditimin.

Tabelë 1. Ecuria e treguesve kryesorë të aktivitetit kreditues për vendet e rajonit*.

vendet
Kredia

rritja 
vjetore

Kredi 
në 

valutë
/PBB

Kredi për 
individët

/PBB

Kredi për 
pasuri të 

paluajtshme 
/PBB

Normat 
e 

interesit
Kredi me 
probleme 

/ totalitpër qind 
PBB kredive

Bullgari 49.1 30.7 22.8 17.7 7.6 8.4 2.2
rumani 26.3 59.3 12.5 11.8 2.3 13.9 8.5
FYrOM 31.6 33 8.3 10.4 1.4 10.7 7.6
Shqipëri2 23.4 58.9 16.9 7.9 4.6 14.1 3.3
Serbi 28.7 13.9 13.5 10.2 21.3 15.9 24
Kroaci 74.4 22.4 60 39.5  na 9.1 2
Poloni 33.3 31 na 18.4 5 7.8 6.6
Çeki 37 21.4 16.5 17 12 7.2 3.6
Mesatare e 
rajonit 38.92 33.83 22.33 16.25 7.44 12.02 9.12

*Të dhënat janë për muajin mars 2007 (nëse s’referohen ndryshe). 
2. Të dhëna të muajit maj 2007.
Burimi: “Southeastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies 
Bulletin”, vol 8, buletini ekonomik NBG, si dhe buletinet ekonomike të bankave 
qendrore. 

Sikurse vihet re edhe nga tabela, aktiviteti kreditues në Shqipëri shfaq ritme të larta 
rritjeje në mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit. Normat vjetore të rritjes dy 
vitet e fundit janë më të lartat ndër vendet e tjera të Evropës Qendrore Juglindore. 
Megjithatë, Shqipëria ka raportin më të ulët kredi/PBB ndër vendet e rajonit. Niveli 
i ulët i raportit kredi/PBB tregon se ka vend për thellim të mëtejshëm financiar dhe 
rritje të mëtejshme të kredisë.

Zhvillimet e kreditimit në vendet e Evropës Qendrore Juglindore mund të interpretohen 
kryesisht si një manifestim i thellimit të mëtejshëm të ndërmjetësimit financiar. Por, 
në të njëjtën kohë zgjerimi i kredisë me hapa të shpejtë dhe vazhdimi i tij për një 
kohë të gjatë, në shumë prej vendeve nënkupton rritje të rrezikut. Situata e stabilitetit 
financiar në këto vende mbetet pozitive, por tipari i rritjes së shpejtë të kredisë, kërkon 
vëmendje të lartë nga ana mbikëqyrëse, që cilësia e kredisë të mbetet e mirë. Nga 
ana makroekonomike, procesi i shpejtë i kreditimit ka nxitur boom-in në kërkesë. Si 
rrjedhim, në disa vende të cilat kanë shënuar ritme të larta të vazhdueshme të rritjes 
së kredisë, deficiti i llogarisë korente ka shkuar përtej niveleve të qëndrueshme në 
një periudhë të gjatë kohe. Rreziku i madh i përshpejtimit të kredisë, ka qenë objekt 
i masave që kanë marrë politikëbërësit për ta mbajtur atë sa më pranë niveleve të 
pranueshme për stabilitetin makroekonomik të përgjithshëm të vendit.

Literatura:
P. Backé, B. Égert & T. Zumer, 2006: “Fast credit expansion in central and Eastern 
Europe: catching-up, sustainable financial deepening or bubble?”
 P. Backé, & T. Zumer, 2005: “Focus on transition” oENB, Vëllimi 2.
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Struktura e kredisë sipas monedhave është e dominuar nga kredia në valutë. 
Kjo kredi gjatë tremujorit të dytë ka ruajtur të njëjtat ritme rritjeje, sikurse edhe 
në muajt e parë të vitit, me 53 për qind në terma vjetorë. Kontributin kryesor 
në rritjen e saj e ka dhënë kredia për biznese, megjithëse kreditimi i individëve 
në valutë shfaq ritme më të larta. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit, 
vihet re përmirësim i lehtë i portofolit të kredisë në lekë, i cili arriti në 28.6 
për qind në muajin maj. ritmet vjetore të rritjes së kredisë në lekë vazhdojnë 
tendencën rënëse në 63.1 për qind në muajin maj, krahasuar me 71.1 për 
qind të tremujorit të parë. rritja e kreditimit për individët gjatë tremujorit të 
dytë, ka favorizuar ecurinë e kredisë në lekë. 

Kërkesa e kompanive private për kredi përbën dhe nxitësin kryesor të rritjes 
së kredisë. Në fund të muajit maj kredia për biznese arriti në 16 për qind të 
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Grafik 30. Ecuria e aktivitetit kreditues. 
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Grafik 31. Ecuria e rritjes vjetore të kredisë sipas monedhave. 
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PBB-së dhe në terma vjetorë, ajo ishte 48 për qind më e lartë se një vit më 
parë. ritmet e rritjes së portofolit të kredisë për bizneset kanë qenë në rënie, 
të ndikuara kryesisht nga nivelet e larta të shlyerjeve të kredive gjatë kësaj 
periudhe. gjatë tremujorit të dytë, rritje pasqyroi edhe kredia dhënë sektorit 
shtetëror. Kjo kredi, e nominuar në euro, u aktivizua si pasojë e përdorimit të 
linjës së kredisë në një nga bankat e sistemit nga kompania shtetërore KESh. 
rritjen më të madhe kjo kredi e dëshmoi në muajin prill, me 1.8 miliardë 
lekë. 

Sipas strukturës së përdorimit kredia dhënë nga sistemi bankar për bizneset, 
kryesisht është kanalizuar në financimin e blerjeve të pajisjeve. Por, krahasuar 
me tre muaj më parë vihet re një rritje e kreditimit të sistemit bankar për kapital 
qarkullues dhe overdraft, që arritën në 45.8 për qind të portofolit të kredisë për 
bizneset. Sipas sektorëve të ekonomisë, tremujori i dytë demonstroi një rritje të 
moderuar të kreditimit për sektorin e bujqësisë, të ndërtimit dhe të shërbimeve 
kolektive. Ndërkohë edhe pse sektori i tregtisë paraqitet me portofol kredie të 
zvogëluar, gjithsesi mbetet sektori më i kredituar i ekonomisë, me 20 për qind 
të portofolit të kredisë.

Krahasuar me tre muaj më parë, tremujori i dytë i vitit tregoi për rritje të 
kreditimit të individëve. Në fund të muajit maj, kredia për individët përbënte 
34.5 për qind të portofolit në total dhe norma e rritjes së saj arriti në 68.3 për 
qind. Portofoli i kredisë së individëve për tremujorin e dytë ka demonstruar 
zgjerim të peshës së kredisë konsumatore për mallra të qëndrueshëm, duke 
balancuar kështu ngushtimin në peshën e portofolit të kredisë për pasuri 
të paluajtshme për individët. Megjithatë, kredia për pasuri të paluajtshme 
përbën zërin kryesor në portofolin e individëve me 61 për qind. Ndërkohë, 
kredia konsumatore shënoi rritje gjatë tremujorit të dytë duke arritur nivelin 
e dhjetorit 2006, në 9.1 për qind të portofolit. Sjellja e kredisë konsumatore 
duket e lidhur ngushtë me periudhat e festave dhe të afrimit të periudhës së 
pushimeve.
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Grafik 32. Përbërja e portofolit të bizneseve dhe individëve
sipas qëllimit të përdorimit të kredisë. 
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Mjetet valutore neto të sistemit bankar arritën 
në rreth 2.4 miliardë usd, në fund të muajit maj. 
Sjellja e mjeteve valutore neto të bankave tregtare 
ka diktuar ecurinë e përbërësit valutor të kërkesës 
për para, duke rezultuar në ulje të tij krahasuar 
me një tremujor më parë. reduktimi i mjeteve 
valutore është rezultati neto i një financimi më të 
lartë të ekonomisë nga bankat në formën e kredive 
në valutë, me rritjen e depozitave në valutë pranë 
këtyre bankave. Krahasuar me fundin e vitit 2006, 
mjetet valutore të bankave tregtare janë ulur me 
95.5 milionë usd. 

Zhvillimet në rezervën valutore neto të Bankës 
së Shqipërisë, kanë kontribuar pozitivisht në mjetet 
valutore neto të sistemit bankar. rezerva valutore neto 
e Bankës së Shqipërisë arriti në nivelin 1.72 miliardë 
usd në muajin maj, me një rritje prej 34.7 milionë usd nga fundi i vitit 2006. 
Ndryshimet në kursin e këmbimit euro/usd kanë patur ndikim të konsiderueshëm 
në ecurinë e këtyre mjeteve përgjatë kësaj periudhe. Duke përjashtuar efektin e 
mbiçmimit të euros kundrejt dollarit, rezerva valutore neto e Bankës së Shqipërisë 
rezulton me një ulje prej 4.9 milionë usd.

Bilanci fiskal në muajin maj ka vazhduar të 
karakterizohet nga një tepricë buxhetore16, e cila 
është rritur me 1.9 miliardë lekë në krahasim me 
fundin e tremujorit të kaluar. Teprica fiskale ka çuar 
në një kërkesë të moderuar të qeverisë për mjete 
monetare. Suficiti fiskal dhe emetimi i letrave me 
vlerë qeveritare i kanë siguruar qeverisë një tepricë 
fondesh prej 14.2 miliardë lekësh, në fund të pesë 
muajve të parë të vitit. Financimi i brendshëm në 
muajin maj rezultoi 2.9 miliardë lekë ose vetëm 0.1 
miliardë lekë, më shumë se në fund të tremujorit të 
parë. Për këtë muaj, emetimi i 5.8 miliardë lekëve 
obligacione 2 dhe 5- vjeçare ka shërbyer në kahun 
e formimit të flukseve hyrëse qeveritare. Ndërsa 
emetimi me vlerë më të vogël i bonove të thesarit se 
vlera e tyre e maturuar dhe investimi prej 6 miliardë 
lekësh në marrëveshje të anasjellta riblerjeje, në 
sistemin bankar, kanë shërbyer në kahun e daljes 
së fondeve qeveritare. Situata e tepricës së likuiditetit qeveritar pasqyrohet dhe 
në gjendjen e llogarisë së qeverisë pranë Bankës së Shqipërisë, e cila rezultoi 
me një tepricë prej 5.4 miliardë lekësh në muajin maj ose 2 miliardë lekë më 
shumë se në fund të muajit mars. 

Financimi bruto i qeverisë, gjatë këtyre 5 muajve është realizuar nga rritja 
e portofolit të letrave me vlerë të individëve dhe institucioneve, me rreth 
5.7 miliardë lekë. Ndërkohë, bankat tregtare kanë vazhduar ta zhvendosin 
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Grafik 33. Mjetet valutore neto
të sistemit bankar (milionë usd).
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Grafik 34. Financimi bruto i deficitit
buxhetor (në miliardë lekë). 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

portofolin drejt letrave me vlerë më afatgjata, obligacioneve qeveritare, në 
të cilat e kanë rritur investimin me 19.2 miliardë lekë. Ndërkohë që kanë 
reduktuar portofolin e bonove të thesarit me 14.1 miliardë lekë. Nën këto 
zhvillime, në muajin maj portofoli i bonove të thesarit përbën 73.2 për qind 
të portofolit të letrave me vlerë qeveritare nga 85.7 për qind, që ishte në të 
njëjtën periudhë një vit më parë. 

5.4 TrEgjET FINaNCIarE, NOrMaT E INTErESIT, KUrSI I KëMBIMIT

aktiviteti tregtues në tregje ka qenë më i zbutur dhe normat e interesit 
kanë theksuar prirjen rritëse në tremujorin e dytë të vitit. Qëndrimi i politikës 
monetare në këtë periudhë ka vazhduar të jetë i pandryshuar, duke ruajtur të 
njëjtën normë bazë interesi, 5.50 për qind, prej muajit nëntor 2006 kur ajo 
u rrit me 0.25 për qind. Në tremujorin e dytë u sinjalizua rritje e normës bazë 
të interesit (e cila u materializua në fund të muajit qershor), duke formuar 
pritje të reflektuara pjesërisht në rritjen e normave të interesit në tregun e 
parasë, në fund të po këtij tremujori. rritja e normave të interesit në këtë 
treg në tremujorin e dytë u nxit nga ulja e nivelit të likuiditetit në sistemin 
bankar (mesatarisht në 3.1 miliardë lekë nga 4.9 miliardë lekë në tremujorin 
e parë). 

EcURIA E LIKUIDITETIT DHE ADMINISTRIMI I TIJ
Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në treg, nëpërmjet instrumentit të saj 

kryesor, duke tërhequr apo injektuar likuiditet me afat njëjavor e me çmim 
fiks 5.50 për qind. Kjo ka bërë që në përgjithësi tregjet të kenë operuar 
me norma të qëndrueshme të interesit, veçanërisht në termat afatshkurtër. 
Luhatjet e vërejtura të normave të interesit janë ndikuar nga ndryshimet e 
situatës së likuiditetit në sistem. Në këto kushte, gjatë tremujorit të dytë, krahas 
instrumentit të saj kryesor, Banka e Shqipërisë, ka përdorur dhe instrumentin 
e marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes me afat tremujor, duke injektuar 
likuiditet në treg. Yield-i i marrëveshjeve të anasjella në tremujorin e dytë 
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Grafik 35. Normat e interesit afatshkurtra (majtas) dhe afatgjata (djathtas).
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2007, në nivel mesatar të ponderuar rezultoi 6.20 për qind. Përkundrazi, 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë, duke 
tërhequr likuiditetin e tepërt, nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes tremujore, 
yield-i mesatar i ponderuar i të cilave rezultoi 6.00 për qind. 

Interesat e rezultuar nga përdorimi i instrumenteve të Bankës së Shqipërisë 
kanë qenë orientues për normat e interesit në tregje. Me përjashtim të interesave 
të kredive, interesat afatshkurtër gjatë tremujorit të dytë janë luhatur në kufij 
të ngushtë. Interesat afatgjatë janë rritur në periudhën e rritjes së kërkesës për 
likuiditete, gjatë tremujorit të dytë 2007. 

EcURIA E NoRMAVE Të INTERESIT
Në tregun e parasë, korridori përcaktues i interesave të tregut ndërbankar 

ka mbetur i pandryshuar në nivelet minimale prej 3.75 për qind (interesi 
i depozitave njëditore) dhe maksimale 7.25 për qind (interesi i kredive 
njëditore). Brenda këtij korridori interesat e 
huamarrjeve njëditore në treg ndërbankar, janë 
luhatur midis kufirit të poshtëm dhe normës bazë 
të interesit, duke treguar rritje në tremujorin e 
dytë. Ndryshimi mesatar ditor midis normës bazë 
dhe interesit njëditor u ul në 0.98 pikë përqindjeje 
nga 1.24 pikë përqindjeje në tremujorin e parë. 
Interesat e huamarrjeve shtatëditore janë luhatur 
rreth normës bazë të interesit, mesatarisht në vlerën 
5.66 për qind. Niveli mesatar ditor i huadhënies në 
tregun ndërbankar u ul në 1.6 miliardë lekë nga 1.8 
miliardë lekë, në tremujorin e parë dhe konsiston 
kryesisht në transaksione njëditore. 

Në treg primar17 yield-i i bonove të thesarit 
tregon rritje prej pothuajse 1 pikë përqindjeje në 
tremujorin e dytë. Në fund të muajit qershor, yield-i 
12-mujor arriti përkatësisht në 7.99 për qind nga 
7.07 për qind, në fund të muajit mars. Në mars, 
yield-et ranë me rreth 0.50 pikë përqindjeje nga 
vlera e nëntorit (hera e fundit kur norma bazë e 
interesit ndryshoi) ndikuar nga teprica e lartë e 
likuiditetit (si pasojë e efektit sezonal dhe e uljes së 
kërkesës së qeverisë për mjete), gjë që ndryshoi në 
të kundërt në tremujorin e dytë. raporti i kërkesës së 
qeverisë për financim me bono thesari dhe ofertës 
së sistemit për investim në to, zbriti në 1:1.2 nga 
1:1.9 në tremujorin e parë.

Në rritjen e yield-it janë faktorizuar pjesërisht dhe 
pritjet për rritjen e normës bazë të interesit (kjo u rrit 
me 0.25 për qind në 28 qershor). Yield-i 12-mujor 
në fund të muajit qershor qëndron rreth 0.40 pikë 
përqindjeje lart atij të muajit nëntor 2006.
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Grafik 36. Normat e interesit në tregun ndërbankar
dhe lehtësitë mbështetëse të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 37. Yield-et e letrave me
vlerë në tregun primar.
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Normat afatgjata të interesit në tregun e obligacioneve janë luhatur në 
varësi të raportit të nevojave për financim të qeverisë dhe kushteve të likuiditetit. 
Obligacionet dyvjeçare ranë në një minimum prej 7.65 për qind në mars, në 
të njëjtën linjë me yield-et e bonove të thesarit dhe janë rritur në periudhën 
në vijim (mesatarisht me 0.50 pikë përqindjeje). Obligacionet trevjeçare, të 
cilat emetohen me frekuencë tremujore, rezultuan 8.05 për qind në muajin 
prill, kur u refuzuan disa nga ofertat e bankave. Në tregun e depozitave në 
lekë18, prirja e përgjithshme ka qenë rritja e normave të interesit përgjatë pesë 
muajve të parë të vitit për të gjitha afatet. Llogaritur si mesatare e thjeshtë, 
interesi i depozitave 12-mujore arriti në 5.69 për qind në muajin maj ose 
0.14 pikë përqindjeje më lart se në muajin mars dhe 0.28 pikë përqindjeje 
më lart se muaji dhjetor 200619. Në tregun e kredive në lekë20, interesat e 
kredive në nivel mesatar të ponderuar arritën në 12.7 për qind në muajin 
maj, 0.23 pikë përqindjeje më pak se në fund të tremujorit të parë21. gjatë 
kësaj periudhe janë ulur kreditë me afat nga 6 muaj deri në tre vjet, duke 
nxitur kërkesën për kredi afatshkurtër dhe afatmesme. 

Kostoja e ndërmjetësimit, e llogaritur si diferencë midis interesave të 
kredive në lekë dhe interesave të depozitave në lekë, paraqitet si në tabelën 
e mëposhtme.

Dhjetor-06 Mars-07 Maj-07
Kredi-depozita 6-mujore 7.54% 7.73 10.32
Kredi-depozita 1-vjeçare 5.70% 6.18 4.73

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Për afatet 6-mujore, kostoja e ndërmjetësimit është rritur në krahasim me 
fundin e vitit të kaluar dhe fundin e muajit mars 2007, si rezultat i rritjes më të 
madhe të interesave të kredive në lekë në krahasim me interesat e depozitave 
në lekë. Ndërkohë, kostoja e ndërmjetësimit është ulur për afatet njëvjeçare, 
për shkak të uljes së interesave të kredive në lekë. Interesat e depozitave në 
euro janë luhatur nga muaji në muaj, megjithatë ato kanë ndjekur prirjen rritëse 

të normave të interesit në Eurozonë. Në muajin maj, 
norma mesatare e ponderuar e depozitave në euro 
u rrit në 3.10 për qind ose 0.13 pikë përqindjeje 
më shumë se në tremujorin e parë dhe 0.30 pikë 
përqindjeje më shumë se në muajin dhjetor. 

Interesat e depozitave në dollarë22 në përgjithësi 
janë ulur në të gjitha afatet, me përjashtim të interesave 
të depozitave 1-mujore dhe 36-mujore. Këtu kanë 
ndikuar dhe për pritshmëritë për uljen e normës bazë 
të interesit nga rezerva Federale. Uljen më të madhe 
e kishin interesat e depozitave pa afat në masën 0.44 
pikë përqindje, gjatë dymujorit të dytë 2007.

Interesat e kredisë në valutë janë rritur në muajt 
prill dhe maj si për monedhën euro ashtu dhe për 
dollarin amerikan. Në nivel mesatar të ponderuar, 

Tabelë 8. Kostoja e 
ndërmjetësimit në lekë. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane.

Grafik 38. Normat e interesit me afat deri në
një vit në Shqipëri dhe në Eurozonë. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

42 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 4�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

42 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 4�

interesat e kredive në euro dhe në dollarë arritën 
në muajin maj përkatësisht në 8.53 për qind dhe 
11.81 për qind, ndërkohë që në fund të tremujorit 
të parë ishin përkatësisht 8.13 për qind dhe 8.86 
për qind23. 

KURSI I KëMBIMIT
Tremujori i dytë i vitit 2007 ka njohur një sjellje 

të ndryshme të lekut krahasuar me një tremujor më 
parë. Tendenca nënçmuese e lekut ka ndryshuar 
kah, duke u reflektuar në rënien e shpejtë të euros 
kundrejt lekut në tregun tonë valutor. Kjo rënie është 
diktuar fillimisht nga kërkesa e ulët për valutë në 
tregun valutor (kryesisht në muajin maj). Më pas, 
një gjallërim i ofertës për valutë në muajin qershor 
e ka thelluar më tej këtë rënie, duke kundërshtuar 
edhe presionet mbiçmuese të euros të ardhura nga 
tregu ndërkombëtar. Krahasuar me fundin e muajit 
mars, leku është mbiçmuar me 3.7 dhe 4.7 për qind 
kundrejt euros dhe dollarit, përkatësisht.

Dinamika vjetore e sjelljes së lekut paraqitet e 
qëndrueshme, me një luhatshmëri të ulët, karakteristikë 
e dy viteve të fundit. Në muajin qershor, leku është 
mbiçmuar në terma nominalë efektivë vjetorë me 0.7 
për qind. ambienti makroekonomik, gjatë pjesës së 
parë të vitit ka mbështetur sjelljen e qëndrueshme të 
lekut. rritja e kërkesës së ekonomisë, e shoqëruar 
me rritjen e deficitit të llogarisë korente, gjatë kësaj 
periudhe, ka sjellë presione nënçmuese për lekun. 
Po në këtë kah, ka ushtruar presion dhe ngushtimi i 
diferencës së normave të interesit lekë-valutë. 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Janar-00

Janar-01

Janar-02

Janar-03

Janar-04

Janar-05

Janar-06

Janar-07

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 39. Ndryshimet vjetore të lekut në
terma nominalë efektivë (NEER24).
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Grafik 40. Ecuria ditore e lek/euro dhe lek/usd. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 41. Luhatshmëria25 e këmbimit të lekut në tremujorë. 
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Nga ana tjetër, nivelet e ulëta të inflacionit dhe pritjet e ulëta për të kanë 
mbështetur vlerën e lekut. Më së fundi, rritja e normës së interesit nga Banka 
e Shqipërisë, pritet të rrisë diferencën e normave të interesit, duke siguruar 
mbështetje për pozitat e lekut. 

Oferta sezonale, tashmë e ndjerë në tregun valutor, ka ushtruar gjithashtu 
presione mbiçmimi për lekun. Ecuria e kursit të këmbimit në të ardhmen do të 
varet nga kushtet makroekonomike dhe ndikimi i faktorëve të lartpërmendur 
në ofertën dhe kërkesën për valutë. 

6. ECUrIa E EKONOMISë gjaTë vITIT 2007

Zhvillimet makroekonomike gjatë vitit 2007 kanë shënuar dinamizëm të 
aktivitetit ekonomik të sektorit privat, kundrejt parashikimeve të fillimvitit. 
Kështu, rritja e kredisë për sektorin privat e parashikuar për vitin 2007 pritet 
të rrisë ritmin vjetor të ofertës monetare dhe të ndikojë në përkeqësimin e 
llogarisë korente. Në sektorin publik, kuadri vjetor i zhvillimeve fiskale 
nuk parashikon ndryshime kundrejt parashikimeve të fillimvitit. Megjithatë, 
përqendrimi i huamarrjes së brendshme të sektorit publik në gjysmën e dytë 
të vitit, do të shtrëngojë kushtet e likuiditetit në ekonomi për vitin 2007, duke 
ushtruar presione në ecurinë e normave të interesave. Pas një vlerësimi analitik 
të faktorëve makroekonomikë, në muajin qershor, Banka e Shqipërisë ka 
vepruar në kahun shtrëngues të politikës monetare duke rritur normën bazë të 
interesit në 5.75 për qind. Kjo rritje synon ruajtjen e pritshmërive inflacioniste, 
në përmbushje të objektivit të inflacionit. Në përputhje me këto zhvillime, 
parashikimet aktuale të rritjes ekonomike dhe të normës së inflacionit për vitin 
2007 mbeten të pandryshuara.

2002 2003 2004 2005 2006* 2007˚ 2008˚
Treguesit e ekonomisë reale (në pikë përqindjeje)
rritja PBB 2.9 5.7 5.9 5.5 5.0 6.0 6.0
IÇK vjetor (mesatar) 5.2 2.4 2.9 2.5 2.4 3.0 3.0
PBB nominale (miliardë lekë) 624.7 682.7 766.1 836.6 896.3 980.0 1,075
Treguesit fiskalë (në përqindje ndaj PBB-së)
Deficiti fiskal (me grante) -6.6 -4.5 -5.1 -3.6 -3.2 -3.9 -3.9
huamarrja e brendshme -3.3 -2.9 -2.3 -2.7 -2.3 -2.0 -2.3
Të ardhura 24.7 24.5 24.1 24.4 25.2 25.9 26.4
Shpenzime 31.4 29.0 29.2 28.0 28.5 29.8 30.3
Sektori i jashtëm
Deficiti tregtar (milionë euro) -1,214 -1,248 -1,307 -1,617 -1,752 -1,985 -2,031
Deficiti llog. korente (% PBB)26 -7.2 -5.3 -3.9 -6.5 -5.8 -7.4 -6.5
Treguesit monetarë (në përqindje ndaj PBB-së)
Oferta monetare (% PBB) 65.3 65.0 65.7 68.4 74.4 79.0 83.3
Kredia për sektorin privat 6.4 7.7 9.4 14.9 21.8 28.7 35.0
Interesi i bonove thesarit 12-m 12.0 9.5 8.1 6.9 7.8 -- --

* Të dhëna paraprake.
˚ Parashikime.
Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, INSTAT.

Tabelë 9. Treguesit kryesorë 
makroekonomikë.
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SEKToRI MoNETAR DHE BILANcI MAKRoEKoNoMIK
Kërkesa për para në ekonomi ka shënuar rritje përtej parashikimeve 

fillestare gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. ritmet e kredidhënies rezultojnë 
më të larta në sajë të rritjes së kërkesës për financimin nga sipërmarrja 
private si dhe të zbehjes së dominimit të huamarrjes së sektorit publik. Banka 
e Shqipërisë ka rishikuar parashikimin për rritjen vjetore të kredisë në 85 
miliardë lekë, kundrejt parashikimit prej 63 miliardë lekësh në fillim të vitit. 
Pas këtij rishikimi, pesha e stokut të kredisë për ekonominë ndaj PBB-së, në 
fund të vitit 2007, parashikohet në rreth 29 për qind. Ndonëse huamarrja e 
brendshme e sektorit publik mbetet e njëjtë, flukset monetare të krijuara nga 
huamarrja e brendshme në sektorin bankar pritet të rezultojnë më të larta27. 
Ky parashikim kuzhtëzohet nga realizimi brenda vitit i shpenzimeve të sektorit 
publik. Kërkesa më e lartë për mjete monetare, kryesisht e sektorit privat, çoi 
në rishikimin e parashikimit të rritjes vjetore të ofertës monetare në rreth 16.3 
për qind, kundrejt parashikimit të fillimvitit prej 11.9 për qind. 

Ecuria e pritur e treguesve monetarë kërkon një politikë monetare të 
kujdesshme që synon ruajtjen e nivelit të normave të interesave, në përputhje 
me një raport të balancuar të kursimeve në ekonomi kundrejt të ardhurave 
kombëtare. ritmet e larta të kredidhënies kanë ndikuar në ekuilibrin e kursim-
konsumit dhe në pozicionin e jashtëm makroekonomik. Kështu, norma e 
kursimeve në ekonomi për vitin 2007, parashikohet në 18.3 për qind të PBB-
së kundrejt parashikimit prej 19.9 për qind në fillim të vitit. Në kushtet e një 
niveli të pandryshuar të investimeve të parashikuara prej rreth 26 për qind 
të PBB-së, norma e financimit të jashtëm është rritur në rreth 7.4 për qind 
të PBB-së kundrejt rreth 6.2 për qind, të parashikuar më parë28. Kjo normë 
përbën përkeqësim të deficitit të llogarisë korente. gjatë këtij viti, ajo pritet të 
pasqyrohet në rritjen e deficitit tregtar.

ritmet aktuale të kredidhënies në ekonomi ndikojnë në prirjen rritëse të 
normës së konsumit në ekonomi. Këta faktorë - ritmet e larta të kredidhënies 
dhe rritja e konsumit - tentojnë të krijojnë presione inflacioniste në ekonomi 
në periudhën afatmesme. gjithashtu, efekti i tyre shprehet në rënien e 
normës së kursimeve kundrejt të ardhurave kombëtare, duke përkeqësuar 
llogarinë korente dhe duke krijuar premisa për çekuilibrime në tregun e kursit 
të këmbimit, në të ardhmen. akumulimi i këtyre faktorëve dhe materializimi 
i mëtejshëm i tyre do të cënonte qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike në 
perspektivë. Banka e Shqipërisë e konsideron një politikë monetare të 
orientuar drejt rritjes së normës aktuale të kursimeve, si një faktor pozitiv në 
qëndrueshmërinë makroekonomike në periudhën afatmesme.
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ShëNIME

1 global PMI Input Price Index llogaritet nga jLMorgan dhe NTC Economics 
në bashkëpunim me ISM dhe IFPSM.

2 Dg ECFIN, në mënyrë të rregullt kryen vrojtime për të vlerësuar ecurinë e 
sektorëve të ndryshëm të ekonomisë për vendet anëtare të BE dhe për vendet 
aplikante për t’u anëtarësuar. Këto vrojtime mbulojnë sektorin e industrisë, 
shërbimeve, tregtisë me pakicë, ndërtimit dhe konsumatorëve dhe nëpërmjet 
tyre llogariten kryesisht treguesit e besimit të biznesit dhe të konsumatorit. Një 
tregues tjetër i rëndësishëm është indeksi i zhvillimeve në sektorin e industrisë, 
PMI, ku vlerësohet ecuria e prodhimit, e porosive të reja, e çmimit të lëndës 
së parë dhe e punësimit.

3 Bosnjë hercergovinë, Kroaci, Mal i Zi, Maqedoni, Serbi dhe Shqipëri. 
4 Interesat për Bosnje hercergovinën dhe Kroacinë janë mesatarë afatgjatë 

të ponderuar, për Serbinë mesatarë totalë të ponderuar dhe për Maqedoninë 
interesa të ponderuar për kredinë dhe depozitat, në denar. Për greqinë dhe 
Italinë është dhënë norma e depozitave për individë me maturitet deri në një 
vit, dhe norma interesit për kredinë e re për shtëpi. Për Kosovën jepet interesi 
i depozitave për individë, me maturim deri në një vit dhe norma e interesit të 
kredive konsumatore.

5 I matur kundrejt 24 partnerëve kryesorë tregtarë të Eurozonës.
6 Tregues i vlerësuar dhe i llogaritur nga personeli i Bankës së Shqipërisë. 
7 Si deflator është përdorur indeksi përkatës në IÇK.
8 Në kushtet e një informacioni të kufizuar dhe të fragmentarizuar për 

degën e bujqësisë, dhe vetëm në bazë të vlerësimeve paraprake të ekspertëve 
të kësaj fushe, ky gjykim duhet marrë me rezerva.

9 Për këtë rubrikë u përgjigjën rreth 615 biznese të sektorëve të prodhimit, 
të ndërtimit dhe të shërbimeve.

10 Për këtë rubrikë u morën në konsideratë vetëm pjesa e të intervistuarve 
që deklarohen si të punësuar në sektorin privat dhe shtetëror. Të përgjigjurit 
ishin rreth 700 konsumatorë.

11 Në nënshportën e Indeksit bazë të Çmimeve të Konsumit, pesha e 
normalizuar e nëngrupit “Bukë dhe drithëra”, është rreth 10 për qind.

12 Qumësht, djathë dhe vezë.
13 Ecuria e çmimeve të mallrave të tregtueshëm përcaktohet nga niveli i 

çmimeve në vendet partnere në tregti dhe efekti i tyre, përcillet ose amplifikohet 
nëpërmjet kursit të këmbimit.

14 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, dhe e rishikuar së 
fundi në muajin maj të vitit 2007.

15 Objektivat në tremujorin e tretë dhe atë të katërt përcaktohen si shumë e 
flukseve monetare dhe bazës së muajit dhjetor 2006.  Për tremujorin e parë, 
baza e llogaritjes është muaji dhjetor 2005. Ndryshimi i bazës rezulton në një 
nivel më të lartë të objektivave sasiorë për muajt shtator dhe dhjetor 2007.

16 Shih pjesën e sektorit fiskal për vlerën e suficitit buxhetor dhe komponentëve 
të tij.

17 Shih: Shtojca statistikore, Tregjet Financiare, Tabela “Normat e interesit 
në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e mëparshme”.
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18 Të dhënat më të fundit i përkasin muajit maj 2007.
19 Interesi i ponderuar rezulton në ulje në muajt maj dhe prill, si pasojë e 

ndryshimit të strukturës sipas peshave të fluksit të ri të depozitave.  
20 Të dhënat më të fundit i përkasin muajit maj 2007.
21 Shih: Shtojca statistikore, Tregjet Financiare: Tabela “Normat e interesit 

dhe ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të kredive në lekë”.
22 Shih: Shtojca statistikore, Tregjet Financiare; Tabela “Normat e interesit 

të depozitave në valutë.”
23 Shih: Shtojca statistikore, Tregjet Financiare; Tabela “Normat e interesit 

të kredive në valutë.”
24 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). Një rritje e NEEr do të thotë mbiçmim i lekut.

25 Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. 
Luhatshmëria e kursit të këmbimit është matur nga treguesi i devijmit 
standard.

26 Të dhënat të rivlerësuara për serinë e deficitit të llogarisë korente që prej 
vitit 2002.

27 Kjo rritje është rezultat i realizimit, në muajin janar të këtij viti, i shpenzimeve 
të parashikuara për vitin 2006.

28 Parashikimi i investimeve është rishikuar lehtësisht në rënie - 25.7 për 
qind kundrejt parashikimit prej 26.0 për qind të PBB-së, në fillim të vitit.  
Norma e financimit të jashtëm është deficiti i llogarisë korente.
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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 1.9
Maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0 3.1 1.4
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9 2.4 2.0
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 2.5

Burimi: INSTAT.

Tabelë 2. Kontributi në inflacionin total i grupeve përbërëse të shportës.
Qershor

- 06
Korrik

- 06
gusht

-06
Shtator

-06
Tetor

-06
Nëntor

-06
Dhjetor

- 06
janar

-07
Shkurt

-07
Mars 
- 07

Prill
-07

Maj
-07

Qershor
-07

Ushqime dhe 
pije joalkolike 0.80 1.86 0.51 -0.45 -0.59 0.45 0.09 0.66 0.70 0.32 -0.51 -0.81 -0.27

Qira,ujë, lëndë 
djegëse,energji 1.04 0.88 1.78 2.32 2.19 1.91 1.87 1.70 1.70 1.84 1.85 1.71 1.27

Transport 0.24 0.19 0.13 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 0.01 0.04 0.04 -0.02 -0.55
hotele, kafe 
dhe restorant. 0.22 0.16 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.17 0.14 0.15 0.23 0.25

Të tjera 0.15 0.15 0.24 0.40 0.40 0.32 0.40 0.34 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30
Totali 2.45 3.24 2.84 2.55 2.24 2.91 2.55 2.86 2.93 2.69 1.88 1.41 2.00

 Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

TrEgUESIT MONETarë

Tabelë �. Ecuria e treguesve monetarë (në miliardë lekë).

 
Maj- 07 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

 absolut Përqindje absolut Përqindje
Paraja jashtë bankave 151.7 -1.2 -0.8 13.4 9.7
Depozitat totale 536.9 1.2 0.2 87.0 19.3
- në lekë 323.6 0.8 0.2 35.9 12.5
- në valutë 213.3 0.4 0.2 51.1 31.5
 
Depozita pa afat 141.1 0.7 0.5 6.9 5.1
- në lekë 73.5 -0.6 -0.7 -9.1 -11.0
- në valutë 67.5 1.2 1.8 15.9 30.8
Depozita me afat 395.8 0.5 0.1 80.1 25.4
- në lekë 250.1 1.3 0.5 44.9 21.9
- në valutë 145.8 -0.8 -0.5 35.2 31.8
 
M1 225.2 -1.7 -0.8 4.4 2.0
M2 475.3 -0.4 -0.1 49.3 11.6
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M3 688.6 0.0 0.0 100.4 17.1
Baza monetare 209.5 -2.0 -0.9 18.8 9.9

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 4. Ecuria e treguesve të MVN sipas grupeve kryesore, maj 2007 (në milionë 
usd). 

Maj - 07 ndryshimi mujor ndryshimi vjetor
Mjete valutore neto 2,390.0 - 70.8 192.4
Mjete valutore 
BSh 1,826.7 - 19.0 257.1
BPD  1,147.1 - 33.3 218.2
Detyrimet valutore
BSh 103.2  - 0.9 - 4.2
BPD 480.6 19.4 287.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 5. Ecuria e treguesve të Kredisë Neto për Qeverinë sipas grupeve kryesore.
 Maj-07 Ndryshime mujore Ndryshime vjetore
Pretendime ndaj qeverisë neto  291,753.4 - 22.25 23,733.6
Banka e Shqipërisë  48,407.9 3,627.5 - 2,545.2
BPD  243,345.5 -3,649.7 26,278.8
Depozita pranë Bankës së Shqipërisë  6,190.6 - 3,313.4 - 638.6
Deficiti buxhetor

 5,261.0 557.7 - 3,729.8
 Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 6. Ecuria e disa treguesve kryesorë.

2004 Qershor
-05

Dhjetor
-05

Qershor
-06

Dhjetor
-06

Mars 
-07

Prill 
- 07

Maj
-07

Oferta e parasë (në miliardë lekë) 507.2 541.8 578.04 594.5 674.3 686 688.6 688.6
Kredi e brendshme (në % ndaj M3) 68.9 69.9 70.03 71.0 71.8 73.9 74.6 75.5
Kredi për qeverinë (në % ndaj M3) 55.1 52.2 48.94 45.3 43.4 42.8 42.4 42.2
Kredi për ekonominë (në % ndaj M3) 13.8 17.7 21.10 25.71 28.4 31.1 32.2 33.1
Kredi për ekonominë (% ndaj totalit të aktiveve) 16.9 20.8 25.11 28.7 31.3 33.6 34.5 35
Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 9.0 11.2 14.57 17.6 21.3 23.4 24.1 24.6
raporti kredi / depozita (në %) 19.0 23.6 28.47 33.7 37.4 40.1 41.4 42.4

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 Mars-07 Prill - 07 Maj-07

Teprica e kredisë (në miliardë lekë) 50.7 69.3 121.6 134.6 152.8 165.3 191.2 213.6 221.7 227.9
Kredi për individët 24.5 30.6 32.3 31.9 32.3 33.3 33.4 33.8 34.2 34.6
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 67.7 68.1 67.6 66.7 66.5 66.2 64.7 64.4
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 32.3 32.5 31.1 30.0 29.6 30.5 30.7 31.1
Kredi afatmesme 33.3 36.0 29.7 30.0 31.2 32.6 31.6 30.6 30.2 29.7
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 37.9 37.5 37.7 37.4 38.8 38.9 39.1 39.3
Lekë 19.6 19.5 26.6 26.0 28.2 29.8 28.9 28.0 28.1 28.6
valutë 80.4 80.5 73.4 74.0 71.8 70.2 71.1 72.0 71.9 71.4

Burimi: Banka e Shqipërisë
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Tabelë 8. Tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit.
Total 
2004

2005 2006 Mars-
07

Prill 
-07 Maj-07

T1 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 18.9 20.2 20.2
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42 45.8 46.7 52.1 55.1 48.3
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 30.1 33 31.2 27.4 23.9 20.5 19.7
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25.7 26 23.0 25.9 24.0 24.4 32.0
Kredi në lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 35 39.6 26.2 35.5 32.1 37.8
Kredi në valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 72.3 65 61.4 73.8 64.5 67.9 62.2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

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

Mars- 
07

Prill-
07

Maj-
07

Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 1.3 1.5 2.4 2.7 2.2 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8
Peshkimi 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.4 0.1 0.1
Industria nxjerrëse 2.35 0.6 0.5 0.5 1.4 2.3 1.0 1.0 1.4 1.5 1.5
Industria përpunuese 15.8 15.6 13.9 13.8 14.2 15.3 15.5 14.3 13.4 13.2 13.0
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 1.7 2.5 2.4

Ndërtimi 10.6 11.2 12.8 13 13.0 12.2 12.6 12.6 12.5 12.6 12.8
Tregtia, riparimi i automobilave dhe 
artikujve shtëpiakë 20.5 19.1 20 18.9 19.0 22.5 23.1 22.4 22.0 21.5 20.9

hotele dhe restorante 2.5 4.7 4.4 4.3 4.8 4.1 3.9 3.5 3.4 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 1.9
aktivitete financiare 0.2 1.1 0.7 0.8 0.7 1.3 0.7 2.1 1.9 1.9 1.9
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 0.1 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.3 0.3 0.4
Shërbime kolektive, sociale dhe personale 8.3 7.4 5.9 5.8 4.6 1.7 2.0 0.6 2.5 2.1 2.5
Të tjera* 29.6 33.7 34.1 35.4 35.7 36.2 35.1 39.2 37.8 38.2 38.3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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 të 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).

Qershor‘07 Ndryshimi
qershor’07- mars’07

Ndryshimi 
mars ’07- dhjetor’06

Norma bazë e interesit 5.50%1 +0.00 0.00
Tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar 1- ditor 5.12 0.61 -0.01
Interesi i tregut ndërbankar 7- ditor 5.67 -0.01 0.44
Tregu primar
yield-i i bono thesarit 3- mujore 5.83 -0.01 -0.75
yield-i i bono thesarit 6- mujore 7.23 0.59 -0.47
yield-i i bono thesarit 12- mujore 7.99 0.86 -0.64
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 8.20 0.55 -0.75
yield-i i obligacioneve 3- vjeçare 8.05 -0.85 0.10
yield-i i obligacioneve 5- vjeçare 9.83 -0.31 0.46

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.
1 Norma e re bazë u miratua në 27 qershor me një rritje prej 25 pikë për qind duke arritur në 
nivelin 5.75 për qind. 
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Tabelë 11. Normat e interesit dhe ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të 
kredive në lekë (në pikë përqindjeje).

Maj ‘07 Ndryshimi
maj‘07-mars’07

Ndryshimi 
mars’07- dhjetor’06

Norma bazë e interesit 5.50 0.00 0.00
Interesi i depozitave në lekë
1 – mujore 3.96% 0.57% 0.04%
3 – mujore 3.68% -0.34% 0.08%
6 –mujore 4.55% -0.09% 0.00%
12 - mujore 5.39% -0.09% 0.02%
24- mujore 5.64% -0.35% 0.11%
36-mujore 7.00% 0.82% -0.24%
Interesi i kredive në lekë
Kredi deri në 6 muaj 14.87% 2.50% 0.19%
Kredi 6 muaj- 1 vit 10.12% -1.54% 0.50%
Kredi 1-3 vjet 16.69% -0.29% -0.72%
Kredi mbi 3 vjet 13.18% 0.67% 0.30%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.

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

Maj ‘07 Ndryshimi
maj‘07-mars’07

Ndryshimi 
mars’07- dhjetor’06

Fed-norma bazë e interesit 5.25% 0.00 0.00
Interesi i depozitave në usd
1 – mujore 3.32% 0.13% 0.16%
3 – mujore 3.61% -0.02% 0.19%
6 – mujore 3.77% -0.15% 0.05%
12 - mujore 4.74% -0.01% 0.46%
24 - mujore 4.68% -0.11% -0.07%
BQE-norma bazë e interesit 3.75%2 0.00 +0.25
Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 3.02% 0.32% 0.16%
3 – mujore 3.33% 0.17% 0.25%
6 - mujore 3.37% -0.06% 0.14%
12 - mujore 3.92% 0.13% 0.34%
24 - mujore 4.11% -0.13% 0.08%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.
2 U rrit me 0.25 pike përqindjeje në 4.00 për qind në qershor 2007. 

Tabelë 1�. Normat e interesit të kredive në valutë (në pikë përqindjeje).

Maj ‘07 Ndryshimi
maj‘07-mars’07

Ndryshimi 
mars’07- dhjetor’06

Interesat e kredive në usd
Kredi deri në 6 muaj 12.25% 2.99% -0.50%
Kredi 6 muaj- 1 vit 9.84% 0.75% -0.02%
Kredi 1-3 vjet 12.06% 5.97% -3.91%
Kredi mbi 3 vjet 11.00% 1.79% 0.15%
Interesi mesatar i ponderuar 11.81% 2.95% -0.56%
Interesat e kredive në euro
Kredi deri në 6 muaj 7.96% -0.01% 0.34%
Kredi 6 muaj- 1 vit 8.33% 0.61% -0.73%
Kredi 1-3 vjet 9.51% 1.41% -0.35%
Kredi mbi 3 vjet 8.50% 0.05% 0.11%
Interesi mesatar i ponderuar 8.53% 0.40% -0.05%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.
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INTErvISTë E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z.arDIaN FULLaNI

dhënë “Zërit të amerikës”, gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të 
Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, 

Zyra e Shtypit, 19 prill 2007

Pyetje: Zoti Guvernator, ju keni ardhur në Uashington në kuadrin e takimeve 
të pranverës që zhvillohen në Fondin Monetar Ndërkombëtar, çfarë keni 
diskutuar gatë takimeve me zyrtarët e Fondit? 

Takimet e Pranverës janë një rast mjaft i rëndësishëm për vendet anëtare, 
për të zhvilluar takime me nivelet më të larta të Fondit Monetar Ndërkombëtar, 
por njëkohësisht për të bashkëbiseduar dhe me kolegë të tjerë, përfaqësues 
të institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare mbi politikat e zhvillimit, 
mbi perspektivat e zhvillimit të një vendi, dhe mbi politikat që një vend do 
të ndjekë, në bazë të programeve ekonomiko – politike, të cilat ka marrë 
përsipër të realizojë. 

veçoria e kësaj rradhe ishte se Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Fondit 
Monetar Ndërkombëtar, zoti Murilo Portugal, konfirmoi ardhjen e tij në 
Tiranë, në muajin maj. është hera e parë që një personalitet kaq i lartë i 
Fondit Monetar Ndërkombëtar vjen në Shqipëri dhe pa diskutim, kjo tregon 
një maturim të Shqipërisë dhe një angazhim më të madh të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar, për të mbështetur reformat në Shqipëri.

Duke qëndruar pak te stabiliteti makroekonomik i vendit. Ka disa vjet që 
thuhet se Shqipëria ka një situatë makroekonomike të qëndrueshme dhe një 
rritje që luhatet në kufijtë e 5-6 për qind, ndërkohë që dihet se ekonomia 
shqiptare mbështetet gjerësisht te sistemi i shërbimeve, në vend që të 
mbështetet te prodhimi industrial. Si mund të ruhet në të ardhmen kjo rritje 
ekonomike në këto kushte?

rritja ekonomike e një vendi është e rëndësishme. Dhe temat ekonomike 
janë gjithmonë të hapura në këto takime me Fondin Monetar Ndërkombëtar 
dhe më gjerë. Elementet kryesore janë ato që lidhen me reformën strukturore. 
Prandaj, është shumë e rëndësishme që për të mbajtur këto ritme të larta të 
zhvillimit, të realizohen reformat me ritmet e planifikuara. 

cilat janë disa nga këto elemente?

Energjia, është një nga problemet kyçe, të cilës ne duhet t’i kushtojmë 
një rëndësi mjaft të veçantë. Zgjidhjet e problemit të energjisë, duhet të 
jenë zgjidhje afatgjata dhe të qëndrueshme, të cilat garantojnë furnizimin e 
ekonomisë me energji, por dhe me kosto të ulët. 

Flitet gjerësisht për informalitetin e ekonomisë shqiptare, sa e ka dëmtuar 
kjo ekonominë realisht?
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Unë nuk jam i mendimit që informaliteti në Shqipëri ose dhe kudo, 
eliminohet me slogane ose me fushata. Kjo ka qenë dhe strategjia jonë: 
zbutja e informalitetit vjen natyrshëm nëpërmjet krijimit të një strukture të gjerë 
shërbimesh. vetë zhvillimi i sektorit bankar dhe atij financiar, zhvillimi i sektorit 
të kreditit, zhvillimi i sektorit të pagesave dhe i shërbimeve bankare e atyre 
financiare në tërësi, kanë bërë që Shqipëria të gëzojë sot një shërbim cilësor 
financiar me një gamë të gjerë produktesh, që pa dyshim, çon në zbutjen 
e informalitetit. rritja e kreditimit në vend, 50 deri në 60 për qind në vit, 
rritja e veprimeve bankare nëpërmjet sporteleve të bankave, ku sot vëllimi i 
veprimeve të kryera nëpërmjet bankave është më i lartë se sa ai me lekë në 
dorë, zhvillimi i pagesave ndërkombëtare, si dhe zhvillimi i mjaft produkteve 
të reja bankare për thithjen në mënyrë zyrtare të dërgesave nga emigrantët, 
janë të gjithë faktorë që kanë ndikuar në mënyrë të dukshme në uljen e 
informalitetit në Shqipëri.

Shikoni rrezikshmëri në shtimin kaq të madh të kreditimit në Shqipëri, 
në kushtet kur nuk ekzistojnë rregullat e nevojshëm për kontrollin e këtij 
fenomeni?

Duhet të kemi parasysh që dy vjet më parë, kreditimi i ekonomisë shqiptare 
ishte në nivelin 7 për qind të PBB-së, ndërsa sot ka arritur në nivelin 21 për 
qind të PBB-së. vërtet ka një proces rritjeje konstante dhe të qëndrueshme, por 
në bazë të analizave tona, kjo nuk është një rritje e pakontrolluar. vihet re një 
rritje në financimin jo vetëm të mallrave të konsumit, por dhe të investimeve. 
gjithashtu, është rritur gama e produkteve të ofruara nga bankat, në lidhje me 
kreditimin e shtëpive dhe ka patur një zhvillim të natyrshëm edhe të kreditimit 
të konsumatorit. 
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

gjatë prezantimit të raportit vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2006 
në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave në Kuvendin e republikës së 

Shqipërisë
Tiranë,  25 prill 2007 

I nderuar zoti Kryetar,

Të nderuar zonja dhe zotërinj anëtarë të Komisionit për Ekonominë dhe 
Financat,

është privilegj i veçantë, që në zbatim të detyrimit ligjor t’ju paraqes raportin 
vjetor të Bankës së Shqipërisë, për vitin 2006. 

Në këtë raport përmblidhet veprimtaria e Bankës së Shqipërisë në 
zbatim të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore. Në pjesën e parë, më lejoni 
të përqendrohem në ecurinë e ekonomisë kombëtare për të trajtuar më tej 
pjesët më specifike, që lidhen me përgjegjësitë institucionale dhe kontributet 
e drejtpërdrejta të Bankës së Shqipërisë në drejtim të kontrollit të inflacionit, 
të ruajtjes së stabilitetit financiar, të përmirësimit të infrastrukturës financiare 
si dhe të rolit tonë në integrimin evropian dhe atë rajonal.

1. ZhvILLIMET EKONOMIKE gjaTë vITIT 2006

Zhvillimi ekonomik i vendit gjatë vitit 2006 ka qenë përgjithësisht në përputhje 
me programin afatmesëm të zhvillimit ekonomik të vendit. Ekonomia shqiptare 
ka patur ritme krahasimisht të kënaqshme rritjeje, në sajë të dinamizmit 
të sektorit privat, stabilitetit makroekonomik dhe fryteve të reformave të 
deritanishme strukturore. Sistemi bankar ka dhënë një stimul të fuqishëm në 
mbështetje të aktivitetit ekonomik, duke rritur kredinë për ekonominë me rreth 
70 miliardë lekë ose mbi 700 milionë dollarë amerikanë.

Në bazë të treguesve të disponueshëm ekonomikë, norma e rritjes 
ekonomike vlerësohet të jetë rreth nivelit 5 për qind. 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 
kontrollin e deficitit buxhetor. 

gjithsesi, realizimi i shpenzimeve kapitale kërkon një vëmendje më të 
madhe, në drejtim të nivelit të planifikuar ashtu edhe përsa i takon ritmikës të 
kryerjes së këtyre shpenzimeve. 
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rritja ekonomike është reflektuar edhe në tregun e punës. Numri i të 
punësuarve në vend ka shënuar rritje, ndonëse ajo ende nuk reflekton tërësisht 
zhvillimet në sektorët e tjerë të ekonomisë. 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. 

Treguesit sasiorë dhe cilësorë të ecurisë ekonomike, flasin për një rritje 
të kënaqshme, të mbështetur kryesisht në aktivitetet e shërbimeve dhe të 
prodhimit industrial. Shitjet e realizuara nga ndërmarrjet ekonomike, gjatë 
nëntëmujorit të parë, ishin rreth 11 për qind më të larta sesa në vitin 2005. 
Fakti që tremujori i parë regjistroi një rritje të lartë vjetore të shitjeve, tregon se 
ndërmarrjet e prodhimit dhe të shërbimeve, i tejkaluan problemet e shkaktuara 
nga kufizimet në furnizimin me energji elektrike, në fund të vitit 2005. Zhvillime 
pozitive janë regjistruar në sektorin e industrisë dhe në mënyrë të veçantë, në 
industrinë përpunuese. aktiviteti tregtar në vend, vazhdon të sigurojë pjesën 
më të madhe të shitjeve, si edhe të shënojë ritme të konsiderueshme rritjeje 
vjetore. 

Sektori i ndërtimit, vlerësohet të ketë patur një ecuri afërsisht të njëjtë me 
atë të vitit të kaluar. Tregues të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të këtij sektori, 
imponojnë domosdoshmërinë për një vëmendje më të madhe, veçanërisht në 
orientimin më të mirë të burimeve financiare, private apo publike. Zhvillimet 
në degën e ndërtimit gjatë viteve të fundit, veçanërisht përqendrimi i skajshëm 
i ndërtimeve në territore të caktuara, dëshmojnë për mungesë të eficiencës së 
politikave të zhvillimit urban, duke mos garantuar qëndrueshmërinë afatgjatë 
të degës. Për më tepër, ende dega e ndërtimit vazhdon të mbizotërohet nga 
ndërtimet për banesa, duke lënë shumë prapa zëra të tjerë strategjikë siç janë 
investimet në infrastrukturën rrugore, në ndërtime industriale, në bonifikime 
dhe infrastrukturë bujqësore përfshirë dhe investime të tjera, që lidhen 
drejtpërdrejt me cilësinë e jetës në komunitetet e vogla urbane dhe rurale.

Prodhimi bujqësor gjatë vitit 2006 ka rikuperuar pjesërisht rënien e ritmit 
të rritjes, të vërejtur gjatë vitit 2005. Projeksioni për rritjen e sektorit në vitin 
2006 qëndron në nivelin 2.5 për qind, duke qenë më i lartë se rritja në vitin 
2005, por më i ulët se norma mesatare e rritjes gjatë pesë viteve të fundit. 
Investimet në sektorin e bujqësisë dhe financimi nga ana e sistemit bankar, do 
të rriten në përputhje me potencialin që ka kjo degë, vetëm nëse eliminohen 
pengesat e krijuara nga probleme të shumta strukturore. 

Toka bujqësore nuk shfrytëzohet në maksimum, si pasojë e migrimit të 
jashtëm dhe të brendshëm dhe problemeve me titujt e pronësisë. Infrastruktura 
relativisht e pazhvilluar e zonave rurale, vështirëson daljen e produkteve në 
treg. Copëzimi i tokës bujqësore pengon organizimin efektiv të prodhimit, ul 
rendimentin dhe rrit koston e përdorimit të mekanikës bujqësore.

Përsa i përket energjisë, Banka e Shqipërisë vlerëson se ajo mbetet sfida 
jonë kryesore në periudhën e afërt dhe atë afatmesme.
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Për rreth një dekadë e gjysmë po përballemi me kufizime të theksuara 
në furnizimin me energji elektrike. Përkimi në kohë i krizave aktuale me një 
ambient global shumë të ndjeshëm ndaj këtij problemi, ka bërë që kostot 
e importimit të burimeve energjitike të jenë relativisht të larta, të cilat në 
terma afatgjatë do të ishin të papërballueshme. Nga vrojtimet e Bankës së 
Shqipërisë rezulton se pasojat negative që kjo situatë krijon, janë të shumta 
dhe të lidhura drejtpërsëdrejti me aktivitetin ekonomik të sektorit prodhues si 
në nivel korrporatash ashtu edhe në atë të biznesit të vogël apo të mesëm. 
Përsëritja e herëpashershme rrit rrezikun që periudhat me kufizime të ndjeshme 
të energjisë, të mos konsiderohen më si goditje rastësore por gjithnjë e më 
shumë të klasifikohen si faktorë të përhershëm, të cilët duhen faktorizuar në 
kostot e prodhimit dhe për rrjedhim, në politikat e formimit të çmimeve dhe 
në pritjet për to.

Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë vlerëson se, duke filluar që nga viti 2007, 
të gjithë aktorët vendimmarrës përkatës nevojitet të zbatojnë një politikë të re 
administrimi, konkrete, të ndryshme nga praktika 15-vjeçare. Pjesë integrale 
e saj nuk duhet të jetë vetëm administrimi i burimeve aktuale energjitike, por 
dhe hapat konkretë në rrjetin shpërndarës si masa afatshkurtra për të kaluar 
në veprime më afatgjata, që do të kuptonin ndërtimin e burimeve alternative 
të energjisë. Zgjidhja sa më e shpejtë e situatës energjitike, do të ketë ndikime 
pozitive për biznesin shqiptar, për shëndetin e financave publike, për zhvillimin 
e qëndrueshëm ekonomik të vendit dhe për stabilitetin makroekonomik. 

Në përfundim të kësaj pjese të parë, do të doja të evidentoja disa çështje të 
tjera, të cilat mendoj se duhet të përfshihen në listën e prioriteteve të zhvillimit 
afatmesëm ekonomiko-financiar të vendit. Ekonomia shqiptare po largohet 
nga statusi i një ekonomie në tranzicion duke iu afruar atij të një ekonomie në 
zhvillim. Ky hap cilësor kërkon thellimin e mëtejshëm të reformave strukturore, 
rritjen e efektivitetit të politikave të zhvillimit dhe zgjerimin e kapaciteteve 
absorbuese të vendit, në drejtim të rritjes së konkurrueshmërisë së ekonomisë 
shqiptare në kontekstin rajonal dhe më gjerë.

Si një çështje të afërt dhe të perspektivës do të evidentoja thellimin e 
vazhdueshëm të deficitit tregtar. Edhe pse momentalisht pozicioni i jashtëm i 
vendit, i materializuar në tregues të tillë si borxhi i jashtëm, niveli i rezervave 
valutore apo pozicioni i përgjithshëm i bilancit të pagesave nuk paraqitet 
problematik, vlerësoj se rritja e eksporteve nuk është e mjaftueshme, 
veçanërisht në kontekst të varësisë së lartë që ka ekonomia shqiptare ndaj 
dërgesave të emigrantëve. Deficiti korent relativisht i lartë, rreth nivelit 7.6 për 
qind të PBB-së, është një argument më shumë në këtë drejtim. Ky i fundit, në 
prani edhe të një deficiti fiskal, rrit ekspozimin e ekonomisë tonë dhe bën të 
domosdoshëm sigurimin e prurjeve valutore të një natyre më të qëndrueshme. 
Kjo, do të përkthehej në një nevojë për më shumë investime të huaja direkte 
cilësore, të cilat nga ana e tyre do të kontribuonin në një rritje të qëndrueshme 
të eksporteve. 

Për këtë qëllim, duke përfituar edhe nga një ambient global, i cili në 
vazhdimësi është në kërkim të tregjeve të reja, do të sugjeroja një strategji 
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kombëtare marketingu më cilësore. Në këtë strategji, duhet të evidentohen 
në mënyrë profesionale dhe bashkëkohore, të gjitha nismat e fundit dhe 
oportunitetet e shumta që ofron Shqipëria. gjithashtu, mendoj se ka ardhur 
koha që në planet tona afatgjata të zhvillimit, duhet të integrojmë edhe projekte 
të përbashkëta rajonale. Infrastruktura rrugore, energjia, komunikacioni, 
turizmi e fusha të tjera, janë ende të pazhvilluara në nivel rajoni. Për këtë 
arsye, vlerësoj se projektet rajonale të natyrës strategjike ngjallin një shkallë 
më të lartë interesimi tek investitorët vendas dhe të huaj. Ekonomitë e rajonit 
të marra të shkëputura, janë relativisht të vogla, por të marra të gjitha së 
bashku, mendoj se formojnë një treg tërheqës me shumë mundësi investimi.

Këto vitet e fundit, është vërejtur gjerësisht se shkalla e depërtimit të 
investimeve të huaja në rajonin tonë është relativisht e vogël dhe kryesisht, 
pasqyron procesin e privatizimit të pasurive të rëndësishme publike. E njëjta gjë 
ka ndodhur edhe me ekonominë shqiptare. Më konkretisht, gjatë periudhës 
2000 – 2006, investimet e huaja direkte të marra së bashku, sipas statistikave 
të bilancit të pagesave, llogariten rreth 1.45 miliardë usd, rreth 3.5 për qind 
e PPB-së së realizuar në të njëjtën periudhë. 

Në qoftë se do të identifikonim arsyet pse flukset e FDI janë kaq modeste, 
mund të përmendnim problemet komplekse që karakterizojnë rajonin tonë, 
ndërkohë që edhe në plan kombëtar ekzistojnë arsye të ndryshme, të cilat ulin 
aftësinë thithëse të ekonomisë sonë. 

Banka e Shqipërisë mendon se niveli aktual i zhvillimit të vendit, krijon 
mundësi të mëdha në këtë drejtim. Eksperienca e vendeve të sapoanëtarësuara, 
ka treguar se nënshkrimi i MSa dhe negociatat që pasojnë atë, janë ndjekur 
nga fluks i lartë FDI-sh. gjithsesi, nuk mund të pretendojmë që ky fenomen 
do të jetë automatikisht i pranishëm edhe në Shqipëri. Për këtë arsye, Banka 
e Shqipërisë gjykon se thellimi i mëtejshëm i reformave strukturore është i 
domosdoshëm dhe se ky proces, duhet të pasohet me përmirësimin e klimës 
së biznesit dhe me rritjen e shkallës së zbatimit të ligjit.

Si problem të fundit, por jo më të parëndësishmin, do të doja të ekspozoja 
shkallën ende të ulët të mbulimit të aktivitetit ekonomik me të dhëna 
statistikore. Politika monetare që ne po ndjekim, është një proces sa dinamik 
aq dhe vizionar. Përveç ekzistencës së tregjeve eficiente ajo kërkon edhe një 
mbështetje të gjerë me të dhëna statistikore të freskëta dhe metodologjikisht 
të sakta. 

Pavarësisht përpjekjeve tona të vazhdueshme dhe mirëkuptimit që kemi 
gjetur tek INSTaT, ne e shikojmë të domosdoshme që të apelojmë për një 
vëmendje më të madhe të të gjithë shoqërisë dhe institucioneve përkatëse 
në veçanti, në drejtim të shtimit të informacionit statistikor dhe konsolidimit 
të mëtejshëm të atij ekzistues. Ka ardhur koha që të gjitha institucionet 
monitoruese, licencuese, vendimmarrëse përfshirë dhe organizatat e shumta 
joqeveritare, të ndjejnë një përgjegjësi më të madhe në këtë drejtim. është 
momenti që ato të zhvillojnë modele vlerësimi dhe matjesh të tërthorta, për 
shumë nga treguesit demografikë, ekonomikë, socialë dhe financiarë. 
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Më lejoni tashmë të prezantoj një çështje tjetër të rëndësishme të fjalës 
time, që ka të bëjë me një nga përgjegjësitë kryesore ligjore të Bankës së 
Shqipërisë, stabilitetin e çmimeve të konsumit.

2. ZhvILLIMET Në INFLaCION DhE POLITIKa MONETarE

Inflacioni i çmimeve të mallrave të konsumit gjatë vitit 2006, është luhatur 
në pjesën më të madhe midis kufijve të intervalit 2 - 3 për qind. viti u mbyll 
me një normë vjetore të inflacionit prej 2.5 për qind. Kjo vlerë ishte pranë 
inflacionit mesatar vjetor prej 2.4 për qind, duke qenë e njëjtë me atë të vitit 
2005. Presionet inflacioniste ndonëse në mënyrë të moderuar, kanë ardhur 
në rritje gjatë vitit 2006. Norma mesatare e inflacionit vjetor u ngjit në 2.7 për 
qind, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit, nga 2.0 për qind që ishte në gjysmën 
e parë të vitit.

Në përgjithësi, stabiliteti i inflacionit mesatar vjetor gjatë viteve të fundit, 
flet për qëndrueshmëri të normës së inflacionit, pavarësisht nga luhatjet në 
kohë dhe në madhësi, të faktorëve që kanë kushtëzuar ecurinë e çmimeve 
të konsumit. Zhvillimet në anën e kërkesës dhe të ofertës së ekonomisë kanë 
qenë të balancuara, duke mos krijuar premisa për presione inflacioniste. 

Politika fiskale ka respektuar treguesit e programuar në nivel vjetor, duke 
stabilizuar ndikimin e komponentit të sektorit publik në kërkesën agregate. 
Po kështu, politika monetare ka kontrolluar kushtet e likuiditetit, zhvillimin 
e normave të interesit dhe ka ndjekur ecurinë e kursit, duke monitoruar 
nëpërmjet tyre stimujt financiarë të aktivitetit ekonomik. Nga ana tjetër, nivelet 
e ulta të inflacionit gjatë viteve të fundit, janë reflektuar në ankorimin e pritjeve 
inflacioniste të ekonomisë pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Ky faktor 
i fundit, mund të ketë kontribuar në frenimin e efekteve të raundit të dytë, 
që mund të shkaktonin në ekonomi disa nga goditjet e ofertës, me të cilat u 
përball ekonomia shqiptare, si çmimet e larta të naftës dhe rritjet e çmimeve 
të administruara.

KUSHTET MoNETARE DHE VENDIMET E PoLITIKëS MoNETARE 
vendimet e politikës monetare për normën bazë të interesit në ekonomi, 

janë ndërmarrë në bazë të analizave të vazhdueshme të zhvillimeve korente 
dhe të pritshme, të faktorëve të kërkesës dhe të ofertës, me origjinë në 
ambientin e brendshëm dhe të jashtëm. Në kushtet kur u evidentua një 
gjallërim i presioneve inflacioniste dhe në praninë e një numri faktorësh që 
pritej të favorizonin më tej këtë situatë, Banka e Shqipërisë vendosi për një 
ndryshim të kahut të politikës monetare, në fillim të tremujorit të tretë të vitit 
2006. Ky ndryshim erdhi pas një periudhe neutraliteti, që zgjati rreth 1.5 
vjet. Ndryshimi i kahut të politikës monetare, u materializua në dy rritje të 
normës bazë të interesit, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006. Në muajt 
korrik dhe nëntor 2006, norma e marrëveshjeve të riblerjes njëjavore u rrit 
përkatësisht me nga 0.25 për qind. Maturia në vendimmarrjen e politikës 
monetare, gjeti shprehje në distancimin në kohë të dy lëvizjeve shtrënguese 
në normat e interesit. 
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Në periudhën kohore korrik – nëntor 2006, janë bërë vlerësime të 
vazhdueshme mbi masën e reagimit dhe ndjeshmërinë e tregut bankar ndaj 
qëndrimit të politikës monetare mbi normat e interesit. rritja totale e këtyre të 
fundit me 0.5 pikë përqindjeje, vlerësohet të ketë normalizuar ritmet e rritjes 
vjetore të ofertës së parasë, duke iu përgjigjur në mënyrë më të plotë kërkesës 
për mjete monetare, nga ana e sektorëve publik e atij privat. veprimet e 
politikës monetare kanë ndihmuar në stabilizimin e pritjeve inflacioniste të 
agjentëve ekonomikë, për një periudhë afatmesme.

PoLITIKA FISKALE 
Banka e Shqipërisë vlerëson se gjatë vitit 2006, politika fiskale ka 

mbështetur kënaqshëm zhvillimet në inflacion. Treguesit fiskalë u realizuan 
brenda kufijve të programit buxhetor, duke mos krijuar premisa për rritjen e 
presioneve inflacioniste në ekonomi. gjatë tremujorit të katërt të vitit 2006, u 
konstatua një përqendrim i lartë i shpenzimeve buxhetore. realizimi i deficitit 
buxhetor në fund të vitit, i vlerësuar me rreth 3.2 për qind të PBB-së apo 0.7 
pikë përqindjeje më i ulët se ai i një viti më parë, ka ndikuar në tkurrjen e 
presioneve inflacioniste dhe në kontrollin e zgjerimit monetar.

FAKToRë Të KëRKESëS
Kërkesa e brendshme gjatë vitit 2006, ka mbështetur në një masë të 

konsiderueshme ritmet pozitive të rritjes ekonomike. Ecuria e mirë e kërkesës 
së brendshme është reflektuar nga një numër treguesish të aktivitetit 
ekonomik. Kështu, treguesi i shitjeve për nëntëmujorin e parë të vitit, shënoi 
një rritje vjetore prej 12.4 për qind. Në mënyrë të veçantë, rritja e importeve 
të makinerive dhe pajisjeve dhe rritja e kredive për pasuri të patundshme, 
janë tregues të zgjerimit të investimeve në vend. Kërkesa e brendshme ka 
ardhur në rritje edhe si pasojë e zgjerimit të shpejtë të aktivitetit kreditues, i cili 
shënoi një rritje prej 57 për qind në terma vjetorë. Krahas efekteve pozitive 
të zgjerimit të investimeve, rritja e kërkesës së brendshme ushtron presion për 
rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. 

Në mungesë të ndonjë presioni të dukshëm inflacionist nga ana e kërkesës, 
mund të vlerësohet se ekonomia shqiptare po shfrytëzon kapacitetet e lira pa 
rritur kostot dhe rrjedhimisht, çmimet përfundimtare të mallrave dhe shërbimeve. 
gjithashtu, duhet theksuar se një pjesë e kësaj kërkese të brendshme është 
plotësuar nëpërmjet rritjes së importeve dhe të deficitit tregtar, duke lehtësuar 
presionin mbi çmimet e konsumit.

FAKToRë Të oFERTëS
Çmimet e importit. Ekonomia shqiptare është një ekonomi relativisht e 

hapur dhe, për pasojë, çmimet e importit përbëjnë një element të rëndësishëm 
të inflacionit në vend. Përgjithësisht, gjatë këtij viti, kushtet ekonomike të 
partnerëve tregtarë të Shqipërisë kanë qenë të favorshme, duke lehtësuar 
kontrollimin e presioneve nga ana e ofertës dhe duke mundësuar respektimin 
e objektivit të inflacionit. 

Çmimi i naftës. Çmimet e konsumit gjatë vitit 2006 u ndikuan nga situata 
e tensionuar në tregun ndërkombëtar për çmimin e naftës. Ndikimi i këtij 
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faktori, përsa i përket intensitetit të veprimit në normën e inflacionit, nuk ishte i 
njëtrajtshëm, duke qenë më i lartë gjatë nëntë muajve të parë të vitit dhe duke 
shënuar rënie, gjatë tremujorit të fundit.

Kursi i këmbimit. gjatë vitit 2006, zhvillimet në kursin e këmbimit kanë 
mbështetur dobësimin e presioneve inflacioniste të kahut të ofertës. Monedha 
vendase është mbiçmuar ndaj dollarit amerikan dhe ka ruajtur të pandryshuar 
pozitën e saj në lidhje me euron. Tendencat mbiçmuese të lekut, ndonëse të 
dobësuara në muajt e fundit, kanë bërë që çmimi i importeve në monedhën 
vendase të bjerë. Në këtë mënyrë, kursi i këmbimit ka ndihmuar në frenimin 
e efektit të çmimit të lartë të naftës në tregjet botërore dhe në ruajtjen e një 
norme të ulët inflacioni. 

Prodhimi bujqësor. Prodhimi bujqësor është një ndër faktorët kryesorë 
të brendshëm, që kushtëzojnë zhvillimet në çmimet e konsumit. Sasia e 
prodhimeve bujqësore vendase, ndikon në mënyrë të menjëhershme nivelin 
e çmimeve të mallrave ushqimorë. gjatë vitit 2006, efekti sezonal i rritjes së 
prodhimit bujqësor, është shfaqur më me vonesë sesa në vitet e kaluara, duke 
bërë që rënia e çmimeve të mallrave ushqimorë të regjistrohej vetëm në muajt 
shtator dhe tetor. 

Çmimet e prodhimit. gjatë vitit 2006, çmimet e prodhimit vazhduan të 
ndjekin prirjen rënëse, të vërejtur që prej muajit prill 2005. Megjithatë, 
përqendrimi i indeksit të çmimeve të prodhimit në sektorin prodhues të 
industrisë, e vështirëson krahasimin e tij me indeksin e çmimeve të konsumit. 
gjithashtu, vlerësohet se pjesa e prodhimit vendas nuk është ende një përbërës 
përcaktues i ofertës së mallrave në tregun vendas, duke mos ndikuar kështu 
çmimet e konsumit. 

Papunësia dhe pagat. Ecuria e mirë e aktivitetit ekonomik gjatë vitit 
2006 u reflektua dhe në treguesit e tregut të punës, dhe kryesisht në nivelin 
e papunësisë. Mundësi të reja punësimi u krijuan, duke bërë që norma e 
papunësisë të vazhdojë prirjen rënëse të vërejtur prej më shumë se dy vjetësh. 
Përmirësime janë vërejtur dhe në drejtim të të ardhurave. Kështu, pagat në 
sektorin shtetëror, paga minimale dhe pensionet kanë pësuar rritje sipas 
programit të buxhetit. Ecuria e deritanishme e inflacionit tregon se ekonomia 
shqiptare nuk vuan nga mospërputhje të ndjeshme midis rritjes së pagave dhe 
produktivitetit. 

Pritjet inflacioniste. Pritjet e biznesit dhe të publikut në terma afatshkurtër 
deri afatmesëm, janë luhatur rreth niveleve të faktuara të inflacionit. Sipas 
vlerësimeve periodike të Bankës së Shqipërisë, pritjet e publikut kanë 
konverguar, në pjesën më të madhe, rreth vlerave 1 - 3 për qind. Ndërkohë, 
pritjet e biznesit për ecurinë e çmimeve, shfaqin një luhatshmëri më të lartë. 
Në ankorimin e pritjeve të publikut të gjerë drejt vlerës së inflacionit të synuar 
nga Banka e Shqipërisë, një rol të rëndësishëm ka luajtur politika monetare 
dhe konsolidimi i stabilitetit makroekonomik. 
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3. ZhvILLIMET Në OFErTëN E ParaSë

gjatë pjesës më të madhe të vitit 2006, treguesit monetarë kanë pasqyruar 
kërkesën e stabilizuar për mjete monetare. ritmi mesatar i rritjes së M3, 
rezultoi 12 për qind. Kërkesa për para e sektorit publik u rrit me vetëm 3.3 për 
qind, gjatë vitit 2006. Kjo huamarrje, relativisht e ulët, ka balancuar ritmet 
e larta të kreditimit të sektorit privat, duke influencuar pozitivisht në ruajtjen 
e stabilitetit monetar. Në përputhje me tendencën e vënë re gjatë viteve të 
fundit, zhvillimet monetare janë karakterizuar nga zhvendosja drejt mjeteve 
monetare më afatgjata. 

Ecuria e parasë jashtë bankave ka ndjekur tendencën e përgjithshme të 
kërkesës për para. Pesha e parasë jashtë bankave ndaj M3 në fund të vitit, 
shënoi 24.2 për qind ose 1.7 pikë përqindjeje më pak se një vit më parë. Në 
terma nominalë, paraja jashtë bankave pësoi rritje prej 13.6 miliardë lekësh 
ose 9.1 për qind.

ambienti makroekonomik, gjatë vitit 2006, ka qenë i favorshëm për rritjen 
e qëndrueshme të depozitave në lekë të sistemit bankar. Normat pozitive të 
interesave realë janë shoqëruar me rritje të mëtejshme të depozitave në lekë. 
Depozitat në lekë janë rritur me 38 miliardë gjatë vitit 2006, duke plotësuar 
nevojat prej 35.9 miliardë lekësh të ekonomisë dhe të qeverisë për kredi në 
monedhën kombëtare. 

Në vitin 2006, depozitat në valutë janë rritur me rreth 29.4 për qind. ritmi 
më i lartë i rritjes së depozitave në valutë kundrejt ritmit të rritjes së ofertës 
monetare, ka çuar në rreth 29 për qind raportin e depozitave në valutë ndaj 
M3. Pesha e depozitave në valutë ndaj totalit të depozitave u rrit në 38.5 për 
qind, kundrejt 35.5 për qind në vitin 2005.

4. KërKESa Për Para

Zgjerimi i kërkesës për para kulmoi në muajin dhjetor me një rritje vjetore 
prej 16.7 për qind. Kontributin kryesor në rritjen e kërkesës për para gjatë 
vitit e ka dhënë kredia për ekonominë. Ky kontribut shënoi maksimumin e 
tij në muajin qershor, duke ardhur në zbehje në muajt në vijim, si pasojë 
e rritjes së huamarrjes publike. Pozicioni valutor me jashtë ka ruajtur një 
peshë relativisht të qëndrueshme në krijimin e mjeteve monetare gjatë 
vitit.

KREDIA PëR EKoNoMINë
Zhvillimi i sistemit bankar dhe rritja e rolit të bankave si ndërmjetës 

financiarë, kanë sjellë zgjerim të ndjeshëm të aktivitetit kreditues gjatë viteve 
të fundit. Portofoli i kredisë arriti në 191.2 miliardë lekë ose 21.3 për qind 
të PBB-së, në fund të vitit 2006. Portofoli i kredisë për ekonominë përbënte 
31.3 për qind të totalit të aktiveve të sistemit bankar dhe rreth 37.4 për qind 
të depozitave të sistemit bankar. 
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Në terma absolutë, kredia për ekonominë u rrit me 69.3 miliardë lekë 
gjatë vitit 2006, krahasuar me rritjen prej 52 miliardë lekësh gjatë 2005-ës. 
Në dy vitet e fundit, bankat tregtare kanë plotësuar më mirë kërkesën në rritje 
për kredi në lekë. Në fund të vitit 2006, kredia në lekë përbënte 29 për qind 
të portofolit të kredisë, duke shënuar një zgjerim të moderuar në peshën e 
saj.

Kredia për bizneset përbën pjesën kryesore të portofolit të bankave, duke 
arritur në 66.5 për qind të totalit në fund të vitit 2006. Në terma vjetorë, kredia 
për biznese u rrit me 52 për qind. Struktura e shpërndarjes së kësaj kredie, 
sipas përdorimit, ka tentuar të bëhet më uniforme, krahasuar me një vit më 
parë. Pjesa më e madhe e kredisë për bizneset (34.5 për qind), përdoret për 
blerjen e pajisjeve dhe makinerive. Ndërkohë që, 23.2 për qind e portofolit 
të kredisë për biznese, është përdorur për financimin e investimeve të zgjerimit 
të sipërfaqeve të kryerjes së aktiviteteve.

Kredia për individët arriti në 7 për qind të prodhimit të brendshëm bruto, 
në vitin 2006 ose 33.5 për qind e totalit të portofolit të kredisë. Më shumë se 
gjysma e kredisë së individëve (59.3 për qind) është akorduar për financimin 
e blerjeve të pasurive të paluajtshme. Ndërkohë që rritje ka shënuar edhe 
financimi i blerjeve të mallrave të konsumit. raporti i kredisë për konsum, 
në totalin e portofolit të individëve është 27.3 për qind, nga 20 për qind një 
vit më parë. Në veçanti, kredia konsumatore ka njohur rritje të dukshme në 
muajt karakteristikë të pushimeve verore si dhe gjatë muajve të fundit të vitit, 
në periudhën e festave. 

Duke u ndalur në kreditimin e sektorëve të veçantë, duhet theksuar se 
sektori i tregtisë mbetet më i kredituari nga sistemi bankar, me 22.4 për qind 
të portofolit të kredisë. Kredia për sektorin e ndërtimit ka paraqitur frenim të 
ritmeve të rritjes, gjatë vitit 2006. Ky sektor paraqiti shenja të përkohshme 
përmirësimi gjatë muajve të verës, duke iu rikthyer më pas trendit rënës. 
Ndërkohë, kreditimi i ulët i sektorit të bujqësisë tregon për probleme të 
vazhdueshme strukturore, që pengojnë kreditimin e këtij sektori.

Në shpërndarjen gjeografike të kredisë, vihet re se 68 për qind e portofolit, 
është e përqendruar në Tiranë. Pas saj, renditen Durrësi dhe vlora, me 8 
dhe 4 për qind të portofolit të kredisë, përkatësisht. Kjo tregon rëndësinë 
e madhe ekonomike të zonës së Tiranës si dhe nevojën për përmirësimin e 
infrastrukturës ekonomike, në pjesën tjetër të vendit.

MJETET VALUToRE NETo
Pozicioni valutor i sistemit bankar është përmirësuar, gjatë vitit 2006. Mjetet 

valutore neto të sistemit bankar arritën në nivelin 2.4 miliardë usd në fund të 
këtij viti, duke shënuar një rritje vjetore prej rreth 440 milionë usd.

KëRKESA PëR PARA E QEVERISë
Llogaria e qeverisë ka paraqitur një ecuri jo të zakontë, gjatë vitit 2006. Për 

pjesën më të madhe të vitit, kërkesa për para e qeverisë ka qenë negative, 
duke e përqendruar huamarrjen e brendshme të planifikuar, në dy muajt e 
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fundit të vitit. Financimi gjithsej i deficitit për vitin 2006, rezultoi rreth 22.6 
miliardë lekë.

5. TrEgU FINaNCIar DhE NOrMaT E INTErESIT

viti 2006 është karakterizuar nga rritja e aktivitetit në tregun e parasë 
dhe në tregun e kapitaleve, ndërkohë që ecuria e normave të interesit është 
orientuar përgjithësisht, nga politika monetare e Bankës së Shqipërisë. Në 
kushtet e tepricës së likuiditetit, normat e interesit kanë patur një tendencë 
rënëse gjatë gjysmës së parë të vitit. Pas sinjalizimit të shtrëngimit të kushteve 
monetare në gjashtëmujorin e dytë, normat e interesit kanë qenë në rritje.

Tregu ndërbankar ka qenë më aktiv gjatë vitit 2006, duke siguruar një 
mënyrë më efektive për administrimin e fondeve të tepërta të bankave. 
vëllimi mesatar ditor i transaksioneve, arriti shifrën 1.6 miliardë lekë ose 
0.2 miliardë lekë më shumë se mesatarja e vitit të kaluar. Tregu ndërbankar 
është karakterizuar nga ngushtimi i diferencës së normave të interesit sipas 
maturiteteve dhe pozicionimi i tyre pranë normës bazë të interesit. Spread-
i mesatar midis interesave njëditorë dhe shtatëditorë zbriti në 0.7 pikë 
përqindjeje në vitin 2006, nga 1.6 pikë përqindjeje në vitin 2005.

Në gjysmën e parë të vitit 2006, ka pasur një ulje të vazhdueshme të 
yield-eve të bonove të thesarit dhe të obligacioneve të qeverisë, si pasojë 
e kërkesës së ulët të qeverisë për financim. Në gjysmën e dytë të vitit 2006, 
pas sinjaleve shtrënguese të Bankës së Shqipërisë dhe rritjes së kërkesës për 
likuiditete në sistem, pati një rritje graduale të këtyre yield-eve. Krahasuar 
me një vit më parë, yield-et janë rritur përkatësisht me 0.83 pikë përqindjeje, 
0.45 pikë përqindjeje dhe 0.98 pikë përqindjeje. 

Emetimet e obligacioneve të qeverisë janë rritur krahasuar me vitin e kaluar, 
duke bërë që portofoli i bankave, të vetmet pjesëmarrëse në këtë treg, të rritet 
me 37.0 miliardë lekë. Pesha që zënë obligacionet kundrejt totalit të letrave 
me vlerë të qeverisë është rritur në 22 për qind në vitin 2006, nga 12 për 
qind vitin e kaluar. Struktura e maturiteteve të tyre varion nga 2 deri në 5 vjet. 
Obligacionet pesëvjeçare u emetuan për herë të parë, në muajin nëntor të 
këtij viti, për shumën 6.3 miliardë lekë. Kërkesa për to rezultoi më e lartë sesa 
shuma e emetuar. 

Tregu i depozitave në lekë është karakterizuar nga ulja e interesave, në 
gjysmën e parë të vitit 2006 dhe rritja e tyre, pas sinjaleve shtrënguese të 
politikës monetare. Normat e interesit janë rritur më shpejt për afatet e gjata 
të maturimit, duke reflektuar përshtatjen e kohëzgjatjes së tyre me rritjen e 
borxhit afatgjatë të qeverisë. 

Normat e interesit për kreditë në lekë janë ulur në të gjitha afatet, gjatë vitit 
2006. Interesi mesatar i ponderuar në muajin dhjetor 2006 zbriti në 12.92 
për qind, nga 13.50 për qind që ishte një vit më parë. Me gjithë uljen e kostos 
së ndërmjetësimit në krahasim me vitin e kaluar, niveli i spread-it mbetet ende 
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relativisht i lartë. ai ndikohet nga konkurrenca jo e plotë në këtë treg dhe nga 
natyra me rrezikshmëri më të lartë e kredive të akorduara në lekë.

Në tregun e depozitave në valutë, normat e interesave në dollarë dhe në 
euro kanë vazhduar trendin e tyre rritës, si rezultat i shtrëngimit të politikës 
monetare nga Fed-i dhe Banka Qendrore Evropiane, gjatë vitit 2006. Në 
të njëjtën kohë, janë rritur dhe normat e interesave për kreditë e akorduara 
në këto monedha. rritja më e madhe e këtyre interesave ka qenë në kreditë 
nga 6 muaj në një vit, në euro dhe në kreditë deri në 6 muaj, në dollarë. 
Në fund të vitit 2006, interesat mesatarë të ponderuar të kredive në dollarë, 
arritën 9.42 për qind dhe interesat e kredive në euro arritën në 8.17 për qind, 
nga 8.47 për qind dhe 7.95 për qind që ishin përkatësisht në fund të vitit të 
kaluar. 

6. KUrSI I KëMBIMIT

gjatë vitit 2006, leku ka ruajtur tendencën mbiçmuese ndaj valutave 
kryesore, ndonëse me një intensitet më të ulët. Në terma vjetorë nominalë 
efektivë, leku është mbiçmuar mesatarisht me 1.1 për qind gjatë vitit 2006. 
Një vit më parë, ky mbiçmim ishte 2.8 për qind. Diferenca e normave të 
interesit lekë-valutë, edhe pse në rënie gjatë tre viteve të fundit, ka vazhduar 
të jetë në nivele pozitive. 

Zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2006, kanë mbështetur një monedhë 
vendase të qëndrueshme. Presionet mbiçmuese për lekun, janë përqendruar 
kryesisht në muajt korrik-gusht dhe dhjetor. Përveç hyrjes sezonale të valutës, 
që është faktori kryesor i forcimit të lekut në këtë periudhë, në treg janë 
reflektuar dhe rritjet e normës bazë të interesit. 

Oferta e lartë e valutës në këtë periudhë, është thithur pjesërisht nga 
ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë, të cilat kanë synuar përmbushjen e objektivit 
të saj për rritjen e rezervës ndërkombëtare neto, në përputhje me programin e 
përgjithshëm makroekonomik të vendit. 

7. INSTrUMENTET E POLITIKëS MONETarE

Marrëveshja e riblerjes me maturim njëjavor me çmim fiks, është instrumenti 
kryesor i përdorur gjatë vitit 2006. Në përputhje me situatën e likuiditetit, 
Banka e Shqipërisë është zhvendosur nga marrëveshjet e riblerjes tek ato të 
anasjellta, ndërkohë që edhe afati i maturimit ka ndryshuar nga javor deri 
në tremujor. Ky spektër lëvizjesh, është imponuar nga faktorë sezonalë, nga 
sjellja e buxhetit si edhe nga nevoja për të përforcuar sinjale të caktuara, të 
politikës monetare. 

Për të plotësuar nevojat më afatgjata të tregut me likuiditet, gjatë 4 muajve 
të fundit të vitit 2006, u kryen katër transaksione blerjeje me të drejta të plota 
të bonove të thesarit, me vlerë nominale totale prej 3.2 miliardë lekësh. 
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gjatë vitit 2006, për investimin e likuiditeteve të lira, bankat e nivelit të 
dytë përdorën instrumentin e depozitës njëditore pranë Bankës së Shqipërisë, 
mesatarisht për 1.6 miliardë lekë në ditë ose 0.82 miliardë lekë më shumë 
se në vitin 2005. 

Kredia njëditore është përdorur vetëm në shtatë raste, pavarësisht mungesës 
së likuiditetit gjatë tremujorit të tretë të vitit. Për të katërtin vit rradhazi, 
instrumenti i fundit kreditues i Bankës së Shqipërisë, kredia lombard nuk pati 
asnjë rast përdorimi.

Instrumenti i rezervës së detyruar, u përdor në vazhdimësi edhe gjatë vitit 
2006 për të tërhequr likuiditetin e sistemit bankar. ritmi mujor i rritjes së 
rezervës së detyruar në lekë gjatë vitit 2006, ishte mesatarisht më i lartë se 
gjatë vitit 2005, 0.92 për qind kundrejt 0.76 për qind, duke reflektuar rritjen 
në kategoritë respektive që përfshihen në llogaritjen e rezervës së detyruar. 

8. aDMINISTrIMI I rEZErvëS vaLUTOrE

gjatë vitit 2006 rezerva valutore bruto, e vlerësuar dhe e raportuar në usd, 
është rritur me 368.06 milionë usd, duke regjistruar në fund të muajit dhjetor, 
vlerën 1,793.12 milionë usd.

Nga kjo rritje, rreth 205 milionë usd janë akumulim nga ndërhyrjet valutore 
të Bankës së Shqipërisë. Këto ndërhyrje, kanë synuar përmbushjen e objektivit 
sasior për këto mjete dhe zbutjen e luhatjeve në periudhat e pikut të ofertës 
valutore. Ndërkohë që efekti i kursit të këmbimit ka qenë pozitiv, në masën 
106 milionë usd, pjesa tjetër e rritjes është kontribut i hyrjeve nga disbursimet 
e huaja.

9. ECUrIa E SISTEMIT BaNKar

Sistemi bankar vijoi zhvillimin e tij të qëndrueshëm edhe gjatë vitit 2006. 
rezultati neto i sistemit bankar për vitin 2006 rezultoi me fitim prej 7.45 
miliardë lekësh, rreth 12.9 për qind më shumë se viti 2005. Të ardhurat nga 
aktivitetet kryesore (të ardhurat neto nga interesi), rezultuan 31.2 për qind 
më shumë se një vit më parë, duke reflektuar orientimin e sistemit bankar në 
veprimtari me kthim më të lartë si dhe rritjen e vëllimit të aktiveve në tërësi. 

Në fund të vitit 2006, e ardhura neto nga interesat ishte 92.6 për qind e 
të ardhurave bruto të sistemit bankar, krahasuar me 84 për qind në fund të 
vitit 2005. Ky tregues, ka shënuar rritje të vazhdueshme, veçanërisht në tre 
vitet e fundit, duke shprehur qëndrueshmërinë e të ardhurave neto në tërësi 
për sistemin bankar.

gjatë vitit 2006, aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 127.7 miliardë 
lekë, rreth 57.6 miliardë lekë më shumë se rritja e aktiveve e evidentuar në 
vitin 2005. Kontributin kryesor në rritjen e aktiveve të sistemit bankar e dhanë 
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bankat e mëdha, ndonëse pesha e tyre në treg, vjen në rënie. Llogaritjet 
tregojnë që niveli i përqendrimit për aktivitetin e kredidhënies është më i ulët, 
krahasuar me nivelin e përqendrimit për aktivet dhe për depozitat.

rritja e konsiderueshme e kredidhënies është shoqëruar me rritjen e madhësisë 
së portofolit të kredive me probleme, me rreth 3.1 miliardë lekë, krahasuar me 
fundin e vitit 2005. Në fund të vitit, treguesi i cilësisë së portofolit të kredisë, i 
shprehur si raport i kredive me probleme ndaj totalit të portofolit të kredive në 
terma bruto, llogaritet 3.1 për qind ndaj 2.3 për qind në fund të vitit 2005.

aftësia e sistemit bankar për të mbuluar me kapital humbjet e rrjedhura 
nga kreditë, shënon rënie por mbetet në nivele të mira. Treguesi “kredi me 
probleme ndaj tepricës së kredisë (neto)”, i cili vlerëson madhësinë neto të 
ekspozimit ndaj rrezikut të kredisë, vazhdon të llogaritet në nivele të ulëta, prej 
1.4 për qind në fundvitin 2006.

raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin, në fund të vitit 2006 
paraqitet në nivelin 18.1 për qind, duke shënuar një rënie prej 0.5 pikë 
përqindjeje, krahasuar me fundin e vitit 2005. raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit për vitin 2006, vazhdon të ruajë prirjen rënëse të shfaqur gjatë 
viteve të mëparshme. Bankat e mëdha shënojnë një rritje të treguesit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit, kryesisht si rezultat i rritjes së kapitalit rregullator 
në fund të vitit, me rreth 62.3 për qind. 

Në fund të vitit 2006, raporti i aktiveve likuide ndaj totalit të aktiveve të 
sistemit bankar, shënoi vlerën 57.6 për qind, krahasuar me 62.6 për qind që 
ishte në fund të dhjetorit 2005.

gjatë vitit 2006, sistemi bankar njohu zhvillime të rëndësishme sasiore dhe 
cilësore. Në fund të vitit, sektori bankar shqiptar përbëhej nga 17 banka prej 
të cilave, 3 ishin me kapital privat tërësisht shqiptar. Në fillim të vitit 2006 nisi 
aktivitetin e saj Banka Union. Në maj të vitit 2006, u miratua shitja e 80 për 
qind të aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës Italo-Shqiptare, që i përkisnin 
Ministrisë së Financave të republikës së Shqipërisë dhe Capitalia S.a., Itali, 
tek aksioneri i ri SanPaolo IMI S.p.a., Itali. Në të njëjtën periudhë, u miratua 
transferimi i pronësisë së 60 për qind (plus 2 aksione) të aksioneve të kapitalit 
aksioner të Bankës Kombëtare Tregtare nga Kent Bank/Bayindir Bank, tek 
aksioneri i ri institucional turk, Çalik-Seker Konsorsiyum Yatirim anonim. 

Në gusht të vitit 2006, u miratua transferimi i pronësisë së 11.25 për 
qind të aksioneve të kapitalit të Bankës ProCredit, nga BErZh tek ProCredit 
holding ag (aksioner ekzistues). Në tetor të vitit 2006, u miratua transferimi 
i 71.97 për qind të aksioneve të kapitalit të Bankës Emporiki S.a. të greqisë, 
tek aksioneri Credit agricol S.a., Francë. Ky transferim, ndikon edhe në 
pjesëmarrjen indirekte të Credit agricol S.a. te kapitali aksioner i Bankës 
Emporiki të Shqipërisë sh.a., në të njëjtën masë.

gjatë vitit 2006, rrjeti i bankave u zgjerua edhe me 62 degë dhe agjenci 
të reja, me një shtrirje në të gjithë Shqipërinë dhe jashtë saj, ku peshën më 
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të madhe e zë rrethi i Tiranës, me 30 degë dhe agjenci të reja të hapura.
gjithashtu, u dha miratimi për dy degë të bankave jashtë territorit të Shqipërisë 
dhe dy degë të tjera janë në proces miratimi. 

10. aKTIvITETE Të TjEra Të BaNKëS Së ShQIPërISë

SISTEMI I PAGESAVE
Sistemi i pagesave në Shqipëri ka krijuar tashmë fizionominë e një sistemi të 

modernizuar si nga ana rregullative ashtu dhe nga ajo operacionale. Numri 
i transaksioneve të procesuara gjatë vitit 2006 ka një rritje prej 13 për qind, 
krahasuar me vitin 2005. Ndërkohë, vlera e transaksioneve është rritur me 
21 për qind gjatë vitit 2006, duke arritur shifrën 2,664.43 miliardë lekë. 
Krahasuar me vitin 2005, numri mesatar ditor i pagesave (në të dy sistemet) 
është rritur nga 312, në 352 ose në 40 transaksione më tepër në ditë. Në 
vitin 2006, sistemit të pagesave iu shtua një bankë e re, duke e çuar numrin 
e pjesëmarrësve në 17 banka.

Në muajin mars 2006, filloi shlyerja e pagesave elektronike me kartat vISa. 
aktualisht, numërohen 6 banka anëtare në këtë skemë. Numri i kartave në 
qarkullim është shtuar me 9 herë gjatë vitit 2006, krahasuar me vitin 2004. 
Shtesa e numrit të kartave, krahasuar me vitin 2005 është 127,552 copë, me 
gati 56 për qind. Paralelisht me rritjen e numrit të kartave, kemi edhe shtimin 
e numrit të aTM-ve dhe POS-ve, përkatësisht me 130 aTM dhe 404 POS.

INTEGRIMI DHE BASHKëPUNIMI NDëRKoMBëTAR 
Detyrimet që rrjedhin nga MSa për Bankën e Shqipërisë lidhen me 

përmbushjen e kriterit ekonomik të Kopenhagenit, garantimin e të drejtës 
së vendosjes dhe lirisë për të ofruar shërbime financiare për bankat dhe 
institucionet e tjera financiare komunitare, liberalizimin e lëvizjeve të kapitalit 
dhe pagesave rrjedhëse ndërmjet Shqipërisë dhe BE-së si dhe përafrimin e 
legjislacionit shqiptar me atë komunitar (acquis communautaire) në këto 
fusha. 

Një nga zhvillimet më të rëndësishme gjatë vitit 2006, për sa i përket 
përafrimit të legjislacionit vendas me atë komunitar, ishte hartimi dhe miratimi 
i ligjit “Për bankat në republikën e Shqipërisë”. Ligji në fjalë, ka adoptuar 
pjesën më të madhe të dispozitave të Direktivës 2000/12/EC, në lidhje me 
fillimin dhe vazhdimin e veprimtarisë së institucioneve të kreditit. 

Më 8 nëntor 2006, Komisioni Evropian publikoi raportin vjetor të Progresit 
për Shqipërinë. Në raport, Komisioni Evropian vlerësoi politikën e ndjekur nga 
Banka e Shqipërisë në drejtim të bashkëpunimit me institucionet financiare 
ndërkombëtare si dhe mbajtjes së inflacionit nën kontroll, duke kontribuar në 
ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshmëm makroekonomik në vend. 

Në të njëjtën kohë, Komisioni shprehu vlerësimin edhe për ndjekjen e një 
politike të besueshme monetare, duke theksuar veçanërisht marrjen e masave 
nga ana e Bankës së Shqipërisë, në drejtim të ndryshimit gradual të strategjisë 
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së politikës monetare drejt regjimit të shënjestrimit të shprehur të inflacionit, me 
qëllim forcimin e transparencës dhe besueshmërisë së politikës monetare. 

raporti evidentoi gjithashtu, zhvillimet pozitive në sektorin bankar në 
vend si dhe vlerësoi progresin e realizuar në drejtim të ngritjes së regjistrit 
të kredive, lëvizjes së lirë të shërbimeve bankare dhe financiare, lirisë së 
vendosjes së bankave të huaja si dhe liberalizimit të mëtejshëm të lëvizjeve 
të kapitalit. 

Më 27 janar 2006, Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi marrëveshjen e re 
trevjeçare me Shqipërinë, me një vlerë prej 17.045 milionë sdr. Objektivat 
kryesorë të programit të ri kanë të bëjnë me ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, 
si një parakusht për rritjen ekonomike si dhe me përmirësimin e administrimit 
fiskal, të administrimit të borxhit publik dhe të mbikëqyrjes së institucioneve 
financiare.

Në vijim të marrëveshjes “Për administrim dhe konsulencë të investimit 
të rezervës valutore”, gjatë vitit 2006, grupi i Bankës Botërore i ka ofruar 
asistencë teknike Bankës së Shqipërisë, në kuadër të Programit Këshillues për 
administrimin e rezervës valutore (raMP). 

Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2006, ka mbajtur kontakte të vazhdueshme 
edhe me BErZh-in, kryesisht në drejtim të ofrimit të informacionit dhe 
statistikave për zhvillimet në ekonominë shqiptare në përgjithësi, dhe për 
sektorin financiar në veçanti. Në raportin e Tranzicionit 2006, BErZh vlerësoi 
pozitivisht mbajtjen e inflacionit brenda objektivave të Bankës së Shqipërisë si 
dhe konsolidimin e sistemit bankar gjatë vitit 2006. 

Banka për rregullime Ndërkombëtare (BIS) është një tjetër institucion me të 
cilin Banka e Shqipërisë ka mbajtur marrëdhënie të ngushta, gjatë vitit 2006. 
BIS ka qenë veçanërisht aktive në ofrimin e asistencës teknike për Bankën e 
Shqipërisë, nëpërmjet seminareve dhe trajnimeve të organizuara nga Instituti i 
Stabilitetit Financiar, i cili promovon stabilitetin financiar ndërkombëtar përmes 
shkëmbimit të informacionit dhe bashkëpunimit në fushën e mbikëqyrjes së 
sistemit financiar. 

gjatë vitit 2006, Banka e Shqipërisë forcoi marrëdhëniet dypalëshe me 
bankat qendrore të rajonit dhe më gjerë. Personalisht, kam zhvilluar vizita 
zyrtare në shumë prej bankave qendrore të rajonit dhe të Evropës, ku kam 
diskutuar mbi zhvillimet më të fundit në ekonominë shqiptare si dhe mbi 
thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh dhe të asistencës teknike, 
që këto banka mund t’i ofrojnë Bankës së Shqipërisë. Në muajin qershor, 
guvernatori i Bankës së greqisë, z. Nicholas C. garganas ishte për një vizitë 
zyrtare dyditore në Shqipëri. Kjo vizitë u zhvillua në vijim të marrëdhënieve 
dypalëshe midis dy institucioneve, me një theks të veçantë në shkëmbimin e 
informacionit dhe të përvojës në fushën e mbikëqyrjes bankare. 

rritja e marrëdhënieve me bankat qendrore të rajonit, kulmoi në tryezën 
e rrumbullakët të muajit tetor 2006, në Tiranë, ku guvernatorët e bankave 
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qendrore të rumanisë, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Bosnje-hercegovinës 
dhe Kosovës diskutuan në lidhje me stabilitetin financiar të rajonit.

Në kuadër të objektivit të Bankës së Shqipërisë, për të përfituar nga përvoja 
e bankave qendrore të Evropës Qendrore dhe Lindore, të anëtarësuara vitet 
e fundit në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore (SEBQ), gjatë vitit 2006, 
janë forcuar marrëdhëniet e bashkëpunimit me Bankën Kombëtare të Polonisë, 
Bankën Kombëtare Çeke dhe Bankën Kombëtare Bullgare.

EMISIoNI I MoNEDHëS
Shtesa e monedhës në qarkullim, në vitin 2006, prej 14,7 miliardë lekësh, 

i është përgjigjur zhvillimit të balancuar makroekonomik të vendit. arkëtimet 
e parave të bankave të nivelit të dytë nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2006, 
u vërtetuan në nivelin e 105 miliardë lekëve, duke mbetur pothuaj në të 
njëjtin nivel me vitin 2005. Përsa i përket pagesave në cash nga arkat e 
Bankës së Shqipërisë për bankat e nivelit të dytë, furnizimi është realizuar 
sipas kërkesave të paraqitura prej tyre dhe duke synuar në të njëjtën kohë 
mbajtjen e strukturës së monedhës në qarkullim në kufijtë e projektuar, për 
fundvitin 2006.

Shpejtësia e qarkullimit të parasë në vitin 2006, për ciklin e shkurtuar 
të qarkullimit, në total rezultoi pothuaj në të njëjtin nivel me vitin 2005. 
Megjithatë, shpejtësia e qarkullimit pati ndryshime për prerje të veçanta 
të kartëmonedhave dhe monedhave metalike. Kështu, rritje e ndjeshme e 
shpejtësisë së qarkullimit u vërtetua në kartëmonedhat e prerjeve 5.000 lekë, 
1.000 lekë dhe 500 lekë, përkatësisht me 13,3 për qind, 38,9 për qind dhe 
8,3 për qind. 

NDRYSHIME Në LEGJISLAcIoNIN BANKAR
Legjislacioni bankar gjatë vitit 2006, në vijim edhe të nënshkrimit të 

Marrëveshjes së Stabilizim asociimit në datë 12.06.2006, ndryshoi dhe u 
përmirësua në mënyrë thelbësore me hartimin dhe miratimin nga Kuvendi i 
republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në 
republikën e Shqipërisë”; ligj, i cili hyn në fuqi në 1 qershor 2007. 

Ligji “Për bankat në republikën e Shqipërisë” u mundëson bankave të 
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian si dhe të gjitha bankave të tjera të 
huaja, ofrimin e shërbimeve bankare në Shqipëri nëpërmjet një dege apo 
filiali të tyre, pa bërë asnjë dallim ndërmjet kushteve për licencimin e këtyre 
degëve dhe filialeve, dhe kushteve për licencimin e bankave shqiptare. Për 
më tepër, në zbatim të dispozitave të MSa – së, ligji i miratuar parashikon 
trajtimin e tyre në ushtrimin e veprimtarive bankare dhe veprimtarive financiare 
pas licencimit, në të gjitha aspektet, si bankë shqiptare. 

Për të siguruar dhe forcuar mbrojtjen e depozituesve dhe investitorëve, si 
dhe për ruajtjen e stabilitetit të sistemit bankar, ligji i ri parashikon rregulla më 
të qartë për administrimin e rreziqeve, me të cilat mund të përballen bankat, 
gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Duke marrë në konsideratë kushtet 
aktuale të rritjes me ritme të shpejta të kredidhënies në sistemin bankar, ligji i 
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ri trajton në mënyrë më të plotë dhe të detajuar, edhe lloje të tjera të rrezikut, 
të ndryshme nga rreziku i kredisë, me të cilat mund të përballen bankat si dhe 
ekspozimet e lejuara të këtyre të fundit, kur përballen me këto rreziqe.

Ndërmjet të tjerash, ligji parashikon për herë të parë, krijimin dhe mbajtjen 
nga Banka e Shqipërisë të regjistrit të Kredive. Qëllimi i ngritjes së këtij 
regjistri, në kushtet e një zhvillimi të vrullshëm të aktivitetit të kredidhënies, 
është të ndihmojë bankat për të marrë vendime të mirinformuara kur u japin 
kredi klientëve të tyre, si dhe të forcojë mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë 
mbi sistemin bankar shqiptar. 

gjatë vitit 2006, Banka e Shqipërisë ka nisur studimin e parakushteve dhe 
kushteve të zbatimit në një periudhë afatmesme (viti 2009), të një regjimi 
të ri të politikës monetare. Në këtë kontekst, janë shqyrtuar mundësitë 
e përmirësimit të infrastrukturës ligjore për krijimin e këtyre kushteve, në 
përputhje me standardet ndërkombëtare në këtë fushë. gjithashtu, është 
studiuar mundësia e përmirësimit të ligjit organik të Bankës së Shqipërisë, i 
cili përkon me parashikimin e ndryshimit të tij si prioritet afatmesëm në Planin 
Kombëtar për Zbatimin e MSa – së. 

Këto ndryshime, parashikohet të përcaktojnë kompetenca dhe procedura të 
qarta në lidhje me procesin e vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë si dhe në 
lidhje me transparencën e këtij procesi, çfarë përbën dhe një nga parakushtet 
thelbësore për hartimin dhe zbatimin e një politike monetare efektive.

Në kuadrin e reformës ligjore, të ndërmarrë nga Ministria e Drejtësisë për 
ndryshimin dhe përmirësimin e Kodit të Procedurës Civile, Banka e Shqipërisë 
është angazhuar plotësisht në bashkëpunimin me sektorin bankar, për 
plotësimin dhe saktësimin e procedurave të ekzekutimit të detyrueshëm, të 
titujve ekzekutivë.

Propozimet e Bankës së Shqipërisë, kanë patur për qëllim përmirësimin e 
bazës ligjore, lidhur me zbatimin e procedurave për ekzekutimin e akteve, 
të cilat përbëjnë tituj ekzekutivë. Qëllim kryesor, mbetet shkurtimi i kohës së 
ekzekutimit të këtyre akteve me qëllim rritjen e sigurisë në zhvillimin e aktivitetit 
të kredidhënies, duke ulur rrezikun e kredisë me të cilin përballen bankat.

Në fund të vitit 2006, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar ngushtësisht 
me Ministrinë e Financave, gjatë procesit të hartimit të projektligjit “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”. Banka e 
Shqipërisë, si autoriteti mbikëqyrës i sistemit bankar, e shikon me përparësi 
përmirësimin e kuadrit ligjor për parandalimin e përdorimit të sistemit bankar, 
për pastrimin e parave të rrjedhura nga aktivitetet kriminale dhe pasurive prej 
tij, në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian në këtë fushë dhe me 
rekomandimet e tjera ndërkombëtare.

Këtë vit u përfundua me sukses me asistencën e Bankës Botërore, hartimi 
dhe plotësimi i kuadrit rregullativ për administrimin e rezervës valutore, duke 
rishikuar politikën e Bankës së Shqipërisë për administrimin e kësaj rezerve, 
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kriteret dhe kushtet e administrimit si dhe decentralizimin e kompetencave 
vendimmarrëse, gjatë këtij procesi.

KoNTRoLLI I BRENDSHëM
Në vitin 2006 janë realizuar 44 audite dhe 3 procedura verifikimi. 

Nga auditet e ushtruara, inspektorët paraqitën 269 gjetje dhe dhanë 197 
rekomandime. auditet u kryen në Bankën e Shqipërisë, përfshirë 5 degët e saj 
në rrethe si dhe njësinë e Shtypshkronjës. 

11. BILaNCI I BaNKëS Së ShQIPërISë

gjatë vitit 2006, totali i aktiveve të Bankës së Shqipërisë u rrit më tej, duke 
regjistruar nivelin 255,5 miliardë lekë, rreth 14 për qind më i lartë se ai i 
fundvitit 2005.

rritje pasqyrojnë të dyja grupet përbërëse, si aktivet e huaja ashtu edhe ato 
vendase, ndërkohë që grupi i parë zë rreth 68 për qind të totalit të aktiveve, 
nivel ky i njëjtë me vitin e kaluar. Në krahun e pasiveve, detyrimet e huaja 
kanë një rënie të lehtë (nga 8 në 7 për qind të totalit) krahasuar me një vit 
më parë, ndërsa detyrimet vendase kanë pësuar rritje në masën 16 për qind. 
Paraja në qarkullim është treguesi që ka peshën kryesore në këtë rritje (rreth 
45 për qind të rritjes), i pasuar nga zëri i “detyrimeve ndaj qeverisë” (rreth 
29 për qind të rritjes) dhe zëri “detyrime ndaj bankave” (rreth 26 për qind të 
rritjes). 

Në përgjithësi, bilanci kontabël i Bankës së Shqipërisë dhe pasqyra e të 
ardhurave dhe shpenzimeve, reflektojnë disa nga zhvillimet bazë që janë 
regjistruar në ekonomi, ku Banka e Shqipërisë ka një rol të rëndësishëm. 

Të ardhurat e realizuara gjatë vitit 2006, tejkalojnë nivelin e para një viti, 
vetëm me rreth 5 për qind. Ndikimin kryesor në këtë rritje e kanë të ardhurat 
nga interesat në valutë (rreth 20 për qind më shumë se viti 2005). Kjo reflekton 
ecurinë e normave të interesit në tregjet e huaja valutore. Ky efekt absorbon 
rënien në zërin “të ardhura nga interesat në lekë” (rreth 7 për qind më pak 
se viti 2005), që pasqyron një normë mesatare të interesit poshtë asaj të vitit 
2005, megjithë tendencën në rritje gjatë fundit të vitit.

Nga ana tjetër, shpenzimet për interesa tejkalojnë nivelin e para një viti 
me rreth 25 për qind, duke reflektuar fenomenet pozitive të rritjes së nivelit 
të depozitave dhe gjendjes së likuiditetit në sistemin bankar. Shpenzimet për 
interesat në valutë janë tejkaluar në masën rreth 64 për qind krahasuar një 
vit më parë, ndërsa për interesat në lekë kemi rritje të shpenzimeve në masën 
rreth 14 për qind. Shpenzimet e tjera (operative dhe amortizimi) kapin një 
shumë pothuajse të njëjtë me atë të vitit të mëparshëm.

Në përfundim, kompensimi pothuajse i plotë mes rritjes së të ardhurave 
dhe rritjes së shpenzimeve financiare, bën që fitimi neto i Bankës së 
Shqipërisë për vitin 2006, të paraqitet në nivel të njëjtë me vitin e kaluar, 
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në masën rreth 5,16 miliardë lekë (ose 99.6 për qind e fitimit të realizuar 
gjatë vitit 2005).

Të nderuar deputetë,

Në përfundim të fjalës time, do të dëshiroja të theksoja se Banka e Shqipërisë 
gjatë vitit 2006 ka përfshirë në axhendën e saj të gjitha rekomandimet e lëna 
nga Kuvendi i Shqipërisë, në rezolutën e miratuar prej tij më datë 25 maj 
2006. Po kështu, dëshiroj t’ju siguroj se e njëjta filozofi do të karakterizojë 
punën tonë edhe gjatë vitit 2007. Duke kuptuar drejt rolin dhe misionin e 
insitucionit tonë, në emër të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
deklaroj se Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të mbetet një institucion i 
përgjegjshëm, thellësisht e angazhuar në përmbushjen e detyrimeve që 
rrjedhin nga Kushtetuta dhe Ligji. 

Prioritetet tona gjatë vitit 2007 janë të shumta por më lejoni të përmend 
ato më të rëndësishmet:

• ruajtja e stabilitietit të çmimeve të konsumit mbetet objektivi kryesor 
ligjor i Bankës së Shqipërisë. Ne jemi të bindur se vendimet e marra 
në vitin 2006 ishin të përshtatshme dhe ato kanë shërbyer për të 
orientuar pritjet inflacioniste brenda intervalit të vendosur si objektiv. 
Ndërkohë që, bazuar në filozofinë tonë të vështrimit nga e ardhmja ne 
do të vlerësojmë me kujdes të gjithë faktorët e rrezikut, në mënyrë që 
të veprojmë në momentin e përshtatshëm dhe në intensitetin e duhur. 

• Stabiliteti makroekonomik është i një rëndësie parësore por pa dyshim, 
që i një rëndësie po kaq jetike është dhe stabiliteti financiar. Për nga 
rëndësia dhe për nga momenti në të cilin ndodhet zhvillimi ekonomiko-
financiar i vendit, ky prioritet merr një rëndësi të jashtëzakonshme. 
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. 

• Banka e Shqipërisë, edhe një herë thekson objektivin e saj për 
konsolidimin e mëtejshëm të sistemit bankar. Ky proces, i cili ishte 
i pranishëm gjatë vitit 2006, duhet të vazhdohet më tej gjatë vitit 
në vazhdim. Ne do të synojmë që sistemi bankar të jetë bashkësi e 
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 miradministruara; 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 
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transparente, i ofrojnë publikut shërbime dhe produkte bankare 
cilësore dhe eficiente. 

Dëshiroj të falenderoj edhe një herë Kuvendin e Shqipërisë për shkallën 
e mirëkuptimit dhe mbështetjen e vazhdueshme, që i ka dhënë Bankës së 
Shqipërisë. 

Ju faleminderit për vëmendjen.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në takimin e diskutimit “Procesi  i përafrimit të vendeve të Evropës juglindore 

me vendet e Bashkimit Evropian: roli i sektorit financiar”
hotel “Tirana International”, 3 maj 2007

Të nderuar pjesëmarrës!

Seminari i sotëm mbi rolin e sektorit financiar në procesin e arritjes së 
konvergjencës (përputhshmërisë) reale të vendeve të Evropës juglindore me 
vendet e Bashkimit Evropian është i një rëndësie të veçantë, pasi synon të 
japë një panoramë të prirjeve të zhvillimit të sektorit financiar në vendet e 
rajonit. Në fakt, ky seminar vjen në vijim të Konferencës vI vjetore të Bankës së 
Shqipërisë, të mbajtur në tetor të vitit të kaluar, e cila u përqendrua në çështjet 
e stabilitetit financiar, parë në këndvështrimin e sektorit financiar rajonal.

Sot kemi kënaqësinë të kemi mes nesh z. Max Watson, Këshilltar Ekonomik i 
Drejtorit të Përgjithshëm të Çështjeve Ekonomike dhe Financiare në Komisionin 
Evropian, i cili do të mbajë një prezantim rreth zhvillimeve në ekonomitë dhe 
sistemet financiare të rajonit tonë. Duke përfituar nga prania e z. Watson në 
këtë seminar, dëshiroj t’ju informoj se Banka e Shqipërisë ka vendosur një 
komunikim të vazhdueshëm me Komisionin Evropian për sa i përket zhvillimeve 
ekonomike dhe financiare në vendin tonë, nëpërmjet pjesëmarrjes në disa 
takime periodike që zhvillohen çdo vit ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe 
Bashkimit Evropian.

Një nga objektivat kryesorë strategjikë të Bankës së Shqipërisë, të shprehur 
edhe në Strategjinë e saj të Zhvillimit afatmesëm, mbetet përafrimi organizativ, 
ligjor dhe operacional me Sistemin Evropian të Bankave Qendrore (SEBQ). 
Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar një rëndësi të veçantë 
ngritjes së strukturave të posaçme si dhe krijimit të burimeve njerëzore të 
afta për t’u përballur me fazat e ndryshme të përafrimit dhe anëtarësimit 
eventual në SEBQ. Përafrimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor me legjislacionin 
komunitar mbetet i një rëndësie të veçantë dhe ligji “Për bankat në republikën 
e Shqipërisë”, i miratuar në muajin dhjetor nga ana e Kuvendit, përbën një 
shembull të mirë në këtë drejtim.

Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka dhënë kontributin e saj aktiv në 
ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit, nëpërmjet mbajtjes së normave 
të ulta dhe të qëndrueshme të inflacionit si dhe mbikëqyrjes së kujdesshme 
të sistemit bankar, duke qenë e vetëdijshme për rolin e saj si promotore 
e zhvillimit ekonomik të vendit, proces i cili natyrisht do të lehtësojë edhe 
integrimin në Bashkimin Evropian. 

Një nga zhvillimet kryesore që karakterizoi ekonominë tonë gjatë vitit të 
kaluar ishte rritja e shpejtë e kreditimit. Portofoli i kredisë arriti në 191.2 
miliardë lekë ose 21.3 për qind të PBB-së, në fund të vitit 2006. Në terma 
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absolutë, kredia për ekonominë u rrit me 69.3 miliardë lekë gjatë vitit 2006, 
krahasuar me rritjen prej 52 miliardë lekësh gjatë vitit të kaluar. rritja vjetore 
e kredisë në vitin 2006 ishte 56.7 për qind, duke mbështetur mirë nevojat 
e ekonomisë. ritmi relativisht i lartë i kreditimit të ekonomisë nga ana e 
sistemit bankar, ka vijuar edhe në tremujorin e parë të këtij viti, duke sjellë në 
vëmendjen tonë si autoritet rregullativ i veprimtarisë bankare, nevojën për të 
monitoruar të gjitha rreziqet që përmban ky ekspansion.

Më konkretisht, kjo rritje ka çuar në rënien e normës së mjaftueshmërisë 
së kapitalit dhe likuiditetit, megjithatë, bankat kanë vazhduar të jenë të 
kapitalizuara mirë, likuide si dhe fitimprurëse. Edhe testet tremujore të stresimit 
të kryera nga ana jonë, kanë treguar se sistemi bankar në vend është fleksibël 
kundrejt fenomeneve të mundshme shock të lidhura me kursin e këmbimit, me 
normat e interesit apo me cilësinë e kredisë.

Banka e Shqipërisë ka vazhduar të monitorojë me kujdes rritjen e shpejtë të 
kreditimit, duke shtuar mbikëqyrjen e bankave. Në këtë kuadër, e një rëndësie 
të veçantë mbetet ngritja e regjistrit të Kredive, e parashikuar të realizohet 
brenda dhjetorit 2007. aktualisht, po punohet për finalizimin e kuadrit ligjor 
që do të lejojë krijimin dhe funksionimin e regjistrit dhe në të njëjtën kohë, 
është marrë vendimi rreth përzgjedhjes së kompanisë, e cila do të ofrojë 
zgjidhjet teknike për regjistrin. 

Ne mbetemi të bindur se të gjitha këto masa do të kontribuojnë në ruajtjen 
e cilësisë së kredisë dhe të stabilitetit financiar në vendin tonë. 

Duke ju uruar një seminar sa më produktiv, fjalën ia kaloj z. Watson.

Faleminderit!
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në konferencën e përbashkët për shtyp me Misionin e FMN-së dhe Ministrin e 

Financave, pas përfundimit të vizitës së Misionit në Tiranë
Tiranë, 8 maj 2007

Në mbyllje të bisedimeve intensive të dy javëve të shkuara me Misionin 
e FMN-së dhe Ministrinë e Financave, të finalizuara me një mirëkuptim të 
përgjithshëm për çështjet kryesore të diskutuara, në vijim të deklaratës 
përmbyllëse të Misionit të FMN-së dhe të mesazheve të lëna nga Ministri i 
Financave, më lejoni edhe mua të shpreh disa mendime në emër të Bankës 
së Shqipërisë.

analiza integrale e treguesve ekonomikë sugjeron për rikuperim të ritmit 
të rritjes ekonomike, afër nivelit të tij potencial. Kjo sjellje është diktuar nga 
zhvillimi i sektorit privat dhe është favorizuar nga kushtet e përshtatshme 
makroekonomike dhe nga qëndrueshmëria makrofinanciare. Në këtë 
kontekst, zgjerimi i shpejtë i kreditimit spikat si burimi kryesor i mbështetjes 
së ekonomisë me fonde dhe si nxitës i rritjes së konsumit dhe të investimeve 
në vend. Si një shenjë inkurajuese për të ardhmen, këto zhvillime nuk kanë 
përcjellë strese të tepërta në nivelin e inflacionit apo të treguesve të tjerë të 
stabilitetit ekonomik dhe financiar. Në veçanti, u evidentua roli pozitiv që ka 
luajtur politika monetare nëpërmjet rritjes, në kohën dhe në masën e duhur, 
të normave të interesit; nëpërmjet administrimit të përshtatshëm të likuiditetit 
dhe nëpërmjet zhvillimit e zgjerimit të tregut monetar.

Natyrisht që këto bisedime, si diskutime që lidhen dhe prekin direkt politikat 
ekonomike të një vendi, u orientuan nga e ardhmja. Objektivi i tyre themelor, 
ishte dhe mbetet ndërmarrja në kohë e përgjigjeve të duhura politike, për të 
ruajtur e për të forcuar më tej perspektivat e afatgjata të zhvillimit të vendit.

vizioni i Bankës së Shqipërisë për të ardhmen, karakterizohet nga pritshmëri 
pozitive, ndonëse zhvillimet e fundit kanë rritur tonet e kujdesit, duke përforcuar 
shkallën tonë të gatishmërisë, për të marrë masat e nevojshme për të garantuar 
stabilitetin ekonomik dhe rritjen ekonomike, në një periudhë afatgjatë. 

Faktorët kryesorë të zhvillimit mbeten në vend edhe për periudhën e ardhme. 
rritja e sektorit privat, veçanërisht në sektorin e shërbimeve dhe stabiliteti 
makroekonomik, do të plotësohen nga reforma të mëtejshme strukturore dhe 
infrastrukturore, dhe duhet të shoqërohen nga përpjekje të vazhdueshme për 
përmirësimin e klimës së biznesit. Në një periudhë afatmesme, këto nisma 
duhet të ngrenë profilin e ekonomisë shqiptare, duke ulur shkallën e varësisë 
ndaj importeve, thithjes së kapitaleve të qëndrueshme afatgjata dhe orientimin 
e tyre drejt sektorëve prioritarë të ekonomisë. Banka e Shqipërisë konstaton 
me kënaqësi se retorika e përdorur shpesh në lidhje me këtë program, si 
një program maturimi për ekonominë dhe për institucionet shqiptare, është 
pasuar nga aksione konkrete, në një pjesë të madhe të institucioneve të 
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përfshira. Nga ana e saj, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një sërë hapash për 
fuqizimin e kapaciteteve analizuese dhe vendimmarrëse në fushën e politikës 
monetare, duke adoptuar një fizionomi moderne në këtë fushë, si një garanci 
institucionale për kontrollin e inflacionit brenda nivelit të synuar. Së bashku 
me nismat e marra për zhvillimin e tregut financiar dhe fuqizimin e funksionit 
të saj mbikëqyrës, këta hapa janë konkretizuar në masa të prekshme për 
tregun financiar dhe ekonominë.

Për të zgjeruar tonet e kujdesit të përmendur më sipër, me lejoni të citoj 
më qartë disa prej rreziqeve kryesore të identifikuara dhe të shtjelloj masat e 
projektuara nga Banka e Shqipërisë.

Tabloja e mësipërme ekonomike, e pasqyruar gjerësisht në kontaktet 
periodike të Bankës së Shqipërisë me publikun, është plotësuar edhe me 
shqetësimet tona për rreziqet potenciale që mund të cënojnë stabilitetin e 
çmimeve dhe atë monetar. Pa dashur të shtjelloj në detaje, do të përmendja: 
situatën e rënduar financiare të KESh-it, me implikimet që ka ajo për treguesit 
buxhetorë dhe për kostot e prodhimit; nivelin e lartë të kërkesës së brendshme, 
e cila ndikon direkt në rritjen e çmimeve dhe në zgjerimin e deficitit tregtar; 
ritmet e larta të rritjes së kredisë; shtrëngimin e vazhdueshëm të politikës 
monetare në Eurozonë dhe impaktin e saj në tregjet financiare shqiptare; 
si arsye të qenësishme për të rikonsideruar përshtatshmërinë e kushteve 
monetare aktuale në vend, me objektivin e ruajtjes së inflacionit brenda 
objektivit të Bankës së Shqipërisë. 

gjithashtu, Banka e Shqipërisë po vlerëson me prioritet ndikimet që kanë 
faktorët e mësipërm, veçanërisht rritja e shpejtë e kredisë, në stabilitetin 
financiar të sistemit. Në këtë kontekst, ajo po shqyrton mundësinë e aplikimit 
të një pakete masash rregullatore, bazuar edhe në eksperiencën e vendeve 
të rajonit.

Së fundi, dëshiroj të theksoj se përparësi e rëndësisë së veçantë, u konsiderua 
nevoja për konsolidimin e mëtejshëm të sistemit bankar. gjatë vitit 2006, ka 
arritje të spikatura në këtë drejtim por megjithatë, prurjet cilësore të vitit të 
kaluar duhen ndjekur me procese të mëtejshme thithjesh dhe bashkimesh, në 
mënyrë që numri dhe cilësia e pjesëmarrësve në sistem, të jenë gjithnjë e më 
afër parametrave bashkëkohorë.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në ceremoninë e dekorimit nga Presidenti i republikës së Italisë, z.giorgio 
Napolitano, me titullin “Urdhri i Yllit të solidaritetit italian”

Tiranë, 7 qershor 2007

Shkëlqesia Juaj, zoti Ambasador Iannucci,
Të nderuar zotërinj ministra,
Të nderuar deputetë,
Shkëlqesi Ambasadorë,
Të nderuar kolegë, miq, dashamirës dhe të ftuar!

jam më shumë se i nderuar për vlerësimin që më bëhet sot. 

Natyrisht çdo njeri pret të vlerësohet një ditë në punën e tij. Momente 
vlerësimi nuk kanë munguar në karrierën time, por, asnjëherë nuk kisha 
menduar se një komb tjetër do të më nderonte me besimin e tij. 

Në jetën time pak herë jam ndjerë kaq i emocionuar dhe kaq i motivuar. 

Megjithatë, do të përpiqem që në fjalë të thjeshta të shpreh mirënjohjen 
e thellë dhe nderimin e lartë që kam, për Presidentin e republikës Italiane, 
shkëlqesinë e tij, zotin Napolitano. 

Të jem njëri prej të zgjedhurve, që prej 6 dekadash nderohen me Yllin e 
Solidaritetit Italian, nga presidentët e shquar të Italisë, djepit të qytetërimit 
evropian, më bën të ndjehem krenar dhe tërësisht i obliguar në përkushtimin 
tim. 

Megjithë emocionet e këtij momenti, nga thellësia e zemrës time vjen një 
falenderim i veçantë për Ministrin e jashtëm të Italisë, zotin D’alema, dhe për 
diplomatin e shquar dhe mikun e Shqipërisë, zotin Iannucci. 

Natyrisht me të, unë ndaj prej kohësh përpjekje dhe arritje në zhvillimin e 
sistemit bankar dhe të ekonomisë shqiptare.

Në një ditë si kjo, dua të falenderoj të gjithë ata që me bashkëpunimin, 
mbështetjen dhe praninë e tyre në karrierën time, më kanë shtuar besimin në 
sukses. Një vend i veçantë, sigurisht i takon familjes time, e cila me dashuri 
dhe durim, më është ndodhur pranë, në ditë të mira dhe të vështira. 

Mendoj se për të gjithë miqtë, kolegët, të afërmit e mi, të pranishëm ose jo 
në këtë holl, ky është një moment i shënuar. Unë jam i lumtur, që këtë ngjarje 
të madhe në jetën time ta ndaj me ju.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

78 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 79

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

78 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 79

Ambasador Iannucci, 

Duke pranuar me mirënjohje këtë dekoratë, dua t’ju siguroj, se puna dhe 
përpjekjet e mija, në drejtim të thellimit të bashkëpunimit dhe solidarizimit me 
vendin mik Italinë, do të jenë të vazhdueshme. 

Nuk është e tepërt të them, që të forcosh miqësinë, respektin reciprok, 
mirënjohjen dhe mirëkuptimin njerëzor midis popujve është në vetvete 
një mision fisnik. Në këto momente më kujtohet një fjalë e urtë: “Miqësia 
për njerëzimin është si dielli për lulet. I ushqen vazhdimisht tek i shikon si 
lulëzojnë”.

Në filozofinë e lashtë, të pranuarit e nderimit nga një komb i shquar, të 
fisnikëron. Unë e pranoj këtë vlerësim me mirënjohje dhe respekt të thellë për 
Presidentin e republikës së Italisë dhe popullin italian. 

Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore - I hope that the 
memory of our friendship will be everlasting. (cicero)
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INTErvISTë E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z.arDIaN FULLaNI

dhënë revistës “Klan”
Tiranë, 23 qershor 2007

“ShëNDETI KaLON Nga...BaNKa”

-  Zoti Fullani, fillimisht donim komentin tuaj mbi përpjekjet e qeverisë për 
të kanalizuar transaksionet financiare të biznesit përmes bankave: A është disi 
e sforcuar kjo përpjekje, duke patur parasysh se pala tjetër (biznesi) shprehet 
që komisionet e larta të transaksioneve të bankave të nivelit të dytë shtojnë 
kostot e biznesit dhe vetë bankat nuk janë gati të përballojnë transaksionet?

Kanalizimi i transaksioneve financiare nëpërmjet sistemit bankar, si një 
proces i testuar tashmë dhe në zhvillim, është një veprim i shumëpritur, i 
cili jashtë kontureve propagandistike do të kontribuojë realisht në dobësimin 
e infrastrukturës që ushqen informalitetin. vitet e fundit sistemi bankar ka 
kaluar nëpër një proces të pandalshëm zhvillimi dhe konsolidimi.Tashmë 
mund të thuhet pa hezitim se sistemi bankar në Shqipëri është plotësisht i aftë 
të përballojë me dinjitet këtë kërkesë të kohës.

Duke u ndalur shkurtimisht në dy-tre momente të rëndësishme, do ta filloja 
me vënien në funksionim të dy sistemeve moderne të pagesave: sistemin e 
pagesave ndërbankare me vlerë të madhe (aIPS), ku shlyhen bruto dhe në 
kohë reale pagesat kryesisht me vlerë të madhe, dhe sistemin e kryqëzimit të 
pagesave në vlerë të vogël (aECh). Më tej do të evidentoja rritjen e ndjeshme 
të pagesave elektronike, hyrjen në sistem të dy bankave shumë të njohura 
ndërkombëtare, shtimin e numrit të degëve, si dhe rritjen e automatëve 
(aTM) dhe pikave të shitjeve (POS) për pagesat me kartë në të gjithë vendin. 
Përballimi me sukses i kalimit të pagave të sektorit publik nëpërmjet llogarive 
bankare, i pasuar edhe me pagat e sistemit privat si dhe një sërë shërbimesh 
të tjera bankare mendoj se janë tregues të rolit proaktiv, gjithnjë e në rritje të 
sistemit bankar.

Mjafton të përmendim disa statistika për të kuptuar më qartë se çfarë 
progresi kemi bërë në këtë drejtim. Numri i pagesave të procesuara në 
sistemin aIPS është rritur me 11 për qind, ndërsa vlera me 21 për qind, në 
krahasim me vitin 2005. Ndërkohë, të dy sistemet, aIPS dhe aECh, kanë 
kapacitet shumë herë më të lartë sesa numri aktual i pagesave që procesohen 
në to. Në fund të vitit 2006 në krahasim me fundin e vitit 2004 numri i P0S-
ve është 7 herë më i madh, ndërkohë që numri i kartave elektronike në 
përdorim është rritur mbi 10 herë dhe transaksionet e kryera me to kanë 
qenë mbi 12 milionë, me një vlerë prej rreth 188 miliardë lekësh. gjatë vitit 
2006, janë hapur 62 degë dhe agjenci të bankave tregtare, duke arritur në 
fund të vitit 294 të tilla.
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Në këtë kuptim, vlerësoj se infrastruktura aktuale e sistemit kombëtar të 
pagesave që ne ofrojmë është plotësisht në gjendje të përballojë kërkesat 
e tregut shqiptar për shpejtësinë, numrin, cilësinë, madhësinë dhe sigurinë 
e pagesave të kryera nëpërmjet këtyre sistemeve. Për më tepër, Banka e 
Shqipërisë, në rolin e rregullatorit të këtij sistemi, po punon në drejtim të 
standardizimit të mëtejshëm të instrumenteve të pagesave, gjë që do të çojë 
drejt rritjes së cilësisë së shërbimeve të ofruara nga bankat për klientët e 
tyre.

Nga ana tjetër, fluksi i shtuar i transaksioneve në sistemin bankar do të 
nxiste akoma më shumë konkurrencën brenda vetë sistemit bankar. Bankat 
do të ishin të nxitura që në këmbim të komisioneve sa më të ulta, të joshnin 
sa më shumë klientë të cilët në përgjigje, do të sillnin më shumë burime 
financiare për vetë bankat. aktiviteti bankar, ashtu si çdo biznes tjetër ka për 
qëllim maksimizimin e fitimeve. Prandaj, është e natyrshme që shërbimet që 
ofron sistemi të komisionohen, ndërkohë që masa e tyre është një politikë 
individuale që nga njëra bankë tek tjetra ndryshon, në përputhje me madhësinë 
dhe specifika të tjera. jam i bindur se rritja e vëllimit të punës do të sjellë uljen 
e komisioneve bankare. Në këtë pikë nuk kam mëdyshje. ajo çka do t’ju 
garantoja unë, nisur nga pozicioni i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë ka 
të bëjë me përmbushjen e një detyrimi të kahershëm të sistemit bankar për të 
qenë tejet transparent në lidhje me produktet, shërbimet, komisionet, çmimet 
që ai aplikon, në përgjithësi.

- Meqënëse procesi i kanalizimit të transaksioneve financiare të biznesit 
nëpërmjet bankave duhej kryer me kohë, a është më mirë të kalohen kostot e 
momentit dhe ekonomia të kanalizohet përmes sistemit bankar?

“Kostot e momentit” do t’i quaja “përfitime të së ardhmes”. Imagjinoni 
anën tjetër të medaljes. Sa i informuar do të jetë sistemi bankar në lidhje 
me potencialin që kanë biznese të ndryshme, e për rrjedhim sa i sigurtë do 
të ndjehet ai në kreditimin pa hezitim të tyre. E pra, nga ky këndvështrim 
konkludohet se veprimi është i domosdoshëm dhe për më tepër, në analizë të 
fundit të fituarit do të jenë biznesi dhe sidomos individët. Në një aspekt më të 
gjerë do të rritej informacioni mbi potencialin ekonomiko- financiar të vendit; 
do të rritej efektiviteti i sistemit bankar; do të rritej gama e produkteve dhe e 
shërbimeve bankare; do të shtohej mbulimi gjeografik me shërbime bankare 
e për rrjedhim, dhe mobilizimi dhe rishpërndarja e fondeve do të ishin më të 
përshtatshme; do të rritej konkurrenca dhe do të uleshin kostot. Të gjitha këto 
arritje do të ndihmonin në krijimin e një infrastrukture më të plotë ekonomike 
të vendit, e cila do të rriste formalizimin e ekonomisë dhe do të përshpejtonte 
ritmet e rritjes ekonomike të vendit.

- Dhënia e kredive është katërfishuar gjatë katër viteve të fundit, por kjo 
nuk ka ndikuar tek ulja e interesave: A është normale kjo?

është e vërtetë që gjatë viteve të fundit kemi patur një rritje të shpejtë të 
kreditimit. gjatë vitit 2005 kreditimi është rritur me 57.6 miliardë lekë ose me 
rreth 82 për qind në terma vjetorë, ndërsa gjatë vitit 2006 rritja ka qenë me 
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70.2 miliardë ose rreth 55 për qind. Prirjet rritëse janë po kaq të forta edhe në 
pjesën e parë të vitit 2007. Sipas vlerësimeve më të fundit, teprica e kredisë 
në fund të vitit 2007 do të jetë rreth nivelit 21 për qind të PBB-së. Kjo tablo 
nuk lë mëdyshje se edhe Shqipëria ashtu si shumica e vendeve të ngjashme 
me të, ka hyrë në grupin e vendeve me norma të larta të rritjes së kredisë për 
ekonominë. Si shkak të parë ekspertët rendisin të ashtuquajturin “catching 
- up process” i cili në fjalë të tjera do të thotë, rritje e lartë që shkaktohet nga 
një bazë shumë e ulët nisjeje.

Sigurisht ka dhe faktorë të tjerë si: stabiliteti makroekonomik, ku spikat 
inflacioni nën kontroll, normat e ulëta të interesit në Shqipëri, Evropë dhe 
ShBa. Qëndrueshmëria e kursit të këmbimit, ka rritur ambiciet e bankave 
për të kredituar si dhe besimin e publikut për të marrë kredi. Zhvillimi i 
sistemit bankar këto vitet e fundit, privatizimi i suksesshëm i tij dhe procesi i 
konsolidimit që e karakterizoi atë në vitin 2006 janë të tjerë faktorë që kanë 
ndikuar në rritjen e shpejtë të kreditimit. Po kështu, mund të përmendim edhe 
prezantimin e produkteve të reja të kredisë si kredia konsumatore, kredia për 
shtëpi dhe përpjekjet për t’i bërë ato sa më popullore nëpërmjet formave 
agresive të marketingut.

rritja e kredisë për ekonominë në nivele kaq të larta, mbart në vetvete 
potencialin për të ulur përqindjet e interesit me të cilin ajo ofrohet. Duke iu 
referuar statistikave të Bankës së Shqipërisë, në qoftë se një kredi në lekë me 
afat maturimi 6-12-mujor në fillim të vitit 2002 është dhënë mesatarisht me 
mbi 18 për qind, në muajin prill 2007 ajo është dhënë me vetëm 10.16 për 
qind. gjithsesi, duhet të jemi të kujdesshëm dhe gjithnjë të mbajmë parasysh 
faktin që rreth 75 për qind e kredisë është në monedhë të huaj e për rrjedhim, 
në formimin e çmimeve për këtë Iloj kredie, bankat i referohen përqindjeve 
të tregut financiar ndërkombëtar, siç janë euribor për euron dhe libor për 
dollarin amerikan. ajo çka evidentohet kohët e fundit, falë konkurrencës në 
rritje është se përqindjet e kreditimit në valutë si shprehje mesatare për kreditë 
e reja, kanë mbetur pothuajse konstante gjatë vitit të fundit, ndonëse euribor 
është rritur për pothuajse gjatë gjithë periudhës.

- A është rreziku i moskthimit të kredive, ai që mban interesa të lartë 
apo kemi një situatë përfitimi prej bankave nga një ekonomi në tranzicion, siç 
ndodh rëndom?

Nuk është niveli i lartë i rrezikut të moskthimit të kredive ai që i detyron 
bankat të aplikojnë përqindje të larta. Në politikat e formimit të çmimeve, 
bankat përveç të tjerash faktorizojnë dhe rrezikun që karakterizon vendin, i 
cili për shumë arsye objektive është më i lartë se ai i vendeve të zhvilluara. Po 
kështu, përveç këtij rreziku ekziston dhe informaliteti në ekonomi, problemet 
me pronësinë, me hipotekimin e pronave dhe me ekzekutimin e kolateralit. 
Të gjithë këta faktorë i detyrojnë bankat të kryejnë një vëllim të madh pune në 
sigurimin e informacionit mbi kredimarrësit. Kjo ndikon në rritjen e kostove si 
dhe në rrezikun që analiza e gjendjes financiare të kredimarrësit të jetë larg 
asaj reale, çka do të ndikonte negativisht në cilësinë e portofolit të kredisë në 
të ardhmen.
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- Ju kohë më parë, keni lëshuar paralajmërimin mbi rrezikun e “kredive 
të këqija”; cila është aktualisht situata në këtë drejtim?

Një guvernator duhet të jetë gjithnjë i shqetësuar rreth një problemi kaq 
të rëndësishëm, që lidhet me cilësinë e portofolit të kredive. Situata aktuale e 
cilësisë së kredive mbetet e kënaqshme. raporti “kredi me probleme/tepricës 
së kredisë (bruto)” llogaritet 3.3 për qind, ndërsa treguesi “kredi me probleme 
/ tepricës së kredisë (neto)”, i cili mat madhësinë neto të ekspozimit ndaj 
rrezikut të kredisë, llogaritet 1.5 për qind.

Në vazhdimësi vëmendja e Bankës së Shqipërisë ka qenë tek forcimi i 
masave të mbikëqyrjes bankare. janë kryer disa përmirësime të rregullores 
së administrimit të kredisë, të cilat konsistojnë në përmirësimin e procesit 
kreditues të bankave, në përmirësimin e administrimit të rrezikut si dhe janë 
marrë disa masa për rritjen e transparencës me publikun. gjithashtu, në këtë 
rregullore janë vendosur disa kërkesa për kapital shtesë nga bankat nëse ato 
kanë një ritëm të lartë kreditues.

Megjithatë, bëhet fjalë për një proces, i cili nuk përfundon asnjëherë dhe 
vazhdimisht do të jetë në top-listën e përparësive të Bankës së Shqipërisë. 
Ne do të vazhdojmë të monitorojmë me kujdes rritjen e kredive dhe cilësinë 
e saj. Ne do të përmirësojmë më tej normat e mbikëqyrjes së kujdesshme, 
duke i përputhur ato me standardet më të mira që përdorin bankat qendrore 
evropiane. vetëm në këtë mënyrë do të sigurohet një cilësi e mirë kreditimi, 
për të shmangur kështu pasoja të mundshme negative mbi stabilitetin financiar 
të vendit.

- Deri një vit e ca më parë, bonot e thesarit mund të bliheshin vetëm në 
sportelet e bankës qendrore, ndërkohë që shitja e bonove të thesarit mund 
të bëhet edhe pranë disa bankave të nivelit të dytë. A ka ndikuar procesi i 
liberalizimit në uljen e yield-it?

Mundësia e pjesëmarrjes së individëve në tregun primar të bonove të 
thesarit nëpërmjet sistemit bankar daton në vitin 1996, ndërsa vetë Banka 
Shqipërisë është përfshirë në këtë proces vetëm gjatë gjysmës së dytë të vitit 
2001. Banka e Shqipërisë, në rolin e një banke qendrore, e cila ka si objektiv 
kryesor arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, që në momentin e hapjes 
së sporteleve të saj e ka konsideruar këtë prezencë të përkohshme. Në thelb, 
ngritja e këtyre sporteleve ishte një mundësi më shumë për popullatën për 
të pasur akses më të madh në blerjen e bonove të thesarit. Pjesëmarrja e 
individëve në tregun primar është e natyrës jokonkurruese, që do të thotë 
se ata nuk ndikojnë në formimin e çmimit. ata thjesht pranojnë çmimin që 
rezulton nga ankandi. Për këtë arsye, mund të thuhet se ndikimi i tyre në 
luhatjen e normave të yield-it është pothuajse i pamatshëm. Që në momentin 
e ardhjes time në detyrë, kam këmbëngulur se shitja e bonove të thesarit 
është një veprim që natyrshëm i takon bankave tregtare. Për këtë qëllim, 
ne kemi diskutuar më shumë se një herë me sistemin bankar dhe Ministrinë 
e Financave, për të ndërtuar një strategji të daljes graduale të Bankës së 
Shqipërisë nga ky “biznes’’ jo i natyrshëm për të, duke besuar se duhet të jenë 
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forcat e tregut dhe parimet e tij që duhet ta administrojnë këtë proces. Për 
këtë arsye, sistemit bankar iu kërkua që të ishte agresiv në këtë drejtim, duke 
i ofruar si shërbim klientelës shitblerjen e bonove të thesarit në tregun primar 
ashtu edhe në atë sekondar.

Paralelisht Banka e Shqipërisë për shërbimin e saj në sportel hodhi dy 
hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, duke prezantuar një komision shërbimi 
i cili mbulonte kostot e lidhura ashtu sikurse vendosi të mos pranonte prurje 
në cash nga individët, që synojnë të investojnë në bono thesari. Që nga ai 
moment, pjesëmarrja në ankandin e bonove të thesarit nëpërmjet sportelit 
të Bankës së Shqipërisë mund të bëhet e mundur vetëm në rast se shuma e 
synuar për investim vjen tek ne në formën e një transferte bankare.

- Mund të na thoni se cilat janë anët pozitive të këtij liberalizimi?

Këto masa me të drejtë mund të krijojnë idenë e një procesi liberalizimi, i cili 
mendoj se do të çojë realisht në thellimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të tregut 
financiar në Shqipëri. aktualisht, po punohet për prezantimin e një praktike 
të re në tregun primar të letrave me vlerë të qeverisë, atë të ndërmjetësve 
kryesorë apo siç njihet në terma të tjerë “primary dealers”. Ne besojmë se 
kjo periudhë relativisht e gjatë në tranzicion ka shërbyer si një shkollë edhe 
për publikun e gjerë. ajo që është më e rëndësishme në të gjithë këtë proces 
është fakti që individët njohin çdo ditë e më shumë instrumentet e tregut. Sa 
më mirë dhe në mënyrë më të ndërgjegjshme t’i njohin ato, aq më e lehtë 
është rruga për zhvillimin e tregjeve reale financiare. Në një ekonomi të tillë 
janë individët që zgjedhin.

- Së fundmi keni marrë vlerësime, pasi institucioni që drejtoni ka arritur 
të ruajë parametrat makroekonomikë dhe nivelin e çmimeve. A mund të thoni 
disa nga masat që keni marrë gjatë kësaj kohe?

është e vërtetë që kohët e fundit roli i Bankës së Shqipërisë në ruajtjen e 
stabilitetit makroekonomik, në veçanti në kontrollin e presioneve inflacioniste, 
është evidentuar nga një sërë institucionesh brenda dhe jashtë vendit. gjithsesi, 
unë do të veçoja vlerësimin e publikut për institucionin që unë drejtoj si 
suksesin më të madh që ne kemi arritur. Ky vlerësim është shprehur qartë në 
ankorimin e pritjeve inflacioniste rreth niveleve të ulëta, në forcimin e besimit 
ndaj institucioneve financiare në vend dhe në rritjen e shkallës së përdorimit 
të produkteve të tyre. Natyrisht që unë e konsideroj atë një reflektim direkt 
të investimit të madh teknik e profesional që ka bërë Banka e Shqipërisë në 
ndërtimin e një kuadri të ekuilibruar të politikave makroekonomike, në rritjen 
e tregjeve financiare, në zhvillimin e infrastrukturës së tregut monetar dhe në 
konsolidimin e institucioneve bankare. Në planin politik, Banka e Shqipërisë ka 
ruajtur të pandryshuar fokusin e politikës monetare, drejt garantimit të stabilitetit 
të çmimeve në ekonomi. ajo ka monitoruar me kujdes kushtet e likuiditetit dhe 
të normave të interesit në ekonomi si dhe faktorët e tjerë me ndikim potencial 
negativ në inflacion, duke rritur dy herë normën bazë të interesit në ekonomi. 
gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka qenë një partner produktiv në koordinimin e 
politikave ekonomike në vend dhe në ecurinë e marrëveshjes me FMN.
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Në planin e zhvillimit të tregut financiar, Banka e Shqipërisë ka zhvilluar 
një sërë nismash për plotësimin e infrastrukturës bankare dhe të kuadrit 
ligjor. Duke reflektuar në një masë të madhe stabilitetin makroekonomik dhe 
përmirësimin e infrastrukturës bankare, kreditimi i ekonomisë ka njohur ritme 
mjaft të shpejta gjatë tre viteve të fundit. Nga ana tjetër, forcimi i masave të 
mbikëqyrjes bankare dhe të normave të prudencës, shërben si garanci që 
zgjerimi i sistemit bankar dhe kreditimi i shpejtë i ekonomisë nuk do të përbëjnë 
probleme për shëndetin financiar të bankave dhe për qëndrueshmërinë e tyre 
afatgjatë. Banka e Shqipërisë po rrit shkallën e profesionalizmit, i cili është 
garant për forcimin e pavarësisë, të transparencës dhe të llogaridhënies. 
Për rrjedhim, procesi vendimmarrës është perfeksionuar më tej, duke rritur 
kredibilitetin e Bankës së Shqipërisë në publik.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në konferencën për shtyp mbi vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë për rritjen e normës bazë të interesit me 0.25 për qind

Tiranë, 27 qershor 2007

Mirëdita,

Në këtë komunikim të rradhës me shtypin dhe nëpërmjet jush, me tregun 
financiar, bizneset, konsumatorët dhe të gjithë agjentët e tjerë ekonomikë, 
dëshiroj t’ju informoj në lidhje me vendimin e sotëm të Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, për rritjen e normës bazë të interesit me 0.25 për 
qind.

Në mbledhjen e ditës së sotme u diskutuan gjerësisht zhvillimet më të fundit 
në çmimet e konsumit, si dhe në treguesit ekonomikë e monetarë. Ky takim 
ishte thellim i mëtejshëm i analizave të mëparshme të Bankës së Shqipërisë, 
duke konfirmuar konkluzionet tona në lidhje me ecurinë e aktivitetit ekonomik 
dhe të presioneve inflacioniste.

Në mënyrë të përmbledhur, arrihet në konkluzionin se objektivat e përgjithshëm 
makroekonomikë janë në kufijtë e parashikuar në programin e zhvillimit 
ekonomik të vendit. Banka e Shqipërisë vlerëson se aktiviteti ekonomik është 
i qëndrueshëm. ambienti i përgjithshëm i gjysmës së parë të vitit ka rezultuar 
joinflacionist, me norma vjetore të cilat mesatarisht luhaten rreth nivelit 2-2.5 
për qind. Zhvillimet monetare kanë pasqyruar një aktivitet në rritje përsa i takon 
kreditimit të ekonomisë, ndërkohë që aktiviteti fiskal nuk ka ecur sipas planit. 
ashtu si edhe vitin e kaluar, në 6 muajt e parë të vitit 2007 buxheti fiskal vazhdon 
të karakterizohet nga teprica, të cilat pasqyrojnë kryesisht shkallën e ulët të 
realizimit të shpenzimeve kapitale. Nga ana tjetër, deficiti tregtar ka shënuar një 
zgjerim të dukshëm gjatë tremujorit të parë të vitit, duke gjeneruar premisa për 
krijimin e zhbalancimeve në sektorin e jashtëm të ekonomisë.

Tregu financiar është karakterizuar nga një aktivitet më i lartë në të gjitha 
segmentet e tij. Pas stabilizimit të likuiditetit në sistemin bankar në fillim të 
tremujorit të dytë të vitit, normat e interesit të tregut kanë evidentuar një 
tendencë rritëse, duke bërë të mundur materializimin në shkallë të kënaqshme 
të vendimeve më të hershme të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.

Kursi i këmbimit, i cili u karakterizua nga tendenca nënçmuese në pjesën 
e parë të vitit, ka regjistruar një ecuri më të stabilizuar në tremujorin e dytë, 
duke reaguar ndaj faktorëve sezonalë, zhvillimeve në tregun ndërkombëtar 
dhe ecurisë së kushteve monetare në vend. Ndërkohë, nëpërmjet integrimit në 
rritje të tregjeve financiare shqiptare, politikat e ndjekura nga Banka Qendrore 
Evropiane dhe rezerva Federale, janë pasqyruar edhe në tregun e brendshëm 
valutor. Këto zhvillime mbartin implikime më të gjera në treguesit e tjerë të 
sistemit financiar, në aktivitetin ekonomik dhe në politikën monetare.
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Një çështje primare e diskutimeve ishin zhvillimet e pritshme në ekonomi, 
parashikimet e personelit të Bankës së Shqipërisë për zhvillimet inflacioniste 
në 12 muajt në vijim si dhe rreziqet potenciale, materializimi i të cilave do të 
ndikonte negativisht në devijimin e inflacionit nga objektivi prej 3 për qind, i 
Bankës së Shqipërisë.

Këshilli Mbikëqyrës analizoi me kujdes rreziqet e mëposhtme:

• rritjen e kërkesës së brendshme, në sajë të ritmit të lartë të kreditimit 
dhe të kushteve monetare të cilat kanë një karakter stimulues. Një faktor 
shtesë në këtë drejtim do të përbëjë edhe rritja e pritur e shpenzimeve 
buxhetore dhe e huamarrjes së brendshme, në gjysmën e dytë të vitit. 
rritja e kërkesës së ekonomisë për mallra e shërbime manifestohet në 
forcimin e presioneve inflacioniste dhe në zhbalancime në sektorin 
e jashtëm të ekonomisë, nëpërmjet zgjerimit të deficitit tregtar dhe 
presioneve mbi kursin e këmbimit. Të dyja këto forma çekuilibri janë të 
dëmshme për perspektivën e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike, 
në periudhën afatgjatë.

• rritjen e shpejtë të ofertës monetare, e cila është një premisë për 
lindjen dhe qëndrueshmërinë e presioneve inflacioniste.

• Shtrëngimin e politikës monetare në nivel global dhe implikimet që ka 
ajo për kushtet monetare në Shqipëri.

• rritjen e pritshme të çmimeve të administruara si dhe çmimet e larta të 
lëndëve të para në nivel botëror.

• Nevojën për ruajtjen e pritjeve inflacioniste të ankoruara tek objektivi 
i Bankës së Shqipërisë, si një parakusht për një politikë monetare të 
suksesshme dhe efektive.

Pas shqyrtimit analitik të çdo elementi rreziku, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë arriti në përfundimin se materializimi i disa faktorëve është 
konsumuar, ndërkohë që për të tjerët ekziston një mundësi reale ndodhjeje. 
Në këto kushte, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të rrisë 
me 0.25 për qind normën bazë të interesit, duke e çuar atë në nivelin 5.75 
për qind. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se vendimi i fundit është një lëvizje në 
përmbushje të mandatit ligjor të Bankës së Shqipërisë, atij të ruajtjes së stabilitetit 
të çmimeve. Ky vendim mbart një fizionomi moderne vendimmarrjeje; atë të 
minimizimit të materializimit të rreziqeve në të ardhmen.

rritja e normës së interesit synon ridimensionimin e kushteve monetare 
në ekonomi, duke i sjellë ato në linjë me objektivin e ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve në muajt e ardhshëm. rritja e normës së interesit do të ndihmojë në 
kontrollin e kërkesës së brendshme të ekonomisë, duke rivlerësuar incentivat 
monetare për konsum e për kursim. gjithashtu, ajo do të ndihmojë në 
frenimin e rritjes së lartë të mjeteve monetare në ekonomi. Ky sinjal shpreh 
gatishmërinë e Bankës së Shqipërisë për mbajtjen nën kontroll të presioneve 
inflacioniste. Së fundi, Banka e Shqipërisë thekson se, në opinionin e saj, 
kushtet monetare mbeten ende në kahun akomodues të rritjes ekonomike.

Ju faleminderit për vëmendjen.
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aBSTraKT

Materiali në vijim trajton përputhshmërinë e ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për 
bankat në republikën e Shqipërisë” me kuadrin rregullativ mbikëqyrës ekzistues 
si dhe detyrimet për ndryshime rregullative, që lindin nga zbatimi i dispozitave të 
Direktivës 2000/12/BE të konsoliduar me Direktivën 2006/48/BE.

Përgjatë materialit bëhet krahasimi ndërmjet ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 
“Për bankat në republikën e Shqipërisë” me ligjin nr.8365, datë 02.07.1998 
“Për bankat në republikën e Shqipërisë”, i cili ka shërbyer si bazë për hartimin 
e kuadrit rregullativ mbikëqyrës ekzistues. Në këtë aspekt janë analizuar në 
mënyrë të detajuar të gjitha nenet e ligjeve të mësipërme si dhe është bërë 
krahasimi i këtyre të fundit me rregulloret përkatëse në të cilat këto dispozita 
janë të reflektuara. Nga një analizë e tillë është arritur në përfundimin se 
disa prej rregulloreve ekzistuese kanë nevojë për një rikonceptim, me qëllim 
reflektimin e risive që lindin nga zbatimi i kuadrit të ri ligjor. Element plotësues 
i kësaj analize është dhe reflektimi i dispozitave të Direktivës 2000/12/BE të 
konsoliduar me Direktivën 2006/48/BE, për të përfshirë detyrimet që rrjedhin 
nga Marrëveshja e Stabilizim-asociimit në fushën e veprimtarive financiare. 

I.  Përputhshmëria e ligjit nr.9662 datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën 
e Shqipërisë” me kuadrin rregullativ mbikëqyrës. Përcaktimi i detyrimeve për 
ndryshime rregullative në zbatim të Direktivave të Bashkimit Evropian. 

Ligji “Për bankat në republikën e Shqipërisë” nr.9662, datë 18.12.2006 
është një variant i përmirësuar i ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat 
në republikën e Shqipërisë” dhe vjen me një trajtim ndryshe për një sërë 
elementesh. Ligji është konceptuar duke marrë parasysh direktivat e BE, 
parimet e Komitetit të Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare si dhe është hartuar 
në përputhje edhe me detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-
asociimit. Si pasojë, lind nevoja e përmirësimit dhe e përshtatjes së kuadrit 
rregullativ mbikëqyrës ekzistues me kërkesat e këtij ligji. 

Përsa më sipër, përputhshmëria e ligjit “Për bankat në republikën e 
Shqipërisë” nr.9662, datë 18.12.20061 me kuadrin rregullativ mbikëqyrës, 
do të analizohet sipas krerëve përbërës të veçantë të ligjit. 

I.I  Kreu I: “Dispozita të Përgjithshme”. 

Ky kre i ligjit përbëhet nga dispozita të përgjithshme, të cilat përcaktojnë: 

LIgjI I rI “Për BaNKaT Në rEPUBLIKëN E 
ShQIPërISë”DhE PërPUThShMërIa E TIj ME 
KUaDrIN rrEgULLaTIv MBIKëQYrëS. DETYrIMET Për 
NDrYShIME rrEgULLaTIvE Në ZBaTIM Të DIrEKTIvavE 
Të BaShKIMIT EvrOPIaN. QErShOr 2007*
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objektin e ligjit, fushën e zbatimit të tij, strukturën dhe shtrirjen e sistemit bankar 
në republikën e Shqipërisë, përkufizimin e termave të përdorur, të drejtat dhe 
ndalimet në ushtrimin e veprimtarisë bankare, detyrimin për informim mbi 
gjendjen e sistemit bankar dhe atij financiar, formën juridike të bankës si dhe 
mundësinë e shfrytëzimit të sistemit bankar për qëllime të pastrimit të parave 
ose të financimit të terrorizmit.

Në nenin 1 (ku përshkruhet objekti i ligjit) dhe nenin 2, pika 2 të ligjit (ku 
përcaktohen personat, subjekt i ligjit), termi “bankë” nënkupton si bankat me 
seli në territorin e rSh ashtu dhe degët e bankave të huaja, të licencuara 
nga Banka e Shqipërisë, duke mos bërë asnjë dallim përsa i përket krijimit, 
licencimit apo ushtrimit të veprimtarisë së tyre në rSh (neni 5 i ligjit). Një 
trajtim i tillë, është në përputhje të plotë me lirinë e themelimit dhe të ofrimit 
të shërbimeve bankare dhe financiare (Neni 11 i ligjit) të cituara edhe në 
Direktivën 2000/12/BE, neni 2�/5 dhe në Direktivën 2006/48/BE, nenet 
�8/1 dhe �8/�. Më konkretisht, Direktiva citon se: shtetet anëtare nuk duhet 
t’u aplikojnë degëve të institucioneve kredituese, me seli jashtë territorit të 
BE, dispozita që rezultojnë në një trajtim më favorizues sesa trajtimi kundrejt 
degëve të institucioneve kredituese me seli brenda territorit të BE, në momentin 
e nisjes së aktivitetit dhe gjatë ushtrimit të tij2. 

Ndryshe nga trajtimi i njëjtë që iu bëhet bankave dhe degëve të bankave 
të huaja në lidhje me krijimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së tyre në rSh, një 
element i rëndësishëm është nevoja e realizimit të një mbikëqyrjeje të diferencuar 
ndërmjet bankave dhe degëve të bankave të huaja, në përputhje kjo me nenin 27 
të Direktivës 2000/12/BE konsoliduar me nenin 41/1 të Direktivës 2006/48/BE. 
Në këtë nen shprehet se: përgjegjësia e autoritetit mbikëqyrës të vendit pritës�, në 
bashkëpunim me autoritetin mbikëqyrës së bankës mëmë4, do të përqendrohet 
kryesisht në mbikëqyrjen e likuiditetit të degës së bankës së huaj5. 

Ndërsa në nenin 28 të Direktivës 2000/12/BE dhe nenin 42 të Direktivës 
2006/48/BE theksohet se: ky bashkëpunim midis autoriteteve mbikëqyrëse 
të vendit të origjinës dhe atij pritës, për mbikëqyrjen dhe monitorimin e 
veprimtarisë së institucionit kreditues duhet të përfshijë përveç likuiditetit edhe 
administrimin, strukturën e pronësisë, aftësinë paguese, kufijtë për ekspozimet 
e mëdha dhe mekanizmat e kontrollit të brendshëm. 

Në nenin 4 të ligjit (mbi përkufizimet e terminologjisë së përdorur përgjatë 
ligjit në fjalë), janë bërë përmirësime në përkufizimin e disa prej termave 
të ligjit të vjetër, si dhe janë përkufizuar për herë të pare disa terma të rinj. 
Në mënyrë të përmbledhur janë rikonceptuar termat si: “bankë”, “veprimtari 
bankare”, ”licencë”, “depozitë monetare”, “persona apo grup personash të 
lidhur”, ”kontroll”, “degë e bankës së huaj”, “drejtues ekzekutiv”, “subjekt 
financiar jobankë” si dhe termat lidhur me kapitalin e bankës; është dhënë 
përcaktimi i termave lidhur me rrezikun, koncepti i “likuidimit vullnetar”; janë 
dhënë termat lidhur me mbikëqyrjen e konsoliduar etj..

Për qëllime të mbikëqyrjes së konsoliduar, janë përkufizuar edhe terma të 
rinj si: ”kapital fillestar minimal”, ”kapital fillestar i paguar”, ”grup bankar”, 
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”shoqëri financiare zotëruese”, “bankë mbizotëruese në një grup bankar ose 
financiar”. Ndër termat e tjerë të rinj mund të përmenden edhe përkufizimet 
e dhëna për “regjistri i kredive” dhe “agjencia e Sigurimit të Depozitave”. 
Në këtë aspekt, lind nevoja e përditësimit të kuadrit rregullativ mbikëqyrës 
ekzistues, me qëllim përafrimin e legjislacionit vendas me atë të BE në fushën e 
shërbimeve bankare dhe financiare. (Direktiva 2000/12/BE neni 1 konsoliduar 
me Direktivën 2006/48/BE neni 4, citon në mënyrë të detajuar përkufizimet e 
termave që përdorin direktivat e sipërpërmendura.) 

I.II Kreu II “Licencimi i bankave dhe i degëve të bankave të huaja”.

Ky kre i ligjit paraqet karakteristikat, fazat dhe kërkesat në lidhje me 
dokumentacionin e domosdoshëm për marrjen e licencës për të ushtruar 
veprimtarinë bankare dhe financiare në rSh; miratimin paraprak të licencës 
ose refuzimin e saj; komisionet e aplikuara për marrjen e licencës; rastet e 
revokimit të saj; publikimin e vendimit për miratimin ose revokimin e licencës; 
kërkesat për kapital fillestar minimal; veprimtaritë shtesë që mund të kryhen 
nga bankat ose degët e bankave të huaja si dhe ndryshimet në strukturën e 
kapitalit të tyre. 

Ligji i njeh Bankës së Shqipërisë të drejtën ekskluzive për licencimin e 
bankave dhe degëve të bankave të huaja, me qëllim ushtrimin e veprimtarisë 
bankare dhe financiare në rSh (neni 14 i ligjit), në përputhje të plotë kjo edhe 
me Direktivën 2000/12/BE, neni 4 e konsoliduar me Direktivën 2006/48/BE, 
nenet 6 dhe 28/1. Sipas Direktivave citohet se: bankat dhe degët e bankave 
të huaja, duhet të pajisen me licencë përpara fillimit të ushtrimit të veprimtarisë 
së tyre. 

Neni 15, pika 1 e ligjit, përcakton karakteristikat e licencës, si akt 
administrativ i lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Licenca është e pakufizuar në 
kohë, e patransferueshme dhe një risi e ligjit të ri, kundrejt ligjit të vjetër është 
elementi i patjetërsueshmërisë së saj. Neni 15 pika 2 e ligjit, në dallim nga 
ligji i vjetër, zgjeron fushën e veprimtarive të lejuara për bankat dhe degët 
e bankave të huaja me veprimtaritë financiare, të përcaktuara së bashku 
me ato bankare, në aneksin që i bashkëngjitet licencës. Kjo pikë e nenit, 
është në përputhje me Direktivën 2000/12/BE neni 21/1 të konsoliduar me 
Direktivën 2006/48/BE, Neni 28/1 e cila shpreh se: institucionet kredituese 
duhet të njoftojnë paraprakisht autoritetet kompetente, në lidhje me llojin e 
veprimtarive që duan të ushtrojnë, të bashkëngjitura në aneksin e licencës 
bankare të përftuar. 

Neni 17 i ligjit sjell një rikonceptim të ligjit të vjetër, përsa i përket kërkesave 
në lidhje me dokumentacionin e kërkuar për marrjen e licencës për të ushtruar 
veprimtari bankare dhe financiare në rSh, duke dalluar midis bankave dhe 
degëve të bankave të huaja. Këto kërkesa, më parë të shprehura vetëm në 
aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë, janë tanimë të përcaktuara në ligjin 
e ri, duke theksuar rëndësinë e tyre. gjithashtu, janë shtuar edhe kërkesat në 
lidhje me dokumentacionin e kërkuar për marrjen e licencës, të shprehura 
këto tashmë në ligj, si për shembull në lidhje me pjesëmarrjet e drejtpërdrejta 
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ose të tërthorta në kapitalin e bankës në një vlerë jo më të vogël se 5 për 
qind; strukturën e kapitalit; informacionin për çdo marrëveshje ose çdo formë 
tjetër rregullimi, nëpërmjet së cilës kontrolli apo ndikimi në vendimmarrje 
mund të ushtrohet në çdo mënyrë tjetër; llogaritë dhe raportin vjetor të 
personit juridik; llogaritë dhe raportin vjetor të konsoliduar si dhe opinionin 
e ekspertit kontabël të autorizuar (neni 17/1) si dhe në lidhje me strukturën 
e pronësisë së bankës së huaj; emrin e autoritetit mbikëqyrës dhe pëlqimin 
e tij për hapjen e degës së bankës së huaj dhe informacionin për skemën e 
sigurimit të depozitave monetare (neni 17/2). 

Element tjetër i ri është dhe heqja e kufizimit të emërimit nga banka mëmë 
e të paktën dy administratorëve rezidentë për drejtimin e degës së bankës së 
huaj. Këto ndryshime duhen pasqyruar në rregulloren “Për dhënien e licencës 
për të ushtruar veprimtari bankare në republikën e Shqipërisë6”. 

Në lidhje me përputhshmërinë e pikës 1 të këtij neni me Direktivat e BE 
mund të theksojmë se janë pasqyruar më së miri disa prej dispozitave të këtyre 
të fundit. Më konkretisht, informacionet mbi: kapitalin aksioner të nënshkruar 
dhe dokumentin vërtetues; strukturën e kapitalit; kualifikimin, reputacionin 
dhe përvojën e të paktën dy prej administratorëve; plan biznesin e tre viteve 
të para të veprimtarisë; emrin, vendbanimin e çdo personi që propozon të 
zotërojë pjesëmarrje influencuese, përputhen me kërkesat e dispozitave të 
Direktivës 2000/12/BE dhe të Direktivës 2006/48/BE7. 

Të njëjtin përfundim mund të nxjerrim edhe për përputhshmërinë e pikave 
2, 3 dhe 5 të nenit në fjalë. Kështu, informacioni mbi statutin e bankës së 
huaj, adresën e saktë të selisë, përshkrimin e veprimtarisë, shumën e kapitalit, 
strukturat e drejtimit të bankës dhe administratorët e saj; shumën e dhuruar 
të kapitalit fillestar minimal; lejen e ushtrimit të veprimtarisë bankare të 
dhënë nga autoriteti përkatës në vendin ku ndodhet selia e saj, si dhe listën e 
veprimtarive, për të cilat është licencuar banka e huaj; strukturën e pronësisë 
së bankës së huaj; kushtet që duhet të plotësojë një degë e bankës së huaj 
që propozon të zotërojë pjesëmarrje influencuese në një bankë; të drejtën e 
Bankës së Shqipërisë për të kërkuar informacion shtesë, pasqyrojnë rigorozisht 
informacionet e kërkuara në nenet e dispozitave të Direktivës 2000/12/BE 
dhe të Direktivës 2006/48/BE8. 

Neni 18, pika 1 e ligjit (kërkesa për kapital fillestar minimal), përputhet me 
kërkesën e nenit 5/1 të Direktivës 2000/12/BE dhe nenin 9/1 të Direktivës 
2006/48/BE, për derdhjen e një kapitali fillestar minimal për të përftuar 
licencën për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare. Në dispozitat e 
direktivave të BE, kapitali fillestar minimal vlerësohet në nivelin 5 milionë 
euro, ndërsa në aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë ky kapital vlerësohet 
në nivelin 1 miliard lekë (afërsisht 8 milionë euro). Ky nivel më i lartë është si 
pasojë e faktit që në aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë, në përcaktimin 
e kësaj shume është marrë parasysh edhe rreziku i vendit (country risk). 

Neni 19, pika 1 e ligjit, përcakton se e drejta për të dhënë miratimin apo 
refuzimin paraprak për licencë (brenda 3 muajve nga data e pranimit të 
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kërkesës për licencë nga banka apo dega e bankës së huaj) i njihet Bankës së 
Shqipërisë. Kjo e drejtë që i njihet autoritetit mbikëqyrës, shprehet edhe në nenet 
10 dhe 13, përkatësisht të Direktivave 2000/12/BE dhe 2006/48/BE, por me 
një dallim, që në direktivat e mësipërme shprehet se: afati maksimal i dhënies së 
miratimit apo refuzimit është 6 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës. 

Në vijim të ligjit të vjetër (që vendos si kusht për marrjen e licencës nga banka 
ose dega e bankës së huaj ekzistencën e të paktën tre aksionerëve), pika 2/ç 
e nenit të mësipërm përcakton se që një bankë të marrë miratimin paraprak 
për ushtrimin e veprimtarisë bankare dhe financiare, duhet që aksionerët e saj 
të mos zotërojnë më shumë se 1/3 e kapitalit ose të aksioneve me të drejtë 
vote. Ky rikonceptim, duhet të pasqyrohet edhe në rregulloren “Për dhënien 
e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në rSh”. Neni 19 pika 2/d 
(strukturat operacionale dhe të kontrollit, përfshirë politikat dhe procedurat 
e bankës dhe të degës së bankës së huaj) dhe pika � (rastet e refuzimit të 
miratimit paraprak të licencës për bankën ose degën e bankës së huaj), vijnë 
si elemente të reja krahasuar me kërkesat e ligjit të vjetër. Në këtë mënyrë, 
lind nevoja e përfshirjes së tyre në rregulloren “Për dhënien e licencës për të 
ushtruar veprimtari bankare në rSh” (neni 6). 

Neni 20, i ligjit parashtron si një nga kushtet e domosdoshme për marrjen e 
licencës nga bankat apo degët e bankave të huaja, paraqitjen e kërkesës dhe 
të dokumentacionit të plotë pranë aSD, për marrjen e çertifikatës së sigurimit 
të depozitave. Po kështu, edhe në nenin 22 të ligjit, parashtrohet si kusht i 
domosdoshëm për ushtrimin e veprimtarisë bankare nga bankat dhe degët e 
bankave të huaja, ai i sigurimit të depozitave monetare. Për sa më sipër, lind 
nevoja e pasqyrimit të këtyre kushteve në rregulloren “Për dhënien e licencës 
për të ushtruar veprimtari bankare në RSH” (neni 7). 

Nenet 21 dhe 29 mbi publikimin dhe botimin e vendimit për dhënien e 
licencës dhe revokimin e saj, mbështeten respektivisht në nenet 11 dhe 14/2 
të Direktivës 2000/12/BE dhe nenet 14 dhe 17/2 të Direktivës 2006/48/BE, 
të cilat citojnë se: emri i çdo institucioni kreditues, i cili ka përftuar licencën 
për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare, duhet të shënohet në një 
regjistër i cili publikohet në Gazetën Zyrtare të BE-së. Gjithashtu, në rast 
revokimi të licencës, autoritetet kompetente duhet të japin arsyet e revokimit si 
dhe të bëjnë publikimin e këtij vendimi. 

Neni 24, paraqet të gjitha rastet kur një bankë apo degë e bankës së huaj, 
duhet të kërkojë miratimin paraprak të Bankës së Shqipërisë, mbi çështje që 
lidhen me veprimtarinë e kryer prej saj. Në dallim nga ligji i vjetër, shtohen 
rastet e kërkesës për miratim paraprak, duke i përcaktuar tashmë me ligj 
(jo vetëm me aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë), si për shembull: 
hapja e degëve, filialeve ose zyrave të përfaqësimit brenda dhe/ose jashtë 
territorit të rSh apo dhe transferimi i pronësisë së aksionerëve me pjesëmarrje 
influencuese ose të kontrollit të bankës tek një palë e tretë. 

Për më tepër, janë shtuar edhe kërkesa të reja si: ndryshimi i statutit, 
shpërndarja e kapitalit dhe rritja e përqindjes së një aksioneri me pjesëmarrje 
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influencuese, duke tejkaluar 20, 33 ose 50 për qind të kapitalit të bankës 
ose të të drejtave të votës apo në një masë të tillë që banka të bëhet filial i 
tij. Kërkesa e fundit, është në përputhje të plotë me nenin 16/1 të Direktivës 
2000/12/BE dhe nenin 19/1 të Direktivës 2006/48/BE. 

Këto direktiva parashikojnë edhe dy raste të veçanta të cilat mund të 
konsiderohen të rëndësishme edhe për realitetin shqiptar. Së pari, parashtrohen 
detyrimet e personave fizikë ose juridikë (neni 16, Direktiva 2000/12/BE dhe 
neni 20, Direktiva 2006/48/BE) për të informuar autoritetet kompetente në 
rast se propozojnë të zvogëlojnë pjesëmarrjen influencuese në institucionet 
kredituese, të cilën e zotërojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në 
mënyrë që kjo e fundit ose të drejtat e votës të bien nën 20 për qind, 33 për 
qind ose 50 për qind. Së dyti, detyrimi për informim në favor të autoriteteve 
kompetente, lind jo vetëm tek personat fizikë apo juridikë që propozojnë të 
zotërojnë një pjesëmarrje influencuese në institucionet kredituese, por edhe tek 
vetë institucionet kredituese që propozohen të zotërohen (neni 21, Direktiva 
2006/48/BE). 

Pikat 1/c dhe 1/dh të nenit 24, janë zgjeruar me informacion shtesë. Gërma 
c është zgjeruar me faktin se Banka e Shqipërisë përcakton me akt nënligjor 
dhe jep miratimin paraprak mbi kriteret për lidhjen e marrëveshjeve9 me të 
tretët, për ushtrimin e funksioneve dhe përgjegjësive për administrimin dhe 
drejtimin e bankës. Gërma dh specifikon se duhet miratimi paraprak i Bankës 
së Shqipërisë në rastet e riblerjes së aksioneve të bankës ose personave të 
lidhur me të, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet një personi tjetër, 
duke dhënë kredi ose duke lëshuar garanci. 

Neni 24, pika � që shpreh se: Banka e Shqipërisë jep ose refuzon miratimin 
paraprak, brenda tre muajve nga paraqitja e plotë e kërkesës, mbështetur kjo 
në dokumentacionin e përcaktuar me akt nënligjor, është në përputhje me 
nenin 16, të Direktivës 2000/12/BE dhe nenin 19/1, të Direktivës 2006/48/
BE.

Neni 25 specifikon rastet kur një person duhet t’i drejtohet Bankës së 
Shqipërisë për të marrë miratimin paraprak nëse kërkon të ndryshojë 
pjesëmarrjen influencuese në një bankë. Pika 6 e nenit 25, mbi pavlefshmërinë 
ligjore të zotërimit të një pjesëmarrjeje influencuese në bankë nga një person, 
pa miratimin paraprak me shkrim të Bankës së Shqipërisë, përmbush kërkesat 
e nenit 16/5 të Direktivës 2000/12/BE dhe nenit 21/2 të Direktivës 2006/48/
BE. 

Një element i rëndësishëm është dhe dallimi me ligjin e vjetër, në të cilin 
specifikohet se në rast të zotërimit të një pjesëmarrjeje influencuese në bankë 
nga një person, pa miratimin paraprak me shkrim të Bankës së Shqipërisë, 
revokohej licenca (neni 13); në ligjin e ri, aksionerit në fjalë nuk i njihet e 
drejta e votës. 

Neni 26 është një përmbledhje e rasteve të shpërndara në dispozita të 
ndryshme të ligjit të vjetër, duke shtuar edhe raste të tjera në të cilat bankat 
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dhe degët e bankave të huaja duhet të njoftojnë Bankën e Shqipërisë, për 
ekzistencën e fakteve apo vërtetimin e situatave me rrezik për vazhdimësinë 
dhe qëndrueshmërinë e aktivitetit të tyre. Mund të përmenden rastet kur: 
arrihen kufijtë maksimalë të lejuar të ekspozimit, kërcënohet likuiditeti ose 
aftësia paguese e bankës dhe degës së bankës së huaj, pozicioni financiar i 
bankës ndryshon në atë masë sa banka nuk zotëron më kapitalin rregullator 
ose nuk zotëron më minimumin e raportit të mjaftueshmërisë të kapitalit, 
kapitali rregullator i bankës bie nën nivelin e kapitalit fillestar minimal të 
kërkuar për fillimin e veprimtarisë etj..

Pika 2 e këtij neni, mbi detyrimin e bankës ose degës së bankës së huaj për 
të informuar Bankën e Shqipërisë, në rastet kur ka ndryshime në strukturën 
organizative apo në selinë dhe adresën e saj si dhe në rastin e largimit të 
administratorëve, reflekton kërkesat e nenit 20/6 të Direktivës 2000/12/BE 
dhe nenit 26/3 të Direktivës 2006/48/BE. 

Ndryshimi i vetëm i dispozitave të këtij neni me direktivat e sipërpërmendura, 
qëndron në afatin kohor. Detyrimi për njoftim ndaj Bankës së Shqipërisë lind 
brenda �0 ditëve nga momenti i verifikimit të rasteve të mësipërme. Ndërsa në 
Direktivat e BE ky detyrim lind të paktën �0 ditë përpara marrjes së vendimit për 
ndryshimet e sipërpërmendura, me qëllim që t’i jepet autoriteteve kompetente 
koha e nevojshme për miratimin e tyre. 

Neni 27 sjell një risi në krahasim me ligjin e vjetër, përsa i përket detyrimit 
të bankës apo degës së bankës së huaj të licencuar, për të paguar komision 
të përvitshëm për vlefshmërinë dhe shfrytëzimin e licencës pranë Bankës 
së Shqipërisë. Shuma e këtij komisioni, mbetet për t’u përcaktuar në aktet 
nënligjore të Bankës së Shqipërisë, çka sjell nevojën e rishikimit të rregullores 
“Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në rSh” (neni 
14). 

Neni 28, shton rastet, vërtetimi i të cilave përbën motiv për revokimin 
e licencës së bankave dhe degëve të bankave të huaja. Këtu mund të 
përmenden: shkelja e akteve ligjore dhe nënligjore që kanë shkaktuar një 
humbje të ndjeshme financiare, shkelja e standardeve ligjore kombëtare dhe 
ndërkombëtare për mbajtjen e kontabilitetit, ushtrimi i veprimtarive të cilat 
rrezikojnë likuiditetin dhe aftësinë paguese të bankës, pamundësia për të 
siguruar fonde të mjaftueshme dhe pamundësia për të përmbushur detyrimet 
ndaj kreditorëve, sidomos kur banka nuk jep më siguri për mjetet që i janë 
besuar asaj. 

Pika 4 e nenit 28, në dallim nga ligji i vjetër, shton detyrimin për njoftim (në 
rast të revokimit të licencës) edhe për agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Kjo gjë 
duhet të pasqyrohet edhe në rregulloren “Për dhënien e licencës për të ushtruar 
veprimtari bankare në rSh” (neni 10, pika 3). rastet e revokimit të licencës 
(pika 1) dhe komunikimi i revokimit të licencës (pika 4), janë përgjithësisht 
në përputhje me nenet 14 dhe 17 përkatësisht të Direktivës 2000/12/BE dhe 
2006/48/BE. Edhe pika 1, gërma dh, mbi mosfillimin e veprimtarisë nga banka 
ose dega e bankës së huaj, përkon (përsa i përket masës ndëshkuese) me nenet 
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14 dhe 17 të Direktivës 2000/12/BE dhe të Direktivës 2006/48/BE, por me 
dallimin se afati kohor i specifikuar në këto të fundit është 12 muaj nga marrja 
e licencës dhe jo 6 muaj, siç specifikohet në ligj. 

I.III Kreu III “organizimi, drejtimi dhe kontrolli i bankës dhe i degës së 
bankës së huaj”.

Kreu III përcakton rregulla të qartë për mënyrën e organizimit, të drejtimit 
dhe të kontrollit të veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja, 
me qëllim krijimin e një sistemi bankar të shëndoshë dhe të sigurtë. 

Neni �1 i ligjit, flet për pavarësinë e bankës dhe degës së bankës së 
huaj dhe vjen i përmirësuar dhe më i plotë, krahasuar me nenin përkatës 
të ligjit të vjetër (neni 16), pasi citon se: Banka dhe dega e bankës së huaj, 
administrohen dhe drejtohen mbështetur në parimet e tregut të lirë dhe të 
konkurrencës së ndershme. Asnjë subjekt apo person publik nuk duhet të 
ndërhyjë në mënyrë të paautorizuar, për të ndikuar në administrimin dhe 
drejtimin e bankës ose degës së bankës së huaj, përveç rasteve të zbatimit të 
akteve nënligjore të Bankës së Shqipërisë, ekzekutimit të urdhrave të organeve 
gjyqësore ose kur një gjë e tillë parashikohet me ligj. Ky nen i njeh bankës të 
drejtën e operimit në treg bazuar në parimet e konkurrencës së ndershme. Në 
nenin �2, përcaktohen organet drejtuese të bankës dhe degës së bankës së 
huaj. Ndryshe nga dispozitat e ligjit të vjetër (neni 17), i cili shpreh se banka 
drejtohet vetëm nga këshilli drejtues, citohet se banka drejtohet jo vetëm nga 
ky i fundit, por edhe nga drejtoria, duke bërë edhe dallimin midis organeve 
drejtuese të bankës dhe atyre të degës së bankës së huaj (pika 4).

Neni �� mbi aktet e brendshme që rregullojnë veprimtarinë e bankës dhe 
degës së bankës së huaj, në pikën 1/ç (kufijtë e kompetencave) vjen i zgjeruar, 
duke përfshirë jo vetëm administratorët dhe punonjësit e tjerë të bankës, por 
edhe çdo person që kryen veprime në emër dhe për llogari të saj. gjithashtu, 
ky nen sjell edhe një risi, duke lejuar që aktet e brendshme të degës së bankës 
së huaj të përcaktohen në përputhje me aktet rregullative të mëmës, me kusht 
që të mos cënojnë legjislacionin shqiptar në fuqi. 

Mendojmë se, një rëndësi të veçantë do të kishte hartimi i një rregulloreje mbi 
Qeverisjen e Korporatave, në të cilën të përcaktohen saktë proceset nëpërmjet 
të cilave institucionet kredituese drejtohen dhe kontrollohen si dhe të gjitha 
marrëdhëniet, jo vetëm raportuese por edhe ato kontrolluese, që ekzistojnë 
mes grupeve të interesit: aksionerëve, bordit drejtues, administratorëve si dhe 
të punësuarve apo personave të tjerë me të cilët institucioni ka marrëdhënie 
të ndryshme. 

Neni �5 mbi përbërjen e këshillit drejtues, sjell një element të ri në pikën 
2 të tij. Kështu, numri i anëtarëve, ndryshe nga ligji i vjetër (neni 19), i cili 
përcaktonte vetëm numrin minimal të tyre (pesë anëtarë), vendos edhe një 
numër maksimal prej nëntë anëtarësh. gjithashtu, shton se anëtarët e parë 
të këshillit drejtues përcaktohen në statut (pika 3), në dallim nga ligji i vjetër 
që nuk e përmend një gjë të tillë. Elemente të reja që sjell ligji janë edhe 
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kriteret për zgjedhjen apo rastet e shkarkimit të anëtarëve, duke përfshirë 
edhe procedurat që duhet të ndiqen në rastet e vendeve bosh të krijuara nga 
vdekja apo dorëheqja e një ose disa anëtarëve të këshillit drejtues. Mund 
të përmendim pikën 4, ku citohet se: të paktën një e treta e anëtarëve të 
këshillit drejtues duhet të zgjidhet nga individë, të cilët në çastin e zgjedhjes 
dhe gjatë gjithë kohëzgjatjes së mandatit, nuk janë të lidhur me marrëdhënie 
interesash privatë me bankën, me aksionerët që ushtrojnë kontroll mbi 
bankën ose me drejtuesit e saj ekzekutivë. Për pasojë, këto elemente duhet 
të pasqyrohen në rregulloren “Për administratorët e bankave dhe degëve 
të bankave të huaja”. Neni �6 (mbledhjet e këshillit drejtues) dhe disa prej 
pikave të nenit �7 (kompetencat kryesore të anëtarëve të këshillit drejtues) 
vijnë si elemente të reja në këtë ligj. Kështu, neni �7, pika 1 përcakton 
në mënyrë të qartë kriteret dhe motivet prej të cilave anëtarët e këshillit 
drejtues duhet të udhëhiqen gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre. Pika 
2 përcakton përgjegjësitë e këshillit drejtues ndërsa pika �, parashtron të 
drejtën që gëzojnë anëtarët e këshillit drejtues, për të kërkuar informacion 
“të përshtatshëm, të plotë dhe në kohë”, me qëllim përmbushjen e 
përgjegjësive të tyre gjatë procesit vendimmarrës. rrjedhimisht, këto risi 
duhet të pasqyrohen në rregulloren “Për administratorët e bankave dhe 
degëve të bankave të huaja”.

Neni �8, pika 1 mbi komitetin e kontrollit përmban dispozita më të detajuara 
në krahasim me ligjin e vjetër përsa i përket rizgjedhjes, pasi një gjë e tillë nuk 
parashikohej në këtë të fundit. Neni �8, pika � mbi kompetencat e anëtarëve 
të këtij komiteti, sjell elemente të reja në lidhje me: shqyrtimin e raporteve 
të kontrollit të brendshëm dhe monitorimin e trajtimit të përfundimeve të 
dala nga këto raporte; vlerësimin e situatës financiare të bankës, bazuar në 
raportin e ekspertit kontabël të autorizuar; dhe miratimin e raporteve dhe 
deklaratave financiare të përgatitura nga banka, me qëllim publikimin e tyre. 
Këto ndryshime duhet të pasqyrohen edhe në rregulloren “Për kontrollin e 
brendshëm në banka dhe degët e bankave të huaja” (pika 6.4). gjithashtu, 
në nenin �8 janë shtuar edhe kufizime për anëtarët e komitetit të kontrollit 
(pika 5) si dhe detyrimi i komitetit të kontrollit për të raportuar përpara këshillit 
drejtues (pika 8). Pika 6 i njeh komitetit të kontrollit të drejtën e zgjedhjes 
të ekspertëve të jashtëm, ndryshe nga neni 20/3 i ligjit të vjetër, ku kjo 
kompetencë i takonte këshillit drejtues.

Neni 41, sjell më të zgjeruara kushtet skualifikuese për administratorët e 
bankave dhe degëve të bankave të huaja ku më konkretisht përmenden rastet 
në lidhje me: personat, të cilët zotërojnë më shumë se 5 për qind të aksioneve 
të një banke ose personi të lidhur me të; personat e punësuar pranë Bankës 
së Shqipërisë; personat e ndëshkuar nga Banka e Shqipërisë gjatë 5 vjetëve 
të fundit për shkelje të rëndë të këtij ligji ose për zhvillim të veprimtarisë 
pa licencën përkatëse të lëshuar nga Banka e Shqipërisë etj.. gjithashtu, 
përjashtohen nga kryerja e detyrës së administratorit të një banke apo dege 
të bankës së huaj, personat të cilët shërbejnë ose kanë shërbyer në çdo kohë 
gjatë periudhës 5-vjeçare paraardhëse, si administrator i një banke apo dege 
të bankës së huaj, subjekt i procedurave të likuidimit të detyruar. Periudha e 
sipërpërmendur, ndryshon nga afati kohor prej 12-muajsh i përcaktuar në 
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nenin 21 të ligjit të vjetër. Të gjitha ndryshimet dhe risitë e sjella në nenin 41 
mund të pasqyrohen edhe në rregulloren “Për administratorët e bankave dhe 
degëve të bankave të huaja” (neni 4).

Neni 44, mbi parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit të interesave, 
përkufizon në mënyrë të saktë në pikën 2 të tij, burimet e interesave privatë të 
administratorëve duke e shtuar numrin e tyre krahasuar me ligjin e vjetër me: 
dhurata, premtime, favore, trajtime preferenciale; negocime të mundshme për 
punësim apo për çdo lloj forme tjetër marrëdhëniesh me interes privat për 
administratorin në të ardhmen, pas lënies së detyrës si administrator, të kryer 
nga ai gjatë ushtrimit të detyrës si administrator në bankë; dhe angazhime në 
veprimtari të tjera private me qëllim fitimi ose çdo lloj veprimtarie që krijon 
të ardhura. Pika 5, sjell si element të ri përgjegjësinë e këshillit drejtues për 
miratimin e akteve të brendshme mbi parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit 
të interesave, duke pasur të drejtën edhe të autorizimit të komiteteve ad hoc 
(të përbërë nga anëtarë joekzekutivë të këtij këshilli) për trajtimin e konfliktit të 
interesave në bankë. Neni 46, i cili flet për njësinë e kontrollit të brendshëm, 
vjen me elemente të reja përsa i përket kompetencave të këshillit drejtues për 
përcaktimin e rregullave të funksionimit dhe ushtrimit të sistemit të kontrollit të 
brendshëm (pika 2), emërimit të anëtarëve të njësisë së kontrollit të brendshëm 
të degës së bankës së huaj nga organet vendimmarrëse të bankës mëmë (pika 
4) dhe ndalimit të punonjësve të njësisë së kontrollit të brendshëm për të pasur 
funksione të tjera në bankë apo në degën e bankës së huaj (pika 5). Këto të 
fundit mund të pasqyrohen edhe në udhëzimin “Për kontrollin e brendshëm 
në banka dhe degët e bankave të huaja” (pika 6.3). Neni 47 mbi detyrimin e 
bankës apo degës së bankës së huaj për raportim financiar, në pikat 1 dhe 2 
të tij, thekson se banka apo dega e bankës së huaj duhet të mbajë llogaritë 
kontabël dhe të përgatisë raportet financiare mbi baza individuale ose të 
konsoliduara (në dallim nga ligji i vjetër, ku një gjë e tillë nuk përmendet) si dhe 
në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit. 
Këto kërkesa reflektojnë më së miri dhe dispozitat e Direktivës 2000/12/BE 
neni 22/1 dhe të Direktivës 2006/48/BE neni 29/1. 

Pika � (çdo bankë dhe degë e bankës të huaj duhet të ketë procedura 
drejtimi, kontabiliteti dhe mekanizma të mjaftueshëm të kontrollit të brendshëm, 
mbi baza individuale ose të konsoliduara) dhe pika 4 (mbi të drejtën e Bankës 
së Shqipërisë për të përcaktuar formën, tipin, metodologjinë, përmbajtjen e 
raporteve dhe kohën e raportimit të bankave ose degëve të bankave të huaja 
në Bankën e Shqipërisë) vijnë si elemente të reja në dallim nga ligji i vjetër. 

Neni 48 për ekspertët kontabël të autorizuar, sjell për herë të parë 
të shprehur në ligj, faktin se dega e bankës së huaj mund t’i nënshtrohet 
kontrollit të ekspertit kontabël të autorizuar të bankës mëmë ose të një eksperti 
kontabël të autorizuar, të miratuar nga Banka e Shqipërisë (pika �). Pikat 6 
dhe 7 të nenit, sjellin rishtas kufizime në lidhje me ortakun kryesor në një 
shoqëri auditimi, që është ekspert kontabël i autorizuar dhe për shoqërinë e 
auditimit të përzgjedhur si ekspert kontabël i autorizuar. rastet e mësipërme 
përcaktohen tashmë në tekstin e ligjit dhe jo nëpërmjet akteve nënligjore, duke 
theksuar në këtë mënyrë rëndësinë e tyre. Pika 5 e nenit në fjalë, përcakton 
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se eksperti kontabël i autorizuar ose ortaku kryesor në një shoqëri auditimi, 
duhet të zëvendësohet nga kryerja e auditimit brenda një periudhe maksimale 
prej 7 vjetësh dhe mund të rimarrë pjesë në auditimin e bankës apo degës së 
bankës së huaj, pas mbarimit të një afati kohor prej të paktën dy vjetësh. Këto 
elemente të reja duhet të pasqyrohen në rregulloren “Për ekspertët kontabël 
të autorizuar të bankave” neni 8, pika 8.1. 

Në nenin 49 mbi auditimin e ekspertit kontabël të autorizuar, zgjerohen 
kompetencat për kontrollin dhe vlerësimin e ekspertit kontabël të autorizuar, të 
cilat duhet të shtohen edhe në rregulloren “Për ekspertët kontabël të autorizuar 
të bankave”, përkatësisht për politikat e fshirjes së zërave të bilancit; raportet 
e konsoliduara; regjistrimet kontabël; saktësinë dhe plotësimin e raporteve të 
paraqitura pranë Bankës së Shqipërisë dhe mjaftueshmërinë e procedurave 
kontabël e zbatimin e rregulloreve. Neni 50 pika 1, shton detyrimin e ekspertit 
kontabël të autorizuar për t’i paraqitur kopje të raportit të auditimit edhe 
asamblesë së aksionerëve. Pika 2 përcakton në mënyrë më të detajuar rastet, 
për të cilat eksperti kontabël i autorizuar duhet të njoftojë menjëherë Bankën 
e Shqipërisë, për situata apo fakte të cilat vendosin në rrezik veprimtarinë 
e bankës. Këto raste duhet të shtohen edhe në rregulloren “Për ekspertët 
kontabël të autorizuar të bankave”. Pikat 4 (detyrimi për njoftim i ekspertit 
kontabël ndaj Bankës së Shqipërisë edhe për fakte apo vendime të një subjekti, 
të cilat ai i konstaton gjatë kryerjes së detyrës së tij në këtë subjekt, i cili është 
person i lidhur me bankën) dhe 5 (njoftimi i Bankës së Shqipërisë nga eksperti 
kontabël i autorizuar nuk përbën shkelje të kufizimeve të konfidencialitetit si 
dhe nuk ngarkon me asnjë lloj përgjegjësie ekspertin e autorizuar kontabël), 
janë elemente të reja të ligjit dhe vijnë në përputhje të plotë me nenet �1, pikat 
1/b; �1/2; 5�/1 dhe 5�/2 të Direktivave 2000/12/BE dhe 2006/48/BE. 

Neni 5� i ligjit (mbi transparencën), përcakton se banka ose dega e bankës 
së huaj duhet të publikojë raporte periodike për gjendjen e saj financiare 
dhe pozicionin ndaj rreziqeve, të paktën një herë në 3 muaj, si dhe faktin 
që banka duhet të përgatisë dhe publikojë raportin e saj mbi baza vjetore. 
Ky nen parashtron nevojën e rikonceptimit të udhëzimit “Mbi transparencën 
e operacioneve dhe shërbimeve bankare” ose krijimin e një rregulloreje të 
re mbi transparencën si dhe përputhet me kërkesat e neneve 145/1 dhe 
147/1 të Direktivës 2006/48/BE (ku afati kohor i përcaktuar është mbi baza 
minimalisht njëvjeçare). 

I.IV Kreu IV “Veprimtaritë e lejueshme për bankat dhe degët e bankave të 
huaja”.

Në këtë kre renditen veprimtaritë bankare dhe financiare të lejueshme për 
bankat dhe degët e bankave të huaja, dokumentacioni i kërkuar për t’u mbajtur 
nga këto të fundit si dhe dokumentacioni lidhur me transaksionet e kredisë. 

Neni 54 bën një dallim midis veprimtarive bankare dhe financiare, që 
mund të kryhen nga bankat dhe degët e bankave të huaja si dhe veprimtarive 
financiare, që mund të kryhen jo vetëm nga këto të fundit por edhe nga 
subjektet financiare jobanka (neni 126). Pikërisht një ndarje e tillë jepet në 
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pikën 2 të këtij neni, i cili në dallim nga neni 26 i ligjit të vjetër sjell një 
konceptim të ri lidhur me ushtrimin e këtyre veprimtarive. Pika 2 e nenit 54, nuk 
kushtëzon ushtrimin e këtyre veprimtarive me pajisjen, domosdoshmërisht, me 
një nivel të caktuar kapitali, por zgjeron kompetencën e njësive organizative 
brenda Bankës së Shqipërisë10 për të gjykuar nëse subjektet e këtij ligji duhet 
të lejohen për të ushtruar veprimtari të caktuara financiare që në momentin e 
licencimit apo qoftë edhe më pas, me kërkesë të vetë subjektit.

Në dallim nga ligji i vjetër (neni 26), neni 54 i ligjit të ri zgjeron gamën 
e veprimtarive financiare që mund të ushtrohen nga bankat dhe degët e 
bankave të huaja. Këtu mund të përmendim: kredinë konsumatore, kredinë 
hipotekore, factoring-un, financimin e transaksioneve tregtare, si dhe 
shërbimet e pagesave ku përveç kartave të kreditit dhe të debitit përfshihen 
edhe kartat e pagesave. 

veprimtaritë financiare të renditura në nenin 54 pika 2, janë në përputhje 
të plotë me veprimtaritë e listuara në aneksin I të Direktivës 2000/12/BE dhe 
aneksin I pikat 2-14 të Direktivës 2006/48/BE.

I.V Kreu V “Administrimi i rrezikut”.

Qëllimi i Kreut v është përcaktimi i rregullave të qartë për administrimin 
e rreziqeve që ndesh dhe ndërmerr banka apo dega e bankës së huaj, gjatë 
kryerjes së veprimtarisë së saj. Ky kre është konceptuar si kre më vete dhe 
përmban rregullime më të detajuara krahasuar me ligjin e vjetër.

Neni 59 mbi kapitalin rregullator, mjaftueshmërinë e kapitalit dhe 
garancitë, përbën një rikonceptim të nenit 30 të ligjit të vjetër. Në pikën �, 
shprehet se raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit rregullator përcaktohet në 
aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë, por sidoqoftë ai është jo më pak se 
8 për qind, duke e përcaktuar tashmë në ligj një vlerë të tillë 11. gjithashtu, 
pika 6 e nenit shprehet se raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit llogaritet mbi 
baza individuale ose të konsoliduara, në përputhje kjo edhe me nenet 40/2 
dhe 40/3 të Direktivës 2000/12/BE, në të cilat po ashtu shprehet një fakt 
i tillë. Pika 4 (shprehet se në raste të veçanta, Banka e Shqipërisë, me akte 
nënligjore, ka të drejtë të përcaktojë një raport të mjaftueshmërisë së kapitalit 
më të lartë, nëse konstaton se banka ushtron ose përfshihet në veprimtari me 
rrezik të lartë) përputhet me nenet 47/1 dhe 47/2 të Direktivës 2000/12/
BE, e cila citon se: institucionet kredituese duhet të mbajnë në mënyrë të 
vazhdueshme një raport të mjaftueshmërisë së kapitalit prej të paktën 8 për 
qind. Pavarësisht nga sa më sipër, autoritetet kompetente, mund të caktojnë 
një raport minimal më të lartë nëse e gjykojnë të arsyeshme. 

Pika 7 (mbi detyrimin e degës së bankës së huaj për të investuar një pjesë 
të kapitalit të saj fillestar minimal të dhuruar në disa aktive si depozita në 
Bankën e Shqipërisë, letra me vlerë të emetuara nga Këshilli i Ministrave 
ose Banka e Shqipërisë dhe aktive me rrezik të vogël), pika 8 (mbi kriteret 
e investimit të kapitalit të saj fillestar minimal të dhuruar) dhe pika 9 (mbi 
garancitë për shlyerjen e detyrimeve të degës së bankës së huaj ndaj të tretëve 
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në republikën e Shqipërisë), janë elemente të reja të shtuara në këtë ligj. 
Si rrjedhim, lind nevoja e trajtimit më specifik të tyre në aktet nënligjore të 
Bankës së Shqipërisë. 

Neni 60 në pikën 2 shprehet se llogaritja e aktiveve të ponderuara me 
rrezikun, duhet të kryhet sipas koeficientëve të përcaktuar nga Banka e 
Shqipërisë. Por ndryshe nga ligji i vjetër, parashikon të drejtën e bankave, që 
me miratimin e Bankës së Shqipërisë të mund të përdorin modele apo metoda 
të brendshme për vlerësimin e rrezikut të kredisë. Pikërisht, pika � e këtij neni 
(mbi të drejtën e bankës, kundrejt miratimit nga Banka e Shqipërisë, për të 
zbatuar metoda dhe modele të tjera për vlerësimin e rrezikut të kredisë, tregut 
dhe rreziqeve të tjera) përputhet me nenin 84/1 të Direktivës 2006/48/BE. 

Neni 64 mbi ekspozimin maksimal të lejueshëm, sjell një risi në pikën 2 
të tij sepse ul ekspozimin maksimal ndaj personit ose grupit të personave të 
lidhur me bankën nga 30 për qind në 25 për qind (në rastin kur personi ose 
grupi i personave të lidhur është shoqëria mëmë, filial i bankës apo një ose 
më shumë filiale të shoqërisë mëmë). gjithashtu, përcaktohet tashmë me ligj 
edhe fakti se ekspozimi i bankës ndaj personave të lidhur me të nuk mund 
të tejkalojë 10 për qind të kapitalit të saj rregullator (pika 3). Këto elemente 
duhet të pasqyrohen edhe në rregulloren përkatëse. Pika 1 (ekspozimi i 
bankës ndaj një personi ose personave të lidhur me të nuk mund të tejkalojë 
20 për qind të kapitalit rregullator), pika 2 (kur personi ose grupi i personave 
të lidhur është shoqëria mëmë, filial i bankës apo një ose më shumë filiale 
të shoqërisë mëmë, ekspozimi nuk mund të tejkalojë 25 për qind të kapitalit 
rregullator) dhe pika 4 (banka nuk merr përsipër ekspozime të mëdha, të cilat, 
të marra së bashku, tejkalojnë 700 për qind të kapitalit rregullator) ndryshojnë 
nga dispozitat e direktivave të BE. Më konkretisht, në nenin 49 të Direktivës 
2000/12/BE dhe 111 të Direktivës 2006/48/BE, përqindjet e përcaktuara 
janë përkatësisht 25 për qind, 20 për qind dhe 800 për qind. 

Neni 68 mbi rezervat për mbulimin e humbjeve dhe neni 70 mbi investimet 
në kapital, përmenden edhe në ligjin e vjetër, por tashmë paraqiten në mënyrë 
më të detajuar. Pika 1 shprehet se: banka mund të investojë në blerjen e 
aksioneve të shoqërive tregtare që nuk janë banka apo institucione financiare 
ose të marrë pjesë si ortak në këto shoqëri tregtare, por ky investim, në çdo 
rast, nuk duhet të jetë më i madh se 15 për qind e kapitalit rregullator të 
bankës dhe pika 2, e cila shprehet se: investimi maksimal i lejuar i një banke 
në disa shoqëri tregtare, që nuk janë banka apo institucione financiare, ose 
pjesëmarrja si ortak në këto shoqëri tregtare nuk mund të jetë më i madh 
se 60 për qind e kapitalit rregullator të bankës, janë në përputhje dhe me 
kufijtë e përcaktuar në nenet 51/1, 51/2 të Direktivës 2000/12/BE dhe nenet 
120/1, 120/2 të Direktivës 2006/48/BE. 

I.VI Kreu VI “Mbikëqyrja”.

Kreu vI përmban dispozita të përgjithshme në lidhje me procesin e 
mbikëqyrjes së veprimtarisë bankare dhe financiare, që ushtrohet nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja.
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Neni 72 përcakton qartë dhe në mënyrë të përmbledhur mënyrat e realizimit 
të mbikëqyrjes, në dallim nga ligji i vjetër, në të cilin këto mënyra janë të 
nënkuptuara. Neni 7� mbi mbikëqyrjen e bankës, degës së bankës së huaj 
dhe degës së bankës jashtë territorit të republikës së Shqipërisë, ndryshe nga 
ligji i vjetër, në pikën 5 iu jep të drejtën nëpunësve të autorizuar të autoritetit 
mbikëqyrës të një vendi tjetër, të ngarkuar për mbikëqyrjen bankare në atë 
vend, që në marrëveshje me Bankën e Shqipërisë, të lejohen të inspektojnë një 
bankë që është degë ose filial i bankës së huaj, e cila ka drejtorinë qendrore 
në atë vend apo që ka pjesëmarrje influencuese në bankën e huaj, selia e 
së cilës është në atë vend. Kjo pikë vjen në përputhje me kërkesat e neneve 
43/1 dhe 139/2 të Direktivës 2006/48/BE ku shprehet parimi i bashkëpunimit 
reciprok me vendin e origjinës, me qëllim ushtrimin e mbikëqyrjes së institucionit 
kreditues. gjithashtu, edhe pikat 6 (mbi lejimin e kontrollit dhe bashkëpunimin 
me inspektorët e Bankës së Shqipërisë dhe me ekspertët kontabël të autorizuar, 
të miratuar nga Banka e Shqipërisë) dhe 7 (për informimin e Bankës së 
Shqipërisë nga dega e bankës së huaj mbi emrat e aksionerëve dhe pjesëmarrjet 
përkatëse në kapitalin e bankës së huaj të paktën një herë në vit) të këtij neni, 
vijnë në përputhje me nenet 141/1 dhe 21/1 të Direktivës 2006/48/BE. Neni 
79 dhe neni 81, për zbatimin e rregullave për administrimin e rrezikut dhe për 
zbatimin e kërkesave për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit, në dallim nga 
neni 44 i ligjit të vjetër shprehin në mënyrë të qartë dhe të detajuar masat që 
ndërmerr Banka e Shqipërisë, në rastet kur konstaton shkelje të rregullave të 
administrimit apo kur raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit është më i ulët se 
raporti minimal, i përcaktuar në nenin 59 të këtij ligji. gjithashtu, përcaktohet 
tashmë me ligj edhe detyrimi i bankave dhe degëve të bankave të huaja, për 
të përmbushur detyrimet ligjore lidhur me sigurimin e depozitave monetare 
(neni 79, pika 1/f dhe neni 80/f). Këto elemente, së bashku me detyrimin 
ligjor të sipërpërmendur, mund të pasqyrohen edhe në “Manualin e veprimeve 
korrigjuese ndaj bankave dhe degëve të bankave të huaja në rSh”. 

I.VI.I Nënkreu I “Mbikëqyrja e konsoliduar”.

Ligji nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” 
trajton për herë të parë dhe si një nënkre më vete, mbikëqyrjen e konsoliduar, 
në përputhje me parimet e Komitetit të Bazelit mbi Mbikëqyrjen Bankare dhe 
me standardet e përcaktuara në direktivat e BE, për një mbikëqyrje të sigurtë 
dhe të kujdesshme. Në këtë nënkre, përcaktohen në mënyrë të detajuar 
elementet përbërëse më të rëndësishme të procesit mbikëqyrës mbi baza 
të konsoliduara të bankave dhe degëve të bankave të huaja. Dispozitat e 
këtij nënkreu, përkufizojnë konceptet e grupit bankar, financiar, shoqërive 
mbizotëruese dhe të varura. gjithashtu, janë krijuar hapësirat e nevojshme 
ligjore për lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me autoritetet kompetente 
mbikëqyrëse vendase ose të një shteti tjetër, me qëllim rritjen e cilësisë së 
mbikëqyrjes së konsoliduar. 

Në nenin 84 mbi administrimin e rrezikut në një grup bankar, cilësohet 
se: grupi bankar duhet të organizohet në mënyrë të tillë, që një bankë 
mbizotëruese në këtë grup të jetë e aftë të monitorojë rreziqet ndaj të cilave 
grupi bankar është i ekspozuar dhe të zbatojë masat për administrimin e 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

102 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 10�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

102 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 10�

këtyre rreziqeve. Një element i tillë mund të pasqyrohet në rregulloren “Për 
mbikëqyrjen e konsoliduar”, në kuadër të rritjes së cilësisë së mbikëqyrjes së 
konsoliduar (neni 8). gjithashtu edhe pika 3/d, specifikon se: grupi bankar 
duhet të përcaktojë pozicionin e konsoliduar edhe të investimeve në kapitalin 
e institucioneve jofinanciare, duke sjellë nevojën e reflektimit të këtij elementi 
në rregulloren e mësipërme, në nenin 7 të saj. 

Neni 85 mbi konsolidimin e pasqyrave financiare të një grupi bankar në 
pikën 2, shprehet se shpeshtësia e konsolidimit duhet të përcaktohet me aktet 
nënligjore të Bankës së Shqipërisë. Një kërkesë e tillë duhet të përcaktohet 
edhe në rregulloren “Për mbikëqyrjen e konsoliduar” (neni 10). gjithashtu, 
pika 4 shprehet se Banka e Shqipërisë urdhëron një bankë në një grup 
bankar, që të kryejë konsolidimin e zërave të veçantë ose të operacioneve 
të veçanta, apo të një grupi operacionesh brenda grupit bankar, nëse kjo 
është e nevojshme për paraqitjen e plotë dhe objektive të pozicionit financiar 
dhe rezultatit operativ të grupit bankar në tërësi ose një banke të veçantë në 
grupin bankar. Kjo gjë, lind nevojën e pasqyrimit të këtyre elementeve edhe 
në rregulloren e sipërpërmendur (neni 10). Neni 86 (konsolidimi në rastet e 
tjera) dhe neni 88 (dorëzimi i të dhënave) janë elemente të reja, të cilat mund 
të reflektohen edhe në rregulloren “Për mbikëqyrjen e konsoliduar”. 

I.VI.II  Nënkreu II “Sanksionet”.

Banka e Shqipërisë, në rolin e autoritetit mbikëqyrës të sistemit bankar, ka 
të drejtë të ndërmarrë masa ndëshkimore ndaj bankave, degëve të bankave 
të huaja dhe subjekteve financiare jobanka, në raste shkeljesh të ligjit dhe/
ose të akteve nënligjore të nxjerra prej saj. Masat ndëshkimore, në dallim 
nga masat parandaluese, mbikëqyrëse, masat për zbatimin e rregullave të 
administrimit të rrezikut si dhe masat për zbatimin e kërkesave për raportin 
e mjaftueshmërisë së kapitalit synojnë jo vetëm korrigjimin e mangësive ose 
dobësive të vërejtura gjatë ushtrimit të aktivitetit bankar, por edhe përputhjen e 
veprimtarisë së subjektit të licencuar me standardet e një veprimtarie të sigurtë 
dhe të shëndoshë bankare e financiare. Subjekt i masave të sipërpërmendura 
mund të jenë si organet drejtuese të bankës ashtu edhe banka vetë. 

Neni 89 mbi masat ndëshkimore, në dallim nga ligji i vjetër (neni 44) rendit 
në mënyrë të detajuar të gjitha rastet kur Banka e Shqipërisë vendos marrjen 
e masave ndëshkimore si: gjoba, vërejtje me paralajmërim me shkrim për 
administratorët e bankës ose degës së bankës së huaj, duke arritur deri në masa 
ekstreme si revokimi i licencës së bankës ose degës së bankës së huaj apo 
vendosja e saj në kujdestari ose likuidim. Në pikën 6, ligji përcakton një kusht 
të ri përsa i përket raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. Në nenin 44/3 të 
ligjit të vjetër, Banka e Shqipërisë u kërkonte aksionerëve rregullimin e situatës 
nëse ky raport binte nën gjysmën e raportit minimal të kërkuar. Me ligjin e ri, 
Banka e Shqipërisë ndërhyn me masa ndëshkimore nëse ky raport është më 
shumë se gjysma e raportit minimal të kërkuar, por më pak se raporti minimal i 
kërkuar, duke aplikuar kështu masa më prudente. Një ndryshim i tillë, mund të 
pasqyrohet edhe në Manualin e veprimeve Korrigjuese, në pjesën përkatëse të 
Mjaftueshmërisë së Kapitalit. 
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Neni 91 mbi detyrimin për ruajtjen e sekretit profesional, në pikën 1 të tij, 
në dallim nga ligji i vjetër, detyron tashmë edhe inspektorët ose nëpunësit e 
tjerë të Bankës së Shqipërisë për të ruajtur sekretin profesional, në përputhje 
kjo edhe me nenin �0 të Direktivës 2000/12/BE dhe nenet 44/1 dhe 44/2 të 
Direktivës 2006/48/BE mbi ruajtjen e këtij sekreti. Por, në dallim nga direktivat 
e mësipërme, ligji i ri e zgjeron këtë detyrim edhe për administratorët, të 
punësuarit apo dhe agjentët aktualë e të mëparshëm të bankës apo degës 
së bankës së huaj dhe jo vetëm për punonjësit e autoritetit mbikëqyrës apo 
auditorët dhe ekspertët e bankës apo degës së bankës së huaj. 

Nenet 9�/1 dhe 9�/2, në dallim nga neni 44, pika 1 e ligjit të vjetër, i cili 
njeh të drejtën e ankimimit të drejtpërdrejtë në gjykatë brenda tetë ditëve 
nga njoftimi i vendimit, përcakton si kusht paraprak rekursin administrativ 
pranë Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, me qëllim lindjen e së drejtës për 
ankimim gjyqësor. E drejta e ankimimit gjyqësor shprehet edhe në nenet �� të 
Direktivës 2000/12/BE dhe 55 të Direktivës 2006/48/BE.

I.VII. Kreu VII “Kujdestaria dhe likuidimi”.

I.VII.I Nënkreu I: Kujdestaria.

Ky nënkre përmend rastet e vendosjes së bankës në kujdestari, efektet juridike 
të kujdestarisë, kushtet kualifikuese dhe skualifikuese të kujdestarit, kompetencat, 
detyrat dhe raportimet e tij si dhe përfundimin e procesit të kujdestarisë. 

Ligji i ri në nenin 89 pika 4/ç, në dallim nga neni 44 pika 2/f i ligjit të vjetër, 
nuk parashikon tashmë marrjen në administrim dhe kontroll të bankës nga 
Banka e Shqipërisë, por përmend kalimin e bankës në kujdestari si një nga 
masat ndëshkimore të aplikuara ndaj saj prej Bankës së Shqipërisë. Si pasojë, 
nevojitet rishikimi i udhëzimit “Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e bankave” në 
pikat 22-27.

Neni 96, në pikat � dhe 4 në dallim nga ligji i vjetër, parashikon edhe 
publikimin e vendimit të kalimit të bankës në proces kujdestarie në Fletoren 
Zyrtare të republikës së Shqipërisë, në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 
si dhe në një ose më shumë gazeta kombëtare. Banka e Shqipërisë e dërgon 
vendimin në bankën për të cilën është marrë vendimi si dhe në agjencinë 
e Sigurimit të Depozitave. vendimi i Bankës së Shqipërisë për vendosjen e 
bankës në kujdestari, përfshihet edhe në regjistrin për konsultim nga publiku 
që mbahet në Bankën e Shqipërisë. Neni 99 mbi kushtet kualifikuese të 
kujdestarit, përcakton këto të fundit me ligj tashmë, duke theksuar rëndësinë 
e tyre, dhe jo më vetëm nëpërmjet akteve nënligjore të Bankës së Shqipërisë. 
Neni 100 mbi kushtet skualifikuese të kujdestarit, risi kjo e ligjit të ri, në pikën 
1 të tij rendit rastet kur një person nuk mund të emërohet kujdestar. Të gjitha 
këto kushte skualifikuese duhet të reflektohen në udhëzimin përkatës. 

Ligji i ri parashikon në një nen të veçantë, neni 102, raportimet periodike 
që kujdestari duhet të bëjë në Bankën e Shqipërisë, gjë e cila në ligjin e vjetër 
është parashikuar në mënyrë indirekte (neni 49, pika 7). 
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Neni 104/1 mbi vlerësimin çdo 3 muaj të rezultateve të procesit të 
kujdestarisë, sjell disa rikonceptime të ligjit të vjetër (neni 50) dhe udhëzimit 
“Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e bankave” (pika 12), duke sjellë detyrimin 
për përafrimin e udhëzimit në fjalë me kërkesat e ligjit të ri. 

I.VII.II Nënkreu II: Likuidimi.

Ky nënkre trajton fazat nëpërmjet të cilave kalon banka dhe dega e 
bankës së huaj në rast të vendosjes së tyre në proces likuidimi (vullnetar apo 
i detyruar), duke filluar që nga momenti fillestar e për të arritur më pas në 
shitjen e bankës dhe raportimin në Bankën e Shqipërisë. 

Neni 106 mbi llojet e likuidimit, për herë të parë dallon likuidimin vullnetar 
nga ai i detyruar, ndryshe nga ligji i vjetër i cili në interpretimin e tij duket sikur 
i referohet vetëm atij të detyruar. 

Nenet 107/� dhe 107/4, theksojnë rëndësinë e mbrojtjes së interesave të 
klientëve të bankës ose degës së bankës së huaj, duke u fokusuar në dy drejtime: 
i pari, nëpërmjet njoftimit të agjencisë së Sigurimit të Depozitave në lidhje me 
likuidimin, për t’i dhënë kësaj të fundit mundësinë e ushtrimit të kompetencave 
ligjore për garantimin e depozitave të kreditorëve; i dyti nëpërmjet detyrimit 
të aksionerëve, të cilët në rast likuidimi të bankës ose degës së bankës së 
huaj, duhet të shlyejnë të gjitha pretendimet e ngritura prej kreditorëve të 
tyre. Përsa më sipër, këto elemente të reja duhet të pasqyrohen në udhëzimin 
“Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e bankave”. Neni 108 mbi rrethanat për 
vendosjen e likuidimit të detyruar, saktëson dhe zgjeron kushtet që lidhen me 
kalimin e bankës apo degës së bankës së huaj, në likuidim të detyruar. Neni 
115 mbi pavarësinë dhe ruajtjen e konfidencialitetit nga likuidatori, është një 
nen i ri i veçantë, i cili njeh të drejtën e ushtrimit të pavarur të veprimtarisë 
nga ana e likuidatorit si dhe detyrimin e tij për të respektuar ruajtjen e sekretit 
profesional. Neni 120 mbi detyrimet e pretenduara, pika � vjen si një element 
i ri duke përcaktuar në mënyrë të qartë gjykatën e apelit, si organi kompetent 
ku mund të kryhet ankimimi i pretendimeve të bankës ose degës së bankës 
së huaj ndaj vendimit të Bankës së Shqipërisë për vendosjen e tyre në proces 
likuidimi, në dallim nga ligji i vjetër, i cili nuk shprehet konkretisht lidhur me 
organin përgjegjës. Neni 121 mbi rradhën e shlyerjeve të detyrimeve, në 
pikën 1 të tij rendit, përveç të tjerave, edhe detyrimin për të shlyer përpara 
detyrimeve të tjera, pretendimet e ASD-së. 

I.VIII. Kreu VIII: Dispozita përfundimtare.

Ky kre i ligjit në dallim nga ligji i vjetër, trajton një sërë elementesh të reja 
si: mbrojtja e klientit dhe ruajtja e sekretit të informacionit mbi të; subjektet 
financiare jobanka; mbrojtja ligjore gjatë ushtrimit të detyrës dhe karakteri 
ekzekutiv i akteve administrative të Bankës së Shqipërisë. 

Neni 125 mbi ruajtjen e sekretit të informacionit për klientin, përforcon 
më tej mbrojtjen e interesave të këtij të fundit, duke përcaktuar për herë të 
parë me një dispozitë ligjore, parimin e ruajtjes së këtij informacioni. Kjo 
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bëhet nëpërmjet përfshirjes së këtij detyrimi në përmbajtjen e marrëveshjes 
ose kontratës të lidhur ndërmjet bankës ose degës së bankës së huaj dhe 
klientit (pika 2). Ky nen meqënëse vjen si një element i ri i ligjit, mund të 
reflektohet në udhëzimin “Mbi transparencën e operacioneve dhe shërbimeve 
bankare”. Neni i mësipërm vjen në përputhje me nenet �0 dhe 44 përkatësisht 
të Direktivës 2000/12/BE dhe 2006/48/BE. 

Neni 127, në dallim nga ligji i vjetër, parashikon për herë të parë krijimin 
dhe mbajtjen nga Banka e Shqipërisë të Regjistrit të Kredive. Qëllimi i ngritjes 
së këtij regjistri është të ndihmojë bankat për të marrë vendime të bazuara 
mbi informacion të plotë dhe të saktë në rastet kur japin kredi në favor të 
klientëve të tyre, si dhe të forcojë mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë mbi 
sistemin bankar në Shqipëri.

Së fundmi, në nenin 1�2 pika 1 zgjerohet gama e individëve, subjekt i 
mbrojtjes ligjore gjatë ushtrimit të detyrës duke përfshirë edhe punonjës të 
tjerë12 të Bankës së Shqipërisë, përveç anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe 
administratorëve. 

Përsa më sipër, mund të konkludojmë se dispozitat e ligjit nr.9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, në përgjithësi kanë 
reflektuar kërkesat e dispozitave të shprehura në Direktivën 2000/12/BE dhe 
Direktivën 2006/48/BE. 
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ShëNIME

* Punuan: juna Bozdo dhe Irini Kalluci, Zyra e Kërkimit dhe Konsistencës, 
Departamenti i Mbikëqyrjes.

1 Ligjit “Për bankat në republikën e Shqipërisë” nr.9662, datë 18.12.2006, 
në vijim do t’i referohemi me termin “ligji”. 

2 Nëse një institucion kreditues i një shteti anëtar, dëshiron të hapë një 
degë në një shtet tjetër anëtar, duhet të disponojë paraprakisht miratimin 
e autoritetit mbikëqyrës të vendit të origjinës. Ky i fundit, brenda 3 muajve 
duhet të njoftojë autoritetin mbikëqyrës të vendit pritës për një fakt të tillë. Pas 
ushtrimit të mbikëqyrjes, nga autoriteti pritës, mbi institucionin në fjalë, brenda 
një afati kohor dymujor jepet miratimi ose refuzimi mbi hapjen e degës (shiko 
nenet 4, 20/1, 20/4 të Direktivës 2000/12 dhe nenet 6, 25, 26 të Direktivës 
2006/48).  

3 host country.
4 home country.
5 rregullorja “Mbi mbikëqyrjen e degëve të bankave të huaja”. 
6 Të rishikohet edhe emërtimi i kësaj rregulloreje duke përfshirë edhe termin 

“veprimtari financiare”. 
7 Për më tepër informacion, mund t’i referoheni neneve 6, 7, 20 të Direktivës 

2000/12/BE dhe neneve 11, 12, 21, 25 të Direktivës 2006/48/BE. 
8 Për më tepër informacion, mund t’i referoheni neneve 7, 21 të Direktivës 

2000/12/BE dhe neneve 12, 19, 25, 28, të Direktivës 2006/48/BE. 
9 Kjo është një risi e ligjit dhe si e tillë duhet të reflektohet në hartimin e një 

akti të ri nënligjor, mbi kushtet e lidhjes së marrëveshjeve. 
10 Zyra e Licencimit pranë Departamentit të Mbikëqyrjes, Banka e 

Shqipërisë.
11 vlera e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit e shprehur në ligjin e ri, 

i referohet vetëm bankave. Përsa i përket degëve të bankave të huaja do t’i 
referohemi rregullores “Për mbikëqyrjen e veprimtarisë së degëve të bankave 
të huaja në republikën e Shqipërisë”.  

12 Si për shembull, inspektorët e Bankës së Shqipërisë. 
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Ky ligj ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve në fushën e veprimtarisë 
bankare. ai është ligji i katërt për sistemin bankar që miratohet në harkun 
kohor të 15 vjetëve. është e kuptueshme se një ndryshim i tillë, kaq i shpeshtë i 
legjislacionit bankar është kushtëzuar nga zhvillimi i shpejtë i sistemit bankar në 
Shqipëri dhe nevoja për t’iu përgjigjur kushteve të reja të ekonomisë së tregut 
dhe reformave ekonomike e institucionale, të ndërmarra gjatë kësaj periudhe. 

Nëse me ligjin e parë “Për sistemin bankar në Shqipëri” të vitit 1992 (bashkë 
me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”), u krijua kuadri i nevojshëm ligjor për 
krijimin e sistemit bankar me dy nivele, me ligjin e vitit 1996 “Për sistemin 
bankar në republikën e Shqipërisë”, u synua që të bëheshin ndryshime të tjera 
për t’iu përshtatur situatave të reja dhe për të reflektuar zhvillimet e arritura. 
Por faktikisht, kriza e ndodhur në vitin 1997 me rënien e skemave piramidale, 
ndër të tjera nxori në pah edhe faktin se kuadri ligjor për sistemin bankar nuk 
kishte qenë i plotë dhe i përshtatshëm. Mospërcaktimi në këtë ligj i autoritetit 
përkatës shtetëror që kishte për detyrë të ndërhynte në rast të konstatimit të një 
veprimtarie të kundërligjshme, siç ishte ajo e huamarrjes nga publiku i gjerë, 
ishte një nga shkaqet që solli përhapjen e këtij fenonomeni në ato përmasa 
si dhe pasojat e rënda sociale, ekonomike dhe politike. Për këtë arsye, mbas 
kapërcimit të krizës së vitit 1997, paraqitej si kërkesë parësore ndryshimi i 
menjëhershëm i legjislacionit për sistemin bankar.

Me miratimin e ligjit të vitit 1998 “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, u 
krijua kuadri i nevojshëm ligjor dhe rregullues për të ndërtuar një sistem bankar 
të sigurt, të qëndrueshëm dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. 
gjatë kësaj periudhe, sistemi bankar pësoi ndryshime të mëdha dhe të shpejta 
në drejtim të zgjerimit të veprimtarisë bankare, të privatizimit të bankave 
shtetërore, të shtimit të numrit të bankave private me kapital të huaj apo 
vendas, zgjerimit të rrjetit të tyre, shtimit të kreditimit dhe produkteve bankare 
cilësore dhe eficiente. 

Tashmë mund të thuhet se Shqipëria ka hedhur hapa të sigurt për të krijuar 
një sistem bankar të qëndrueshëm dhe çdo ditë e më tepër konkurrues. hyrja 
në treg gjatë viteve të fundit e bankave të njohura evropiane si raiffeisen 
Bank, Intesa San Paolo, Societe generale etj., ka qenë një tjetër zhvillim i 
dukshëm cilësor i sistemit bankar, gjë që ka sjellë edhe rritjen e mëtejshme të 
konkurrencës në tregun bankar. 

Pikërisht zhvillimet e mësipërme, nevoja për të siguruar ruajtjen e 
qëndrueshmërisë së sistemit bankar e financiar në Shqipëri, dhe në mënyrë 
të veçantë përmbushja e detyrimeve që Shqipëria ka marrë përsipër në 

LIgjI I rI Nr. 9662, DaTë 18.12.2006 “Për BaNKaT 
Në rEPUBLIKëN E ShQIPërISë”*



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

108 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 109

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

108 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 109

kuadrin e Marrëveshjes së Stabilizim asociimit (MSa), në lidhje me përafrimin 
e legjislacionit vendas me atë të Bashkimit Evropian, bënë të domosdoshëm 
edhe rishikimin e legjislacionit bankar.

Parë në këndvështrimin ligjor, siç theksuam edhe më lart, ajo që duhet 
evidentuar si aspekti më i rëndësishëm i ligjit të ri është hartimi i tij në përputhje 
me parimet e vendosura në direktivat e posaçme të Bashkimit Evropian lidhur 
me veprimtarinë e institucioneve financiare, siç janë direktivat për krijimin 
dhe ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve të kreditit; mbi fondet e veta të 
institucioneve të kreditit; mbi normën e pagueshmërisë; mbi mjaftueshmërinë 
e kapitalit të firmave të investimit dhe institucioneve të kreditit; mbi monitorimin 
dhe kontrollin e ekspozimeve të mëdha; mbi parandalimin e përdorimit 
të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave apo të financimit të 
terrorizmit. 

Ligji i ri “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, sipas përcaktimit në 
nenin 1 të tij, ka për objekt vendosjen e kushteve dhe rregullave për krijimin, 
licencimin, organizimin, drejtimin, kujdestarinë dhe likuidimin e bankave, 
të degëve të bankave të huaja, ushtrimin e veprimtarisë bankare si dhe 
mbikëqyrjen e kësaj veprimtarie në republikën e Shqipërisë. 

Në këndvështrimin e bankës sonë, raiffeisen Bank, në ndryshim nga ligji i 
mëparshëm, ky ligj është më i plotë dhe më i saktë, duke ndikuar pozitivisht 
në rritjen e sigurisë së bankave të nivelit të dytë në kryerjen e aktivitetit të 
tyre. Kështu, ligji përcakton qartë rolin dhe pozitën e Bankës së Shqipërisë 
në marrëdhëniet me bankat tregtare, sanksionon një sërë rregullash që ishin 
pjesë e akteve nënligjore, duke mbuluar të gjitha aspektet e veprimtarisë së 
bankave, përfshirë dhe ato të lëna deri-diku jashtë, në ligjin e vjetër. 

Në mënyrë të qartë, në këtë ligj është përcaktuar se Banka e Shqipërisë është 
autoriteti përgjegjës për zbatimin e këtij ligji, gjë e cila realizohet nëpërmjet 
procesit të licencimit të subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë bankare dhe 
financiare, si dhe mbikëqyrjes së veprimtarisë së tyre bankare dhe financiare, 
që sipas nenit 72 të ligjit realizohet nëpërmjet:

• kuadrit rregullator;
• analizës financiare dhe parashikuese, verifikimit të të dhënave të 

raportuara periodikisht nga bankat ose degët e bankave të huaja;
• inspektimeve të plota dhe të pjesshme të veprimtarisë bankare;
• veprimeve korrigjuese në zbatim të kuadrit të plotë mbikëqyrës;
• marrëveshjeve të bashkëpunimit me autoritetet e huaja mbikëqyrëse 

dhe me bankat e huaja që kanë hapur degën ose filialin e tyre në 
territorin e republikës së Shqipërisë. 

Në ndryshim nga ligji i mëparshëm, kërkesat në lidhje me dokumentacionin 
që duhet paraqitur nga banka e propozuar, janë të përcaktuara në ligj dhe 
jo me akt nënligjor të veçantë të Bankës së Shqipërisë, gjë që tregon për 
rëndësinë e madhe që i jepet procesit të licencimit të bankave apo degëve të 
bankave të huaja dhe e bën më transparent këtë proces. 
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Në ligjin e ri, llojet e veprimtarive bankare e financiare që kryhen nga 
bankat sipas licencës së Bankës së Shqipërisë, nuk janë të kushtëzuara nga 
niveli i kapitalit të këtyre bankave, por vendosen sipas gjykimit të Bankës së 
Shqipërisë. 

gjithashtu, në ligj janë shtuar edhe rastet me vërtetimin e të cilave Banka 
e Shqipërisë vendos revokimin e licencës së bankës apo degës së bankës së 
huaj, si dhe është shtuar numri i veprimeve që nuk mund të kryhen pa një 
miratim paraprak nga Banka e Shqipërisë, sikurse janë veprimet për:

• ndryshimin e statutit;
• zmadhimin e kapitalit me mjete jolikuide;
• riblerjen e aksioneve të saj ose të personave të lidhur me të, në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet një personi tjetër, duke dhënë kredi 
ose duke lëshuar garanci;

• transferimin e pronësinë të një aksioneri me pjesëmarrje influencuese 
ose kontrollin e bankës tek një palë e tretë.

Ndryshimet e bëra në ligjin e ri për sa i përket procesit të licencimit 
të bankave, janë një tregues i qartë se ekzistojnë të gjitha kushtet për të 
garantuar një sistem bankar të sigurt dhe të shëndoshë financiarisht. Masat e 
reja mbikëqyrëse, do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e sigurisë së bankës në 
kryerjen e aktivitetit të saj, si dhe parandalimin e rasteve të keqadministrimit, 
të përkeqësimit të gjendjes financiare apo të treguesve të tjerë. 

Përveç sa më sipër, në dallim nga ligji i mëparshëm, ligji i ri ka zgjeruar 
funksionin mbikëqyrës dhe ka rritur më shumë rolin aktiv të Bankës së 
Shqipërisë, duke i dhënë të drejtë asaj jo vetëm në mbikëqyrjen e veprimtarisë 
së subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë, por edhe në mbikëqyrjen 
dhe ndërhyrjen e saj, në rastet kur konstatohet se veprimtaria bankare apo 
ajo financiare po kryhet nga subjekte të ndryshme, pa licencën përkatëse të 
lëshuar nga Banka e Shqipërisë.

Sipas nenit 5 të këtij ligji “asnjë subjekt nuk mund të ushtrojë veprimtari 
bankare në territorin e republikës së Shqipërisë pa licencë të lëshuar nga 
Banka e Shqipërisë”, ndërkohë që sipas nenit 90, ushtrimi i veprimtarisë 
bankare ose i çdo veprimtarie tjetër financiare, pa licencë të lëshuar nga 
Banka e Shqipërisë, përbën krim dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri 
në 3 vjet. Parashikimi i një dënimi të tillë penal në këtë ligj, si dhe përcaktimet 
e bëra në nenet 1 dhe 2 të ligjit, përbëjnë një garanci për stabilitetin e sistemit 
bankar dhe një siguri për parandalimin e fenomeneve të tregut joformal.

Një gjë e tillë u vu re që në ditët e para të hyrjes në fuqi të këtij ligji, kur 
Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, ndërhynë 
për mbylljen e tregut joformal të këmbimeve valutore në Tiranë dhe në rrethe 
të tjera të vendit, duke konsideruar se kryerja e veprimtarisë së këmbimeve 
valutore pa u pajisur me licencë nga Banka e Shqipërisë, vjen në kundërshtim 
me dispozitat e ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 dhe përbën veprën penale 
të “Ushtrimit të palicencuar të veprimtarisë”.
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Në të njëjtën kohë, nga ana e Bankës së Shqipërisë, në kuadrin e rregullimit 
të veprimtarisë së këmbimeve valutore, u ndërmorën hapa të mëtejshëm me 
qëllim lehtësimin e kostove për ushtrimin e këtij aktiviteti, sikurse ishin masat 
për uljen e kapitalit të kërkuar si dhe të komisioneve përkatëse.

Ky ligj, duket se është një hap përpara në përafrimin e legjislacionit vendas me 
atë të Bashkimit Evropian në fushën e shërbimeve financiare, duke prezantuar 
parimet bazë të krijimit të institucioneve bankare. Përkufizimi apo ripërkufizimi 
i disa termave, e ka bërë më të thjeshtë kuptimin dhe interpretimin e këtij 
ligji. Në mënyrë të qartë dhe të saktë, në ligj është dhënë kuptimi i termave 
“persona apo grup personash të lidhur, “person kontrollues”, “pjesëmarrje e 
kualifikuar” “filial”, “kapital fillestar minimal”, “grup bankar”, të cilët ishin të 
rregulluar me akte nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë. gjithashtu, 
janë përkufizuar edhe terma të tjerë që përdoren për herë të parë dhe që 
kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e konsoliduar, siç janë: “shoqëri financiare 
zotëruese”; “banka zotëruese në një grup bankar ose financiar”.

Këtu është me interes të përmendet përcaktimi për herë të parë në një 
nen të veçantë në ligj, i parandalimit të pastrimit të parave dhe i financimit 
të terrorizmit nga bankat, duke i dhënë një rëndësi të veçantë parandalimit 
të shfrytëzimit të sistemit bankar dhe atij financiar, për qëllime të pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit. 

Në ligj është sanksionuar parimi i pavarësisë së veprimtarisë së bankave, 
duke përcaktuar se banka administrohet dhe drejtohet mbështetur në parimet 
e tregut të lirë dhe të konkurrencës së ndershme. Në këtë këndvështrim, asnjë 
subjekt apo person publik nuk duhet të ndërhyjë në mënyrë të paautorizuar, 
për të ndikuar në administrimin dhe drejtimin e bankës, përveç rasteve të 
zbatimit të akteve nënligjore të Bankës së Shqipërisë, ekzekutimit të urdhrave 
të organeve gjyqësore ose kur një gjë e tillë parashikohet me ligj. 

Ndryshimet në ligj mbi “përbërjen e këshillit drejtues” dhe “drejtorisë” kanë 
një ndikim pozitiv në konceptimin që i bëhet këtyre organeve dhe mënyrës së 
organizimit të tyre. Në këndvështrimin tonë, ky rishikim lidhur me mënyrën e 
organizimit dhe drejtimit të bankave afron standardet e bankave tona me ato 
të Bashkimit Evropian. 

rregulla të qartë janë përcaktuar për administrimin e rreziqeve që 
ndërmerr banka gjatë kryerjes së veprimtarisë së saj. Parë në këndvështrimin 
e Departamentit të rrezikut të Bankës raiffeisen sh.a., neni 59 “Kapitali 
rregullator, mjaftueshmëria e kapitalit, garancia”, bën një diferencim për 
bankat dhe degët e bankave të huaja. Sipas kësaj dispozite, rregullimet 
përkatëse do të bëhen në aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë. 

Duke iu referuar projektrregullores “Për administrimin e rrezikut në 
veprimtarinë e degëve të bankave të huaja”, që është hartuar nga Banka e 
Shqipërisë vihen re kufizime në lidhje me rrezikun që kërkojnë të marrin degët 
e bankave të huaja. gjithsesi, kjo shihet si pozitive, pasi do të sjellë nxitje të 
një konkurrence të ndershme në treg.
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gjithashtu, në nenin 60 “aktivet e ponderuara me rrezikun” është ndryshuar 
mënyra e përllogaritjes të aktiveve të ponderuara me rrezikun. Qëllimi i këtij 
ndryshimi konsiston në një monitorim më të mirë të portofolit të kredisë në 
raport me kapitalin rregullator, gjë që do të çojë në përmirësimin e cilësisë së 
kredive të dhëna dhe indirekt, në uljen e rrezikut nga humbja e kredisë. 

Ligji i ri gjithashtu, parashikon rritjen e autoritetit të njësisë së kontrollit të 
brendshëm, gjë që do të ndikojë në forcimin e sistemit të kontrollit të brendshëm 
të bankës. Sipas ligjit, sistemi i kontrollit të brendshëm organizohet me qëllim 
monitorimin e zbatimit të politikave dhe procedurave të brendshme, vlerësimin 
e efektivitetit të veprimtarisë bankare dhe monitorimin e përputhshmërisë me 
aktet ligjore e nënligjore. 

Forcimi i kontrollit të brendshëm do të synojë arritjen e përputhshmërisë së 
plotë të politikave, të procedurave dhe të operacioneve bankare me kuadrin 
ligjor dhe rregullator në fuqi, gjë që në analizë të fundit i shërben sigurisë 
dhe qëndrueshmërisë financiare të bankave. Kjo shihet si prirje pozitive nga 
Departamenti i Kontrollit të Brendshëm të raiffeisen Bank sh.a., pasi mbi këtë 
bazë do të mbështetet veprimtaria e këtij departamenti, për kontrollin dhe 
monitorimin e efektivitetit të zbatimit të procedurave në Bankë. 

Një risi në ligjin e ri është edhe përfshirja e disa dispozitave të përgjithshme 
lidhur me mbrojtjen e interesave të klientit, që sipas kuptimit që i jepet në 
këtë ligj është “personi, i cili është përdorues i shërbimeve bankare dhe 
financiare”. Në këtë dispozitë, përcaktohen detyrimet që duhet të përmbushin 
bankat ose degët e bankave të huaja në marrëdhënie me klientët. Bëhet fjalë 
për atë që quhet “transparencë bankare” në marrëdhëniet me klientët dhe që 
përfshin, tërësinë e të dhënave dhe informacionit që çdo subjekt që ushtron 
veprimtarinë bankare apo financiare, duhet t’ia njoftojë klientëve të tij, në 
mënyrë që këta të fundit, të jenë në gjendje të vlerësojnë në mënyrë korrekte 
kushtet e marrëveshjes që po lidhin me bankën dhe detyrimet përkatëse të 
palëve. 

Parashikimi në një dispozitë të veçantë, i detyrimeve të tilla të bankave 
është në harmoni edhe me parimet e të drejtës civile lidhur me korrektesën 
dhe mirëbesimin ndërmjet palëve të një kontrate.

Si konkluzion, mendojmë se ligji në tërësinë e tij është garanci për një 
veprimtari të sigurt dhe të qëndrueshme financiare të bankës dhe për ruajtjen 
e stabilitetit financiar në Shqipëri. ajo që paraqitet e rëndësishme në fazën 
aktuale, është ndërmarrja e hapave të nevojshëm nga secila prej bankave të 
licencuara, që të ndryshojnë dhe përshtatin procedurat e tyre të brendshme, 
me qëllim që të sigurohet përputhshmëria e plotë e veprimtarisë së tyre, me 
kërkesat që përmban ligji i ri dhe aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë.

* Banka Raiffeisen. Departamenti Ligjor dhe i Përputhshmërisë.
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aKTIvITETI KrEDITUES: MUNgESa DhE PrUrjET E Një 
FaKTOrI Të rëNDëSIShëM ZhvILLIMI*

ZhvILLIMET E SISTEMIT BaNKar DhE ECUrIa E KrEDISë

hYrjE

roli i sistemit financiar në sektorin real të ekonomisë është një çështje e 
debatuar dhe e studiuar gjerësisht në literaturën ekonomike. Përfundimet e 
ndryshme dhe shpeshherë kontradiktore, që kanë arritur studiues të ndryshëm 
kanë nxitur debatet midis ekonomistëve. Një grup i madh ekonomistësh, midis 
tyre edhe disa ekonomistë që kanë fituar çmimin Nobel, konsiderojnë se 
rëndësia që i është dhënë sistemit financiar si faktor që çon në rritje ekonomike 
është e mbivlerësuar, ndërkohë që ky sistem ka më tepër një funksion 
mbështetës në ekonomi pasi “sipërmarrja drejton – financa ndjek” (Levine 
2004). Ndërkohë, gjatë viteve të fundit, gjithmonë e më shumë ekonomistë 
po paraqesin evidenca empirike që tregojnë një lidhje të fortë dhe pozitive 
midis funksionimit të sistemit financiar dhe rritjes afatgjatë ekonomike, dhe se 
vendet që kanë sistem bankar dhe tregje që funksionojnë më mirë, rriten më 
shpejt. Duke vazhduar më tej, evidenca në nivel mikro qartëson se zbutja e 
kufizimeve për financim është një nga kanalet përmes të cilit sistemi financiar 
ndikon në rritjen e firmave dhe zhvillimin ekonomik1. 

Një sistem financiar për të kryer funksionet e tij mund të bazohet në 
institucionet bankare dhe në tregjet e kapitalit. Në varësi të tipareve ekonomike 
një vend mund të jetë më i orientuar apo të ketë më të zhvilluara institucionet 
bankare ose tregjet e kapitalit. Në përgjithësi, në vendet në zhvillim, si 
institucionet bankare e jobankare ashtu edhe tregjet e kapitalit janë më 
pak të zhvilluara dhe sistemi financiar ka tendencën të bazohet në sistemin 
bankar (Demirgüç – Kunt dhe huizinga 2000). Me zhvillimin ekonomik të 
vendit zhvillohen paralelisht edhe institucionet e sistemit financiar, por ka një 
tendencë të përgjithshme, jo pa përjashtime (për shembull, gjermania apo 
japonia), që në vendet e pasura tregjet financiare të zhvillohen me ritëm më 
të shpejtë (Demirgüç – Kunt dhe Levine 2001). 

Në vendin tonë funksionet e sistemit financiar kryhen thuajse tërësisht me 
ndërmjetësinë e bankave, si i tillë sistemi financiar identifikohet me sistemin 
bankar. gjatë dy viteve të fundit, aktiviteti i sistemit bankar është rritur ndjeshëm, 
pesha e totalit të aktiveve ndaj PBB-së, në fund të vitit 2006 është rritur me 
mbi 30 për qind, krahasuar me peshën në fund të vitit 2004. rëndësia që po 
i japin bankat aktivitetit të kredisë ka nxitur zhvillimin dhe ka bërë më dinamik 
si sistemin bankar ashtu edhe ekonominë. Procesi i kreditimit nuk realizon 
thjesht shpërndarjen e burimeve ekonomike në projektet më fitimprurëse duke 
ndikuar në rritjen ekonomike, por ky është një proces i cili në vetvete mbart 
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edhe rreziqe. rreziqet janë të lidhura jo vetëm me institucionin që e ndërmerr 
këtë aktivitet, por mund të transmetohen edhe në ekonomi. Në këto kushte, 
ka rëndësi evidentimi i mundësive dhe i rreziqeve që paraqiten me qëllim 
hartimin e politikave të duhura, për të përfituar sa më shumë prej mundësive 
dhe për të eliminuar apo kufizuar rreziqet. 

Sistemi bankar shqiptar ka një histori zhvillimi prej afro 15 vjetësh. Megjithë 
luhatjet e zhvillimit gjatë gjysmës së parë të këtyre viteve, hovin më të madh 
ky sistem e mori pas krizës ekonomike të vitit 1997 dhe rregullimit të aktivitetit 
bankar me ligjin e vitit 1998. vitet e para të tranzicionit u karakterizuan nga 
reforma strukturore dhe ndërtimi i kornizave ligjore e institucionale. Miratimi 
në vitin 1998 i ligjit mbi rregullimin e aktivitetit të sistemit bankar, finalizoi 
periudhën e “ndërtimit të themeleve” strukturore dhe ligjore të sistemit dhe i 
hapi rrugën zhvillimeve normale të aktivitetit operacional të bankave. Zhvillimet 
pas kësaj periudhe u karakterizuan nga hapja e bankave të reja dhe thellimi 
gradual i ndërmjetësimit financiar, që u arrit nëpërmjet ofrimit të produkteve 
të reja dhe rritjes së bazës së kreditimit. Ky i fundit, është evidentuar si një nga 
aktivitetet më të vrullshme të viteve të fundit dhe ushtron ndikim të madh jo 
vetëm në aktivitetin bankar, por në të gjithë ekonominë e vendit. Këta faktorë 
kanë tërhequr vëmendjen tonë për një vështrim më të thelluar. 

Bazuar në literaturë dhe në eksperiencën e vendeve të tjera, do të përpiqemi 
që të analizojmë ecurinë e aktivitetit të kreditimit, duke evidentuar impulset e 
aktivitetit dhe disa nga arsyet që ndikuan në zhvillimin e vrullshëm në vitet e 
fundit përfshirë karakteristikat strukturore të këtij aktiviteti. gjithashtu, do të 
përpiqemi që të identifikojmë mundësitë dhe rreziqet që mund të evidentohen, 
si rrjedhojë e zhvillimeve të vrullshme, pasojë e aktivitetit të kreditimit dhe të 
zhvillimit të sistemit bankar.

ShKaQET E rrITjES Së KrEDISë DhE KaraKTErISTIKaT E 
POrTOFOLIT Të KrEDISë

ShKaQET E rrITjES Së KrEDISë

Në një studim, të Cottarelli, Dell’ariccia, vladkova-hollar (2003) mbi 
ecurinë e kredisë në vendet e Evropës juglindore, Shqipëria është përkufizuar 
si një “bukuroshe e fjetur”. Ky përcaktim është bazuar mbi faktin se gjatë 
periudhës 1998–2002, pesha e kredisë për ekonominë në prodhimin e 
brendshëm bruto ka qenë më pak se 1 për qind, një ndër më të ultat e 
ekonomive evropiane në tranzicion. Ndërkohë, kreditimi ka pësuar ndryshim 
pas vitit 2002 duke patur një rritje relativisht të kënaqshme deri në vitin 2004 
dhe një rritje shumë të fortë gjatë dy viteve në vijim; 75 për qind në vitin 2005 
dhe 55 për qind në vitin 2006. aktualisht, kredia ndaj ekonomisë në fund të 
vitit 2006, llogaritet të zërë mbi 20 për qind të PBB-së.

Në literaturë identifikohen dy forca të cilat mund të ndikojnë në rritjen e 
aktivitetit të kredisë: rritja e ofertës dhe rritja e kërkesës. Një faktor i rëndësishëm 
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që nxit kërkesën është rritja e produktivitetit (Keeton 1999). Burim i ofertës për 
kredi është sistemi bankar apo institucionet e tjera financiare jobanka, ndërsa 
nga ana e kërkesës rreshtohen individët dhe firmat e biznesit. 

rritja e kredisë nga ana e ofertës është rezultat i politikave nxitëse që mund 
të ndjekin institucionet financiare për aktivitetin kreditues, si ulja e normave 
të interesit apo zbutja e standardeve të kredisë për shembull, kërkesat për 
kolateral apo praktikat e vlerësimit të situatës financiare të bizneseve. Nga 
ana tjetër, rritja e kredisë mund të jetë rezultat i kërkesës së shtuar nga ana e 
huamarrësve, pra nga ana e kërkesës. Kërkesa e shtuar e huamarrësve mund 
të bazohet në rritjen e produktivitetit, si pasojë e projekteve më të mira apo e 
përmirësimeve teknologjike, apo bazuar në një sërë faktorësh të tjerë të lidhur 
me situatën e tyre financiare. 

Për një periudhë disavjeçare, bankat tregtare kanë ndjekur një strategji 
konservatore biznesi. Fondet e mbledhura nga publiku, në formën e depozitave, 
përgjithësisht janë investuar në bono thesari apo në instrumente të ngjashme, 
me siguri të lartë dhe normë të ulët kthimi. Kredia për ekonominë, si për 
bizneset ashtu edhe për individët, ka qenë e kufizuar, normat e interesave kanë 
qenë të larta dhe procedurat të gjata e shumë të kujdesshme. Të dhënat në 
tabelën e mëposhtme tregojnë se kredia për sektorin publik ka qenë e vogël, 
madje ka ardhur në rënie. Ndërkohë, kredia për sektorin privat, ndonëse 
paraqitet në nivel të lartë ndaj totalit të portofolit të kredisë, ka qenë e ulët për 
shkak të nivelit të ulët të investimit të aktiveve në kredi (tabela 1).

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Struktura e kredisë së brendshme
Kredia e brendshme (% M3) 71.5 68.9 70.0 71..8
Kredia për qeverinë (% M3) 60.2 55.1 48.9 43.4
Kredia për ekonominë (% M3) 11.3 13.8 21.1 28.4
Struktura e portofolit të sistemit bankar
Sektori publik 1.95 0.1 0.3 0.17 0.05 0.09
Sektori privat 83.31 81.4 75.2 68.82 69.41 66.91
Individë dhe të tjerë 14.75 18.5 24.5 31.01 30.54 33.00

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Privatizimi i bankës më të madhe të sistemit, në vitin 2004, i detyroi 
bankat që të rishikonin strategjitë e biznesit. aktiviteti, i cili e ndjeu më 
shumë ndryshimin në politikat e ndjekura ishte kreditimi. Kështu, pjesa më 
e madhe e bankave filloi që të zbatojë një politikë më aktive kreditimi të 
ekonomisë. Në këtë kuadër, strategjia që u ndoq prej bankave në përgjithësi, 
përfshinte lehtësimin e procedurave, uljen e normave të interesit dhe shtimin 
e shërbimeve të ofruara. Të gjitha këto kishin si synim rritjen e portofolit të 
kredisë dhe forcimin e pozitave në treg.

Nga ana e huamarrësve, kërkesa ka qenë më e qëndrueshme, e lartë dhe 
me tendencë rritëse. Pavarësisht qëndrimit konservator të mbajtur nga sistemi 
bankar, kostove të larta dhe gamës së vogël të shërbimeve të ofruara, bizneset 
dhe individët i janë drejtuar sistemit bankar për të financuar konsumin, investimet 
apo edhe për të rregulluar nevojat për likuiditet në periudhën afatshkurtër. 

Tabelë 1. Struktura e kredisë 
sipas shpërndarjes (në % 

ndaj portofolit të kredisë).
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Duke u bazuar në dinamikën e ofertës dhe të kërkesës për kredi, mund 
të thuhet se rritja e shpejtë e kredisë gjatë viteve të fundit është një produkt 
i kombinimit të shtimit të ofertës në kushtet e një kërkese të lartë. rritja e 
konkurrencës në një ambient të qëndrueshëm makroekonomik dhe me kërkesë 
të lartë për kredi, krijoi forcën e nevojshme shtytëse për sistemin bankar, që 
të bëhej aktiv në procesin e kreditimit të ekonomisë. 

Më konkretisht, disa nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e 
nivelit të kreditimit në Shqipëri vlerësojmë se janë:

• Stabiliteti makroekonomik. Një ambient i qëndrueshëm ekonomik me 
rritje të lartë të prodhimit të brendshëm bruto dhe me inflacion të 
ulët, krijon një mjedis të favorshëm për rritjen e kredisë (Duenwald, 
gueorguiev and Schaechter, 2005). gjatë dekadës së fundit, vlerësohet 
se Shqipëria ka arritur një situatë të stabilizuar makroekonomike; 
prodhimi i brendshëm bruto është rritur në mënyrë të qëndrueshme, 
gjatë periudhës 1999–2005 PBB-ja reale është rritur mesatarisht me 
6.5 për qind dhe inflacioni është mbajtur brenda zonës së synuar, duke 
u luhatur rreth nivelit 3 për qind. rritja ekonomike është shoqëruar 
me ulje të papunësisë dhe me rritjen e të ardhurave për frymë të 
popullsisë. Duke qenë se Shqipëria është një ekonomi në trazicion 
dhe synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, ekonomia dhe të 
ardhurat do të vazhdojnë të rriten për të konverguar drejt standardeve 
perëndimore. Siguria që sjell ky proces dhe ambienti i qëndrueshëm 
makroekonomik, kanë bërë që zhvillimet e ardhshme të jenë më 
lehtë të parashikueshme. rritja e sigurisë ka ndikuar si vendimet e 
individëve dhe firmave për të financuar konsumin, dhe investimet me 
anë të kredisë ashtu edhe vendimet e bankave për të akorduar më 
shumë kredi dhe për të ulur interesat (tabela 1). 

Tabelë 2. Disa tregues makroekonomikë.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

rritja reale e PBB-së (%) 8.9 7.7 6.5 4.7 6 6 5.5 5.0
PBB për frymë (usd) 1086 1329 1,438 1,807 2,329 2,620 2,855
Inflacioni mesatar (v/v) -1 4.2 3.5 1.7 3.3 2.2 20. 2.5
Norma e papunësisë 16.9 14.6 15.8 15.0 14.6 14.2 13.8
Deficiti buxhetor (% PBB-së) 12.3 9.4 8.0 6.2 4.6 4.5 3.3 3.2
Llogaria korrente (% PBB-së) - 7.0 - 6.1 - 10.0 - 7.9 - 4.8 - 7.3 - 7.6
Kredi / PBB (në %) 8.4 5.31 4.7 5.9 6.8 8.5 15.3 22.0
rritja e kredisë (%) 12.7 -31.05 0.22 37.72 31.1 38.1 74.3 56.8
Norma interesit të kredisë (%) 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

• rivendosja e besimit të publikut ndaj sistemit bankar. Niveli aktual 
i marrëdhënieve midis bankave dhe publikut është rezultat i një 
sërë faktorësh dhe ngjarjesh, pozitive e negative, të ndodhura që 
nga krijimi i sistemit bankar. Ndër elementet me kah negativ mund 
të përmendim disa. ajo që është komentuar shpesh për klientët 
e bankave, ka qenë baza e ulët e kulturës bankare. Kjo kulturë ka 
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gjetur shprehjen në mosnjohjen e shërbimeve bazë bankare si dhe 
në shmangien e shlyerjes së detyrimeve të kredive. Kjo e fundit është 
nxitur edhe nga mënyra klienteliste e akordimit të kredive nga ana e 
ish-bankave në pronësi shtetërore. Ndërkohë që për bankat private 
ka qenë karakteristikë dhënia e kufizuar me kosto të lartë të kredive, 
duke krijuar përshtypjen për një trajtim jo të barabartë e preferencial 
të klientëve. gjithashtu, gjatë viteve të tranzicionit, sistemi bankar 
është përballur me dy momente kritike, kriza e vitit 1997 dhe paniku 
i vitit 2002, të cilat lëkundën besimin e publikut ndaj sistemit bankar. 
Ngjarje të tilla kanë cënuar marrëdhëniet e besimit dhe kanë frenuar 
publikun që ta konsideronte bankën si një partner në veprimtarinë e 
tij.

• Ndërkohë që elementet me kah pozitiv ndikimi, kanë qenë më të forta. 
Politikat e matura, të ndjekura si nga bankat ashtu edhe nga autoriteti 
mbikëqyrës, kanë sjellë rritje të vazhdueshme të sistemit bankar dhe 
qëndrueshmëri në veprimtarinë financiare, veçanërisht vitet e fundit. 
Zhvillimi i sistemit ka krijuar kushtet për përmirësimin e besimit të publikut 
ndaj bankave. rritja e konkurrencës dhe hyrja në tregun bankar e 
bankave me reputacion ndërkombëtar, kanë ndikuar në konsolidimin 
e besimit të publikut ndaj bankave, i shprehur në formën e rritjes së 
depozitave dhe të përdorimit të gjerë të produkteve të ofruara. afrimi i 
publikut në sportelet e bankave, ka aktivizuar ndërveprimin e faktorëve 
të lidhur, besim – kulturë bankare. Zhvillimet e viteve të fundit kanë 
treguar se mendimi i hershëm që kreditë ndaj bankave edhe mund të 
mos paguhen, ka ndryshuar rrënjësisht. Ndërgjegjësimi për detyrimet 
financiare ka sjellë kthimin e besimit reciprok dhe zgjatjen e zgjerimin 
e mëtejshëm të marrëdhënieve të biznesit midis bankës dhe klientit.

• Baza e ulët e kreditimit të ekonomisë, catching-up, hipoteza e rritjes 
për shkak të bazës së ulët (shih tabelën 2, raporti kredi ndaj PBB-
së). Një nga arsyet e rritjes së kredisë është e lidhur edhe me vetë 
bazën shumë të ulët të kredisë për ekonominë në vend. Zhvillimi i ulët 
ekonomik, i kombinuar me ndikimin e krizave, politikave konservatore 
të administrimit të rrezikut, të ndjekura nga bankat e huaja, kufizimi në 
aktivitetin kreditues i vendosur nga Banka e Shqipërisë për disa banka 
si dhe sjellja /mosbesimi i publikut, ndikuan negativisht në zhvillimin 
e sistemit bankar, në përgjithësi dhe në aktivitetin e kreditimit për 
ekonominë, në veçanti. Përmirësimi apo eliminimi i këtyre pengesave, 
ka ndikuar natyrshëm në zhvillimin e bankave dhe në rritjen e 
aktivitetit. 

• Efekti i pasurisë. Në literaturë është evidentuar një lidhje e ndërsjelltë 
empirike midis kredisë dhe çmimeve të pasurive të paluajtshme. Për një 
periudhë disavjeçare, çmimet e pasurive të paluajtshme në vend, janë 
rritur në mënyrë të vazhdueshme. rritja e çmimeve ndikon në rritjen e 
kredisë nëpërmjet dy kanaleve: (i) rritjes së vlerës së kolateralit të ofruar 
për të siguruar kredinë. Pasuria e paluajtshme është një nga mjetet 
kryesore të përdorura si kolateral, kështu që ecuria e çmimeve të këtyre 
aktiveve është një përcaktues i rëndësishëm i kapacitetit huamarrës; (ii) 
pritjeve pozitive për të ardhmen, pasi pasuria e paluajtshme është një 
pjesë e rëndësishme e pasurisë së individëve dhe firmave. Ndryshimet 
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në çmimet e aktiveve ndikojnë planet e shpenzimeve për konsum dhe 
për investime të konsumatorëve. 

• Ndryshimet në strukturën e pronësisë dhe licencat e reja. hyrja e 
bankave të reja në treg ka nxitur ndjeshëm konkurrencën. Bankat që 
kanë marrë licencat së fundmi, me synimin për të fituar sa më shumë 
pjesë tregu dhe për të afruar sa më shumë klientë, janë përpjekur që 
t’i ofrojnë publikut një gamë të gjerë shërbimesh. Por, ndikimin më 
të dukshëm në sistemin bankar e ka dhënë ndryshimi i pronësisë së 
bankës më të madhe në vend, e cila zinte një nga vendet e fundit në 
sistem për kredidhënien. aktivizimi i fondeve të kësaj banke i ka dhënë 
një hov të rëndësishëm sasisë dhe larmisë së produkteve të ofruara. 
Shërbimi tipik i ofruar nga bankat është kredia dhe, siç thamë më sipër, 
tregu ka qenë i etur për këtë shërbim. Megjithatë, lufta midis bankave 
të reja që tentojnë të rriten dhe bankave ekzistuese, të cilat përpiqen 
të mbajnë pozitat e tyre, ka ndikuar në rritjen e nivelit të kredisë. 
aksionerët e huaj, të cilët janë zotëruesit më të mëdhenj të aksioneve 
të sistemit bankar, kanë sjellë në tregun shqiptar eksperiencën që vjen 
nga tregjet e konsoliduara evropiane dhe kanë nxitur konkurrencën, 
duke “i zgjuar nga gjumi” bankat e fjetura. Ndryshimi i pronësisë është 
një proces që vazhdon të zhvillohet me hyrjen në treg së fundmi të dy 
bankave të mëdha franceze dhe një italiane. 

Tabelë �. Numri i licencave të dhëna për banka (pas vitit 1997).
1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Banka të reja 2 2 - 1 1 1 - 1
Ndryshimi i aksionerëve 1 1 2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

• Struktura e bilancit të bankave. Siç tregohet në tabelën 4, aktivet 
e bankave kanë qenë të papërdorura për kreditim, prandaj rritja e 
kredisë pritet të jetë aktiviteti drejt të cilit bankat do të fokusohen (duhet 
patur parasysh se banka më e madhe e sistemit që zinte, më shumë 
se 50 për qind të aktiveve deri në vitin 2004, e kishte të ndaluar 
kreditimin e ekonomisë). gjithashtu, bankat, gjatë viteve, kanë pasur 
norma të larta të mjaftueshmërisë së kapitalit2, çka tregon mundësinë 
e tyre për të marrë përsipër aktivitete me rrezik. Megjithëse normat e 
përfitueshmërisë paraqiten të mira, burimet kryesore të të ardhurave 
kanë qenë të lidhura me vendosjet në bankat jashtë vendit, investimet 
në bonot e thesarit dhe komisionet nga shërbimet bankare. 

Tabelë 4. Treguesit e ecurisë së sistemit bankar ndër vite.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

aktive sistemi/PBB 50.2 53.5 51.6 50.2 51.9 59.3 69.4
Mjaftueshmëria e kapitalit2 (%) 8.2 42 35.3 31.6 28.5 21.6 18.6 18.1
rOa (Kthimi nga aktivet, %) 0.6 2.1 1.5 1.2 1.2 1.3 1.4 1.36
rOE (Kthimi nga kapitali, %) 16.4 20.7 21.6 19.1 19.5 21.1 22.2 20.2
Depozita / Pasive ( %) 86.2 84.0 87.5 87.0 87.2 83.3
Kredi / aktive ( %) 16.4 10.4 8.9 11.5 13.6 16.4 25.7 31.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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KaraKTErISTIKaT E POrTOFOLIT Të KrEDISë

• Struktura e kredisë sipas monedhës. Në ekonominë shqiptare, përdorimi 
i monedhave të huaja, veçanërisht i euros dhe dollarit amerikan, është 
gjerësisht i përhapur. Deri në vitin 2001, dollari amerikan konsiderohej 
si monedha më e rëndësishme dhe është përdorur në pjesën më 
të madhe të aktiviteteve tregtare si mjet për mbrojtjen nga rreziku i 
zhvlerësimit të monedhës vendase dhe për lehtësimin e transaksioneve 
me shoqëritë e huaja. Monedha amerikane e humbi gradualisht 
dominimin e saj me hyrjen e euros në Eurozonë, në vitin 2001. Kjo 
tendencë ndryshimi është reflektuar edhe në përbërjen e strukturës së 
depozitave, të cilat gjithashtu ishin të shumta në këto monedha. Për 
këtë arsye, bankat e kanë parë më të arsyeshëm përdorimin e këtyre 
monedhave në aktivitetin kreditues për të shmangur rrezikun e kursit të 
këmbimit dhe të normës së interesit. Stabiliteti i kursit të këmbimit, në 
njëfarë mënyre, ka qenë i lidhur me kujdesin e bankave në kryerjen e 
aktiviteteve me rrezik. Nga ana tjetër, bankat nuk kanë qenë të prirura 
për përdorimin e monedhës vendase në aktivitetin kreditues, duke qenë 
se të ardhurat që siguronin nga investimi në bono thesari kanë qenë të 
kënaqshme. Për këto arsye, monedhat e huaja kanë qenë dominuese 
në strukturën e stokut të kredisë. Për më tepër, publiku ka preferuar të 
marrë më pak hua në lekë, për shkak të normave të larta të interesit 
që aplikoheshin. Siç shihet edhe nga tabela e mëposhtme, tashmë kjo 
tendencë ka pësuar ndryshime. Qëndrueshmëria e monedhës, prania 
e likuiditeteve të shumta dhe rritja e konkurrencës, kanë çuar në rritjen 
e kreditimit në lekë. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Portofoli i kredisë sipas valutës
Kredi në lekë 18.3 20.9 17.9 19.5 24.5 28.1
Kredi në valutë 81.7 79.0 82.1 80.5 75.6 71.9
Portofoli i kredisë sipas maturitetit
Kredi afatshkurtër 55.11 47.72 40.3 26.74 26.16 25.57
Kredi afatmesme 19.01 23.38 29.6 35.27 30.60 30.78
Kredi afatgjatë 5.40 7.56 9.2 15.75 23.15 19.03
Kredi për prona të patundshme 14.90 17.09 15.6 15.14 13.00 19.39
Kontrata qiraje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.02
Të tjera 5.57 4.24 5.3 7.10 7.04 5.21

Burimi: Banka e Shqipërisë.

• Struktura e kredisë sipas maturitetit. Fillimisht, për shkak të zhvillimit 
të ulët ekonomik, aktiviteti kreditues ka qenë i bazuar në huatë 
afatshkurtra që shërben si burim financimi për kapital qarkullues për 
bizneset. aktiviteti tregtar me vendet e tjera është gjerësisht i përhapur 
në ekonomi dhe financimi afatshkurtër ka qenë mëse i pranueshëm, 
duke gjetur përputhje me ciklin e biznesit. Ndërkohë që më të pakta 
kanë qenë financimet afatgjata të kryera nga bizneset. Zhvillimet e 
viteve të fundit kanë treguar se tendenca ka ndryshuar ndjeshëm në 
strukturën e stokut të kredisë sipas maturitetit dhe shihet se kreditimi 
afatgjatë ka fituar terren. rritja e investimeve në ekonomi dhe 

Tabelë 5. Struktura e kredisë 
sipas monedhës (në % ndaj 

portofolit të kredisë).



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

118 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 119

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

118 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 119

investimet e individëve në blerjen e apartamenteve të banimit, kjo 
e fundit ka patur edhe ndikimin më të ndjeshëm, kanë nxitur këtë 
proces. Fillimisht mund të merrej një kredi deri në 5 vjet, tani afati i 
kredisë mund të shkojë deri në 20 vjet. 

• Struktura e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë. Nga tabela 
e mëposhtme mund të shihet se kreditë për prona të patundshme 
janë rritur ndjeshëm duke patur parasysh se stoku i kredisë në vitin 
2005 është rritur me 82 për qind. Megjithatë, kreditë për sektorët 
e ekonomisë si industria dhe shërbimet kanë rënë, pavarësisht 
zhvillimeve të brendshme të tyre. Kredia për sektorin e bujqësisë, 
pavarësisht rritjes, vazhdon të mbetet e ulët. Kredia më e përshtatshme 
për këtë sektor, në kushtet e sotme, do të ishte ajo mikro, të cilën 
bankat nuk kanë mundur ta mbështesin, për shkak të infrastrukturës 
dhe shpenzimeve që kërkon. Ndërkohë, të dhënat tregojnë se ndërtimi 
vazhdon të mbetet i rëndësishëm në ekonomi dhe aktualisht, tregu 
njeh rritje të kreditimit të pasuar nga rritja e çmimeve të pronave të 
patundshme.

Sektori i ekonomisë 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Transport dhe Shërbime 58.4 57.7 57.8 43.8 36.8
Industria 24.5 20.3 21.1 20.2 16.9
Ndërtimi 12.5 8.6 10.0 9.8 13.0
Pronat e patundshme 6.3 9.1 13.0 9.8 14.2
Bujqësia 1.0 0.8 1.0 1.5 2.7
Të tjera 0.8 7.7 5.1 19.3 22.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

• Mbështetja e kredive nga depozitat. Bilancet e bankave tregojnë se 
raporti i kredive ndaj depozitave është i vogël dhe raporti i depozitave 
ndaj totalit të aktiveve është i lartë (tabela 4). Ky fakt përmendet për të 
treguar se i gjithë aktiviteti kreditues është mbështetur nga burimet e 
depozitave. Siç është përmendur edhe më lart, struktura e depozitave 
sipas maturitetit, ka ndikuar në strukturën e kredisë sipas maturitetit. 
gjetja e burimeve të jashtme për të investuar në kredidhënie është 
përdorur rrallë nga bankat, për të mos thënë asnjëherë. Në banka të 
ndryshme, raportet e kredive dhe/ose depozitave ndaj totalit të aktiveve 
variojnë. Në bankat më të vogla, raporti i kredive ndaj aktiveve është 
më i madh ndërsa ai i depozitave ndaj aktiveve më i vogël, ndërkohë 
që e kundërta ndodh për bankat më të mëdha. Ky fakt është një 
tregues i pranisë së konkurrencës dhe i përpjekjeve që bëjnë bankat 
e vogla për të ruajtur pjesën e tyre të tregut. Këto zhvillime pritet të 
sjellin ndryshime në sistemin bankar si, bashkime bankash apo blerje 
të bankave më të vogla nga ato më të mëdha, siç është rasti i Bankës 
amerikane dhe asaj Italo-Shqiptare.

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Depozitat pa afat në lekë 11.4 10.5 9.3 16.6 37.3 40.3
Sektori privat 7.1 6.6 4.5 6.0 8.7 11.3

Tabelë 6. Shpërndarja e 
kredive sipas sektorëve 
të ekonomisë (në % ndaj 
portofolit të kredisë).

Tabelë 7. Struktura e 
depozitave me afat sipas 
valutave (në % ndaj 
portofolit të kredisë).
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Individët 1.3 1.3 1.6 6.5 24.3 23.9
Depozitat në valutë 42.6 44.0 47.3 55.4 72.7 94.0
Sektori privat 8.9 9.0 10.0 10.6 12.8 20.9
Individët 28.6 30.1 33.7 41.5 55.2 68.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.

MUNDëSITë DhE rrEZIQET

MUNDëSITë

Bankat konsiderohen si institucione të rëndësishme në vendet e zhvilluara. 
Zhvillimi i vrullshëm i tregjeve të kapitalit, zhvillimet teknologjike në shpërndarjen 
e informacionit kanë zbehur disi rëndësinë e këtyre institucioneve. Ndërkohë, 
në vendet në zhvillim këto institucione vazhdojnë që të konsiderohen parësore 
në procesin e ndërmjetësimit dhe të jenë faktor në rritjen ekonomike. Levine 
(2004) vlerëson se një sistem financiar zhvillohet kur instrumentet, tregjet dhe 
institucionet financiare përmirësojnë efektet e informacionit, rrisin zbatueshmërinë 
dhe zvogëlojnë kostot e transaksioneve. Shqipëria ka një sistem financiar pothuaj 
tërësisht të bazuar në banka dhe zhvillimi i këtij sistemi është ngushtësisht i lidhur 
me këto institucione. Privatizimi i bankës më të madhe në vend ka rritur ndjeshëm 
konkurrencën e sistemit, e cila ka nxitur një sërë reaksionesh zinxhir. Zgjerimi 
gjeografik, sasia dhe diversiteti i shërbimeve, publiciteti i vazhdueshëm janë pasojat 
e këtij fenomeni në rritje. Shtysa që i ka dhënë procesit të kanalizimit të fondeve të 
fjetura të bankave drejt ekonomisë është një pjesë shumë e rëndësishme e tërësisë 
së efekteve të gjeneruara. Kreditimi aktiv i ekonomisë i pritur prej kohësh, ndërsa 
përzgjedh projektet më fitimprurëse, gjeneron edhe një sërë efektesh pozitive, disa 
prej të cilave do të përpiqemi t’i trajtojmë më poshtë.

I parë nga një këndvështrim i ngushtë, një sistem financiar ka për qëllim 
kryesor të lehtësojë shpërndarjen dhe zhvillimin e burimeve ekonomike në kohë 
dhe në hapësirë, në një ambient të pasigurt ekonomik. Në fakt, identifikimi i 
sistemit financiar vetëm me procesin e shpërndarjes së kapitalit ekonomik nuk 
është plotësisht i saktë, pasi sistemi financiar (i) siguron sistemin e pagesave 
për këmbimin e të mirave; (ii) krijon mekanizma për të grumbulluar fonde, dhe 
(iii) për të transferuar këto fonde në kohë, në rajone dhe industri të ndryshme; 
(iv) siguron administrimin e pasigurisë dhe kontrollin e rrezikut; (v) siguron 
informacion që ndihmon koordinimin e një vendimmarrjeje të decentralizuar 
në sektorë të ndryshëm; dhe (vi) siguron mundësinë për të zbutur asimetrinë e 
informacionit dhe problemet e nxitjes, kur palët e përfshira në një transaksion 
kanë informacione të ndryshme (Merton 1995). 

Një nga problemet kryesore me të cilat një bankë përballet gjatë procesit të 
kreditimit është i lidhur me asimetrinë e informacionit. Ky si problem, ka të bëjë 
me pamundësinë e bankës që të disponojë të njëjtin informacion (informacionin 
e saktë) që ka huakërkuesi mbi kthimin e mundshëm dhe rrezikun e projektit. 
Kjo situatë krijon probleme në dy aspekte: fillimisht, përpara se të kryhet 
transaksioni, dhe quhet zgjedhja e pafavorshme apo “problemi i limonit”3, dhe 
pasi është kryer transaksioni, rreziku moral (moral hazard). 
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Situata e zgjedhjes së pafavorshme (adverse selection) ndodh kur huamarrësit 
e këqinj – të cilët kanë projekte të dobëta ekonomike dhe me rrezik të lartë – janë 
të prirur të pranojnë kushte jo të favorshme të kredisë. Këta kreditorë, duke pasur 
projekte me rrezik të lartë, janë të gatshëm që të pranojnë norma të larta interesi 
sepse në rast se projekti finalizohet me sukses, ata do të jenë të vetmit përfitues. 

Situata e rrezikut moral mund të evidentohet pasi huamarrësi ta ketë 
marrë kredinë dhe lidhet me mundësinë e përfshirjes në aktivitete, që 
janë të papranueshme për huadhënësin, pasi rrisin rrezikun. asimetria e 
informacionit midis huamarrësit dhe huadhënësit krijon kushtet për një situatë 
të tillë. Mungesa e njohurive nga ana e huadhënësit për të gjitha aktivitetet e 
huamarrësit i krijon mundësi këtij të fundit që të angazhohet në aktivitete që 
janë burim rreziku moral. Megjithatë, kjo situatë mund të mos jetë pasojë vetëm 
e asimetrisë së informacionit, por edhe e kostove të larta të zbatueshmërisë 
(enforcement), të cilat e pengojnë huadhënësin që të ndalojë huamarrësin, 
të përfshihet në aktivitete që përbëjnë rrezik moral edhe pse mund të jetë 
plotësisht i informuar mbi aktivitetet e të parit. arsyet e rrezikut moral janë të 
lidhura me nxitjen që kanë huamarrësit që të investojnë në projekte me rrezik, 
të cilat, në rast se kanë sukses, i japin përfitimet vetëm për sipërmarrësin, por 
nëse dështojnë humbjet më të mëdha i kalojnë kreditorit. 

Për të shmangur konfliktin e interesave që rrjedh nga zgjedhja e 
pafavorshme dhe nga rreziku moral, bankat/huadhënësit mund të zgjedhin 
që të mos akordojnë hua, duke ndikuar në uljen e kredisë dhe të investimeve 
në ekonomi. Megjithatë, bankat përdorin mënyra të tjera për të zvogëluar 
efektin e asimetrisë së informacionit, si për shembull kolaterali apo gjenerimi 
dhe shitja e informacionit mbi aktivitetin e individëve dhe të firmave. 

Kolaterali zvogëlon pasojat e zgjedhjes së pafavorshme dhe të rrezikut moral 
sepse zvogëlon humbjet e bankës në rast mospagimi të huasë. rëndësia e 
problemit të asimetrisë së informacionit zvogëlohet pasi huadhënësi ka të 
drejtën që të shesë kolateralin dhe të kompensohet për humbjet e mundshme, 
në rast se huamarrësi nuk e paguan huanë. 

gjenerimi dhe shitja e informacionit bëhet pasi huadhënësit kanë informacion 
të plotë mbi individët apo firmat që kanë nevojë për financim. Megjithatë, kjo 
është një zgjidhje e pjesshme pasi ekzistojnë free-riders – investitorë, të cilët 
nuk paguajnë, por përfitojnë nga informacioni që të tjerët blejnë4. Ekzistenca 
e këtyre investitorëve ul motivimin për blerjen e informacionit. Por, bankat 
mund të ndihmojnë në zvogëlimin e problemit të zgjidhjes së pafavorshme, 
pasi këto institucione mund të bëhen eksperte në gjenerimin e informacionit. 
Bankat kanë avantazh në mbledhjen e informacionit, pasi janë të përfshira 
në marrëdhënie afatgjata me klientët e tyre. Bankat si aktivitet kryesor kanë 
akordimin e huave dhe kanë të drejtën që të ushtrojnë kontroll e të vendosin 
kufizime në marrëveshjet që lidhin me kreditorët. Në këto kushte, bankat mund 
të monitorojnë ecurinë e projekteve dhe mënyrën e përdorimit të fondeve, 
duke zvogëluar efektin e rrezikut të moralit. gjithashtu, bankat ndikojnë edhe 
në eliminimin e problemit të free-rider, pasi informacioni që ato grumbullojnë 
nuk mund të përdoret për qëllime fitimprurëse nga palë të treta. 
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Informacioni i siguruar nga bankat nuk përdoret vetëm për të eliminuar 
problemet e lidhura me asimetrinë e informacionit, por mund të përdoret 
gjatë procesit të vlerësimit të firmave, të drejtuesve dhe të situatës ekonomike. 
Bankat duke grumbulluar informacion, ndihmojnë investitorët që të ulin kostot 
e tyre të kërkimit dhe të vlerësimit të projekteve dhe mbi të gjitha, ndikojnë në 
përmirësimin e procesit të shpërndarjes së burimeve ekonomike.

Në kontekstin e faktorëve që nxisin aktivitetin ekonomik të vendit, theksohet 
roli që kanë flukset e huaja në formën e investimeve direkte. Investimet e 
huaja direkte (IhD) ndikojnë në modernizimin dhe rritjen e ekonomisë duke 
transferuar teknologjinë, aftësitë administrative, know-how–n, duke rritur 
produktivitetin etj.. Megjithatë, vlerësohet se kontributi i IhD-ve varet nga 
karakteristikat e vendit pritës dhe në mënyrë të veçantë, nga niveli i zhvillimit 
të sistemit financiar. Sistemi financiar rrit eficiencën e shpërndarjes së 
burimeve, duke përmirësuar kapacitetin thithës të ekonomisë në lidhje me 
flukset e huaja dhe ndihmon në shpërndarjen e teknologjisë. Në kontekstin e 
vendit tonë, zhvillimet në sistemin bankar mund të ndikojnë në përmirësimin e 
ambientit ku operojnë sipërmarrjet e huaja. Praktika e veprimtarisë së bankave 
në vend tregon se në përgjithësi, bankat e huaja kanë prirjen të zhvillojnë 
biznes me klientët e vendit të tyre të origjinës. gjithashtu, prezenca e këtyre 
bankave të huaja në sistem pritet të nxisë ardhjen e bizneseve prodhuese 
apo të shërbimeve nga vendet e origjinës, biznese të cilat janë klientë të 
bankës në këtë vend. Kështu, njohja që krijojnë bankat me tregun vendas, u 
transmetohet bizneseve të huaja në formën e konsulencës, duke iu këshilluar 
atyre sektorët më të zhvilluar, ata që kanë më shumë potenciale zhvillimi si dhe 
avantazhet konkurruese të ekonomisë vendase. Natyrshëm, kjo marrëdhënie 
do të shoqërohej me financimin e këtyre bizneseve nga ana e bankës.

rrEZIQET

Krizat financiare shpeshherë mund të jenë pasojat negative dhe të 
padëshiruara të aktiviteteve me rrezik që kryejnë institucionet bankare. 
Bankat administrojnë aktivitetin e përditshëm, duke u përpjekur të gjejnë një 
nivel optimal midis fitimit dhe sigurisë. Krizat vijnë për arsye të ndryshme 
dhe shfaqen në forma të ndryshme. historikisht, kreditimi, që në zanafillën 
e evolucionit të bankave e deri më sot, ka qenë konsideruar si aktiviteti që 
mbart më shumë rrezik ndër aktivitetet që kryejnë bankat. Në të njëjtën kohë, 
ai siguron edhe fitimet më të larta. Kjo është arsyeja që aktivitetit të kreditimit 
i dedikohet shumë kohë, hapësirë, përpjekje, burime njerëzore, informacion 
etj.. Më poshtë, do të trajtojmë disa nga rreziqet kryesore që rrjedhin nga 
aktiviteti i kreditimit.

PërCaKTUESIT E rrEZIQEvE

Eksperienca e shumë vendeve ka treguar se zhvillimet e sistemit financiar 
janë prociklike dhe një nga arsyet kryesore të kësaj sjelljeje të institucioneve 
financiare është e lidhur me rritjen dhe uljen e ofertës për kredi gjatë cikleve 
të biznesit të ekonomisë. gjatë fazës së ekspansionit të ekonomisë, kreditimi 
rritet me ritme shumë të larta, për t’u ulur ndjeshëm në fazat në vazhdim, kur 
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ekonomia fillon të tkurret. Kreditimi mund të ulet aq shumë sa të konsiderohet 
si “shtypja e kredisë”5. Zakonisht, ndryshimet në kreditim janë proporcionalisht 
më të mëdha se sa ndryshimet në aktivitetin ekonomik, pra mund të thuhet se 
ndryshimet në ofertën për kredi kanë tendencën që të theksojnë ciklin e biznesit. 
Krahas uljes së nivelit të kredisë gjatë fazës së kontraktimit të ekonomisë, vihet 
re edhe një përkeqësim i treguesve të performacës së kredive, pasi edhe 
kreditë me probleme ndjekin ciklin e ekonomisë. Treguesit e kredive me 
probleme janë shumë të ulët gjatë ekspansionit ekonomik, ndërsa fillojnë të 
bëhen më të dukshëm gjatë përfundimit të fazës së ekspansionit dhe rriten në 
mënyrë të ndjeshme në fazën kur ekonomia kontraktohet. Pra, rreziku i lartë 
që marrin përsipër bankat gjatë fazës së rritjes ekonomike, shfaqet më vonë 
pasi duhet disa kohë që të evidentohen kreditë me probleme.

Në literaturë paraqiten disa arsye që mund të shpjegojnë një sjellje të tillë 
nga ana e bankave, por arsyeja kryesore është e lidhur me sjelljen njerëzore 
ose më saktë me sjelljen irracionale të administratorëve të bankave. Sjellja 
irracionale e administratorëve mund të shpjegohet në kuadrin e katër teorive: 
miopisë fatkeqe/shkatërruese (guttentag and herring, 1984, 1986), sjelljes 
si turmë (rajan, 1994), problemeve të agjencisë dhe hipotezës së memories 
institucionale6 (Berger and Udell, 2003). 

Situata e miopisë fatkeqe shfaqet atëherë kur është e pamundur që të 
vlerësohet mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje të ardhme. Një ngjarje e 
tillë mund të jetë rezultat i ndryshimeve ekonomike, i ndryshimeve në kornizën 
ligjore e rregullatore apo i një sërë situatash të tjera. Kështu, bankat i 
nënvlerësojnë rreziqet që kanë mundësi të vogël ndodhjeje. Si rrjedhim, kur 
aktiviteti ekonomik është në ekspansion, bankat rrisin kredinë dhe e ndërpresin 
kredinë në mënyrë drastike sapo aktiviteti ekonomik ngadalësohet, kur edhe 
ngjarjet e sipërpërmendura kanë më shumë mundësi që të ndodhin.

Teoria e sjelljes si turmë, mbështetet në idenë që administratorët e bankës 
shqetësohen vetëm për reputacionin dhe paraqitjen e tyre, në afat të shkurtër. 
Kjo sjellje, në mënyrë të veçantë, vihet re tek ata administratorë që nuk janë 
të suksesshëm apo janë duke humbur pjesë tregu në mënyrë të vazhdueshme, 
prandaj përpiqen që të ndjekin veprimet e ndërmarra nga kolegët e tyrë të 
suksesshëm. Kështu, për shembull, nëse disa banka të suksesshme kanë 
prirje të financojnë një sektor apo një grupim të caktuar huamarrësish, edhe 
administratorët e bankave jo aq të suksesshme, duke imituar të parët, do të 
tentojnë drejt të njëjtit grupim. Kjo sjellje, çon në një vlerësim të ngjashëm të 
klientëve pa marrë në konsideratë veçoritë e burimeve dhe kthimin e projekteve. 
Kjo do të rezultojë fillimisht në rritje të kredisë dhe kur aktiviteti ekonomik do 
të ngadalësohet, do të çojë në uljen e pagimit të kredisë dhe në rritjen e 
kredive me probleme. Pra, duket se qëllimet afatshkurtra të administratorëve 
për ruajtjen e pozicionit të tyre dalin, mbi qëllimin për performancën afatgjatë 
të bankës.

Teoria e kreut-agjencisë (principal-agency) mund të ketë dy këndvështrime. 
Nga njëra anë, janë aksionerët ata që shtyjnë administratorët drejt rritjes së 
aktivitetit. aksionerët mund të zbatojnë skema të ndryshme për të shpërblyer 
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rezultatet e administratorëve. Si bazë për shpërblim mund të përdoren 
treguesit e rritjes së bankës ose treguesit e përfitueshmërisë. Nëse matësit 
sasiorë të performancës (rritja) mbizotërojnë ata cilësorë, mund të pritet një 
sjellje joracionale e administratorëve, pasi ata kanë prirje që të ndërmarrin 
aktivitet me rrezik të lartë; si për shembull të rrisin me ritme shumë të shpejta 
portofolin e kredisë, që ndikon në rritje për një periudhë të shkurtër kohe. 

Nga ana tjetër, problemi i kreut-agjencisë mund të lindë edhe ndërmjet 
administratorëve të hierarkive të ndryshme brenda institucionit. Delegimi i 
detyrave dhe i përgjegjësive, pasohet nga përcaktimi i matësve të performancës 
për administratorët e niveleve të ulta. Edhe në këtë rast, zgjedhja e kujdesshme 
e matësve të performancës bëhet e rëndësishme për bankën, në marrjen e 
vendimeve të duhura, në përputhje me strategjinë e përgjithshme. Të gjithë 
këta faktorë ndikojnë në nivelin nxitës të këtyre administratorëve për realizimin 
e investimeve cilësore.

Berger dhe Udell (2003) kanë përpunuar një hipotezë, të cilën e quajnë 
“memoria institucionale”. Sipas saj, kredimarrësit apo marrëdhëniet e këqija 
harrohen për dy arsye. Së pari, krijohet një boshllëk profesional dhe mungesë 
përvoje ndërsa disa prej punonjësve dalin në pension e të tjerë merren në 
punë. Së dyti, oficerët e kredisë i harrojnë gabimet e kaluara, duke krijuar 
siguri në vetvete dhe në marrëdhëniet me klientët, gjë që sjell mosmarrjen në 
konsideratë të faktorëve negativë.

Ekziston edhe një faktor tjetër që nxit rrezikun. Niveli i kolateralizimit të 
kredisë, në shumë raste, lë në hije analizën cilësore të klientit. jiménez dhe 
Saurina (2004) i kanë bërë një analizë të detajuar këtij fenomeni. Niveli i 
lartë i kolateralit shërben si burim sigurie për oficerët e kredisë, duke bërë 
që t’i kushtojnë më pak vëmendje problemeve që mund të ketë klienti. Ky 
fenomen luhatet në varësi të karakteristikave të huamarrësit dhe të përvojës 
së bankës. Ndërsa në fillimet e bashkëpunimit, oficerët e kredisë tregohen 
më të vëmendshëm ndaj klientëve, në periudhën afatgjatë, kur bankat rriten 
lokalisht, mund të lindë asimetria informative që mund të shoqërohet me 
kërkesa për më shumë kolateral.

Lidhur me rreziqet, ka edhe disa faktorë të tjerë institucionalë që i përcaktojnë 
ato. godlevski (2004) ka listuar faktorët e mëposhtëm që çojnë në kryerjen e 
aktiviteteve me rrezik:

• mangësi në politikën e kreditimit;
• mangësi në procesin e administrimit të rrezikut;
• mangësi në procedurat e kontrollit të brendshëm;
• mangësi në sistemin e identifikimit të kredive me probleme;
• qeverisje e dobët korporative;
• kredi të lidhura ose huamarrës të lidhur.

Të gjithë këta faktorë, edhe individualisht, janë përcaktues shumë të 
rëndësishëm, të cilët evidentojnë dobësitë e institucionit dhe krijojnë hapësirën 
për një dështim të mundshëm.
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rrEZIQET MIKrOEKONOMIKE

Këto janë rreziqe të lidhura me institucionet individuale ose me vetë sektorin 
bankar. Ka dy mënyra për analizimin e tyre. Nga njëra anë, janë vendimet e 
administrimit ato që sjellin rreziqe të larta ose të pakontrolluara dhe nga ana 
tjetër, janë situata të përkeqësuara për shkak të rreziqeve aktuale, që çojnë në 
marrjen e masave shtrënguese ose reduktim të aktivitetit apo performancës. 
Ndërsa për rastin e parë kemi folur në pjesën e parë, më poshtë do të trajtojmë 
fenomenin e dytë, duke patur si referencë rritjen e kredive.

I pari dhe më i prekshmi është rreziku i kredisë. ai konsiston në mospërmbushjen 
e detyrimeve nga ana e huamarrësit. Mospagimi në kohë i detyrimeve shkakton 
përkeqësimin e portofolit të kredisë. Prandaj, bankave u duhet të krijojnë rezerva 
për mbulimin e humbjeve, të cilat rëndojnë mbi fitimet. Niveli i lartë i kredive 
me probleme sjell reduktimin e aktivitetit kreditues, si për shkak të shtysave të 
brendshme për reduktimin e marrjes përsipër të rreziqeve ashtu edhe për shkak 
të masave shtrënguese, të marra nga autoriteti mbikëqyrës. 

Krijimi i kredive me probleme ul ndjeshëm fitimet, rrjedhimisht kufizon 
aftësinë e akumulimit të kapitalit. Nivelet e ulta të kapitalit dëmtojnë seriozisht 
zhvillimin e mëtejshëm të bankës ose më e pakta, ngadalësojnë rritjen në 
periudhën afatshkurtër. Për shkak të rreziqeve të aktivitetit, bankat duhet të 
plotësojnë kërkesat e bankës qendrore për mbajtjen e një niveli të caktuar 
të rrezikut të kredive, në raport me kapitalin. Ky nivel i ulët i kapitalit, në 
pamundësi të rritjes së tij prej aksionerëve, do të tkurrte ndjeshëm aktivitetin 
financiar të bankës dhe aftësinë e saj konkurruese. Në raste ekstreme, niveli 
i humbjeve do të çonte institucionin drejt falimentimit, duke shkaktuar pasoja 
edhe në sistemin bankar.

Paaftësia paguese e huamarrësve ndikon në aftësinë e bankave në 
përmbushjen e angazhimeve financiare ndaj palëve të treta. Ky efekt pasohet 
nga rreziku tjetër, ai i likuiditetit. Në rastin e Shqipërisë, bankat kanë qenë 
kryesisht të përqendruara në investimet me fitim më të ulët, por të sigurta, 
si bono thesari dhe vendosje afatshkurtra në bankat e tjera jashtë vendit. 
Ka patur raste kur investimet jashtë janë bërë edhe në tregje kapitali, por 
kriter kryesor ka qenë siguria. Kjo ka krijuar likuiditete të mjaftueshme për 
bankat dhe ka çuar në angazhim të vogël të tyre për një administrim aktiv të 
fondeve. Ndërsa situata është duke pësuar një ndryshim rrënjësor, siguria e 
kaluar e bankave ka filluar të priret drejt rrezikut. Shqetësimet mbi likuiditetin 
kanë bërë që bankat, të rishikojnë politikat e tyre të vjetra dhe të zgjerojnë 
diapazonin e marrëdhënieve me institucionet financiare brenda dhe jashtë 
vendit. Përputhja e maturiteteve midis aktiveve dhe pasiveve ka qenë një nga 
kërkesat e kontrollit të bankës qendrore, duke qenë se kreditë afatgjata krijojnë 
ato që quhen gaP-e (mospërputhje) maturiteti. Megjithëse kreditë aktualisht 
mbështeten totalisht mbi depozitat, ekziston një mospërputhje maturiteti midis 
tyre, niveli i të cilit ka ardhur në rritje. arsyeja është se pjesa më e madhe e 
depozitave kanë një afat maksimal maturiteti deri në 1 vit, ndërsa një pjesë e 
mirë e kredive maturohen për një afat më të madh se 1 vit, madje në kreditë 
për shtëpi ky afat shkon deri në 20 vjet. Prandaj, rreziku dhe sfida kryesore e 
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bankave është ruajtja e likuditeteve të mjaftueshme për të respektuar në kohë 
detyrimet ndaj depozituesve.

Duke qenë se struktura e kredive është e përbërë nga monedha të ndryshme 
atëherë rreziku i kursit të këmbimit është i pranishëm. Struktura e kredive sipas 
monedhave është e diktuar si nga fondet e disponueshme ashtu edhe nga 
kërkesat e tregut. Në këtë situatë, bankat administrojnë fondet në monedha të 
ndryshme nëpërmjet atyre që quhen pozicione të hapura7. Niveli i pozicioneve 
të hapura përcakton nivelin e ekspozimit ndaj vlerësimit/zhvlerësimit të 
monedhave. Ndryshimet negative të kurseve të këmbimit dëmtojnë strukturën 
e aktiveve dhe pasiveve të bankave, duke përkeqësuar aftësinë e tyre 
paguese, situatën e likuiditetit dhe fitimet. humbjet që akumulohen mbulohen 
nga fitimet apo kapitali i bankave dhe pamjaftueshmëria e tyre krijon kështu 
efektin domino, të lidhur me rreziqet e përmendura më sipër. 

Një fenomen i konstatuar sot në Shqipëri është se për shumë kredimarrës 
ka një mospërputhje midis monedhës së kredisë dhe monedhës së fluksit hyrës 
të parave. Për shkak të politikës së bankave, kredimarrësit janë të detyruar të 
marrin kredi në një monedhë të ndryshme nga ajo që sigurojnë të ardhurat. 
Kështu që një zhvlerësim i monedhës në të cilën ata sigurojnë të ardhurat 
ndaj monedhës së kredisë, do të ulë aftësinë paguese për kredimarrësit dhe 
do të sjellë pagimin me vonesë ose mospagimin e detyrimeve ndaj bankave. 
Të pakta janë rastet kur bankat ua këshillojnë këtë klientëve dhe të paktë janë 
ata klientë, të cilët janë të ndërgjegjshëm për këtë rrezik. Në këto kushte, 
përpara bankave lind një përgjegjësi më e madhe për evidentimin e rreziqeve 
të tilla që në burim dhe marrjen e masave për shmangien e tyre.

Për më tepër, struktura e portofolit të kredisë sipas monedhave i ekspozon 
bankat edhe ndaj rrezikut të normës së interesit. Bankat i ndërtojnë politikat 
e tyre të normës së interesit mbi interesat bazë të monedhave në përdorim8. 
Zakonisht, bankat i japin kreditë mbi interesat bazë duke shtuar një marzh 
përkatës. Prandaj, përputhja e maturiteteve të aktiveve dhe pasiveve të së 
njëjtës monedhë, është e nevojshme për t’i mbrojtur bankat nga politikat 
makroekonomike të vendeve të origjinës së monedhës.

Të gjitha këto rreziqe, çojnë në një mungesë të fondeve të bankave. 
Kështu që, për të shmangur këtë mangësi, bankat do të kërkojnë fonde nëpër 
tregje financiare apo te klientët. Por, mungesa e aftësisë paguese do të ketë 
pasoja serioze ndaj institucionit. Nga njëra anë bankat apo institucionet e 
tjera financiare do të jenë më pak të prirura të bashkëpunojnë dhe nga ana 
tjetër, mund të krijohet një mosbesim i madh tek publiku. Ky i fundit, i cili 
quhet panik, sjell atë që quhet rrjedhje e depozitave. Kjo situatë nuk është e 
dëmshme vetëm për një apo për disa institucione. ajo do të prekte të gjithë 
sektorët, me pasoja serioze në ekonomi.

rrEZIQET MaKrOEKONOMIKE

Shqetësimet bankare dhe përkeqësimet ekonomike janë të ndërlidhura me 
njëra tjetrën. Deri tani, nuk është provuar ende se cila është ajo që shkakton 
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tjetrën, por është pranuar gjerësisht se që të dyja ndikojnë njëra-tjetrën. Në 
këtë rast, është e qartë se janë dy kahe ku mund të drejtohet analiza e rrezikut. 
Ndërsa do të hedhim një vështrim mbi situatën ekonomike në tërësi, do të 
përfshijmë edhe lidhjen shkak-pasojë për të dyja kahet. 

Në vlerësimin e zhvillimeve ekonomike, një nga karakteristikat e lidhura 
është cikli ekonomik. Ndërsa ekonomia dhe sektori bankar shqiptar janë 
në fazat e para të zhvillimit, që të dyja ndodhen në fazën e rritjes. Në një 
studim të FMN-së (2005) vlerësohet se sistemi financiar në Shqipëri nuk duket 
i cënueshëm nga goditjet afatshkurtra. Pavarësisht kësaj, rritja e ndjeshme e 
kredisë në dy vitet e fundit ka tërhequr vëmendjen e këtij institucioni. ai në 
mënyrë të vazhdueshme ka rekomanduar rritjen e kontrolluar të kredive. Për 
të patur një rritje të kontrolluar, Banka e Shqipërisë ka vendosur disa masa 
shtrënguese që e lidhin rritjen e kredive me nivelin e kapitalit të bankave. Më 
konkretisht, janë konsideruar me rrezik të lartë rritjet e kredive mbi një nivel 
të caktuar, kështu që një bankë mund të japë më shumë kredi në rast se ka 
kapital të mjaftueshëm për të mbuluar këto rreziqe. 

Kaminsky, Lizondo, dhe reinhart (1998), në një shqyrtim të literaturës 
mbi krizat bankare, nxjerrin se pesë nga shtatë studime, evidentojnë rritjen 
e kredisë si përcaktuese të rëndësishme të krizave bankare dhe/ose atyre 
të monedhave. Në të njëjtin studim ata gjejnë se tre nga katër boom-e 
kredituese janë të lidhura me krizat bankare dhe shtatë nga tetë prej tyre, me 
krizat e monedhave. Kaminsky dhe reinhart (1999) e quajnë këtë ndërlidhje 
si kriza binjake. Në fakt, një monedhë do të përkeqësojë gjendjen financiare 
të bankës për shkak të pozicioneve të hapura që krijohen (shih shënimin 36). 
Për më tepër, gjendja financiare e huamarrësit do të përkeqësohet me krizën 
e monedhës që ai gjeneron të ardhurat. është një fakt që shumë huamarrës 
në Shqipëri kanë rrjedhje të fluksit të parave në një monedhë të ndryshme nga 
ajo e kredisë. Kështu, zhvlerësimi i monedhës me të cilën ata gjenerojnë të 
ardhurat do t’i vërë në vështirësi likuiditeti gjë që si pasojë, do të ketë rritjen 
e kredive me probleme. Me rritjen e shpejtë të kredidhënies ky efekt pritet të 
jetë edhe më i madh.

Ndryshimet e normave të interesit mund t’i godasin bankat. Bankat i japin 
kreditë mbi norma interesi të indeksuara, por opsioni për t’i ndryshuar ato është 
zakonisht një vit. Në periudhën afatgjatë, bankat mund të jenë të mbrojtura 
nga ndryshimet e normave të interesit. Në periudhën afatshkurtër, ndryshimet 
e politikave makroekonomike lidhur me normat e interesit i ekspozojnë bankat 
ndaj këtij rreziku. administrimi i normave të interesit është një funksion, të cilin 
bankat e kryejnë aktualisht, por mospërputhja e maturiteteve të aktiveve dhe 
pasiveve i ekspozon ato ndaj këtij rreziku.

rritja e kredisë është e shoqëruar me rritjen e konsumit dhe të investimeve. 
Këta komponentë janë përgjithësisht të shoqëruar me rritjen e çmimeve, pra 
sjellin rritjen e inflacionit. Inflacioni, nga ana tjetër, dobëson qëndrueshmërinë 
financiare të ekonomisë dhe tek bizneset, kjo do të shfaqet në formën e uljes 
së të ardhurave dhe të fitimeve. Këto të fundit ndikojnë në pagimin me vonesë 
ose mospagimin e kredive, rrjedhimisht në krijimin e kredive me probleme.
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rritja e kredisë shoqërohet edhe me rritjen e vlerës së pronës së 
paluajtshme. Ndërsa treguesi i kredive për shtëpi rritet, një kërkesë më e lartë 
për apartamente do ta shoqërojë atë. Në shumicën e rasteve, këto shtëpi 
bllokohen në formën e garancive në emër të bankave. Zakonisht, bankat 
bëjnë vlerësimin e këtyre garancive dhe gjithnjë kërkojnë që vlera e tyre të jetë 
më e lartë se vlera e kredisë. jo shumë kohë më parë, Banka e Shqipërisë ka 
paralajmëruar mundësinë e rënies së vlerës së garancive në fjalë, e cila do 
ta linte të pambuluar një pjesë të kredisë si dhe do të shoqërohej me pasoja 
të tjera si vështirësi në ekzekutimin e tyre apo shitje me një vlerë shumë më të 
ulët se kredia.

Në një studim të FMN-së (2004) tregohet se boom-et kredituese shoqërohen 
me tatëpjeta ekonomike në tregjet në zhvillim. është gjetur se boom-i kreditues 
shoqërohet me rritje të normave të brendshme të interesit dhe përkeqësim të 
deficitit të llogarisë korente. Në periudhat me konkurrencë të lartë dhe rritje 
të madhe të kredisë, bankat janë në nevojë për fonde. Një nga veprimet që 
mund të ndërmarrin ato, është sigurimi më i madh i depozitave nga publiku 
nëpërmjet rritjes së normave të interesit. Kjo sjellje është më tipike për bankat 
më të vogla që kanë më pak fonde. Në raste krizash, ato janë edhe më të 
brishtat dhe burimi kryesor i panikut dhe i rrjedhjes së depozitave. 

Përkeqësimi i deficitit tregtar kanalizohet nëpërmjet rritjes së kërkesës së 
brendshme. Siç tregojnë edhe shifrat, deficiti i bilancit tregtar në Shqipëri është 
aktualisht i lartë dhe vazhdimisht në rritje. rritja e konsumit dhe e investimeve 
për shkak të rritjes së kredisë, shoqërohet me rritje të importeve. Ekonomia 
vendase është e varur së tepërmi nga importet, kështu që ky zinxhir ndodhish 
mund të sjellë pasoja serioze në ekonomi, në formën e çmimeve dhe pagave 
të larta si dhe vlerësim real të monedhës vendase. Si përfundim, përkeqësimi 
i deficitit tregtar i pasqyruar në deficitin e llogarisë korente, vë në rrezik rritjen 
makroekonomike. Nga ana tjetër, një mjedis makroekonomik i dobët përcjell 
pasojat e tij në gjendjen financiare të shoqërive dhe individëve, duke rritur 
mundësinë e paaftësisë paguese të huamarrësve dhe rritjen e kredive me 
probleme.

PërFUNDIME 

Në këtë material u përpoqëm që të analizonim zhvillimet më të fundit në 
sistemin bankar, me një fokus të veçantë në aktivitetin e kredisë. Kreditimi, 
aktiviteti që qëndron në bazë të zhvillimit të sistemit bankar, ka marrë hov 
të madh gjatë viteve të fundit. vlerësojmë se stabiliteti makroekonomik, 
vendosja e besimit të publikut në institucionet bankare nën mbikëqyrjen e 
kujdesshme të autoritetit përgjegjës, krijuan kushtet për një aktivitet normal 
në sistemin bankar. Ky fakt i ndihmoi bankat të krijonin kapacitete financiare 
dhe njerëzore, të cilat nën ndikimin e rritjes së konkurrencës u materializuan 
në rritjen e aktivitetit kreditues për ekonominë. rritja e konkurrencës dhe 
e kredisë nga ana tjetër, është shoqëruar edhe me thellimin e aktivitetit të 
ndërmjetësit të bankave, që vihet re në numrin produkteve të ofruara, në 
shtrirjen gjeografike etj.. 
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Zhvillimet në sistemin bankar pritet që të transmetohen edhe në sektorin 
real të ekonomisë. Duke ofruar më shumë produkte dhe shërbime, bankat i 
ndihmojnë klientët e tyre në procesin e kursimit dhe të investimit duke nxitur 
kështu rritjen ekonomike. gjithashtu, sistemi bankar mund të përmirësojë 
ambientin ku operojnë firmat vendase dhe të huaja si dhe të nxisë ardhjen 
e kapitalit të huaj në vend. Por, nga ana tjetër, rritja e madhe e kredisë 
rrit shkallën e rrezikut. Trendi i kredisë, në përgjithësi, ndjek trendin e 
ekonomisë, i lartë në ekspansion dhe i ulët në recension, ndërkohë, matësit 
e performancës kanë të njëjtën sjellje po me kah të kundërt. Pra, rreziqet 
që bankat janë duke marrë në këtë fazë, e cila konsiderohet si faza e rritjes 
ekonomike, do të evidentohen plotësisht në momentin që aktiviteti ekonomik 
do të ngadalësohet. Krahas këtij efekti, rritja e pakontrolluar e kredisë, mund 
të rrisë presionet inflacioniste, të përkeqësojë bilancin tregtar dhe të rrisë 
ekspozimin e ekonomisë ndaj goditjeve që mund të vijnë nga zhvillimet në 
tregjet e huaja, të lidhura me luhatjet e pafavorshme të kursit të këmbimit dhe 
me rritjen e normave të interesit. 

vetë institucionet bankare janë subjekt i krizave individuale, si pasojë 
e zgjedhjeve të pafavorshme apo edhe e vetë situatës me rrezik, ku janë 
përfshirë. Në këto kushte, bëhet e domosdoshme ndërhyrja në kohë dhe me 
maturi e autoriteteve monetare e mbikëqyrëse, në drejtim të mbajtjes nën 
kontroll të pasojave negative dhe kanalizimit të zhvillimeve drejt rritjes së 
qëndrueshme.
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ShëNIME

* Elona Bollano, Departamenti i Politikës Monetare; gerond Ziu, 
Departamenti i Mbikëqyrjes, Banka e Shqipërisë.

1 Për një analizë më të plotë të studimeve mbi lidhjen e financës me rritjen 
ekonomike mund t’i referoheni ross Levine, 2004, “Finance and growth: 
Theory and evidence”, jEL Numbers: g0, O0.

2 Kjo normë përdoret për qëllimet e mbikëqyrjes. Llogaritet si norma midis 
kapitalit rregullator të bankës  dhe aktiveve të ponderuara me rrezikun. Me 
hyrjen në fuqi të ligjit të ri mbi bankat, kërkohet që ky raport të jetë minimalisht 
8 për qind, nga 12 për qind që ka qenë më parë. 

3 Zgjedhja e pafavorshme, shpesh e konsideruar me emrin “problemi i 
limonit”, fillimisht është trajtuar nga ekonomisti amerikan george arthur 
akerlof, rreth viteve 70-të. Ky problem është i lidhur me paaftësinë që kanë 
tregtarët/blerësit për të dalluar / diferencuar midis cilësive të ndryshme që kanë 
disa produkte. Shembulli tipik që përdoret është rasti i tregtisë së makinave 
të përdorura. Për një analizë më të zgjeruar mbi problemin e zgjedhjes së 
pafavorshme në sistemin financiar shih Myers and Majluf (1983) dhe Mishikin 
(1991). 

4 Problemi i free-riders shfaqet kur disa investitorë përfitojnë (free ride 
off) duke ndjekur veprimet që kryejnë investitorët që paguajnë, për të pasur 
informacion mbi instrumente financiare që shiten me vlerë të ulur.

5 credit crunch janë situata ekonomike kur është shumë e vështirët që të 
sigurohet kapital për investime. Bankat apo investitorët e ulin shumë sasinë 
e ofruar për kreditim, duke ndikuar në rritjen e interesave. Këto situata 
konsiderohen si zgjatje të periudhave të rënies ekonomike. 

6 Përkatësisht: disaster myopia, herd behavior, agency problem dhe 
institutional memory hypothesis. 

7 Pozicioni i hapur në një monedhë është diferenca midis aktiveve dhe 
pasiveve në atë monedhë. Ky pozicion quhet “long” kur aktivet tejkalojnë  
pasivet dhe “short” në situatën e kundërt. Kuadri rregullator i Bankës së 
Shqipërisë kërkon që vlera absolute e këtij pozicioni të mos jetë më i madh se 
20 për qind e kapitalit rregullator për çdo monedhë dhe jo më i madh se 30 
për qind për të gjitha monedhat.

8 aktualisht janë tre monedha kryesore që përdoren në sistemin bankar 
dollari amerikan, euro dhe leku. Libori dhe euribori merren si referenca për 
dollarin amerikan dhe euron, dhe norma bazë e Bankës së Shqipërisë për 
lekun.
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BaNKa E ShQIPërISë Në harKUN KOhOr 
PrILL-QErShOr 2007

Në datën 3 maj 2007, Banka e Shqipërisë organizoi seminarin me temë 
“Procesi i përafrimit të vendeve të Evropës juglindore me vendet e Bashkimit 
Evropian: roli i sektorit financiar”. Seminari u zhvillua në ambientet e hotel 
“Tirana International”, me pjesëmarrjen e ekspertëve të Bankës së Shqipërisë, 
përfaqësuesve të bankave tregtare, të Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe të 
autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Lektori kryesor i këtij seminari ishte z. Max 
Watson, i cili aktualisht është këshilltar ekonomik i Drejtorit të Përgjithshëm të 
Çështjeve Ekonomike dhe Financiare në Komisionin Evropian si dhe anëtar i 
St. antony’s College në Oksford. Pjesëmarrësit diskutuan mbi rolin e sektorit 
financiar në procesin e integrimit evropian në vendet e rajonit, duke u fokusuar 
në çështje të përbashkëta që karakterizojnë ekonomitë e këtyre vendeve, siç 
është rritja e shpejtë e kreditimit për sektorin privat. 

Në datën 16 maj 2007, me ftesë të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, 
z. ardian Fullani, Zëvendësguvernatori i Bankës së Suedisë, z. Lars Nyberg, 
zhvilloi një vizitë zyrtare në Bankën e Shqipërisë. gjatë vizitës së tij në 
Shqipëri, zoti Nyberg u takua me drejtuesit e lartë të Bankës së Shqipërisë, 
me anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës si dhe me drejtues të tjerë të Bankës 
së Shqipërisë. Fokusi i këtyre takimeve ishte thellimi i bashkëpunimit 
institucional në të ardhmen. Zoti Nyberg shprehu angazhimin e Bankës së 
Suedisë për dhënien e asistencës teknike. Ky bashkëpunim do t’i ofrojë 
Bankës së Shqipërisë ekspertizë dhe asistencë teknike në fusha specifike, si: 
analizat monetare dhe parashikimet, stabiliteti financiar, zbatimi i politikës 
monetare, mbikëqyrja e tregjeve financiare si dhe edukimi i publikut dhe 
komunikimi, në përgjithësi.

Në datën 18 maj 2007, me ftesë të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, 
z. ardian Fullani, guvernatori i Bankës Kombëtare të Bullgarisë (BKB), 
z. Ivan Iskrov zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri. Kjo vizitë shënon një 
hap të mëtejshëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe thellimin e 
bashkëpunimit midis bankave qendrore të rajonit. gjatë takimit të zhvilluar 
me këtë rast, të dy guvernatorët kanë diskutuar lidhur me zhvillimet më të 
fundit ekonomike dhe sfidat që bankat qendrore respektive kanë përballuar 
në lidhje me konsolidimin e mëtejshëm të stabilitetit makroekonomik dhe 
financiar të vendit të tyre.

Në kuadër të vizitës zyrtare që guvernatori Iskrov zhvilloi në vendin 
tonë, Banka e Shqipërisë organizoi në hollin e saj një takim të hapur me 
pjesëmarrjen e deputetëve të Komisionit për Ekonominë dhe Financat, 

Mbi seminarin “Procesi 
i përafrimit të vendeve 
të Evropës Juglindore 
me vendet e Bashkimit 
Evropian: Roli i sektorit 
financiar”.

Mbi vizitën zyrtare të 
Zëvendësguvernatorit të 
Bankës së Suedisë, z. Lars 
Nyberg, pranë Bankës së 
Shqipërisë.

Mbi vizitën zyrtare të 
Guvernatorit të Bankës 
Kombëtare të Bullgarisë, z. 
Ivan Iskrov, pranë Bankës së 
Shqipërisë.
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përfaqësuesve të Ministrisë së Financave, të Komisionit Evropian, të trupit 
diplomatik të akredituar në Tiranë, të bankave tregtare si dhe të disa instituteve 
kërkimore. Në këtë takim, zoti Iskrov mbajti prezantimin me temë “rruga për 
në Bashkimin Evropian: roli i Bankës Qendrore”.

Në datën 21 maj 2007, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani 
zhvilloi një takim me Zëvendësdrejtorin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, 
z. Murilo Portugal, në ambientet e Bankës së Shqipërisë. Në këtë takim, 
guvernatori Fullani vlerësoi marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me Fondin 
Monetar Ndërkombëtar, të cilat kanë qenë një mbështetje e vazhdueshme 
për zbatimin e reformave të nevojshme në sistemin bankar shqiptar dhe 
konsolidimin e tij. Zoti Portugal nga ana e tij u shpreh se Shqipëria përfaqëson 
një vend që ka bërë një progres mjaft të mirë në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik, ku një meritë e veçantë i takon Bankës së Shqipërisë, e cila ka 
qenë mjaft e suksesshme në zbatimin e politikave monetare të saj. Z. Portugal 
në konferencën për shtyp të Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi vizitën e tij në 
Shqipëri, theksoi se: “Pritjet inflacioniste për Shqipërinë janë në nivele të ulëta, 
dhe kjo falë besueshmërisë, transparencës dhe profesionalizmit të Bankës së 
Shqipërisë. Duke vështruar drejt të ardhmes, institucione të fuqishme dhe të 
pavarura si Banka e Shqipërisë do të jenë mbrojtësit e brendshëm kryesorë të 
hartimit të politikave ekonomike. Megjithëse norma e rritjes së kreditimit do të 
paraqesë sfida të tjera për Bankën, ne jemi tepër të kënaqur që konstatojmë 
se kjo rritje i drejtohet në përgjithësi investimeve të biznesit.”

Në fund të këtij takimi u arrit në një konkluzion: bashkëpunimi në të 
ardhmen me FMN-në, do të evoluojë me një konceptim të ri të marrëdhënieve 
mes Shqipërisë dhe FMN-së, që do të shoqërojë Shqipërinë nga pozicioni i 
kandidimit, në hyrjen në familjen e madhe evropiane.

Presidenti i republikës së Italisë, z. giorgio Napolitano i akordoi guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, titullin ”Commendatore dell’Ordine 
della Stella della solidarietà italiana/ Urdhri i Yllit të solidaritetit italian”, me 
motivimin “për kontributin e rëndësishëm të guvernatorit Fullani në lidhje 
me zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve në fushën ekonomike ndërmjet 
republikës së Italisë dhe republikës së Shqipërisë”. Ceremonia e dekorimit 
u zhvillua në datën 7 qershor 2007, në mjediset e Bankës së Shqipërisë, 
ku ambasadori i republikës së Italisë në Tiranë, Shkëlqesia e Tij z. attilio 
Massimo Iannucci, i dorëzoi dekoratën guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, 
z. ardian Fullani, në praninë e shumë personaliteteve të vendit dhe të huaja. 

ambasadori Iannucci vlerësoi përpjekjet dhe meritat e guvernatorit të Bankës 
së Shqipërisë, zotit ardian Fullani në drejtim të krijimit të mundësive konkrete 
për depërtimin në Shqipëri të kapitalit italian dhe atij të huaj në përgjithësi, 
veçanërisht në sektorin financiar. Z. Iannucci u shpreh se guvernatori Fullani 
ka shërbyer si një “ambasador ekonomik” i Shqipërisë, duke përçuar arritjet 
dhe sfidat e Shqipërisë përtej brigjeve të adriatikut. 

Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Ardian 

Fullani dekorohet nga ana 
e Presidentit të Republikës 

së Italisë, z. Giorgio 
Napolitano.

Mbi takimin e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, 

z. Ardian Fullani me 
Zëvendësdrejtorin e Fondit 
Monetar Ndërkombëtar, z. 

Murilo Portugal.
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Në vijim të intensifikimit të marrëdhënieve me bankat qendrore, me ftesë 
të zotit Mario Blejer, Drejtor i Qendrës për Studime të Bankingut Qendror të 
Bankës së anglisë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti ardian Fullani 
zhvilloi një vizitë zyrtare në Bankën e anglisë, në datë 11 qershor 2007. gjatë 
kësaj vizite, ai zhvilloi takime me Zëvendësguvernatoren, zj. rachel Lomax, me 
Drejtorin e Qendrës për Studime të Bankingut Qendror të Bankës së anglisë, 
z. Mario Blejer dhe me drejtues të tjerë të lartë të Bankës së anglisë. Në këto 
takime u vlerësua bashkëpunimi dypalësh institucional, i cili ka ardhur në rritje 
dy vitet e fundit. Ky bashkëpunim do të vijojë të thellohet edhe më tej në të 
ardhmen, nëpërmjet ofrimit të asistencës teknike, pjesëmarrjes në seminaret 
rajonale dhe në seminaret e organizuara nga Banka e anglisë.

Në datat 25 - 29 qershor 2007, në ambientet e hotel “President” në 
Tiranë, Banka e Shqipërisë me mbështetjen e Drejtorisë arsimore rajonale të 
Tiranës, organizoi për mësuesit e shkollave të mesme të kryeqytetit, seminarin 
me temë “roli i Bankës së Shqipërisë në ekonomi”. ai kishte për qëllim 
trajtimin e argumenteve të ndryshme nga fushat e financës, ekonomisë dhe 
bankingut. Ky seminar, i menduar për mësuesit e ekonomisë së zbatuar dhe 
të sociologjisë, synoi të jepte një prezantim më të plotë të rolit të Bankës së 
Shqipërisë në ekonomi, të dinamikave të ekonomisë së tregut, të sistemit 
financiar e të atij bankar. gjithashtu, takimi i mësuesve me specialistët e 
Bankës së Shqipërisë shërbeu si një moment reflektimi dhe sqarimi për pyetje 
apo çështje të ndryshme që ata hasin në procesin e mësimdhënies. 

Në përfundim, mësuesve pjesëmarrës iu shpërndanë çertifikata për 
pjesëmarrjen në këtë seminar trainues.

Ky aktivitet, i cili përbën një risi për bankën qendrore, është faza e tretë e 
një projekti për edukimin ekonomiko – financiar të filluar që në prill të këtij viti, 
me shpërndarjen e broshurave edukative të Bankës së Shqipërisë, në shkollat 
e mesme publike dhe jopublike të qytetit të Tiranës. Më pas, faza e dytë 
konsistoi në zhvillimin e disa bisedave informuese gjatë orës së ekonomisë 
së zbatuar, të specialistëve të Bankës së Shqipërisë me nxënësit e disa prej 
shkollave të mesme të kryeqytetit. Në këto takime, të cilat shpesh morën 
formën e një bashkëbisedimi, u prekën tema të tilla si historia, funksionet 
dhe roli i Bankës së Shqipërisë në ekonomi, sistemi bankar dhe shërbimet 
që ai ofron, për të kaluar më pas në argumente më të prekshme për vetë 
nxënësit si financat personale, paraja, si të administrojmë të ardhurat tona, si 
të shpenzojmë dhe si të kursejmë etj..

vitet e fundit, edukimi i publikut është parë nga Banka e Shqipërisë si 
një parakusht jo vetëm për të rritur transparencën dhe përgjegjshmërinë në 
publik, por edhe për të siguruar një ambient të përshtatshëm për zhvillimin 
e veprimtarisë së saj. Për këtë qëllim, ajo ndërmerr vazhdimisht iniciativa 
në fushën e edukimit ekonomiko-financiar duke synuar rritjen e reputacionit 
dhe besueshmërisë së institucionit të bankës qendrore, si dhe përvetësimin e 
njohurive të ekonomisë së tregut. 

Mbi vizitën zyrtare të 
Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, z. Ardian Fullani, 
në Bankën e Anglisë.

Mbi seminarin trainues “Roli 
i Bankës së Shqipërisë në 
ekonomi” të organizuar 
nga Banka e Shqipërisë, 
për mësuesit e shkollave të 
mesme të kryeqytetit.
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NgjarjET jUrIDIKE, PrILL-QErShOr 2007

OPEraCIONET MONETarE

Në datën 16.05.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 22 disa ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” të miratuar me vendimin nr. 93, datë 
13.12.2006 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të ndryshuar. 
Ky ndryshim kishte për qëllim përmirësimin dhe lehtësimin e përdorimit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes gjatë operacioneve të 
tregut të hapur, të realizuara në zbatim të politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë.

Në datën 16.05.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi me 
vendimin nr. 23 disa ndryshime në kontratën - tip “Për marrëveshjet e riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes të letrave me vlerë”, miratuar me vendimin nr. 13, 
datë 09.02.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të ndryshuar. 
Ky ndryshim i paraprin rishikimit të rregullores “Mbi marrëveshjet e riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes” dhe është i domosdoshëm në zbatimin praktik të 
instrumentit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes.

Në datën 27.06.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 33 “Për rritjen e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes”. Me këtë vendim u miratua rritja me 0.25 për 
qind e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes. Kështu, ajo arriti në 5.75 për qind nga 5.50 për qind. 

EMISIONI

Në datën 06.06.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 29 “Mbi konfigurimin e kartëmonedhës me vlerë nominale 2000 
lekë, me kurs ligjor”. Ky vendim miratoi konfigurimet e vizatimeve dhe elementet 
e sigurisë së kartëmonedhës me vlerë nominale 2000 lekë, me kurs ligjor.

MBIKëQYrja BaNKarE

Në datën 06.06.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 30 “Për miratimin e transferimit të pronësisë së 80 për qind të 
aksioneve në kapitalin aksioner të Bankës amerikane të Shqipërisë sh.a., nga 
Fondi Shqiptaro-amerikan i Ndërmarrjeve tek Intesa Sanpaolo s.p.a., Itali”. 
Me miratimin e këtij transferimi, Intesa Sanpaolo s.p.a. zotëron 80 për qind të 
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kapitalit aksioner të Bankës amerikane të Shqipërisë, ndërsa Fondi Shqiptaro-
amerikan i Ndërmarrjeve zotëron 20 për qind të tij.

Në datën 06.06.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 31 “Për miratimin e rregullores “Për licencimin, organizimin, 
veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor””. Objekti i kësaj 
rregulloreje është përcaktimi i kushteve dhe i rregullave për licencimin, 
organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor.

Në datën 27.06.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 35 “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare 
“Bankës së Parë të Investimeve, albania sh.a.””. Ky vendim hyn në fuqi me 
publikimin e tij në Fletoren Zyrtare të republikës së Shqipërisë.

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 10.04.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin 
nr. 9709, ratifikoi “Marrëveshjen e huasë ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim 
(BErZh) për financimin e projektit të rehabilitimit dhe ndërtimit të rrugës Fier 
(Levan) – Tepelenë”. Sipas kësaj Marrëveshjeje, BErZh do të financojë për 
rehabilitimin dhe ndërtimin e seksionit prej 70 km të rrugës Fier – Tepelenë 
një shumë prej 35 milionë eurosh.

Në datën 11.04.2007, Këshilli i Ministrave, me vendimin nr. 188, miratoi 
“Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës së Shqipërisë 
dhe Qeverisë së republikës së austrisë, për asistencën e ndërsjellë dhe 
bashkëpunim në çështjet doganore”.

Në datën 16.04.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 
9715 miratoi disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9461, datë 21.12.2005 
“Për nomenklaturën e mallrave dhe tarifën doganore”. 

Në datën 19.04.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë nxori rezolutën 
“Për vlerësimin e veprimtarisë së autoritetit të Konkurrencës për vitin 2006”. 
Kuvendi konstatoi se veprimtaria e këtij institucioni ka qenë në përputhje 
me nenin 164 të ligjit nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e republikës 
së Shqipërisë” dhe me ligjin nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e 
konkurrencës”, ndryshuar me ligjin nr. 9499, datë 03.04.2006 dhe se 
autoriteti i Konkurrencës ka luajtur një rol të rëndësishëm në nxitjen dhe 
mbrojtjen e konkurrencës së lirë dhe të interesave të konsumatorëve. 

 
Në datën 19.04.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin 

nr. 9717, ratifikoi “Marrëveshjen në kuadër të huasë ndërmjet republikës së 
Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave dhe Bankës së Këshillit të 
Evropës për Zhvillim”. Kjo Marrëveshje parashikon lëvrimin e një kredie prej 
14 milionë eurosh, për financimin e projektit “Cilësi dhe barazi në arsim”.
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Në datën 03.05.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë nxori rezolutën 
“Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Bankës së Shqipërisë”. 
Kuvendi vlerësoi veprimtarinë e këtij institucioni gjatë vitit 2006, në drejtim 
të ruajtjes së stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit dhe të ruajtjes së 
ritmeve të zhvillimit ekonomik, në përputhje me normat e parashikuara. 
Për vitin në vijim, Kuvendi i rekomandon Bankës së Shqipërisë, hartimin e 
politikave monetare afatmesme në përmbushje të detyrimeve të Marrëveshjes 
së Stabilizim-asociimit me BE-në dhe dhënien e sugjerimeve Qeverisë, në 
lidhje me politikën monetare për hartimin e strategjive afatgjata.

Në datën 03.05.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, miratoi 
vendimin nr. 9723 “Për Qendrën Kombëtare të regjistrimit”. Ky ligj rregullon 
organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e Qendrës Kombëtare të 
regjistrimit; administrimin e regjistrit tregtar, si dhe përcakton subjektet që 
regjistrohen dhe procedurat e regjistrimit në të.

Në datën 04.05.2007, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 285 “Për 
përcaktimin e pagës referuese mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve 
të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe të tatimit mbi të ardhurat 
personale, sipas nomenklaturës së veprimtarisë ekonomike, për të punësuarit 
në sektorin jopublik, që kryejnë punë të pakualifikuara e të kualifikuara, si 
dhe për personelin drejtues e tekniko-ekonomik të tyre”.

Në datën 07.05.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 
9709, ratifikoi “Kontratën financiare ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe 
Bankës Evropiane të Investimeve (BEI) për financimin e projektit të rehabilitimit 
dhe ndërtimit të rrugës Fier (Levan) – Tepelenë”. Sipas kësaj marrëveshjeje, 
BEI do të financojë për rehabilitimin dhe ndërtimin e seksionit prej 70 km të 
rrugës Fier – Tepelenë, një sasi prej 50 milionë eurosh.

Në datën 10.05.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë nxori rezolutën 
“Për vlerësimin e veprimtarisë së autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 
2006”. Kuvendi konstatoi se ky institucion, në muajt e parë të veprimtarisë 
së tij, ka konsoliduar funksionet rregulluese-mbikëqyrëse të veprimtarive 
financiare jobankare dhe se ka luajtur një rol të rëndësishëm për licencimin, 
mbikëqyrjen dhe rregullimin e veprimtarisë së subjekteve në sektorin financiar 
bankar.

Në datën 10.05.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 
9731 miratoi disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8894, datë 14.05.2002 
“Për agjencinë e Trajtimit të Kredive”, të ndryshuar. Sipas këtij vendimi, 
agjencia e Trajtimit të Kredive është person juridik publik, në varësi të Ministrit 
të Financave dhe ka për objekt trajtimin e kredive dhe mjeteve të tjera, të 
transferuara nga bankat tregtare, me kapital tërësisht shtetëror, te kjo agjenci. 
agjencia trajton edhe portofolin e investimeve në banesa nga shoqëria INSIg 
sh.a., si dhe të mjeteve të tjera, të transferuara me ligje të veçanta.

Në datën 10.05.2007 Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 
9730, ratifikoi “Marrëveshjen e financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
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republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDa) për 
projektin e administrimit dhe menaxhimit të tokës”. Sipas kësaj marrëveshjeje, 
Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim do të sigurojë një shumë totale të 
barasvlershme me pesëdhjetë milionë e dyqind mijë euro (15,200,000 euro) 
për përmirësimin e efikasitetit dhe efektshmërisë të administrimit të tokës dhe 
atij urban. 

Në datën 14.05.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin 
nr. 9733, ratifikoi “Marrëveshjen e tregtisë së lirë ndërmjet republikës së 
Shqipërisë dhe republikës së Turqisë”. Objektivat e kësaj marrëveshjeje janë 
zgjerimi dhe thellimi i bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy shteteve; eliminimi 
i vështirësive dhe kufizimeve në tregtinë e mallrave, dhe sigurimi i kushteve të 
drejta për konkurrencën në tregtinë ndërmjet vendeve.

Në datën 17.05 2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 
9737, miratoi disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999 
“Për procedurat tatimore”, të ndryshuar. Sipas këtij ligji, subjektet që ushtrojnë 
veprimtari ekonomike tregtare, detyrohen të regjistrohen pranë Qendrës 
Kombëtare të regjistrimit dhe ky regjistrim, përbën njëkohësisht edhe 
regjistrimin në organet tatimore përkatëse.

Në datën 31.05.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi rezolutën 
“Për vlerësimin e veprimtarisë së agjencisë së Sigurimit të Depozitave për 
vitin 2006”. Kuvendi vlerësoi pozitivisht veprimtarinë e këtij institucioni, për 
shkëmbimin e informacionit me autoritetin Mbikëqyrës (Banka e Shqipërisë) 
për kontrollin e saktësisë së primit të llogaritur nga institucionet bankare, 
të siguruara pranë këtij institucioni dhe për vlerësimin e gjendjes financiare 
të tyre. Komisioni për Ekonominë dhe Financat rekomandon thellimin e 
studimeve për skemat e sigurimeve të depozitave në procesin e integrimit të 
vendit.

Në datën 07.06.2007, me vendimin nr. 9751, Kuvendi i republikës 
së Shqipërisë miratoi disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7638, datë 
19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”, të ndryshuar. 

Në datën 25.06.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me vendimin 
nr. 9762, miratoi disa ndryshime në ligjin nr. 8782, datë 03.05.2001 “Për 
shoqëritë e kursim-kreditit”. Sipas këtij ndryshimi, emri i shoqërisë së kursim-
kreditit në letrat zyrtare, publike dhe dokumente të tjera të shoqërisë paraprihet 
nga fjalët “shoqëri kursim-krediti”, pas të cilave shkruhet emri dhe numri i 
regjistrimit. Këto shoqëri regjistrohen në organin e ngarkuar për regjistrimin 
e subjekteve. 
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DrEjTIMI I BaNKëS Së ShQIPërISë
30 QErShOr 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 �0 qershor, 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.7, 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.8, 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.9, 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.
Faks:  25 4� 68. 

9. ALPHA BANK - ALBANIA
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.     
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.
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.
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:  Svetoslav MoLDoVANSKI
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel:  25 64 2�; 25 64 24.
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:  25 87 55/56/57/58/59/60.
Faks:  25 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.
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.
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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.

Drejtori:  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.
Drejtori:  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”).

Drejtori:  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, për ushtrimin e veprimtarisë financiare:
- të dhënies së kredive.
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Drejtori:  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�, 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 “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.   

9. 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.
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10. 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.
 
  
11. 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.

12. 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.

1�. 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.

14. 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.

15. 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)

16. 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.

17. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “TILBA”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 25, datë �0.09.2001.
Adresa:  Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Pallati 9, 

Elbasan.
Kambistë:  Kristaq Bako, Vjollca Bako. 

18. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ANAGNoSTI”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 26, datë �1.10.2001.
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.

19. 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. 
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20. 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.

21. 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.

22. 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.

2�. 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.

24. 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. 

25. 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.

26. 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. 

27. 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.

28. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BESA 2001”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 46, datë 15.02.2002.
Adresa:  Rruga “Myslym Shyri”, Nr.25,Tiranë.
Kambistë:  Belul Lleshi, Vladimir Avda, Mimoza Avda. 

29. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MARIo”  SH.P.K., SARANDë
Licenca:  Nr. 47, datë 14.0�.2002.
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Adresa:  Lagja 1, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.
Kambistë:  Vangjel Gramozi, Blerim Dhima. 

�0. 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.

�1. 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, Albana Zhuzhi, Jonida  
  Thanasi.  

�2. 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 Durham”),
 Tiranë.
Zyra 2:  Bulevardi “Bajram curri”, Rruga “Lekë Dukagjini”, Nr.5, (pranë   

Qendrës Tregtare Evropiane), Tiranë.
Kambistë:  Arben Sharra, Sokol Kaleci, Brikena Tole, Manjola Kume, Elona 

Zyra.

��. 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.

�4. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PoSTA SHQIPTARE”  SH.A. TIRANë
Licenca:  Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.

�5. 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.

�6. 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.

�7. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “YLDoN” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 62, datë 0�. 06.200�.
Zyra 1:   Rruga “Qemal Stafa”, Pallati  �82/2/2, Tiranë.
Zyra 2: Bulevardi “Bajram curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Kambist:  Ylli Ndroqi, Sabit Lika, Enkeleda Selamaj, Suela Marku, Imelda Ahmeti.

�8. 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. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

150 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 151

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 2

qershor 2007

vëllimi 10
numër 2
qershor 2007

150 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 151

�9. 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, Astrit Hado, Flamur Denaj.

40. 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.

41. 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.
Kambistë: xhetan Krrashi, Dritan Lala.

42. 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. 

4�.  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). 

44.  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.

45. 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.

46. 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.

47. 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, Dhimitër Papadhopulli.

48. 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.
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49. 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, Ermelind 
Hystuna, Elis Nerguti, Nikolla Prifti, Aurela Shota, Razie Selimi, 
Valbona Halili, Kostandina Mejdi, Elona Martiro.

50. 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.

51. 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.

52. 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.

5�. 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:  Sandër Marashi

54. 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.

55. 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.

56. 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.

57. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ANIcHRI” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 88, datë 20.04.2007.
Adresa:  Rr. “Vaso Pasha” Nr. 10, Përballë Bar “Rovena”(ish-blloku) Tiranë. 
Kambistë: Ilir Gurashi, Lenije Murataj, Juliana Hajro.

58. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BRoQI” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 89, datë 20.04.2007.
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Adresa:  Rruga “Kavajës”, përballë Kishës Katolike, Tiranë.
Kambistë: Nikollë Broqi, Dhurata Murrizi.

59. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “HENRY” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 90, datë 19.06.2007.
Adresa:  Lagja “28 Nëntori”, pranë Hotel “Skampa”, Elbasan.
Kambistë: Albert Buzo, Sotiraq Buzo.

60. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “KoMPLEKSI TURISTIK RABoSHTA ” SH.P.K., 
SHKoDER
Licenca:  Nr. 91, datë 26.06.2007.
Adresa:   Lagja “Vasil Shanto”, përballë xhamisë, Shkodër 
Kambistë: Përparim Raboshta, Jetmira Raboshta.

61. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ÇELA 2005” SH.P.K., LUSHNJE
Licenca:  Nr. 92, datë 26.06.2007.
Adresa:  Lagja “Çlirim”, Lushnje.
Kambistë:  Bledar Çela, Mondi cejne.

62. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ARTUR 07” SH.P.K., FIER
Licenca:  Nr. 9�, datë 26.06.2007.
Adresa:   Rr ”Esat Dishnica” Nr.9, Fier.
Kambistë:       Artur Beqo.

   
6�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PAcILI&GJIRITI” SH.P.K., KoRÇë
Licenca:  Nr. 94, datë 06.07.2007.
Adresa:  Bulevardi “Edith Durham”, pranë Hotel “Turizmit”, Korçë.
Kambistë:  Dylber Gjiriti, Jorgaq Pacili.
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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.

2. UNIoNI I SHoQëRIVE Të KURSIM-KREDITIT “UNIoNI SHQIPTAR I KURSIM-
KREDITIT”, TIRANë
Licenca:   Nr.2, datë 09.08.2002.
Adresa:   “Zayed Business center”, Rruga “Sulejman Delvina”,  
   Tirana e Re, Tiranë.
Kryetar i bordit drejtues: Zana Konini
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ShOQërITë E KUrSIM-KrEDITIT

SHoQëRITë E KURSIM-KREDITIT

1. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “MëSUESI” TIRANë
Licenca Nr. 1, datë 01.07.2002
Kryetare e Bordit Drejtues: Zj.Ylvie Kostreci
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA”   

2. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “RIZGJIMI” TIRANë
Licenca Nr. 2, datë 01.07.2002
Kryetar i Bordit Drejtues: Z.Sabri Skënderi
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

�. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “AFADA”, TIRANë
Licenca  Nr. �, datë  01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

4. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “BLETëRRITëSIT ”, KoRÇë
Licenca Nr. 5, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

5. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “BREGAS ”, KoRÇë
Licenca Nr. 6, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

6. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “FIToRJA”, PRRENJAS
Licenca Nr. 12, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

7. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “GRAMSHI”, LUSHNJE
Licenca Nr. 1�, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

8. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “HABA”, TIRANë
Licenca Nr. 14, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

9. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “KANDAVIA”, LIBRAZHD
Licenca Nr. 15, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

10. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “KoRÇARJA”, KoRÇë
Licenca Nr. 17, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

11. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “KRUJA”, KRUJë
Licenca Nr. 18, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

12. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “METAJ”, FIER
Licenca Nr. 20, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

1�. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “oRIK”, VLoRë
Licenca Nr. 21, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

14. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “PIRG”, KoRÇë
Licenca Nr. 22, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 
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15. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “RINGJALLJA”, VLoRë
Licenca Nr. 24, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

16. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHëNDETI”, TIRANë
Licenca Nr. 25, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

17. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHKëNDIJA”, ELBASAN 
Licenca Nr. 26, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

18. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “STRoPSKA”, PoGRADEc
Licenca Nr. 29, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

19. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “SYNEI”, KAVAJë
Licenca Nr. �0, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 
       
20. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “TEUTA”, DURRëS
Licenca Nr. �1, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

21. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “URA E KUÇIT”, BERAT
Licenca Nr. �2, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

22. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “VoLoREKA”, PoGRADEc
Licenca Nr. ��, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

2�. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT T “YLLI I KUQ”, KoRÇë
Licenca Nr. �4, datë 01.07.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

24. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “VELÇE”, VLoRë
Licenca Nr. �6, datë 29.08.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

25. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “KALLM”, FIER
Licenca Nr. �7, datë 29.08.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

26. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “KURoRA E ELBASANIT”, ELBASAN
Licenca Nr. �9, datë 29.08.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

27. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “MoLLAS”, ELBASAN
Licenca Nr. 40, datë 29.08.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
  
28. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “PASHTRESH”, ELBASAN
Licenca Nr. 41, datë 05.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

29. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “GJINAR”, ELBASAN
Licenca Nr. 42, datë 05.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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�0. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “KUQAN”, ELBASAN
Licenca Nr. 45, datë  05.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�1. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHUSHIcë”, ELBASAN
Licenca Nr. 46, datë 05.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�2. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “BESTRoVë”, ELBASAN
Licenca Nr. 49, datë 05.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

��. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHALëS”, ELBASAN
Licenca Nr. 51, datë 05.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�4. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “oSHëTIMë” VLoRë,
Licenca Nr. 52 datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�5. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “BABIcë E VoGëL” VLoRë,
Licenca Nr. 5� datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�6. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “NoVoSELë” VLoRë,
Licenca Nr. 54, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�7. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “RoMANAT” DURRëS,
Licenca Nr. 55, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�8. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “JUBE” DURRëS,
Licenca Nr. 56, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

�9. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “ARDENIcë” LUSHNJE,
Licenca Nr. 58, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

40. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “VAJKAN” FIER,
Licenca Nr. 54, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

41. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “LLAKATUND” VLoRë,
Licenca Nr. 60, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

42. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “GRABIAN” VLoRë,
Licenca Nr. 61, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

4�. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “MAZREK” TIRANë,
Licenca Nr. 62, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

44. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “MUSTAFA KoÇAJ” TIRANë,
Licenca Nr. 6�, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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45. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHPAT ISUF MUcAJ” TIRANë,
Licenca Nr. 64, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

46. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “PINAR” TIRANë,
Licenca Nr. 65, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

47. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHAS MUMAJëS” TIRANë,
Licenca Nr. 66, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

48. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “QEHA” TIRANë,
Licenca Nr. 67, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

49. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “DoBRESH” TIRANë,
Licenca Nr. 68, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

50. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHILBATëR” TIRANë,
Licenca Nr. 69, datë 2�.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

51. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “INIBA” TIRANë,
Licenca Nr. 71, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

52. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHë-PREZë” TIRANë,
Licenca Nr. 72, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

5�. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “MëNIK” TIRANë,
Licenca Nr. 7�, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

54. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “MULLET” TIRANë,
Licenca Nr. 74, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

55. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “ZALL-HERR” TIRANë,
Licenca Nr. 75, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

56. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “BARëZEZ” TIRANë,
Licenca Nr. 76, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

57. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “DAIAS” TIRANë,
Licenca Nr. 77, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

58. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “PETRELë” TIRANë,
Licenca Nr. 78, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

59. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “MANGULL” TIRANë,
Licenca Nr. 79, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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60. SHoQëRIA E KURSIM-KREDITIT “PINET” TIRANë,
Licenca Nr. 80, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

61. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “BERZHITë”, TIRANë,
Licenca nr. 81, datë 25 .09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

62. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “MARIKAJ”, TIRANë,
Licenca nr. 82, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

6�. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “ALLGJATë”, TIRANë,
Licenca nr. 8�, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

64. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “KAMÇISHT”, LUSHNJE,
Licenca nr. 84, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

65. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “BUBULLIMë”, LUSHNJE,
Licenca nr. 85, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

66. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GoRRE”, LUSHNJE,
Licenca nr. 87, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

67. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “DRITHAS”, VLoRë,
Licenca nr. 88, datë 25.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

68. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “PALASë”, VLoRë,
Licenca nr. 89, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

69. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “MAMINAS”, DURRëS,
Licenca nr. 90, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

70. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “RRAPëZ”, LUSHNJE,
Licenca nr. 91, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

71. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “PANAJA”, VLoRë
Licenca nr. 92, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

72. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “HoLTA”, GRAMSH,
Licenca nr. 9�, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

7�. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GJERGJAN”, ELBASAN,
Licenca nr. 94, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

74. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GJoNME”, ELBASAN,
Licenca nr. 95, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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75. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GRAMSH”, GRAMSH,
Licenca nr. 96, datë 07.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

76. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “SHPRESA”, GRAMSH,
Licenca nr. 97, datë 10.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

77. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “FIER 2002”, FIER,
Licenca nr. 98, datë 28.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

78. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “BUÇIMAS”, PoGRADEc,
Licenca nr. 99, datë 28.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

79. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “LESHNIcë”, PoGRADEc,
Licenca nr. 100, datë 28.10.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

80. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “TREGAN” ELBASAN.
Licenca nr. 101, datë 27.11.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

81. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “BELESH” ELBASAN.
Licenca nr. 102, datë 27.11.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

82. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “LUZI I MADH” KAVAJë.
Licenca nr. 10�, datë 27.11.2002
 Anëtare e unionit te shkk “Unionit Shqiptar të Kursim-Kreditit”.

8�. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT ”BAGo”
Licenca nr. 104, datë 27.11.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

84. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “RADE” DURRëS.
Licenca nr. 105, datë 05.12.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

85. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “HAMALLAJ” DURRëS.
Licenca nr. 106, datë 05.12.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

86. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “TIRANA KREDIT” TIRANë.
Licenca nr. 107, datë 05.12.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

87. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “RRUSHKULL” DURRëS.
Licenca nr. 110, datë 24.12.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

88. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “FIER SEMAN” LUSHNJE.
Licenca nr. 111, datë 24.12.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

89. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “FRAKULL E MADHE” FIER.
Licenca nr. 112, datë 24.12.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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90. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “DAULLAS” FIER.
Licenca nr. 11�, datë 24.12.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

91. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “KALLM I VoGëL” FIER.
Licenca nr. 114, datë 10.01.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

92. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “LEKAJ” KAVAJë.
Licenca nr. 115, datë 10.01.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

9�. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “ALLKAJ” LUSHNJE.
Licenca nr. 116, datë 10.01.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

94. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “ToSHKëZ” LUSHNJE.
Licenca nr. 117, datë �0.01.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

95. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “KAFARAJ” FIER.
Licenca nr. 118, datë 19.02.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

96. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “LLESHAN” ELBASAN.
Licenca nr. 119, datë 2�.06.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

97. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GoSë” KAVAJë.
Licenca nr. 120, datë 2�.06.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

98. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “HIMARë” VLoRë.
Licenca nr. 122, datë 2�.06.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

99. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “KoTE” VLoRë.
Licenca nr. 12�, datë 2�.06.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

100. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “ARMEN” VLoRë.
Licenca nr. 124, datë 2�.06.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

101. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “PERLAT” DURRëS.
Licenca nr. 125, datë 15.07.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

102. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “REMAS” LUSHNJE.
Licenca nr. 126, datë 16.07.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

10�. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “MIZE” LUSHNJE.
Licenca nr. 127, datë 04.08.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

104. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “DUKAT-RADHIME” VLoRë.
Licenca nr. 128, datë 0�.11.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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105. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “MJELLMA-HUDëNISHT”, PoGRADEc.
Licenca nr. 129, datë 0�.11.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

106. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GJEÇ KoDëR” TIRANë.
Licenca nr. 1�0, datë 26.11.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

107. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “MëRTISH” LUSHNJë.
Licenca nr. 1�1, datë 26.11.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

108. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “MASHAN” GRAMSH.
Licenca nr. 1�2, datë 26 .11.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

109. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “PAPëR” ELBASAN.
Licenca nr. 1��, datë 26.11.200�
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

110. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “KUKUR”, GRAMSH
Licenca nr. 1�4, datë 07.01.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
 
111. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “BLETA”, PoGRADEc
Licenca nr. 1�5, datë 0�.0�.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

112. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “VAQARR”, TIRANë
Licenca nr. 1�6, datë 01.04.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

11�. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GRAcEN”, ELBASAN
Licenca nr. 1�7, datë 2�.06.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

114. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “SKëNDERBEGAS”, GRAMSH
Licenca nr. 1�8, datë 2�.06.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

115. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “DARZEZë”, FIER
Licenca nr. 1�9, datë 12.07.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

116. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “SPILLE”, KAVAJë
Licenca nr. 140, datë 12.07.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

117. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “GoSTIMë”, ELBASAN
Licenca nr. 141, datë 12.07.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

118. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “JADoRA”, SHKoDëR
Licenca nr. 14�, datë 17.11.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHoNA” 

119. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “QARR - BISHAN”, FIER
Licenca nr. 145, datë 28.04.2005
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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120. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “KRUTJE”, LUSHNJE
Licenca nr. 146, datë 29.07.2005
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

121. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “TIRoNA”, TIRANë
Licenca nr. 147, datë 05.12.2005
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

122. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “SHKAFANE”, DURRëS
Licenca nr. 148, datë 16.01.2006
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

12�. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “LIBRAZHD”, LIBRAZHD
Licenca nr. 149, datë 10.11.2006
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

124. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “HELMAS”, KAVAJë
Licenca nr. 150, datë 22.11.2006
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

125. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “LUKoVë”, VLoRë
Licenca nr. 151, datë 14.12.2006
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

126. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “ÇERME”, LUSHNJE
Licenca nr. 152, datë 12.01.2007
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

127. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “ELBASAN”, ELBASAN 
Licenca nr. 15�, datë 18.04.2007
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

128. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “DYRRAH”, DURRëS 
Licenca nr. 154, datë 27.04.2007
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

129. SHoQëRIA E KURSIM KREDITIT “SEMAN”, FIER 
Licenca nr. 155, datë 21.05.2007
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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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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