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FjaLa E gUvErNaTOrIT

Ekonomia shqiptare gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2007 ka shënuar ritme 
pozitive rritjeje vjetore, ndërkohë që inflacioni i çmimeve të konsumit ka qenë 
në nivele të ulëta për pjesën më të madhe të periudhës. rritja ekonomike gjatë 
këtij viti pritet të jetë rreth 6 për qind. Pavarësisht tendencës në rritje, inflacioni 
mesatar vjetor gjatë periudhës janar-shtator ishte 2.7 për qind, duke qenë 
mjaft pranë normës prej 3 për qind, të synuar nga politika monetare e Bankës 
së Shqipërisë. rritja e kërkesës vlerësohet të ketë qenë më e shpejtë se ajo e 
ofertës. Pjesa më e rëndësishme dhe dinamike e kërkesës agregate vazhdon 
të mbetet konsumi i kompanive dhe i individëve. Kontributi i sektorit publik ka 
ndikuar pozitivisht në drejtim të rritjes së kërkesës, ndonëse ky kontribut nuk 
ka qenë në nivelet e parashikuara. Sektori i jashtëm është karakterizuar nga 
thellimi i deficitit korent dhe atij tregtar, të cilët ishin përkatësisht 10 dhe 27 
për qind e PBB-së për gjashtë muajt e parë të vitit. 

gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, oferta në ekonominë shqiptare 
është vendosur nën ndikimin e disa faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, 
që kanë përcaktuar në mënyrë vendimtare lëvizjet në nivelin e përgjithshëm 
të çmimeve të konsumit dhe të prodhimit. Tremujori i dytë dhe ai i tretë i vitit, 
janë karakterizuar nga një mot i thatë dhe i papërshtatshëm për prodhimin 
bujqësor, gjë që ka shkaktuar tkurrjen e ofertës së mallrave bujqësorë kryesisht 
në stinën e verës. rritja e çmimit të drithërave në tregjet ndërkombëtare filloi të 
ndihej edhe në tregun vendas, që prej muajit korrik. Kufizimet dhe problemet 
në furnizimin me energji elektrike kanë qenë të pranishme gjatë gjithë 
nëntëmujorit. Kushtet atmosferike, problemet me infrastrukturën energjitike, 
kufizimet në kuotat e energjisë së furnizuar nga vendet partnere dhe rritja e 
çmimit kanë bërë që si prodhimi vendas, ashtu edhe importi i energjisë të 
vendosen përpara vështirësive. Kriza energjitike është shfaqur me intensitet të 
lartë në tremujorin e tretë. Shpenzimet për sigurimin e burimeve alternative të 
energjisë, vlerësohet të jenë faktorë të cilët kanë ushtruar presione mbi kostot 
e prodhimit dhe të tregtimit të mallrave dhe të shërbimeve. 

 
Në rritjen e vazhdueshme të kërkesës kanë vijuar të kontribuojnë faktorë 

si, rritja e kërkesës për disa eksporte bazë të vendit, kushtet e favorshme 
monetare dhe rritja e çmimeve të pronave të patundshme, që kontribuon në 
shtimin e pasurisë së individëve dhe kompanive, duke shtuar mundësitë për 
huamarrje dhe investime. Treguesi më i drejtpërdrejtë i ecurisë së kërkesës 
është ecuria e kredisë për ekonominë, e cila ka vazhduar të zgjerohet me 
ritme të larta edhe gjatë vitit 2007. Kredia për bizneset është rritur me mbi 
50 për qind në muajin gusht duke arritur në një nivel prej 16 për qind të 

OPINION MBI gjENdjEN E EKONOMISë Në 
TrEMUjOrIN E TrETë Të vITIT 2007
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PBB-së, ndërsa kredia për individët, ndonëse zë një pjesë më të vogël të 
portofolit të përgjithshëm, ka vazhduar të rritet me rreth 70 për qind në terma 
vjetorë. rritje e theksuar është evidentuar edhe në ecurinë e eksporteve me 
rreth 28 për qind për periudhën janar – gusht 2007. Zgjerimi i deficitit tregtar 
me 4 pikë përqindjeje në terma të PBB-së gjatë kësaj periudhe, reflekton jo 
vetëm rritjen e konsumit, por edhe rritjen e investimeve. Importet e mallrave 
kapitalë dhe të atyre të ndërmjetëm janë rritur me rreth 30 për qind gjatë 
gjashtëmujorit të parë. Investimet e huaja direkte kanë siguruar gjithashtu, një 
ndihmë të konsiderueshme për aktivitetin ekonomik. 

Mbështetja e biznesit në një bazë më të mirë financiare, si nëpërmjet sistemit 
bankar, ashtu edhe në burimet vetjake, është reflektuar në rritjen e prodhimit 
të disa prej sektorëve më të rëndësishëm të ekonomisë si industria dhe tregtia. 
Prodhimi industrial, për të katërtin tremujor radhazi, ka shënuar norma të 
larta rritjeje vjetore duke realizuar një rritje vjetore prej rreth 20 për qind në 
vëllimin e shitjeve. Në të njëjtën kohë, aktiviteti tregtar ka ruajtur ritmet e larta 
të viteve të kaluara, duke u rritur me rreth 14 për qind gjatë gjashtëmujorit të 
parë të këtij viti. Kontributi i rritjes së shitjeve të sektorit të ndërtimit në rritjen 
e përgjithshme të shitjeve të ndërmarrjeve ekonomike, gjatë gjashtë muajve 
të parë të vitit 2007 ka qenë pothuajse i pandjeshëm. 

Banka e Shqipërisë ka vendosur për rritjen e normës bazë të interesit dy herë, 
deri në fund të muajit shtator të këtij viti. Zgjerimi me ritme të shpejta i kredisë 
dhe pritshmëritë për vazhdimësinë e këtyre ritmeve përtej gjashtëmujorit të 
parë, shtuan shqetësimet për arritjen e objektivit të stabilitetit të çmimeve 
në të ardhmen. Në përgjigje të rritjes së presioneve nga ana e kërkesës, në 
fund të muajit qershor, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë rriti normën 
bazë të interesit me 0.25 pikë përqindjeje, duke e çuar normën e zbatuar në 
marrëveshjet e riblerjes në nivelin 5.75 për qind. Kjo rritje kishte si qëllim të 
frenonte ose të zbuste presionet inflacioniste të gjeneruara nga rritja e shpejtë 
e kërkesës, nëpërmjet shtrenjtimit të kostos së parasë në ekonomi. 

Në fund të tremujorit të tretë të këtij viti, stabiliteti afatmesëm i çmimeve 
të konsumit kërcënohej nga kërkesa gjithnjë në rritje, si edhe nga faktorët 
e lidhur me kostot e prodhimit, kohëzgjatja e veprimit të të cilëve ishte dhe 
mbetet e papërcaktuar. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë hodhi një hap 
më tej në drejtim të shtrëngimit të politikës monetare, duke e rritur normën e 
marrëveshjeve të riblerjes me 25 pikë bazë në fund të muajit shtator (në 6 për 
qind). Nëpërmjet kësaj rritjeje, Banka e Shqipërisë i tregoi tregut gatishmërinë 
e saj për stabilizimin e pritshmërive inflacioniste në periudhën afatmesme në 
përputhje me objektivin e saj të inflacionit prej 3 për qind. ruajtja e ekuilibrit 
të kërkesës së brendshme për para dhe e stabilitetit të çmimeve, përbëjnë 
kusht për ruajtjen e ritmeve të qëndrueshme të rritjes ekonomike. 

Për pjesën e mbetur të vitit dhe për vitin në vazhdim, Banka e Shqipërisë 
gjykon se problemet e identifikuara të ofertës do të vazhdojnë të jenë të 
pranishme në ekonominë shqiptare, duke ushtruar vazhdimisht presione 
mbi nivelin e çmimeve. Mundësitë që situata energjitike të ketë zgjidhje të 
shpejtë dhe përfundimtare brenda një periudhe afatmesme, duket se janë të 
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pakta. Çmimet e naftës, të drithërave dhe të produkteve të tjera ushqimore në 
tregjet ndërkombëtare mund të vazhdojnë të rriten ose të luhaten, duke sjellë 
presione destabilizuese për çmimet në vend. 

Banka e Shqipërisë gjykon se ka ardhur koha që në axhendën e reformave 
strukturore përparësi e veçantë t’i jepet prodhimit bujqësor vendas, i cili, në 
ditët e sotme, merr një rëndësi të dorës së parë. Krijimi i një strukture eficiente 
grumbullimi dhe shpërndarjeje do të ishte një pikë nisjeje, ndërkohë që shumë 
të rëndësishme mbeten infrastruktura bujqësore, rrugët rurale dhe veçanërisht 
shtimi i sipërfaqeve të mbjella me drithëra.

Banka e Shqipërisë vlerëson se ka ende hapësira për liberalizim të mëtejshëm 
në tregun e prodhimit dhe importeve të mallrave dhe lëndëve të para, për të 
mundësuar një konkurrencë më të madhe midis operatorëve në këto tregje. 

 
Përveç probleme të identifikuara në krahun e ofertës, Banka e Shqipërisë 

vlerëson se edhe kërkesa e brendshme do të vazhdojë të rritet në të ardhmen. 
Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë përveç shqetësimeve që lidhen me 
presionet inflacioniste, është thellësisht e angazhuar për një monitorim sa 
më efektiv të ecurisë së kredidhënies në vend. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë, deklaron se cilësia e portofolit të kredive mbetet një prioritet 
i vazhdueshëm. Stabiliteti financiar përbën një objektiv tjetër madhor të këtij 
institucioni, e për rrjedhim, harmonizimi sa më i drejtë midis politikës monetare 
dhe rregullave të mbikëqyrjes bankare ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë një 
drejtim kryesor i punës sonë.

Për këtë arsye Banka e Shqipërisë është shumë pranë finalizimit të 
regjistrit të Kredive, qëllimi kryesor i të cilit do të jetë ndihmesa në kryerjen 
e transaksioneve të shëndosha kredituese, nëpërmjet vënies në dispozicion 
të të gjithë informacionit, që bankat e sistemit disponojnë mbi kredimarrësit 
duke nxitur procesin kredidhënës. gjithashtu, regjistri do të ndikojë si në uljen 
e informalitetit në ekonomi, ashtu edhe në rritjen e vëllimit të kredive, duke 
reduktuar koston dhe kohën e procesit të kreditimit dhe rrjedhimisht, do të 
ushtrojë ndikim edhe në rritjen ekonomike të vendit. 

duke bërë një përgjithësim të bilancit të rreziqeve që kërcënojnë stabilitetin 
e çmimeve të konsumit, duhet theksuar se propabiliteti për materializimin e 
tyre është i zhvendosur në kahun rritës dhe kjo e detyron Bankën e Shqipërisë 
që të jetë shumë vigjilente. 

Banka e Shqipërisë e vlerëson si të domosdoshëm komunikimin e 
vazhdueshëm me publikun për këtë problem. Sqarimi i vazhdueshëm i balancës 
së rreziqeve që qëndrojnë në horizontin afatshkurtër dhe atë afatgjatë, është 
i nevojshëm për të ndërgjegjësuar publikun e gjerë për zhvillimet inflacioniste 
në të ardhmen dhe ka për qëllim, ankorimin në maksimumin e mundshëm të 
pritjeve inflacioniste rreth objektivit prej 3 për qind. 

Në përfundim, dëshiroj të theksoj se, pavarësisht, angazhimit të plotë të 
Bankës së Shqipërisë ndaj arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, çelësi 
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i suksesit të të gjitha politikave makroekonomike është, koordinimi i vazhduar 
i politikës monetare me atë fiskale. Të gjithë agjentët ekonomikë dhe në 
radhë të parë publiku i gjerë, duhet të mundohen të kuptojnë motivet prapa 
veprimeve të bankës qendrore, fushën e veprimit dhe kufizimet e politikës 
monetare dhe të asaj fiskale, faktin që jo gjithnjë është e mundur të arrihen të 
gjithë objektivat në të njëjtën kohë, dhe që një mirëqenie afatgjatë mund të 
kërkojë një kosto më të lartë për të gjithë, në të tashmen. 

I. EKONOMIa BOTërOrE

Ekonomia botërore ka regjistruar ecuri pozitive edhe gjatë gjysmës së parë 
të vitit 2007. Pavarësisht ngadalësimit në ritmin e rritjes, rritja me ritme pozitive 
e ekonomive të vendeve në zhvillim ka mbështetur rritjen në shkallë globale. 
Zhvillimet në Eurozonë dhe japoni kanë qenë të qëndrueshme ndërkohë 
që aktivitetit ekonomik në ShBa, pas një periudhe disamujore zhvillimesh të 
ngadalta, ka shënuar rritje të ndjeshme. Tregjet financiare ndërkombëtare nuk 
kanë reflektuar në mënyrë besnike zhvillimet pozitive të aktivitetit ekonomik. 
gjatë periudhës qershor – shtator është vërejtur rritje e luhatshmërisë në tregjet 
financiare, e shkaktuar nga përkeqësimi i treguesve të kredive me probleme 
në tregun e kredive të dorës së dytë1, në ShBa. Trazirat në tregjet financiare 
në ShBa nxitën rivlerësim dhe rritje të primit të rrezikut në shkallë botërore, 
dhe shkaktuan rënien e çmimit të aksioneve dhe rritjen e luhatshmërisë së 
yield-it të bonove afatgjata. Situata u përkeqësua nga mungesa e likuiditetit 
në tregje. Bankat qendrore, si në ShBa ashtu edhe në Evropë, reaguan duke 
injektuar likuiditet në treg ose duke ulur normën e kredisë njëditore. gjatë 
muajve të fundit, në vendet e industrializuara, norma e inflacionit të çmimeve 
të konsumit dhe presionet inflacioniste të lidhura me kostot kanë shënuar 
rënie. Por, rritja në muajin shtator e çmimit të naftës sinjalizon për një gjallërim 
të presioneve inflacioniste në shkallë botërore për muajt në vazhdim.

rritja vjetor e PBB-së, T2 Norma e papunësisë,
muaji gusht

IÇK2 
muaji shtator 

SHBa +1.9 4.6 2.8
Eurozonë +2.5 6.9 2.1
gjermani +2.5 6.3 2.7
Francë +1.3 8.6 1.6
Itali +1.8 5.9* 1.7
greqi +4.1 8.4* 2.9
japoni +1.7 3.8 0.0**

* Për muajin qershor.
**Për muajin korrik.
Burimi: Eurostat; BQE, raporti i Muajit Shtator; Bureau of Economic Analysis, ShBA.

Në Eurozonë, rritja e aktivitetit ekonomik gjatë pjesës së parë të vitit 
2007 ka qenë më modeste në krahasim me vitin 2006, duke u luhatur rreth 
normave potenciale të rritjes. gjatë këtij viti është vërejtur ngadalësim i 
prodhimit industrial, rritje në sektorin e shërbimeve dhe përmirësim në kushtet 
e tregut të punës. Që prej muajit nëntor të vitit 2006, norma e inflacionit 

Tabelë 1. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 
terma vjetorë (në përqindje).
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është luhatur rreth vlerës së synuar prej 2 për qind. Ndërkohë, në muajin 
shtator, inflacioni shënoi vlerën 2.1 për qind, si pasojë e rritjes së çmimit të 
energjisë. Në muajt në vazhdim, pritet që ndikimi i rritjes së çmimit të naftës 
dhe i rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore të vazhdojnë të ushtrojnë 
presione inflacioniste, duke shtuar gjasat që inflacioni të tejkalojë nivelin e 
synuar. 

Ekonomia amerikane pas një periudhe disamujore rritjeje nën nivelet 
potenciale, në tremujorin e dytë të vitit 2007 u rrit me 3.8 për qind. Një kontribut 
pozitiv në këtë rritje e kanë dhënë rritja e eksporteve neto, inventarëve dhe 
e shpenzimeve buxhetore. Tregu i banesave, megjithëse vazhdon të ushtrojë 
një ndikim negativ në rritjen ekonomike, nuk ka prekur ndjeshëm konsumin 
dhe sektorët e tjerë të ekonomisë. Pas rritjes së shpejtë të çmimeve gjatë 
muajve të parë të vitit, inflacioni i çmimeve të konsumit u zbut gjatë periudhës 
qershor – gusht. Kontributin kryesor në rënien e inflacionit e dha ulja e çmimit 
të naftës dhe nënprodukteve të saj, gjatë kësaj periudhe. Çmimet në rritje të 
produkteve bujqësore në tregjet ndërkombëtare, kanë ndikuar në rritjen e 
çmimeve të mallrave ushqimorë edhe në tregjet amerikane.

Politika monetare e ndjekur nga BQE-ja gjatë vitit 2007 ka vazhduar të 
ruajë natyrën akomoduese. gjatë periudhës janar – shtator 2007, Këshilli 
drejtues i BQE-së e rriti 3 herë normën bazë të interesit, duke e çuar në 
nivelin 4 për qind pas ndryshimit të fundit. Në ShBa, Komiteti Federal i Tregut 
të Hapur, në mbledhjen e fundit të muajit shtator, vendosi që të ulte normën 
bazë të interesit me 50 pikë bazë, duke e çuar atë në nivelin 4.75 për qind. Ky 
vendim kishte për qëllim parandalimin e efekteve negative, që mund të sillnin 
në ekonomi trazirat në tregjet financiare dhe në të njëjtën kohë, promovimin 
e një rritjeje të moderuar për periudhat në vazhdim. Norma bazë për herë të 
fundit ishte ndryshuar në muajin qershor të vitit 2006. 

ÇMIMI I NAFTëS
Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare e filloi vitin rreth nivelit 55 usd/

fuçi për të arritur nivelin mbi 80 usd/fuçi, në fund të muajit shtator. rritja e 
çmimit gjatë vitit 2007, jo vetëm e kompensoi uljen e gjashtëmujorit të dytë 
të vitit 2006, por e çoi nivelin e çmimit në vlera të paarritura më parë. Pas 
rritjes së vazhduar të çmimit të naftës qëndron ngushtimi i ofertës dhe rritja 
e pandërprerë e kërkesës, sidomos nga Kina dhe ShBa. Edhe pse kërkesa 
botërore për naftë mbetet e lartë, ritmi i rritjes së saj ka shfaqur tendencë 
në rënie. Krahas kërkesës së lartë, tensioneve dhe paqartësisë gjeopolitike 
në vendet prodhuese të naftës, dhe afrimit të stinës së ftohtë në hemisferën 
veriore, në rritjen e çmimit të naftës ka ndikuar edhe zhvlerësimi i dollarit gjatë 
muajit shtator. rënia e vlerës së dollarit amerikan kundrejt shumë monedhave 
ndërkombëtare, ka ndikuar në uljen e fuqisë blerëse të të ardhurave të 
prodhuesve të naftës dhe rritjen e fuqisë blerëse të konsumatorëve me të 
ardhura në monedha të tjera. 

Pavarësisht rritjes së vazhdueshme, çmimi i naftës në terma realë, i 
rregulluar me kursin e këmbimit dhe inflacionin, është më i ulët sesa nivelet e 
arritura gjatë episodeve të mëparshme të krizave të naftës. Në të njëjtën kohë 
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shumë ekonomi po shfrytëzojnë burime alternative 
energjie, duke pakësuar varësinë nga nafta. Për 
pasojë, vlerësohet se ndikimi i çmimit të lartë 
të naftës në rritjen globale ekonomike, mbetet i 
kufizuar. Parashikimet për çmimin e naftës gjatë vitit 
2008, lëvizin në një bandë vlerash, ku rasti ekstrem 
i vlerave të larta, parashikon që çmimi t’i afrohet 
nivelit 100 usd/fuçi. 

II. INFLacIONI

II.1 ÇMIMET E KONSUMIT

Norma vjetore e inflacionit në tremujorin e tretë të 
vitit 2007 ishte 3.6 për qind, ndërsa norma vjetore 
e inflacionit bazë ishte 3.1 për qind. Inflacioni vjetor 
ka ardhur në rritje që nga muaji qershor i këtij viti3. 
rritja e përshpejtuar e çmimeve gjatë kësaj periudhe, 
ka ardhur si rezultat i veprimit inflacionist të faktorëve 
të ofertës dhe të kërkesës. rritja e kërkesës nuk është 
shoqëruar me një rritje në të njëjtën masë të ofertës, 
gjë që ka ushtruar presion në nivelin e çmimeve dhe 
në nivelin e prodhimit bruto të vendit. 

Ndikimi i faktorëve të ofertës në nivelin e 
përgjithshëm të çmimeve nuk është shpërndarë 
njëtrajtësisht, gjatë periudhës janar-shtator. rritja 
në çmimet e produkteve ushqimore, e ndikuar 
pjesërisht nga pakësimi i prodhimit të brendshëm 
bujqësor4 dhe nga rritja e çmimit të drithërave dhe 
produkteve të tjera ushqimore në tregun botëror, 
ishin shkaktarët kryesorë të ndryshimit të prirjes5 së 
normës vjetore të inflacionit. Në tremujorin e tretë 
të vitit u shua efekti i rritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe të akcizave të 
duhanit, të një viti më parë.

Matjet alternative të inflacionit neto6 ndihmojnë në evidentimin e efekteve të 
kombinuara ose të veçanta, të çmimeve të produkteve ushqimore, të çmimeve 
të administruara dhe të çmimeve të shërbimeve në nivelin e përgjithshëm të 
çmimeve të konsumit. Inflacioni neto pa përfshirë ushqimet ka arritur vlerën 
1.3 për qind në tremujorin e tretë, duke shënuar pikën më të ulët në 3 vitet e 
fundit. dy matjet e tjera të inflacionit neto, kur përjashtohet një herë ndikimi i 
çmimeve të administruara dhe një herë çmimet e shërbimeve, dëshmojnë për 
rënien në nivel vjetor të këtyre treguesve, gjatë nëntëmujorit janar-shtator. 
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Burimi: Statistika zyrtare për energjinë
nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Grafik 1. Ecuria e çmimit të një fuçie naftë të
papërpunuar, WTI, (në dollarë amerikanë). 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 2. Inflacioni total dhe inflacioni bazë
(ndryshime vjetore në përqindje).
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Kategoritë “Ushqime të përpunuara”, “Ushqime të papërpunuara”, 
“Strehim” dhe “Shërbime” formuan rreth 92 për qind të normës vjetore të 
inflacionit, në tremujorin e tretë të vitit 2007.

Kontributi kryesor në rritjen e normës vjetore të inflacionit në tremujorin 
e tretë ka ardhur kryesisht nga kategoria “Ushqime të përpunuara”. Prirja 
në rritje e inflacionit vjetor të kësaj kategorie, e dukshme që prej mesit të 
vitit 2006, vazhdoi të vërehej edhe gjatë nëntë muajve të parë të këtij viti. 
Normat e larta të inflacionit vjetor të ushqimeve të përpunuara, për periudhën 
janar-shtator të këtij viti, e tejkalojnë ndjeshëm mesataren historike 8-vjeçare, 
prej 0.3 për qind. Në tremujorin e tretë, u regjistruan njëkohësisht shuarja e 
efektit të rritjes së çmimit të duhanit7 dhe rritja e ndjeshme e çmimit të bukës 
dhe të drithërave. Kjo e fundit dha një kontribut prej 4.5 pikë përqindjeje në 
normën vjetore prej 7.3 për qind të të gjithë kategorisë. Ndërsa gjatë viteve 
1998-2006, indeksi i çmimit të bukës dhe i drithërave është rritur mesatarisht 

me 3.4 për qind, gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2007, kjo rritje ishte rreth 21 për qind. 

Paralelisht me rritjen e inflacionit të ushqimeve 
të përpunuara u shënua rritje edhe në inflacionin 
e kategorisë “Ushqime të papërpunuara” (3.1 
për qind). Ky nëngrup çmimesh ndikohet kryesisht 
nga ecuria e prodhimit të brendshëm të frutave 
dhe perimeve. gjatë periudhës janar – korrik’07, 
çmimet e frutave janë ulur mesatarisht me 11.7 për 
qind në nivel vjetor, ndërsa gjatë muajve gusht-
shtator ato janë rritur me 13.5 për qind. Çmimet 
e perimeve kanë shënuar rritje vjetore në pjesën 
më të madhe të nëntëmujorit. Pakësimi i ofertës së 
brendshme bujqësore, nën ndikimin e kushteve të 
thata atmosferike, si edhe rritja e çmimeve të këtyre 
produkteve në greqi dhe Itali (me përkatësisht 3.3 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 3. Matje alternative të inflacionit neto:
inflacioni pa ushqimet (majtas); inflacioni pa ushqimet dhe

çmimet e administruara dhe pa ushqimet dhe shërbimet (djathtas). 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 4. Kontributi i kategorive në inflacionin
vjetor (në pikë përqindjeje).
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për qind dhe 2.6 për qind), kanë ushtruar presion për rritjen e çmimeve të 
këtyre mallrave në tremujorin e tretë të vitit.

 
T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07

Ushqime të përpunuara (pp) 0.3 0.5 0.7 0.6 1.6
Bukë dhe drithëra* (pp) 0.1 0.1 0.0 0.3 4.5
alkol dhe duhan* (pp) 1.0 1.6 1.7 1.9 1.3
Ushqime të papërpunuara (pp) 0.6 -0.2 0.2 -0.7 0.6
Fruta* (pp) 1.9 -1.4 -2.4 -3.1 1.1
Perime*(pp) 0.7 0.0 3.0 -0.6 1.7
Shërbime (pp) 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4
Çmime të administruara (pp) 0.7 0.9 0.8 0.8 0.4
Lëndë djegëse dhe energji* (pp) 5.5 7.8 7.6 7.8 2.7
Strehim (pp) 1.0 1.1 0.9 0.9 0.6
Indeksi i Çmimeve të Konsumit 
(v/v, për qind) 2.9 2.6 2.8 1.8 3.6

* Kontributi në inflacionin vjetor të kategorisë.
Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Kategoria “Shërbime” ka vazhduar të regjistrojë norma pozitive inflacioni, 
duke arritur në muajin shtator vlerën prej 4.2 për qind dhe duke iu afruar 
niveleve të fillimit të vitit 2005. Inflacioni i kësaj kategorie është përcaktuar 
kryesisht nga rritja në çmimet e shërbimeve, të hoteleve dhe të restoranteve. 
Çmimet e këtyre shërbimeve janë rritur me mesatarisht 2-3 për qind gjatë 
viteve të fundit, ndërkohë kjo rritje i është afruar nivelit prej 5 për qind në 
fund të tremujorit të tretë të këtij viti. rritja e çmimeve mund të jetë shkaktuar 
nga kostot e përdorimit të burimeve zëvendësuese për sigurimin e energjisë 
elektrike si edhe nga kërkesa në rritje për shërbime të tilla. 

Inflacioni vjetor i kategorisë “Strehim” është luhatur rreth nivelit 5 për qind 
gjatë vitit të kaluar dhe gjashtëmujorit të parë të këtij viti. rritja e qëndrueshme 
në nivel vjetor e çmimeve të kësaj kategorie, ka ardhur kryesisht nga kërkesa 
në rritje për ambiente me qira. Inflacioni vjetor prej 3.3 për qind, i regjistruar 
në tremujorin e tretë shënoi një devijim nga ky nivel. Shkak për këtë ishte 
rritja thuajse e pakonsiderueshme (rreth 0.8 për qind) e inflacionit vjetor në 

Tabelë 1. Kontributi i 
kategorive në inflacionin 
vjetor (në pikë përqindjeje).

Strehim
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 5. Inflacioni vjetor i kategorisë “Strehim” (majtas)
dhe “Çmime të administruara” (djathtas).
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muajin shtator8. Çmimet e administruara janë luhatur në intervalin 6-8 për 
qind për periudhën 2006:T3-2007:T2. Pas rritjes me 14 për qind të çmimit të 
energjisë elektrike në gusht të vitit 2006, kontributi mesatar i kësaj kategorie 
në inflacionin vjetor të periudhës ishte rreth 0.8 pikë përqindjeje. Shtyrja e 
vendimit për rritjen e çmimit të energjisë, e planifikuar për muajin gusht të 
këtij viti, bëri që efekti i rritjes së vitit të kaluar, të shkonte rreth vlerave të 
papërfillshme.

 
Box: II. 1 Mbi çmimet e administruara. 

Koncepti i çmimeve të administruara: Çmimet e produkteve apo shërbimeve, që vendosen 
në mënyrë të ndërgjegjshme nga një prodhues apo grup prodhuesish, si edhe çdo çmim 
që mund të përcaktohet apo të ndikohet drejtpërdrejt apo jo drejtpërdrejt nga politika 
ekonomike qeveritare, pa mbajtur në konsideratë luhatjet e kërkesës dhe ofertës në treg, 
në manualet statistikore kategorizohen si ‘çmime të administruara’. Pjesë specifike e 
çmimeve të administruara janë çmimet ‘e rregulluara’, të cilat janë të monitoruara dhe të 
kontrolluara nga politika të caktuara qeveritare. Një politikë e çmimeve të rregulluara, bën 
që këto të fundit të ndryshojnë në varësi të objektivave strategjikë të qeverisë. vendimet 
e mbështetura mbi këto strategji, përcaktojnë çmimet e mallrave dhe të shërbimeve të 
ndryshme, në mënyrë të pavarur nga veprimi i forcave të tregut. 

Çmimet e administruara në shportën e IÇK-së në Shqipëri: Procesi i kalimit nga një 
ekonomi tërësisht e centralizuar, në ekonomi të iniciativës së tregut të lirë, fillimisht, 
u shoqërua me reforma të thella në fushën e privatizimit të sektorëve të ndryshëm të 
ekonomisë. rezultatet e para u dukën në procesin e vendosjes së çmimeve të produkteve 
dhe të shërbimeve në sektorët përkatës. vazhdimi dhe thellimi i reformave të privatizimit 
bëri që balanca ndërmjet çmimeve të administruara dhe atyre të vendosura në treg, të 
ndryshojë ndjeshëm në favor të këtyre të fundit. vlerësimet tregojnë se pesha e mallrave 
dhe e shërbimeve me çmime të administruara nga 16 për qind (1993) ka rënë në rreth 
9 për qind në shportën aktuale (2001). Më shumë se ½ e kësaj kategorie e zë grupi 
“Energji e lëndë djegëse”, ndërkohë që pjesën tjetër të mallrave dhe të shërbimeve 
me çmime të administruara e përbëjnë zëra të veçantë të grupeve “Komunikim”, 
“Shëndet” dhe “Furnizim me ujë”. E përbashkëta e mallrave dhe e shërbimeve me 
çmime të administruara është se ato gjenerohen nga veprimtaria ekonomike në sektorë 
të paprivatizuar apo në proces privatizimi. ‘Shkëputja’ graduale e tyre nga sektori 
shtetëror drejt atij privat është shoqëruar me aplikime të rritjeve të paralajmëruara 
të çmimeve, e evidentuar më dukshëm për zërin ‘Energji elektrike’. Gjatë periudhës 
janar 2002 – shtator 2007, janë aplikuar rritje të çmimeve të energjisë, që në nivel 
mesatar vjetor arrijnë në rreth 30 për qind. Për pasojë, rritja në çmimet e energjisë, 
është reflektuar në goditje të shifrës së inflacionit të përgjithshëm. Ai ka pasqyruar në 
mënyrë të drejtpërdrejtë efektin e këtij zëri, pesha e të cilit në shportën aktuale është 
relativisht e ulët (4.6 për qind), si edhe efektin indirekt të transmetuar me vonesa 
relativisht të ulëta kohore, kryesisht, në kategorinë e shërbimeve. 

Në përgjithësi, efektet direkte të rritjes së çmimeve të administruara në normën e 
përgjithshme të inflacionit shuhen pas harkut kohor të 12 muajve, nëse ndërkohë nuk 
janë marrë vendime të tjera shtesë. Efektet e rritjeve të çmimeve, duke qenë produkt 
i vendimeve administrative, nuk mund të kushtëzojnë vendimmarrjen e politikës 
monetare, pavarësisht se kjo e fundit nuk mund t’i anashkalojë krejtësisht ato. Interesi 
më i madh i politikës monetare, përqendrohet në analizën e ndikimit të ndryshimeve 
në çmimet administrative, në kërkesën dhe ofertën për mallra dhe shërbime të tjera 
të shportës së konsumit. Një fenomen i tillë, i cili njihet si një formë e efektit të raundit 
të dytë, mund të bënte që të shtohej madhësia e ndikimit në inflacionin total, duke 
sjellë implikime indirekte dhe më afatgjata për politikën monetare. 
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II.2. ÇMIMET E MaLLravE Të TrEgTUESHëM dHE Të PaTrEgTUESHëM

Inflacioni vjetor i tremujorit të tretë për sektorin e tregtueshëm dhe të 
patregtueshëm të mallrave dhe të shërbimeve, ishte përkatësisht 4.1 dhe 3.4 
për qind. Sektori i tregtueshëm duke qenë më i ekspozuar ndaj konkurrencës 
ndërkombëtare në fushën e çmimeve për shkak 
të dominimit të produkteve të importuara, vijoi të 
regjistrojë vlera të larta të inflacionit, duke arritur në 
7.1 për qind në muajin shtator të këtij viti. Kjo vlerë 
është një ndër pikat më të larta të inflacionit të këtij 
grupi gjatë katër viteve të fundit. rritja e dukshme e 
vlerave të inflacionit të tregtueshëm është shkaktuar 
kryesisht nga shtimi i presioneve inflacioniste me 
origjinë të jashtme, të shprehura në prirjet rritëse të 
çmimeve: të produkteve ushqimore të përpunuara; të 
naftës dhe të energjisë. Inflacioni vjetor për sektorin 
e patregtueshëm të mallrave dhe të shërbimeve 
paraqiti një prirje të lehtë rënëse gjatë tremujorit të 
tretë, gjë që mund të reflektojë një zbutje të ritmeve 
të rritjes së kërkesës. Pavarësisht këtij zhvillimi, 
vlera mesatare e inflacionit të patregtueshëm për 
periudhën janar-shtator 20079, mbetet ende në 
nivele të larta. 

II.3 ÇMIMET E PrOdHIMIT

Në procesin çmimformues të mallrave dhe të shërbimeve ndikojnë si kostot 
e prodhimit ashtu edhe kushtet specifike të tregjeve, që lidhen me raportin 
kërkesë-ofertë dhe perceptimin e prodhuesve dhe tregtarëve për të realizuar 
një normë të caktuar fitimi. Çmimet e prodhimit, të matura nga indeksi IÇP, 
përbëjnë një informacion të rëndësishëm për të analizuar zhvillimet e një 
pjese të caktuar të çmimeve të konsumit. Çmimet e prodhimit, mund të bëhen 
orientuese “të mira” për zhvillimet e ardhshme afatshkurtra në çmimet e 
konsumit. Nga të dhënat e IÇP, duket se forcimi i presioneve inflacioniste në 
tremujorin e tretë 2007, është nxitur në një masë të caktuar edhe nga rritja e 
kostove të prodhimit në ekonominë e vendit gjatë pjesës së parë të këtij viti. 
Norma vjetore e ndryshimit të IÇP ishte veçanërisht e lartë në pjesën e parë të 
vitit 2007 duke arritur vlerën 3.3 për qind, në tremujorin e dytë, pas vlerave 
mjaft të ulëta, të regjistruara vitin e kaluar. Sektori i industrisë përpunuese, i cili 
zë më shumë se 60 për qind në “shportën” e kostove të prodhimit, regjistroi 
rritje të larta vjetore gjatë këtij viti. Prirjen më të fortë rritëse që nga tremujori 
i tretë 2006 e deri në mesin e vitit 2007, e shënoi industria ushqimore10. Në 
rritjen e kostove të prodhimit në këtë industri, mund të ketë ndikuar edhe 
rritja e çmimeve të lëndëve të para. Zhvillimet në kategorinë e indeksit të 
çmimeve “Ushqime të përpunuara”, gjatë periudhës janar - shtator 2007, 
tregojnë se presionet inflacioniste nga krahu i ofertës në këtë kategori janë 
shkaktuar si nga rritja e çmimeve të importit, ashtu edhe nga rritja e kostove 
të prodhimit të brendshëm. ritmet vjetore të rritjes së kostos së prodhimit në 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 6. Norma vjetore e inflacionit sipas
sektorëve të tregtueshëm dhe të patregtueshëm.
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industrinë nxjerrëse, janë frenuar dukshëm në tremujorin e dytë të vitit11. rritja 
e shitjeve të kësaj industrie gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2007 dhe në 
mënyrë të veçantë e pjesës së eksporteve, reflekton zgjerimin e prodhimit dhe 
të tregjeve të produkteve të industrisë nxjerrëse, ndërkohë që kostot kanë 
shfaqur tendencë në rënie.

IÇP
IÇP - Industria 

përpunuese 
gjithsej

IÇP- Industria 
përpunuese 
ushqimore

IÇK- Kategoria 
“Ushqime të 
përpunuara”

IÇP 
Industria 
nxjerrëse

T1:06/T1:05 0.9 0.7 -0.1 0.0 7.3
T2:06/T2:05 -0.1 -0.5 -4.4 0.5 10.8
T3:06/T3:05 0.4 1.2 -2.1 1.1 8.4
T4:06/T4:05 -0.7 1.5 1.4 2.4 8.3
T1:07/T1:06 2.1 14.4 2.5 3.2 8.1
T2:07/T2:06 3.3 7.3 11.3 2.9 2.8
T3:07/T3:06 - - - 7.3 -

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

II.5 ÇMIMET E IMPOrTIT

Zhvillimet në çmimet e importit luajnë një rol të rëndësishëm në ecurinë e 
inflacionit. Ekonomia e brendshme vazhdon të jetë e orientuar drejt importeve, 
të cilat janë rreth 4 herë më të larta se eksportet. rritja e shpejtë e çmimit të 
grurit ushtroi presione të forta inflacioniste në çmimet e konsumit në vend në 
tremujorin e tretë. Çmimi i grurit në tregjet ndërkombëtare u rrit me 40 për 
qind në tremujorin e tretë të këtij viti12. Moti i keq, me thatësira dhe përmbytje 
në vendet prodhuese të mëdha të drithërave13, ka shkaktuar zvogëlim të ofertës 
botërore të këtij produkti ndërkohë që kërkesa është rritur nga shqetësimi për 
një ofertë në ulje. Stoku i drithërave në botë ka arritur nivelin më të ulët të 
26 viteve të fundit. rritja e çmimit të grurit në tregjet ndërkombëtare dha një 
ndikim të fortë në zhvillimet e çmimeve të konsumit në vend. Indeksi i bukës 
dhe i drithërave shënoi një rritje prej 14 për qind në tremujorin e tretë. Ky 

zë ishte kontribuesi kryesor në normën prej 7.3 për 
qind të inflacionit vjetor të kategorisë “Ushqime të 
përpunuara”14. Forcimi në terma nominalë i lekut 
me 7.2 për qind ndaj monedhës amerikane, në 
këtë tremujor, ka frenuar përcjelljen e plotë të rritjes 
së çmimit të drithit në vend (çmimi në vend u rrit 
sa 1/3 e rritjes së çmimit jashtë). Ndërsa në këtë 
tremujor u ndje më shumë rritja e çmimit të bukës, 
rreziku i rritjes së çmimit të mishit dhe të produkteve 
bulmetore, si rrjedhojë e kalimit të kostove të rritura 
nga ana e fermerëve tek çmimet përfundimtare të 
këtyre produkteve, ka qenë gjithashtu i pranishëm. 
Efekti i tërthortë i rritjes së çmimit të drithërave ka 
filluar të vërehet në rritjen e çmimeve të produkteve 
bulmetore. Nëngrupi “Qumësht, djathë dhe vezë” 
regjistroi një inflacion vjetor 2.4 për qind dhe 6.1 
për qind, në muajt gusht dhe shtator’07. 

Tabelë 2. Normat vjetore 
të ndryshimit të disa 

përbërësve të IÇP-së dhe 
të IÇK-së së kategorisë 

“Ushqime të përpunuara” 
(në përqindje).
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Grafik 7. Ndryshimi vjetor i çmimit të drithit
në vend (majtas),  i çmimit të drithit jashtë

dhe i kursit të këmbimit (djathtas).
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Çmimi i naftës në tregun botëror është luhatur ndjeshëm gjatë 4 viteve të 
fundit. rritja vjetore prej rreth 40 për qind në periudhën dyvjeçare (2004:T2 
– 2006T2), u ndoq nga rënia prej 2 për qind për vitin në vazhdim (2006:
T3-2007:T2). gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, 
çmimi i naftës ka shënuar një rritje të re prej rreth 
6 për qind. Luhatjet e çmimit të naftës në tregjet 
ndërkombëtare janë reflektuar në ecurinë çmimit 
të naftës në vend me një tremujor vonesë, por 
madhësia e ndryshimit ka qenë më e vogël në çdo 
periudhë. rritja e çmimit të naftës në vend për vitet 
2004 – 2006 ishte 25 për qind, ndërsa për vitin 
2007 ndryshimi është pothuajse i pandjeshëm. 
Pozita e fortë e lekut ndaj dollarit amerikan ka 
përmbajtur tejçimin e rritjes së çmimeve nga tregu 
i huaj, në atë vendas. Për gjithë periudhën 2004 – 
2007, leku është forcuar mesatarisht me 7 për qind 
në terma nominalë ndaj dollarit amerikan. Por, në 
kushtet e krizës energjitike, përdorimi i naftës dhe i 
nënprodukteve të saj si lëndë bazë për gjenerimin 
e energjisë elektrike, mund të krijojë rrethana për 
rritjen e çmimit të naftës në të ardhmen.

II.5 vENdIMET E POLITIKëS MONETarE

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2007 masa monetare ruajti ritmet e larta 
të rritjes, të vërejtura në gjysmën e parë të vitit. ajo u zgjerua me rreth 17 
për qind, gjatë kësaj periudhe. Kjo rritje reflekton kërkesën e lartë për para 
në ekonomi, kryesisht nga ana e sektorit privat. Normat e interesave në 
tregun financiar erdhën përgjithësisht në rritje, gjatë gjashtëmujorit të parë. 
Zgjerimi me ritme të shpejta i kredisë dhe pritshmëritë për vazhdimësinë e 
këtyre ritmeve përtej gjashtëmujorit të parë, shtuan shqetësimet për arritjen e 
objektivit të stabilitetit të çmimeve në të ardhmen. Në 
përgjigje të rritjes së presioneve nga ana e kërkesës, 
në fund të muajit qershor, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë rriti normën bazë të interesit 
me 0.25 pikë përqindjeje, duke e çuar normën e 
zbatuar në marrëveshjet e riblerjes në nivelin 5.75 
për qind. rritja e normës së interesit kishte si qëllim 
të frenonte ose të zbuste presionet inflacioniste, 
nëpërmjet shtrenjtimit të kostos së parasë në 
ekonomi. Tendenca në rritje e normave të interesit 
në tregjet ndërkombëtare, u përçua gradualisht në 
tregun e brendshëm financiar. Për rezultat, interesat 
në valutë kanë ardhur në rritje, gjatë vitit 2007.

Edhe pse rritja e normës bazë, në fund të muajit 
qershor, ishte e treta brenda një periudhe 12-mujore, 
rritja me ritme të larta e kredisë vazhdoi edhe në 
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Grafik 8. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në
vend dhe jashtë, dhe i kursit të këmbimit.
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Grafik 9. Ecuria e normës bazë të interesit.
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tremujorin e tretë të vitit 2007. Në mënyrë të vazhdueshme është gjykuar 
se normat reale të ulëta të interesit, kanë nxitur rritjen e shpejtë të kërkesës 
për mjete monetare në ekonomi. Paralelisht me ritmet e larta të zgjerimit 
monetar, vendi regjistroi thellim të deficitit korent gjatë gjashtëmujorit të parë 
e në veçanti, gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. Sektori i jashtëm përballoi 
pjesërisht presionet e kërkesës së brendshme, në formën e thellimit të bilancit 
tregtar dhe llogarisë korente në tërësi. Inflacioni në rritje i çmimeve të mallrave 
të patregtueshëm është një tregues tjetër i presioneve në rritje nga ana e 
kërkesës. gjatë tremujorit të tretë, mbi nivelin e çmimeve të konsumit është 
ushtruar presion jo vetëm nga kahu i kërkesës, por edhe nga ai i ofertës. Kjo 
e fundit reflektoi rritjen e kostove të prodhimit për shkak të situatës energjitike, 
rritjes së çmimit të drithërave në tregjet ndërkombëtare, luhatshmërisë së 
çmimeve të naftës dhe pakësimit të ofertës së mallrave bujqësorë të vendit. 

Në fund të tremujorit të tretë të këtij viti, stabiliteti afatmesëm i çmimeve 
të konsumit kërcënohej nga kërkesa gjithnjë në rritje, si edhe nga faktorët 
e lidhur me kostot e prodhimit, kohëzgjatja e veprimit të të cilëve ishte dhe 
mbetet e papërcaktuar. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë hodhi një hap më 
tej në drejtim të shtrëngimit të politikës monetare, duke e rritur normën bazë 
me 25 pikë bazë në fund të muajit shtator (në 6 për qind). Nëpërmjet kësaj 
rritjeje, Banka e Shqipërisë i tregoi tregut gatishmërinë e saj për stabilizimin e 
pritshmërive inflacioniste në periudhën afatmesme, në përputhje me objektivin 
e saj të inflacionit prej 3 për qind. ruajtja e ekuilibrit të kërkesës së brendshme 
për para dhe e stabilitetit të çmimeve, përbëjnë kusht për ruajtjen e ritmeve të 
qëndrueshme të rritjes ekonomike. 

Në përputhje me vendimet e politikës monetare, Banka e Shqipërisë ka 
vepruar në tregjet monetare me anë të instrumenteve të saj operacionale. 
Banka e Shqipërisë plotësoi nevojat për likuiditet të sistemit nëpërmjet injektimit 
të likuiditetit, kryesisht me anë të marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes dhe 
ndërhyrjeve me të drejta të plota në tregun e letrave me vlerë. Likuiditeti i 
injektuar gjatë muajve korrik-gusht ishte në rreth 9-10 miliardë lekë, ndërsa 
ndërhyrjet me të drejta të plota në tregun letrave me vlerë, kanë rezultuar në 
injektimin e likuiditetit në masën prej rreth 1.5 miliardë lekësh, në muajin 
gusht. rritja e sasisë së likuiditetit në sistem ka plotësuar nevojat e sistemit 
pas rritjes sezonale të kërkesës për para në qarkullim, gjatë muajve të verës. 
Kthimi i parasë cash në sistem në muajin shtator, ka ulur nevojën për likuiditet 
në sistem, në rreth 6 miliardë lekë. Operacionet monetare të tremujorit të 
tretë, kanë mundësuar ruajtjen e ekuilibrit në tregun monetar në përputhje me 
rritjen e normës bazë të muajit qershor, si dhe zbutjen e luhatjeve sezonale 
në tregjet valutore.

Operacionet monetare kanë synuar përmbushjen e objektivave sasiorë 
të Bankës së Shqipërisë. Prania në tregun valutor ka qenë në konsistencë 
me përmbushjen e objektivit sasior të rezervës ndërkombëtare neto, ndërsa 
injektimi i likuiditetit në sistem nuk ka cënuar objektivin e mjeteve të brendshme 
neto të Bankës së Shqipërisë.
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dhjetor
‘06

Mars
‘07

Qershor
’07

Korrik
‘07

gusht
’07

Shtator
‘07

rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,343 1,318 1,337 1,378 1,418 1,459
aktuale 1,484 1,487 1,486 1,527 1,523 1,650
diferenca (a-Obj) 141.5 169.4 149 149 104 191
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 79.1 80.6 81 86 90 95
aktuale 78.0 59.3 73 71 73 68
diferenca (a-Obj) -1.1 -21.3 -8 -15 -17 -27
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 342.4 338.6 346.6 348.6 350.6 352.6
aktuale 330.6 332.8 331.2 329.5 334.4 --
diferenca (a-Obj) -11.8 -5.8 -15.4 19.1 16.2 --

* Niveli i rezervës Ndërkombëtare Neto në muajin shtator, është rritur edhe në sajë të hyrjes së 
të ardhurave nga privatizimi i kompanisë Albtelekom.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 3. realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë15.

Box: II.2. Pritshmëritë e publikut për inflacionin.

Objektivi kryesor dhe i vetëm i pjesës më të madhe të bankave qendrore është ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve. Për këtë arsye, ekziston një literaturë e gjerë që studion 
veprimin e faktorëve të ndryshëm mbi nivelin e çmimeve. Analiza e rolit të pritjeve të 
konsumatorëve në procesin e formimit të çmimeve ka marrë një rëndësi të veçantë 
në këtë kontekst. Tashmë ka një konsensus të gjerë midis ekonomistëve, se agjentët 
ekonomikë nuk bëjnë gabime të vazhdueshme në kohë gjatë procesit të parashikimit, 
pasi ata janë në gjendje që të dallojnë apo zbulojnë modele perceptimi në gabimet 
e shkuara të parashikimit dhe ta bazojnë sjelljen e tyre në parashikimin “më të mirë 
të mundshëm” të kushteve ekonomike. 

Duke vlerësuar rëndësinë e pritjeve të publikut në arritjen e objektivit të inflacionit, 
bankat qendrore janë të interesuara të ndjekin ecurinë e pritjeve të inflacionit dhe të 
kuptojnë procesin e formimit të këtyre pritjeve. Nëpërmjet dy shembujve të thjeshtë 
mund të ilustrohet rëndësia e një matjeje të besueshme të inflacionit të pritur. Së 
pari, duke qenë se pritjet konsiderohen si tregues të përafërt të vlerave të inflacionit 
të ardhshëm, treguesit e pritjeve sigurojnë informacion të rëndësishëm në një analizë 
afatgjatë të ecurisë së çmimeve. Së dyti, nëse punonjësit mendojnë se çmimet do të 
rriten ata do të kërkojnë paga më të larta, dhe nëse kjo është edhe pritja e përgjithshme 
e ekonomisë, atëherë firmat / punëdhënësit do të synojnë të rrisin pagat pasi kanë 
mundësinë që t’i transferojnë ndryshimet e kostove në çmime më të larta. 

Për të vlerësuar dhe kontrolluar karakteristikat empirike të pritjeve të inflacionit 
nevojiten metodologji të caktuara për mbledhjen e pritshmërive nga publiku dhe 
për përpunimin dhe transformimin e tyre në seri kohore. Mënyra më e përdorur për 
të siguruar pritjet është nëpërmjet vrojtimeve të besimit të konsumatorit. Pyetjet për 
pritshmëritë për inflacionin janë të ndërtuara në mënyrë të tillë, që konsumatori të 
mos përcaktojë një vlerë numerike, por të tregojë drejtimin dhe madhësinë e pritur 
të ndryshimit të çmimeve, duke marrë si bazë për krahasim ritmin e ndryshimit të 
çmimeve gjatë periudhës kur kryhet vrojtimi. Kthimi i përgjigjeve cilësore në vlera 
numerike realizohet nëpërmjet metodave probabilitare. Seria e inflacionit të pritur e 
përfituar në këtë mënyrë jep një informacion më të vlefshëm për zhvillimet e ardhshme, 
krahasuar me seritë e përftuara nga metoda më të thjeshta, të bazuara në balancën 
e përgjigjeve të konsumatorëve.

Matja e pritjeve kërkon pothuajse gjithmonë testime të mëtejshme mbi natyrën dhe 
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veçoritë, të cilat përgjithësisht lidhen me shkallën e racionalitetit të pritshmërive. Ky 
është një veprim i rëndësishëm, për faktin se natyra e pritjeve ndikon në mënyrën e 
reagimit të agjentëve ndaj veprimeve anti-inflacioniste të institucionit politikëbërës, 
që në të shumtën e rasteve është banka qendrore. racionaliteti i pritjeve është një 
koncept i lidhur me mënyrën e formimit të tyre. Nën hipotezën e pritjeve racionale 
supozohet që agjentët marrin në konsideratë të gjithë informacionin e disponueshëm, 
duke dhënë, si rezultat parashikime të pazhvendosura (sa më afër vlerës reale). 
Ndërsa në rastin e hipotezës së pritjeve adoptive, agjentët ekonomikë mbështeten 
vetëm në informacionin e kaluar për variablin.

Banka e Shqipërisë vjel informacion nga konsumatorët nëpërmjet vrojtimit të Besimit 
të Konsumatorit. Çdo tre muaj konsumatorët pyeten nëse mendojnë që: çmimet do të 
rriten me ritme më të larta; do të rriten me të njëjtin ritëm; do të rriten me ritëm më të 
ulët; nuk do të rriten fare ose do të bien. Gjatë dy viteve të fundit, horizonti i pyetjes 
është zgjeruar nga 3 muaj në 12 muaj. Nga testet e aplikuara mbi rezultatet duket 
se konsumatorët nisen nga një mesatare e normave të inflacionit të tre muajve të 
fundit në momentin, që duhet të bëjnë një parashikim të inflacionit për tremujorin në 
vazhdim. Nëse norma mesatare e inflacionit rritet, të intervistuarit presin një rritje edhe 
më të madhe të çmimeve për periudhën në vazhdim dhe po e njëjta gjë vlen edhe 
për rastet kur çmimet janë në rënie. Sjellja e konsumatorëve shqiptarë duket të jetë 
një sjellje adoptive, që mbështetet në informacionin e kaluar të variablit. Si rezultat, 
dinamika e pritjeve ndjek nga afër dinamikën e normës aktuale të inflacionit. Marrja 
për bazë e pritjeve adoptive shpeshherë mund të çojë në konkluzione jo të sakta16. 
Përmirësimi i perceptimit të konsumatorëve mbi treguesit makroekonomikë, dhe në 
rastin konkret inflacionin, dhe zgjatja e bazës së të dhënave pritet të kontribuojnë në 
përmirësim të vetive parashikuese të serisë së pritjeve. 

III. PërcaKTUESIT E INFLacIONIT

III.1. KUSHTET MONETarE

III.1.1 Normat e interesit dhe likuiditeti

Duke vlerësuar presionet për rritjen e inflacionit në periudhë afatmesme, tremujori i dytë 
dhe ai tretë i vitit, janë karakterizuar nga theksimi i prirjes për shtrëngimin e kushteve 
monetare në ekonomi. Normat e interesit në tregun e parasë janë rritur në linjë me sinjalet 
e politikës monetare. Kjo prirje po përcillet dhe në tregun e depozitave në lekë, ndërkohë 
që interesat e kredisë në lekë vazhdojnë të luhaten në nivele të pandryshuara. 

Në gjysmën e parë të vitit, normat reale të interesit kanë qëndruar në nivele 
relativisht të larta si pasojë e një norme të ulët inflacioni, gjë që është shoqëruar 
dhe me një prirje vlerësuese të monedhës vendase. Nivelet e normave të 
interesit rezultuan akomoduese për ruajtjen e kërkesës së brendshme, sikurse 
ka treguar dhe rritja me terma mbi mesataren e këtij treguesi. Nga ana tjetër, 
rritja e kërkesës për mallra dhe shërbime në kushtet kur niveli i çmimeve në 
shkallë ndërkombëtare po rritej, sillte implikime për forcimin e presioneve 
inflacioniste dhe zgjerimin e deficitit tregtar. diferenca e normave të interesit 
midis lekut dhe monedhave të huaja po ngushtohej, pas sinjaleve të bankave 
qendrore për rritje të normës së interesit në tregun ndërkombëtar. 
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Për mbajtjen nën kontroll të inflacionit, Banka e Shqipërisë vendosi të rrisë 
normën bazë të interesit nga 5.50 për qind në 5.75 për qind, në fund të 
muajit qershor. Kjo lëvizje u pasua nga rritje e normave të interesit si në 
tregun ndërbankar dhe në atë të depozitave. Tremujori i tretë vuri në dukje 
forcimin e presioneve inflacioniste në ekonomi, të cilat po shkaktoheshin 
kryesisht nga kahu i ofertës. Kërkesa e brendshme vazhdoi të ruajë ritme të 
larta, pavarësisht rritjes së normave të interesit. Kursi i këmbimit në tremujorin 
e tretë regjistroi prirje të lehtë forcuese shkaktuar nga oferta sezonale (euro), 
ndërkohë që vazhdon të forcohet ndaj usd në linjë me zhvillimet në tregun 
ndërkombëtar. Forcimi i lekut duket të ketë zbutur pjesërisht efektin e rritjes së 
çmimit të lëndëve të para në tregun botëror. 

  
Në vazhdim të sinjaleve verbale të Bankës së Shqipërisë për shtrëngimin 

e kushteve monetare në funksion të zbutjes së presioneve inflacioniste, në 
fund të muajit shtator, norma bazë e interesit u rrit në 6.00 për qind, nivel 
prej 0.75 pikësh përqindjeje më i lartë se një vit 
më parë. aktualisht, normat e interesit në tregun 
ndërbankar dhe të depozitave po ndjekin të njëjtën 
prirje. 

Tregu ndërbankar është shfrytëzuar për plotësimin 
e nevojave afatshkurtra për likuiditet, veçanërisht në 
momentet e llogaritjes së rezervës së detyrueshme. 
vëllimi mesatar i huadhënies arriti në 2.2 miliardë 
lekë nga 1.6 miliardë lekë në tremujorin e dytë dhe 
1.4 miliardë lekë një vit më parë. Pjesa më e madhe 
e huadhënies në tregun ndërbankar, vazhdon të 
ketë afate njëditore dhe shtatëditore. 

Normat e interesit në tregun ndërbankar kanë 
qëndruar brenda korridorit të përcaktuar nga 
lehtësitë njëditore, por ndryshe nga tremujori i 
kaluar, ato janë zhvendosur lart pranë normës 
bazë, ndikuar nga rritja e kërkesës për likuiditet 
nga sistemi bankar. Norma mesatare e ponderuar 
e interesave njëditorë në tremujorin e tretë është 
5.14 për qind ose 0.59 pikë përqindjeje më e lartë, 
sesa në tremujorin e dytë17. ajo është luhatur në 
intervalin 4.39 - 6.12 për qind, ndërkohë që ky 
interval llogaritet 0.77 pikë përqindjeje, një vit më 
parë. 

raporti i mbulimit të kërkesës së qeverisë për 
financim me bono thesari ka qenë pozitiv (110 
për qind), pavarësisht se shumat e emetuara kanë 
tejkaluar ato të maturuarat (me 11.0 miliardë lekë). 
Kjo ka ndikuar që yield-et e bonove të thesarit të 
jenë të stabilizuara në të njëjtat nivele, përgjatë 
tremujorit të tretë. Në fund të muajit shtator, yield-

Grafik 10. Normat e interesit në tregun e parasë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 11. Yiled-et e letrave me vlerë
të qeverisë në tregun primar.
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i 12-mujor i bonove të thesarit shënonte 7.99 për 
qind nga 7.96 për qind, në fund të muajit qershor. 
rritja e normës bazë të interesit në fund të muajit 
qershor ishte faktorizuar pjesërisht më herët, 
gjatë tremujorit të dytë. Si rezultat u regjistrua një 
pjerrësim i kurbës së yield-eve, krahasuar me një 
vit më parë. vendimi për rritjen e normës bazë 
me 0.25 pikë përqindjeje, në muajin shtator, po 
reflektohet gradualisht në tregun primar për të gjitha 
maturitetet. Yield-i 12-mujor është ngjitur në nivelin 
8.10 për qind ose 0.14 pikë përqindjeje mbi atë të 
muajit qershor 2007 dhe 0.96 pikë përqindjeje mbi 
atë të muajit shtator 2006. ai i obligacioneve 2-
vjeçare është zhvendosur me 0.10 pikë përqindjeje 
në fund të shtatorit, në nivelin 8.30 për qind, nga 
8.20 për qind në qershor. 

depozitat në lekë kanë vijuar të rriten për të 
gjitha maturitetet. Interesi mesatar i ponderuar i 
depozitave 12-mujore arriti në 5.56 për qind, në 
muajin gusht ose 0.44 pikë përqindjeje më lart se 
një vit më parë. rritja e normës bazë të interesit në 
fund të muajit shtator 2007 dhe përcjellja e saj tek 
normat e interesit në tregun e parasë, do të orientojë 
rritjen e mëtejshme të interesave të depozitave në 
lekë, në tremujorin e katërt të vitit. diferenca e tyre 
me interesat për kredinë në lekë është e luhatshme, 
në varësi të ecurisë së interesave për kredi në lekë. 
Në tremujorin e dytë kjo diferencë u ul në 8.33 
pikë përqindjeje, nën mesatare (prej 9.26 pikë 
përqindjeje), kur me rritjen e ofertës për kredi dhe 
promovimin e paketave të ndryshme, u vu re ulje e 
normave të interesit për kredinë në lekë. 

Në muajt korrik dhe gusht, nivelet e interesave të 
kredisë u rikthyen pranë mesatares historike të tyre. Në fund të muajit gusht, 
interesi mesatar i ponderuar për kredinë u rrit në 13.50 për qind ose 0.52 pikë 
përqindjeje më lart se në muajin qershor dhe 0.95 pikë përqindjeje më lart se 
një vit më parë. Pavarësisht se interesat e kredisë luhaten nga një periudhë në 
tjetrën, ndikuar nga ndryshime strukturore në kredidhënie, në dy vitet e fundit 
vihet re një prirje për rritjen e interesave për kredinë afatshkurtër (0-6 muaj) 
dhe uljen e atyre për kredinë afatmesme (1-3 vjet) në lekë. Interesat në valutë 
janë rritur në përputhje me kushtet monetare të bankave të tjera qendrore. 
Interesat e depozitave 12-mujore në euro, shënojnë përkatësisht 4.08 për 
qind ose 0.64 pikë përqindjeje më lart se një vit më parë, periudhë brenda së 
cilës norma e interesit bazë për euron ka ndryshuar me 1.00 pikë përqindjeje. 
diferenca midis interesave në lekë, dhe në euro, mbetet pozitive në masën 
1.50 pikë përqindjeje. Interesat për kredinë në euro, sikurse për atë në lekë, 
janë të luhatshëm, megjithatë në dy vitet e fundit kanë treguar një rritje të 

Grafik 12. Interesi mestar i ponderuar
për kredinë e re.
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lehtë. Interesi mesatar i ponderuar për kredinë në euro shënoi 8.48 për qind 
në muajin gusht ose 0.30 pikë përqindjeje më lart se mesatarja vjetore. 

III.1.2 Kursi i këmbimit

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2007 kursi i këmbimit në terma nominalë 
efektivë ka vijuar tendencën nënçmuese, nisur që në fillim të vitit. Në tremujorin 
e dytë, masa e nënçmimit të lekut në nivel vjetor ishte 1.4 për qind, ndërsa në 
këtë tremujor ndryshimi vjetor ishte thuajse i pakonsiderueshëm (0.6 për qind). 
Sjellja nënçmuese e lekut ndaj NEEr-it është ndikuar kryesisht nga dobësimi 
i pozitës së lekut ndaj monedhës evropiane. rënia e ritmeve nënçmuese në 
tremujorin e tretë vjen si rezultat i mbiçmimit të theksuar të lekut ndaj dollarit 
amerikan dhe nënçmimit më të dobët të lekut ndaj euros, në këtë periudhë. 

Krahasuar me një vit më parë, pozitat e lekut ndaj euros kanë mbetur 
të pandryshueshme, ndërkohë që janë forcuar ndjeshëm ndaj monedhës 
amerikane. Në tremujorin e tretë leku është mbiçmuar në mënyrë të 
vazhdueshme ndaj dollarit amerikan (mesatarisht 7.2 për qind), duke arritur 
në 89.2 lekë për usd në fund të periudhës. Ecuria e lekut ndaj monedhës së 
gjelbër është influencuar nga lëvizjet në tregjet ndërkombëtare, ku dollari 
ka humbur pikë të vazhdueshme ndaj monedhës evropiane, për shkak të 
problemeve financiare që sinjalizuan tregjet në amerikë. Kursi mesatar i lekut 
ndaj euros për tremujorin e tretë të vitit ishte 123.2 lek/euro, që do të thotë 
një nënçmim vjetor prej 0.4 për qind. 

Sjellja nënçmuese e lekut në terma nominalë efektivë si dhe vetëm në terma 
të monedhës evropiane, reflekton presionet e përcjella nga thellimi i deficitit 
korent për këtë periudhë. 
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Grafik 14. Ndryshimet vjetore të lekut në terma nominalë efektivë (majtas)18
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III.2. BILaNcI I PagESavE

Bilanci i pagesave gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2007, dëshmon për 
zgjerim të transaksioneve korente dhe financiare të Shqipërisë me botën. vëllimi 
i transaksioneve korente gjatë kësaj periudhe ishte 3.85 miliardë euro ose 17 për 
qind më i lartë sesa në të njëjtën periudhë, një vit më parë. Si të ardhurat, ashtu 
edhe shpenzimet korente janë rritur me rreth 17 për qind. Fakti që të ardhurat 
dhe shpenzimet kanë pasur të njëjtin ritëm rritjeje, përbën një zhvillim pozitiv 
për pozicionin e jashtëm të vendit. Këto ritme duhet të monitorohen në mënyrë 
të vazhdueshme, pasi një rritje në mënyrë të vazhdueshme e shpenzimeve me 
ritme më të larta sesa rritja e të ardhurave korente, do të përbënte problem për 
qëndrueshmërinë afatgjatë të llogarisë korente të vendit. 

deficiti tregtar në fund të gjashtëmujorit ishte 960 milionë euro ose rreth 
27 për qind e PBB-së. Thellimi i deficitit tregtar gjatë kësaj periudhe nuk 
është kompensuar në të njëjtën masë nga përmirësimi i bilancit të shërbimeve 
dhe nga rritja e suficitit të të ardhurave dhe transfertave korente. Për pasojë, 
deficiti korent në fund të gjashtëmujorit të parë ishte 10 për qind e PBB-së, 
ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky tregues shënonte 7 për 
qind. rreth 65 për qind e shpenzimeve korente kanë shkuar për importe të 
mallrave dhe 30 për qind për importe shërbimesh. Në kahun e të ardhurave 
struktura është më pak e përqendruar. Eksportet e mallrave, të shërbimeve dhe 
transfertat korente hyrëse kanë siguruar përkatësisht 22 për qind, 36 për qind 
dhe 30 për qind të të ardhurave të përgjithshme korente, gjatë gjashtëmujorit 
të parë të këtij viti. Importi i mallrave është rritur me rreth 24 për qind ndërsa 
eksporti me 26 për qind. Ndonëse ritmet e rritjes së eksporteve dhe importeve 
të mallrave kanë qenë të përafërta për disa vite radhazi, raporti midis tyre ka 
mbetur pothuajse i pandryshuar. Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet 
e mallrave vazhdon të luhatet rreth vlerave 28-29 për qind. 

gjatë periudhës janar-gusht të vitit 2007 importet e mallrave janë rritur me 
23 për qind dhe eksportet me 28 për qind. Kategoritë që kanë regjistruar rritje 
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Grafik 15. Llogaria korente dhe bilanci i pagesave (në përqindje ndaj PBB-së).
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më të lartë në vlerën e importit janë ‘minerale, lëndë djegëse dhe energji’, 
‘materiale ndërtimi dhe metale’ dhe ‘makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi’. 
rritja prej rreth 45 për qind në importet e mineraleve, lëndëve djegëse dhe 
energjisë reflekton kryesisht rritjen e vëllimit dhe të çmimit të energjisë elektrike të 
importuar. rritja në importet e mallrave kapitalë është një tendencë që vazhdon 
prej disa tremujorësh dhe reflekton rritjen e vazhdueshme të investimeve në 
vend. Importet e mallrave ushqimorë dhe të pijeve kanë qenë pothuajse në të 
njëjtat vlera si në vitin e kaluar. rritja në çmimet e këtyre mallrave në tregjet e 
vendeve partnere, mund të ketë frenuar rritjen e importeve të tyre. 

Tabelë 4. Importet dhe eksportet (në milionë euro) dhe rritjet vjetore sipas grupmallrave.
IMPOrTE  EKSPOrTE

janar-gusht 
2007 rritje janar-gusht 

2007 rritje

Ushqime, pije, duhan 305 7 për qind 35 12 për qind
Minerale, lëndë djegëse, energji 302 44 për qind 84 189 për qind
Produkte kimike dhe plastike 198 18 për qind 4 -15 për qind
Lëkurë dhe artikuj prej tyre 41 17 për qind 11 41 për qind
Prodhime druri dhe letre 69 33 për qind 15 23 për qind
Tekstile dhe këpucë 194 8 për qind 252 12 për qind
Materiale ndërtimi dhe metale 325 33 për qind 84 22 për qind
Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi 400 26 për qind 19 26 për qind
Të tjera 64 35 për qind 14 20 për qind
Total 1,900 23 për qind 519 28 për qind

Burimi: INSTAT.

Struktura e importeve dhe e eksporteve sipas grupmallrave nuk ka 
shënuar ndryshime thelbësore në krahasim me periudha të mëparshme. 
Pjesa më e madhe e shpenzimeve të njësive rezidente shkon për importe 
makinerish dhe pajisjesh, materialesh ndërtimi, mineralesh dhe produktesh 
ushqimore. Struktura e eksporteve vazhdon të tregojë një orientim të theksuar 
ndaj rieksporteve, të prodhuara me materialin e porositësit. Një fakt për 
t’u përmendur është zvogëlimi në vite i peshës së rieksporteve ndaj vlerës 
së përgjithshme të eksporteve, ndërkohë që vërehet një rritje në peshën e 
eksporteve të mineraleve dhe materialeve të ndërtimit. 

IMPORTE

Ushqime, pije, duhan
Minerale, lëndë djegëse, energji
Produkte kimike dhe plastike
Tekstile dhe këpucë
Materiale ndërtimi dhe metale
Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi
Të tjera

EKSPORTE

Minerale, lëndë djegëse, energji
Tekstile dhe këpucë
Materiale ndërtimi dhe metale
Të tjera

Burimi: INSTAT

Grafik 16. Struktura e importeve dhe eksporteve (në përqindje).
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LLOGArIA KAPITALE DHE FINANCIArE
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2007, në bilancin e pagesave është 

regjistruar një rritje e flukseve kapitale dhe financiare me 32 për qind, në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2006. Hyrjet kapitale dhe financiare 
kanë financuar rreth 90 për qind të deficitit korent. Pretendimet financiare 
të rezidentëve ndaj pjesës tjetër të botës kanë mbetur pothuajse në të njëjtat 
nivele me vitin e kaluar. Stoku i detyrimeve është rritur me rreth 60 milionë 
euro. Kontributin më të madh në rritjen e detyrimeve e kanë dhënë investimet 
e huaja direkte, fluksi i të cilave për gjashtëmujorin ishte rreth 150 milionë 
euro ose 16 për qind më i lartë se vjet. Ky zë ka luajtur rolin kryesor në 
financimin e deficitit korent. gjatë gjashtë muajve të parë të vitit huamarrja 
shtetërore ishte rreth 55 milionë euro. 

rezervat valutore në fund të gjashtëmujorit të parë ishin 1.4 miliardë euro, 
duke u vlerësuar të mjaftueshme për të mbuluar rreth 4.1 muaj importe 
mallrash dhe shërbimesh. 

III.3. ZHvILLIMET MONETarE

III.3.1 agrEgaTëT MONETarë

Oferta e parasë në ekonomi ka vazhduar të rritet me ritme të larta, gjatë 
nëntë muajve të parë të vitit 2007. Zgjerimi i ofertës monetare është dominuar 
nga kërkesa e sektorit privat për mjete monetare, e ndjekur nga rritja e 
mjeteve valutore neto të sistemit bankar. Në periudhën afatmesme, tendenca 
e ofertës monetare pasqyron prirjen rritëse të kredisë, ndërsa luhatjet rreth 
kësaj tendence pasqyrojnë pozicionin monetar të sektorit fiskal dhe prurjet 
valutore me natyrë sezonale në formën e remitancave.

gjatë tremujorit të tretë oferta monetare ruajti ritmin e rritjes së dy tremujorëve 
të mëparshëm (rreth 17 për qind). rritja e vëllimit të kredidhënies së sistemit 
bankar ka dhënë kontributin më të madh në zgjerimin e masës monetare. 
Kontributi i veprimtarisë së sektorit publik të ekonomisë në krijimin e parasë 
ka vazhduar të jetë relativisht i vogël. Ndonëse në terma vjetorë pretendimet 
neto ndaj sektorit publik kanë pësuar rritje prej rreth 8 për qind, në tremujorin 
e tretë balanca fiskale ndaj ekonomisë ka ruajtur nivel të pandryshuar kundrejt 
muajit qershor. Pozicioni i jashtëm monetar i sistemit bankar ka pasqyruar 
zhvillimet sezonale të krijimit të parasë në sajë të prurjeve valutore gjatë 
muajve të verës. 

Krijimi i mjeteve monetare në lekë, i matur nga agregati M2 ka shënuar 
tendencë të lehtë ngadalësimi në sajë të balancës pozitive të llogarisë fiskale, 
ndërkohë që rritja e kredisë në lekë ka një peshë relativisht të vogël në rritjen 
e M2. agregati M2 është rritur mesatarisht me 9.5 për qind në tremujorin e 
tretë, ndërkohë që rritja në tremujorin e dytë ka qenë rreth 10-11 për qind. 
Prirje në rënie ka shënuar edhe ritmi vjetor i rritjes së bazës monetare. Në 
fund të tremujorit, rritja vjetore e bazës monetare është ngadalësuar në rreth 
4-5 për qind, duke shënuar rënie të ndjeshme kundrejt niveleve të muajve 
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mars dhe qershor (përkatësisht 14.5 për qind dhe 9.4 për qind). ritmet e 
huamarrjes së brendshme të sektorit publik shoqërohen me luhatje sezonale 
të kërkesës për para cash në qarkullim, të pasqyruara në ecurinë e bazës 
monetare në ekonomi dhe të agregatit M2.

Përbërja valutore dhe kohore e krijimit të ofertës monetare ka pasqyruar 
peshën prej 70 për qind të kredidhënies në valutë dhe balancën pozitive të 
pozicionit fiskal ndaj sistemit. Përbërësi valutor i M3, depozita në valutë, ka 
pësuar rritje vjetore me 36 për qind, kundrejt rritjes prej 17 për qind të M3. 
Ky ritëm është në përputhje me prirjen e përgjithshme të vërejtur në dy vitet e 
fundit. Ndryshimet në strukturën monetare të agregatit M3, janë të orientuara 
drejt përbërësit valutor të saj. Kështu, rreth 61 për qind e zgjerimit vjetor të 
masës monetare (M3) prej 105 miliardë lekësh në muajin gusht, përbëhet 
nga rritja e depozitave në valutë. Pesha e depozitave në valutë ndaj M3 është 
rritur në 33.4 për qind, kundrejt 30.7 për qind në muajin qershor dhe rreth 29 

(në miliardë lekë)
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Grafik 17. Kontributi vjetor i faktorëve të kërkesës në zgjerimin e M3
(në miliardë lekë). 
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Grafik 18. Ecuria e ritmit vjetor të huamarrjes neto (të sektorit publik)
dhe të ofertës monetare. 
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për qind në muajin gusht të vitit 2006. Pesha e M2 ndaj ofertës monetare ka 
ruajtur prirjen rënëse. Kështu, pesha e depozitave në lekë ndaj M3 ka pësuar 
rënie në rreth 45 për qind, sikurse edhe raporti i parasë jashtë bankave ndaj 
M3, në 21.7 për qind.

ritmi vjetor i depozitave në lekë dhe i parasë jashtë bankave ka ruajtur 
prirjen rënëse të agregatit M2. Ndërsa paraja jashtë sistemit është rritur me 
rreth 6 për qind në tremujorin e tretë, depozitat në lekë janë rritur me rreth 12 
për qind. Megjithatë, struktura kohore e M2 ka qenë nën ndikimin e zhvillimeve 
sezonale. Kështu, ndërsa raporti i parasë jashtë bankave ndaj M2 shënon 
prirje rënëse kundrejt vitit të kaluar, në muajin gusht, pesha e tyre është rritur 
në 32.6 për qind kundrejt 31.7 për qind në muajin qershor. Sezonaliteti i këtij 
raporti tenton të pasqyrojë zhvillimet në sektorin real të ekonomisë.

Struktura kohore e depozitave të sistemit bankar është zhvendosur lehtë 
drejt depozitave me afat, gjatë vitit 2007. Kjo tendencë është vërejtur kryesisht 
në ecurinë e depozitave në lekë. Në muajin gusht, depozitat pa afat në 
lekë përbëjnë 22.7 për qind të depozitave totale në lekë, kundrejt 27.4 për 
qind në muajin gusht të një viti më parë. gjatë muajve të fundit, ky raport 
rezulton i pandryshuar. Struktura kohore e depozitave në valutë është ruajtur 
e pandryshuar. gjatë vitit 2007, pesha e depozitave pa afat në valutë ndaj 
totalit të depozitave në valutë është luhatur në intervalin 30-35 për qind, pa 
shprehur tendenca ndryshimi. Kundrejt tremujorit të fundit të vitit 2006, ky 
raport rezulton rreth 3.5 pikë përqindjeje më i ulët. 

Në tërësi, ecuria e depozitave totale të sistemit bankar është dominuar nga 
ndryshimet në strukturën e depozitave në lekë19. Kështu, pesha e depozitave 
totale pa afat kundrejt depozitave totale, rezulton mesatarisht 33 për qind në 
tremujorin e tretë kundrejt rreth 35 për qind në tremujorin e tretë të vitit 2006. 
Kjo prirje e përgjithshme tenton të korrektojë pjesërisht rritjen e depozitave pa 
afat në lekë të vërejtur dy vjet më parë.
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Grafik 19. Ritmi vjetor i depozitave në valutë më i lartë se ritmi i M3.
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III.3.2. Kredia për sektorin publik dhe privat

ritmet e larta të rritjes së kërkesës për para, dhe 
në veçanti ato të kredisë vazhdojnë të tejçojnë rrezik 
për presionet inflacioniste në ekonomi, në periudhën 
afatmesme dhe afatgjatë. Pjesa e kredisë në valutë 
në portofolin e përgjithshëm të kredisë në tremujorin 
e tretë, ka mbetur pothuajse e pandryshuar në 
krahasim me gjysmën e parë të vitit, duke dëshmuar 
për vazhdimësinë e kërkesës së lartë të bizneseve 
për fonde në monedhë të huaj. Ndërkohë, financimi 
më i lartë i individëve si për konsum ashtu dhe për 
pasuri të paluajtshme, ka zgjeruar portofolin e 
kredisë për ta. 

gjatë tremujorit të tretë, kredia për ekonominë 
është rritur me 20 miliardë lekë. Stoku i kredisë në 
fund të tremujorit ishte 255 miliardë lekë ose sa 27 
për qind e PBB-së. raporti i kredisë për ekonominë ndaj ofertës monetare 
paraqitet i qëndrueshëm, në 34 për qind. Në tremujorin e tretë, kredia ka 
vijuar të zgjerohet me norma të larta rritjeje prej mesatarisht 54 për qind ose 
89 miliardë lekë, në terma vjetorë. Pjesa më e madhe e rritjes së kredisë ka 
ardhur si rezultat i rritjes së kërkesës së bizneseve për fonde. Niveli i kredisë 
së re të akorduar në muaj, mesatarisht prej 21 miliardë lekësh, ka vijuar të 
qëndrojë në nivelet maksimale mujore. 

Struktura e kredisë sipas valutës nuk ka shënuar ndryshime të ndjeshme 
gjatë tremujorit të tretë. Kredia në valutë vazhdon të dominojë portofolin e 
kredisë, duke përbërë rreth 70.2 për qind të tij. Prej mëse dy vjetësh, portofoli 
i kredisë në lekë karakterizohet nga zbutjet e ritmeve të rritjes, që megjithatë 
vazhdojnë të mbeten në nivele të larta. Në tremujorin e tretë kredia në lekë 
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Grafik 20. Struktura kohore e depozitave
në lekë drejt depozitave me afat.
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Grafik 21. Ecuria e aktivitetit kreditues. 
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u rrit mesatarisht me 53 për qind, krahasuar me 63 për qind që pasqyroi 
në tremujorin e dytë të vitit. Ndërkohë që ritmet e rritjes së kredisë në valutë 
janë më të larta se ato të gjashtëmujorit të parë të vitit, duke u barazuar me 
zgjerimin vjetor të kredisë në lekë. Kjo ecuri pozitive i dedikohet kërkesës 
së lartë që ka sektori privat, kryesisht bizneset, për financim në monedhë të 
huaj. 

  T1-07 T2-07 T3-07
Kredia për bizneset 54.0 50.6 46.6
 Për kapital qarkullues 47.8 64.2 62.0
 Për investime 59.0 40.9 36.0

Kredia për individët 68.4 68.6 67.1
 Për konsum 101.2 100.9 107.9
 Për pasuri të paluajtshme 91.5 53.9 60.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.

 
Portofoli i kredisë për bizneset, në tremujorin e tretë të vitit arriti në 17 për 

qind të PBB-së. gjatë këtij tremujori nuk ka patur ndryshime të rëndësishme në 
shpërndarjen sektoriale të kredisë për biznese. Tregtia, ndërtimi dhe industria 
përpunuese vazhdojnë të jenë sektorët më të kredituar në ekonomi, duke thithur 
së bashku rreth 73 për qind të totalit të kredisë për biznese. dinamika e këtij 
portofoli nxjerr në pah se në ndryshim nga tremujori i parë i vitit, ku kreditimi 
i bizneseve u karakterizua nga rritje të kredisë për investime në makineri dhe 
pasuri të paluajtshme, në tremujorin e dytë dhe atë të tretë, zgjerimi i kërkesës 
së bizneseve për kredi u fokusua në mbulimin e nevojave për likuiditet, që 
përfshin kredia për overdraft dhe kapital qarkullues. vështirësitë e shfaqura 
në aktivitetin ekonomik të bizneseve, si pasojë e mungesës së furnizimit me 
energji gjatë verës, mendohet të kenë nxitur kërkesën për fonde afatshkurtra 
nga bizneset. 

Tabelë 5. Kredia për 
bizneset dhe individët 

(rritje vjetore mesatare e 
tremujorëve në përqindje).

Kontributet në rritjen vjetore 

1.1

3.4

3.3

Kredi për konsum
Kredi per biznese
Kredi për pasuri të paluajtshme

Kontributet në rritjen tremujore 
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Grafik 22. Kontributi i secilit grup në rritjen e kredisë
në pikë përqindje të PBB-së. 
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Portofoli i kredisë për individët gjatë tremujorit të tretë, pasqyron rritje të 
mëtejshme të peshës ndaj totalit të kredisë në 36.5 për qind nga 35.0 për 
qind, që përbënte në muajin qershor dhe 33.3 një vit më parë. Kredia për 
individë karakterizohet nga norma të larta të rritjes vjetore me një mesatare 
për vitin 2007, prej 68 për qind. Peshën kryesore në këtë portofol e zë kredia 
për pasuri të paluajtshme me 62.4 për qind. rritja e financimit të individëve 
për blerjen e pasurive të paluajtshme, në muajt e fundit të tremujorit, duket 
të ketë dhënë kontributin kryesor në rritjen e kredisë, e cila arriti në 9.6 për 
qind të PBB-së. Ndërkohë që në muajin korrik ishte kredia konsumatore ajo 
që dominoi rritjen e portofolit të kredive për individë. Në raport me PBB-në 
kredia konsumatore arriti në 2.6 për qind. 

III.4. FaKTOrëT E KërKESëS dHE OFErTëS

rritja e prodhimit gjatë gjashtëmujorit të parë ka qenë disi më e lartë se ritmet mesatare 
të vitit të kaluar. Kontributi më i lartë në rritjen e shitjeve është dhënë nga sektorët 
e industrisë dhe tregtisë, ndërkohë që sektori i ndërtimit vazhdon të shfaqë shenja 
ngadalësimi. rritja ekonomike ka gjetur mbështetje të fortë në rritjen e kërkesës së 
brendshme. Kërkesa konsumatore është përbërësi i kërkesës agregate me rritjen më të 
shpejtë. Investimet kanë qenë në rritje në pothuajse të gjithë sektorët e ekonomisë. rritja 
ekonomike është shoqëruar me rritjen e numrit të të punësuarve dhe rënie në normën 
e papunësisë. Përmirësimi i vazhdueshëm në tregun e punës është reflektuar dhe në 
rritjen e pagave nominale. 

III.4.1 Prodhimi sipas sektorëve 

Prodhimi industrial ka shënuar norma të larta rritjeje vjetore dhe aktiviteti tregtar 
ka ruajtur ritmet e larta të viteve të kaluara. Kontributi i rritjes së shitjeve të sektorit 
të ndërtimit në rritjen e përgjithshme të shitjeve të ndërmarrjeve ekonomike, gjatë 
gjashtë muajve të parë të vitit 2007 ka qenë pothuajse i pandjeshëm. 

duke konsideruar efektin e çmimeve, të cilat rriten në mënyrë të vazhduar, 
mund të thuhet se shitjet e godinave të ndërtuara dhe 
në ndërtim, kanë qenë më të pakta se ato të të njëjtës 
periudhë të vitit të kaluar. 

Shitjet e përgjithshme u rritën me 14 për qind në 
tremujorin e parë dhe me 20 për qind në tremujorin 
e dytë, në krahasim me të njëjtat periudha të vitit 
të kaluar. Profili i rritjes vjetore të shitjeve deri tani 
është më i ngjashëm me atë të vitit 2005, në të cilin 
vlerat më të larta u arritën në dy tremujorët e mesit 
të vitit. Ecuria e shitjeve është konsistente me një 
normë reale rritjeje rreth 6 për qind20. Ngadalësimi 
në sektorin e ndërtimit mund të përbëjë problem për 
ruajtjen e normave të rritjes në periudhën afatmesme. 
Sektori i transportit dhe telekomunikacionit, ka 
regjistruar një rritje të lartë shitjesh në tremujorin e 
dytë (30 për qind). 
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Grafik 23. Kontributi i rritjes së shitjeve të sektorëve
në rritjen e shitjeve të përgjithshme (pp).
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Box 4.1: Prodhimi dhe importi i energjisë elektrike – Implikimet për ekonominë.

Situata problematike në sektorin energjitik gjatë këtij viti nuk përbën më një episod 
të veçuar dhe afatshkurtër. varësia e këtij sektori nga kushtet klimaterike dhe 
nga importet po përforcohet gjithnjë e më shumë. ritmet relativisht të larta e të 
qëndrueshme të rritjes ekonomike janë burim i një kërkese të vazhduar për burime 
energjitike, ndërkohë që alternativa e vetme është energjia elektrike. 

Në kushtet kur potencialet e prodhimit të brendshëm të energjisë elektrike janë 
pakësuar ndjeshëm, rritja e importit të energjisë po kthehet në një mënyrë afatgjatë 
për përballimin e pjesshëm të kërkesës së brendshme. 

Fenomeni i ndërprerjes së furnizimit me energji po vazhdon tashmë prej disa muajsh 
dhe duket se do ta shoqërojë ekonominë e vendit në një të ardhme të pacaktuar. 
rishfaqja e kufizimeve në fund të tremujorit të dytë u përshkallëzua më tej gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2007. Situata e cilësuar si e pazakontë për këtë sezon, 
reflektoi jo vetëm problemet e mbartura të sektorit energjitik në Shqipëri, por edhe 
pasojat e akumuluara nga thatësira e tejzgjatur në vend dhe në rajon. 

Treguesit e sektorit energjitik për periudhën janar – gusht 2007 flasin për një nivel më 
të ulët oferte të energjisë elektrike, se ai i së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. rënia 
e ofertës me 9.3 për qind erdhi si pasojë e uljes së prodhimit vendas, ndërkohë që 
rritja e sasisë së importuar nuk arriti të plotësojë kërkesën për energji. 

Konsumi i energjisë elektrike nga operatorët familjarë dhe nga bizneset ka rënë 
pothuajse me të njëjtën normë. Zhvillim pozitiv në bilancin e energjisë elektrike 
përbën rënia e humbjeve në total dhe e humbjeve ndaj burimeve. 

Kjo rënie ka ardhur në një masë të madhe nga rritja e arkëtimeve. Megjithë masat 
e marra nga agjentët ekonomikë dhe nga KESH për të përballuar problemet e 
shkaktuara nga ndërprerjet e energjisë elektrike, përsëri aktiviteti ekonomik mbetet 
‘peng’ i zhvillimeve në këtë sektor.

Tabelë 6. Tregues të bilancit të energjisë elektrike. 
janar-gusht 2006

(mln gH)
janar-gusht 2007

(mln KWH)
Ndryshimi vjetor

(në përqindje)
Burime 3,898 3,536 -9
- Prodhim vendas 3,760 1,943 -48
- Shkëmbim me jashtë 189 -1,834
Përdorime 3,898 3,533 -9
-Konsum familjar 1,445 1,383 -4
-Konsum jofamiljar 930 884 -5
-Humbje total 1,523 1,267 -14
Humbjet si për qind 
ndaj burimeve 39 36 -8

Burimi: KESH. 

Mosbarazimi në kohë i kërkesës në rritje të ekonomisë për burime energjitike dhe 
ofertës në rënie të saj, të materializuara në ndërprerje të furnizimit me këtë input bazë 
për ekonominë, jo në pak raste kanë lëkundur besimin e përgjithshëm mbi arritjen 
e objektivave të rëndësishëm makroekonomikë, si ata të rritjes ekonomike dhe të 
stabilitetit të çmimeve. 

Në analizat periodike të Bankës së Shqipërisë është theksuar se situatat e rënduara 
energjitike në vend, përgjithësisht kanë kufizuar aktivitetin ekonomik. Në raste 
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ekstreme, biznese vendase dhe të huaja e kanë pezulluar aktivitetin, ndërkohë që 
lëkundja e besimit të investitorëve potencialë, vlerësohet si efekt me ndikim negativ 
dhe më afatgjatë në ekonominë e vendit. Në përgjigje të kufizimeve të thella të 
aktivitetit ekonomik, mbyllja dhe pakësimi i mundësive për hapjen e vendeve të 
reja të punës si edhe ulja e pagave të të punësuarve, kanë shoqëruar situatat e 
‘pragkolapsit energjitik’ në vend. 

Kostot shtesë, për shkak të përdorimit të burimeve alternative, kanë rënduar si mbi 
bizneset ashtu edhe në nivelin e përgjithshëm të çmimeve të konsumit. Përdorimi i 
gjeneratorëve ka krijuar kosto shtesë të vazhdueshme. Në kushtet e rritjes së çmimit 
të naftës, këto kosto rëndojnë dukshëm mbi çmimet e prodhimeve e të shërbimeve. 
Përvoja ka treguar se nevoja për të rekuperuar aktivitetin ekonomik në periudhat e 
mëvonshme, ka nxitur një aktivitet ekonomik në kushte të sforcuara duke imponuar 
kosto të paparashikuara për bizneset dhe jo në pak raste, edhe lëkundje të pozitave 
të tyre në treg. 

Biznese kredimarrëse vendosen në vështirësi për të arritur rezultatet e pritshme 
financiare, për shkak të kufizimit të aktivitetit ekonomik. Ekspertë pranë bankave 
tregtare shprehen se rreziku i kredisë rritet ndjeshëm në periudhat e rëndimit të situatës 
energjitike. Kjo do të ndikonte në rënien e cilësisë së kredishlyerjes në sistemin bankar, 
të cilën Banka e Shqipërisë e monitoron në mënyrë mjaft të kujdesshme. 

Kostot e importit të energjisë janë në rritje, për shkak të çmimit të lartë të saj në tregjet 
botërore dhe të rritjes së sasisë së importuar. vlerësimet tregojnë se çmimi i 1 KWh, 
të importuar nga KESH për periudhën janar-qershor ‘07, ka qenë rreth 60 për qind 
më i lartë se sa ai i një viti më parë. Kostot e larta të importeve dhe pamundësia për 
rritje të prodhimit vendas, duket se do të vijojnë të ndikojnë negativisht në bilancin 
tregtar të Shqipërisë. 

vlera e lartë e importit, nuk po arrin të kompensohet nga arkëtimet, ndonëse këto 
të fundit janë rritur ndjeshëm. Kjo mangësi bën të nevojshme mbështetje më të 
madhe nga ana e buxhetit të shtetit, për të përballuar vlerën shtesë të importeve 
(Country report, shtator, 2007). Në një këndvështrim më afatgjatë, një përsëritje 
e vazhdueshme e një fenomeni të tillë do të tkurrte potencialet për realizimin e 
investimeve kapitale eficiente për ekonominë.

Në tregun e brendshëm valutor, mund të shkaktohen lëkundje të përsëritura të kursit 
të këmbimit, për shkak të kërkesës së lartë të KESH-it si operator për valutë, me 
qëllim kryerjen e transaksioneve për blerjen e energjisë elektrike (pavarësisht nga 
çmimi). Ndonëse luhatjet mund të jenë të përkohshme, përsëritja e tyre godet tregun 
e brendshëm valutor, duke ndikuar mbi inflacionin dhe duke lëkundur shkallën e 
besimit mbi stabilitetin e monedhës vendase.

III.4. 2 Tregues të kërkesës dhe konsumit 

TrEGUESIT E KërKESëS KONSUMATOrE
Treguesit e kërkesës së brendshme tregojnë se niveli i shpenzimeve të 

konsumatorëve familjarë, deri në fund të tremujorit të dytë ka qenë i lartë. 
Zhvillimet pozitive në tregun e punës, rritja e pagave dhe e stokut të kredisë 
për individët janë konsistente me rritjen e vazhduar të kërkesës konsumatore. 
rritjet e normës bazë të interesit, që nga muaji korrik i vitit 2006, duket se nuk 
kanë pasur efekt ngadalësues në rritjen e shpenzimeve konsumatore.
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Të dhënat më të fundit për tremujorin e dytë të vitit 2007 tregojnë për rritje 
të shitjeve dhe importeve, të destinuara për konsumatorin përfundimtar. Shitjet 
në sektorin e shërbimeve21 janë rritur me 20 për qind. Kjo normë është norma 
më e lartë e rritjes së shitjeve të shërbimeve për periudhën 2006:T2 – 2007:
T1, gjatë të cilës rritja vjetore e sektorit është luhatur në intervalin 9 – 15 për 
qind. vëllimi i tregtisë me pakicë është rritur me 5 për qind në këtë periudhë, 
ndërkohë që indeksi i punësimit në këtë sektor ka regjistruar përmirësim për 
të dy tremujorët radhazi. Konsumatorët familjarë kanë kanalizuar shpenzimet 
e tyre kryesisht për konsumin e grupeve “Ushqim, pije dhe duhan”, “veshje, 
këpucë dhe artikuj lëkure” dhe “Pajisje të ndryshme shtëpiake”. Shitjet e këtyre 
grupmallrave, në gjashtëmujorin e parë të vitit, kanë regjistruar rritje vjetore 
prej përkatësisht 41 për qind, 53 për qind dhe 15 për qind. Krahas rritjes 
së konsumit afatshkurtër, vërehet një tendencë në rritje edhe në konsumin 
afatgjatë. Numri i makinave të blera në tremujorin e dytë të këtij viti, për 
herë të parë është më shumë se dyfishuar, në krahasim me një vit më parë. 
rritja e importeve të mallrave si për konsum final ashtu edhe për konsum të 
ndërmjetëm, dëshmon për një kërkesë të rritur konsumatore në tremujorin e 
dytë të vitit. Importet e mallrave të konsumit u rritën me rreth 11 për qind, 
krahasuar me një vit më parë. 

Shpenzimet konsumatore janë mbështetur nga të ardhurat nga puna, kredia 
për individët dhe remitancat. Paralelisht me rritjen e pagave të punonjësve 
në sektorin shtetëror dhe në atë privat, është regjistruar rritje në numrin e të 
punësuarve. Kredia për individët vazhdon të shënojë norma të larta rritjeje. 
Megjithëse në tremujorin e tretë, kredia u rrit më ngadalë se në dy tremujorët 
paraardhës, ajo ishte 56 për qind më e lartë sesa në tremujorin e tretë të një viti 
më parë. rritja e stokut të kredisë për individët, mbështetet nga rritja e pasurisë 
së individëve. Një ndër treguesit kryesorë të ecurisë së pasurisë së individëve, 
janë çmimet e banesave. Çmimet në rritje të banesave rrisin vlerën e pasurisë 
së zotëruesve të tyre, duke ndikuar pozitivisht në vlerësimin që bankat u bëjnë 
kreditorëve aktualë dhe potencialë. remitancat e dërguara nga emigrantët, 
që jetojnë jashtë vendit vazhdojnë të jenë të larta dhe të sigurojnë një burim 
të konsiderueshëm të ardhurash për konsumatorët shqiptarë. Në tremujorin e 
dytë, remitancat shënuan një rritje vjetore prej rreth 16 për qind.

Informacioni nga vrojtimi pranë konsumatorëve jep sinjale të ndryshme në lidhje 
me besimin konsumator. Megjithëse për tremujorin e dytë, të dhënat nga vrojtimi 
tregojnë një përmirësim të treguesit të besimit konsumator me 0.4 pikë përqindjeje 
krahasuar me tremujorin e mëparshëm, në nivel vjetor ai ka ardhur në rënie. 
Kriza energjitike e këtij viti mbetet një faktor që mund të ketë zbehur besimin e 
konsumatorëve, duke marrë një peshë më të madhe sesa ajo e faktorëve pozitivë, 
si rritja e të ardhurave apo kushtet e favorshme për të marrë kredi. 

TrEGUESIT E INvESTIMEvE
aktiviteti investues në gjysmën e parë të vitit 2007 ka shënuar rritje në 

krahasim me një vit më parë. Tregues të tërthortë të investimeve në vend, 
sugjerojnë se ky tregues ka shënuar rritje në të gjithë sektorët e ekonomisë. 
Sektori jofinanciar privat, ka dhënë kontribut pozitivisht në ecurinë e investimeve 
në vend. Financimi i projekteve të investimit është mbështetur në një masë të 
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konsiderueshme nëpërmjet huamarrjes. Huamarrja e bizneseve për makineri 
e pajisje dhe për pasuri të paluajtshme, ka shënuar norma të larta rritjeje në 
nëntëmujorin e parë të këtij viti. Ky zë është rritur me përkatësisht 61 për qind, 
36 për qind dhe 34 për qind në nivel vjetor për tremujorin e parë, të dytë 
dhe atë të tretë. Importet e mallrave të ndërmjetëm dhe kapitalë, janë rritur 
mesatarisht me rreth 29 për qind dhe 28 për qind për gjysmën e parë të vitit, 
në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Opinionet e shprehura 
në vrojtimin e Besimit të Bizneseve flasin për një 
klimë përgjithësisht të favorshme për investime dhe 
për kushte të përshtatshme për financimin e tyre. 

Investimet në banesa, që lidhen kryesisht me 
sektorin e konsumatorëve familjarë, shënuan rënie 
në nivel vjetor. vëllimi i ndërtimeve e reja ishte rreth 8 
për qind më i vogël në krahasim me gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2006. Kufizimi në dhënien e lejeve 
për ndërtime të reja ka frenuar rritjen e ofertës 
së godinave të banimit. Kërkesa për ambiente 
banimi vlerësohet të jetë e lartë dhe në rritje. rritja 
më e shpejtë e kërkesës në krahasim me ofertën, 
ka ushtruar presion në rritjen e vazhdueshme të 
çmimeve të banesave dhe në rënien e ritmit të rritjes 
të shitjeve, në sektorin e ndërtimit. Në tremujorin e 
tretë të vitit 2007, indeksi i çmimit të banesave për 
qytetin e Tiranës shënoi një rritje prej 25 për qind 
krahasuar me një vit më parë.

Shpenzimet kapitale të sektorit publik shënuan norma të larta rritjeje vjetore, 
kryesisht në tremujorin e parë dhe atë të tretë. Në rritjen e nivelit të investimeve 
në vend kanë dhënë një kontribut pozitiv edhe investimet e huaja direkte, të 
cilat u rritën ndjeshëm në tremujorin e parë. Pakësimi i investimeve direkte në 
tremujorin e dytë të vitit, u kompensua pjesërisht nga rritja e të ardhurave nga 
turizmi (16 për qind) për këtë periudhë. 

Tabelë 7. Tregues të investimeve.
T1’06 T2’06 T3’06 T4’06 T1’07 T2’07

Importe të mallrave të ndërmjetëm (milionë euro) 273 301 296 345 347 396 27 për qind 31 për qind
Importe të mallrave kapitalë (milionë euro) 68 76.9 66.5 83.6 87.3 98 28 për qind 27 për qind
Shpenzimet kapitale të qeverisë (miliardë lekë) 3.2 5.1 6.6 32.6 5.7 5.5 79 për qind 8 për qind
Investimet e huaja direkte (milionë euro) 57 69 75 58 86 51 51 për qind -26 për qind

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave.

III.4.3 Sektori fiskal

Politika fiskale në nëntë muajt e parë të vitit 2007 mund të cilësohet 
shtrënguese, duke qenë rigoroze në mbledhjen e të ardhurave dhe e kujdesshme 
ndaj realizimit të shpenzimeve. Bilanci fiskal i kësaj periudhe rezultoi me 10.3 
miliardë suficit, nga 8.9 miliardë lekë deficit të parashikuar. Të ardhurat 
buxhetore njohën një ritëm të kënaqshëm rritjeje, ndërkohë që shpenzimet 
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Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 24. Indeksi i çmimit të banesave
dhe indeksi i kushtimit në ndërtim.
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ndoqën modelin e zakonshëm ciklik, sipas të cilit 
vërehet një tkurrje e tyre gjatë gjysmës së parë të vitit, 
për t’u përshpejtuar gjatë dy tremujorëve të fundit. 
Një shpërndarje e tillë jolineare e shpenzimeve 
buxhetore gjatë vitit, rrezikon të përqendrojë stimulin 
fiskal në ekonomi kryesisht në muajt e fundit të 
vitit, duke shtuar presionet inflacioniste gjatë kësaj 
periudhe.

Të ardhurat buxhetore u rritën me 11.9 për 
qind, ndërsa shpenzimet me 12.5 për qind, në 
nëntëmujorin e parë të këtij viti, krahasuar me të 
njëjtën periudhë të vitit 2006. raporti i suficitit fiskal 
ndaj PBB-së u ul në 0.08 për qind, në tremujorin e 
tretë të vitit.

Tatimi mbi vlerën e Shtuar përbën burimin kryesor 
të të ardhurave tatimore. Ky tregues u rrit me 21 për 

qind, në krahasim me nëntëmujorin e parë të vitit 2006. Zbatimi në tremujorin 
e tretë i ndryshimit në ligjet e akcizave dhe tatimit mbi të ardhurat personale (në 
këtë të fundit u aplikua taksa e sheshtë), shkaktoi rritjen e tatimit mbi të ardhurat 
personale dhe akcizat me 125.5 për qind dhe 30.7 për qind, respektivisht. Një 
ecuri e tillë pritet të vazhdojë edhe në periudhën në vijim, ndërsa tatimi i sheshtë 
për fitimin e biznesit, do të fillojë të aplikohet në 1 janar të vitit 2008. 

Tabelë 8. ritmet e rritjes së të ardhurave dhe shpenzimeve (në përqindje) dhe bilanci 
fiskal.

rritje vjetore në përqindje T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07
1. Të ardhura totale 15.0 10.1 6.7 12.4 16.3
1.1 Të ardhura tatimore 13.8 6.2 7.5 10.3 12.1
1.1.1 Të ardhura nga tatimet dhe doganat 15.1 10.0 11.9 13.3 16.9
1.1.2 Të ardhura tatimore të tjera 9.9 -4.7 -4.6 1.2 -2.9
1.2 Të ardhura jotatimore -15.1 35.7 -1.0 42.7 129.6
2. Shpenzime -3.4 53.0 14.7 7.2 16.6
2.1. Shpenzime korente 2.0 21.9 9.5 7.1 13.3
2.1.1 Shpenzime për personelin 4.9 10.7 1.1 1.3 2.2
2.1.2.Shpenzime për interesat -2.0 2.1 -7.2 6.2 -12.7
2.1.3 Shpenzime për sigurimet dhe pensionet 7.5 8.6 14.2 17.3 17.7
2.2 Shpenzime kapitale -31.4 171.4 78.8 8.0 41.5
3. Bilanci fiskal (mln lekë) (71.8) (38,500.3) 6,400.9 3,749.2 (250.8)
3.1 Financimi i brendshëm (152.3) 34,262.7 (6,416.0) (4,028.8) (433.2)
3.1.1 Të ardhura nga privatizimi 1.1 (145.0) 30.1 13.6 13,093.1
3.1.2 Huamarrje e brendshme 2,995.9 28,196.6 2,839.7 596.6 8,563.7
3.2 Financim i huaj 224.1 4,238.7 15.0 279.6 684.0

Burimi: Ministria e Financave.

Shpenzimet korente u rritën me 9.5 për qind dhe ato kapitale me 40.2 për 
qind, në nëntëmujorin e parë të vitit. reforma në personelin e administratës 
gjatë vitit të kaluar, bëri që rritja e shpenzimeve për personelin të ishte modeste 
1.5 për qind. Megjithëse investimet njohën rritje vjetore të kënaqshme, falë 
disa projekteve rrugore ndërmarrë gjatë këtij viti, shpenzimet buxhetore 
vazhdojnë të jenë të orientuara drejt shpenzimeve afatshkurtra. Pesha e vogël 
prej 27 për qind që zënë shpenzimet kapitale në buxhet, vërteton këtë fakt. 
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Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 25. Treguesit kryesorë fiskalë
(si përqindje ndaj PBB-së).
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III.5 TrEgU I PUNëS dHE PagaT

Kërkesa për punë vazhdon të rritet duke u 
reflektuar në rritjen e punësimit dhe rënien e normës 
së papunësisë. rritja e kërkesës së brendshme në 
sektorët e industrisë dhe shërbimeve është shoqëruar 
me rritjen e punësimit në këta sektorë. Ndryshimet 
strukturore në sektorin shtetëror ndikuan negativisht 
në treguesin e punësimit. Nisma e ndërmarrë nga 
qeveria për uljen e normës së tatimit mbi fitimin e 
bizneseve dhe përcaktimin e pagës referencë për 
llogaritjen e detyrimeve ligjore të punonjësve, e 
shoqëruar me forcimin e kontrolleve nga autoritetet 
përgjegjëse publike, ka nxitur procesin e regjistrimit 
dhe të deklarimit të pagës reale nga ana e bizneseve. 
rritja e ndjeshme e nivelit të pagave në sektorin 
privat, në tremujorin e dytë, shpjegohet kryesisht 
me këto zhvillime. Në të njëjtën kohë, nuk vërehet 
ndonjë ndikim në numrin e të punësuarve, pasi norma e rritjes së tij është 
luhatur rreth mesatares historike. 

PUNëSIMI DHE PAPUNëSIA
Të dhënat për punësimin në tremujorin e dytë 2007, tregojnë për një 

tendencë në rritje me luhatje të vogla që prej tremujorit të katërt 2004. Numri 
i të punësuarve në tremujorin e dytë të vitit, ishte 933 mijë vetë ose 1.7 për 
qind më i lartë sesa në tremujorin e dytë të vitit 2006. rritja u regjistrua 
kryesisht në sektorët e industrisë dhe shërbimeve. Punësimi22 në këta sektorë 
u rrit përkatësisht me 5 për qind dhe 4 për qind, në bazë vjetore. Për sektorin 
e tregtisë me pakicë, indeksi i punësimit, tregon një rritje prej 19 për qind. 
Në sektorin e ndërtimit rënia e numrit të të punësuarve ka ecur paralelisht me 
ngadalësimin e prodhimit dhe të shitjeve, ndërkohë që sektori i transportit 
ka realizuar një vëllim mjaft më të lartë shitjesh, me një numër më të vogël 
punonjësish. 

Ndryshimet strukturore në sektorin shtetëror rezultuan në rënien e numrit 
të të punësuarve në këtë sektor, me rreth 5 mijë vetë. rritja prej rreth 7 mijë 
vetësh e numrit të të punësuarve në sektorin privat, ka balancuar këtë rënie. 
Norma e papunësisë ra me 0.4 pikë përqindje në nivel vjetor, duke arritur në 
13.5 për qind në fund të tremujorit të dytë. Norma e papunësisë ka ardhur 
në rënie që prej vitit 2002. 

rënia e numrit të të papunëve me ritme më të shpejta se rritja e numrit 
të të punësuarve, përkthehet në rënie të forcës së aftë për punë. Sipas të 
dhënave zyrtare nga INSTaT, për tremujorin e dytë forca e aftë për punë u 
zvogëlua me rreth 3 mijë individë. Shpjegimi për këtë dukuri mund të lidhet 
me natyrën informale të marrëdhënieve të punës, me emigracionin dhe me 
mospërputhjen midis ofertës dhe kërkesës për punë, përsa i përket formimit 
apo aftësive të punëkërkuesve.
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Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 26. Struktura e shpenzimeve buxhetore
(në përqindje).
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ECUrIA E PAGAvE 
Pagat në tremujorin e dytë të vitit 2007 shënuan rritje si në sektorin 

shtetëror dhe në atë privat. rritja e pagave ishte e ndryshme midis sektorëve. 
Në sektorin shtetëror paga mesatare u rrit më ngadalë në krahasim me dy 
tremujorët paraardhës. 

Norma vjetore e rritjes së pagës mesatare në këtë sektor ishte 15 për qind 
ose rreth 4 pikë përqindjeje më e lartë se mesatarja e rritjes së regjistruar 
gjatë pesë viteve të fundit. Në sektorin privat rritja e indeksit të pagave varion 
nga 15 për qind qind në sektorin e ndërtimit, deri në 40 për qind në sektorin 
e shërbimeve-hoteleve. 

Shkak për rritjen e theksuar të pagave në sektorin privat, gjatë tremujorit 
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Burimi: Konjuktura, Tremujori i dytë, 2007, INSTAT.

Grafik 27. Ecuria e treguesve të papunësisë dhe të të punësuarve. 
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Grafik 28. Paga mesatare në sektorin publik (rritje vjetore, në përqindje).
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të dytë të këtij viti vlerësohet të jetë nxitja e bizneseve për të deklaruar pagat 
reale. Paga minimale e miratuar dhe pagesat për papunësinë nuk kanë 
ndryshuar gjatë vitit 2007, në krahasim me një vit më parë. 

Që prej muajit maj të këtij viti, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore, dhe tatimi mbi të ardhurat personale, për të punësuarit në 
sektorin jopublik, do të llogariten mbi një pagë referencë mujore, e cila është 
përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Paga “referencë” është vlerësuar në varësi të vendndodhjes së biznesit, 
të llojit të veprimtarisë ekonomike dhe nivelit hierarkik të punonjësve, me 
qëllim që pagat e deklaruara t’i përgjigjen vlerës së tregut për shërbimet e 
punësimit. 
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SHëNIME

1 Kredia e dorës së dytë (subprime lending) është një praktikë e financimit 
të huamarrësve, të cilët nuk mund të kualifikohen për normat më të mira 
(primare) të interesit, pasi kanë shfaqur probleme në historikun e kredisë e si 
të tillë, huadhënësit i konsiderojnë ata si huamarrës me rrezik të lartë.

2 Për Eurozonën dhe vendet anëtare të Eurozonës, vlera e inflacionit llogaritet 
sipas metodologjisë së Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit.

3 Inflacioni vjetor dhe ai bazë sipas muajve: maj (1.4 për qind; 1.5 për 
qind) qershor (2 për qind; 1.7 për qind), korrik (2.1 për qind; 2.1 për qind), 
gusht (4.2 për qind; 3.7 për qind) dhe shtator (4.4 për qind; 3.4 për qind).

4 vlerësohet se moti i thatë, gjendja e infrastrukturës vaditëse, mungesa 
e një sistemi efikas grumbullimi dhe shpërndarjeje të prodhimit si dhe kriza 
energjitike, kanë ndikuar negativisht prodhimin bujqësor vendas.

5 Norma vjetore e inflacionit pasi shfaqi tendencë rënëse në periudhën 
janar – maj, u rrit në muajt në vazhdim.

6 Inflacioni neto përftohet nëpërmjet pastrimit të inflacionit të përgjithshëm 
nga efekti i çmimeve tepër të luhatshme ose nga efekti i çmimeve të 
administruara. Në rastin tonë, inflacioni i përgjithshëm zhvishet nga ndikimi i 
çmimeve të ushqimeve dhe nga ndikimi i njëkohshëm i çmimeve të ushqimeve 
dhe të çmimeve të mallrave të administruar. Këto dy grupe çmimesh kanë 
shkaktuar goditje në nivelin e përgjithshëm të çmimeve në vend, duke sjellë 
kërcime të inflacionit përtej kufijve të intervalit të synuar, në muaj të caktuar.

7 Si rrjedhojë e rritjes së akcizës në muajin shtator 2006.
8 Kjo vjen si rrjedhojë e llogaritjes së kësaj norme mbi indeksin shumë të 

lartë të të njëjtit muaj, të vitit 2006. Shkak i rritjes së madhe të inflacionit të 
kësaj kategorie, në muajin shtator’06 ishte rritja e konsiderueshme e tarifave, 
të paguara nga studentët për konviktet. 

9 vlera mesatare e normës vjetore të inflacionit për sektorin e patregtueshëm, 
4.1 për qind.

10 Pesha e industrisë ushqimore në industrinë përpunuese, në llogaritjen e 
IÇP, është rreth 17 për qind.  

11 Pesha e industrisë nxjerrëse në llogaritjen e IÇP, është 9.6 për qind. 
12 Burimi: departamenti i Kërkimeve, Zyra e Produkteve, FMN.
13 Kanadaja dhe disa vende evropiane. 
14 Ku buka dhe drithërat zënë një peshë prej 31 për qind.
15 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.

16 Inflacioni aktual mesatar i tremujorit të dytë të vitit 2007 (kohë kur u krye 
vrojtimi i Besimit Konsumator) ishte 1.8 për qind, duke rezultuar në pritshmëri 
të ulëta për normën e inflacionit në të ardhmen nga ana e konsumatorëve të 
intervistuar. Ndërkohë që norma e inflacionit rezultoi , të paktën në tremujorin 
e tretë, në nivele shumë më të larta.

17 Korridori i lehtësive është zhvendosur me +0.25 pikë përqindjeje në këtë 
periudhë. 

18 vlerat negative të normave të ndryshimit të NEEr tregojnë forcim të lekut 
ndaj shportës së monedhave të vendeve partnere kryesore në tregti, vlerat 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 3

shtator 2007

vëllimi 10
numër 3
shtator 2007

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 3

shtator 2007

vëllimi 10
numër 3
shtator 2007

40 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 41

pozitive tregojnë dobësim të tij.
19 depozitat totale përbëhen nga depozitat në lekë dhe depozitat në valutë 

(me dhe pa afat).
20 Sipas vlerësimeve të FMN-së për PBB-në dhe llogaritjeve të Bankës së 

Shqipërisë.
21 Në sektorin e shërbimeve janë përfshirë nënsektorët e tregtisë, hotele-

restorante, transporti, telekomunikacioni dhe shërbime të tjera, ku bën pjesë 
edhe ndërmjetësimi financiar.

22 Bazuar në Statistikat afatshkurtra për tremujorin e dytë të vitit, të publikuara 
nga INSTaT.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI
Në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit me autoritetin 

e Konkurrencës
Tiranë, 17 korrik 2007 

Të nderuar pjesëmarrës,

jam i gëzuar që me zj. Lati, kemi nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit 
midis Bankës së Shqipërisë dhe autoritetit të Konkurrencës. 

Në respektim të përgjegjësive ligjore të secilit institucion, ky memorandum 
plotëson dhe formalizon kuadrin e bashkëpunimit, në drejtim të arritjes së 
objektivit për përmirësimin e kushteve të konkurrencës, në të cilat zhvillohet 
veprimtaria bankare dhe ajo financiare. Konkurrenca e ndershme nxit rritjen 
e eficiencës në veprimtarinë bankare dhe përsos përbërjen dhe mënyrën 
e funksionimit të tregut bankar, duke ofruar përfitime të rëndësishme për 
klientët dhe për publikun në përgjithësi, si përdorues të shërbimeve bankare 
dhe financiare. 

Ekonomia shqiptare dhe sistemi financiar, prej disa vitesh gjenden në një 
proces intensiv integrimi me ekonomitë dhe tregjet e rajonit, si një tregues i 
natyrshëm i përmirësimit të kuadrit ligjor dhe rregullativ për zhvillimin e biznesit 
në vend dhe i forcimit të kapaciteteve e aftësive njerëzore dhe institucionale, 
për t’u përballur me sfidat që rrjedhin nga procesi i hapjes së ekonomisë 
dhe rritja e konkurrencës. është mjaft e rëndësishme që duke nisur nga kjo 
fazë e zhvillimit ekonomik, autoritetet rregullative të tregjeve financiare dhe 
të institucioneve të tyre, të vendosin kushte transparente dhe jodiskriminuese 
për ushtrimin e veprimtarisë dhe të zhvillojnë instrumentet e nevojshme, për të 
evidentuar dhe për të shmangur rastet e abuzimit nga institucionet financiare 
në marrëdhëniet me pjesëtarët e tjerë të tregut dhe me klientelën. 

Sipas marrëveshjes, Banka e Shqipërisë në ushtrimin e rolit të saj mbikëqyrës 
dhe në bashkëpunim me autoritetin e Konkurrencës, do të mbështesë këtë të 
fundit në evidentimin e sjelljeve të bankave dhe të institucioneve financiare 
jobanka, të cilat përfaqësojne deformime të konkurrencës dhe që kulmojnë me 
ruajtjen në mënyrë të pandershme të pozicionit në treg, vendosjen e çmimeve 
joreale për produktet e shërbimet bankare dhe diskriminimin për klientë apo 
shtresa të caktuara të publikut. Në raste të tilla, Banka e Shqipërisë do t’i 
kërkojë autoritetit të Konkurrencës, që brenda përcaktimeve ligjore, të nisë një 
procedurë hetimore. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë do të kujdeset që, si 
deri tani, kuadri rregullativ dhe praktikat mbikëqyrëse të mbeten transparente 
dhe të ofrojnë kushte të njëjta të zhvillimit të veprimtarisë bankare dhe 
financiare, për të gjitha subjektet që plotësojnë kërkesat e ligjit. Në kuadër 
të këtij bashkëpunimi, Banka e Shqipërisë dhe autoriteti i Konkurrencës do 
të përcaktojnë format e shkëmbimit zyrtar të informacionit, duke respektuar 
kërkesat e ligjit për cilësinë dhe natyrën e tij.   
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Siç mund të kuptohet, kemi hedhur vetëm një hap në një proces, i cili 
është i gjatë dhe kërkon konsistencë në përqasjen ndaj tij në praktikë. është e 
nevojshme që rëndësia e kësaj marrëveshjeje të përcillet e plotë në personelin 
përkatës të institucioneve tona, angazhimi i të cilit është i domosdoshëm që 
bashkëpunimi të mos mbetet vetëm në letër, por të shndërrohet në një kulturë 
pune, e cila do t’i bëjë më efektive të dyja institucionet tona. 

Banka e Shqipërisë vlerëson nënshkrimin e këtij memorandumi si një hap 
mjaft të rëndësishëm që do të ndikojë ndjeshëm në përmirësimin e kushteve të 
konkurrencës reale, në të cilat zhvillohet veprimtaria bankare dhe ajo financiare 
aktualisht. është e rëndësishme të theksohet se konkurrenca e ndershme nxit 
rritjen e eficiencës në veprimtarinë bankare dhe përsos përbërjen dhe mënyrën 
e funksionimit të tregut bankar. Banka e Shqipërisë do të bëjë përpjekjet 
maksimale që bashkëpunimi në kuadër të kësaj marrëveshjeje të jetë sa më 
konkret dhe me ndikim të drejtpërdrejtë në arritjen e një konkurrence reale, të 
ndershme dhe eficiente në këtë treg. 

Përfitoj nga rasti të shpreh angazhimin e Bankës së Shqipërisë për të zhvilluar 
të gjitha përgjegjësitë e saj, që burojnë nga ligji dhe nga ky memorandum. 
Njëkohësisht, shpreh vlerësimin tim për autoritetin e Konkurrencës dhe zj. 
Lati, për mbështetjen që i dhanë realizimit të këtij memorandumi.

Faleminderit!
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në seminarin mbi lidhjen midis transparencës dhe përqindjes së interesit
Hotel “Tirana International”

22 gusht 2007

Të nderuar zonja dhe zotërinj,

është një kënaqësi e veçantë për mua t’ju prezantoj zotin Sylvester Eijffinger, 
një akademik i mirënjohur për punën e tij kërkimore mbi çështjet institucionale 
e praktike të bankave qendrore. ai do të ndajë me ne sot një nga eksperiencat 
më të fundit të punës së tij në fushën e transparencës së politikës monetare 
dhe efekteve të saj mbi ekonominë. 

Ky aktivitet është në vijim të leksioneve të personaliteteve të shquara nga 
bota e financës dhe e akademisë, pjesë e programit për rritjen e transparencës 
nëpërmjet edukimit të publikut. Pa dyshim, kemi të bëjmë me një iniciativë të 
Bankës së Shqipërisë për të dhënë kontributin e vet në gjallërimin e kërkimit 
shkencor dhe akademik në Shqipëri. 

dekadën e fundit është vënë re një prirje e bankave qendrore për të qenë 
gjithnjë e më shumë të hapura ndaj publikut, përsa i përket vendimmarrjes në 
fushën e politikave financiare dhe ekonomike. Transparenca është bërë një 
çështje e rëndësishme e politikës monetare. Temat interesante dhe në modë 
të studimeve akademike në fushën e politikës monetare, kanë marrë shkas 
nga këto ndryshime të rëndësishme që kanë ndodhur në bankingun qendror, 
që prej fillimit të viteve 1990. 

Transparenca dhe hapja ndaj publikut u bënë të domosdoshme në kuadrin 
e adoptimit të inflacionit të shënjestruar, si një praktikë e mirë komunikimi me 
publikun dhe e përmbushjes së objektivit final të politikës monetare. Më tej, 
kjo praktikë u shtri edhe në bankat e tjera qendrore të vendeve me ekonomi të 
zhvilluara dhe atyre në zhvillim. racionaliteti pas një politike të tillë, qëndron në 
besimin se transparenca e bankës qendrore eliminon informacionin asimetrik 
që ekziston ndërmjet politikëbërësve dhe agjentëve të tjerë ekonomikë. Në 
këtë këndvështrim, transparenca rrit qartësinë mbi politikën monetare dhe 
lejon sektorin privat dhe ekonominë të marrin vendime më racionale. 

rritja e transparencës së bankave qendrore ka gjetur shprehje në publikimin 
e objektivit të politikës monetare, të përcaktuar shpesh në formë numerike; 
në publikimin e raportit të inflacionit dhe të parashikimeve për inflacionin 
e pritshëm; përshkrimin e vendimeve të politikës monetare së bashku me 
analizën dhe supozimet që kanë çuar në këto vendime dhe, në raste ekstreme 
deri në publikimin e minutave të mbledhjeve të politikës monetare dhe 
rezultatin e votimeve në procesin e vendimmarrjes. Shembuj domethënës 
mund të gjenden në Bankën Qendrore Evropiane, rezervën Federale, Bankën 
e anglisë, Bankën Qendrore të Kanadasë, Zelandës së re, Suedisë. 
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Këto tendenca tregojnë se bankierët qendrorë kanë arsye të forta të 
besojnë që transparenca e bankës qendrore mbart potencialin që të rrisë 
kredibilitetin dhe reputacionin e institucionit dhe të politikës monetare, pse jo 
dhe fleksibilitetin e saj. Njëkohësisht, transparenca ndihmon ekonominë për 
të arritur inflacion dhe norma interesi të ulta. është shumë e rëndësishme, që 
ky besim i yni të investigohet nga akademia dhe kërkuesit shkencorë, të cilët 
të mund të ofrojnë kontributin dhe të japin konkluzionet e tyre. 

Banka e Shqipërisë e ka vlerësuar rëndësinë e transparencës për politikën 
monetare dhe ka hedhur hapa të qenësishëm për rritjen e nivelit të saj, 
sidomos në vitet e fundit. Më lejoni shkurtimisht të përmend disa prej këtyre 
përmirësimeve: 

Besoj se ndani të njëjtin mendim me mua, që aktualisht procesi i 
vendimmarrjes në fushën e politikës monetare dhe atë të stabilitetit financiar, 
kanë njohur një përmirësim të dukshëm jo vetëm në drejtim të procesit analizues 
por edhe në këndvështrim të komunikimit të tij. Tashmë, Këshilli Mbikëqyrës 
ka bërë publik kalendarin e mbledhjeve të dedikuara vetëm vendimmarrjes 
mbi politikën monetare. 

Po kështu, prej kohësh procesi i zbatimit të saj si dhe i analizës dhe 
propozimeve kalojnë nëpërmjet Komitetit të Zbatimit të Politikës Monetare, një 
organ konsultativ i cili ka rritur jo vetëm cilësinë e analizës por ka kontribuar 
në një format të ri shumë bashkëkohor të komunikimit të Bankës së Shqipërisë 
me tregun dhe agjentët ekonomikë, në përgjithësi.

Pa dyshim që i gjithë kuadri i mësipërm kalon nëpërmjet një procesi analitik 
vlerësimi dhe parashikimi, që sintetizohet në raportet e politikës monetare, 
pjesë e të cilave janë dhe modelet e parashikimit të inflacionit si dhe supozimet 
bazë për ngjarjet e mundshme ekonomike mbi të cilat politika monetare duhet 
të reagojë.

Mund të zgjatem më tej por besoj se në daljet e mija publike, në shumë nga 
deklaratat për shtyp të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë si dhe në 
botimet tona periodike, kemi bërë të qartë se pjesë qendrore e transparencës 
së Bankës së Shqipërisë janë objektivi numerik njëshifror i inflacionit, shpegimi 
i kuadrit të politikës monetare si dhe i atij operacional. 

Personalisht besoj se kjo përbën thelbin e transparencës së një banke 
qendrore. Po kështu, besoj se falë kësaj transparence të shtuar kemi qenë 
relativisht të suksesshëm edhe në arritjen e një objektivi tjetër madhor të 
çdo banke qendrore, atij të ankorimit të pritjeve inflacioniste në nivelet e 
programuara.

rritja e transparencës në këto përmasa, është shprehje e qartë e detyrimit 
të Bankës së Shqipërisë për të qenë një institucion plotësisht i përgjegjshëm. 
Ne jemi të bindur se vetëm kështu do të rrisim kredibilitetin tonë, do të ruajmë 
dhe forcojmë besueshmërinë e publikut dhe të agjentëve ekonomikë ndaj 
Bankës së Shqipërisë dhe angazhimeve të saj. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 3

shtator 2007

vëllimi 10
numër 3
shtator 2007

46 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 47

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 3

shtator 2007

vëllimi 10
numër 3
shtator 2007

46 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 47

Një aspekt i transparencës, të cilin dua ta theksoj në mënyrë të veçantë, 
është ai i të kuptuarit nga publiku të çështjeve që lidhen me bankën qendrore. 
Nuk mund të ketë komunikim të efektshëm pa arritur të kuptojmë reciprokisht 
njëri-tjetrin. Sado i gjerë e i qartë të jetë informacioni i dhënë nga banka 
qendrore, efektet pozitive të transparencës nuk mund të përfitohen plotësisht, 
nëse ky informacion nuk interpretohet drejt nga agjentët ekonomikë. Kjo është 
veçanërisht e domosdoshme në vendet me histori të shkurtër të funksionimit të 
ekonomisë së tregut, ku shkalla e përfshirjes së publikut në jetën ekonomike 
të vendit është ende e ulët. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë është treguar 
shumë agresive në drejtim të ideimit dhe të zhvillimit të programeve të shumta 
për edukimin e publikut. Takime të shumta me pjesëmarrësit e tregut, me 
komunitetin bankar e financiar, me biznesin, me akademinë, me median 
dhe më tej, me publikun janë organizuar rregullisht dhe ju siguroj se do të 
vazhdojnë me të njëjtin intensitet edhe në të ardhmen. 

Në këtë pikë, dëshiroj të theksoj se argumenti i rritjes së transparencës mbetet 
njësoj i vlefshëm edhe për pjesën tjetër të sistemit financiar. Transparenca, 
pa u bërë një qëllim në vetvete dhe pa dëmtuar arritjen e objektivave finalë 
të biznesit është një element i nevojshëm dhe i domosdoshëm në treg për 
ndërtimin e konfidencës dhe zgjerimin e marrëdhënieve të biznesit, në produkte 
dhe në vëllim, duke ruajtur ekuilibrin dhe stabilitetin e sistemit financiar. Në 
këtë kuadër, transparenca duhet të bëhet një koncept global i tregut financiar 
për produktet, shërbimet dhe aksionet e ndërmarra prej tij. 

Për këtë qëllim, do të kërkoja që sistemi bankar të rrisë më tej transparencën 
e tij me publikun, veçanërisht në drejtim të shpjegimit të thjeshtë dhe të sinqertë 
të produkteve që ofron, të komisioneve që aplikon pa harruar të përmend dhe 
publikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve financiare, sipas detyrimeve 
ligjore. Në këtë kontekst, dëshiroj të bëj me dije se Banka e Shqipërisë do të 
jetë rigoroze në përmbushjen e të gjitha detyrimeve që burojnë nga respektimi 
i ligjeve dhe i bazës rregullative. 

Siç thotë miku im Eijffinger: “transparenca për njerëz të ndryshëm do të 
thotë koncepte të ndryshme”. Kuptohet që e lë të hapur debatin si në rrafshin 
akademik ashtu edhe në atë praktik. Elemente të reja, tregues sasiorë, modele 
empirike i shtohen atij vazhdimisht. Materiali që do të prezantohet sot, shton 
një vlerë të re në këtë drejtim, me rëndësi praktike për bankat qendrore. jam 
i bindur se sot do të kemi rastin dhe kënaqësinë të zgjerojmë njohuritë dhe të 
konsolidojmë besimin tonë mbi efektshmërinë e transparencës. ju ftoj që ta 
ndjekim atë me vëmendje. 

I nderuar Profesor Eijffinger,

unë ju falenderoj që pranuat ftesën time, për të prezantuar në Tiranë 
studimin tuaj, dhe ju uroj një eksperiencë të këndshme gjatë qëndrimit tuaj 
në Shqipëri. 
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në konferencën e organizuar nga Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës 
“Bashkëpunimi rajonal në Evropën juglindore”

13 shtator 2007

I. HyrjE

është një kënaqësi të jem i pranishëm këtu sot, për të qenë pjesë e këtij 
diskutimi mbi rritjen e bashkëpunimit rajonal. Kjo konferencë organizohet 
në vijim të veprimtarive të tjera të rëndësishme, në të cilat ne jemi mbledhur 
së bashku për të diskutuar tema të ngjashme. Të organizosh një aktivitet, në 
të cilin guvernatorët e të gjitha bankave qendrore mblidhen së bashku për 
të ndarë pikëpamjet e tyre dhe për të theksuar rëndësinë e bashkëpunimit 
rajonal dhe thellimi i mëtejshëm nga ana e tyre i këtij dialogu institucional, 
janë dy gjëra tërësisht të ndryshme. Përmes kësaj konference, ne dëshmojmë 
angazhimin tonë dhe tregojmë se bashkëpunimi rajonal në vendet e Evropës 
juglindore nuk është thjesht një slogan, por një proces real, me rezultate dhe 
fryte të vërteta. 

II. PSE NEvOjITET Ky BaSHKëPUNIM?

Në përgjithësi, natyra dhe veçoritë e çdo lloj bashkëpunimi marrin formë 
përmes problemeve më të rëndësishme, me të cilat përballen bankat qendrore. 
Për këtë arsye, shkalla e zhvillimit ekonomik, si dhe sfidat ekonomike dhe 
shoqërore me të cilat përballen ekonomitë tona, luajnë një rol të rëndësishëm 
në këtë bashkëpunim.  

a. Sfidat e përbashkëta

Ndërsa mbarë rajoni duket se po përjeton stabilitet makroekonomik, 
problemet me të cilat përballen bankat qendrore në ditët e sotme janë 
mjaft të ngjashme me ato të partnerëve të tyre kryesorë. dhe ç’është më 
e rëndësishmja, partnerët tanë janë të njëjtë. Të gjithë ne kemi pranuar të 
njëjtat sfida dhe kemi vendosur prioritete të ngjashme, të cilat konvergojnë 
në të njëjtët objektiva. duke qenë se procesi i globalizimit të sektorit financiar 
po zhvillohet me ritme më të shpejta sesa pjesa tjetër e ekonomisë, ruajtja e 
stabilitetit makroekonomik dhe atij financiar, dhe sfida e integrimit evropian 
paraqesin probleme të ngjashme për mbarë rajonin. Mendoj që reformat 
strukturore janë sfida jonë kryesore për të ardhmen. Ndërtimi i një sistemi 
financiar të qëndrueshëm, përmirësimi i infrastrukturës financiare, zhvillimi 
dhe zgjerimi i tregjeve financiare përmes nismave të reja, përbëjnë bazën e 
këtij bashkëpunimi. 

 
Kujtimet e ngjarjeve të fundit, të cilat tronditën tregjet financiare në 

hemisferën perëndimore dhe struktura e sistemit financiar që po zhvillohet 
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në rajonin tonë (ku të njëjtat banka po bëhen aktoret kryesore në çdo vend), 
duhet të na bëjnë të ndërgjegjshëm për rreziqet e mundshme. ato dëshmojnë, 
se çdo treg financiar është mjaft i ekspozuar ndaj fenomeneve negative, që 
mund të ndodhin në çdo ekonomi të rajonit tonë. 

b. rruga e përbashkët

Në këtë kontekst, shoh mundësi të mëdha për bashkëpunim dhe për 
koordinim të politikave në drejtim të shkëmbimit të informacionit, të ndërtimit 
institucional, të përmirësimit të infrastrukturës ligjore, si dhe të afrimit me 
strukturat evropiane. Përballja e këtyre problemeve në grup e jo të vetëm, do 
të sjellë përfitime dhe do të japë efektet pozitive të “ekonomive të shkallës”. 
Ftoj gjithashtu, Bankën Qendrore Evropiane dhe Komisionin Evropian për të 
parë mundësinë e adoptimit të një trajtimi “në grup” për të gjithë rajonin e 
Evropës juglindore, përmes zbatimit të një programi specifik për një grup të 
veçantë shtetesh. 

Procesi i shkrirjeve dhe i blerjeve ka integruar sistemin financiar të 
rajonit në një treg më të madh evropian. Kjo nismë e komunitetit financiar 
kërkon një integrim institucional, gjithashtu. Procesi i integrimit të bankave 
qendrore të rajonit në strukturat e duhura evropiane ndihmon në shmangien 
e ndërmarrjes së nismave të padobishme, si dhe në krijimin e energjive 
pozitive. 

Me këtë rast, i inkurajoj partnerët e huaj dhe agjencitë donatore që të 
ndjekin të njëjtën logjikë koordinimi, në procesin e hartimit dhe të zbatimit të 
asistencës teknike në fushat e integrimit dhe të ndërtimit institucional, si dhe 
në procesin e stabilitetit financiar. Ndjekja e këtyre hapave do të sjellë mjaft 
përfitime për rajonin, por ç’është më e rëndësishmja, ajo do të shmangë 
ndryshimet e mëdha ekonomike dhe shoqërore midis ekonomive tona, të cilat 
në periudhën afatgjatë, mbartin rrezikun e shndërrimit në një kërcënim serioz 
për stabilitetin e vendit.

Nga ana tjetër, zhvillimet e vendeve tona ndryshojnë në fusha të caktuara. 
Këtu gjithashtu, ka vend për bashkëpunim. është një fakt, që ekonomitë tona 
kanë ndjekur hapa të ndryshëm në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik 
dhe atij financiar. vendet tona ndodhen në faza të ndryshme të procesit të 
integrimit. është pikërisht për shkak të këtyre karakteristikave të ndryshme, 
që problemet e një vendi në rajon nuk janë kthyer në fenomene në vendet e 
tjera të Evropës juglindore. gjatë rrugës së tranzicionit, ekonomitë tona në 
momente të ndryshme, janë përballur me probleme specifike. disa prej tyre 
janë: 

• Kredia është ngulitur thellë në kulturën e disa ekonomive në rajon, 
ndërkohë që në disa të tjera, ajo ende mbetet një fenomen që po rritet 
në mënyrë të shpejtë. 

• disa prej vendeve tona kanë përjetuar flukse kapitali të larta hyrëse, 
ndërkohë që disa ekonomi të tjera, presin që këto flukse kapitali të 
larta të jenë të pranishme në të ardhmen.
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• disa vende kanë fiksuar vlerën e monedhës vendase me atë euro, 
ndërkohë që disa të tjera ende s’e kanë bërë këtë. 

Për pjesën tjetër të rajonit, është mjaft e rëndësishme të kuptohet se cilat 
ishin arsyet për zgjedhjen e këtyre rrugëve të ndryshme. cili ishte reagimi i 
autoriteteve ndaj këtyre problemeve? Çfarë duhet pritur? Për shkak të këtyre 
rrugëve të ndryshme që kemi ndjekur dhe natyrës së ndryshme të problemeve 
me të cilat përballet çdo ekonomi, pozicioni ynë në kurbën e njohjes dhe të 
përvojës është i ndryshëm. Përvoja e fituar gjatë kësaj periudhe të ekzistencës 
mund të na mësojë mjaft dhe unë besoj, që kjo njohuri dhe përvojë duhet të 
shkëmbehet midis vendeve. 

 
c. arritjet e përbashkëta

Ne kemi arritur të vendosim një linjë komunikimi midis guvernatorëve të 
bankave qendrore të rajonit. Në këtë drejtim, kam vënë re se ata gjithmonë 
kanë shprehur entuziazmin e tyre për thellimin e bashkëpunimit rajonal. 
jam gjithashtu i lumtur të shpreh, se në kontaktet e mia me organizatat 
ndërkombëtare, ato kanë vlerësuar mjaft këtë bashkëpunim dhe kanë premtuar 
mbështetjen e tyre në zgjidhjen e problemeve specifike, që karakterizojnë 
zhvillimin financiar dhe ekonomik të rajonit tonë. gjej rastin të falenderoj 
kolegët e mi (duhet të them miqtë e mi) dhe institucionet që ata përfaqësojnë, 
për përpjekjet dhe kontributet e mëdha që kanë dhënë në disa veprimtari 
të rëndësishme të organizuara ose që priten të organizohen nga Banka e 
Shqipërisë në fushën e stabilitetit financiar, të vendimmarrjes së politikës 
monetare, të administrimit të rezervës valutore dhe të kërkimeve ekonomike. 

III. SI dUHET BaSHKëPUNUar?

Personalisht, mund të identifikoj gjithashtu disa fusha të tjera të bashkëpunimit 
tonë, të cilat janë në përfitim të të gjitha vendeve të rajonit. do të doja të 
inkurajoja organizimin e një forumi vjetor të bankave qendrore të Evropës 
juglindore. Ky forum, mund të diskutojë në detaje çështje të tilla, si: stabiliteti 
financiar, statistikat, sistemet e pagesave, kërkimet ekonomike dhe pse jo, 
burimet njerëzore. dëshiroj të inkurajoj pjesëmarrjen aktive të drejtuesve të 
nivelit të dytë dhe të tretë të bankave qendrore në këtë “forum të ardhshëm”. 
ata duhet të ndjekin shembullin e guvernatorëve të tyre dhe të angazhohen 
në një bashkëpunim më të ngushtë me njëri-tjetrin. ata nuk duhet të merren 
vetëm me çështjet e diskutuara dhe të vendosura më parë nga guvernatorët 
e tyre përkatës, por mund të hapin dialog dhe të shkëmbejnë mendime, të 
identifikojnë praktikat dhe standardet më të mira të punës dhe më pas, t’i 
zbatojnë ato në veprimtarinë e tyre të përditshme. 

Iv. PërFUNdIME

Nuk e di se sa herë mund ta kem përmendur sot fjalën “bashkëpunim”, 
megjithatë shpresoj që do të më lejoni ta mbyll diskutimin tim duke thënë, që 
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unë besoj mjaft në bashkëpunimin rajonal. Nuk do të resht kurrë së inkurajuari 
këtë proces të rëndësishëm për sistemet financiare në Ballkan. 

Të nderuar guvernatorë, kemi kaluar mjaft kohë dhe kemi shpenzuar 
shumë energji mbi këtë çështje të rëndësishme dhe unë e di, që ju ndani të 
njëjtin mendim me mua. vendet e rajonit janë duke ecur në rrugë të mbarë, 
duke lënë pas statusin e vendeve në tranzicion, dhe duke hyrë në bashkësinë 
e vendeve të tregjeve në zhvillim. Në këtë proces bankat qendrore të rajonit 
nevojiten të luajnë rolin e tyre të pazëvendësueshëm, për të mbështetur vendet 
e tyre drejt progresit dhe reformave të përbashkëta. 

Kështu që, le ta nxisim më tej këtë bashkëpunim; ai do të rrisë besimin në 
rajon dhe do të përmirësojë eficiencën tonë.

I uroj Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës shumë suksese në vitet e 
ardhshme!

ju faleminderit!
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Të nderuar pjesëmarrës,

është kënaqësi e veçantë për mua që të kthehem përsëri në qytetin tuaj të 
mrekullueshëm. Takimi i sotëm është në vijim të një strategjie të re komunikimi 
të Bankës së Shqipërisë me grupet e ndryshme të interesit. Nga ana tjetër, 
takimet në rajonet e ndryshme të Shqipërisë na mundësojnë ne, të kuptojmë 
më mirë specifikat që karakterizojnë zona të caktuara gjeografike, duke rritur 
premisat për një zhvillim sa më harmonik dhe më të plotë në nivel vendi.

Në vijim do të doja të elaboroja me ju disa çështje të lidhura me veprimtarinë 
e Bankës së Shqipërisë, të cilat për nga shkalla e mbulimit dhe e efekteve 
gjykoj se përfshijnë të gjitha grupet e interesit pjesëmarrëse në këtë takim.

dëshiroj së pari të ndalem shkurtimisht në çështjen e komunikimit. është 
pranuar gjerësisht në ditët e sotme se shanset për një sukses afatgjatë bëhen 
realitet, në qoftë se je i aftë të komunikosh me gjuhën e duhur, me aktorët 
e duhur dhe në kohën e duhur. Për të qenë më konkret, një bankë qendrore 
që të jetë eficiente dhe largpamëse e ka të domosdoshme të komunikojë pa 
ndërprerje, në mënyrë të thjeshtë dhe transparente, me të gjithë aktorët e 
tregut, përfshi dhe publikun e thjeshtë. Kjo është një premisë e domosdoshme 
për të garantuar kredibilitetin institucional, pavarësinë reale si dhe një 
llogaridhënie të shëndoshë. 

Banka e Shqipërisë, ka kohë që ka filluar të mendojë në mënyrë largpamëse 
për këtë proces dhe tashmë mund të deklaroj se kemi filluar të marrim frytet 
e para. Sipas vlerësimeve të ndryshme gjykohet se eficienca e tregjeve është 
në rritje, pritshmëritë për inflacionin janë të ankoruara rreth objektivit tonë, 
ndërkohë që sensibiliteti për stabilitetin financiar ka qenë dhe është në rritje 
të vazhdueshme. 

Pavarësisht sa thashë më sipër, pretendimet tona në drejtim të informimit 
dhe sqarimit të vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë, janë më të mëdha. 

Pikësynimi ynë strategjik mbetet kuptimi dhe përkthimi në gjuhën e duhur i 
vendimeve të natyrës strategjike (vendimet e politikës monetare) dhe atyre të 
natyrës operacionale. ambicia jonë në këtë drejtim është e madhe dhe do të 
ftoja të gjithë aktorët në përgjithësi, dhe sistemin bankar në veçanti të bëjnë 
përpjekje më të mëdha për të bashkëpunuar. 

Banka e Shqipërisë beson se tregu financiar në Shqipëri tashmë ka një 
fizionomi më të plotë. Pjesëmarrja e shumë institucioneve të huaja me 

FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në takimin rajonal të zhvilluar në qytetin e Sarandës.
24 shtator 2007
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reputacion ndërkombëtar është një dëshmi në këtë drejtim. Kohët e fundit 
kemi patur shtim të eficiencës së tij, e cila reflektohet si në vëllimet e tregtuara 
ashtu edhe në uljen e luhatshmërisë së përqindjeve të interesit. Megjithatë, 
Banka e Shqipërisë konstaton se tregu duhet të zhvillohet më shumë dhe jo 
vetëm kaq, por shumë shpejt. aktualisht, gjykoj se nuk ka më arsye objektive 
që të zbehin eficiencën e tregut financiar e për rrjedhim, të transmetimit të 
vendimeve të politikës monetare në ekonomi. 

Sistemi bankar i ka të gjitha mundësitë dhe duhet të interpretojë më drejt 
sinjalet e Bankës së Shqipërisë në mënyrën, në kohën dhe në intensitetin e 
duhur. Po për këtë sistemi bankar duhet të përgatitet seriozisht jo vetëm me 
strukturat përkatëse, por edhe me burime njerëzore profesioniste. Kjo është 
një kërkesë standarde, një apostulat i kohëve moderne do të thoja, për të 
cilën të gjithë ne duhet të jemi të angazhuar maksimalisht. 

ju bëj me dije se Banka e Shqipërisë ka përgatitur dhe shumë shpejt do 
të dalë me një paketë të veçantë, në qendër të së cilës është efikasiteti i 
tregut financiar, veçanërisht i atij bankar. Pjesë e kësaj pakete është ligji i 
ri për marrëveshjet e riblerjes, ndryshimet rregullative në mbajtjen dhe 
llogaritjen e rezervës së detyruar, rrallimi i ankandeve të bonove të thesarit 
nga këndvështrimi kohor si dhe prezantimi i përqindjes bazë referencë. 

Të gjitha këto masa do të zbatohen si një paketë e vetme dhe do të 
revolucionarizojnë funksionimin e tregut ndërbankar, një hallkë vitale e tregut 
financiar për përçimin e vendimeve të politikës monetare në ekonomi. Nga 
ana tjetër, ato do të bënin më efikase taktikat operacionale të Bankës së 
Shqipërisë. Unë ftoj sistemin bankar që të bëhet pjesë e këtij procesi, duke u 
bërë aktiv në konsultimet e rastit, që do t’i paraprijnë lançimit të kësaj pakete. 
Sugjerimet dhe komentet e tij janë të mirëpritura në çdo moment.

Si çështje të dytë do të trajtoja vendimmarrjen e politikës monetare të 
Bankës së Shqipërisë. duke mos e quajtur të tepërt, dëshiroj të përsëris 
edhe një herë se stabiliteti i çmimeve të konsumit është objektivi themelor i 
institucionit që unë drejtoj. Kohët e fundit, besoj se ju ka rënë rasti të dëgjoni 
nga deklaratat e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, se rreziku për 
një ambient inflacionist është i pranishëm. Po kështu, në këto deklarata janë 
listuar dhe faktorët e mundshëm, që sipas gjykimit tonë e bëjnë të besueshëm 
shqetësimin për presionet inflacioniste në ekonomi. 

Të dhënat e publikuara prej INSTaT-it tregojnë se inflacioni vjetor në muajin 
gusht 2007 regjistroi vlerën 4.2 për qind, diçka mbi nivelin e sipërm të bandës 
objektiv 2 – 4 për qind. Muaji gusht shënoi një përqindje të lartë mujore, 2.1 
për qind, një shifër krejt e pazakontë në raport me vitet e kaluara. 

Besoj se kemi qenë të kuptueshëm kur në analizat tona kemi evidentuar 
se shkaqet janë të lidhura si me faktorë, të cilët nuk mund të parashikohen 
(goditjet e rastësishme) ashtu dhe me shkaqe të tjera, që kanë të bëjnë me 
kërkesën e ekonomisë për mallra dhe shërbime.
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duhet theksuar se këtë vit faktorët e natyrës së parë janë të shumtë dhe lidhen 
si me zhvillimet brenda vendit ashtu dhe me zhvillime “të importuara” nga 
ekonomia ndërkombëtare. Që të jem konçiz shkurtimisht do të theksoja:

1 – Kriza energjitike, e cila këtë është shfaqur më herët se zakonisht dhe sipas 
shumë vlerësimeve, do të zgjatet përtej asaj çka biznesi mund të parashikojë 
në planet e tij në fillim të çdo viti kalendarik. Sigurisht që efekti i mungesës së 
energjisë është shumë kompleks: ai prek drejtpërdrejt kapacitetet prodhuese, 
krijon kosto shtesë (burimi alternativ i energjisë) mbi produktet përfundimtare, 
rrit pasigurinë në përgjithësi. Besoj se këto elemente janë të mjaftueshme për 
të krijuar paqartësi në tregje, duke u bërë një fillesë për të gjeneruar premisa 
inflacioniste në ekonomi.

2 – Këtë vit, jemi përballur edhe me një problem tjetër, i cili ka të bëjë me 
një koniukturë ndërkombëtare çmimesh të rritur, që ushtron ndikimin e vet në 
tregun tonë të mallrave dhe të shërbimeve. Karburantet dhe drithërat janë dy 
mallrat më të prekur nga kjo koniukturë. Nevojat e ekonomisë sonë për këta 
dy artikuj janë në rritje, ndërkohë që burimet e brendshme janë të kufizuara 
duke e bërë Shqipërinë të varur nga importi e për rrjedhim, nga çmimi në 
tregjet ndërkombëtare. 

3 – Në përgjithësi, kërkesa në ekonomi vlerësohet se ka qenë e lartë në 
fund të vitit 2006 dhe në pjesën e parë të vitit 2007. Ky fakt evidentohet 
në rritjen e madhe të kredisë për ekonominë, në zgjerimin e mëtejshëm të 
llogarisë korente, në shtimin e importeve të mallrave të tillë si automjete, 
pajisje elektroshtëpiake dhe makineri e pajisje. Përgjithësisht, rritja e kërkesës 
në një periudhë të caktuar do të thotë presione inflacioniste në ekonomi, 
prandaj kemi arsye që të shqetësohemi seriozisht për këtë problem. 

4 – Në ditët e sotme, pritshmëritë e publikut për zhvillimet inflacioniste në 
të ardhmen janë vënë në qendër të përpjekjeve të çdo banke qendrore, për 
të siguruar stabilitet të qëndrueshëm afatgjatë të çmimeve. Më konkretisht, 
bëhet fjalë për perceptimet që çdo agjent ekonomik krijon për inflacionin në 
të ardhmen. Në disa raste, këto pritshmëri bazohen shumë edhe në faktet e 
verifikuara në të kaluarën. Por, e suksesshme është ajo bankë qendrore, e 
cila arrin t’i ankorojë këto pritje të publikut me një objektiv numerik, të cilin 
ajo e gjykon si vlerë optimale të inflacionit. Për këtë arsye, ne jemi shumë të 
përqendruar në këtë drejtim dhe nga ky takim, dëshiroj të theksoj edhe një 
herë qëndrimin e Bankës së Shqipërisë, se mbetemi të vendosur në përpjekjen 
tonë për të mbajtur të ankoruara pritjet inflacioniste rreth nivelit 3 për qind, i 
cili është dhe objektivi ynë numerik. 

Për këtë qëllim, ne do të vazhdojmë të orientojmë vendimmarrjen tonë 
politike dhe atë operacionale për t’i shërbyer këtij objektivi. 

Si një çështje të fundit do të doja të konsideroja një tjetër objektiv madhor të 
Bankës së Shqipërisë, atë të lidhur me stabilitetin financiar. Siç mund ta dini, 
Banka e Shqipërisë është autoriteti licencues dhe mbikëqyrës i sistemit bankar 
dhe i disa segmenteve të tjera të sistemit financiar (institutet financiare jobanka 
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dhe agjencitë e këmbimit valutor). duke qenë njëkohësisht edhe autoritet i 
rëndësishëm vendimmarrës në fushën e politikave ekonomike dhe financiare, 
kuptohet që një sfidë delikate mbetet harmonizimi midis këtyre dy prioriteteve 
madhore: politikë monetare efektive pa dëmtuar stabilitetin financiar dhe 
stabilitet financiar pa dëmtuar efektivitetin e politikës monetare. 

aktualisht, kjo është një nga temat më trendy. Shumë ekspertë, vendimmarrës, 
akademikë po i vënë një theks në rritje këtij problemi dhe në recetat që ata 
servirin e rendisin stabilitetin financiar si një kryegjë, i cili po u trondit merr me 
vete të gjithë infrastrukturën nga ka lindur, nga është ushqyer dhe është rritur. 
Për këtë qëllim, e gjykoj të rëndësishme t’i kthehem dhe rikthehem përsëri 
kësaj çështjeje. 

Për vetë historinë tonë jo shumë të largët, mendoj se prudenca në drejtim të 
stabilitetit financiar nuk është asnjëherë e tepërt. aktualisht, dua t’ju siguroj se 
sistemi bankar shqiptar është në gjendje të shëndoshë financiare, i kapitalizuar 
dhe fitimprurës. Filozofia jonë në këtë drejtim, ka qenë konsolidimi i sistemit 
bankar nëpërmjet proceseve të blerjeve dhe bashkimit, me synim tërheqjen 
e investitorëve me reputacion të njohur ndërkombëtar, me eksperienca të 
pakontestueshme në biznesin bankar. Besoj se kemi qenë të suksesshëm 
në këtë drejtim. gjatë kohëve të fundit ka patur hyrje të reja në sistem, ku 
veçohen bankat e njohura ndërkombëtare, Intesa – San Paolo, credit agricol 
dhe Banka Société générale. Si konkluzion mund të thuhet se kompozimi 
i momentit i sistemit bankar në Shqipëri është ai i duhuri, që garanton 
mbështetjen perspektive të ekonomisë. 

Hyrja e bankave të reja ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e vlerës së biznesit 
bankar në Shqipëri, fenomen ky që pasqyrohet ndërmjet të tjerash në rritjen e 
konkurrencës dhe në një agresivitet më të madh të një pjese të sistemit bankar 
për të zënë përqindje tregu. Banka e Shqipërisë gjykon se pasqyrim i këtij 
fenomeni është edhe rritja e shpejtë e kredisë për ekonominë. Më konkretisht, 
teprica e kredisë për ekonominë këto 3 vitet e fundit është rritur me rreth 8 
pikë përqindjeje të PBB-së. Në muajin korrik ’07, rritja vjetore e saj ishte mbi 
nivelin 50 për qind duke na bërë të besojmë se në fund të këtij viti, kjo tepricë 
do të arrijë sa 28 për qind e prodhimit të përgjithshëm bruto. 

Banka e Shqipërisë, në të gjitha prononcimet e saj ka argumentuar se 
fenomeni në fjalë është një proces i natyrshëm, që shoqëron veprimtarinë e 
biznesit bankar në çdo vend. Po kështu, Shqipëria si shumica e vendeve të 
tjera të rajonit, është në të ashtuquajturin proces të konvergimit të shpejtë me 
parametra të caktuar, të Bashkimit Evropian. 

Për këto arsye, ne jemi plotësisht të ndërgjegjshëm se ritmet e rritjes do 
të vazhdojnë të jenë të larta. duke lënë mënjanë efektet e mundshme mbi 
kërkesën agregate në ekonomi, gjykoj se në kushtet e kësaj rritjeje të shpejtë 
sfida e vërtetë qëndron tek cilësia e portofolit të kredisë. 

Banka e Shqipërisë mbetet e vendosur në respektimin e të gjithë paketës 
mbikëqyrëse dhe rregullative që synon të garantojë një portofol kredie të 
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sigurtë. Ne nuk mund të pajtohemi me disa koncepte të kristalizuara kohët 
e fundit, të cilat na lënë të kuptojmë se banka të caktuara po rendin pas 
zënies së tregut në kurriz të shqyrtimit profesional dhe rigoroz të aplikimeve 
për kredi. 

Në kushtet kur ekzistojnë ende shumë pengesa objektive, gjykojmë se 
prudenca në akordimin e kredisë duhet të jetë maksimale. Më lejoni t’ju 
kujtoj, se ende trashëgojmë mangësi në drejtim të titullit të pronës, kolateralit 
dhe ekzekutimit të tij, identifikimit të adresave, regjistrit të pasurive dhe atij të 
kredisë. Mosnjohja dhe mosmarrja në konsideratë e mangësive të mësipërme 
rrit mundësitë që në mënyrë objektive apo subjektive, vendimmarrja për 
akordimin e një kredie të jetë e gabuar. Nuk më vjen mirë të konstatoj se 
në raste veçanta, për shuma të konsiderueshme vendimmarrja bëhet në 
një hapësirë kohore të shkurtër, e pamjaftueshme për verifikimet e rastit që 
shoqërojnë një praktikë kredie. 

Përfitoj nga ky auditor që t’i kërkoj sistemit bankar të respektojë me fanatizëm 
rregulloret e mbikëqyrjes bankare dhe atë të administrimit të rrezikut. Nisur nga 
struktura aktuale e stokut të kredisë për ekonominë, e konsideroj veçanërisht 
të rëndësishme t’i këshilloj bankat, të vlerësojnë seriozisht ekspozimin e tyre 
ndaj rrezikut të këmbimit valutor dhe të kujdesen për miradministrimin e tij. 

Në përfundim, do të tërheq shkurtimisht vëmendjen e sistemit bankar edhe 
me një problem tjetër, të cilin e kam ngritur kohë më parë. Konstatoj se ka një 
kujdes më të madh në drejtim të qeverisjes, në drejtim të kontrollit të brendshëm 
ndërkohë që ende gjykoj se ka probleme në raport me transparencën, me 
shërbimet në sportel, me politikat e komisionit dhe novacionet e fundit me 
transaksionet elektronike.

Nga ana jonë nuk do të mungojë mbështetja në këtë drejtim. Konsiderojeni 
Bankën e Shqipërisë si një mundësi konsultimi dhe asistence të përhershme. 
Unë dua t’ju siguroj se jemi totalisht të përqendruar dhe të gatshëm të 
mbështesim dhe të asistojmë çdo institucion bankar që aspiron të sjellë 
inovacionin, praktikat dhe standardet perëndimore në Shqipëri. 

Në përfundim, më lejoni të them edhe disa fjalë për qytetin ku jemi mbledhur 
sot, për potencialin që ai ka dhe për mbështetjen që sistemi bankar mund t’i 
japë atij. 

Saranda është sot një nga pikat më kulminante dhe ndoshta vitrina më e mirë 
e mundësive dhe e cilësisë së turizmit shqiptar, e këtij sektori të rëndësishëm 
që tashmë kontribuon me 9 për qind, në prodhimin e brendshëm bruto të 
vendit. 

Tashmë shifra prej 1 milion turistësh në vit është bërë realitet këtë vit dhe 
perspektivat e saj shkojnë akoma më tej, në qoftë se ne do të vazhdojmë 
t’i kushtojmë sektorit të turizmit gjithë vëmendjen ekonomike, sociale e 
institucionale që ai kërkon. Por, përtej këtyre shifrave mbresëlënëse, zhvillimi 
i turizmit përkthehet dhe si përmirësim i vazhdueshëm i imazhit të Shqipërisë 
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si vend në progres, i vlerave që ajo zotëron dhe ofron, i rritjes së nivelit të 
punësimit dhe të të ardhurave për shumë zona e shtresa të popullsisë, si 
valorizim i shumë potencialeve mjedisore, historike e kulturore, gjeografike e 
kurative, sociale dhe ekonomike etj..

Por, me gjithë këtë situatë optimiste, nuk duhet të harrojmë se gjendemi në 
Pellgun e Mesdheut, në një nga zonat më turistike të botës, në një nga zonat 
me larminë më të madhe të llojeve turizmit, pra për pasojë në një nga zonat 
ku konkurrenca në shërbimet turistike është në majat e saj, ku shumë nga 
vendet e rajonit, me një përvojë e traditë mjaft të gjatë në këtë sektor, e kanë 
kthyer atë në një industri të vërtetë turistike. 

Objektivave tanë për të përmirësuar shpejt dhe për të zgjidhur cilësisht 
problemet e infrastrukturës rrugore, furnizimin me ujë e energji elektrike, të 
kanalizimeve etj., duhet t’i bashkëngjisim në çdo hap edhe përmirësimin e 
cilësisë së shërbimeve dhe zbatimin e standardeve, përfundimin e planeve 
rregulluese e urbanizuese për të gjitha zonat turistike, larminë e llojeve të 
turizmit e produkteve turistike të ofruara ku përveç atij bregdetar që dominon, 
të zhvillojmë akoma më shumë turizmin malor dhe atë rural, turizmin kulturor e 
atë historik, turizmin arkeologjik e natyror, turizmin kurativ dhe sportiv, turizmin 
masiv dhe atë elitar etj.. Të gjitha këto do të bëjnë që sektori dhe aktivitetet e 
lidhura direkt apo indirekt me turizmin të thithin më shumë investime e kredi, 
t’i bëjnë akoma më të interesuara dhe më të sigurta për suksesin bankat, 
biznesin vendas dhe atë të huaj, investitorët privatë e institucionalë etj..

Të jeni të bindur se biznesi bankar po ju vrojton me shumë vëmendje, 
duke pritur një sinjal, një shkëndijë që më së shumti është në dorën tuaj. 
Standardet janë të domosdoshme dhe duhen respektuar. Prandaj do të ftoja 
pushtetin lokal, komunitetin e biznesit, individët e Sarandës të orientohen 
nga e ardhmja, nga modele zhvillimi turistik dhe urbanistik të ngjashme me 
modele të përparuara. 

Më lejoni ta mbyll fjalën time, duke ju falenderuar edhe një herë për 
mikpritjen tuaj. 
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI
Në konferencën për shtyp lidhur me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 

së Shqipërisë “Për rritjen e normës së interesit me 0.25 pikë përqindjeje në 
nivelin 6.00 për qind”

26 shtator 2007

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në mbledhjen e tij të datës 
26 shtator 2007, pasi mori në shqyrtim zhvillimet më të fundit ekonomiko 
– financiare vendosi të rrisë normën bazë të interesit (interesi i marrëveshjeve 
të riblerjes me maturim shtatëditor) me 0.25 pikë përqindjeje, në nivelin 6.00 
për qind. 

Të dhënat për ecurinë e treguesve ekonomikë flasin për praninë e rreziqeve 
që ushtrojnë presione rritëse mbi normën e inflacionit përtej objektivit të 
Bankës së Shqipërisë. rritja e çmimeve të administruara dhe çmimet e larta të 
lëndës së parë në nivel botëror po përcillen në koston e produkteve në vend. 
gjatë dy muajve të fundit, zhvillimet e çmimeve të artikujve bujqësorë kanë 
kthyer tendencën rënëse, e cila ka zbutur presionet inflacioniste në dy vitet 
e fundit. gjithashtu, kostoja në rritje e energjisë në aktivitetin ekonomik po 
evidentohet në ecurinë e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Këto efekte pritet 
të shtrihen në kohë duke ruajtur presionet e kahut të ofertës. 

aktiviteti i ekonomisë është mbështetur nga rritja e kredisë gjatë dy viteve 
të fundit. ritmet e larta të kredisë kanë ushqyer kërkesën agregate dhe kanë 
lejuar përcjelljen e kostove më të larta në rritjen e çmimeve të konsumit. 
rritja e kërkesës së ekonomisë për mallra dhe shërbime është shoqëruar me 
zgjerimin e deficitit të llogarisë korente.

Ky vendim është në vijim të komunikimeve më të hershme, të bëra të njohura 
publikisht nga ana e Këshillit Mbikëqyrës. Në qendër të tij është vendosmëria 
jonë për të mbajtur të ankoruara pritjet inflacioniste rreth nivelit 3 për qind, i 
cili është dhe objektivi numerik i politikës tonë monetare. 

Informacioni shtesë gjatë muajve shtator-tetor do të qartësojë nevojën për 
hapa të mëtejshëm në drejtim të stabilizimit të pritshmërive për inflacionin, në 
përputhje me objektivin e Bankës së Shqipërisë. 

duke qenë se Banka e Shqipërisë është autoriteti licencues dhe mbikëqyrës 
i sistemit bankar, Këshilli Mbikëqyrës rithekson gatishmërinë e tij për të 
përmbushur të gjitha përgjegjësitë ligjore jo vetëm në drejtim të stabilitetit 
të çmimeve të konsumit por edhe në drejtim të stabilitetit financiar të sistemit 
bankar. 
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FjaLa E ZëvENdëSgUvErNaTOrIT Të Parë Të 
BaNKëS Së SHQIPërISë, Z.FaTOS IBraHIMI

Në “European Finance convention”
Tiranë, 14 shtator 2007 

Të nderuar pjesëmarrës,

do të doja të shprehja jo vetëm kënaqësinë time për pjesëmarrjen në këtë 
samit, por edhe të paraqes disa nga zhvillimet kryesore që kanë ndodhur 
në një nga fushat më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare, në sistemin 
bankar. 

Në këtë diskutim do të ndalem në dy çështje kryesore:

Së pari, hapat kryesorë që ka ndjekur reforma në fushën bankare, duke 
trajtuar problematikën që lidhet me bankat tregtare si dhe zhvillimet financiare 
të sistemit në vitet e fundit.

Së dyti, aspiratat e ekonomisë shqiptare për thithjen e investimeve të huaja 
direkte, rëndësia e tyre në sistemin tonë financiar dhe implikimet e rritjes së 
IHd-ve në të ardhmen.

1) EcUrIa E SISTEMIT BaNKar SHQIPTar.

reforma në fushën bankare, ishte pjesë e reformave strukturore që 
ndërmorën autoritetet shqiptare pas vitit 1992 dhe që synonin, krahas 
stabilizimit makroekonomik, transformimin e ekonomisë shqiptare në një 
ekonomi tregu, nëpërmjet privatizimit të ekonomisë, krijimit të institucioneve 
financiare dhe institucioneve të mbrojtjes sociale.

Me kalimin në ekonominë e tregut, Shqipëria ka përjetuar një proces të 
vazhdueshëm të konsolidimit të sektorit bankar. Në pjesën më të madhe të 
viteve ’90, ky proces ishte relativisht i ngadaltë si pasojë e zhvillimeve në 
tregjet financiare informale, të cilat kishin infektuar zhvillimin ekonomik e 
financiar të vendit. Përqindjet e larta të interesit të ofruara nga këto tregje, 
mbanin pezull efektivitetin e politikës monetare në drejtim të normës së 
interesit. Përveç kësaj, probleme të tjera si për shembull, përqendrimi i lartë 
i depozitave dhe kredive në tre bankat shtetërore, humbjet operacionale të 
tyre si rezultat i rritjes së portofolit të kredive me probleme, të favorizuara nga 
një kuadër rregullator i pazhvilluar dhe jokoherent i mbikëqyrjes, ishin bërë 
pengesë për shtrirjen e reformave në sektorin bankar. 

Procesi i konsolidimit të sistemit bankar që mori hov pas kësaj periudhe, 
karakterizohet nga reduktimi i peshës së bankave shtetërore, privatizimi 
gradual i tyre si dhe rritja e ndjeshme e numrit të bankave private nga 4 që 
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operonin në vitin 1997, në 17 banka në vitin 2006. Në këtë drejtim, banka 
qendrore është treguar tepër e kujdesshme në përzgjedhjen dhe licencimin e 
bankave private. gjatë kësaj periudhe u licencuan edhe tre banka me kapital 
tërësisht shqiptar. 

Pavarësisht nga shtimi i numrit të bankave tregtare në vend, zgjerimi 
i aktivitetit bankar deri në vitin 2003 ka rezultuar i kujdesshëm duke iu 
përmbajtur zhvillimit ekonomik të vendit. gjatë periudhës 1998-2003, mjetet 
totale të sektorit bankar janë rritur mesatarisht me 13 për qind në vit, në 
harmoni me rritjen e PBB-së nominale gjatë kësaj kohe. Megjithatë, në tre 
vitet e fundit 2004-‘06 vihet re një zgjerim akoma më i vrullshëm i mjeteve 
bankare me 67 për qind, shifër kjo 2-3 herë më e lartë se rritja kumulative 
e PBB-së nominale. Si rezultat i rritjes së besimit në sistemin bankar vendas, 
madhësia e tij në raport me PBB-në në vitin 2006 është ngritur në nivelin prej 
70 për qind, raport ky tashmë i krahasueshëm me ato të vendeve të Evropës 
Qendrore-lindore. 

Një situatë e kënaqshme paraqitet edhe përsa i përket kredisë bankare ndaj 
sektorit privat dhe individëve. Norma e rritjes së saj ka tejkaluar vazhdimisht 
ritmin e zgjerimit të mjeteve bankare. gjatë viteve të fundit, kredia private 
është përmirësuar ndjeshëm duke shënuar një rritje kumulative prej 175 për 
qind për periudhën 2005-‘06, rritja më e lartë në rajon dhe në vendet e 
Evropës Qendrore-lindore. Një karakteristikë mbështetëse në favor të bankave 
kredituese të huaja është zgjedhja e lirë e monedhës së kreditimit, ku gati 3/4 
e huasë totale janë dhënë në monedhë të huaj. 

deri tani mund të gjykojmë se oferta e kredisë është në nivele prudente, 
pasi portofoli i kredive me probleme edhe pse ka pësuar një ngritje modeste 
në 3.1 për qind të kredisë bruto në vitin 2006, flet për një ekspozim të kufizuar 
të sektorit bankar ndaj rrezikut të mospagesave në kohë. Por, megjithë 
përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë së aktiveve dhe ecurisë financiare të 
bankave tregtare, shtrirja e kredidhënies ndaj sektorit privat dhe individëve 
mbetet akoma e ulët në raport me PBB-në – rreth 21.3 për qind në vitin 
2006, krahasuar me 49 për qind në Evropën Qendrore-lindore – që tregon 
për kapacitete të tjera të pashfrytëzuara të shërbimeve bankare në ekonominë 
shqiptare. 

2) LEgjISLacIONI BaNKar.

gjatë këtyre viteve është punuar edhe për të bërë përmirësimet në 
legjislacionin për sistemin financiar. Këto përmirësime u diktuan nga nevoja e 
adoptimit të direktivave evropiane në këtë fushë, si dhe të parimeve të Bazelit 
për një mbikëqyrje efektive. Ky proces u finalizua me sukses me miratimin nga 
Kuvendi Popullor të ligjit nr. 9662 “Për bankat në republikën e Shqipërisë”. 
Krahasuar me legjislacionin që zëvendësoi, ligji i ri është më i plotë dhe 
më i saktë në disa elemente të tij, duke futur koncepte të reja në përputhje 
me direktivën evropiane 83/349 dhe direktiva të tjera të rëndësishme. ai 
parashikon ndryshime në mënyrën e licencimit të veprimtarive sipas nivelit të 
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kapitalit, në mbikëqyrjen e konsoliduar etj.. gjithashtu, “administrimi i rrezikut” 
që më parë trajtohej përmes disa rregulloreve, tashmë është përmbledhur në 
një kapitull të veçantë të këtij ligji. 

3) INvESTIMET E HUaja dIrEKTE dHE SISTEMI FINaNcIar SHQIPTar.

Investimet e huaja vlerësohen shumë të rëndësishme për vendet në zhvillim, 
pasi ato ndikojnë pozitivisht në situatën makroekonomike, teknologjike dhe 
institucionale të vendeve pritëse. Përvoja e gjerë gjatë dekadave të fundit 
tregon se prania e IHd financiare përmirëson shëndetin e sistemit financiar 
vendas, nëpërmjet administrimit më të mirë të rrezikut të portofolit dhe alokimin 
më eficient të fondeve për kredi. gjithashtu, sjellja e risive teknologjike nga 
IHd financiare ndikon në rritjen e nivelit të konkurrencës dhe të eficiencës 
në sistemin bankar, duke rritur numrin e produkteve dhe të shërbimeve të 
tyre. Përveç këtyre efekteve pozitive, prania e bankave të huaja në vend sjell 
përmirësime edhe në kuadrin institucional, duke nxitur aplikimin e standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit, raportimit dhe kontrollit, gjë që ndihmon jo 
vetëm në vendimmarrjen e bankave tregtare, por edhe të bankës qendrore. 

Prandaj, IHd-të pritet që të ndikojnë jo vetëm në nxitjen e aktivitetit 
prodhues të vendit, por në të njëjtën kohë të kenë efekte të drejtpërdrejta dhe 
të tërthorta edhe në sistemin financiar shqiptar. Në mënyrë direkte, firmat e 
huaja prodhuese do të kenë nevojë për transferta dhe shërbime financiare 
(pagesa të pagave nëpërmjet rrjeteve aTM, POS) të cilat do të kryhen nga 
sistemi financiar vendas. Kompanitë ndërkombëtare të cilat investojnë në vend 
do të shfrytëzojnë burimet kredituese të bankave vendase për të shmangur 
rreziqet nga kursi i këmbimit dhe normat e interesit.

Sistemi bankar shqiptar ka pasur zhvillime të shumta lidhur me pronësinë e 
tij. Që prej krijimit të tij, mbizotërimi i bankave në pronësi të Shtetit Shqiptar 
ka ardhur duke u zvogëluar dhe mjetet e bankave të huaja sot përbëjnë mbi 
90 për qind të sistemit bankar. 

rritja e numrit të bankave të huaja në sistem është favorizuar edhe nga fakti që 
investime të tilla në Shqipëri nuk janë penalizuar; kriteret për të hapur një bankë 
janë të ngjashme si për bankat e huaja, edhe për ato me kapital vendas. 

Pronësia aktuale është e larmishme dhe numëron investitorë të huaj nga 
austria, Italia, greqia, SHBa, Turqia, gjermania, Bullgaria, Malajzia e disa 
vende arabe. Bankat greke janë të pranishme në treg që nga viti 1996, po 
kështu edhe investimi gjerman dhe italian. Ndërkohë, prania e këtij të fundit 
është rritur rishtazi në mënyrë të konsiderueshme, duke u bërë një nga aktorët 
më të rëndësishëm të tregut. Investimet dominuese mund të konsiderohen ato 
të austrisë, pronësia e të cilave ka ardhur si rezultat i përvetësimit të bankës 
më të madhe vendase me kapital shtetëror. 

Prania e hershme e bankave të huaja në sistemin bankar shqiptar ka 
ndikuar në ngritjen e një sistemi bankar stabël dhe rritjen e qëndrueshme 
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të tij. Pavarësisht goditjeve të pësuara në vitin 1997 apo krizës së panikut të 
vitit 2002, në asnjë rast performanca e sistemit nuk ka qenë burim i krizës 
apo destabilitetit. Më përpara, bankat e huaja janë treguar konservatore në 
shtrirjen gjeografike të aktivitetit të tyre; por hyrja në treg e Bankës raiffeisen 
i ka shtyrë ato të jenë më aktive, çka duket qartë në shumëllojshmërinë e 
produkteve të ofruara në treg, rritjen e agresivitetit në kredidhënie, si dhe në 
ndjekjen e strategjive të qarta për të rritur ose ruajtur pjesën e tyre të tregut. 

Sidoqoftë, përfitimet ekonomike nga prania e bankave të huaja nuk kanë 
arritur ende në masën e duhur. Mbetet akoma larg asaj që do të dëshironim, 
përsa i përket rritjes së cilësisë së informacionit si për publikun e gjerë, ashtu 
dhe për bankën qendrore, uljen e kostos së ndërmjetësimit, përmirësimin 
e mëtejshëm të administrimit të rrezikut, si dhe njësimin e sistemeve të 
kontabilitetit dhe raportimit financiar. 

Tani, le të ndalemi shkurtimisht në marrëdhënien e mundshme financiare 
midis sistemit bankar shqiptar dhe fluksit të investimeve të huaja prodhuese. 
Sigurisht që, ndikimi pozitiv në rritjen ekonomike që kanë investimet e huaja 
direkte varet shumë nga rrethanat në vendet pritëse të tyre. Kjo kërkon si 
parakusht të rëndësishëm një shkallë të konsiderueshme të zhvillimit të sistemit 
financiar. Një sistem financiar i zhvilluar përmirëson eficiencën e alokimit të 
burimeve dhe në këtë kontekst, përmirëson më tej kapacitetin absorbues të 
vendit ndaj hyrjes së IHd-ve.

Hyrja e investitorëve të huaj do të drejtojë përqendrimin e segmenteve të 
tregut drejt bizneseve të mëdha. Impakti i tyre së bashku me aftësinë kredituese 
të tregut tonë bankar, mendohet të jetë prova vendimtare për suksesin e tyre 
në Shqipëri.

Konkretisht, rrethanat në Shqipëri janë të tilla që tregu ka shpërndarje jo 
normale të totalit të mjeteve midis bankave. Po përmendim bankat sepse 
sistemi financiar, për nga totali i mjeteve zotërohet në mbi 90 për qind nga 
sistemi bankar. Institucionet e tjera financiare jo bankare luajnë një rol shumë 
më të vogël se bankat tregtare. Përsa i përket këtyre të fundit, në treg gjenden 
emra kontribuesish (bankash) cilësorë. Prania e tyre, në realitet, shërben si një 
faktor tërheqës në favor të thithjes së IHd-ve. 

Por nga ana tjetër, përqendrimi i aseteve dhe kredive bankare në pak 
banka tregtare mbart rreziqet që të krijojë një situatë oligopolistike, ku pak 
lojtarë kanë në dorë kushtet për kredi të reja. Kjo do të vinte në vështirësi 
dhe do të rriste koston e investimeve qofshin këto në sektorin publik, privat 
apo atë familjar. Pavarësisht se deri në këto momente nuk janë vërejtur 
fenomene të manipulimit të çmimeve dhe ushtrimit të pozitave dominuese 
në treg, e vlerësoj të nevojshme nxitjen e një procesi gjallërimi të elementeve 
të tregut financiar, në përgjithësi. Ky treg ka nevojë për angazhimin real në 
ndërmjetësimin eficient të burimeve financiare në të gjitha segmentet e tij. 
Institucionet financiare jo banka duhet të bëhen më aktive, duke zgjeruar 
aktivitetin në segmentet e tregut në të cilat ato operojnë. Në lidhje me sistemin 
bankar, Banka e Shqipërisë e vlerëson shumë të rëndësishëm rigjallërimin e 
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disa institucioneve, aktiviteti i të cilave përbën një pjesë të vogël të tregut 
bankar. Këto institucione duhet të bëhen më aktive, duke marrë më shumë 
përgjegjësi në përputhje me planet e tyre të biznesit, të gjejnë forma të reja 
organizimi e bashkëpunimi ndërmjet tyre, për të rritur konkurrencën dhe të 
sigurojnë një rishpërndarje më të drejtë të aktivitetit bankar në tregun tonë.

4) SFIdaT E SISTEMIT Në Të ardHMEN.

disa sektorë të ekonomisë si bujqësia, ende vazhdojnë të kreditohen pak 
ose aspak. Kontributi i kreditit bankar në investime prodhuese është ende i ulët 
dhe për më tepër, duke konsideruar peshën e lartë që zë kredia në mbështetje 
të aktivitetit tregtar, mund të dilet në konkluzionin se pjesa më e madhe e 
kredisë shkon për financimin e importeve. Po kështu, shkalla e përdorimit të 
sistemit bankar nuk është në parametrat që përcaktohen nga objektivat për 
zhvillimin ekonomik të vendit. Për më tepër, shkalla e përdorimit të cash-it në 
ekonomi është tepër e lartë. Së bashku, këto fenomene nxisin informalitetin 
dhe reduktojnë eficiencën e politikës monetare. është detyrë dhe përgjegjësi 
e sistemit financiar që në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe me 
autoritetet e tjera shtetërore, të bëjë të gjitha përpjekjet për të mundësuar 
zgjidhjen e këtyre problemeve. 

Në përfundim do të thosha se:

Si rezultat i reformave të ndërmarra, sistemi bankar shqiptar, si pjesa 
më dinamike e sistemit financiar ka shënuar progres të vazhdueshëm gjatë 
viteve të fundit. Ky progres është fryt i vizionit të qartë dhe seriozitetit me 
të cilin e kanë trajtuar autoritetet shqiptare reformimin e sektorit bankar, 
bashkëpunimit të frytshëm që kanë patur këto autoritete me institucionet 
financiare ndërkombëtare si FMN e BB për hartimin e strategjive afatmesme 
e më tej, për zhvillimin e këtij sektori si një sektor jetik i ekonomisë së tregut, 
si dhe i sfidave të shumta me të cilat ai është ndeshur gjatë këtyre viteve. 

Sistemi bankar shqiptar paraqitet i sigurtë, i shëndoshë, në një proces 
reformimi e konsolidimi të vazhdueshëm duke kaluar në një fazë cilësisht të re, e 
cila do t’i ofrojë biznesit dhe klientelës së bankave një shërbim bankar modern, 
që synon arritjen e niveleve dhe standardeve të bankave perëndimore. 

gjithashtu, në lidhje me aspiratat e ekonomisë shqiptare dhe strategjitë 
për hapjen e mëtejshme të saj ndaj investitorëve të huaj, gjykojmë se këto 
ndërmarrje do të kenë një ndikim pozitiv në fushën makroekonomike, 
teknologjike dhe institucionale të vendit.

Shkalla e zhvillimit të sistemit bankar dhe flukset e IHd-ve në ekonomi janë 
faktorë që ndikojnë njëri-tjetrin në mënyrë të dyanshme. Kështu, në qoftë se 
Shqipëria arrin të tërheqë flukse të qëndrueshme dhe afatgjata IHd në vitet 
e mëvonshme, kjo do të ndikojë edhe në zhvillimin e mëtejshëm të sistemit 
financiar, duke rritur kërkesën për produkte bankare si nga firmat e huaja, 
ashtu edhe nga ato vendase. 
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arTIKUjT E BOTUar Në BULETININ EKONOMIK 2007*  

INFOrMacION MBI MOdULIN E rEZErvëS NdërKOMBëTarE dHE 
LIKUIdITETIT Në vaLUTë Të HUaj

Hilda Shijaku 

Materiali jep një informacion mbi komplikimin e modulit të rezervës 
ndërkombëtare dhe likuiditetit në valutë të huaj si një statistikë e rëndësishme 
makroekonomike, e detyrueshme për t’u raportuar prej standardeve SddS, 
në të cilin Shqipëria synon të anëtarësohet në fund të vitit 2007. Komplikimi 
i kësaj statistike është në përputhje me “Udhëzuesin e Modulit të rezervës 
Ndërkombëtare dhe Likuditetit në valutë të Huaj, FMN, 2001” dhe komplikohet 
për herë të parë në Shqipëri. 

TENdENca E ÇMIMEvE Në SHQIPërI Në KraHaSIM ME grEQINë dHE 
ITaLINë. ÇFarë MUNd Të THEMI Për KONvErgjENcëN? 

Elvana Troqe, valentina Semi

Meqenëse Shqipëria ka si një nga objektivat e saj parësorë pranimin në 
Bashkimin Evropian(BE) dhe një nga kriteret kryesore të anëtarësimit në BE dhe 
më pas në Bashkimin Monetar Evropian (EMU), është stabiliteti i çmimeve,  ky 
artikull shqyrton tendencën e çmimeve në vend, në krahasim me çmimet e 
greqisë dhe Italisë.  Këto dy vende janë përzgjedhur pasi janë të anëtarësuara 
në BE dhe përbëjnë dy nga partnerët tregtarë më kryesorë të Shqipërisë. Për të 
krahasuar ecurinë e çmimeve ndërmjet vendeve, në mungesë të të dhënave 
për vlerat absolute të çmimeve, autorët janë bazuar në seritë e të dhënave 
të indekseve të çmimeve të konsumit. Këto indekse janë ndarë në 12 grupe 
kryesore për të treja vendet, por kanë ndryshime në peshat e këtyre grupeve, 
në ndarjen e grupeve në nëngrupe dhe peshat përkatëse. Konkluzioni më 
i rëndësishëm në këtë material është se në asnjë rast nuk është konstatuar 
divergjencë në normat e inflacionit për të 12 grupet e indeksit të çmimeve të 
konsumit, midis Shqipërisë dhe dy vendeve të tjera, Italisë dhe greqisë. 

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. 

juna Bozdo, Irini Kalluci

artikulli trajton përputhshmërinë e ligjit nr. 9662, datë 18.12.1996 “Për 
bankat në republikën e Shqipërisë” me kuadrin rregullativ mbikëqyrës 

Mars 2007

Qershor 2007
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ekzistues si dhe ndërhyrjet për ndryshime rregullative, që lindin nga zbatimi i 
dispozitave të direktivës 2000/12/BE të konsoliduar me direktivën 2006/48/
BE.    

aKTIvITETI KrEdITUES: MUNgESa dHE PrUrjET E Një FaKTOrI Të 
rëNdëSISHëM ZHvILLIMI

Elona Bollano, gerond Ziu
 
Ky artikull trajton çështjen e rritjes së kreditimit të vrullshëm në vend, i cili 

ushtron një ndikim të madh, jo vetëm në aktivitetin bankar, por edhe në të 
gjithë ekonominë e vendit. Bazuar në literaturë dhe në eksperiencën e vendeve 
të tjera, materiali përpiqet të analizojë 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. 
artikulli përpiqet gjithashtu, të identifikojë mundësitë dhe rreziqet që mund 
të evidentohen, si rrjedhojë e zhvillimeve të vrullshme, pasojë e aktivitetit të 
kreditimit dhe të zhvillimit të sistemit bankar.     

* Artikujt e paraqitur në këtë botim, nuk shprehin gjithmonë opinionin zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
Këtyre artikujve lutemi t’u referoheni si mendime personale të autorëve.
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arTIKUj

INFOrMacION MBI rEZULTaTET E vrOjTIMIT PraNë 
FaMILjEvE*

aBSTraKT

Materiali në vijim jep informacion mbi karakteristikat kryesore të dërgesave 
në para të emigrantëve në Shqipëri, parë nga këndvështrimi i familjeve 
pritëse. Pavarësisht nga studimet e shumta për ndikimin social, demografik 
dhe ekonomik të emigracionit, ende ka një njohje pjesore të kësaj dukurie 
tek ne. Pak dihet rreth karakteristikave, dinamikës, ecurisë dhe ndikimit të 
këtyre dërgesave në nivele personale, familjare dhe komuniteti. Ky material, 
sjell një kontribut shtesë në njohjen e zhvillimit të kësaj dukurie, parë nga 
këndvështrimi i familjeve pritëse të remitancave.

HyrjE

dukuria social-ekonomike e emigrimit të punës është tashmë fakt në jetën 
e përditshme të shqiptarëve. gjithkush nga ne ka një të afërm ose të njohur 
që punon dhe jeton jashtë vendit. 

duke marrë parasysh informalitetin, që ka shoqëruar në masë këtë dukuri në 
Shqipëri, pra një numër të madh të emigrantëve shqiptarë të padokumentuar, 
vlerësimi i saktë i numrit të tyre është i pamundur. Megjithatë, sipas studiuesve 
të ndryshëm vlerësohet se nga Shqipëria, me një popullatë prej rreth 3.2 
milionë banorësh, gati 1 milion kanë emigruar, kryesisht në greqi dhe Itali 
(Lianos and glystos, 2004). 

Ngushtësisht të lidhura me emigracionin janë remitancat1 – transaksionet 
monetare ndërmjet emigrantëve, në vendet pritëse dhe të afërmve të tyre, në 
vendet e origjinës. 

remitancat përbëjnë një mekanizëm të rëndësishëm për transferimin e 
burimeve (rezervave) nga vendet e zhvilluara në vendet në zhvillim (russell 
1992) si dhe janë ndër flukset më të mëdha të financimit të jashtëm për 
vendet në zhvillim (ratha 2003). 

vëmendja për ndikimin e remitancave në Shqipëri, vjen nga madhësia, 
frekuencat dhe prirjet që së bashku kanë karakterizuar këto flukse në vite. Për 
periudhën 2000-2006, në nivel makroekonomik, këto flukse zënë mesatarisht 
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13.8 për qind të PBB-së, duke luajtur rol të rëndësishëm në mbështetje të 
bilancit të pagesave. remitancat janë gjithnjë e më të rëndësishme krahasuar 
me flukset e tjera valutore, të lidhura me aktivitetet ekonomike, duke qëndruar 
në 65 për qind të të ardhurave nga aktiviteti tregtar dhe duke u përllogaritur 
mesatarisht 133 për qind më të larta se të ardhurat nga turizmi. remitancat 
familjare përbëjnë gati 86 për qind të transfertave korente, duke eklipsuar 
burime të tjera mbështetëse për ekonominë. Flukset e remitancave kanë qenë 
zakonisht më të larta se investimet e huaja direkte, madje gati 4 herë më të 
mëdha. 

Pra, të dhënat tregojnë se remitancat janë një burim i rëndësishëm valutor 
dhe likuiditeti për Shqipërinë. 

Të dhënat e agreguara të remitancave, megjithatë, tregojnë pak për 
dobinë e tyre tek marrësit ose për mënyrën sesi marrësit i përdorin këto fonde, 
duke vështirësuar analizën e ndikimit të tyre në nivel mikro. vrojtimet pranë 
familjeve dëshmojnë rëndësinë e këtyre flukseve në nivelin e të ardhurave të 
familjeve pritëse. remitancat kontribuojnë në: përmirësimin e standardit të 
jetesës; shëndet dhe edukim më të mirë si dhe në krijimin e vlerave humane 
dhe financiare. 

Pavarësisht nga studimet e shumta për ndikimin social, demografik dhe 
ekonomik, ende ka një njohje pjesore të kësaj dukurie tek ne. Pak dihet rreth 
karakteristikave, dinamikës, ecurisë dhe ndikimit të këtyre flukseve në nivele 
personale, familjare dhe komuniteti. 

Ky studim, sjell një kontribut shtesë në njohjen e zhvillimit të kësaj dukurie, 
parë nga këndvështrimi i familjeve pritëse të remitancave. Më poshtë, në 
seksionet 1 dhe 2, do të gjeni qëllimin e organizimit të këtij vrojtimi si dhe 
shkurtimisht metodologjinë e tij. Në seksionin 3 do të ndalemi në analizën e 
rezultateve të vrojtimit. Seksioni 4 përfshin gjetjet dhe rekomandimet e dala. 

1. QëLLIMI I vrOjTIMIT.

Synimi kryesor i Bankës së Shqipërisë është vlerësimi sa më i saktë i flukseve 
hyrëse të remitancave, për nevoja të hartimit të bilancit të pagesave dhe 
analizave të ndryshme në nivel makro. Nisur nga shkalla e lartë e informalitetit 
që karakterizon këto flukse, hulumtimi i tyre me vrojtim merr një rëndësi të 
veçantë. Pra, vrojtimi me intervistim i përfituesit të fundit të këtyre fondeve 
(familjes pritëse) është opsioni më optimal, në këto kushte. 

vrojtimi paraqet informacion në nivel rural, urban dhe kombëtar. Zgjedhja 
e familjeve për vrojtim është përfaqësuese për të gjithë territorin e republikës 
së Shqipërisë, duke e bërë këtë vrojtim të besueshëm dhe një instrument real 
për analiza të mëtejshme. 

Informacioni i mbledhur mundëson analizën e ndikimit të remitancave në politikat 
social-ekonomike dhe në zonat rurale, urbane si dhe në shkallë kombëtare. 
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vrojtimi pranë familjeve përqendrohet në aspekte të ndryshme, të lidhura 
me karakterizimin e remitancave, të dërguara nga emigrantët shqiptarë. ai 
përfshin një sërë përmasash për matjen e fluksit vjetor të remitancave në 
vend, frekuencën, kanalizimin, përdorimin si dhe prirjet e këtyre flukseve. 

1.1 Objektiva kryesorë.

Kontribuon në njohjen e familjeve shqiptare që përfitojnë remitanca nga 
familjarët dhe/apo të afërmit e tyre jashtë si dhe ofron informacion bazë për 
hartimin e politikave ekonomike dhe sociale, për maksimizimin e dobishmërisë 
së përdorimit të tyre në vend. 

1.2 Objektiva specifikë.

(i) Sigurimi i informacionit lidhur me vëllimin, origjinën, frekuencën dhe 
përdorimin e remitancave në Shqipëri. 

(ii) Sigurimi i informacionit lidhur me përdorimin e kanaleve zyrtare dhe 
jozyrtare në transferimin e remitancave, si dhe shkallën e përfshirjes së 
familjeve pritëse në sistemin financiar shqiptar.

(iii) Sigurimi i informacionit lidhur me përdorimin e dërgesave në 
Shqipëri. 

2. METOdOLOgjIa.

2.1 Përcaktimi i mostrës (zgjedhjes) për vrojtim.

vrojtimi pranë familjeve u organizua në bashkëpunim me Institutin e 
Statistikave (INSTaT), i cili përcaktoi popullatën e familjeve për vrojtim, si 
dhe realizoi intervistimet, gjatë muajit nëntor të vitit 2006. Në të përfshihen 
familjet shqiptare të cilat kanë rezultuar të kenë dërgesa nga jashtë në 
formën e remitancave, nga familjarët me banim jashtë kufijve të republikës 
së Shqipërisë. Për këtë INSTaT ka përdorur të dhënat e LSMS2-së, të drejtuar 
dhe të administruar nga Banka Botërore, në vitin 20023. 

LSMS, pjesë e programit të studimeve të Bankës Botërore mbi Matjen e 
Nivelit të jetesës, është një instrument shumë i rëndësishëm për përcaktimin 
e nivelit të jetesës në vendet në zhvillim. Ky vrojtim, në Shqipëri, është 
organizuar rreth një vit më vonë, pas regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë 
dhe të Familjeve (Population and Housing census) zhvilluar në prill të vitit 
2001. vrojtimi (LSMS), gjatë muajve prill - korrik 2002. Mostra e përcaktuar 
për vrojtim përshiu 450 njësi kryesore për të gjithë territorin e republikës së 
Shqipërisë, me nga 8 familje për njësi. Pra, mostra për vrojtim ka përfshirë 
3600 familje. 

Nga studimi i mësipërm, INSTaT ofroi për Bankën e Shqipërisë një mostër 
vrojtimi prej rreth 1017 familjesh, të cilat rezultojnë familje shqiptare që presin 
dërgesa remitancash nga emigrantët. 
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2.2 Instrumenti për marrjen e informacionit.

Pyetësori i vrojtimit u hartua nga Banka e Shqipërisë. renditja e shumicës 
së pyetjeve lehtëson dhe sistemon informacionin e mbledhur përgjatë 
rubrikave. Informacioni i kërkuar është sasior dhe cilësor. Pyetësori përmban 
23 pyetje të përmbledhura në 5 rubrika kryesore që përfshijnë: (i) informacion 
të përgjithshëm për përbërjen dhe vendndodhjen e familjeve; (ii) të ardhurat 
familjare; (iii) remitancat dhe kursimet në Shqipëri; (iv) investimin e kursimeve; 
dhe (v) të tjera. 

2.3 Puna në terren.

Informacioni i vrojtimit u mblodh me intervista direkte. Intervistuesit vizituan 
familjet e zgjedhura, më shumë se një herë, për të plotësuar intervistimin, në 
rastet kur informacioni nuk mundi të mblidhej në vizitën e parë apo personi 
nuk gjendej në shtëpi. 

Ekipi i intervistuesve u përzgjodh nga INSTaT dhe përbëhej nga individë, të 
cilët ishin aktivizuar më parë, në intervistimet e bëra, në kuadër të LSMS-së. 
Intervistuesit u njohën me pyetësorin dhe njëkohësisht, ishin njohës të mirë të 
mostrës për vrojtim. 

Për më tepër, puna në terren është mbikëqyrur nga personi përgjegjës, i 
caktuar nga INSTaT për këtë vrojtim, për të siguruar cilësi në informacionin e 
mbledhur dhe plotësimin e standardeve të besueshme. 

2.4 Përpunimi i informacionit.

Hedhja e të dhënave dhe përpunimi i pyetësorëve u krye nga Banka e 
Shqipërisë. Për të marrë vlerësime të sakta dhe statistikisht domethënëse, të 
dhënat e përftuara nga vrojtimi, janë peshuar. INSTaT ka përllogaritur peshat 
për çdo familje të vrojtuar. Peshimi i informacionit të mbledhur ka qenë hapi 
i parë i punës për analizën e rezultateve të këtij vrojtimi. 

3. aNaLIZa E rEZULTaTEvE Të vrOjTIMIT.

rezultatet statistikore të vrojtimit të paraqitura në vijim, mundësojnë analizën 
e karakteristikave të flukseve të remitancave, përfituar nga familjet shqiptare 
si dhe përdorimin e tyre.

3.1 PrOFILI I FaMILjEvE Që PërFITOjNë rEMITaNca. 

Sipas vrojtimit rreth 189,736 nga 728,000 ose rreth 26 për qind e familjeve 
në territorin e republikës së Shqipërisë, përfitojnë dërgesa nga jashtë në 
formën e remitancave. 

Shpërndarja gjeografike e familjeve tregon se remitancat, në masën më të 
madhe, janë të përfituara nga popullsia e Tiranës (19 për qind), e vlorës (12 
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për qind), e Shkodrës (11 për qind) dhe e Fierit (8 për qind); (tabela 1 dhe 
tabela 1 në aneksin bashkëngjitur). 

Fluksi mesatar vjetor i remitancave për familje, vlerësohet afërsisht në 
1,897 euro dhe ndryshon nga qyteti në qytet. 

Tabela 1 në aneksin bashkëngjitur, paraqet rezultate përshkruese mbi 
numrin e familjeve përfituese si dhe mesataren vjetore (në euro) të remitancave 
për familje, sipas qyteteve në territorin shqiptar. Familjet në Kuçovë, Peqin 
dhe Pogradec shfaqin fluksin më të ulët të remitancave gjatë vitit (nën 1,000 
euro), ndërkohë që, në Pukë, Tropojë, Bulqizë dhe gramsh hasen vëllimet më 
të larta të remitancave për familje (në një interval nga 3,000 deri në 8,000 
euro në vit). 

Tabelë 1. Shpërndarja gjeografike e familjeve përfituese dhe fluksi i remitancave për 
vitin 2005 .
Qarku Popullsia* Sipërfaqja (km.²) rrethi Nr. Familje Shuma (euro)
 Berat 193,855 1,802 Berat, Kuçovë, Skrapar 11,396 13,312,843
 dibër 191,035 2,507 Bulqizë, dibër, Mat 10,787 23,121,223
 durrës 247,345 827 durrës, Krujë 15,622 21,442,827
 Elbasan 366,137 3,278 Elbasan, gramsh, Librazhd, Peqin 13,810 16,890,509
 Fier 384,386 1,887 Fier, Lushnje, Mallakastër 29,825 40,166,439
 gjirokastër 114,293 2,883 gjirokastër, Përmet, Tepelenë 8,423 13,763,310
 Korçë 266,322 3,711 devoll, Kolonjë, Korçë, Pogradec 15,759 14,317,155
 Kukës 112,050 2,373 Has, Kukës, Tropojë 9,303 13,246,747
 Lezhë 159,792 1,581 Kurbin, Lezhë, Mirditë 11,110 14,008,983
 Shkodër 257,018 3,562 Malësi e Madhe, Pukë, Shkodër 17,970 57,741,055
 Tiranë 601,565 1,586 Kavajë, Tiranë 26,663 63,541,383
 vlorë 193,361 2,706 delvinë, Sarandë, vlorë 19,068 49,704,523
TOTaL 3,087,159 28,703 189,736 341,256,998

*regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, viti 2001.

remitancat janë më të shpeshta në zonat rurale. rreth 59 për qind e familjeve 
pritëse banojnë në zonat rurale dhe rreth 41 për qind e tyre, në zonat urbane. 
Po kështu, në zonat rurale, totali i përfituar gjatë vitit përfaqëson rreth 64 për 
qind të totalit të përgjithshëm të remitancave vjetore. 

Tabelë 2. Shpërndarja zonale e remitancave.
Mesatarja vjetore (euro) % ndaj shumës % ndaj nr. të familjeve

rurale 2029.4 63.9 58.7
Urbane 1624.8 36.0 41.3
Total 100 100

Nga analiza mbi madhësitë e familjeve pritëse të remitancave, rezulton se 
ato janë të madhësisë së mesme, me afërsisht 3.5 pjesëtarë për familje. 

rreth 72 për qind e tyre, rezultojnë se janë deri në 4 pjesëtarë dhe 22 për 
qind, deri në 6 pjesëtarë për familje. 
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Grafik 1. Madhësia e familjeve. 
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Grafik 2. Të ardhurat mesatare mujore
për familje (në lekë). 

3.2 Të ardhurat familjare.

Të ardhurat mujore për familje nuk janë të 
shpërndara normalisht. grafiku 2, paraqet 
histogramën e frekuencave të të ardhurave mujore 
për familje. Mesatarisht, ato vlerësohen në nivelin 
39,382 lekë. Në përqindëshin e 25-të vëllimi i të 
ardhurave mujore vlerësohet rreth 22,000 lekë dhe 
në përqindëshin e 75-të arrin nivelin 49,500 lekë 
(tabelë 3 në aneksin bashkëngjitur). 

Për familjet e zonave urbane, të ardhurat mesatare 
mujore vlerësohen në intervale më të larta se ato në 
zonat rurale. 

Të ardhurat mujore për familjet që jetojnë në 
zona rurale, vlerësohen mesatarisht në 34,787 lekë 
(grafik 1 dhe tabelë 4 në aneksin bashkëngjitur). 

Në zonat urbane, mesatarja e të ardhurave 
mujore për familje vlerësohet 46,038 lekë (grafik 2 
dhe tabelë 4 në aneksin bashkëngjitur). 

rreth 51 për qind e familjeve raportojnë të jenë 
të përfshira në sipërmarrje të vogla biznesi apo 
aktivitete bujqësore. Kontributi i këtyre kategorive 
në të ardhurat mujore të familjeve vlerësohet 
mesatarisht në rreth 19 për qind të buxhetit mujor 
familjar (tabelë 3.). 

Normalisht, për familjet e zonave rurale, të 
ardhurat nga aktivitetet bujqësore zënë mesatarisht 
21 për qind të të ardhurave totale mujore dhe të 
ardhurat nga përshirja në sipërmarrje biznesi, zënë 
4 për qind. Po kështu, në zonat urbane përfitimet 
nga sipërmarrje biznesi, vlerësohen mesatarisht në 
11 për qind të të ardhurave mujore. 

Burimet e të ardhurave Kontributi mesatar mujor (%) Frekuenca 
aktivitete bujqësore  11.6  84,209 
aktivitete biznesi  6.6  16,967 
rroga (shtet ose privat)  19.6  55,035 
Pension  15.7  107,821 
Ndihmë sociale  0.6  11,404 
Punë e rastësishme  3.3  17,888 
remitanca  40.7  168,703 
Të tjera  1.8  8,902 
TOTaL  100.0  186,844 

Tabelë 3. Të ardhurat 
familjare mujore sipas 

burimeve kryesore. 
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Të dhënat e vrojtimit tregojnë se remitancat përfaqësojnë një burim kritik të 
ardhurash për familjet, duke zënë mesatarisht 40.7 për qind të të ardhurave 
mesatare mujore. 

Në zonat rurale, ndikimi është më i theksuar dhe mesatarisht, vlerësohet në 
45.7 për qind. Ndërkohë që, në zonat urbane kontributi i remitancave në të 
ardhurat mujore për familje, arrin në 36.7 për qind (tabelë 4.).

Zona rurale Zona urbane
Mesatare 45.7 36.7
Përqindëshi 25 25 16

50 42 33
75 67 51

vlerësimet empirike tregojnë gjithashtu, se niveli dhe ashpërsia e varfërisë 
reduktohen ndjeshëm, përmes familjeve pritëse të remitancave. 

Stastistikat përshkruese të të ardhurat ditore për frymë (tabelë 5.) tregojnë 
se, përjashtuar kontributin e remitancave, familjet në pothuajse 40 për qind 
të rasteve, do të rezultonin nën kufirin e varfërisë4.

Me remitanca Pa remitanca
Mesatarja  457  283 
devijimi standard  408  286 
Minimumi  33  7 
Maksimumi  4,093  3,333 
Përqindëshi 10  148  67 

20  208  108 
25  228  123 
30  253  138 
40  300  176 
50  350  222 
60  417  270 
70  500  308 
75  533  333 
80  604  387 
90  836  525 

Perceptimi i familjeve lidhur me ndikimin e remitancave në situatën e tyre 
financiare, tregon se remitancat, përgjithësisht vlerësohen me ndikim pozitiv. 
vetëm në 21 për qind të rasteve, familjet shfaqen pesimiste për impaktin 
e remitancave në përmirësimin e situatës së përgjithshme financiare (tabelë 
6.). 

Frekuenca  (%)
asnjë përmirësim 39,132 20.9
Një përmirësim i vogël 91,278 48.9
Një përmirësim i rëndësishëm 56,434 30.2
Total 186,844 100.0

Tabelë 4. Kontributi i 
remitancave sipas zonave 
rurale dhe urbane në 
buxhetin familjar mujor (në 
përqindje).

Tabelë 5. Statistika 
përshkruese, të ardhurat 
ditore për frymë (në lekë). 

Tabelë 6. Ndikimi i 
remitancave në situatën e 
përgjithshme financiare. 
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rreth 53 për qind e familjeve ia dalin të kursejnë gjatë vitit, me frekuencë 
më të lartë në zonat rurale (62 për qind). Kursimi mesatar vjetor, për totalin 
e familjeve që kanë raportuar kursime, vlerësohet në 63,115 lekë (ose 508 
euro). 

Nr. familjesh 186,844

Mesatarja 63,115

Përqindëshi

10 -

20 -

25 -

30 -

40 -

50 10,000

60 30,000

70 50,000

75 60,000

80 100,000

90 200,000

Ndërkohë që, rreth 30 për qind e familjeve pritëse të remitancave zotërojnë 
një llogari bankare, në masën më të madhe kursimet mbahen në cash. 

Të pyetur për preferencat mbi ku dëshirojnë t’i mbajnë kursimet, sipas 
shkallës së rëndësisë nga 1 (më pak e rëndësishme) në 5 (më shumë e 
rëndësishme) me mundësitë: në bankë, në shtëpi dhe investime, rezulton se 
familjet parapëlqejnë t’i mbajnë kursimet në bankë (me shkallë rëndësie 3.87). 
Ndërkohë që, akoma një numër i konsiderueshëm familjesh parapëlqejnë t’i 
mbajnë kursimet në shtëpi (me shkallë rëndësie 3.39). Mundësia e investimeve 
është konsideruar më pak e dëshirueshme (shkalla e rëndësisë 2.37).

3.3 remitancat.

Pjesa e të ardhurave që emigranti dërgon në vendin e origjinës, varet nga 
një sërë faktorësh si profili i emigrantit5, niveli i pagës, kostoja e jetesës në 
vendin pritës, luhatshmëria e monedhës në vendin e origjinës, diferenca në 
interesa për kursime, mes vendit të origjinës dhe atij pritës etj.. 

rezultatet e vrojtimit tregojnë se numri i emigrantëve shqiptarë, të cilët i 
dërgojnë remitanca familjeve në Shqipëri, të paktën 1 herë në vit, përllogaritet 
afërsisht në 242,517. Emigrantët shqiptarë kanë një tendencë të lartë për të 
kursyer; me një nivel mesatar vjetor kursimesh të vlerësuar në rreth 5,390 
euro për familje (Nicolaas de Zwager and al., 2005). 

Evidencat e shumë studimeve, sugjerojnë që dërgesa në vendet e origjinës, 
deri në 1/3 e të ardhurave mujore të emigrantëve, është më e shpeshtë. 

Tabelë 7. Kursimi mesatar 
vjetor i familjeve (në lekë). 
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Grafik 3. Frekuenca në dërgesa
të emigrantëve (në euro). 

Sipas përllogaritjeve tona, mesatarja e dërgesave për emigrant, përllogaritet 
në rreth 1,310 euro në vit (grafik 3 dhe tabelë 8).

Nr. emigrantësh 242,517
Mesatarja 1,310
Minimumi 20
Maksimumi 30,000
Përqindëshi 10 161

20 290
25 400
30 483
40 580
50 900
60 1,000
70 1,500
75 1,610
80 2,000
90 3,000

Struktura e dërgesave ndryshon, gjithashtu, sipas 
periudhës në emigrim. Shpesh, ndeshet shqetësimi 
i zvogëlimit të remitancave me kalimin e kohës, 
si në vëllim total ashtu edhe në nivel dërgese për 
emigrant, për pasojë të rënies së ritmeve migratore 
apo zvogëlimit të gatishmëisë së emigrantëve, për të 
mbështetur financiarisht familjet e tyre në origjinë. 

Për më tepër, literatura sugjeron se edhe me 
vazhdimësinë e fenomenit të emigrimit, rënia e 
parashikuar e nivelit për emigrant të remitancave 
është mundshme të ndodhë, si pasojë e bashkimit 
familjar apo integrimit gjithnjë e më shumë të 
emigrantëve në vendet pritëse. Ky proces, redukton 
aftësinë dhe gatishmërinë e emigrantit për dërgesa: 
aftësinë për arsye të rritjes së numrit pjesëtarëve 
që tashmë banojnë në familjen e emigrantit dhe 
gatishmërinë, për arsye të zvoglimit të lidhjeve 
familjare të emigrantit me vendin e origjinës. 

Përllogaritjet shfaqin një prirje lakore të vëllimit total të remitancave 
të dërguara: emigrantët me qëndrim nga 5 deri në 10 vjet jashtë, kanë 
kontributin kryesor në dërgesa përgjatë vitit. Ndërsa, emigrantët e viteve të 
fundit dërgojnë më pak se ata që kanë mbi 10 vjet në emigrim (grafiku 3). 
Përfaqësimi i lartë i grupimit 5-10 vjet, në vëllimin total të remitancave është 
i kuptueshme pasi ky grupim shfaq, njëkohësisht, frekuencat më të larta në 
dërgesa (rreth 55 për qind e dërgesave në zgjedhjen tonë, vijnë nga kjo klasë 
emigrantësh). 

Nga ana tjetër, nëse do të ndalemi në mesataren për emigrant sipas 
grupimeve kohore të sipërpërmendura, nivele më të larta të remitancave 

Tabelë 8. Statistika 
përshkruese, dërgesat 
vjetore për emigrant (në 
euro).
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Grafik 4. Fluksi mesatar vjetor i dërgesave
për emigrant dhe kohëzgjatja në emigrim.

Të tjerë 3%
Bashkëshorti 12%
Vajza 9%
Djali 76%

Grafik 5. Shpërndarja e remitancave sipas
marrëdhënies së dërguesit me përfituesin e tyre

(përqindje ndaj vëllimit të dërguar). 

shfaqin emigrantët që kanë nga 1 në 5 vjet në 
emigrim (mesatarisht në vit ky grupim dërgon 1,539 
euro). Me kalimin e viteve vërehet një rënie në 
nivelin mesatar të dërgesave për emigrant. 

Të dhënat e vrojtimit tregojnë se marrëdhënia mes 
dërguesit dhe përfituesit të remitancave ka rëndësi 
përsa i përket vëllimit të dërgesave, si dhe hedh dritë 
mbi profilin e emigratëve shqiptarë jashtë. Mëse 85 
për qind e dërguesve të remitancave janë djali ose 
vajza e kryefamiljarit. Kjo flet për një lidhje të fortë 
me bërthamën familjare në Shqipëri (grafiku 5). 

Si në frekuencë ashtu edhe në vëllim, vërehet se 
djemtë mbështesin financiarisht familjet në Shqipëri 
(tabelë 9). Megjithëse, në thuajse 20 për qind të 
rasteve emigrantët janë femra (vajza), mesatarja 
vjetore e dërgesave të tyre rezulton e ulët. Lidhjet 
patriarkale autoritare, të cilat janë ende të ndjeshme 
në familjet shqiptare, kushtëzojnë përfshirjen e 
femrave në emigracion (germenji, 2005). Bashkimi 
familjar, ka qenë një nga arsyet kryesore për 
emigracionin e grave nga Shqipëria (Misja, 1998; 
carletto et al, 2004). 

Ndërkohë që, bashkëshortët shfaqin mesataren 
më të lartë të hasur (2,448) në dërgesa. Kjo, pasi 
familja pritëse është drejtpërdrejt e varur financiarisht 
nga këto dërgesa. Prania jo e madhe në numër 
mund të shpjegohet me faktin, që cikli i emigrimit 
për këtë kategori emigrantësh mund të gjykohet 
më i vogël, krahasimisht me grupimet e tjera, pasi 
bashkëshorti ose kthehet ose bashkon familjen në 
vendin pritës. 

Marrëdhënia Nr. % ndaj numrit Mesatare (euro) % ndaj shumës
djali 175,223 72.3 1,380 76
vajza 45,704 18.9 624 9
Bashkëshorti 15,925 6.6 2,448 12
Të tjerë 4,331 1.8 853 1
vëllai 575 0.2 5,775 1
Nusja 595 0.2 1,856 0
Total 242,354 100.0 1,310 100

Lidhur me shpeshtësinë e remitancave, rezulton se në frekuencë të lartë ato 
kryhen një deri në dy herë në vit (69 për qind). Në vetëm 3 për qind të rasteve, 
emigantët dërgojnë remitanca çdo muaj (tabelë 10). 

Ky rezultat është i kuptueshëm nëse kryqëzojmë të dhënat mbi frekuencën 
në dërgesa me ato të kanaleve të dërgimit të remitancave. Kështu, në 59 për 

Tabelë 9. raport 
përmbledhës, dërgesat 

vjetore për emigrant (në 
euro), sipas marrëdhënies 

me përfituesin. 
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Grafik 6. Kanalet e transferimit të remitancave.
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Grafik 7. Shpërndarja e vëllimit të remitancave
sipas vendeve të origjinës.

qind të rasteve, remitancat janë sjellë nga vetë emigranti (grafik 6). afërsia 
gjeografike e Shqipërisë me vendet ku jeton pjesa më e madhe e emigrantëve 
(greqi dhe Itali), mundëson vizitat e emigrantëve, të cilat janë më të ndjeshme 
gjatë sezonit turistik në Shqipëri apo në periudhat e fundvitit. 

 Frekuenca Nr.emigrantësh %
Të vlefshme 1 deri në 2 herë në vit 163.884 69

3 deri në 4 herë në vit 49.515 21
5 deri në 6 herë në vit 15.389 7

cdo muaj 7.164 3
Total 235.952 100

Mungojnë 6.565 3
TOTaL 242.517 100

rezultatet tregojnë preferenca të larta për kanale joformale të transferimit 
të remitancave. rreth 89 për qind e emigrantëve 
shqiptarë, përdorin rrugë joformale për të transferuar 
paratë (grafik 6). Emigrantët nga greqia dhe Italia 
mbizotërojnë mënyrën e transferimit të dërgesave 
nga vetë emigranti (në 83 për qind të rasteve), 
duke theksuar edhe një herë faktin që afërsia 
gjeografike mundëson transferimin e parave në 
rrugë joformale.

Shkalla e përdorimit të rrugëve formale të 
transferimit të parave është shumë e ulët, rreth 11 
për qind. Ndonëse, në vendet pritëse emigrantët 
shqiptarë janë në masë të madhe të njohur me 
sistemin bankar (74.4 për qind e tyre i mbajnë 
kursimet e tyre në banka, në vendet ku ata jetojnë 
–sipas gjetjeve të Nicolaas de Zwager et.al 2005), 
pjesa më e madhe e remitancave shkon në zonat 
rurale, ku shtrirja e sistemit bankar shqiptar është 
e kufizuar. Transfertat nëpërmjet bankave, përbëjnë 
vetëm 6 për qind në totalin e transferuar. 

vendet kryesore nga burojnë remitancat janë 
Italia dhe greqia, në të cilat ndodhet pjesa më e 
madhe e emigrantëve shqiptarë. 

Ndonëse, përsa i përket numrit të emigrantëve 
greqia kryeson sipas vendeve të origjinës (tabelë 2, 
në aneksin bashkëngjitur), për vëllimin e dërgesave 
vendin e parë e zë Italia, me rreth 45.8 për qind të 
totalit (grafik 7.). 

gjithashtu, mesatarja për dërgesat vjetore të 
emigrantëve në Itali, rezulton më e lartë se ajo e 
emigrantëve që jetojnë në greqi. Këto rezultate, 

Tabelë 10. Frekuenca në 
dërgesa. 
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Grafik 8. Kursimi i remitancave.

përkojnë me gjetjet e studimit më të fundëm, të 
ndërmarrë mbi çështje të emigracionit shqiptar6, sipas 
të cilit masa e kursimeve të emigrantëve shqiptarë në 
Itali është më e lartë se ajo e emigrantëve shqiptarë 
në greqi. 

Përveç mbështetjes financiare nëpërmjet 
dërgesave në para, një formë jetër dërgese është 
ajo në të mira materiale. Këto dërgesa, vlerësohen 
mesatarisht 202 euro në vit dhe kanë qenë shtesë e 
flukseve monetare në rreth 36 për qind të rasteve. 

Shkalla e kursimeve të remitancave është shumë 
e ulët. Mëse 59 për qind e familjeve të intervistuara, 
raportojnë se kursejnë në intervalin 0-5 për qind të 
totalit të remitancave dhe 17 për qind, në intervalin 
10-20 për qind (grafik 8.). 

Të pyetur lidhur me pritshmërinë e tyre mbi flukset e remitancave, gati ¾ e 
familjeve përfituese nuk prashikojnë rënie të remitancave, për dy deri në tre 
vitet e ardhshme. Ndërkohë që, 21 për qind e familjeve ka përjetuar rënie të 
fluksit të remitancave ndaj viteve të kaluara si dhe shpreh pesimizëm për të 
ardhmen (tabelë 11). 

Në vitet e ardhshme Total
Më shumë Të njëjtat Më pak

Krahasimisht me 
vitet e kaluara

Më shumë 7,4 8,3 2,8 18,6
Të njëjtat 5,5 40,5 8,7 54,7

Më pak 2,3 3,7 20,8 26,7
Total 15,2 52,4 32,4 100,0

3.4 Përdorimi i remitancave.

është e nevojshme të theksojmë se identifikimi me saktësi i përdorimit të të 
ardhurave shtesë familjare në formën e remitancave, ndarë nga të ardhurat e 
tjera, është i vështirë. Me fjalë të tjera, remitancat rrisin të ardhurat familjare, 
kështu që, ndikojnë sjelljen e tyre për konsum apo kursime. 

Nga analiza e përdorimit kryesor të remitancave vjetore përftojmë skenarin 
e mëposhtëm:

• 41.8 për qind e remitancave janë të orientuara drejt shpenzimeve për 
konsum, që përfshin plotësimin e nevojave të përditshme të familjes 
me ushqim, veshmbathje dhe tipe të tjera të shpenzimeve për konsum 
si orendi shtëpie etj.; 16.4 për qind e remitancave janë përdorur për 
edukim dhe trajtim mjekësor, që konsiderohen të dobishme për vendin 
si investime sociale. 

• 33.9 për qind e remitancave janë me destinacion investimet, rezultat 

Tabelë 11. Prirjet 
e remitancave nga 

këndvështrimi i familjeve 
pritëse.  
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i cili flet për ndikimin ekonomik të remitancave në vend. Me fjalë të 
tjera, ai nënkupton se një e treta e remiancave shkon direkt për të 
financuar aktivitetin e biznesit (6.0 për qind), blerjen e pasurive të 
patundshme (5.8 për qind), ndërtimin e shtëpive (12.3 për qind) dhe 
kursime në bankë (9.9 për qind).

• 6.6 për qind e remitancave ka për destinacion konsumin e ndërmjetëm, 
i cili interpretohet si një burim për të gjeneruar vlera të shtuara. Në 
këtë kategori, përfshihen edhe shpenzimet për shlyerjen e borxheve. 

4. KONKLUZIONE

Në këtë material sollëm disa prej karakteristikave kryesore të remitancave 
në Shqipëri, nga këndvështrimi i familjeve pritëse. 

Nga të dhënat e vrojtimit arritëm në përfundimin se rreth 26 për qind e 
familjeve shqiptare janë përfituese të remitancave. Mesatarja vjetore përfituar 
për familje, vlerësohet në rreth 1,897 euro.

Ndikimi i remitancave në Shqipëri është i rëndësishëm sepse: remitancat 
përbëjnë një burim kritik të ardhurash për familjet pritëse, duke përfaqësuar 
mesatarisht, rreth 41 për qind të të ardhurave mujore. vlerësimet treguan se 
niveli i varfërisë reduktohet ndjeshëm përmes familjeve që presin remitanca. 
Statistikat përshkruese të të ardhurave ditore për frymë, tregojnë se përjashtuar 
kontributin e remitancave, pothuajse 40 për qind e familjeve rezultojnë nën 
kufirin e varfërisë. 

Ndikimi i remitancave nuk ndjehet vetëm në nivel familjeje. Më shumë se 
gjysma e tyre shkojnë në sektorë të ndjeshëm: sipas përllogaritjeve tona, 59 
për qind e familjeve përfituese jetojnë në zona rurale dhe mëse 2/3 e tyre 
drejtojnë një aktivitet prodhues. 

gjithashtu, remitancat e shpenzuara në zonat rurale mund të kenë një efekt 
më të madh se ato të shpenzuara në zonat urbane, pasi ato priren më shumë 
drejt konsumit të mallrave dhe shërbimeve lokale. 

remitancat janë të orientuara, kryesisht, për konsum. Përpjesa e madhe 
e remitancave për konsum tregon qëllimin primar, pjesë e strategjisë së 
emigrantëve dhe e familjeve të tyre në Shqipëri, për të dalë nga varfëria dhe 
për të ngritur nivelin e jetesës. 

Shumë studiues të çështjes së remitancave, pranojnë që herët a vonë këto 
flukse monetare do të vijnë në rënie. Të dhënat tona tregojnë se me kalimin 
e viteve në emigrim, vërehet një rënie në nivelin mesatar të dërgesave për 
emigrant. Për ruajtjen e ekuilibrit makroekonomik si dhe sigurimin në vazhdimësi 
të financimit të deficitit korent, prioriteti qëndron në kanalizimin e tyre drejt 
investimeve. Përdorimi i kanaleve formale dhe joformale për transferimin e 
remitancave ndikon drejtpërdrejt në përdorimin potencial të tyre. vlerësohet 
se pjesa më e madhe e remitancave, transferohet në rrugë jozyrtare (rreth 
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89 për qind). Përdorimi i rrugëve bankare nga ana e emigrantëve, mbetet 
i kufizuar. Një kombinim i kostove të larta të transaksionit si dhe shmangia 
social-ekonomike, bëhet fjalë për familjet në zona rurale dhe /ose me nivel të 
ulët shkollimi, mund të jenë faktorët kryesorë për vazhdimësinë e përdorimit 
të rrugëve joformale, për këto dërgesa. 

Kapaciteti i remitancave për të gjeneruar mirëqenie është i lidhur ngushtësisht 
me përfshirjen e tyre në sistemin financiar. Sipas vrojtimit, gati 1/3 e familjeve 
pritëse ka një marrëdhënie me bankat. 

disa banka greke dhe italiane kanë zgjeruar rrjetin e aktivitetit të tyre në 
Shqipëri. gjithashtu, bankat në Shqipëri kanë zgjeruar bashkëpunimin me 
banka partnere jashtë vendit, kryesisht me Italinë7. Këto shihen si zhvillime 
pozitive në përfshirjen gjithnjë e më shumë, të remitancave në sistem si dhe 
rritjen e shkallës së përdorimit të bankave nga ana e popullsisë. 

Krahas këtyre përpjekjeve, vëmendja duhet të shkojë në rritjen e 
ndërgjegjësimit të popullsisë lidhur me shërbimet bankare dhe jobankare, 
inkurajimin e zgjerimit të sistemit bankar në të gjithë vendin si dhe lehtësimin 
e mundësive të transfertave të parave. 
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aNEKS STaTISTIKOr

Tabelë 1. raport përmbledhës.

Qytete Nr.
familje

Mesatarja 
vjetore (euro) Shuma (euro) % ndaj nr. % ndaj 

shumës
Tropojë 638  3,894 2,484,219  0.3  0.7 
Bulqizë 2,860  3,428 9,803,246  1.5  2.9 
Berat 8,249  1,250 10,309,007  4.3  3.0 
dibër 2,637  2,902 7,652,487  1.4  2.2 
durrës 15,007  1,381 20,728,520  7.9  6.1 
devoll 2,957  1,124 3,323,668  1.6  1.0 
Elbasan 9,483  578 5,480,192  5.0  1.6 
Fier 17,667  1,493 26,373,341  9.3  7.7 
gjirokastër 3,509  1,309 4,594,439  1.8  1.3 
gramsh 1,429  3,316 4,737,995  0.8  1.4 
Has 1,053  1,907 2,007,691  0.6  0.6 
Krujë 615  1,161 714,307  0.3  0.2 
Korçë 4,546  720 3,275,068  2.4  1.0 
Kolonje 5,171  1,030 5,328,341  2.7  1.6 
Kukës 7,612  1,150 8,754,837  4.0  2.6 
Kuçovë 1,593  578 921,323  0.8  0.3 
Kurbin 4,666  1,250 5,830,494  2.5  1.7 
Librazhd 2,353  2,699 6,351,297  1.2  1.9 
Lezhë 6,444  1,269 8,178,490  3.4  2.4 
Lushnje 9,249  1,113 10,293,734  4.9  3.0 
Mallakastër 2,909  1,203 3,499,365  1.5  1.0 
Malësi e Madhe 4,037  1,168 4,715,722  2.1  1.4 
Mat 5,290  1,071 5,665,490  2.8  1.7 
Peqin 545  589 321,026  0.3  0.1 
Pogradec 3,085  775 2,390,078  1.6  0.7 
Përmet 2,131  2,691 5,733,873  1.1  1.7 
Pukë 1,822  8,353 15,218,331  1.0  4.5 
Shkodër 12,111  3,122 37,807,002  6.4  11.1 
Skrapar 1,554  1,340 2,082,513  0.8  0.6 
Sarandë 3,572  2,478 8,850,982  1.9  2.6 
Tepelenë 2,783  1,234 3,434,998  1.5  1.0 
Tiranë 26,663  2,383 63,541,383  14.1  18.6 
vlorë 15,496  2,636 40,853,541  8.2  12.0 

 Total 189,736  1,897 341,256,998  100  100 

Tabelë 2. raport përmbledhës mbi dërgesat e emigrantëve sipas shteteve të origjinës.
% ndaj nr. mesatarja (euro) % ndaj shumës

argjentinë  0.1  563  0.0 
austri  0.3  189  0.0 
aaustrali  0.1  1,855  0.1 
Belgjikë  0.8  3,706  2.2 
Kanada  0.6  812  0.4 
Zvicër  0.2  2,416  0.3 
Çeki  0.0  1,933  0.1 
gjermani  1.8  1,483  2.1 
Francë  0.6  681  0.3 
Britani e Madhe  5.1  1,812  7.1 
greqi  45.1  1,094  37.7 
Kroaci  0.0  1,500  0.1 
Hungari  0.1  3,479  0.2 
Itali  40.0  1,498  45.8 
Kosovë  0.1  786  0.1 
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Maqedoni  0.1  50  0.0 
Hollandë  0.1  743  0.1 
Norvegji  0.1  805  0.0 
arabi Saudite  0.1  403  0.0 
Mali i Zi  0.1  966  0.1 
Suedi  0.0  2,013  0.0 
Shtetet e Bashkuara të amerikës  4.3  964  3.2 
n.a.  0.2  888  0.1 
Total  100.0  1,310  100.0 

 
Tabelë 3. Statistika përshkruese të të ardhurave mujore familjare.
Mesatarja 39,382
devijimi standard 25,862
Minimumi 3,000
Maksimumi 212,000
Përqindëshi 10 15,000

20 20,000
25 22,000
30 24,000
40 28,600
50 32,500
60 38,000
70 45,000
75 49,500
80 55,000
90 72,500

Tabelë 4. Statistika përshkruese të të ardhurave mujore familjare, sipas shpërndarjes 
zonale.

Zona rurale Zona urbane
Mesatarja  34,787  46,038 
devijimi standard  21,598  29,783 
Minimumi  4,000  3,000 
Maksimumi  138,300  212,000 
Përqindëshi 10  14,000  17,500 

20  19,000  23,000 
25  20,000  27,844 
30  22,000  30,000 
40  25,200  33,500 
50  29,000  39,000 
60  33,500  45,000 
70  40,000  54,140 
75  44,000  60,000 
80  47,000  65,000 
90  62,800  79,349 
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Grafik 2. Të ardhurat mesatare mujore në zonat urbane.

Grafik 3. Të ardhurat ditore për frymë. Grafik 4. Të ardhurat ditore për frymë në zonat urbane.

Grafik 5. Të ardhurat ditore për frymë në zonat rurale.

Grafik 7. Të ardhura ditore për frymë përjashtuar
kontributin e remitancave_zona urbane.

Grafik 6. Të ardhurat ditore për frymë përjashtuar kontributin
e remitancave_zona rurale.
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Grafik 1. Të ardhurat mesatare mujore në zonat rurale.
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 SHëNIME

* Materiali u punua nga: argita Frashëri, Përgjegjëse e Zyrës së Bilancit të 
Pagesave, departamenti i Statistikës, Banka e Shqipërisë. 

Mendimet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk përputhen 
domosdoshmërisht me opinionin zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

1 Shënim: Në materialin në vazhdim termi remitancë do të kuptojë dërgesat 
në para të emigrantëve shqiptarë për familjet e tyre në Shqipëri. 

2 Living Standard Measurement Survey. 
3 Për më tepër informacion, drejtohuni hhtp:\\www.worldbank.org\lsms. 
4 duke iu referuar nivelit të varfërisë prej 2 usd në ditë, të përcaktuar nga 

Banka Botërore. 
5 Për më tepër mbi karakteristikat e emigrantëve shqiptarë shiko “Konkurrenca 

për dërgesat në para të emigrantëve”, me grup autorësh Nicolaas de Zwager, 
Ilir gëdeshi, Etleva gërmenji dhe christos Nikas, 2005. 

6 “Konkurrenca për dërgesat në para të emigrantëve”, 2005.
7 Në vazhdimësi të iniciativës së Bankës Botërore mbi studimin dhe 

zhvillimin e korridorit të remitancave Itali-Shqipëri (finalizuar në konferencën 
“remittances: an Opportunity for growth. The albanian Migration to Italy as 
a case study”, Bari, mars 3-4, 2006) Shoqata e Bankierëve Shqiptarë dhe 
Shoqata e Bankierëve Italianë, prej vitit 2006, kanë filluar një bashkëpunim 
të ngushtë, me idenë e zhvillimit të mëtejshëm të korridorit të remitancave 
Itali-Shqipëri, si dhe gjetjen e mundësive të reja për zgjerimin e përdorimit të 
kanaleve bankare për remitanca. 
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ÇMIMET E PaSUrIvE Të PaLUajTSHME dHE STaBILITETI 
FINaNcIar*

1. HyrjE

Huadhënia bankare është burimi kryesor i financimit të pasurive të 
paluajtshme. dekadën e fundit përputhshmëria midis cikleve në kredidhënie 
dhe ecurisë së tregjeve të pasurive të paluajtshme, që dëshmojnë për një 
lidhje të ngushtë ndërmjet tyre, kanë qenë gjerësisht të dokumentuara nga 
literatura (FMN, 2000, BIS, 2001). Sidoqoftë, ndërvarësia midis kredidhënies 
bankare dhe çmimit të pasurive të paluajtshme mbetet ende një çështje e 
diskutueshme. Nga një këndvështrim teorik, varësia midis këtyre dy variablave 
mund të jetë e dykahshme. 

Më konkretisht, nga njëra anë çmimet e pasurive të paluajtshme mund të 
ndikojnë në kredidhënien bankare nëpërmjet efekteve të ndryshme që mund 
të kenë mbi mirëqenien e huamarrësit. 

Së pari, falë imperfeksioneve që ekzistojnë në tregjet financiare, individët 
dhe sektori privat mund të ndihen të detyruar t’i drejtohen huadhënies 
bankare për të financuar blerjen e pasurive të paluajtshme. Për rrjedhojë, 
si individët ashtu dhe sektori privat mund të kenë akses në huadhënie vetëm 
nëse ofrojnë kolateral. Meqënëse, pasuritë e paluajtshme përdoren gjerësisht 
si kolateral, atëherë çmimet e pasurive të paluajtshme janë një përcaktues 
tepër i rëndësishëm i aftësisë huamarrëse të individëve dhe të sektorit privat. 
Së dyti, një ndryshim i mundshëm i çmimit të pasurive të paluajtshme mund 
të ketë një ndikim domethënës në nivelin e përgjithshëm të mirëqenies të 
konsumatorit, duke e shtyrë atë të ndryshojë zakonet e tij mbi mënyrën e 
shpenzimeve dhe planet e tij huamarrëse, rrjedhimisht edhe kërkesën për 
kredi. Së fundmi, çmimet e pasurive të paluajtshme ndikojnë dhe mbi vlerën e 
kapitalit të bankave, si në mënyrë të drejtpërdrejtë ashtu dhe jo të drejtpërdrejtë. 
Në mënyrë të drejtpërdrejtë për faktin se edhe vetë bankat zotërojnë asete, 
ndërsa në mënyrë jo të drejtpërdrejtë duke ndikuar mbi vlerën e kredive të 
kolateralizuara me pasuri të paluajtshme. 

Nga ana tjetër, huadhënia bankare mund të ndikojë në mënyrë jo të 
drejtpërdrejtë mbi çmimet e pasurive të paluajtshme, duke rritur fondet në 
dispozicion të kredimarrësve. Një rritje e nivelit të huadhënies mund të çojë 
në një rënie të normave të interesit të kredisë e për rrjedhojë, në një rritje 
të kërkesës për kredidhënie nga vetë individët dhe sektori privat. Kjo rritje 
e kërkesës, kundrejt një oferte për pasuri të paluajtshme përkohësisht fikse 
(për arsye të kohës që nevojitet për të ndërtuar njësi të reja banimi) mund 
të reflektohet në një rritje akoma edhe më të madhe të çmimit të pasurive të 
paluajtshme. 

Pra mund të themi se, luhatjet e çmimeve të pasurive të paluajtshme 
influencojnë jo vetëm nivelin e rrezikut që bankat ndërmarrin gjatë procesit 
kredidhënës por edhe politikat e tyre për ta zgjeruar këtë të fundit. 
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2. HUadHëNIa BaNKarE Për PaSUrI Të PaLUajTSHME dHE TrajTIMI I 
TyrE Nga PIKëPaMja MBIKëQyrëSE

Huadhënia për pasuri të paluajtshme është një nga elementet përbërëse më 
të rëndësishme të kredisë bankare në tërësi1.Për këtë arsye, si për drejtuesit 
e bankave ashtu dhe për mbikëqyrësit bankarë, thelbësore është matja e 
ekspozimit të bankave ndaj rrezikut të kredisë në mënyrën më të saktë të 
mundshme. Sidoqoftë, rreziku i kredisë nuk buron vetëm prej huadhënies për 
pasuri të paluajtshme. Meqënëse, pasuritë e paluajtshme përdoren gjerësisht 
si kolateral edhe për llojet e tjera të kredive bankare, luhatjet në çmimet e 
tyre mund të influencojnë bilancin e bankave të sistemit, duke patur kështu 
një impakt akoma më të gjerë mbi vetë rentabilitetin dhe vlerën e kolateralit 
të industrisë bankare. 

Përpara se të konsiderojmë impaktin e luhatjeve të çmimit të pasurive të 
paluajtshme mbi cilësinë e aktiveve, mbi ekspozimin, mbi mjaftueshmërinë e 
kapitalit dhe për pasojë, mbi vetë kapacitetin huadhënës të sistemit bankar në 
tërësi, do të shqyrtojmë llojet e ndryshme të kredisë për pasuri të paluajtshme 
dhe trajtimin e tyre nga pikëpamja mbikëqyrëse mbështetur jo vetëm në 
standardet ndërkombëtare2, por edhe në ato të sistemit bankar shqiptar. 

2.1 Llojet e kredive për pasuri të paluajtshme dhe standardet 
mbikëqyrëse sipas Bazel I

Kreditë për pasuri të paluajtshme kategorizohen sipas klasave të mëposhtme:

• Kredi për investime në pasuri të paluajtshme për strehim.
• Kredi për investime në pasuri të paluajtshme tregtare.

Kreditë për investime në pasuri të paluajtshme për strehim i akordohen 
individëve. Qëllimi i kësaj kredie është financimi i blerjes së një prone 
rezidenciale, objekt i kredisë. Këto kredi kolateralizohen në mënyrë të plotë 
me anë të një hipoteke mbi një pronë rezidenciale. Përsa i përket afateve dhe 
kushteve të akordimit të kredisë nuk ekziston ndonjë kufizim, duke bërë që 
këto të fundit të variojnë ndjeshëm në vende të ndryshme3. 

Kreditë për investime në pasuri të paluajtshme tregtare i akordohen bizneseve 
për qëllime investimi në pasuri të paluajtshme. Qëllimi i kësaj kredie mund të 
jetë blerja, ndërtimi dhe përmirësimi i një pasurie të paluajtshme. Kreditë për 
pasuri të paluajtshme tregtare kolateralizohen me hipotekë mbi:

• ndërtesa tregtare si dyqan, magazinë, qendër tregtare, hotel etj.;
• ndërtesa industriale;
• ndërtesa me një funksion të caktuar si fabrikë; 
• godina për zyra.

Një rast më vete janë kreditë për ndërtim (construction loans). Këto janë një 
lloj i veçantë i kredive për pasuri të paluajtshme dhe akordohen për financimin 
e ndërtimit dhe të kostos së përmirësimit të një pasurie të paluajtshme për 
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strehim apo të një pasurie të paluajtshme tregtare. Financimi kryhet në mënyrë 
progresive, në varësi të fazave specifike të ecurisë së ndërtimit. Nëpërmjet 
këtij mekanizmi, vlera e kredisë së padisbursuar ecën krahas vlerës gjithnjë 
në rritje të pasurisë së paluajtshme (kolateralit). Këto kredi i akordohen vetëm 
bizneseve dhe klasifikohen si më poshtë:

• kredi për zhvillimin dhe përmirësimin e truallit;
• kredi për ndërtesa tregtare; 
• kredi për ndërtesa rezidenciale.

Kreditë për zhvillimin dhe përmirësimin e truallit, janë kredi që kanë për qëllim 
blerjen dhe përmirësimin e truallit paraprakisht ngritjes së një ndërtese mbi të, e 
shoqëruar më pas me shitjen e pronës si një e tërë. Përmirësimi i truallit mund të 
përfshijë instalimin e utiliteteve të ndryshme, ndërtimin e një rruge etj..

Kreditë për ndërtesa tregtare, përmbledhin një gamë të gjerë ndërtimesh 
si: ngritjen e një fabrike; të një ndërtese, ku një firmë e caktuar do të zhvillojë 
aktivitetin e saj; të një godine për zyra; të qendrave tregtare; të hoteleve etj.. 
Kjo kërkon aftësi dhe njohuri të veçanta të kredimarrësit në mënyrë që të 
ndërtojë, të administrojë apo të shesë këtë ndërtesë. 

Kreditë për ndërtesa për strehim, i jepen ose kredimarrësve që kanë qëllime 
“spekullimi” (ndërtesat ngrihen për t’ua shitur më pas blerësve anonimë), 
ose atyre që mbështeten mbi një marrëveshje me blerësit paraprakë (njësitë 
e reja të ndërtuara janë paraprakisht të shitura, blerësit e kanë kryer tashmë 
financimin e paravendosur, pra nuk janë anonimë). Situata financiare 
e ndërtuesit, përvoja dhe reputacioni i tij së bashku me ekzistencën e një 
marrëdhënieje më të hershme me huadhënësin, janë faktorët kryesorë në 
përcaktimin e kushteve dhe të afateve të kredisë. 

Nën kuadrin e Bazel I, kreditë për pasuri të paluajtshme konsiderohen si 
aktive me rrezik të lartë dhe ponderohen me koeficient 100 për qind. Bëjnë 
përjashtim kreditë për pasuri të paluajtshme për strehim, të kolateralizuara në 
mënyrë të plotë me anë të një hipoteke mbi një pronë rezidenciale, në pronësi 
të kredimarrësit që është në përdorim ose jepet me qira prej tij. Këto të fundit 
konsiderohen si aktive me rrezik të mesëm dhe kanë një koeficient ponderimi 
50 për qind. Nën kuadrin e akordit të ri të Kapitalit (Bazel II), kreditë për 
pasuri të paluajtshme për strehim ponderohen me një koeficient preferencial 
prej 35 për qind, me kusht aplikimin e disa kritereve strikte prudenciale. Një 
koeficient ponderimi preferencial prej 50 për qind mund të aplikohet edhe 
për kreditë tregtare (vetëm për një pjesë të kredisë), me kusht plotësimin e 
disa kritereve operacionale specifike. 

2.1 Sistemi bankar shqiptar dhe tregu i pasurive të paluajtshme 

2.1.1 Kredia e akorduar nga sistemi bankar shqiptar për pasuri të paluajtshme

viti 2006 dëshmoi për një shtrirje të konsiderueshme të sistemit bankar 
në kredidhënie. Kështu, gjatë vitit 2006, teprica e kredisë së sistemit bankar 
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Grafik 2. Kredia për pasuri të paluajtshme
sipas sektorëve (miliardë lekë).
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Grafik 1. Kredia për pasuri të paluajtshme
kundrejt tepricës së kredisë.

shënoi një rritje me 70.2 miliardë lekë4 kundrejt 
57.6 miliardë lekë në fund të vitit 2005. ritmi 
i konsiderueshëm rritës i tepricës së kredisë, në 
krahasim me fundvitin 2005, është reflektuar edhe 
në ndryshimin e strukturës së kredisë sipas afatit: 
kredia afatshkurtër shënoi një rënie prej 0.7 për 
qind (25.6% në fund të vitit 2006 kundrejt 26.2% 
në fund të vitit 2005) duke u zhvendosur drejt asaj 
afatmesme, e cila shënoi një ritëm të lehtë rritjeje 
me rreth 0.18 për qind. Ndërsa, vihet re një rritje e 
kredisë afatgjatë, sidomos në krahasim me fundin e 
vitit 20055. raporti kredi për pasuri të paluajtshme 
ndaj totalit të tepricës së kredisë, shënon kulmin 
e tij në periudhën dhjetor 2005 - dhjetor 2006 
(nga 13% në dhjetor 2005, në 19.39% në dhjetor 
2006). rrjedhojë kjo edhe e një agresiviteti më të 
madh të treguar nga bankat e sistemit nëpërmjet 
ofertave promocionale “joshëse” për kredi për 
pasuri të paluajtshme. Zhvillimet strukturore sipas 
afatit në portofolin e kredive, reflektojnë një rritje të 
kërkesave për investime në pasuri të paluajtshme të 
individëve, por edhe të orientimit të bizneseve drejt 
investimeve në mjete të qëndrueshme, të nevojshme 
për përmirësimin e teknologjisë apo zhvillimin e 
mëtejshëm të aktivitetit. 

vëllimi i kredisë për pasuri të paluajtshme gjatë 
vitit 2006 është rritur me rreth 21.77 miliardë lekë, 
ose 131 për qind në krahasim me vitin paraardhës, 
ku peshën kryesore e zë sektori i individëve (prej 
80.62%)6 dhe monedha e huaj (me rreth 86%). Të 
njëjtin konstatim mund të bëjmë edhe përsa i përket 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2007, ku pavarësisht 
rritjes së vëllimit të kredisë për pasuri të paluajtshme 
me rreth 6.72 miliardë lekë, pesha e saj ndaj 
tepricës totale të kredisë prezanton tendencë në rënie gjatë periudhës në 
fjalë. Më konkretisht, raporti kredi për pasuri të paluajtshme ndaj totalit të 
tepricës së kredisë shënon vlerën 18.85 për qind në qershor 2007, kundrejt 
19.39 për qind që shënonte në fund të dhjetor 20067. Kjo situatë shpjegohet 
me ritmin më të lartë rritës të totalit të tepricës së kredisë kundrejt kredisë së 
akorduar për pasuri të paluajtshme gjatë periudhës në fjalë dhe respektivisht, 
41.3 miliardë lekë kundrejt 6.71 miliardë lekë (shih grafikun nr.1).

Tiparet kryesore të procesit kredidhënës për pasuri të paluajtshme, të 
evidentuara gjatë viteve janë:

• mbizotërimi i kredisë për pasuri të paluajtshme akorduar individëve 
(grafiku 2). Kjo kredi zë peshën kryesore ndaj totalit të kredisë për 
pasuri të paluajtshme me 80.62 për qind, ndërkohë që pesha e 
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Grafik 3. Kredia për pasuri të paluajtshme sipas monedhës.

kredisë akorduar bizneseve dhe jorezidentëve, llogaritet respektivisht 
prej 18.53 dhe 0.85 për qind; si dhe

• mbizotërimi i kredisë për pasuri të paluajtshme akorduar në monedhë 
të huaj (grafiku 3).

Megjithë mbizotërimin e kredisë për pasuri të paluajtshme në monedhë të 
huaj, vihet re një rritje e lehtë e peshës së kredisë në monedhën vendase për 
periudhën dhjetor’01-dhjetor’06, nga 12.92 për qind në 13.42 për qind. 
Ndërkohë që viti 2006 shënon një ritëm rënës të saj prej 29 për qind ndaj 
dhjetor’05 (shih tabelën nr.1). 

Tabelë 1. Kredia për pasuri të paluajtshme sipas monedhës në miliardë lekë.
dhjetor 2001 dhjetor 2002 dhjetor 2003 dhjetor 2004 dhjetor 2005 dhjetor 2006

Kredia për pasuri të paluajtshme 4.21 6.66 7.92 10.62 16.61 12.062
Lekë 0.54 0.59 0.76 0.97 2.28 1.62
valutë 3.67 6.07 7.16 9.65 14.33 10.44

Burimi: të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të Departamentit të Mbikëqyrjes.

2.1.1 Prezantimi i opinionit të bankave që operojnë në Shqipëri 

Për identifikimin e llojeve të kredisë për pasuri të paluajtshme dhe rreziqet 
që procesi kredidhënës për pasuri të paluajtshme mbart, u hartua një pyetësor8 
për njohjen e opinionit të bankave të sistemit9. 

Mbështetur në rezultatet e pyetësorit, kredia për pasuri të paluajtshme 
klasifikohet në kategoritë e mëposhtme:

• Kredi për investime në pasuri të paluajtshme për strehim: janë kredi 
që i akordohen individëve me qëllim financimin e blerjes së një 
prone rezidenciale, objekt i kredisë. Kreditë për investime në pasuri 
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të paluajtshme për strehim kolateralizohen në mënyrë të plotë me 
anë të një hipoteke mbi një pronë rezidenciale. Në varësi të faktit 
nëse pronësia e kolateralit përkon ose jo me kredimarrësin, këto kredi 
konsiderohen ose si aktive me rrezik të mesëm të ponderuara me një 
koeficient 50 për qind ose si aktive me rrezik të lartë, të ponderuara 
me një koeficient 100 për qind. 

• Kredi për investime në pasuri të paluajtshme tregtare: janë kredi 
që i akordohen bizneseve, me qëllim financimin e blerjes ose të 
restaurimit të ambienteve për ushtrimin e aktivitetit të tyre. Këtu mund 
të përmendim: i) blerjen e një ndërtesë të re jocivile, ii) restaurimin 
e një ndërtese ekzistuese ose iii) blerjen e një godine ekzistuese 
dhe/ose të tokës etj.. Kreditë për investime në pasuri të paluajtshme 
komerciale, kolateralizohen në mënyrë të plotë me anë të një hipoteke 
mbi një pasuri të paluajtshme, që mund të jetë ose jo në pronësi të 
kredimarrësit. Ndryshe nga kreditë rezidenciale, kreditë komerciale 
konsiderohen gjithmonë si aktive me rrezik të lartë me koeficient 
ponderimi 100 për qind. 

• Kreditë e kolateralizuara me pasuri të paluajtshme: janë kredi 
që i akordohen si individëve, ashtu edhe bizneseve për qëllime të 
ndryshme, të kolateralizuara me pasuri të paluajtshme. Më konkretisht, 
evidentohen rastet e mëposhtme:

1. individët, që kanë për qëllim ushtrimin e një aktiviteti, financohen nga 
banka për blerjen e pasurive të paluajtshme, ku këta të fundit do të 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre.

2. Sektori privat, në varësi të qëllimit: 
i) për zhvillim biznesi financohet për blerjen e pajisjeve dhe të makinerive 

të ndryshme; 
ii) për tregti financohet nëpërmjet kredive kufi (overdrafteve) ose kredive për 

kapital qarkullues, për të plotësuar nevojat afatshkurtra për likuiditet. 

Edhe ky grup kredish, që kolateralizohet me anë të një hipoteke mbi një 
pasuri të paluajtshme10 që mund të jetë ose jo në pronësi të kredimarrësit, 
konsiderohet me rrezik të lartë dhe me koeficient ponderimi 100 për qind. 

2.1.2 rreziqet që mbart huadhënia bankare për pasuri të paluajtshme

Huadhënia bankare për pasuri të paluajtshme ekspozon bankën kundrejt 
dy rreziqeve specifike:

• rreziku i lidhur me huamarrësin;
• rreziku i lidhur me pasurinë e paluajtshme që garanton kredinë.

A. rreziqet e lidhura me huamarrësin
Ekzistojnë dy kategori të ndryshme huamarrësish, individët dhe bizneset. 

Huamarrësit individë kanë një nxitje të fortë për të paguar kreditë e tyre, 
kjo për të mos humbur titullin e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme 
(apartamentin apo shtëpinë). Sidoqoftë, disa huamarrës individë mund të 
dështojnë në përmbushjen e detyrimeve që lindin nga kontrata e kredisë, falë 
disa faktorëve si:
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• borxhi ndaj bankës rrit kostot që individi duhet të përballojë; 
• situatë ekonomike jo e favorshme, përfshirë edhe rritjen e kostos së 

jetesës dhe të normave të interesit;
• një rënie e të ardhurave për shembull në rastin e ndryshimit të vendit 

të punës apo humbjes së tij;
• një ndryshim i statusit civil (divorc) apo një ndryshim (rritje) në 

bërthamën familiare.

Ndërsa në rastin kur huamarrës janë bizneset, aftësia e tyre paguese mund 
të ndikohet nga:

• kushtet ekonomike, si lëvizje jo të favorshme të kërkesës;
• rritja e konkurrencës dhe e normave të interesit;
• përkeqësim i administrimit të firmës apo biznesit në tërësi. 

B. rreziqet e lidhura me pasurinë e paluajtshme që garanton kredinë
Huadhënësi duhet t’i kushtojë vëmendje të veçantë situatave dhe rrethanave 

që mund të ndikojnë në vlerën e pasurisë së paluajtshme. Për këtë arsye, 
rivlerësimi i vlerës së pasurisë së paluajtshme (kolateralit) nga ana e bankës 
mbi baza të rregullta kohore, është tepër i rëndësishëm. rreziqet e lidhura me 
pasurinë e paluajtshme që garanton kredinë, mund të lindin nga:

• Natyra e tregut të pasurive të paluajtshme: pasuritë e paluajtshme janë 
të prirura ndaj luhatjes së çmimeve. Tregjet e pasurive të paluajtshme 
mund të preken nga faktorë të ndryshëm dhe një ulje e çmimeve 
mund të gërryejë në mënyrë të përshpejtuar marzhin mbrojtës të 
huadhënësit11. Si rezultat, huadhënia e kolateralizuar me pasuri të 
paluajtshme mbart rreziqe që duhet të monitorohen dhe kontrollohen 
rregullisht.

• Ngjarje katastrofike: pasuritë e paluajtshme mund të pësojnë dëme të 
konsiderueshme apo dhe të shkatërrohen plotësisht, në raste ngjarjesh 
katastrofike si për shembull: zjarre, përmbytje, akte terroriste dhe 
luftra. Në këto raste, huadhënësi kushtëzon akordimin e kredisë me 
siguracion mbi pasurinë e paluajtshme në favor të tij, duke zvogëluar 
rrezikun e ndërmarrë nga banka gjatë procesit kredidhënës. 

• Ndryshime në kushtet ekonomike të vendit: përkeqësimet ekonomike 
mund të ndikojnë në mënyrë jo të favorshme mbi aftësinë paguese të 
klientelës. Në të njëjtën kohë, mund të zvogëlojnë mbulimin e kredisë 
me kolateral, duke rritur në këtë mënyrë ekspozimin e bankës për 
shumën e kredisë të pambuluar me kolateral. 

• Çështje ligjore: ligjet, zbatimi i tyre dhe vonesa të ndryshme burokratike 
mund të ndikojnë drejtpërdrejt mbi aftësinë e huadhënësit për të 
fituar titullin e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme12. gjatë këtyre 
vonesave, vlera e kolateralit mund të përkeqësohet sepse huamarrësi 
mund të mos jetë në gjendje të kryejë financime shtesë për të 
mirëmbajtur pasurinë e paluajtshme. Kështu, ekzekutimi i kolateralit 
në mënyrë jo të duhur, jo me shpejtësi dhe mbi të gjitha me kosto për 
bankën, potencialisht rrit ekspozimin e bankës ndaj një zhvlerësimi të 
mundshëm të vlerës së këtij të fundit. 
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Grafik 4. Raporti i kredive me probleme
(milionë lekë).
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Grafik 5. Kredia për pasuri të paluajtshme
sipas cilësisë.

Llojet e mësipërme të rreziqeve, duhet të vlerësohen në mënyrën më të saktë 
të mundshme nga banka. Megjithatë, bankat duhet të shmangin akordimin e 
kredive duke u bazuar vetëm mbi vlerën e kolateralit të ofruar për të mbuluar 
kredinë, sepse në rast falimentimi të kredimarrësit, pasuritë e paluajtshme 
që ofrohen si kolaterali fizik shpesh janë të vështira për t’u likuiduar. Pra, 
element parësor gjatë procesit kredidhënës mbetet vlerësimi i aftësisë paguese 
të kredimarrësit. Kjo do të thotë që bankat duhet të fokusohen më shumë 
mbi analizën e të ardhurave, të aseteve likuide, të historikut të punësimit të 
kredimarrësit, të historikut të marrëdhënieve me bankën dhe mbi detyrimet e 
ndryshme që kredimarrësi mund të ketë, për arsye se kolaterali luan rolin e një 
burimi mbrojtës dytësor për bankën. 

Teprica totale e kredisë me probleme në sistemin bankar shqiptar është 
rritur ndjeshëm, duke arritur vlerën 7334.86 milionë lekë në qershor’07, 
nga 6047.24 milionë lekë që shënonte në fund të vitit 2006 dhe 2981.36 
milionë lekë, në fund të vitit 2005. Edhe kredia me 
probleme për pasuri të paluajtshme shënon një 
rritje të konsiderueshme për periudhën dhjetor’05 
- dhjetor’06, duke arritur në 604.7 milionë lekë 
ndaj 214.01 milionë lekëve, gjatë vitit 2005 ose 
e thënë ndryshe, është rritur me 182.56 për qind. 
Këtë prirje rritëse, e vërejmë edhe për periudhën 
dhjetor’06-qershor’07, kur kjo e fundit është rritur 
me 249.3 milionë lekë. Megjithatë, vëllimi i kredisë 
me probleme për pasuri të paluajtshme krahasuar 
me vëllimin e tepricës totale të kredisë me probleme, 
mbetet ende në nivele të ulta; respektivishr 604.7 
milionë lekë kundrejt 6047.24 milionë lekë në fund 
të dhjetor’06 dhe 854.02 milionë lekë kundrejt 
7334.86 milionë lekëve në qershor’07. Të njëjtin 
përfundim mund të nxjerrim edhe për peshën e 
kredisë me probleme për pasuri të paluajtshme 
kundrejt tepricës totale të kredisë me probleme. 
Kjo peshë, ndonëse ka ardhur duke u rritur gjatë 
trevjeçarit të fundit, zë ende një përqindje relativisht 
të vogël, prej 10 për qind ndaj tepricës totale të 
kredisë me probleme, në fund të dhjetor’06 dhe 
11.64 për qind në qershor’07; por sidoqoftë duhet 
monitoruar në vazhdimësi (shih grafikun 4). 

Ecuria e cilësisë së portofolit të kredisë për 
pasuri të paluajtshme gjatë periudhës dhjetor’01-
qershor’07 është karakterizuar nga një prirje rritëse 
e totalit të kredisë për pasuri të paluajtshme. Kjo 
prirje nga ana e saj, është karakterizuar nga vlera 
gjithnjë në rritje të vëllimit të kredisë cilësore13. Këto 
vlera kanë qenë disa herë më të larta krahasuar me 
vlerat e arritura të vëllimit të kredisë me probleme 
(shih grafikun 5). 
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Kredia me probleme shënon një rritje të lehtë për periudhën dhjetor’01-
dhjetor’02, thuajse përgjysmohet gjatë dhjetor’03 për t’u rritur sërish gjatë 
periudhës dhjetor’04-dhjetor’05 (shih tabelën 2). 

Tabelë 2. Kredia për pasuri të paluajtshme sipas cilësisë.
dhjetor’ 01 dhjetor’02 dhjetor’03 dhjetor’04 dhjetor’05 dhjetor’06 Qershor’07.

Kredi për pasuri të 
paluajtshme total 
(mln lekë)

4,214.57 6,656.42 7,923.10 10,622.29 16,612.65 38,378.94 45,098.57 

Kredi për pasuri të 
paluajtshme me 
probleme (mln lekë)

259.99 262.12 132.74 186.05 214.01 604.70 854.02 

Kredi për pasuri të 
paluajtshme cilësore 
(mln lekë)

3,954.58 6,394.30 7,790.36 10,436.24 16,398.64 37,774.24 44,244.56 

Burimi: të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të Departamentit të Mbikëqyrjes.

Bazuar në tabelën e mësipërme mund të themi se cilësia e portofolit të 
kredisë për pasuri të paluajtshme aktualisht mbetet e mirë. vlera të ulta të 
kredisë me probleme për pasuri të paluajtshme, shpjegohen me faktin se 
kredia e re për pasuri të paluajtshme ka shënuar një rritje të shpejtë gjatë 
periudhës dhjetor’05-qershor’07 dhe sepse përvoja ndërkombëtare sugjeron 
që një rritje e shpejtë e portofolit të kredisë shoqërohet me një përkeqësim të 
tij në periudha të mëvonshme. 

3. KONKLUZIONE dHE rEKOMaNdIME 

3.1. Konkluzione

• viti 2006 dëshmoi për një shtrirje të konsiderueshme të sistemit bankar 
në kredidhënie. Kështu, gjatë vitit 2006, teprica e kredisë së sistemit 
bankar shënoi një rritje me 70.2 miliardë lekë14 kundrejt 57.6 miliardë 
lekë, në fund të vitit 2005. vëllimi i kredisë për pasuri të paluajtshme 
është rritur me rreth 21.77 miliardë lekë, gjatë vitit 2006 (ose 131 për 
qind në krahasim me vitin paraardhës), duke zënë tashmë një peshë 
prej 19.39 për qind ndaj tepricës totale të kredisë. 

• Kredia me probleme për pasuri të paluajtshme shënon një rritje të 
konsiderueshme për periudhën dhjetor’05 -dhjetor’06 me rreth 182.56 
për qind (604.7milionë lekë ndaj 214.01 milionë lekëve, gjatë vitit 
2004) dhe kontributi i saj në rritjen e tepricës totale të kredisë me 
probleme të sistemit bankar shqiptar për vitin 2006, llogaritet në 10 
për qind. 

• Pesha e kredisë me probleme për pasuri të paluajtshme kundrejt 
tepricës totale të kredisë me probleme, ka ardhur duke u rritur gjatë 
trevjeçarit të fundit, nga 6.29 për qind gjatë vitit 2004, në 7.18 për 
qind gjatë vitit 2005 dhe shënon një vlerë prej 10 për qind në fund të 
vitit 2006, duke parashtruar nevojën e monitorimit të kujdesshëm të 
këtij fenomeni në vazhdimësi. 
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• Ecuria e cilësisë së portofolit të kredisë për pasuri të paluajtshme gjatë 
periudhës dhjetor’01-qershor’07 (respektivisht 45,098.57 milionë lekë 
kundrejt 4,214.57 milionë lekëve) është karakterizuar nga një prirje 
rritëse e totalit të kredisë për pasuri të paluajtshme. Kjo prirje, evidenton 
vlera në rritje të vëllimit të kredisë cilësore dhe vlera krahasimisht më 
të ulta të vëllimit të kredisë me probleme, duke dëshmuar për një 
cilësi aktualisht të mirë të këtij portofoli. Megjithatë, ende nuk mund 
të nxjerrim ndonjë konkluzion mbi ecurinë e pritshme të portofolit për 
pasuri të paluajtshme, sepse vlerat e ulta të kredisë me probleme për 
pasuri të paluajtshme me probleme, mund të shpjegohen jo vetëm 
me faktin që kredia e re për pasuri të paluajtshme është rritur shpejt 
gjatë periudhës në fjalë, por edhe sepse përvoja ndërkombëtare 
sugjeron, që një rritje e shpejtë e portofolit të kredisë shoqërohet me 
një përkeqësim të tij, në periudha të mëvonshme. 

• Tiparet kryesore të procesit kredidhënës për pasuri të paluajtshme janë 
mbizotërimi i kredisë për pasuri të paluajtshme akorduar individëve 
dhe mbizotërimi i kredisë për pasuri të paluajtshme, në monedhë të 
huaj. Kredia për pasuri të paluajtshme për individë, zë peshën kryesore 
ndaj totalit të kredisë për pasuri të paluajtshme me 80.62 për qind, 
ndërkohë që pesha e kredisë së akorduar bizneseve dhe jorezidentëve 
llogaritet respektivisht me 18.53 dhe 0.85 për qind. Kredia për pasuri 
të paluajtshme në monedhë të huaj, zë 86.58 për qind të portofolit të 
kredisë për pasuri të paluajtshme për vitin 2006. Megjithë mbizotërimin 
e kredisë për pasuri të paluajtshme në monedhë të huaj, vihet re një 
rritje e lehtë e peshës së kredisë në monedhën vendase për periudhën 
dhjetor ’01-dhjetor ’06, nga 12.92 për qind në 13.42 për qind. 

• Kredia për pasuri të paluajtshme në sistemin bankar shqiptar ndahet 
në klasat: i) kredi për investime në pasuri të paluajtshme për strehim; 
ii) kredi për investime në pasuri të paluajtshme tregtare; iii) kredi të 
kolateralizuara me pasuri të paluajtshme. Nga intervistat e kryera në 
disa prej bankave të sistemit rreth 90 për qind e kolateralit të pranuar 
nga bankat, për kredi të ndryshme nga ato për pasuri të paluajtshme, 
përbëhet nga pasuri të paluajtshme. 

• dy janë llojet e rreziqeve që shoqërojnë kredinë për pasuri të 
paluajtshme: i) rreziqet e lidhura me huamarrësin; ii) rreziqet e lidhura 
me pasurinë e paluajtshme që garanton kredinë. 

• Ndër faktorët kryesorë që shpjegojnë situatën aktuale të nivelit 
të kredisë për pasuri të paluajtshme, bankat e sistemit evidentojnë 
si faktorë nxitës ashtu edhe pengues për zhvillimin e mëtejshëm të 
procesit kredidhënës. Përsa përket faktorëve nxitës, bankat evidentojnë 
rritjen e kërkesës për kredi për pasuri të paluajtshme dhe rritjen e 
konkurrencialitetit në sistemin bankar, ndërsa si faktor pengues 
mungesën e tregut dytësor të kolateralit. 

• Pritshmëria e sistemit bankar për portofolin e kredisë për pasuri të 
paluajtshme është pozitive, domethënë nga pjesa më e madhe e 
bankave të sistemit pritet një rritje e portofolit si për individët, ashtu 
dhe për sektorin privat. Bankat shprehen për një rritje të mëtejshme 
të çmimit të truallit dhe të ambienteve të biznesit, ndërsa janë më të 
lëkundura mbi ecurinë e çmimit të apartamenteve. 
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3.2 rekomandime

• Pjesa më e madhe e bankave të sistemit rivlerësojnë si gjendjen 
financiare të kredimarrësit ashtu dhe vlerën e kolateralit, në një hark 
kohor mbi një vit ose në rastet e një kërkese të re apo paralele për 
kredi të klientelës. Një ndryshim i mundshëm i çmimit të pasurive 
të paluajtshme mund të ketë një ndikim domethënës jo vetëm në 
nivelin e përgjithshëm të mirëqenies të konsumatorit, por dhe mbi 
vlerën e kredive të kolateralizuara me pasuri të paluajtshme, sepse 
potencialisht ndikojnë si mbi ekspozimin e bankave ashtu dhe mbi 
cilësinë e portofolit të kredisë. Për këtë arsye, bankat duhet të jenë më 
të kujdesshme dhe të vlerësojnë mbi baza të rregullta kohore gjendjen 
financiare të kredimarrësit dhe kolateralin.

• Një rritje e vlerës së kolateralit si rrjedhojë e rritjes së çmimit të pasurive 
të paluajtshme, mund të çojë në një rritje akoma dhe më të madhe të 
kërkesës për kredi. Kjo rritje e kërkesës për kredi, mund të ndikojë mbi 
konservatorizmin e bankave të sistemit15 në përmbushjen e kërkesave 
specifike për të pasur akses në kredimarrje, duke rritur fleksibilitetin 
e tyre dhe duke ndikuar rrjedhimisht, në shfaqjen e problemeve 
në periudha të mëvonshme. Prandaj, bankat duhet të jenë tepër 
rigoroze në zbatimin e rregulloreve dhe politikave të brendshme të 
kredidhënies. 
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7.9

50.4

18.0

5.3

Truall Apartamente Ambiente
biznesi

Të tjera

Truall Apartamente Ambiente biznesi Të tjera

Grafik 1. Llojet e kolateralit
(në përqindje në vitin 2006).

aNEKS

1. Sipas opinionit tuaj, sa për qind e kolateralit aktual të bankës për kredi 
hipotekore (për pasuri të paluajtshme) zë secili nga llojet mëposhtme?

Truall ____%   ambiente për biznes ____%
apartamente ____%   Të tjera   ____%

Në grafikun 1 jepen rezultatet e përbërjes së kolateralit të bankave të sistemit 
për kredinë hipotekore (për pasuri të paluajtshme), ku peshën kryesore e zënë 
apartamentet me 50.4 për qind. 

Karakteristikë e përbashkët e gjitha bankave të 
intervistuara është se si për kredinë hipotekore ashtu 
dhe për kredinë për pasuri të paluajtshme, kolaterali 
i pranuar nga bankat mund të jetë ose jo në pronësi 
të kredimarrësit. Pasuritë e paluajtshme të pranuara 
si kolateral, preferohet të kenë një vendndodhje në 
qytetet kryesore të Shqipërisë, kryesisht Tiranë dhe 
durrës dhe, në rastet kur pronësia e kolateralit nuk 
përputhet me kredimarrësin, titullari i kolateralit 
duhet të ketë një lidhje të ngushtë me kredimarrësin 
dhe mundësisht marrëdhënie me vetë bankën 
huadhënëse. 

Tjetër karakteristikë është dhe fakti se mbi 90 
për qind e kolateralit total të pranuar nga bankat 
e intervistuara, për kredi të ndryshme nga ato për 
pasuri të paluajtshme, përbëhet nga pasuri të 
paluajtshme. 

2. cila është metoda që përdor banka juaj për vlerësimin e kolateralit? 

Metoda e kostos aktuale     !_!
vlera e tregut      !X!
Metoda e çmimit të blerjes     !_!
Metoda e aktualizimit të fluksit të të ardhurave të pritshme !_!  

Të gjitha bankat e sistemit për vlerësimin e kolateralit përdorin metodën e 
vlerës së tregut.

3. cila është shpeshtësia e rivlerësimit të kolateralit? 

Një herë në vit !_!   Mbi një vit  !_!

Në lidhje me shpeshtësinë e vlerësimit të kolateralit, vetëm pesë nga bankat 
e sistemit (ose 31 % e tyre) e rivlerësojnë çdo vit, ndërsa njëmbëdhjetë bankat 
e tjera (ose pjesa mbizotëruese e tyre prej 69%), e rivlerësojnë kolateralin në 
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periudha kohore kryesisht mbi një vit apo në rastet kur ka një kërkesë të re ose 
paralele për kredi, të klientelës.

4. Banka në vlerësimin e kolateralit mbështetet në:

1.  vlerësues të brendshëm !_!
2. vlerësues të jashtëm   !_!

dymbëdhjetë prej bankave të sistemit (ose 75% e tyre), mbështeten vetëm 
mbi vlerësues të jashtëm, kurse katër prej bankave të sistemit (ose 25% e tyre), 
kanë si vlerësues të jashtëm ashtu edhe vlerësues të brendshëm për vlerësimin 
e kolateralit. Për t’u vlerësuar është rasti i Bankës Kombëtare Tregtare, e cila 
ka ngritur një strukturë ad hoc “departamenti i vlerësimit dhe mirëmbajtjes së 
godinave”. Kjo strukturë, mbi baza të rregullta kohore, rivlerëson mirëmbajtjen 
e pasurisë së paluajtshme nga klienti kredimarrës, si një masë më e fortë 
mbrojtëse për bankën në fjalë.

5. ju lutem specifikoni cili është raporti vëllimi i kredisë / të ardhurat vjetore 
për secilin grup: 

1. Individë   !_!
2. Biznes    !_!
N.a.

6. cilat janë normat vjetore të interesit (bazë+spread) sipas monedhës, 
për kredinë hipotekore për:

    Lekë  Euro  Usd 
1. Individë   !_!  !_!  !_!
2. Biznes   !_!  !_!  !_!

Në lidhje me këtë pyetje konkludojmë se bankat e sistemit aplikojnë si 
norma interesi fikse ashtu dhe norma interesi të luhatshme për monedhën 
vendase dhe për ato të huaja (kryesisht euro dhe usd). Në tabelën nr.1, jepen 
vlerat minimale dhe maksimale të normave fikse të interesit që aplikohen nga 
bankat e sistemit për kredinë hipotekore në monedhën vendase dhe të huaj. 
Norma fikse e interesit që aplikohet për monedhën vendase, si për individët 
ashtu edhe për bizneset, luhatet kryesisht përgjatë vlerave më të vogla se 
10 për qind dhe më të mëdha se 13 për qind, ku peshën kryesore e zënë 
normat e interesit më të mëdha se 13 për qind (19% e bankave të sistemit 
aplikojnë këto norma interesi respektivisht për individët dhe bizneset). Ndërsa 
normat fikse të interesit për monedhën euro dhe dollar amerikan, variojnë nga 
minimalisht më të vogla se 9 për qind deri maksimalisht 9-13 për qind, si për 
individët dhe për bizneset. Peshën kryesore për monedhën euro e zënë normat 
e interesit më të vogla se 9 për qind për individët dhe bizneset (respektivisht 
21% dhe 23% e bankave të sistemit), ndërsa për monedhën dollar amerikan 
e zënë normat e interesit që variojnë në intervalin 9-13 për qind për individët 
dhe bizneset (respektivisht 25% e bankave të sistemit). Pra, mund të themi se 
si për individët ashtu dhe për bizneset normat fikse të interesit në monedhën 
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vendase janë më të larta krahasuar me normat fikse të interesit, që aplikohen 
për monedhat e huaja.

Individë Biznese
vlera 

minimale
vlera 

maksimale
vlera 

minimale
vlera 

maksimale
Norma interesi fikse në aLL (%) <10% >13% <10% >13%
Norma interesi fikse në euro dhe usd (%) <9% 9-13% <9% 9-13%

Në tabelën 2 jepet një përmbledhje e normave të luhatshme të interesit 
për monedhën vendase, euron dhe dollarin amerikan. Norma e luhatshme e 
interesit që aplikohet për monedhën vendase, si për individët ashtu edhe për 
bizneset, luhatet kryesisht përgjatë vlerave minimale BTh+3/+5 për qind dhe 
maksimale BTh+5/+7 për qind, ku peshën kryesore si për individët dhe për 
bizneset e zënë normat e interesit BTh+3/+5 për qind (respektivisht 38% dhe 
31% e sistemit bankar aplikojnë këto norma interesi). Në lidhje me monedhën 
euro këto norma interesi variojnë minimalisht euribor+2.5/+3.5 për qind 
deri në maksimalisht euribor+>7për qind, si për individët dhe për bizneset. 
Peshën kryesore e zënë normat e interesit euribor+5.5/+7.5 për qind (për 
individët e aplikojnë 29% e bankave dhe për bizneset 31% e tyre). 

Për monedhën dollar amerikan, këto norma variojnë minimalisht 
libor+2.5/+3.5 për qind deri maksimalisht libor+>7për qind si për individët 
dhe për bizneset. Peshën kryesore e zënë normat e interesit libor+3.5/+5.5 
për qind (për individët e aplikojnë 25% e bankave dhe për bizneset 19% e 
tyre). Pra, edhe në këtë rast normat e luhatshme të interesit në monedhën 
vendase janë më të larta, si për individët ashtu edhe për bizneset, krahasuar 
me normat e interesit që aplikohen nga bankat për monedhat e huaja.

Tabelë 2. Normat e interesit sipas monedhës.
Individë Biznese

vlera minimale vlera maksimale vlera minimale vlera maksimale
Norma interesi të luhatshme në aLL (%) BTh+3-5% BTh+7-9% BTh+3-5% BTh+7-9%
Norma interesi të luhatshme në euro (%) Euribor+2.5-3.5% Euribor+>7% Euribor+2.5-3.5% Eur+>7%
Norma interesi të luhatshme në usd (%) Libor+2.5-3.5% Libor+>7% Libor+2.5-3.5% Libor+>7%

7. cilat janë afatet e maturimit sipas monedhës, të kredisë hipotekore për:

      Lekë     Euro     Usd 
  Min Max   Min  Max    Min Max
1. Individë
2. Biznes

afatet kohore të maturimit të monedhës vendase, të monedhës euro dhe 
dollar amerikan për individët variojnë nga minimalisht 5 vjet deri maksimalisht 
20 vjet (shih tabelën 3). Për sektorin privat afatet kohore janë maksimalisht 
deri në 20 vjet për monedhën vendase, kurse për monedhat e huaja janë më 

Tabelë 1. Normat e interesit 
sipas monedhës.
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afatshkurtra, maksimalisht deri në pesëmbëdhjetë vjet. Peshën më të madhe 
për individët në monedhën vendase e zë afati i maturimit 15-20 vjet dhe për 
sektorin privat afati i maturimit 5-10 vjet. Për monedhën euro dhe monedhën 
usd, peshën kryesore për individët e zë afati i maturimit 15-20 vjet dhe për 
bizneset afati i maturimit 5-10 vjet. Pra, shohim një linearitet përsa i përket 
afateve të maturimit për të treja monedhat, si për individët dhe për bizneset. 

Individë Biznese
vlera 

minimale
vlera 

maksimale
vlera 

minimale
vlera 

maksimale
afatet e maturimit për aLL (në vite) <=5vjet 15-20 vjet <=5vjet 15-20 vjet
afatet e maturimit për euro (në vite) <=5vjet 15-20 vjet <=5vjet 10-15 vjet
afatet e maturimit për usd (në vite) <=5vjet 15-20 vjet <=5vjet 10-15 vjet

8. ju lutem vlerësoni sipas rëndësisë kriteret që përdor banka juaj në gjykimin 
e saj mbi aftësinë paguese të klientelës (ku 1 faktori më pak i rëndësishëm 
dhe 5 ai më i rëndësishëm): 

1. Kolateral i fuqishëm      1 2 3 4 5
2. Kapacitet dhe aftësi në administrimin e biznesit  1 2 3 4 5
3. Biznesi i kredimarrësit është i mirëkapitalizuar  1 2 3 4 5
4. Emri i mirë dhe reputacioni i kredimarrësit   1 2 3 4 5
5. Historiku i kredimarrësit në pagesën e principalit dhe të interesit 1 2 3 4 5
6. gjendja financiare      1 2 3 4 5
7. Të tjera (specifiko)      1 2 3 4 5 
 

Më poshtë renditen kriteret e përzgjedhura, sipas rëndësisë, nga bankat e 
sistemit në lidhje me gjykimin e tyre mbi aftësinë paguese të klientelës:

• gjendja financiare e kredimarrësit;
• kapaciteti dhe aftësia në administrimin e biznesit si dhe historiku i 

kredimarrësit në pagesën e principalit dhe interesit, janë vlerësuar 
njësoj të rëndësishme nga bankat e sistemit;

• kolaterali i fuqishëm, emri i mirë dhe reputacioni i kredimarrësit, janë 
vlerësuar njësoj të rëndësishëm;

• mirëkapitalizimi i biznesit të kredimarrësit;
• të tjera.

9. Nëse ka, cilët janë kufijtë që përdor banka juaj për mbulimin e kredisë 
hipotekore me kolateral për secilin grup?

Individë ______%   Biznes______%

Individë Biznese
vlera 

minimale
vlera 

maksimale
vlera 

minimale
vlera 

maksimale
vlera kredisë/vlera kolateralit në % 120-130% >150% 100-120% >150%

Tabelë 3. Afatet e maturimit 
sipas monedhës.

Tabelë 4. raporti i mbulimit 
të kredisë me kolateral.
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Në tabelën nr.4 jepen kufijtë e përdorur nga bankat e sistemit për të 
mbuluar vlerën e kredisë me kolateral. Kufijtë minimalë të këtij raporti janë 
më të lartë për individët krahasuar me bizneset, ndërsa kufijtë maksimalë 
ofrojnë të njëjtin mbulim të kredisë me vlerën e kolateralit. Pesha mesatare e 
këtij raporti si për individët ashtu dhe për bizneset luhatet në kufijtë 130-140 
për qind. 

10. Keni patur procedura të ekzekutimit të kolateralit në bankën tuaj? 

Po !_!   jo !_!

Pjesa më e madhe e bankave të sistemit (67% e tyre) deklarojnë se kanë 
patur procedura të ekzekutimit të kolateralit, ndërsa vetëm një pjesë e tyre 
(33%) deklarojnë se nuk kanë patur raste të tilla. 

11. Nëse po, sa muaj kanë zgjatur procedurat e ekzekutimit të kolaterialit 
për secilin grup?

Individë _______     Biznese_______

Këto procedura në shumicën e bankave, si për individët dhe për bizneset, 
kanë zgjatur për një periudhë kohore mbi një vit. 

12. Në rast se mendoni se procedurat e ekzekutimit të kolaterialit janë të 
tejzgjatura, cili nga faktorët e mëposhtëm ndikon më shumë: 

Problemet sociale _______   
Problemet ligjore _______
Të tjera (specifiko) _______

Si pengesë kryesore për përshpejtimin e procedurave të ekzekutimit të 
kolateralit bankat e sistemit rendisin problemet ligjore, në 87 për qind të 
rasteve.

13. Sipas gjykimit tuaj, si do të ndikonte në vëllimin e kredisë për pasuri të 
paluajtshme një përshpejtim i procedurave të ekzekutimit të kolateralit: 

   do të rritet  E njëjtë  do të ulet
1. individët  !_!   !_!  !_!
2. biznesi   !_!   !_!  !_!

Pyetjes se si do të ndikonte në vëllimin e kredisë një përshpejtim i këtyre 
procedurave, shumica e bankave iu përgjigjën se si për individët (67% e 
bankave të sistemit), ashtu edhe për bizneset (64% e tyre), një gjë e tillë do të 
ndikonte pozitivisht. 

14. vlerësoni sipas rëndësisë secilin nga faktorët e mëposhtëm, që shpjegon 
situatën aktuale të nivelit të kredive për pasuri të paluajtshme (ku 1 faktori më 
pak i rëndësishëm dhe 5 ai më i rëndësishëm):
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1. rritja e konkurrencialitetit në sistemin bankar, ka ndihmuar në një akses 
më të madh të klientelës në kredinë për pasuri të paluajtshme

1 2 3 4 5

2. rritja e kërkesës për kredi për pasuri të paluajtshme (lëvizjet demografike) 
ka ndikuar në rritjen e nivelit të huadhënies

1 2 3 4 5

3. Pritshmëria për rritje të çmimit të pasurive të paluajtshme
1 2 3 4 5

4. diversifikimi më i mirë i portofolit
1 2 3 4 5

5. Mungesa e tregut dytësor të kolateralit
1 2 3 4 5

6. Të tjera (specifiko)
1 2 3 4 5

Më poshtë renditen faktorët e përzgjedhur nga bankat e sistemit sipas 
rëndësisë, në lidhje me gjykimin e tyre mbi situatën aktuale të kredisë për 
pasuri të paluajtshme:

• rritja e kërkesës për kredi për pasuri të paluajtshme;
• rritja e konkurrencialitetit në sistemin bankar;
• mungesa e tregut dytësor të kolateralit;
• pritshmëria për rritje të çmimit të pasurive të paluajtshme;
• diversifikimi më i mirë i portofolit;
• të tjera, është renditur edhe niveli i jetesës.

15. Sipas gjykimit tuaj, cila do të jetë ecuria e portofolit të pasurive të 
paluajtshme në të ardhmen për:

   do të rritet  E njëjtë  do të ulet
1. individët  !_!   !_!  !_!
2. biznesin   !_!   !_!  !_!

Pyetjes se cila do të jetë ecuria e portofolit të pasurive të paluajtshme në të 
ardhmen për individët dhe bizneset, shumica e bankave iu përgjigjën kryesisht 
se presin që të rritet, për të dyja kategoritë (75% dhe 60% e bankave të 
sistemit presin një rritje të kërkesës respektivisht për individët dhe sektorin 
privat) ndërsa vetëm pak prej tyre shprehen se nuk do të ndryshojë (25% dhe 
33% e tyre).

16. cili është gjykimi juaj mbi ecurinë e çmimit të pasurive të paluajtshme 
në të ardhmen:

  
Truall  apartament  ambiente biznesi  Të tjera
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Më i ulët !_!  !_!   !_!  !_!
Më i lartë !_!  !_!   !_!  !_!
Njësoj !_!  !_!   !_!  !_!

Në lidhje me gjykimin mbi ecurinë e çmimit të pasurive të paluajtshme në 
të ardhmen, 94 për qind e bankave u shprehën se presin një rritje të çmimit 
të truallit, 93 për qind u shprehën për një rritje të çmimit të ambienteve të 
biznesit, 60 për qind për një rritje të çmimit të apartamenteve dhe 67 për zërin 
“ të tjera”. Pra, mund të nxjerrim si konkluzion se sistemi bankar ka pritshmëri 
për një rritje të çmimeve të pasurive të paluajtshme (shih tabelën 5). 

Më i ulët Më i lartë I njëjtë N/a
Truall në%  94% 6% 0%
apartamente në %  60% 40% 7%
ambiente biznesi në %  93% 7% 14%
Të tjera në %  67% 33% 33%

17. cilat do të ishin masat që do të merrte banka juaj në rast të një 
zhvlerësimi të vlerës së kolateralit (rënie e çmimit)? 

Kësaj pyetjeje 43 për qind e bankave të sistemit iu përgjigjën që nuk do të 
merrnin asnjë masë sepse janë shumë mirë të mbrojtura nëpërmjet raportit 
të mbulimit të vlerës së kredisë/vlerën e kolateralit; 43 për qind e bankave iu 
përgjigjën se do të kërkonin kolateral shtesë; ndërsa 14 për qind prej bankave 
thjesht do të kërkonin një monitorim dhe rivlerësim të kolateralit. 

Tabelë 5. Ecuria e çmimit të 
pasurive të paluajtshme.
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SHëNIME

* Përgatitur nga: Juna Bozdo, Zyra e Analizave Ekonomike, Tetor 2007.
Mendimet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk përputhen 
domosdoshmërisht me opinionin zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

1 Në shumicën e vendeve të industrializuara si: Portugali, Irlandë, Spanjë 
dhe greqi, kredia për pasuri të paluajtshme zë një të tretën dhe në disa raste 
edhe më shumë të totalit të kredisë bankare. Të dhënat janë publikuar nga 
European Mortgage Federation.

2 Në lidhje me standardet ndërkombëtare mbikëqyrëse do t’i referohemi 
kuadrit rregullator në fuqi, Bazel I.

3 Për shembull, norma interesi të luhatshme përdoren në Britaninë e Madhe 
ndërsa fikse (për një periudhë nga 5-10 vjet) në gjermani. Ndryshime ekzistojnë 
edhe në lidhje me shlyerjen e parakohshme të kredisë. Në gjermani lejohet 
një gjë e tillë por kredimarrësi është i detyruar të paguajë një gjobë, ndërsa 
në SHBa, ku afatet e maturimit shkojnë deri në 30 vjet, nuk paguhet asgjë. 

4 Ndërsa teprica e kredisë në lekë është rritur me 24.44 miliardë lekë ose 78.2 
për qind, ajo në valutë shënon rritje me 45.73 miliardë lekë ose 47.4 për qind. 

5 Kredia afatshkurtër zë një peshë prej 25.6% ndaj tepricës së kredisë gjatë 
2006, kundrejt 26.2 për qind të vitit 2005. Kredia afatmesme zë një peshë prej 
30.78 për qind (30.6 për qind gjatë 2005) ndaj tepricës së kredisë për vitin 
2006, duke u zhvendosur këto të fundit drejt kredisë afatgjatë, e cila arrin në 
38.4 për qind gjatë vitit 2006, krahasuar me 36.2 për qind në fundvitin 2005. 

6 Të dhënat janë marrë nga Sistemi raportues i Unifikuar. 
7 Sidoqoftë, nuk mund të dalim në një konkluzion të saktë, pasi duhet pritur 

fundi i vitit 2007 për të parë vlerën që kjo kredi do të shënojë dhe në këtë 
mënyrë, do të mund të bëjmë krahasimet e nevojshme.

8 Një përmbledhje e këtij pyetësori dhe e rezultateve të tij është paraqitur 
në fund të këtij materiali.

9 Për këtë qëllim u kryen disa intervista me drejtues dhe punonjës të tjerë në 
bankat e mëposhtme: Banka amerikane e Shqipërisë, Banka Italo-Shqiptare, 
dega në Tiranë e Bankës alpha, Banka Tirana, Banka Procredit, Banka 
raiffeisen, Banka Kombëtare Tregtare, dega në Tiranë e Bankës Kombëtare 
greke, Banka credins, Banka Popullore dhe Banka Emporiki.

10 Pasuria e paluajtshme me anë të të cilës kolateralizohet kredia konsiderohej 
si kolateral kryesor nga bankat, ndërsa si kolateral shtesë mund të kërkohej 
edhe peng mbi makineri dhe pajisje 

11 Për shembull, ndërtimi i një autostrade, i një kompleksi tregtar apo çdo 
ndryshim që lejon ndërtime të padëshiruara/dëshiruara në zonat përreth 
pasurisë së paluajtshme që garanton kredinë, mund të ketë një efekt negativ/
pozitiv mbi vlerën e kolateralit.  

12 I referohemi rasteve kur klienti nuk është më në gjendje të shlyejë detyrimin 
e tij ndaj bankës.

13 Me kredi cilësore do të kuptojmë shumën e kredive të klasifikuara si 
standarde dhe në ndjekje.

14 Ndërsa teprica e kredisë në lekë është rritur me 24.44 miliardë lekë ose 78.2 
për qind, ajo në valutë shënon rritje me 45.73 miliardë lekë ose 47.4 për qind. 

15 Të gjitha bankat e intervistuara deklaruan se në rast të një rritjeje të mëtejshme 
të vlerës së kolateralit, si rrjedhojë e rritjes së çmimit të pasurive të paluajtshme 
edhe aksesi në kredimarrje do të jetë më i liberalizuar për klientelën. 
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BaNKa E SHQIPërISë Në HarKUN KOHOr 
KOrrIK-SHTaTOr 2007

Në datë 17 korrik 2007, Banka e Shqipërisë dhe autoriteti i Konkurrencës 
nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit. Ky memorandum, i nënshkruar 
prej guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani dhe zj. Lindita Milo 
(Lati), Kryetare e autoritetit të Konkurrencës, synon të veprojë në mbrojtjen 
e konkurrencës së lirë dhe efektive të tregut financiar dhe atij bankar. Më 
konkretisht, nëpërmjet memorandumit palët nënshkruese do të punojnë për 
marrjen e masave për të evidentuar dhe ndaluar kufizimet horizontale të 
konkurrencës (realizimin e marrëveshjeve për çmimet e shërbimeve, normat 
e interesit, territorin e tregjeve etj.), kufizimet vertikale të konkurrencës 
(diskriminimin nëpërmjet normave të interesit për klientë të ndryshëm në të 
njëjtin treg, diskriminimin nëpërmjet kufizimeve dhe kërkesave specifike për 
garanci e kushte të tjera për klientë me kushte të njëjta, në një treg të ngjashëm 
etj.) si edhe për të shmangur abuzimin e mundshëm me pozitën dominuese në 
treg të një ose disa bankave. 

Banka e Shqipërisë vlerëson nënshkrimin e këtij memorandumi si një hap 
mjaft të rëndësishëm që do të ndikojë ndjeshëm në përmirësimin e kushteve 
të konkurrencës reale, në të cilat zhvillohet veprimtaria bankare dhe ajo 
financiare aktualisht.

Në datën 22 gusht 2007, në mjediset e hotel “Tirana International”, Banka 
e Shqipërisë organizoi takimin me temë “a reduktohen normat e interesit nga 
transparenca e bankës qendrore?”. Në këtë rast, i ftuari me cilësinë e lektorit 
të nderit ishte akademiku i mirënjohur në fushën e transparencës së bankave 
qendrore, përndryshe i njohur edhe si “babai” i indeksit të transparencës, 
prof. Sylvester Eijffinger. Që prej vitit 2000, z. Eijffinger punon si profesor i 
ekonomisë financiare evropiane pranë Qendrës për Kërkime Ekonomike, në 
Universitetin e Tilburgut. Takimi i 22 gushtit, i mbajtur në vijim të leksioneve 
të personaliteteve të shquara nga bota financiare dhe akademike, u zhvillua 
në kuadër të iniciativës së ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë, për të dhënë 
kontributin e vet në gjallërimin e mendimit shkencor dhe akademik në vend. 
Në materialin e paraqitur me këtë rast, prof. Eijffinger u përqendrua në çështje 
që kanë të bëjnë me efektet e transparencës së bankingut qendror, se si kjo 
transparencë kthehet në një faktor të rëndësishëm të rritjes së besueshmërisë, 
reputacionit dhe lakueshmërisë së politikës monetare, duke u bërë në këtë 
mënyrë edhe një nga faktorët që ndihmon në mbajtjen e normave më të ulta 
të interesit. 

gjatë vizitës së tij në Tiranë, prof. Eijffinger vlerësoi punën e mirë që Banka 
e Shqipërisë ka bërë në kuadër të transparencës së politikës monetare. 

Nënshkrimi i Memorandumit 
të Mirëkuptimit midis Bankës 
së Shqipërisë dhe Autoritetit 
të Konkurrencës

Seminari “A reduktohen 
normat e interesit nga 
transparenca e bankës 
qendrore”
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Në 21 shtator 2007, Banka e Shqipërisë filloi edhe për këtë vit, programin e 
trajnimit për gazetarët e medias së shkruar dhe asaj elektronike. Siç shënohet 
dhe në tabelën e programit, tematika e tij do të përqendrohet në argumentet 
kryesore të aktivitetit të Bankës Qendrore. 

Bankat qendrore moderne në të gjithë botën i kushtojnë një rëndësi të 
veçantë dhe burime të konsiderueshme edukimit ekonomik dhe kulturës 
financiare të publikut të gjerë. Kjo sepse, në një botë kaq komplekse, e 
cila ndryshon me ritme marramendëse, njohuritë ekonomike dhe financiare 
po bëhen përditë e më të rëndësishme. Një kulturë e mirë ekonomike dhe 
financiare ndihmon konsumatorët të marrin vendime të drejta financiare. 
Kështu, edukimi ekonomik dhe financiar i publikut ka një rëndësi parësore 
për një funksionim të mirë të shoqërisë ku ne jetojmë.

Banka e Shqipërisë e konsideron median e shkruar dhe atë elektronike si 
një nga përçuesit kryesorë të informacionit mbi tregjet financiare dhe gjendjen 
ekonomike. Për këtë arsye, zhvillimi i seminareve trajnuese për gazetarët është 
kthyer tashmë në një traditë të konsoliduar. 

Pasi ne jemi të vetëdijshëm se në kohët e sotme, mënyra se si përçohet 
informacioni është po aq e rëndësishme sa dhe vetë përmbajtja e tij, ky 
program ka për qëllim të ndihmojë në përçimin e drejtë të informacionit, nga 
Banka e Shqipërisë te publiku, nëpërmjet mediave. 

Nr Tematika departamentet  data 

1. Ndërmjetësimi financiar dhe ecuria e sistemit bankar në Shqipëri
Ligji i ri për “Bankat në republikën e Shqipërisë” 
dhe plotësimi i kuadrit rregullator 

departamenti i Mbikëqyrjes 21 shtator 

2. Kartëmonedhat dhe siguria e tyre departamenti i Emisionit 28 shtator 
3. Sistemet e pagesave në Shqipëri

Paraja elektronike dhe zgjerimi i saj departamenti i Sistemeve të Pagesave 5 tetor 

4. Borxhi i brendshëm dhe financimi i tij departamenti i Operacioneve Monetare 19 tetor 
5. roli i bankës qendrore dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve departamenti i Politikës Monetare 26 tetor 
6. Stabiliteti financiar dhe ekspozimi i 

ekonomisë shqiptare ndaj rreziqeve departamenti i Stabilitetit Financiar 2 nëntor

7. roli i Bankës së Shqipërisë në procesin e integrimit evropian 
BSH dhe edukimi i publikut

departamenti i Marrëdhënieve me jashtë, 
Integrimit Evropian dhe Komunikimit 9 nëntor

8. administrimi i rezervës valutore
Kursi i këmbimit dhe ecuria e tij departamenti i Operacioneve Monetare 23 nëntor 

9. Bilanci i pagesave dhe roli i statistikave në ekonomi
regjistri i Kredive

departamenti i Statistikës 
Pjesëtarë nga grupi i punës 14 dhjetor

10. Programi monetar i Bankës së Shqipërisë dhe instrumentet e tij departamenti i Politikës Monetare 21 dhjetor 

Në datën 24 shtator 2007, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani, zhvilloi një takim rajonal në qytetin e Sarandës me përfaqësues të 
pushtetit lokal, të sektorit bankar, të komunitetit të biznesit të qyteteve Sarandë, 
gjirokastër, delvinë, Tepelenë, Përmet, si dhe me përfaqësues të Universitetit 
të gjirokastrës. Takimi u mbajt në kuadër të dialogut institucional, që Banka 
e Shqipërisë ka zhvilluar kohët e fundit me grupe të ndryshme interesi.

Program trajnimi për 
gazetarët e ekonomisë së 

medias elektronike dhe asaj 
të shkruar

Takimin rajonal i 
Guvernatorit të Bankës 

së Shqipërisë në qytetin e 
Sarandës



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 3

shtator 2007

vëllimi 10
numër 3
shtator 2007

104 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 105

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 10
numër 3

shtator 2007

vëllimi 10
numër 3
shtator 2007

104 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 105

Në fjalën e tij, z. Fullani u përqendrua në disa çështje qendrore të politikave 
bankare dhe ekonomike, si: stabiliteti i çmimeve të konsumit, perfeksionimi 
i tregut financiar dhe veçanërisht atij bankar, konkurrenca midis bankave 
tregtare dhe rritja e shpejtë e portofolit të kredisë së tyre. 

Në përgjigje të reflektimeve të ardhura nga përfaqësuesit e pushtetit lokal, 
biznesit dhe bankave tregtare të rajonit, z. Fullani iu rikthye disa prej çështjeve 
të trajtuara edhe më parë, të tilla si: qeverisja e bankave tregtare, kontrolli i 
brendshëm i tyre, shërbimi në sportel dhe transparenca. 

Interesi i çështjeve të trajtuara në takim, nxiti një sërë diskutimesh të 
frutshme midis pjesëmarrësve të ftuar dhe panelit ligjërues. Në fjalën e tyre, 
përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe të institucioneve financiare parashtruan 
projektet ekonomike dhe infrastrukturore të qyteteve respektive. Ndërkohë, 
duke folur mbi potencialin turistik të rajonit, ata shprehën shqetësimin lidhur 
me mungesën e fondeve për zhvillimin e turizmit. Përfaqësuesit e pushtetit 
lokal dhe përfaqësuesit e institucioneve financiare ishin të një mendjeje dhe 
paraqitën kërkesën e tyre të përbashkët mbi formulimin dhe miratimin e një 
ligji për huamarrjen publike, i cili, sipas tyre, nga njëra anë do t’i vinte në 
ndihmë bashkive për të përfituar sa më shumë nga huamarrja prej bankave 
tregtare dhe, nga ana tjetër, do t’u shërbente këtyre të fundit për rritjen e 
sigurisë ndaj akordimit të kredive për pushtetin lokal. Në këtë kuadër, Banka 
e Shqipërisë po jep konsulencën e saj për një formulim sa më efikas të ligjit. 

gjatë fjalës së tij, guvernatori i Bankës së Shqipërisë u ndal edhe në trajtimin 
e disa çështjeve që lidhen me zhvillimin e turizmit në qytetin e Sarandës, duke 
vlerësuar arritjet pozitive të këtij sektori, por dhe duke tërhequr vëmendjen 
mbi probleme të shërbimeve turistike, konkurrencës së fortë të vendeve të 
Pellgut të Mesdheut në industrinë e turizmit dhe të mbrojtjes së mjedisit. 

 
Një delegacion i nivelit të lartë nga Banka e Suedisë vizitoi Bankën 

e Shqipërisë më 26-27 shtator, 2007 . delegacioni përbëhej nga Kerstin 
Midlid, këshilltare e guvernatorëve, në departamentin e Stabilitetit Financiar 
dhe christian Nilson, kryespecialist i ekonomisë, në Sektorin e Modeleve dhe 
Metodikës, departamenti i Politikës Monetare. 

Në vitin 2007, midis Bankës së Shqipërisë dhe Bankës së Suedisë janë 
vendosur marrëdhënie bashkëpunimi, të cilat do të përqendrohen në fushat 
e zbatimit të politikës monetare, të stabilitetit financiar, të edukimit të publikut 
dhe komunikimit në përgjithësi. 

Në vizitën e radhës, e zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, delegacioni 
i Bankës së Suedisë u njoh më nga afër me kuadrin politik të Bankës së 
Shqipërisë dhe ofroi asistencë teknike në përsosjen e parashikimeve 
afatshkurtra të inflacionit dhe modelit të saj makroekonomik. 

 

vizitë e delegacionit të 
Bankës së Suedisë në 
Bankën e Shqipërisë.
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Në periudhën 27 shtator–1 tetor 2007, z. jens reinke, specialist pranë 
departamentit të Statistikës në FMN, kreu një vizitë pune në Bankën e Shqipërisë, 
në kuadër të programit të asistencës teknike, që Fondi Monetar Ndërkombëtar 
i jep kësaj të fundit, lidhur me statistikat e bilancit të pagesave.

Në këtë vizitë të tij të dytë pranë Banka e Shqipërisë (vizita e parë ishte ajo e 
datave 15 shkurt- 1 mars 2006), z. reinke zhvilloi takime pune me specialistë 
dhe drejtues të departamentit të Statistikës, vlerësoi punën e bërë në kuadër 
të plotësimit të rekomandimeve të dhëna nga misioni paraardhës i FMN për 
asistencë teknike. 

Në datat 4–10 tetor 2007, z. Leonardo guerra, kryespecialist i kërkimeve 
ekonomike në Sektorin e Standardeve të Shpërndarjes së të dhënave në 
departamentin e Statistikave të FMN, vizitoi Bankën e Shqipërisë për të 
vlerësuar punën e bërë deri tani për pranimin e Shqipërisë në Standardet 
Speciale të të dhënave (Special data dissemination Standards, SddS) të 
Fondit Monetar Ndërkombëtar. Synimi i kësaj vizite lidhej me vlerësimin e 
progresit të punës së kryer deri tani nga Banka e Shqipërisë dhe institucionet 
qendrore të vendit, për pranimin e Shqipërisë në këtë projekt. Banka e 
Shqipërisë është koordinatore e projektit të SddS për Shqipërinë. 

Që prej vitit 1999, vendi ynë është anëtar i sistemit gddS (Sistemi i 
Përgjithshëm i Shpërndarjes së të dhënave/general data dissemination 
System), me statusin e vendit pilot në këtë projekt të FMN. Meqenëse 
objektivat qendrorë të gddS, i kushtohen rritjes së transparencës për praktikat 
ekzistuese të vendit anëtar dhe përgatitjes së strategjive për përmirësimin e 
tyre, me qëllim arritjen e standardeve të SddS-it, ajo paraqitet si një hallkë 
ndërmjetëse për anëtarësim në këtë të fundit (SddS).

Projekti SddS përfshin të dhënat më të rëndësishme në vlerësimin e 
politikave makroekonomike. Kategoritë e këtyre të dhënave u përgjigjen katër 
sektorëve të ekonomisë: sektorit fiskal, sektorit real, sektorit financiar dhe 
sektorit të jashtëm. Për secilin nga këta sektorë përdoret një kuadër i plotë 
statistikor. 

Misioni zhvilloi takime edhe me specialistë të INSTaT dhe të Ministrisë së 
Financave. 

vizitë e Fondit Monetar 
Ndërkombëtar në Bankën e 

Shqipërisë, për asistencën 
teknike në statistikat e 
bilancit të pagesave. 

vizitë e misionit të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar në 

Bankën e Shqipërisë, për 
pranimin e Shqipërisë në 

SDDS. 
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NgjarjET jUrIdIKE, KOrrIK-SHTaTOr 2007

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 04.07.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 36, ndryshimin e pjesëmarrjes influencuese të aksioneve në 
Bankën Popullore sh.a., nëpërmjet shitjes së 75 për qind plus 1 aksion tek 
Société générale, Francë. Pjesa tjetër e kapitalit aksioner të Bankës Popullore, 
prej 24.99 për qind do të zotërohet nga 9 aksionerë të saj.

Në datën 18.07.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 38, rregulloren “Për funksionimin e regjistrit të Kredive në 
Bankën e Shqipërisë”, e cila hyn në fuqi në datën 1 janar 2008. Qëllimi i saj 
është të përcaktojë rregullat e organizimit dhe të funksionimit të regjistrit të 
Kredive në Bankën e Shqipërisë, si një bazë të dhënash, e mbajtur në mënyrë 
elektronike, në të cilën regjistrohet informacioni dhe të dhënat identifikuese, 
dhe ato të kreditit të individëve, të personave fizikë, tregtarë dhe të atyre 
juridikë.

Në datën 29.08.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 43, transferimin e pronësisë të aksioneve të kapitalit aksioner 
të Bankës Italo Shqiptare sh.a., nga aksioneri Sanpaolo IMI S.p.a tek aksioneri 
Intesa Sanpaolo S.p.a.. Shoqëria Intesa Sanpaolo S.p.a. Itali, që rezultoi nga 
bashkimi i Sanpaolo IMI S.p.a. me Bankën Intesa S.p.a., do të jetë aksioneri 
i ri dhe do të zotërojë 76.129 për qind të aksioneve të kapitalit aksioner të 
Bankës Italo Shqiptare.

POLITIKa MONETarE

Në datën 19.07.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 40, deklaratën e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2007. Sipas kësaj deklarate, 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. Nga ana tjetër, 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.

Në datën 26.09.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 50, për “rritjen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
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riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”. Me këtë vendim, norma e interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes u rrit nga 5.75 për 
qind, në 6.00 për qind.

OPEracIONET MONETarE

Në datën 18.07.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 39, për “Pranimin e depozitave të agjencisë së Sigurimit të 
depozitave në Bankën e Shqipërisë”. Sipas këtij vendimi, Banka e Shqipërisë 
do të pranojë depozita nga agjencia e Sigurimit të depozitave, me afate 
maturimi 1 – javore dhe 3 – mujore, në lekë,  euro dhe dollarë amerikanë. 
Ky vendim përcakton gjithashtu, edhe normat e interesit për llojet e ndryshme 
të depozitave, sipas afatit të maturimit dhe monedhës përkatëse.

STaBILITETI FINaNcIar

Në datën 26.09.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi me 
vendimin nr. 51, deklaratën “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri”. 
Kjo deklaratë, pas studimit të treguesve makroekonomikë të vendit, pasqyron 
një situatë të qëndrueshme të sistemit financiar. rezultati mjaft i mirë financiar, 
veçanërisht në sektorin bankar, ka ardhur si rrjedhojë e përdorimit më të mirë të 
burimeve financiare dhe e zgjerimit relativisht të shpejtë të veprimtarive me kthim 
të lartë nga investimi, siç është kreditimi dhe investimi në letrat me vlerë.

SISTEMET E PagESavE

Në datën 26.09.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 53, rregulloren “Për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – aIPS”. Sistemi aIPS është sistemi i shlyerjes 
bruto në kohë reale të urdhërpagesave në lekë, me rëndësi sistemike brenda 
territorit të republikës së Shqipërisë, në mënyrë të parevokueshme dhe të 
pakushtëzuar. Sipas kësaj rregulloreje, Banka e Shqipërisë në rolin e pronares 
të sistemit aIPS, organizon, administron, operon dhe mbikëqyr sistemin në 
fjalë, si dhe është pjesëmarrëse në shlyerje, për kryerjen e pagesave që 
rrjedhin nga aktiviteti i saj operativ.

Në datën 26.09.2007, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 55, rregulloren “Për funksionimin e sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël - aEcH”. Sistemi aEcH (Albanian Electronic 
Clearing House) është një sistem elektronik kleringu që mundëson shkëmbimin 
e file-ve të instruksioneve të pagesave midis pjesëmarrësve, llogaritjen e 
pozicioneve shumëpalëshe neto dhe dërgimin e një instruksioni shlyerjeje 
neto në sistemin aIPS. Banka e Shqipërisë është pjesëmarrëse në klerim, për 
kryerjen e pagesave që rrjedhin nga aktiviteti i saj operativ ose për pagesat e 
pjesëmarrësve të tërthortë.
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POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 16.07.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me vendimin 
nr. 9777, ratifikoi “Marrëveshjen financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave 
të republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Komuniteteve Evropiane për 
programin vjetor rajonal cards 2006 të asistencës kombëtare, për autoritetet 
tatimore dhe doganore të Ballkanit Perëndimor”. Sipas kësaj marrëveshjeje, 
Komuniteti Evropian do të financojë këtë program, me një shumë maksimale 
prej 14 milionë eurosh.

Në datën 19.07.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me ligjin nr. 
9783, ratifikoi “Marrëveshjen e huasë ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
republikës së Shqipërisë dhe Fondit të OPEc-ut për zhvillimin e qëndrueshëm 
të zonave rurale malore”. Kjo marrëveshje parashikon që OFId (Fondi i 
OPEK-ut për Zhvillim Ndërkombëtar) i akordon republikës së Shqipërisë një 
hua prej 4 513 000 (katër milionë e pesëqind e trembëdhjetëmijë) dollarë për 
një projekt, i cili synon rritjen e të ardhurave të familjeve në segmentet e varfra 
të popullsisë, duke u përpjekur të arrijë mobilizimin shtesë të burimeve, rritjen 
e përshpejtuar të shoqëruar me reduktimin e varfërisë dhe rritjen e kapacitetit 
institucional për të influencuar dhe mbështetur investimet në sektorët publikë 
dhe privatë.

Në datën 19.07.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, me ligjin nr. 
9785, ratifikoi “Kontratën për blerjen e aksioneve të shoqërisë anonime 
“albtelecom””. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, në emër të 
Shtetit Shqiptar negocioi me cETEL Çalik Enerji Telekomünikasyon Hizmetleri 
a.s për blerjen në një paketë të vetme të 11 400 000 (njëmbëdhjetë milionë 
e katërqindmijë) aksioneve të zakonshme të shoqërisë, të lira nga çdo barrë, 
me vlerë nominale 1 000 (njëmijë) lekë secili, që përfaqësojnë 76 për qind të 
kapitalit aksionar të albtelecom sh.a..

Në datën 19.07.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi vendimin 
nr. 9789 “Për krijimin dhe funksionimin e zonave ekonomike”. Sipas këtij ligji, 
krijimi i zonave ekonomike ose ndryshe i territoreve që gëzojnë një status të 
veçantë ekonomik, do të synojë nxitjen e investimeve, hapjen e vendeve të 
reja të punës dhe rritjen e të ardhurave, përshpejtimin e zhvillimit rajonal 
dhe zgjerimin e lidhjeve ekonomike të tregut shqiptar me atë ndërkombëtar, 
përdorimin e teknologjisë së përparuar dhe shpejtimin e qarkullimit të mallrave 
dhe kapitaleve.

Në datën 23.07.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi vendimin 
nr. 9796 “Për masat antidumping dhe kundërbalancuese”. Ky ligj parashikon 
rregullat për procedurat dhe kushtet e përcaktimit e të zbatimit të masave 
antidumping dhe kundërbalancuese, për mbrojtjen e prodhimit dhe industrisë 
vendase nga praktikat e pandershme të tregtisë ndërkombëtare, me anë të 
importeve të dumpuara ose të subvencionuara.

Në datën 25.07.2007, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 489 “Për 
fondin e garantimit të kredive të eksportit”. Ky vendim parashikon krijimin 
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e një fondi limit, brenda të cilit të lëshohen garanci për kreditë e eksportit. 
Fondi do të përdoret për të mbuluar kërkesat për kolateral për kredi tregtare, 
për mjete xhiroje për ndërmarrjet, të kërkuara nga sistemi bankar shqiptar, 
në bazë të rregullave të mbikëqyrjes bankare, të vendosura nga Banka e 
Shqipërisë. Kufiri maksimal i garancive që do të lëshohen për vitin 2007, do 
të jetë në shumën 200 000 000 (dyqind milionë) lekë dhe do të vazhdojë të 
përdoret për një periudhë kohore prej 6 vjetësh. 

Në datën 08.08.2007, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 512 “Për 
një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2007, miratuar për Ministrinë e Punëve 
Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për realizimin, me shoqërinë 
“Microsoft”, të projektit të partneritetit strategjik, në fushën e teknologjisë së 
informacionit”. Ky vendim i shton Ministrisë së Punëve Publike, Transportit 
dhe Telekomunikacionit një fond prej 142 000 000 (njëqind e dyzetedy 
milionë) lekësh, si pjesë e fondit të përgjithshëm 426 000 000 (katërqind 
e njëzetegjashtë milionë) lekë për realizimin, me shoqërinë “Microsoft”, të 
projektit të partneritetit strategjik, në fushën e teknologjisë së informacionit.

Në datën 15.08.2007, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 514 “Për 
informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të 
çmimeve të punimeve të ndërtimit”. Ky ligj vendosi unifikimin e metodologjisë 
së llogaritjes dhe të formatit të paraqitjes së preventivave e të analizës së 
kostos për punimet e ndërtimit, sipas programeve kompjuterike të miratuara 
për lehtësimin e veprimtarisë së subjekteve, që zhvillojnë veprimtari në këtë 
fushë, lehtësimin e kontrollit tekniko-financiar të punimeve të ndërtimit dhe 
shmangien e informalitetit në veprimtarinë prodhuese, në tregun e ndërtimeve 
në Shqipëri.

Në datën 13.09.2007, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me miratimin 
e ligjit nr. 9801, ratifikoi “Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zviceran “Për bashkëpunimin 
teknik, financiar dhe humanitar””. Kjo marrëveshje synon nxitjen e realizimit 
të projekteve të asistencës teknike dhe financiare në Shqipëri. asistenca 
financiare do të jepet mbi një bazë të parimbursueshme për Këshillin e 
Ministrave të republikës së Shqipërisë, për projektet prioritare të infrastrukturës 
dhe rehabilitimit, që nuk janë të zbatueshme për qëllime tregtare. 

Në datën 12.09.2007, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 606 “Për 
një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2007, miratuar për Komisionin Qendror të 
Zgjedhjeve, për financimin e zgjedhjeve të pjesshme parlamentare në zonën 
zgjedhore nr. 31, Tiranë, më 23 shtator 2007”. Ky vendim i shton Komisionit 
Qendror të Zgjedhjeve në buxhetin e vitit 2007, një fond prej 4 500 000 
(katër milionë e pesëqind mijë) lekë për financimin e zgjedhjeve të pjesshme 
parlamentare në zonën zgjedhore nr. 31, Tiranë, më 23 shtator 2007.
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drEjTIMI I BaNKëS Së SHQIPërISë
30 SHTaTOr 2007

KëSHILLI MBIKëQyrëS
ArDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBrAHIMI   Zëvendëskryetar 
TEFTA ÇUÇI    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    Indrit Banka
DEPArTAMENTI I STABILITETIT FINANCIAr*   Klodion Shehu
DEPArTAMENTI I TEKNOLOGJISë Së INFOrMACIONIT Xhilda Kanini
DEPArTAMENTI I STATISTIKëS    Kliti Ceca
DEPArTAMENTI I EMISIONIT    valer Miho
DEPArTAMENTI I KONTABILITETIT DHE FINANCëS*  Artan Toro
DEPArTAMENTI I SISTEMEvE Të 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

* Këto Departamente janë miratuar me vendim nr.37, datë 18.07.2007, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë “Për disa ndryshime në strukturën organizative të Bankës së Shqipërisë”. vendimi ka hyrë në 
fuqi në datën 01.09.2007.
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LISTa E SUBjEKTEvE Të LIcENcUara Nga BaNKa E 
SHQIPërISë*

* Deri në 30 shtator, 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. Certifikata nr. 1 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Luigi MASTrAPASQUA
Adresa:  rruga “Barrikadave”, Nr.70, Tiranë.
Tel:  23 39 65; 23 56 97; 23 56 98; 22 62 62.
Faks:  23 30 34.

2. BANKA rAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr.2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.163, datë 
11.12.1998. Certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Steven GrUNErUD
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel:   226 699; 224 540; 222 669; 225 416.
Faks:   275 599; 223 587; 223 695; 224 051.

3. BANKA E BASHKUAr E SHQIPërISë SH.A.
Licenca nr.3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.165, datë 
11.12.1998. Certifikata nr.3 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Abdul Waheed ALAvI 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.8, Tiranë.
Tel:  22 84 60; 22 38 73; 22 74 08.
Faks:  22 84 60; 22 83 87.

4. BANKA ITALIANE E ZHvILLIMIT SH.A. 
Licenca nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë 
11.12.1998. Certifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Libero CATALANO
Adresa:   Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa “Kullat Binjake”, Tiranë.
Tel:  280 351 / 2 / 3 / 4 / 5. 
Faks:  280 356.

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. Certifikata 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. Certifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Dimitrios FrANGETIS 
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Nr.55/1, Tiranë.
Tel:  26 96 16 / 7 / 8; 23 34 41/42/43/44/45/46/47. 
Faks:  23 34 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 
14.03.1996. Certifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Spiro BrUMBULLI 
Adresa:  rruga “Durrësit”, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel:  27 48 02; 27 48 22.
Faks:  23 36 13.

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 
30.04.1996. Certifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Mahendra Sing rAWAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel:  25 43 72; 25 62 54.
Faks:  25 43 68. 

9. ALPHA BANK - ALBANIA
Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.01/03/96, 
datë 27.12.1997. Certifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andrea GALATOULAS 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:  23 35 32; 23 33 59; 34 04 76/77. 
Faks:  23 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. Certifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Lorenzo rONCArI
Adresa:   rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8319, Tiranë.
Tel:  24 87 53/54/55/56.
Faks:  24 87 62.

11. BANKA PrOCrEDIT SH.A.
Licenca nr. 12, datë 15.03.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
03.03.1999. Certifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Frieder WOEHrMANN
Adresa:   rruga “Sami Frashëri”, Tirana e re, P.O. Box. 2395, Tiranë.
Tel:  27 12 72/73/74/75.
Faks:   27 12 76.

12. BANKA E PArë E INvESTIMEvE SH.A - DEGA TIrANë 
Licenca nr. 13, datë 16.04.1999.
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Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.45, datë 
13.04.1999. Certifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Svetoslav MOLDOvANSKY
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel:  25 64 23; 25 64 24.
Faks:  25 64 22.

13. 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. Certifikata nr. 13 “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. Certifikata 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 31.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.03.2003. Certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.21 Tiranë.
Tel:   22 29 16; 23 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. Certifikata nr.16 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Henri Maus de rOLLEY 
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. Certifikata nr.17 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Gazmend KADrIU
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Pallati 13-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel:   25 06 53.
Faks:   25 06 54.

18. BANKA E PArë E INvESTIMEvE, ALBANIA SH.A. 
Licenca nr. 19, datë 06.072007.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.35, datë 
27.06.2007. Certifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”, datë18.07.2007.
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Drejtori:  Svetoslav MOLDOvANSKY 
Adresa:   Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14, 
Tiranë.
Tel:  25 64 23 /4; 28 02 10.
Faks:  25 64 22.
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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 apo këshilltar financiar.
Drejtori:  Niko Leka; Edmond Leka
Adresa:  rruga “reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Sh.2, Nr.18, Tiranë.
Tel:  25 06 53. 
Faks:  25 06 54.
 
2. POSTA SHQIPTArE SH.A. 
Licenca nr.3, datë 18.04.2001, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbimit si agjent apo këshilltar financiar. 
Drejtori:  Arqile Goreja
Adresa:   rruga “reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.
Tel:  22 23 15. 

3. “CrEDINS” SH.A. TIrANë 
Licenca nr. 4, datë 13.06.2001, 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 3/a dhe 3/b të nenit 26, të ligjit: “Për bankat në republikën e Shqipërisë”);
- të kryerjes së veprimtarisë së qirasë financiare(miratuar me Urdhërin e Guvernatorit 
me nr.prot.2826, datë 24.05.2007).
Drejtori:  Elion Martini
Adresa:   rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel:   22 29 16; 23 40 96. 

4. FONDI I FINANCIMIT Të ZONAvE MALOrE
Licenca nr.5, datë 29.03.2002, 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 33. 

5. “AK – INvEST” SH.A. 
Licenca nr.7, datë 03.12.2003, 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.2/3, Tiranë. 
Tel:   24 01 47.
  
6. PArTNErI SHQIPTAr Në MIKrOKrEDI SH.A. 
Licenca nr.9, datë 06.06.2007, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të dhënies së kredisë;
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të pranimit dhe të administrimit të mjeteve të pagesave;
- të kryerjes së këmbimit valutor për llogari të saj;
- të ofrimit të garancive të tjera (të cilat nuk emërtohen garanci bankare)
Administratori: Charles Ertzinger
Adresa:   rruga “Gjin Bue Shpata”, Nr.7/1, Tiranë. 
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Zyra Të KëMBIMIT vaLUTOr

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”, Lagjja 3, Durrës.
Kambistë:  Mirlinda Ceka, Ilir Hoxha.

3. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ArIS” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 3, 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: Lagjja “Luigj Gurakuqi”, rruga ”11 Nëntori”, Pallati 70, Nr.14, Elbasan. 
Kambist:  Amarildo Canoku.

10. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ALBTUr” SH.P.K., TIrANë
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Licenca:  Nr. 15, datë 07.04.2000.
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Pallati 32, 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:   Lagjja 4, rruga “9 Maji”, Durrës. 
Kambist:  Shpëtim Hysa.

13. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “SHIJAK 2000” SH.P.K., SHIJAK
Licenca:  Nr. 19, datë 24.11.2000.
Adresa:  Lagjja “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. 23, 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 30.09.2001.
Adresa:  Lagjja “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 31.10.2001.
Zyra 1:   Bulevardi “Zogu I”, Pallati 97, Shk.3, 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. 

20. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ALB- FOrEX” SH.P.K., TIrANë
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Licenca:  Nr. 28, datë 22.11.2001.
Zyra 1:   rruga “Abdyl Frashëri, Nr.3, 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. 31, datë 22.11.2001.
Adresa:  rruga “Mine Peza” (përballë Selisë së vatikanit), Tiranë. 
Kambistë:  Almida Sterio, Eduard Andoni, Elida Hasamemi.

23. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “BASHKIMI 2001” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 35, 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. 36, datë 14.12.2001.
Adresa:  Lagjja “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 “TrI UrAT” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa:  Lagjja “29 Nëntori”, pranë Filialit të Postës Elbasan.
Kambistë:  Fahri Sanco, Ismail Bejta.

27. 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. 

28. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “MArIO” SH.P.K., SArANDë
Licenca:  Nr. 47, datë 14.03.2002.
Adresa:  Lagjja 1, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.
Kambistë:  vangjel Gramozi, Blerim Dhima. 

29. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “HYSEN-C” SH.P.K., LAÇ
Licenca:  Nr. 50, datë 23.04.2002.
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Adresa:  Lagjja nr.3, përballë Komisariatit të Policisë, Laç.
Kambist:  Cen Hyseni, violeta Hyseni, Miranda Palaj, Albana Zhuzhi, Jonida  
  Thanasi. 
Zyra 2:  rruga “Mine Peza”, Nr.37, Tiranë.
Kambist:  Gëzim Dushkaj, Fatmir Shametaj. 

30. 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.

31. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “GLEAr” SH.P.K., SHIJAK
Licenca   Nr. 55, datë 23.07.2002.
Adresa:  Lagjja “Kodër”, Shijak, Durrës.
Kambistë:  Argjend Calliku, Afërdita Calliku.

32. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “POSTA SHQIPTArE” SH.A. TIrANë
Licenca:  Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa:  rruga “reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.
Kambistë:  Lista.

33. 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.

34. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “DENI&KrISTI-2002” SH.P.K. TIrANë 
Licenca:  Nr. 61, datë 02.06.2003.
Adresa:  rruga “Myslym Shyri”, Pallati 60, Ap.3, Tiranë.
Kambist:  Maksim Çeku.

35. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “YLDON” SH.P.K. TIrANë 
Licenca:  Nr. 62, datë 03. 06.2003.
Zyra 1:   rruga “Qemal Stafa”, Pallati 382/2/2, Tiranë.
Zyra 2: Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Kambist:  Ylli Ndroqi, Sabit Lika, Enkeleda Selamaj, Suela Marku, Imelda Ahmeti.

36. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “I.S.N.” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 66, datë 06.05.2004.
Adresa:  rruga “Kavajës”, Pallati 3, Kati I, Tiranë. 
Kambistë: Nexhmi Uka, Salandi Brojaj. 

37. 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.

38. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ALBACrEDITS” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 68, datë 13.07.2004.
Adresa:   rruga “Ded Gjon Luli”, Nr. 5, Tiranë. 
Kambistë: Ermira Skënderi (administratore), Engjëll Skënderi, Burhan Kodra.
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39. 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.

40. 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. 

41. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ELBA 2005” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 73, datë 28.04.2005.
Adresa:   Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet “Agimi”, nr. 16, Tiranë.
Kambist:  Kujtim Elbasani (administrator). 

42. 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.

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

44. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “I & K 2005” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 77, datë 09.09.2005.
Adresa:  Lagjja “Besëlidhja”, Pallati 73, Lezhë.
Kambist:  Ilir Malaj.

45. 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.

46. 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.

47. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “rEGENCY INTErNATIONAL CASINO TIrANA” 
SH.P.K., TIrANë
Licenca:.  Nr.80, datë 06.03.2006.
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, razie Selimi, valbona Halili, Kostandina 
Mejdi, Elona Martiro.
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48. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ArBër F” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr.81, datë 07.03.2006.
Adresa:  rruga “Kavajës”, Pallati 3, Kati I (ish-Guden) Tiranë.
Kambistë: Florina Jaho, Bukurosh Jaho.

49. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “EUrO 2006” SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr.82, datë 12.04.2006.
Adresa:  Lagjja nr. 4, rruga “Migjeni”, pranë Poliklinikës Qendrore, Durrës.
Kambistë: Hysni Baganaçi, Medi Dyrmishi.

50. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “vOSKOP” SH.P.K., KOrÇë
Licenca:  Nr. 83, datë 13.04.2006.
Adresa:  Lagjja nr. 7, Blloku “8 Nëntori”, Korçë.
Kambistë: Anesti Leska, rexhep Mankolli.

51. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “KrISTIAN 2002” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 84, datë 31.05.2006.
Adresa:  Lagjja “Besëlidhja”, përballë degës së bankës “raiffeisen”, Lezhë.
Kambist:  Sandër Marashi.

52. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “PrE-LAND” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 85, datë 31.05.2006.
Adresa:  Lagjja “Skënderbej”, ish-lokali “Gjahtari”, Lezhë.
Kambist:  roland Kola.

53. 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.

54. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “BONvOYAGE” SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 87, datë 20.06.2006.
Adresa:  Lagjja 11, Bulevardi kryesor “Durrahu”, Ap.243, Durrës.
Kambistë: Petrit Shtaro; Jusuf Milaqi.

55. 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.

56. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “BrOQI” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 89, datë 20.04.2007.
Adresa:  rruga “Kavajës”, përballë Kishës Katolike, Tiranë.
Kambistë: Nikollë Broqi, Dhurata Murrizi.

57. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “HENrY” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 90, datë 19.06.2007.
Adresa:  Lagjja “28 Nëntori”, pranë hotel “Skampa”, Elbasan.
Kambistë: Albert Buzo, Sotiraq Buzo.

58. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “KOMPLEKSI TUrISTIK rABOSHTA ” SH.P.K., 
SHKODër
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Licenca:  Nr. 91, datë 26.06.2007.
Adresa:   Lagjja “vasil Shanto”, përballë xhamisë, Shkodër.
Kambistë: Përparim raboshta, Jetmira raboshta.

59. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ÇELA 2005” SH.P.K., LUSHNJE
Licenca:  Nr. 92, datë 26.06.2007.
Adresa:  Lagjja “Çlirim”, Lushnje.
Kambistë:  Bledar Çela, Mondi Cejne.

60. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ArTUr 07” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 93, datë 26.06.2007.
Adresa:   rruga ”Esat Dishnica” Nr.9, Fier.
Kambistë:  Artur Beqo.

 
61. 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.

62. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “TrOKA” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 95, datë 16.07.2007.
Adresa:  Lagjja “Apollonia”, pallati i ri, përballë raiffeisen Bank, Fier.
Kambistë:  Xhevair Troka.
Cel:   068 20 35 413.

63. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “MEL – FAT” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 96, datë 17.07.2007.
Adresa:  Lagjja “Apollonia”, rruga “Brigada XI Sulmuese”, Fier.
Kambistë: Meleq Myrtaj, Fatmir Ymeri.
Cel:   068 23 07 507.

64. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “vëLLEZërIT vALUTë” SH.P.K., LUSHNJE
Licenca:  Nr. 97, datë 17.07.2007.
Adresa:  Lagjja “Çlirim”, rruga “Qemal Stafa”, nr. 5, Lushnje.
Kambistë: Tomor Qorri, Fatmir Qorri.
Cel:   069 20 65 595, 068 40 60 061.

65. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “FYBEK” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 98, datë 17.07.2007.
Adresa:  Lagjja “8 Shkurti”, Pallati 9, Ap.5, Fier.
Kambistë:  Ilir Seitaj, Sokol Seitaj.
Cel:  0682068193.

66. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “EXCHANGE DEA” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 99, datë 17.07.2007.
Adresa:   Lagjja “Apolonia”, Sheshi “Fitorja”, Fier.
Kambistë:    Saimir Zeneli, Fatmir Kamberi, Fatmir Brahimi.
Cel:      0692099425, 0682024127.

67. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “KAMZA  UNION” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 100, datë 17.07.2007.
Adresa:   Kodër Kamëz, Tiranë.
Kambistë:  Lindita Stafa, Anila Kola, Zef Gjoni.
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Cel:  0684043909. 
Tel:  200 569.

68. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “LAPrAKA  UNION” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 101, datë 17.07.2007.
Adresa:  
Zyra 1:   rruga “Lord Bajron”, Laprakë, Tiranë.
Zyra 2:   Kamëz Qendër.
Zyra 3:   Qendër vorë, ish-mapot e vjetra.
Zyra 4:   Fushë Krujë.
Kambistë:  rreshit Beja, Lulzim Beja, Hanke Beja, Hyre Beja.
Cel:  0692044312.
Tel:  269 354, 200 426, 600 477, 632 001.

69. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “EXCHANGE BErTI 2007” SH.P.K.,  ELBASAN
Licenca:  Nr. 102, datë 24.07.2007.
Adresa:   Lagjja “Aqif Pasha”, Pallati 31, Elbasan.
Kambistë:  robert Tashkollari.
Cel:   0692111490.

70. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ANSA UNION” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 103, datë 25.07.2007.
Adresa:   rruga “Durrësit”, Pallati 81, Shk.4, Tiranë.
Kambistë:  Magdalena Leka, Gëzim Leka, Elda Dengeri, Blerina Pojani, Ylli Guda.
Cel:   0682740073.
Tel/Faks:  271 530.
Tel:  238 623.

71. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “KLEO” SH.P.K., vLOrë
Licenca:  Nr. 104, datë 31.07.2007
Adresa:   Lagjja “Osman Haxhiu”, rruga ”Demokracia” pranë Sahatit, vlorë
Kambistë:  Murat Hysenaj, Gezim Shehaj, Dhimitraq Tangu, Shezai Xhaferaj.
Cel:   0692056558.
Tel:   03 328 155.

72. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “MOENA” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 105, datë 31.07.2007.
Adresa:   Lagjja “29 Nëntori”, rruga ”Dervish Hekali”, Fier.
Kambistë:  Enver Lamaj, Namik Hasani, Mondi Likaj.
Cel:   0684021577.
Tel/Faks:  03 424 428.

73. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ZENO & DHIMO” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 106, datë 31.07.2007.
Adresa:   Lagjja Apollonia, rruga ”Brigada II Sulmuese” pranë raiffeisen Bank, Fier.
Kambistë:  Dhimitraq Doko, Zenun Gjini.
Cel:  0692070262, 0682151504.

74. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “BALLA CHANGE” SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 107, datë 31.07.2007.
Adresa:   rruga ”Prokop Meksi”, Lagjja 4, Durrës.
Kambistë:  Agron Balla, Artur Ballanca, Diana Balla, Agim Balla.
Cel:  0682060428.
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75. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ADKO” SH.P.K., LUSHNJE
Licenca:  Nr. 108, datë 31.07.2007.
Adresa:   Lagjja “Loni Dhamo”, ish-hotel “Myzeqeja”, Lushnje.
Kambistë:  Adil Mukaj, Koli Sako.
Cel:   0684021108; 0682244795.
Tel:   03 526 484.

76. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “I.SULEJMANI & SH.MYrTEZA” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 109, datë 31.07.2007.
Adresa:   Lagjja “1 Maj”, rruga ”Jani Bakalli”, pranë poliklinikës qendrore, Fier.
Kambistë:  Islam Sulejmani, Shkëlqim Myrteza.
Cel:  0683415790; 0692436588.

77. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “MATI UNION” SH.P.K., LAÇ
Licenca   Nr. 110, datë 02.08.2007.
Adresa:   Bulevardi kryesor, Laç.
Kambistë:  Mustafa Martinaj.
Cel:  0682037713.

78. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “A.K” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 111, datë 02.08.2007.
Adresa:   Lagjja “Besëlidhja”, Lezhë.
Kambistë:  Amerlon reçi.
Cel:  0682023607.
Tel:  0215 4951.

79. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ UNION B” SH.P.K., BErAT
Licenca:  Nr. 112, datë 07.08.2007
Adresa:   Lagjja “30 vjetori”, Berat
Kambistë: Sali Hoxha
Cel:   0682074488

80. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ KOÇIU” SH.P.K., GJIrOKASTër
Licenca:  Nr. 113, datë 03.09.2007.
Adresa:   Lagjja “18 Shtatori”, Gjirokastër. 
Kambistë: Lutmir Koçiu, rebani Koçiu.
Cel:   069 20 90 935.

81. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “LANA” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 114, datë 04.09.2007.
Adresa:   rruga “Irfan Tomini”, Pallati  8/1, shk. 2, ap.2 (pamja nga sheshi), Tiranë.
Kambistë: Krenar Alimerko, Ixhlale Alimerko, Nevila Shabanaj, Amarilda Liço.
Tel/Faks:  244 278. 
Tel:   269 613.
Cel:   069 20 33 512.

82. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “BESTINA” SH.P.K., UrA vAJGUrOrE, BErAT
Licenca:  Nr. 115, datë 04.09.2007.
Adresa:   Lagjja “18 Nëntori” (pranë Postës), Ura vajgurore, Berat.
Kambistë: Besim Guraj, Klementina Guraj.
Tel:   036 12717.
Cel:   068 20 86 105.

83. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “N&B UNION” SH.P.K., TIrANë
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Licenca:  Nr. 116, datë 04.09.2007
Adresa:   rruga “Dibrës”, Pallati  507, Tiranë.
Kambistë: Nexhmi Ferhati, Shkëlqim Turku.
Telefon:   366 898.

84. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “ArGI 07” SH.P.K., BErAT
Licenca:  Nr. 117, datë 04.09.2007.
Adresa:   Lagjja “22 Tetori”, Berat.
Kambistë: Arben Yzbashi, Albana Yzbashi, Adriatik Avdylaj.
Tel:   032 35746.
Faks:  032 372888.
Cel:   069 20 82 803.

85. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “EKSPrES J&E” SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 118, datë 05.09.2007.
Adresa:  Lagjja 11, bulevardi kryesor, hotel “Durrësi”, Durrës.
Kambistë: Kostandin Ekonomi, Entela Ekonomi.
Cel:  068 20 46 103.
Tel:  05 229 626.

86. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “DODI” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 119, datë 05.09.2007.
Adresa:   Lagjja “Apollonia”, bulevardi “Jakov Xoxa”, Fier.
Kambistë:  Albert Cucuri, Astrit Celaj, Artur Dodi.
Cel:   068 21 32 098.
Tel:  03 431 461.

87. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “G 24” SH.P.K., GJIrOKASTër
Licenca   Nr. 120, datë 05.09.2007.
Adresa:  Lagjja “18 shtatori”, Gjirokastër.
Kambistë:  Artan Gjokaj.
Cel:   069 20 80 805.
Tel:  08 468 760.

88. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “JM CHANGE” SH.P.K., KOrÇë
Licenca:  Nr. 121, datë 05.09.2007.
Adresa:   rruga “Ismail Qemali”, Nr.2, Korçë.
Kambistë: Jorgaq Micani.
Cel:  069 20 60 685.

89. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “rENJA” SH.P.K., KOrÇë
Licenca:  Nr. 122, datë 05.09.2007.
Adresa:  Lagjja 9, rruga ”Mis Edit Durhan” (Pranë Ujësjellës-kanalizimeve 

Korçë), Korçë.
Kambistë:  Përparim rustemi, Alfred Kacidhja, Bardhyl renja.
Cel:  069 20 75 664.
Tel:  08 248 011.

90. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “EXCHANGE KIMI” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 123, datë 14.09.2007.
Adresa:  rruga ”Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pallati 3, Dyqani nr.3, Tiranë.
Kambistë:  Shefqet Jata.
Cel:  069 20 60 325.
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91. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “JAUPAJ” SH.P.K., FIEr
Licenca:  Nr. 124, datë 26.09.2007.
Adresa:  Lagjja “29 Nëntori”, rruga “Dervish Hekali”, pranë Bar rinia, AvN 

Tv, Fier.
Kambistë:  Patriot Jaupaj, Miranda Jaupaj.
Tel:   034 3 15 03.
Cel:   069 24 73 555.

92. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “EXPrES CHANGE” SH.P.K., vLOrë
Licenca:  Nr. 125, datë 26.09.2007.
Adresa:   Lagjja “28 Nëntori”, rruga “Mulla Xhaferri”, ap. 1111, vlorë.
Kambistë:  Latif Breshan, Nexhmi Mustafaraj.
Cel:   068 22 08 961.
Tel/Faks:  033 275 35.

93. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “MILI 2007” SH.P.K., vLOrë
Licenca:  Nr. 126, datë 26.09.2007.
Adresa:   Lagjja “Osman Haxhiu”, rruga “Demokracia”, ap. 537, vlorë.
Kambistë:  Ismail Shehu, Albert Malaj, Përparim Jaupaj.
Tel:   033 30 381.
Cel:   069 20 54 414.

94. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “EUrO 2007” SH.P.K., DUrrëS
Licenca:  Nr. 127, datë 11.10.2007.
Adresa:  Lagjja nr. 12, rruga “9 Maji”, Durrës.
Kambistë:  raimond Çollaku, Yllka Lala, Arben Çuni, Ngushullim Hyzoti.
Cel:  069 20 42 778.

95. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “XHO-2007” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 128 datë 29.10.2007.
Adresa:  rruga ”Kavajës” Pallati nr.96, Shk 2, Ap 16/1, Tiranë. 
Kambistë:  Arben Xhoxhi.
Cel:  0682136633, 0682040313.

96. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “PLANET- CHANGE” SH.P.K., TIrANë
Licenca:  Nr. 129, datë 31.10.2007.
Adresa: Bulevardi ”Bajram Curri”, Pallati  Aviacionit (ngjitur me kafe bar 

OSKAr) Tiranë.
Kambistë:  Llazar Nuzi.
Cel:   0692034178.

97. ZYrA E KëMBIMEvE vALUTOrE “MArDEA” SH.P.K., ELBASAN 
Licenca:  Nr. 130, datë 05.11.2007.
Adresa:  Komuna Mollas, Fshati Mollas, Elbasan (pranë tregut fshatar).
Kambistë: Bexhet Basha.
Cel:  068 26 51 144.
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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: 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: Sabri Skënderi.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

3. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “AFADA”, TIrANë
Licenca nr. 3, 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. 13, 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”. 

13. 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. 30, datë 01.07.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 
 
20. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “TEUTA”, DUrrëS
Licenca nr. 31, datë 01.07.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

21. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “UrA E KUÇIT”, BErAT
Licenca nr. 32, datë 01.07.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

22. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “vOLOrEKA”, POGrADEC
Licenca nr. 33, datë 01.07.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

23. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “YLLI I KUQ”, KOrÇë
Licenca nr. 34, datë 01.07.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

24. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “vELÇE”, vLOrë
Licenca nr. 36, 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. 37, 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. 39, 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”.

30. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “KUQAN”, ELBASAN
Licenca nr. 45, datë 05.09.2002.
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Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

31. 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”.

32. 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”.

33. 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”.

34. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “OSHëTIMë”, vLOrë
Licenca nr. 52 datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

35. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “BABICë E vOGëL”, vLOrë
Licenca nr. 53 datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

36. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “NOvOSELë”, vLOrë
Licenca nr. 54, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

37. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “rOMANAT”, DUrrëS
Licenca nr. 55, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

38. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “JUBE”, DUrrëS
Licenca nr. 56, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

39. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “ArDENICë”, LUSHNJE
Licenca nr. 58, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

40. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “vAJKAN”, FIEr
Licenca nr. 54, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

41. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “LLAKATUND”, vLOrë
Licenca nr. 60, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

42. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “GrABIAN”, vLOrë
Licenca nr. 61, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

43. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “MAZrEK”, TIrANë
Licenca nr. 62, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

44. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “MUSTAFA KOÇAJ”, TIrANë
Licenca nr. 63, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

45. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “SHPAT ISUF MUÇAJ”, TIrANë
Licenca nr. 64, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
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46. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “PINAr”, TIrANë
Licenca nr. 65, datë 23.09.2002.
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 23.09.2002
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

48. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “QEHA”, TIrANë
Licenca nr. 67, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

49. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “DOBrESH”, TIrANë
Licenca nr. 68, datë 23.09.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

50. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “SHILBATër”, TIrANë
Licenca nr. 69, datë 23.09.2002
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”.

53. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “MëNIK”, TIrANë,
Licenca nr. 73, 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”.

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 “BërZHITë”, TIrANë
Licenca nr. 81, datë 25 .09.2002.
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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”.

63. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “ALLGJATë”, TIrANë
Licenca nr. 83, 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. 93, datë 07.10.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

73. 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”.

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”.
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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. 103, datë 27.11.2002.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

83. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT ”BAGO”, KAvAJë
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”.

90. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “DAULLAS” FIEr.
Licenca nr. 113, 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 10.01.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

92. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “LEKAJ”, KAvAJë
Licenca nr. 115, datë 10.01.2003.
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Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

93. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “ALLKAJ”, LUSHNJE
Licenca nr. 116, datë 10.01.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

94. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “TOSHKëZ”, LUSHNJE
Licenca nr. 117, datë 30.01.2003
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

95. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “KAFArAJ”, FIEr
Licenca nr. 118, datë 19.02.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

96. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “GOSë”, KAvAJë
Licenca nr. 120, datë 23.06.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

97. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “HIMArë”, vLOrë
Licenca nr. 122, datë 23.06.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

98. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “KOTE”, vLOrë
Licenca nr. 123, datë 23.06.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

99. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “ArMEN”, vLOrë
Licenca nr. 124, datë 23.06.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

100. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “PErLAT”, DUrrëS
Licenca nr. 125, datë 15.07.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

101. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “rEMAS”, LUSHNJE
Licenca nr. 126, datë 16.07.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

102. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “MIZE”, LUSHNJE
Licenca nr. 127, datë 04.08.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

103. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “DUKAT-rADHIME”, vLOrë
Licenca nr. 128, datë 03.11.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

104. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “MJELLMA-HUDëNISHT”, POGrADEC
Licenca nr. 129, datë 03.11.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

105. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “GJEÇ KODër”, TIrANë
Licenca nr. 130, datë 26.11.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

106. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “MërTISH”, LUSHNJë
Licenca nr. 131, datë 26.11.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

107. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “MASHAN”, GrAMSH
Licenca nr. 132, datë 26 .11.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
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108. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “PAPër”, ELBASAN
Licenca nr. 133, datë 26.11.2003.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

109. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “KUKUr”, GrAMSH
Licenca nr. 134, datë 07.01.2004.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
 
110. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “BLETA”, POGrADEC
Licenca nr. 135, datë 03.03.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

111. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “vAQArr”, TIrANë
Licenca nr. 136, datë 01.04.2004.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

112. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “GrACEN”, ELBASAN
Licenca nr. 137, datë 23.06.2004.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

113. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “SKëNDErBEGAS”, GrAMSH
Licenca nr. 138, datë 23.06.2004
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

114. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “DArZEZë”, FIEr
Licenca nr. 139, datë 12.07.2004.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

115. 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”.

116. 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”.

117. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “JADOrA”, SHKODër
Licenca nr. 143, datë 17.11.2004.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “JEHONA”. 

118. 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”.

119. 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”.

120. 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”.

121. 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”.

122. 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”.

123. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “HELMAS”, KAvAJë
Licenca nr. 150, datë 22.11.2006.
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Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

124. 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”.

125. 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”.

126. SHOQërIA E KUrSIM-KrEDITIT “ELBASAN”, ELBASAN 
Licenca nr. 153, datë 18.04.2007.
Anëtare e Unionit të Shoqërive të Kursim-Kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

127. 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”.

128. 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 02.07.2003.
Adresa:  Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, Kati III, Tiranë.
Përfaqësues: Pasquale Guido vergine.
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