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raPOrTI I POLITIKëS MONETarE Për TrEMUjOrIN E 
Parë Të vITIT 2008

FjaLa E GUvErNaTOrIT

Tremujori i parë i vitit 2008, vazhdoi të karakterizohet nga zhvillime 
relativisht komplekse të ekonomisë botërore. aktiviteti ekonomik i disa prej 
vendeve të zhvilluara, pësoi një lloj frenimi duke rritur shqetësimin për një 
ngadalësim në rang global. rritja e çmimeve ka mbizotëruar në shumicën 
dërrmuese të vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Çmimet e rritura 
të lëndëve të para, të naftës dhe të produkteve ushqimore kanë prekur çdo 
ekonomi, duke shtuar shqetësimin për një spirale më të lartë inflacioni në të 
ardhmen.

 
Nga ana tjetër, tregjet financiare nuk kanë qenë të qeta, duke reflektuar 

përhapjen e krizës së kredive që gjeneroi ekonomia e SHBa. Një numër i 
madh institucionesh financiare janë të prekura nga ky fenomen, ndërkohë që 
bankat qendrore më të mëdha kanë injektuar vazhdimisht likuiditet në tregun 
e parasë.

Situata e mësipërme ka detyruar rezervën Federale të ulë më tej normën 
bazë të interesit, e pasuar edhe nga Banka e anglisë. Ndërkohë që Banka 
Qendrore Evropiane dhe ajo japoneze, vazhdojnë të qëndrojnë në pozitat 
e mëparshme. Ndjesitë që vijnë nga tregu financiar janë të përziera, duke 
pasqyruar nga njëra anë frikën për rritjen e mëtejshme të inflacionit dhe 
stabilitetin financiar, nga ana tjetër.

Ekonomia shqiptare duke qenë një ekonomi e vogël, relativisht e hapur 
nuk mund të mos ndikohet nga këto zhvillime, ku si pasojë e drejtpërdrejtë 
evidentohet përshpejtimi i rritjes së nivelit të përgjithshëm të çmimeve të 
konsumit. Në fund të muajit prill inflacioni vjetor shënoi vlerën 4,4 për qind, 
duke pësuar një zhvendosje të lehtë ndaj nivelit të sipërm, të synuar prej 
Bankës së Shqipërisë prej 4 për qind. Duke analizuar ndikimin e grupeve të 
ndryshme bie në sy se në peshën dërrmuese, inflacioni është shkaktuar nga 
rritja e çmimeve të grupit ushqimor. Brenda këtij të fundit, mbizotëron grupi i 
mallrave ushqimorë të përpunuar.

Një faktor tjetër, që ka ndikuar në këtë drejtim është edhe lëvizja e çmimeve 
të administruara, e cila konsiston në rritjen e çmimit të energjisë elektrike në 
muajin mars të vitit 2008. Pa këtë efekt, norma vjetore e inflacionit do të ishte 
vetëm 3,7 për qind.

Tregues të tjerë të rëndësishëm, që përshkruajnë më mirë presionet 
inflacioniste që shkakton kërkesa e brendshme në ekonomi, si treguesi i 
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inflacionit bazë dhe inflacionit të mallrave të patregueshëm, janë ende në 
vlera të ulëta. Po kështu, edhe pritshmëritë e sistemit bankar, të biznesit dhe 
të konsumatorëve, vazhdojnë të mbeten në parametra të synuar, me gjithë 
shmangien e lehtë në kahun rritës.

Këto të fundit mbeten parësore në vlerësimin e rolit të politikës monetare 
në të ardhmen, veçanërisht në kushtet kur faktorët e rrezikut janë ndjeshëm 
të lidhur me goditje, që gjenerohen nga zhvillimet në ofertën agregate të 
ekonomisë.

Informacioni statistikor në lidhje me aktivitetin ekonomik të vendit, për 
pjesën e parë të vitit 2008 është ende i pakët. Për rrjedhim, analiza sektoriale 
e plotë dhe e detajuar bëhet një detyrë e vështirë.

Të dhënat e reja që lidhen me aktivitetin bujqësor për gjithë vitin 2007, 
konfirmojnë analizat e kohëve të fundit të Bankës së Shqipërisë në lidhje me 
ecurinë e këtij sektori. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë gjatë vitit 
2007, është regjistruar një rritje modeste, në masën 1,5 për qind, krahasuar 
me 4,3 për qind vitin e kaluar.

Në këto rrethana, merr një rëndësi të dorës së parë shfrytëzimi racional i tokës 
bujqësore, duke synuar shtimin e sipërfaqeve të mbjella si dhe produktivitetin 
për njësi. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë rithekson domosdoshmërinë për 
kryerjen e reformave të thella strukturore që kanë të bëjnë me tokën, pasurinë, 
sistemin grumbullues dhe atë shpërndarës si dhe me infrastrukturën.

Dega e ndërtimit vazhdon të karakterizohet nga një situatë jo e qartë edhe 
në tremujorin e parë të vitit 2008. Ngadalësimi i ritmit të rritjes së aktivitetit 
ekonomik të sektorit të ndërtimit, krahasuar me ecurinë mesatare të viteve 
të fundit kërkon vëmendje, nisur nga roli dhe kontributi që ky sektor ka në 
ekonominë vendase.

Situata e mirë hidrike në vend, ka dhënë ndikimin e saj në rritjen e ofertës 
së energjisë elektrike, duke përmirësuar bilancin e energjisë elektrike. 
Prodhimi vendas i rritur në parametra të ngjashëm me ata të vitit 2006, 
ka mundësuar rënie të importeve të sforcuara të energjisë, duke ndikuar 
sadopak në përmirësimin e situatës të Korporatës. Nisur nga ndjeshmëria e 
këtij sektori, Banka e Shqipërisë e gjykon të arsyeshme të sjellë në vëmendjen 
e opinionit publik se sfida me energjinë është ende e hapur dhe shëndoshja 
e situatës financiare të KESH-it përbën një domosdoshmëri, për të adresuar 
një sërë çështjesh të tjera të lidhura me të. Privatizimi i shpejtë i rrjetit të 
shpërndarjes është përparësi mbi të gjitha përparësitë dhe për këtë qëllim, 
vlerësojmë se ulja e humbjeve dhe rritja e arkëtimeve janë të një rëndësie 
themelore. 

Gjatë muajve të parë të vitit 2008 ka vazhduar rritja e eksporteve si në 
raport me tremujorin e fundit ashtu edhe me tremujorin e parë të vitit të 
kaluar, respektivisht me 4 % dhe me 13 %. Importet, me gjithë rënien e 
konsiderueshme në raport me fundin e vitit 2007, janë rreth 17 % më të larta 
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se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Si rrjedhim, deficiti tregtar është zgjeruar 
me rreth 17 për qind, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në 
përgjithësi, duhet theksuar se zhvillimet në vlerë, në aktivitetin e tregtisë së 
jashtme pasqyrojnë edhe efektet e çmimeve të rritura të lëndëve të para, të 
energjisë dhe të produkteve ushqimore. 

Zhvillimet fiskale të tremujorit të parë të vitit 2008, dëshmojnë për një 
politikë fiskale të përmbajtur, e cila ka rezultuar në një suficit buxhetor mbi 
nivelin e parashikuar. Grumbullimi i të ardhurave ka ndjekur një prirje në 
rritje, ndërkohë që shpenzimet për investime, për këtë periudhë të vitit kanë 
pësuar tkurrje në krahasim me një vit më parë. Huamarrja e qeverisë gjatë 
kësaj periudhe, përfaqësohet nga huamarrja e brendshme. 

rritja vjetore e parasë së gjerë rezultoi 11 % në fund të tremujorit të parë 
të vitit 2008. Në tërësi, sistemi bankar ka furnizuar ekonominë me mjete 
monetare kryesisht nëpërmjet injektimit të parasë në formën e kredisë për 
sektorin privat. Ecuria e mjeteve valutore neto të sistemit dhe akumulimi i 
balancave monetare të sektorit publik, kanë neutralizuar këtë efekt. 

Kredia për ekonominë gjatë tremujorit të parë të vitit 2008, është rritur 
mesatarisht me 47.3% në terma vjetorë. Pavarësisht ritmeve rënëse, në terma 
absolutë kredia vazhdon të zgjerohet sikurse edhe një vit më parë, me rreth 
22 miliardë lekë. Bankat tregtare shfaqen aktive në tregun e huadhënies, 
duke thelluar më tej rolin e tyre si ndërmjetës financiarë, gjë që pasqyrohet 
edhe në rritjen e qëndrueshme të treguesve të ndërmjetësimit. Në muajin 
mars, raporti i kredisë ndaj parasë së gjerë dhe ndaj PBB-së arriti në nivelet 
prej 40.9% dhe 31.4%, respektivisht. 

Norma bazë e interesit ka mbetur e pandryshuar në nivelin 6.25 për qind, 
në tremujorin e parë të vitit 2008. Gjatë vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë 
ndërhyri tre herë me nga +25 pikë bazë, në përgjigje të presioneve inflacioniste 
në ekonomi. Një lëvizje e tillë u pasua nga rritja e normave afatshkurtra në 
tregun e parasë dhe ato të depozitave në lekë. Në muajt e parë të vitit, ecuria 
e interesave në tregun ndërbankar dhe atë primar ka qenë e qëndrueshme dhe 
luhatjet e tyre kanë qenë të lidhura me shpërndarjen asimetrike të likuiditetit 
në treg. Në të kundërt, normat e interesit për kredinë e re në lekë kanë 
rënë ndjeshëm, duke ngushtuar diferencën me interesat e tjerë për monedhën 
vendase, si një shenjë rritjeje e konkurrencës në këtë treg.

Për pjesën e mbetur të vitit dhe deri në tremujorin e parë të vitit në vazhdim, 
pritet që normat e rritjes vjetore të nivelit të përgjithshëm të çmimeve të luhaten 
edhe për pak kohë rreth vlerave aktuale, duke u rikthyer në fund të vitit brenda 
intervalit të tolerancës së synuar nga politika monetare. Megjithatë, rreziqet 
që mund të devijojnë supozimet e bëra në parashikim janë të pranishme dhe 
në pjesën më të madhe, janë të vendosura nga kahu i ofertës së jashtme dhe 
të brendshme. Kostot e shkaktuara nga rritja e çmimeve të lëndëve të para, të 
naftës dhe të produkteve ushqimore pritet të vazhdojnë të ushtrojnë presione 
të drejtpërdrejta mbi çmimet e konsumit dhe të japin ndikime të tërthorta mbi 
çmimet e prodhimit. 
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Një faktor përcaktues, me origjinë të brendshme, pritet të jetë prodhimi 
vendas bujqësor. aktualisht, kemi hyrë në periudhën kur prodhimi vendas 
fillon e shfaqet në tregtinë me pakicë. Inflacioni në fund të muajt prill 2008, 
shënoi një ulje prej 0,4 për qind në terma mujorë, prapa të cilës qëndronte 
kontributi i grupit ushqim dhe pije alkolike. Për këtë arsye, me interes pritet 
ecuria e këtij faktori në muajt në vijim. Sipas sjelljes historike, dy – tre muajt 
në vijim regjistrojnë dhe ndikimin më të fortë rënës mbi çmimet e produkteve 
të papërpunuara ushqimore. Megjithatë, duhet theksuar se ky sektor i 
ekonomisë vazhdon të jetë shumë sensitiv ndaj kushteve të motit dhe ndaj 
luhatjeve afatshkurtra në kostot e lëndëve të para dhe të çmimeve të naftës. 

Duke bërë një përgjithësim të të gjithë faktorëve të rrezikut si dhe duke u 
ndalur në mundësinë që ata kanë për t’u materializuar në ekonomi, Banka 
e Shqipërisë, vlerëson se bilanci mbetet i zhvendosur në kahun rritës. Një 
argument më shumë në këtë drejtim, përbëjnë të dhënat e fundit në lidhje 
me pritjet për inflacionin, të cilat dëshmojnë një zhvendosje të lehtë drejt një 
niveli më të lartë. 

I gjithë ky kuadër relativisht kompleks zhvillimesh dhe pritshmërish, e bën 
të domosdoshëm kujdesin për stabilitetin financiar të sistemit. rreziqet në këtë 
drejtim janë të lidhura me ambientin global, me atë rajonal dhe në rrafshin e 
brendshëm, me shtimin e vrullshëm të kredisë për ekonominë. Përveç rrezikut 
të kredisë dhe rrezikut të kursit të këmbimit, ekzistojnë dhe rreziqe të lidhura 
me faktorë të jashtëm. Zgjerimi i krizës së kredive në Evropë, ngadalësimi i 
mundshëm i aktivitetit ekonomik të ekonomive partnere, prania e të njëjtave 
institucione bankare në shumicën e vendeve të rajonit, janë zhvillime që 
kërkojnë vëmendje të vazhdueshme. 

analiza e vendimeve më të hershme ka vërtetuar se politika e ndërmarrë 
ka qenë në kahun dhe intensitetin e duhur, duke mundësuar një kontroll të 
kënaqshëm mbi nivelin e përgjithshëm të çmimeve të konsumit. vendimet e së 
shkuarës kanë ndikuar pozitivisht në stimulin monetar, që i nevojitet aktivitetit 
ekonomik të vendit si dhe në stabilitetin financiar të sistemit bankar. 

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të jetë vigjilente, veçanërisht në drejtim 
të zhvillimeve inflacioniste në ekonomi. Për këtë qëllim, ajo do të analizojë 
me përgjegjshmëri, zhvillimet e faktuara, rreziqet e ndryshme me të cilat 
përballet e ardhmja e stabilitetit makroekonomik dhe atij financiar, përfshirë 
dhe pritshmëritë inflacioniste të agjentëve të ndryshëm në ekonomi. Banka e 
Shqipërisë mbetet tërësisht e angazhuar në përmbushjen me sukses të objektivit 
të saj ligjor, angazhim që nënkupton marrjen e vendimeve të përshtatshme në 
momentin e duhur, duke mos përjashtuar dhe kombinimin e tyre me masa të 
natyrës administrative. 
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I. EKONOMIa BOTërOrE

Ekonomia botërore ka shënuar rënie të ritmit të rritjes gjatë tremujorit të 
parë të vitit 2008. Dobësimi i aktivitetit ekonomik në SHBa, luhatshmëria e 
tregjeve financiare gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2007, kombinuar me 
rritjen e vazhdueshme të çmimit të naftës dhe të lëndëve të para, kanë qenë 
faktorët kryesorë që ndikuan në ngadalësimin e ritmeve të rritjes së ekonomisë 
botërore. Presionet nga trazirat gjeopolitike në vendet eksportuese të naftës si 
dhe mosndryshimi i niveleve tavan të sasisë së prodhimit të naftës nga OPEC-
u, në kushtet e rritjes së vazhdueshme të kërkesës botërore, kanë ndikuar në 
rritjen e mëtejshme të çmimit të naftës. 

Orientimi i politikave energjitike të vendeve të industrializuara drejt 
prodhimit të energjisë alternative ‘biofuel’, ka nxitur rritjen e vazhdueshme 
të çmimeve të produkteve bujqësore. Këto zhvillime kanë shtuar ndjeshëm 
presionet inflacioniste gjatë tremujorit të parë të vitit si dhe kanë ndihmuar në 
rritjen me ritme të shpejta të çmimit të prodhimit në industrinë përpunuese, në 
tregjet ndërkombëtare. rritja ekonomike në vendet në zhvillim vijoi të ruajë 
ritme të larta rritjeje dhe të balancojë ngadalësimin ekonomik në vendet e 
industrializuara.

I.1 EKONOMIa E SHTETEvE Të BaSHKUara

rritja ekonomike e Shteteve të Bashkuara të amerikës, gjatë tremujorit të 
parë të vitit 2008 është vlerësuar të ketë ruajtur një ritëm të pandryshuar 
rritjeje krahasuar me një tremujor më parë. Kontributin kryesor në rritjen e 
PBB-së e dhanë shpenzimet konsumatore për shërbime, eksportet e mallrave 
dhe shërbimeve dhe shpenzimet buxhetore të qeverisë federale. Zhvlerësimi 
i vazhdueshëm i dollarit amerikan kundrejt disa prej monedhave kryesore 
ndërkombëtare, ka favorizuar rritjen e vëllimit të eksporteve. Por, efekti pozitiv 
i rritjes së eksporteve në rritjen e PBB-së është kundërbalancuar disi nga një 
rritje e importeve me ritme më të shpejta, krahasuar me tremujorin e fundit 
të vitit të kaluar. Investimet kanë vijuar të ruajnë ritmet në rënie të shfaqura 
gjatë fillimit të vitit të kaluar, ndonëse në tremujorin e katërt të vitit 2007 rënia 
ishte më e ulët se në tremujorin paraardhës1. Norma e papunësisë në ShBa 
shënoi rënie në muajin prill, gjë që erdhi kryesisht nga një rritje në numrin e 
të punësuarve në sektorin e shërbimeve.

rritja e vazhdueshme e çmimit të lëndëve të para, shoqëruar me një 
zvogëlim të marzhit të fitimit në industrinë përpunuese, kanë shtuar ndjeshëm 
presionet inflacioniste. Në muajin mars norma mujore e inflacionit ishte rreth 
0.3 pikë përqindjeje më e lartë se ajo e muajit shkurt. rritjet në çmimet e 
transportit, të energjisë dhe të ushqimeve dhanë kontributin më të madh në 
rritjen e normës së inflacionit. Në mbledhjen e datës 30 prill 2008, Komiteti 
Federal i Tregut të Hapur vendosi të ulë normën bazë të interesit me 25 pikë 
bazë, duke e çuar atë në nivelin 2 %.
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I.2 EKONOMIa E EUrOZONëS

Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2007, ekonomia e Eurozonës u rrit me ritëm më 
të moderuar, duke shënuar një rritje vjetore prej 2.2% në tremujorin e fundit 
të vitit2. Ngadalësimi i ritmit të rritjes u ndikua kryesisht nga një rënie në ritmin 
e rritjes së shpenzimeve për konsum dhe të investimeve, ndërkohë që kërkesa 
e jashtme, megjithë vlerësimin e vazhdueshëm të monedhës së përbashkët 
evropiane, vijoi të ndikonte pozitivisht në rritjen e PBB-së. Të dhënat e para mbi 
ecurinë ekonomike, gjatë muajve të parë të vitit 2008, paraqesin një përmirësim 
të aktivitetit ekonomik në Eurozonë. Sektori i ndërtimit, i cili gjatë fundit të vitit 
të kaluar shfaqi rënie, gjatë tremujorit të parë të këtij viti regjistroi ritme të 
përshpejtuara rritjeje3. Ecuri pozitive shfaqi edhe sektori i industrisë prodhuese, 
i cili vazhdoi të ruajë tendencën në rritje, të regjistruar gjatë vitit 2006. Kushtet 
e mira në tregun e punës si dhe përfitueshmëria e lartë e kapitalit, vazhdojnë të 
ndihmojnë në ruajtjen e një norme të ulët të papunësisë. 

Sipas vlerësimeve paraprake të Bankës Qendrore Evropiane rritja e 
vazhdueshme e çmimit të naftës, e çmimeve të produkteve bujqësore dhe e 
çmimit të energjisë ka shtuar ndjeshëm presionet inflacioniste, që burojnë nga 
krahu i ofertës. Këto zhvillime kanë ndikuar në rritjen e normës së inflacionit 
që tashmë gjendet mbi vlerën prej 2%, të synuar nga BQE-ja. Në mbledhjen 
e saj të fundit më 8 maj 2008, BQE vendosi të linte të pandryshuar normën 
bazë të interesit në nivelin 4%. 

vendet rritja vjetore e PBB-së Inflacioni vjetor Norma e papunësisë
 T1:08 Prill 2008 Mars 2008
SHBa 2.5 3.9 5.1
Eurozonë 2.2 3.3 7.1
Gjermani 2.6 2.6 7.3
Itali 1.51 3.6 6.12

Greqi 3.6 4.4 7.92

japoni 1.0 1.2 3.8
1 vlera mesatare për vitin 2007.
2 Tremujori i katërt i vitit 2007.
Burimi: Eurostat, Raporti Prill; Banka Qendrore e japonisë, Raporti Statistikor, Prill.

I.3 EKONOMITë E vENDEvE Të rajONIT

I.3.1 Ekonomia e Turqisë dhe e republikës ish-jugosllave të Maqedonisë

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2007, aktiviteti ekonomik në Turqi vijoi 
të rritej me ritëm të moderuar, në vlera të përafërta me ato të tremujorit 
paraardhës. Thatësirat e përjetuara gjatë vitit 2006, shtrëngimi i politikës 
monetare dhe normat e larta të interesit ndikuan në rënien e ritmit të rritjes së 
investimeve të përgjithshme dhe të rritjes së kërkesës së brendshme. Importet 
u rritën me rreth 15.7% në terma vjetorë, në tremujorin e fundit të vitit. 
Ndërsa, rritja e eksporteve me ritme më të ulëta, ndikoi në thellimin e deficitit 
të llogarisë korente në raport me PBB-në. Indeksi i çmimeve të konsumit në 
muajin prill u rrit me 0.5 pikë përqindjeje krahasuar me muajin paraardhës. 

Tabelë 1. Tregues 
makroekonomikë të 

ekonomive kryesore.
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rritja e çmimeve në kategorinë e ushqimeve të përpunuara, rritja e çmimit të 
energjisë si pasojë e dobësimit të Lirës Turke si dhe rritja e çmimit të naftës, 
qenë kontribueset kryesore në rritjen e normës së inflacionit. 

Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2007, në republikën ish-jugosllave të 
Maqedonisë u regjistrua një përshpejtim i ritmit të rritjes së ekonomisë. Zgjerimi 
i kërkesës agregate dhe kryesisht, rritja e investimeve private të individëve, 
rritja e aktivitetit në sektorin e transportit dhe të tregtisë me shumicë e pakicë 
qenë përcaktuesit e rritjes së PBB-së me ritme më të shpejta se një tremujor më 
parë. Mbas një ecurie pozitive gjatë gjysmës së parë të vitit, gjatë tremujorit 
të fundit, një rritje e konsiderueshme e importeve dhe një rënie e vëllimit të 
remitancave sollën një deficit në llogarinë korente prej 3%, në raport me PBB-
në. Norma e inflacionit gjatë tre muajve të parë të vitit 2008 është rritur me 
ritme të përshpejtuara, duke arritur vlerën 10.2% në muajin mars.

I.3.2 Ekonomia e Italisë dhe e Greqisë

Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2007 aktiviteti ekonomik në Itali është 
vlerësuar të këtë pësuar rënie. Kjo rënie i atribuohet kryesisht ngadalësimit të 
ritmit të rritjes së investimeve, rënies së rritjes së prodhimit industrial dhe të 
sektorit të ndërtimit. Ndikimi negativ i elementeve të mësipërme në rritjen e 
PBB-së është zbutur disi nga rritja shpenzimeve për konsum, e cila u favorizua 
nga stimuj të ndryshëm fiskalë dhe nga rritja e të ardhurave. Megjithëse 
deficiti i llogarisë korente në raport me PBB-në u thellua gjatë tremujorit të 
fundit të vitit, ai vijon të mbetet pranë niveleve mesatare të viteve të fundit. 
Norma e inflacionit u rrit me ritme të përshpejtuara gjatë muajve të parë 
të vitit, kryesisht si rezultat i rritjes së çmimit të energjisë elektrike, çmimit të 
ushqimeve dhe të karburantit. 

aktiviteti ekonomik në Greqi u rrit me ritme të qëndrueshme edhe gjatë 
tremujorit të fundit të vitit 2007. rritja e eksporteve me ritme të larta, rënia e 
importeve dhe rritja e kërkesës së brendshme qenë kontribuesit kryesorë në 
rritjen e PBB-se. Investimet pësuan rënie, ndërkohë që shpenzimet buxhetore u 
rritën me ritme më të ulëta krahasuar me një tremujor më parë. Në prill indeksi 
i çmimit të konsumit, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, u rrit me 
4.4%. rritja e normës së inflacionit erdhi si rezultat i rritjes së indeksit të çmimit 
të kategorisë së ushqimeve dhe pijeve alkolike, me 6.6% në terma vjetorë. 

vendet rritja vjetore 
e PBB-së 

Inflacioni 
vjetor 

Norma e 
papunësisë

Bilanci fiskal 
(% të PBB-së)

Llogaria korente 
(% të PBB-së)

 T4:07 Prill 2008 T4:07 2007 T4:07
Itali 1.51 3.6 6.1 -1.9 -2.7
Greqi 3.62 4.4 7.9 -2.8 -16.21

Maqedoni 5.2 10.1 34.7 0.6 -3.0
Serbi 6.9 14.6 18.9 0.4 -18.9
Kroaci 3.7 5.7 14.5 -1.6 -8.6
Turqi 3.4 9.7 10.1 -1.2 -5.8

1 vlera mesatare për vitin 2007.
2 Tremujori i parë i vitit 2008.
Burimi: Eurostat, Komisioni Evropian, Bankat Qendrore përkatëse. 

Tabelë 2. Të dhëna nga 
ekonomia botërore.
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II. EKONOMIa E BrENDSHME

II.1 PrODHIMI 

II.1.1 industria 

Treguesi i shitjeve për sektorin e industrisë ka regjistruar një rritje prej 25% 
gjatë vitit 2007, kundrejt 17% të vitit paraardhës. rritja më e lartë vjetore është 
regjistruar në nënsektorin e industrisë nxjerrëse (50.6%), ndërkohë që rritje të 
konsiderueshme ka shënuar edhe nënsektori ‘energji elektrike, gaz, avull dhe 
ujë’ (37%), në krahasim me vitin 2006 (0.6%). rritja vjetore e shitjeve gjatë 
tremujorit të katërt për sektorin e industrisë ndonëse ishte më e lartë se në 
tremujorin e mëparshëm, ka ndjekur një prirje në rënie gjatë vitit. Norma 
vjetore e rritjes së shitjeve të nënsektorit të industrisë nxjerrëse regjistroi nivelin 
më të lartë gjatë tremujorit të tretë të vitit, për të rënë gjatë tremujorit të 
katërt të vitit 2007. Ndërkohë që ky tregues shënoi rritjen më të lartë gjatë 
tremujorit të fundit në nënsektorin ‘energji, gaz, avull dhe ujë’. rritja vjetore 
e shitjeve të nënsektorit të industrisë përpunuese ka ardhur në rënie që nga 
tremujori i parë, deri në atë të fundit të vitit. Brenda këtij nënsektori, ritme më 
të larta rritjeje ka regjistruar industria e fabrikimit të pajisjeve elektrike dhe 
elektronike, industria ushqimore dhe industria e kauçukut dhe e plastikës. 
Megjithatë, gjatë tremujorit të fundit të vitit, vërehet një rënie vjetore e shitjeve 
të industrisë së fabrikimit të makinave, pajisjeve dhe pjesëve të ndërrimit me 
rreth 57%, dhe të industrisë së lëkurës dhe këpucëve me rreth 16%. 

Tabelë �. Tregues të sektorit të industrisë (ndryshim vjetor në përqindje).
Shitjet Punësimi Paga

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Industria nxjerrëse 42.7 48.7 66.5 43.0 4.3 10 10.3 12.9 21.6 27.8 24.8 24.8
Industria përpunuese 32.9 27.1 9.8 5.8 9.9 7.5 10.5 2.8 16.4 22.6 31.4 22.6
Energji, gaz, avull, ujë 30.1 33.0 30.9 54.0 -2.7 -3.3 -3 1.1 11.4 12.2 6.7 16.0
Industria gjithsej 32.9 30.3 18.8 19.1 5.8 4.8 7.3 3.6 15.7 20.4 23.1 21.1

Burimi: INSTAT, Shitjet nga TvSH-ja dhe statistikat afatshkurtra.

viti 2007 ka regjistruar përmirësim të treguesit të punësimit në sektorin e 
industrisë. rritja mesatare vjetore e numrit të të punësuarve ishte rreth 5% 
kundrejt rënies me 0.3% të vitit 2006. Dega e industrisë nxjerrëse ka regjistruar 
rritjen më të lartë vjetore të numrit të të punësuarve gjatë tremujorit të fundit, 
ndërkohë që dega e industrisë përpunuese ka regjistruar një rritje vjetore 
disa herë më të ulët krahasuar me tremujorët paraardhës. rritje e lartë është 
regjistruar në nivelin e pagave në sektorin e industrisë. Ky sektor shënoi një 
rritje mesatare vjetore prej 20% kundrejt 6.4%, gjatë vitit 2006. rritja më e lartë 
është regjistruar në degët e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese, ndërsa rritja në 
degën e prodhimit të energjisë, ujit, avullit dhe gazit ishte disi më e ulët. 

Treguesi i shitjeve për degën e energjisë elektrike, furnizimit me gaz, avull 
dhe ujë ka shënuar një rritje mesatare prej rreth 37 për qind gjatë vitit 2007 
(nga 0.9 për qind gjatë vitit 2006). Njëkohësisht, treguesi i shifrës së afarizmit4 
tregon një rritje prej 1.2 për qind kundrejt një rënieje prej rreth 12.2 për qind, 
gjatë vitit 2006.
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Tabelë 4. Ndryshimi vjetor i shitjes së afarizmit në kategorinë e energjisë elektrike, 
furnizimit me gaz, avull dhe ujë. 

2006* 2007* T1-07 T2-07 T3-07 T4-07
Energji elektrike, gaz, avull, ujë (shitjet nga TvSH-ja) 0.9 37.0 30.1 33.0 30.9 54.0
Energji elektrike, avull, ujë (vrojtimi) -12.2 1.2 0.0 3.1 -7.0 8.5
-Energji elektrike dhe avull (vrojtimi) -14.0 1.7 -0.1 3.6 -6.8 10.1
-Ujë (vrojtimi) 6.6 -1.9 1.5 -1.4 -8.6 1.1

*Rritje mesatare vjetore.
Burimi: INSTAT, Shitjet nga TvSH-ja dhe statistikat Afatshkurtra.

Karakteristikë e sektorit të energjisë elektrike gjatë vitit 2007 ka qenë rënia e 
vazhdueshme e prodhimit vendas, rritja vjetore e konsiderueshme e importeve 
dhe mospërputhja e vazhduar midis ofertës dhe kërkesës së konsumatorëve 
për energji. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2008, oferta e energjisë elektrike 
është rritur me rreth 12% në bazë vjetore. Sasitë e larta të reshjeve kanë 
ndikuar në përmirësimin e situatës energjitike në vend. Gjatë kësaj periudhe 
është vënë re një rritje e prodhimit vendas dhe një rënie e sasisë së energjisë së 
importuar, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2007. Konsumi i energjisë 
elektrike nga familjet dhe bizneset, gjatë tremujorit të parë të këtij viti, ishte 
rreth 13% më i lartë se ai i të njëjtës periudhë të një viti më parë. 

Tabelë 5. Tregues të bilancit të energjisë elektrike.

T1 06 (GwH) T1 07 (GwH) T1 08 (GwH) Ndryshimi vjetor 
T107/T106 (në %)

Ndryshimi vjetor
T108/T107 (në %)

Burime 1,728 1,541 1,741 -10.3 11.8
- Prodhim vendas 1,557 778 1,068 -50.0 37.2
- Shkëmbim me jashtë -207 -858 -747 314.1 -12.9
Përdorime 1,728 1,541 1,741 -10.8 12.9
-Konsum familjar 595 562 711 -5.6 26.5
-Konsum jofamiljar 366 348 423 -5.0 21.8
-Humbje të përgjithshme 767 640 607 -16.5 -5.2
Humbjet si përqindje ndaj burimeve 44.4 41.3 35.0 -3.1* -6.3*

* Diferenca është pikë përqindjeje. 
Burimi: KESH.

Familjet vazhdojnë të konsumojnë pjesën më të madhe të energjisë elektrike 
ose rreth 41 %, ndërkohë që pesha e konsumit të bizneseve, në tremujorin e 
parë të këtij viti ishte rreth 24%. Humbjet kanë vijuar të regjistrojnë rënie gjatë 
kësaj periudhe krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndonëse 
rënia është më e vogël sesa ndryshimi vjetor gjatë vitit 2007. 

2006 2007 T1 06 T1 07 T1 08
Konsumi familjar si përqindje ndaj burimeve 36.4 39.3 34.4 36.3 41.0
Konsumi jofamiljar si përqindje ndaj burimeve 24.9 25.4 21.2 22.4 24.4
Humbjet si përqindje ndaj burimeve 38.7 35.4 44.4 41.3 35.0

Burimi: KESH.

II.1.2 ndërtimi

rritja vjetore e shitjeve në sektorin e ndërtimit gjatë vitit 2007 ka qenë rreth 
dy herë më e ulët sesa rritja vjetore, gjatë viteve 2004-2006. Niveli i shitjeve 

Tabelë 6. Tregues të bilancit 
të energjisë elektrike.
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në këtë sektor ka shënuar vlerën më të ulët të tij gjatë tremujorit të fundit të 
vitit (4.6%), rreth 11 herë më e ulët se rritja vjetore e shitjeve gjatë po të njëjtës 
periudhë të vitit 2006 (52%). vëllimi i ndërtimeve të përgjithshme ka ardhur 
në rënie, ndërkohë që vëllimi i ndërtimeve të reja ka shënuar rënien më të 
lartë gjatë tremujorit të fundit të vitit 2007, me 23.3%. Për këtë dëshmon edhe 
rënia e nivelit të konsumit të dukshëm të çimentos gjatë vitit 2007, deri në 
gjysmën e masës së konsumuar një vit më parë. 

rindërtimet kanë qenë më të ulëta sesa një vit më parë, në tremujorin e 
katërt të vitit 2007. Ndonëse rritja vjetore e punimeve inxhinierike gjatë këtij 
tremujori ishte mjaft më e lartë se ajo e të mëparshmit, ajo mbetet në nivele të 
krahasueshme me rritjen mesatare vjetore të vëllimit të punimeve inxhinierike 
gjatë viteve të fundit. Treguesi i punësimit në sektorin e ndërtimit ka shënuar 
rënie vjetore gjatë të gjithë tremujorëve të vitit. ai ka rënë me rreth 5% në bazë 
vjetore ndërsa paga ka shënuar një rritje mesatare midis normave 15-20%.

 2004 2005 2006 2007 T1-07 T2-07 T3-07 T4-07
Shitjet 23.8 19.9 21.1 10.6 33.3 7 8.7 4.6
Punësimi 9.8 4.5 -0.4 -4.4 -1.7 -4.5 -6.7 -4.6
Paga 16.3 10.2 6.1 16.9 10.2 15.4 19.2 22.6
vëllimi 15 11.2 1.7 -6.3 0.3 -1.9 -15.8 -7.6
Ndërtime të reja 21.1 11.8 9.8 -14.6 -5.7 -10.4 -19.1 -23.3
rindërtime 38.1 35.4 1.3 -8.3 3.9 4.5 -35.5 -6.1
Punime inxhinierike 8.8 12.7 -15.4 14.5 21.9 19.2 1.6 15.1

Burimi: INSTAT, Statistikat Afatshkurtra.

Numri i lejeve për ndërtime të reja gjatë vitit 2007 ka qenë rreth 3 herë 
më i ulët sesa gjatë vitit 20065. Megjithatë, numri i lejeve të ndërtimit dhënë 
në vitin 2007 ka ardhur duke u rritur përgjatë tremujorëve, duke shënuar 
numrin më të madh në tremujorin e fundit. Gjatë vitit, rreth 47% e lejeve të 
miratuara janë dhënë për ndërtesa për banim dhe 53% për ndërtesa të tjera 
ku përfshihen hotele, ndërtesa tregtare, ndërtesa industriale e të tjera. 

T1-07 T2-07 T3-07 T4-07
I. Ndërtesa 40 173 232 550
1. Ndërtime për banim 17 91 102 256
2. Ndërtesa të tjera 23 82 130 294
a. Hotele 0 3 2 9
b. Ndërtesa tregtare 10 51 41 95
c. Ndërtesa industriale 2 6 14 46
d. Ndërtesa të tjera 11 22 73 144

Burimi: INSTAT, Buletini statistikor tremujor.

Lejet e ndërtimit miratuar në qarkun përkatës gjatë vitit 
2005/Totali i lejeve të ndërtimit miratuar gjatë vitit 2005

Gjirokastër Fier Korçë
19.5 13.2 10.7

Lejet e ndërtimit miratuar në qarkun përkatës gjatë vitit 
2006/Totali i lejeve të ndërtimit miratuar gjatë vitit 2006

Dibër Fier Gjirokastër
23.2 12.4 10.6

Lejet e ndërtimit miratuar në qarkun përkatës gjatë vitit 
2007/Totali i lejeve të ndërtimit miratuar gjatë vitit 2007

Tiranë Elbasan Fier
21.4 13.4 12.2

Burimi: INSTAT, Buletini statistikor tremujor.

Tabelë 7. Tregues të sektorit 
të ndërtimit (ndryshime 
vjetore në përqindje).

Tabelë 8. Numri i lejeve të 
miratuara gjatë vitit 2007.

Tabelë 9. Tre qarqet me 
numrin më të madh të lejeve 

të miratuara të ndërtimit, 
gjatë viteve 2005-‘07.
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vlera e parashikuar e ndërtesave të reja sipas lejeve të ndërtimit të dhëna 
gjatë vitit 2007 është rreth 2 herë më e ulët, krahasuar me vlerën e një 
viti më parë. vlera e lejeve të dhëna për ndërtesa6 zë rreth 87% të vlerës 
totale të lejeve të miratuara, nga të cilat rreth 70% është vlera e lejeve për 
ndërtesa për banim. Nga të gjitha lejet e miratuara për ndërtim, rreth 13% e 
vlerës totale është vlera e lejeve të dhëna për punime inxhinierike7, ku peshën 
kryesore e zë vlera e lejeve për ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, rreth 
58%. Gjatë vitit 2007, mesatarisht 85% e vlerës së lejeve të ndërtimit, të 
miratuara për ndërtesa dhe punime inxhinierike i atribuohet klientëve privatë 
dhe 15% klientëve shtetërorë. Sektori publik është përqendruar kryesisht në 
infrastrukturën e transportit -rrugë dhe autostrada. 

 
Llojet e ndërtimeve Klientë shtetërorë Klientë privatë
Ndërtesa 8 92
Punime inxhinierike 85 15

Burimi: INSTAT, Buletini statistikor tremujor.

Qarku 2006 2007
Berat 26.9 24.0
Dibër 35.3 107.8
Durrës 23.3 28.1
Elbasan 50.5 23.7
Gjirokastër 19.0 19.5
Fier 24.7 24.3
Korçë 32.1 20.3
Kukës 20.6 25.5
Lezhë 18.7 24.8
Shkodër 26.6 24.7
Tiranë 29.5 24.4
vlorë 27.5 24.5

Burimi: INSTAT, Buletini statistikor tremujor.

Indeksi i çmimeve të banesave

rritja e çmimeve të banesave, matur nga indeksi i çmimeve të banesave të 
llogaritur nga Banka e Shqipërisë8, ka dhënë shenjat e para të ngadalësimit 
gjatë muajve të parë të vitit 2008, pas një periudhe trevjeçare me ritme 
shumë të larta rritjeje. rritja vjetore e indeksit ka shënuar rënie të theksuar 
në tremujorin e parë të vitit 2008 (rreth 0.5%) pas një norme vjetore prej 
rreth 17%, në tremujorin e katërt të vitit 2007. Ndryshimi i këtij indeksi nga 
tremujori i katërt i vitit të kaluar ishte -14.4%. Kjo normë përbën dhe rënien 
tremujore më të theksuar që nga fillimi i vitit 1998. Zbutja e ritmit të rritjes të 
çmimeve të shitjes mund të ketë ardhur si pasojë e rritjes së numrit të lejeve të 
ndërtimit, e cila nënkupton një rritje të afërt të ofertës së banesave (grafik 1). 
Zhvillimet në kostot e ndërtimit kanë ndikuar pak në zhvillimet e çmimeve të 
banesave, pasi indeksi i kushtimit të ndërtimit paraqitet me një rritje konstante 
rrotull vlerës 2%, që prej tremujorit të katërt të vitit 2004.

Tabelë 10. Raporti i vlerës 
së lejeve të ndërtimit, të 
miratuara për ndërtesa dhe 
punime inxhinierike sipas 
klientit, ndaj totalit të vlerës 
së lejeve të miratuara gjatë 
vitit 2007 (në %).

Tabelë 11. vlera për 
ndërtesa të reja në nivel 
qarku( 000lekë/m2).
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Në ndryshim me zhvillimet në çmimet e banesave, indeksi i qirasë ka ardhur 
në rënie duke filluar nga tremujori i tretë i vitit 2006. Kjo tregon se qiratë e 
banesave ndikohen nga faktorë të ndryshëm prej atyre që ndikojnë nivelin e 
çmimeve. Indeksi i qirasë së banesave, në tremujorin e parë të vitit 2008 ishte 
pothuajse në të njëjtin nivel me indeksin në tremujorin e parë të vitit 2007 dhe 
ka rënë me 15.6% në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2007. rënia 
tremujore është më e madhja që nga tremujori i katërt i vitit 2006. 

Një nga treguesit ekonomikë që përmbledh zhvillimet në tregun e banesave, 
raporti i indeksit të çmimeve ndaj qirasë, në tremujorin e parë të vitit 2008 
është rikthyer afër vlerës së ecurisë afatgjatë (grafik 2). rritja e numrit të 
lejeve për banesa të reja, rënia e kërkesës e verifikuar nga rënia e treguesit 
të blerjeve afatgjata nga konsumatorët9, dhe rritja e normës së interesit, pritet 
të ndikojnë në rritjen me norma më të moderuara të çmimeve të banesave, 
gjatë vitit 2008. 

II. 1. 3 bujqësia

Prodhimi i përgjithshëm bujqësor gjatë vitit 2007 u rrit me rreth 1.5%. 
Prodhimi i nëndegës së bujqësisë, që zë rreth 74% të prodhimit të përgjithshëm 
bujqësor, u rrit me 0.8% ose rreth katër herë më pak se gjatë vitit të 
mëparshëm. Kontributin kryesor në rritjen e prodhimit e ka dhënë blegtoria, 
në dallim nga viti 2006 kur ndikimin kryesor në rritje e dha prodhimi i lartë i 
frutave. Megjithëse rritja më e madhe vjetore është regjistruar në prodhimin e 
frutikulturës, pesha e këtij lloj prodhimi në prodhimin e përgjithshëm bujqësor 
është më e ulëta. Blegtoria ka ruajtur të njëjtën peshë në prodhimin bujqësor 
që prej vitit 2004 (56%). Prodhimi në sektorin e agroindustrisë u rrit me rreth 
3.3%, me një ritëm gati tre herë më të ulët se norma e rritjes gjatë vitit 2006 
dhe se rritja mesatare vjetore e tre viteve të fundit. 
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Grafik 1. Majtas - Indeksi i çmimit të banesave, indeksi i kushtimit në ndërtim dhe
ndërtimet e reja (ndryshime vjetore, në %). Djathtas - Raporti çmim/qira i banesave,
ecuria afatgjatë e këtij raporti dhe norma e interesit të bonove të thesarit 1- vjeçare.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bujqësia 1.5 2.2 2.8 4.6 0.6 3.5 0.8
Blegtoria 4.0 3.5 5.0 3.2 0.8 2.6 1.8
Bimët e arave -3.1 2.0 -3.9 2.1 2.8 -0.4 -3.8
Pemëtaria 4.9 -3.5 13.1 18.9 -6.2 18.6 4.2
agroindustria 7.0 10.5 9.3 11.6 6.0 8.5 3.3
Total 2.6 3.9 4.2 6.1 1.9 4.7 1.5

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

Infrastruktura relativisht e pazhvilluar e zonave rurale, copëzimi i tokës 
bujqësore, shfrytëzimi jo i plotë dhe eficient i saj, problemet e pronësisë 
mbeten ndër pengesat kryesore për zhvillimin e sektorit të bujqësisë. Kushtet 
klimaterike jo të favorshme kanë ndikuar negativisht në rritjen e prodhimit 
bujqësor, gjatë vitit 2007. Gjatë këtij viti edhe kredia e akorduar për aktivitetet 
me natyrë bujqësore ka rënë me rreth 6% në bazë vjetore. Kredia e dhënë për 
aktivitetet me natyrë bujqësore zë rreth 1.2% të kredisë së dhënë bizneseve, 
ndërkohë që një vit më parë ky raport ishte në nivelin 3.3%. 

 

2006 (mln lekë) 2007 (mln lekë) Ndryshimi vjetor në %
I Bujqësi 2077 2869 38.1
II agroindustria 2045 3052 49.2
III Publike 3098 2791 -9.9

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

II. 1. 4 Transporti dhe telekomunikacioni 

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2007, shitjet 
në sektorin e transportit dhe telekomunikacionit 
shënuan një rënie prej 11% krahasuar me 
tremujorin paraardhës. Në rënien e aktivitetit 
në këtë sektor, ndikoi rënia e shitjeve në degën 
‘postë dhe komunikacion’ (14%) dhe në degën 
‘transport’ (6.3 %). Në bazë vjetore, shitjet në 
këtë sektor shënojnë një rënie të lehtë prej 1.2%. 
Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2007, shitjet në 
nëndegën e transportit hekurudhor janë rritur me 
25% në bazë vjetore, ndërsa numri i të punësuarve 
dhe niveli mesatar i pagave ranë me përkatësisht 
5.6% dhe 1%. Shitjet kanë rënë edhe në transportin 
detar të pasagjerëve dhe të mallrave me rreth 3.6%, 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
Numri i të punësuarve në këtë sektor ka rënë me rreth 15%, ndërsa niveli 
mesatar i pagave ka shënuar një rritje prej rreth 19%. Në transportin ajror, 
shifra e afarizmit shënon një rënie vjetore prej 12% gjatë tremujorit të katërt të 
vitit 2007, ndërkohë që numri i të punësuarve dhe niveli i pagave janë rritur 
përkatësisht me 27% dhe 22%. Niveli i shitjeve në nëndegën ‘postë’, shënon 
një rritje vjetore prej rreth 20% gjatë tremujorit të katërt të vitit 2007, ndërsa 
shitjet në nëndegën ‘komunikacion’ nuk kanë paraqitur ndryshime në bazë 
vjetore. Numri i të punësuarve dhe niveli i pagave në nëndegën ‘postë’ janë 

Tabelë 12. Ndryshimi vjetor 
i prodhimit bujqësor total 
(vlera e prodhimit bujqësor 
çmimet e vitit 2006) 
dhe sipas sektorëve, në 
përqindje. 

Tabelë 1�. Investimet private 
në bujqësi, agroindustri dhe 
investimet publike.
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Burimi: Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit
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Grafik 2. Realizimi i financimeve të projekteve.
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rritur përkatësisht me rreth 12% dhe 15%. Në nëndegën ‘komunikacion’ si 
numri i të punësuarve ashtu edhe niveli i pagave, kanë qëndruar pothuajse 
të pandryshuar. 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2008, vërehet një rritje e vëllimit të punës në 
transportin detar dhe atë ajror, me përkatësisht 5% dhe 14%. Në transportin 
hekurudhor, rritje vjetore ka shënuar vëllimi i punës në nëndegën ‘transport 
mallrash’ (28%) ndërkohë që transporti i udhëtarëve ka rënë me rreth 50%.

vëllimi i punës në sektorin e transportit
Transp. hekurudhor Njësia T1-07 T1-08 Ndryshimi vjetor
 - Mallra 000 ton 73.0 93.4 28%
 - Udhëtarë 000 udh 325.6 160.7 -51%
Transp. ajror
Pasagjerë gjithsej Nr 127,390 145,215 14%
 - Mallra gjithsej Ton 385 437 14%
 - Posta gjithsej Ton 83 100 21%
Transp. detar
Pasagjerë gjithsej Nr 165,300 172,904 5%
 - Shqiptarë Nr 124,301 119,377 -4%
 - Të huaj Nr 29,826 41,564 39%
 - Të mitur Nr 11,173 11,963 7%

Burimi: Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe llogaritje të Bankës 
së Shqipërisë.

II. 1. 5 Shërbimet e tjera

Tabelë 15. Tregues të ecurisë së aktivitetit ekonomik të sektorit ‘shërbime të tjera’ 
gjatë 2006-2007.

Shitjet sipas tremujorëve (në milionë lekë) T4-06 T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 rritja tremujore rritja vjetore
Shërbime të tjera 13,083 12,076 13,888 14,653 20,056 36.9% 53.3%
Ndërmjetësim monetar & financiar 3048.2 3157.7 3541.5 4091.3 5374.2 31.4% 76.3%
Pasuri e paluajtshme & dhënie me qira 4047.1 3544.5 4735.4 4232.0 5517.5 30.4% 36.3%
arsim 626.6 568.2 467.4 234.9 1117.8 376% 78.4%
Shëndetësi&veprimtari të tjera sociale 208.6 85.0 96.8 90.3 143.9 59% -31.0%
aktivitete të shërbimeve kolektive, 
sociale dhe personale 3242.9 2997.8 3202.3 3695.8 5386.9 45.8% 66.1%

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2007, niveli i shitjeve në degën ‘shërbime 
të tjera’ shënoi një rritje prej 37% krahasuar me tremujorin paraardhës dhe 
një rritje prej rreth 53% ndaj të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Kontributin 
kryesor në këtë rritje e ka dhënë rritja e shitjeve në nëndegët ‘arsim’, ‘aktivitete 
të tjera të shërbimeve kolektive, sociale e personale’, ‘ndërmjetësimi monetar 
dhe financiar’ dhe ‘pasuritë e patundshme dhe dhënie me qira’. Në bazë 
vjetore, kontributin kryesor e kanë dhënë rritjet e shitjeve të nëndegëve 
‘arsim’, ‘ndërmjetësim monetar dhe financiar’ dhe ‘aktivitete të tjera të 
shërbimeve kolektive, sociale dhe personale’10. Në të njëjtën kohë, shitjet 
në nëndegën ‘shëndetësi dhe veprimtari të tjera sociale’ kanë shënuar një 
rënie të konsiderueshme vjetore gjatë tremujorit të fundit të vitit 2007 (31%), 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Tabelë 14. Disa tregues 
të aktivitetit të sektorit të 

transportit gjatë 2007-2008.
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II. 2. ZHvILLIMET Në INFLaCION

II.2.1 Çmimet e Konsumit 

Inflacioni vjetor në tremujorin e parë të vitit 2008 ishte disi më i lartë sesa 
ai në tremujorin e fundit të vitit 2007, duke kaluar nga niveli 3.6% në nivelin 
3.7%. Norma e inflacionit kapërceu kufirin e sipërm të intervalit të tolerancës 
në muajin mars, kur inflacioni regjistroi vlerën 4.6%. Ky nivel u ruajt edhe në 
muajin prill, kur inflacioni ishte 4.4%. Norma mesatare vjetore e inflacionit 
në muajin prill ishte 3.2%, duke qenë pranë objektivit pikësor prej 3% të 
Bankës së Shqipërisë për inflacionin. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 
2007, norma mesatare e inflacionit ishte rreth 0.6 pikë përqindjeje më e lartë. 
Inflacioni bazë shënoi vlerën 4.5%, duke reflektuar presionet e vazhdueshme 
mbi kapacitetet prodhuese në ekonomi. 

Ndërkohë që treguesit monetarë dhe fiskalë janë 
paraqitur të qëndrueshëm, mjedisi makroekonomik 
nuk ka qenë shumë i favorshëm për stabilitetin e 
çmimeve. Që nga muaji gusht i vitit 2007 inflacioni 
vjetor ka shënuar norma të larta pozitive, nën 
ndikimin e krizës së përgjithshme të çmimeve në 
ekonominë botërore, kufizimeve në ofertën vendase 
të prodhimeve bujqësore, çmimeve gjithnjë në rritje 
të naftës, krizës energjitike si edhe efektit psikologjik 
të inflacionit të lartë. ashtu siç pritej, pasojat e 
këtyre faktorëve kanë ndikuar jo vetëm në rritjen 
vjetore të çmimeve të mallrave dhe të shërbimeve të 
veçanta, por dhe në rritjen e përgjithshme të nivelit 
të çmimeve të konsumit në vend. 

Inflacioni i kësaj periudhe është ndikuar kryesisht 
nga goditje të faktorëve të ofertës me origjinë jashtë 
vendit. rritja e fortë në tregjet botërore e çmimeve të disa prej lëndëve të para, 
kryesisht të drithit dhe të naftës, për të cilat kërkesa është relativisht joelastike, 
në kushtet e kufizimeve në ofertën vendase të prodhimeve bujqësore dhe të 
krizës energjitike, ka shkaktuar rritjen e inflacionit në vend, pavarësisht efektit 
balancues të forcimit të monedhës vendase11. rritja e çmimit të administruar 
të energjisë, iu mbivendos këtyre zhvillimeve në muajin mars. Madhësia dhe 
ardhja e njëkohshme e këtyre goditjeve, shkaktuan kërcimin e inflacionit 
vjetor në këtë muaj përtej kufirit të sipërm të intervalit të tolerancës, duke 
bërë që inflacioni të shënonte normën më të lartë në 5 vitet e fundit. Presionet 
inflacioniste nga ana e ofertës u ushqyen edhe nga rritja e vazhduar e 
kërkesës, nxitur kryesisht nga rritja e të ardhurave të individëve, rritja e kredisë 
për sektorin privat dhe përqendrimi i shpenzimeve buxhetore në fund të vitit të 
kaluar – si dhe nga përkeqësimi i pritjeve për inflacionin.

Zhvillimet në çmimet e prodhimeve ushqimore dhe në çmimet e 
administruara, kanë përcaktuar pjesën më të madhe të normës së inflacionit 
në 12 muajt e fundit. Matje alternative të inflacionit neto dëshmojnë vlera 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 3. Inflacioni vjetor (në përqindje).
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shumë të ulëta të inflacionit, pa ndikimin e këtyre dy kategorive. Në muajin 
prill, inflacioni vjetor i pastruar nga inflacioni i ushqimeve dhe i çmimeve të 
administruara rezultoi 0.8%.

Inflacioni i grupeve të mallrave dhe shërbimeve 
të grupuara sipas natyrës ekonomike, paraqet një 
ecuri të ngjashme gjatë gjithë gjysmës së dytë të 
vitit të kaluar e në vazhdim. Çmimet e grupit të 
mallrave ushqimorë, dhe në mënyrë të veçantë, 
të atyre të përpunuar, si dhe çmimet e kategorive 
“mallra konsumi joushqimorë” (ku përfshihet nafta) 
dhe “shërbime”, shënuan inflacion të lartë pozitiv 
në nivel vjetor, duke përcaktuar në përgjithësi rreth 
80 për qind të të gjithë normës së përgjithshme të 
inflacionit. Ndërkohë, në muajin mars u zyrtarizua 
rritja e çmimit të energjisë me rreth 24%, gjë 
që kontribuoi në rritjen e mëtejshme të nivelit të 
përgjithshëm të çmimeve në ekonomi.

Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “ushqime 
të përpunuara” ka regjistruar në përgjithësi vlera 
të larta. Në tremujorin e parë të këtij viti norma e 

inflacionit të këtij grupi shënoi vlerën 13.1%, ndërkohë që në muajin prill 
arriti në 14.1%. Kjo rritje e pazakontë erdhi si rezultat i rritjes së inflacionit 
të gati të gjitha nëngrupeve, që e përbëjnë atë12. Kjo rritje iu bashkëngjit 
rritjeve të mëparshme të normës së inflacionit të kësaj kategorie mallrash, 
që e ka fillesën që në muajin gusht të vitit të kaluar. rritja e çmimeve të 
kësaj kategorie është ndikuar në një masë të madhe nga normat e larta të 
inflacionit, të shënuara në vendet kryesore prej nga këta mallra importohen. 
Inflacioni mesatar i kësaj kategorie në periudhën gusht 2007- prill 2008 
vlerësohet në 11.5%, kundrejt 0% që ishte në periudhën janar 1999-korrik 
2007. 

Inflacioni vjetor i grupit “Ushqime të papërpunuara” 
në tremujorin e parë të këtij viti, shënoi -0.9%. 
Inflacioni i këtij grupi ndikohet kryesisht nga çmimet 
e frutave dhe perimeve, të cilat janë shumë të 
luhatshme dhe me karakter sezonal. Inflacioni i 
kësaj kategorie ka kompensuar deri-diku atë të 
kategorisë së ushqimeve të përpunuara. Ndikimin 
më të madh në këtë kategori e kanë dhënë çmimet 
e perimeve, inflacioni vjetor i të cilave shënoi vlerën 
-10.6%. rritja e ofertës vendase ka zbutur presionet 
nga prirja në rritje e çmimeve të këtyre mallrave, të 
importuar nga jashtë13. 

Kontributi i kategorisë së mallrave dhe shërbimeve 
me çmime të administruara në normën vjetore të 
inflacionit, shënoi një rritje të ndjeshme gjatë këtij 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 4. Normat vjetore të matjeve
të ndryshme të inflacionit neto.
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 5. Kontributi i kategorive në inflacionin
vjetor (në pikë përqindjeje).
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tremujori si rezultat i rritjes së çmimit të energjisë elektrike me 23.7%, në 
muajin mars. Ky zë u rishfaq si një faktor inflacionist në profilin e inflacionit 
të përgjithshëm pas shuarjes së efektit të rritjes së mëparshme të këtij çmimi, 
gjatë periudhës gusht 2006 – gusht 2007. Kontributi i kësaj rritjeje prej gati 
0.7 pikë përqindjeje, në mungesë të rritjeve të mëtejshme, pritet të ruhet deri 
në muajin mars të vitit të ardhshëm. 

Kategoritë “mallra konsumi joushqimorë” dhe “shërbime” kanë regjistruar 
rritje çmimesh gjatë tremujorit të parë të këtij viti dhe në muajin prill . Kategoria 
“mallra konsumi joushqimor” ka kontribuar me 0.5 pikë përqindjeje në normën 
vjetore të inflacionit, në dy muajt e fundit. Një vlerë kjo e konsiderueshme, 
duke patur parasysh kontributet e këtij grupi në vite. Pavarësisht se pesha 
e këtij grupi është e vogël (14.2%), kontributi i inflacionit të këtij grupi në 
vlerën vjetore të inflacionit në këtë muaj, ka qenë rreth tre herë më i madh se 
kontributi në muajt janar dhe shkurt të këtij viti. Burimi i kësaj rritjeje është rritja 
e çmimit të naftës në tregun vendas, që vazhdon të ndjekë rritjen galopante të 
çmimeve në tregun botëror. Kjo kategori në muajt mars dhe prill ka shënuar 
një nga vlerat më të larta të inflacionit vjetor në vite prej rreth 4.3%, ndërkohë 
që një vit më parë kjo normë ishte 0%.

Inflacioni i kategorisë “shërbime” ka vazhduar të ndikojë në rritjen e normës 
vjetore të inflacionit, duke shënuar ritme të larta rritjeje. Norma vjetore e 
inflacionit të kësaj kategorie vazhdoi të rritet dhe gjatë tremujorit të parë, 
duke arritur vlerën 4.8%, vlera më lartë që prej tremujorit të parë të vitit 
1999. rritjet e njëpasnjëshme të çmimit të naftës gjatë tremujorëve të fundit, 
kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi vlerën e normës të inflacionit 
të kësaj kategorie. Ky ndikim është reflektuar kryesisht në rritjen e çmimeve të 
shërbimeve të hotelerisë dhe të restoranteve, që kanë shënuar një inflacion 
prej gati 5.4%, në këtë tremujor.

T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 T1-08
Ushqime të përpunuara (pp) 0.7 0.6 1.6 2.4 2.9
Bukë dhe drithëra* (pp) 0.0 0.3 4.5 5.9 6.4
alkol dhe duhan* (pp) 1.7 1.9 1.3 0.7 1.0
Ushqime të papërpunuara (pp) 0.2 -0.7 0.4 0.5 -0.2
Fruta* (pp) -2.4 -3.1 1.1 2.6 4.0
Perime*(pp) 3.0 -0.6 1.7 -0.4 -3.5
Shërbime (pp) 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Çmime të administruara (pp) 0.8 0.8 0.4 0.1 0.3
Lëndë djegëse dhe energji* (pp) 7.6 7.8 2.7 0.3 1.5
Strehim (pp) 0.9 0.9 0.6 0.2 0.1
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v, %) 2.8 1.8 3.6 3.6 3.7

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

II. 2.2. Matje të tjera të inflacionit

Norma vjetore e inflacionit bazë për tremujorin e parë të vitit 2008 ishte 
4.2% apo 0.5 pikë përqindjeje më e lartë se ajo e inflacionit të përgjithshëm. 
Kjo prirje vazhdoi edhe gjatë muajit prill, kur inflacioni bazë shënoi vlerën 4.7% 

Tabelë 16. Kontributi i 
kategorive në inflacionin 
vjetor (në pikë përqindjeje).
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ose pikën më të lartë që nga fillimi i vitit 2002. Prirja në rritje e inflacionit bazë 
është ndikuar nga rritja e vazhduar e çmimeve të disa mallrave dhe shërbimeve 
të rëndësishme, që përfshihen në llogaritjen e këtij treguesi14. Gjatë muajve 
të parë të këtij viti, inflacioni bazë rezultoi rreth 1 pikë përqindjeje më i lartë 
se ai i gjashtëmujorit të dytë të vitit të kaluar, duke sinjalizuar për rritje të 
presioneve inflacioniste me natyrë të përhershme në ekonomi. 

rishpërndarja e peshave të artikujve të përjashtuar15 ka ndikuar në rritjen e 
mëtejshme të kontributit të nëngrupeve bazë në këtë matje të inflacionit. Prirja 
në rritje e inflacionit bazë rreth vlerave më të larta historike që prej qershorit të 
vitit 2002, tregon se përbërësja afatgjatë e inflacionit po vendoset në mënyrë 
të dukshme në ekonominë e vendit. 

Tremujori i parë i vitit 2008 shënoi vlera në rritje të inflacionit vjetor të 
tregtueshëm dhe të patregtueshëm, të cilat arritën përkatësisht në 3.9% 
dhe 3.4%. Çmimet e sektorit të tregtueshëm kanë përcjellë në mënyrë më 
të plotë presionet inflacioniste me origjinë jashtë ekonomisë, në inflacionin 
e përgjithshëm. rritja e çmimeve të ushqimeve në ekonomitë e partnerëve 
kryesorë tregtarë është pasqyruar në inflacionin e tregtueshëm. rritja e çmimit 
të naftës, të gazit, të energjisë dhe të drithit në tregjet ndërkombëtare si dhe 
pritjet pesimiste për ecurinë e ardhshme, kanë krijuar një ambient të ngarkuar 
inflacionist për çmimet e konsumit dhe kostot e prodhimit në vend. 

Shporta e re mbi të cilën llogaritet IÇK-ja prezanton disa ndryshime të lehta 
të strukturës së konsumit familjar për mallrat ushqimorë dhe joushqimorë. 
rënia e lehtë e peshës së ushqimeve në shportën e IÇK-së nuk arriti të 
kompensojë efektin e rritjes së fortë të çmimeve të këtij grupi. Megjithëse 
pesha e nëngrupit ‘bukë dhe drithëra’ ishte rreth 1.5 pikë përqindjeje më e 
ulët se në shportën e mëparshme, rritja e theksuar e çmimit të këtij nëngrupi ka 
bërë që kontributi i inflacionit të tij në normën e inflacionit të tregtueshëm, të 
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Grafik 6. Normat vjetore e inflacionit bazë e total (majtas),
të tregtueshëm e të patregtueshëm (djathas) (në përqindje).
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arrijë në 3 pikë përqindjeje. Dyfishimi i peshës së karburanteve në shportën e 
konsumit të familjes shqiptare u shoqërua me rritje të njëkohshme të çmimeve 
të tyre. Për pasojë, inflacioni i karburanteve kontribuoi mesatarisht me 0.6 
pikë përqindjeje në inflacionin vjetor të tregtueshëm të muajve të parë të 
këtij viti. Muaji prill regjistroi përsëri vlera të larta të inflacionit për këtë sektor 
(4.1%), ndonëse në rënie krahasuar me muajin paraardhës. 

Në tremujorin e parë të vitit 2008 inflacioni vjetor i sektorit të patregtueshëm, 
i dominuar nga çmimet e shërbimeve, nga çmimet e administruara dhe nga 
ato të mallrave të prodhuar dhe të tregtuar në vend, rezultoi rreth 3.4%. 
rritja e çmimit të energjisë elektrike në muajin mars 2008, bëri që inflacioni 
i patregtueshëm të arrijë vlerën 5.4% apo pikën më të lartë të kësaj serie që 
nga janari i vitit 2006. Edhe gjatë muajit prill, inflacioni vjetor i këtij sektori 
rezultoi rreth 5%, ndërsa pritet që efekti i rritjes së çmimit të energjisë të shuhet 
në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm. Megjithatë, nuk përjashtohet efekti 
zinxhir i rritjes së çmimit të energjisë elektrike, e cila mund të ushtrojë presion 
në drejtim të rritjes së kostove të prodhimit në ekonomi16. 

Hapësirë informuese 1: Efekti i shportës së re në vlerat e kaluara të matjeve 
të inflacionit. 

vlerat e inflacionit bazë, atij të tregtueshëm dhe të patregtueshëm, të llogaritura mbi 
strukturën e re të shportës së indeksit të çmimeve të konsumit paraqesin ndryshime 
sistematike, krahasuar me ato të prezantuara deri në muajin dhjetor 2007 (kur në 
llogaritjen e IÇK përdorej shporta e ndërtuar në dhjetor të vitit 2001). Pesha relative 
e disa nëngrupeve të rëndësishme, në matjet përkatëse të inflacionit është ulur ose 
rritur për shkak të rishpërndarjes, ndërkohë që indekset 
kanë mbetur të pandryshuara (vetëm janë ribazuar). 
Efekti i lidhjes së dy shportave pritet të shuhet një vit 
pas vendosjes së shportës së re ose në muajin dhjetor 
të vitit 2008. 

Në përgjithësi, rezulton që inflacionet të kenë qenë më të 
larta sipas shportës së mëparshme krahasuar me të njëjtat 
matje, në bazë të shportës së re. Masat e ndryshimeve 
janë relativisht të ulëta. E rëndësishme është që seritë 
e matjeve të IÇK-ve dhe ato të ndryshimeve vjetore të 
këtyre të fundit (të kaluarat dhe ato me pesha të reja që 
do të analizohen në vijim), kanë të njëjtën prirje. Grafiku 
i inflacionit bazë sipas dy shportave mbështet përfundimet 
e mësipërme.

Mesatarja e ndryshimit ndërmjet matjeve për periudhën 
2004-2007 është rreth 0.5 pikë përqindjeje17, gjë që 
tregon se prezantimi i shportës së re e ka ‘kalibruar më 
poshtë’ inflacionin e kaluar mesatarisht me këtë masë. 
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Burimi: INSTAT, Llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 7. Inflacioni bazë vjetor sipas
shportës së re dhe sipas asaj të vjetër. 
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II.3. FaKTOrëT E KërKESëS DHE OFErTëS 

II. 3.1. Oferta

II.�.1.1 Çmimet e ushqimeve dhe të lëndëve të 
para 

Çmimet e lëndëve të para janë rritur ndjeshëm në 
tregjet botërore. Në tremujorin e parë të vitit 2008, 
indeksi i çmimeve të lëndëve të para shënoi një rritje 
prej 45%. Kjo rritje vlerësohet si më e larta e 10 
viteve të fundit, ndërkohë që rritja mesatare e tij 
në periudhën 1999-2007 ishte 13%. ritme të larta 
rritjeje janë shënuar si në çmimet e karburanteve 
(64%) ashtu dhe në çmimet e ushqimeve (39%). 

Çmimet e ushqimeve janë rritur gjatë vitit të 
kaluar si në tregjet botërore dhe në vend. Fakti që 
dhe përbërës të veçantë (si drithi dhe produktet 
bulmetore, që ndikuan më shumë inflacionin në 
vend) shënuan rritje, në thuajse të gjitha ekonomitë, 
sugjeron se një goditje e përgjithshme qëndron pas 
rritjes së këtyre çmimeve. Çmimet e ushqimeve të 
përpunuara në vend, nën ndikimin e rritjes së këtyre 
çmimeve jashtë, shënuan një rritje vjetore prej 13%, 
duke dhënë një kontribut 2.9 pikë përqindjeje, në 
inflacionin e tremujorit të parë të vitit 2008. rritje 
shënuan thuajse të gjitha nënkategoritë e shportës 
së konsumit. 

Çmimi i drithit në tregjet botërore u dyfishua 
në tremujorin e parë të këtij viti, në krahasim me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në vendin 
tonë kjo rritje ishte 1.3 herë më e madhe. Forcimi i 
monedhës vendase ndaj dollarit amerikan me rreth 
14%, ka arritur të zbusë masën e përcjelljes në vend 
të rritjes së çmimit të drithit jashtë. 

Parashikimi për çmimet e ushqimeve në botë 
dhe në vend mbetet shumë i pasigurt. Fakti që rritja 
e çmimeve të ushqimeve nuk është e shkaktuar 
vetëm nga kushtet atmosferike, por dhe nga rritja 
e kërkesës botërore për këto produkte, sinjalizon 
se ky nuk është një fenomen i përkohshëm. 
Megjithëse kërkesa botërore, mbështetur në rritjen 
e ekonomisë botërore dhe në të ardhurat, do të 
vazhdojë të qëndrojë e lartë, oferta për prodhimet 
agro-bujqësore do të rritet, në përgjigje të kërkesës 
së shtuar. vlerësimi është që niveli i çmimeve 
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Grafik 8. Zhvillimet në çmimet e lëndëve të para. 
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Grafik 9. Inflacioni vjetor i kategorisë “ushqime
të papërpunuara” dhe kontributi i nënkategorive

kryesore në inflacionin e saj (pp).
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Grafik 10. Ndryshimet vjetore të rritjes së
çmimit të drithit jashtë dhe kursit të këmbimit

(boshti majtas); të çmimit të bukës dhe
drithit në vend (boshti djathtas).
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të ushqimeve do të vazhdojë të mbetet i lartë, por ritmet vjetore të rritjes 
së tyre do të ulen. Efekti i tyre në rritjen e inflacionit në vend do të jetë i 
përkohshëm. rreziku qëndron në faktin se çmimet e larta të ushqimeve mund 
të përkeqësojnë pritjet e konsumatorëve për inflacionin, duke dhënë ndikim 
të tërthortë nëpërmjet kërkesave për rritje page. 

Çmimi i naftës në tregun botëror u rrit mbi 100 usd për fuçi në fillim të 
marsit dhe që nga ajo kohë ka ardhur gjithnjë në rritje, duke qëndruar në 
nivelet më të larta historike të shënuara. Në fillimin e muajit maj ky çmim 
është rritur me afërsisht 100% në nivel vjetor, duke kapur shifrat rekord mbi 
120 usd për fuçi. Luhatshmëria e çmimit të naftës gjatë këtyre muajve të 
fundit ka ardhur kryesisht nga diferencat midis kapaciteteve përpunuese dhe 
kërkesës, por dhe nga tensionet e rritura gjeopolitike. ritmet e rritjes së çmimit 
të këtij produkti në tregjet ndërkombëtare janë përkthyer në rritje, me thuajse 
të njëjtën dinamikë në tregun vendas. Një karakteristikë e rritjes së fundit të 
çmimit të naftës në tregun vendas është zvogëlimi i kohëvonesës së rritjes së 
çmimit, në krahasim me tregun botëror. Kjo ka ndodhur për faktin se struktura 
e çmimeve të naftës në tregun botëror tashmë është homogjenizuar. Ndërsa 
më parë ekzistonte një dallim i theksuar ndërmjet çmimit të naftës, që vinte 
kryesisht nga vendet e Lindjes së Mesme (apo më saktë vendeve të OPEK-ut) 
dhe atyre të ish-Bashkimit Sovjetik (vende nga të cilat Shqipëria importon gati 
plotësisht naftën që përdor në tregun e brendshëm), tashmë të dyja çmimet 
janë pothuajse të njëjta. Kjo ka dobësuar dhe efektin pozitiv të tejçimit të 
rritjes së çmimeve nga tregu i huaj në atë vendas, që vjen si rezultat i pozitës 
gjithnjë e më të fortë të lekut ndaj dollarit amerikan18. 

Nga ana tjetër, kjo e ka kthyer çmimin e këtij malli në një burim të drejtpërdrejtë 
presionesh inflacioniste në dallim nga periudha e kaluar (deri në tetor të vitit 
2007), kur për shkak të peshës së vogël që zinte ky mall në shportën e indeksit 
të çmimit të konsumit, ndikimi i tij reduktohej në efekte jo të drejtpërdrejta të 
karakterit sezonal. Për më tepër, në çmimet e shërbimeve apo deri-diku dhe të 
transportit. Pavarësisht nga pesha e vogël19, ai shtoi mesatarisht me 0.5 pikë 
përqindjeje rritjen vjetore të kostos së jetesës, në 
muajt mars e prill të vitit 2008 në krahasim me 0 pikë 
përqindjeje, në të njëjtën periudhë të vitit 2007. rritja 
e çmimit të naftës ka shtuar koston e produkteve të 
tjera, duke krijuar gjithashtu hapësira për efekte të 
raundit të dytë. rasti më i fundit i rritjes së çmimit të 
naftës karakterizohet nga një intensitet i lartë rritjeje 
dhe është i ndërvarur nga goditje të tjera të forta shock 
nga kahu i ofertës (çmimet e mallrave ushqimorë). 
Këto zhvillime kanë sjellë rritje afatgjatë të pritshmërive 
për inflacionin, që pritet të manifestohet më pas dhe 
në rritjen e normës së inflacionit. Banka e Shqipërisë 
po ndjek me kujdes situatën e krijuar, për të kuptuar 
më mirë evolucionin dhe natyrën e përkohshme apo 
të përhershme të presioneve inflacioniste në një kohë 
të dytë, për të evituar mundësinë e krijimit të një 
spiraleje inflacioniste në ekonomi. 
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Grafik 11. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës
në vend dhe jashtë, dhe i kursit të këmbimit.
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II.�.1.2 Ecuria e pagave

Pagat u rritën ndjeshëm gjatë vitit 2007. Ndryshimi vjetor në pagën nominale 
mesatare për të gjithë ekonominë rezultoi 19%, ndërkohë që mesatarja e tre 
viteve të fundit ka qenë 11%. rritja vjetore në pagën mesatare reale rezultoi 
15%. Mesatarja e tre viteve të fundit për këtë tregues ishte 7%. Tendenca në 
rritje e pagave është ndikuar nga rritja e kënaqshme ekonomike dhe nga 
rënia e normës së papunësisë, gjatë dy-tre viteve të fundit. Krahas faktorëve 
ekonomikë, në rritjen e pagave, kryesisht në tremujorin e dytë dhe atë të tretë 
të vitit 2007, kanë ndikuar dhe faktorë administrativë20, të cilët kanë nxitur 
procesin e regjistrimit dhe të deklarimit të pagës reale nga ana e bizneseve.

ashtu si dhe gjatë vitit 2006, rritja e shpejtë e 
pagave në vitin 2007 u shkaktua kryesisht nga 
rritja e pagave në sektorin e shërbimeve21. Këto 
u rritën me mesatarisht 22% përgjatë vitit. rritja 
e vazhdueshme e pagave në këtë sektor ndikohet 
kryesisht nga fitimi22 dhe konkurrenca e lartë në 
sektorin e shërbimeve. Në dy tremujorët e fundit të 
vitit 2007, u vërejt ngadalësimi i ritmeve të rritjes 
së pagës në këtë sektor. rritja në pagën mesatare 
të ekonomisë në këta dy tremujorë erdhi si rezultat 
i rritjes së pagave në sektorin e industrisë (22%), në 
sektorin e ndërtimit (21%) dhe në sektorin shtetëror 
(18%).

rritja e pagave mund të ushtrojë presione në 
drejtim të rritjes së inflacionit në vend, nëse nuk 
shoqërohet me rritjen e produktivitetit në ekonomi. 
Kostot për njësi pune23 në sektorë të ndryshëm të 

ekonomisë dëshmojnë për praninë e presioneve potenciale inflacioniste. rritja 
vjetore e treguesit të produktivitetit në vitin 2007 ishte 1% (në krahasim me 
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Grafik 12. Norma vjetore e rritjes së
pagës reale në ekonomi (%). 
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Grafik 13. Norma vjetore e rritjes së pagës sipas sektorëve të ekonomisë (%).
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mesataren 0% të viteve 2004-2006). Ndërsa në sektorin e ndërtimit, rritja e 
pagave nominale është shoqëruar me rritjen e produktivitetit në krahasim me 
një vit më parë, në sektorin e industrisë është ruajtur i njëjti nivel produktiviteti. 
Në sektorin e shërbimeve rënia në terma vjetorë e pagës në dy tremujorët 
e fundit të vitit, ka shkaktuar rënien e kostos për njësi pune të këtij sektori. 
Tendenca në rritje e kostos për njësi të punës gjatë vitit 2007 sinjalizon për 
gjallërimin e presioneve potenciale inflacioniste të spirales pagë- inflacion. 

II.�.1.� Tregu i punës

Numri i personave të regjistruar në forcat e punës, gjatë tremujorit të fundit 
të vitit 2007 arriti në 1,081.8 mijë ose rreth 3,900 persona më shumë se në 
tremujorin paraardhës. Kontributin kryesor në këtë rritje e ka dhënë rritja e 
numrit të të punësuarve në sektorin privat jobujqësor (rreth 3,250 persona) 
dhe rritja e të papunëve të regjistruar (rreth 660 persona).
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Grafik 14.Ndryshimet vjetore të kostove për njësi
të punës në sektorë të ndryshëm (%).
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Grafik 15. Ecuria e treguesve të papunësisë dhe të të punësuarve.
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Tremujori i katërt i vitit 2007 ka shënuar një rritje me rreth 3,942 persona 
në numrin e të punësuarve gjithsej, krahasuar me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Numri i të punësuarve në sektorin shtetëror nuk ka paraqitur 
ndryshime ndaj tremujorit paraardhës, por shënon një rënie prej 1% në baza 
vjetore. Në sektorin privat jobujqësor u punësuan rreth 5,842 persona më 
tepër në baza vjetore. Të dhënat mbi nivelin e punësimit në sektorin privat 
bujqësor mbeten të pandryshuara, tendencë kjo konstante prej shumë kohësh. 
Norma e regjistruar e papunësisë arriti në 13.2%, rreth 2 pikë përqindjeje më 
e lartë sesa në tremujorin paraardhës. Në bazë vjetore kjo normë shënon një 
rënie prej rreth 7 pikë përqindjeje, kryesisht në sajë të rritjes së numrit të të 
punësuarve në sektorin privat jobujqësor (3%). 

II.�.1.4 Çmimet e prodhimit

Luhatjet në Indeksin e Çmimit të Prodhimit pasqyrojnë ndryshimet në 
hallkën e parë të procesit çmimformues, duke shërbyer si sinjale të sjelljes 
së mundshme afatshkurtër të çmimeve të konsumit. Njëkohësisht, në mënyrë 
të tërthortë, rritja e indeksit të çmimit të prodhimit mund të sinjalizojë shtimin 
e presioneve inflacioniste, që burojnë nga krahu i ofertës. realizimi i një 
marzhi të caktuar fitimi nga subjektet prodhuese, niveli i konkurrencës në 
sektorin përkatës si dhe presionet për ndryshimin e pagave, nëse ato janë të 
indeksuara kundrejt IÇP-së, ndikojnë në shkallën e përçimit të luhatjeve të 
çmimeve të prodhimit në çmimet e produkteve përfundimtare, në tregun me 
shumicë ose pakicë. 

Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2007, rritja me ritëm më të përshpejtuar 
e IÇP-së krahasuar me tremujorët e parë të vitit, duket të jetë një shpjegues i 
mirë i shtimit të presioneve inflacioniste që goditën çmimet e konsumit gjatë 
muajve të parë të vitit 2008. 

Norma vjetore e IÇP-së ruajti tendencën në rritje, të vërejtur gjatë tremujorit 
të parë të vitit, duke arritur një normë rritjeje prej 7.5% në tremujorin e 
katërt. Sektori i industrisë përpunuese, i cili është zëri me peshën më të 
madhe në shportën e IÇP-së, vijoi të ruante prirjet në rritje të regjistruara 
këtë vit. Fakti që prodhimi në sektorin e industrisë përpunuese është tepër i 
ndjeshëm ndaj zhvillimeve në çmimet e mallrave në tregjet ndërkombëtare 
dhe ndaj luhatjeve në çmimet e importit, ka bërë që presionet inflacioniste 
të vërejtura në konjukturat e huaja, të përçohen edhe në tregun vendas. 
Kostot e prodhimit në industrinë ushqimore vazhduan të rriten. Indeksi i 
kostove të industrisë u rrit mesatarisht me 12%, gjatë vitit 2007. rritja e 
indeksit të kategorisë “ushqime të përpunuara” në shportën e IÇK-së, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2008 ka vlera të përafërta me rritjen mesatare të 
çmimeve të prodhimit në industrinë ushqimore, në vitin 2007. Përkeqësimi 
i krizës energjitike gjatë tremujorit të fundit të vitit, duket të ketë ndikuar në 
rritjen e indeksit të prodhimit në kategorinë “prodhimi dhe shpërndarja e 
energjisë elektrike, e gazit dhe e ujit”24. Kosto e prodhimit në këtë industri 
gjatë tremujorit të katërt u rrit me 5% në terma vjetorë. Ndërkohë, çmimet 
e prodhimit në industrinë nxjerrëse vijuan të ruajnë tendencën në rënie, të 
shfaqur gjatë tremujorit të dytë të vitit. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 1

mars 2008

vëllimi 11
numër 1
mars 2008

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 1

mars 2008

vëllimi 11
numër 1
mars 2008

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

 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 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 3.6 6.3 14.7 7.3 4.7
T4:07/T4:06 7.5 10.2 18.6 10.8 4.5
T1:08/T1:07    11.3  

Burimi: INSTAT.

II. 3.2. Kërkesa

II.�.2.1 vendimet e politikës monetare dhe objektivi i inflacionit

Inflacioni mesatar vjetor në tremujorin e parë të vitit 2008 rezultoi 3.7%, 
duke qëndruar brenda intervalit të tolerancës të objektivit 3% të Bankës së 
Shqipërisë për inflacionin. Në këtë tremujor, inflacioni ruajti ritmet e larta të 
rritjes vërejtur që në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007, duke arritur nivelin 
4.6% në muajin mars. Normat e larta të inflacionit janë shkaktuar kryesisht nga 
goditje nga ana e ofertës, me origjinë jashtë ekonomisë sonë. Në tremujorin 
e parë të vitit, rritja e çmimit të administruar të energjisë ushtroi presion në 
rritje. Madhësia dhe ndodhja e njëkohshme e këtyre goditjeve sollën rritjen e 
normës vjetore të inflacionit përtej kufirit të sipërm të intervalit të tolerancës, 
në një kohë kur vendet e rajonit dhe më gjerë po përjetojnë rritje të mëdha 
çmimesh.

Në vitin 2007, Banka e Shqipërisë zbatoi politikën e saj monetare në një 
ambient të qëndrueshëm makroekonomik me ritme relativisht të larta rritjeje 
ekonomike dhe me kushte monetare akomoduese, që siguronin norma 
interesi në rritje por ende të favorshme, qëndrueshmëri të kursit të këmbimit 
dhe burime financiare për ekonominë. Inflacioni mesatar vjetor rezultoi 2.9%. 
Inflacioni bazë shënoi rritje vjetore 2.6%, rreth 1.2 pikë përqindje më shumë 
sesa mesatarja e katër viteve të fundit. Deri në muajin korrik 2007, inflacioni 
vjetor shënoi vlera brenda gjysmës së poshtme të intervalit të tolerancës, 
rreth 2-3%. Në dy tremujorët pasues të vitit, inflacioni vjetor u rrit ndjeshëm 
duke arritur nivele konsiderueshëm sipër 3%. Kjo rritje erdhi si pasojë e krizës 
botërore të rritjes së çmimeve të ushqimeve. rreziqet ndaj stabilitetit të çmimeve 
në një horizont kohor afatmesëm u vlerësuan të kishin tendencë rritëse. Këto 
rreziqe përfshinin: rritjen e mëtejshme në çmimet e lëndëve të para, kryesisht 
të ushqimeve; realizimin e rritjes së pritur të çmimit të energjisë; rritjen e 
vazhdueshme dhe të shpejtë të pagave, të pambështetur plotësisht në rritjen e 
produktivitetit; përqendrimin e realizimit të shpenzimeve buxhetore në fundin 
e vitit; rritjen e vazhdueshme të kërkesës agregate; përkeqësimin e pritjeve të 
konsumatorëve dhe bizneseve për inflacionin si dhe materializimin e efekteve 
të raundit të dytë, në paga dhe në përcaktimin e çmimeve, si rrjedhojë e 
çmimeve të larta të lëndëve të para dhe normave të larta të inflacionit. 

Tabelë 17. Normat vjetore 
të ndryshimit të disa 
përbërësve të IÇP-së dhe 
të IÇK-së të kategorisë 
“Ushqime të përpunuara” 
(në %).
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Parashikimet për inflacionin vjetor të 12 muajve të ardhshëm në fillim 
të vitit 200725, materializuan pjesërisht rreziqet ndaj stabilitetit të çmimeve. 
Devijimi i inflacionit aktual mesatar në tremujorin e parë të vitit 2008, ndaj 
atij të parashikuar një vit më parë rezultoi 0.7%. Kjo shmangie erdhi kryesisht 
nga mosrealizimi në momentin e pritur i rritjes së çmimit të energjisë dhe 
nga ndikimi më i lartë (rreth 2.9 pikë përqindjeje) i rritjes së çmimeve të 
ushqimeve të përpunuara, si pasojë e rritjes së çmimit të drithit në tregjet 
ndërkombëtare. 

Përkeqësimi i parashikimit për inflacionin, shkaktuar kryesisht nga faktorë të 
kahut të ofertës (të cilët janë jashtë sferës së ndikimit të politikës monetare), në 
prani të presioneve gjeneruar nga kërkesa e lartë, shtynë Këshillin Mbikëqyrës 
së Bankës së Shqipërisë të vazhdonte rritjen e normës bazë të interesit, nisur 
në vitin 2006. Gjatë vitit 2007, Banka e Shqipërisë rriti në tre hapa26 normën 
bazë të interesit me 75 pikë bazë në total, duke e çuar atë në nivelin 6.25%. 
rritja e normës bazë të interesit gjatë vitit të kaluar, ka mundur të frenojë 
ritmet e larta të rritjes së ofertës monetare dhe të kredisë. Në tremujorin e 
parë të vitit 2008, agregati monetar M3 u rrit me 11%, ndërsa kredia për 
ekonominë me 47%, në krahasim me rritjet përkatëse prej 13% dhe 50%, në 
tremujorin e fundit të vitit të kaluar. reagimi këmbëngulës i bankës qendrore, 
reflekton vullnetin e saj për të vepruar në kohën dhe në madhësinë e duhur, 
për t’i bërë ballë rreziqeve në rritje që kërcënojnë stabilitetin e çmimeve në 
periudhën afatmesme. Zbatimi i politikës monetare do të kryhet në përputhje 
me qëllimin për të ankoruar pritjet për inflacionin e ardhshëm në nivelin e 
objektivit për inflacionin. Banka e Shqipërisë beson se përmbushja e objektivit 
për inflacionin mund të arrihet vetëm nëse ruhet një harmonizim i mirë i 
politikave makroekonomike dhe nxiten reformat strukturore. 

II.�.2.2 Sektori fiskal

Zhvillimet fiskale të tremujorit të parë të vitit 2008 dëshmojnë për një 
politikë fiskale shtrënguese, e cila ka rezultuar në një suficit buxhetor mbi 
nivelin e parashikuar. Grumbullimi i të ardhurave ka ndjekur një tendencë në 
rritje, ndërkohë që shpenzimet për investime kanë pësuar tkurrje në krahasim 
me një vit më parë. 

rritje vjetore në % T1 2006 T1 2007 T1 2008
TE arDHUra 14.3 6.7 15.0
1.1 Të ardhura nga tatimet dhe doganat 19.6 11.9 20.4
1.2 Të ardhura tatimore të tjera 4.3  - 4.6 14.6
1.3 Të ardhura jotatimore 26.9  - 2.3  - 31.0
SHPENZIME - 8.9 14.7 8.8
2.1. Shpenzime korente - 6.0 9.5 11.2
2.1.1 Shpenzime për pagat - 1.2 6.8 17.1
2.1.2 Shpenzime për interesat - 9.0  - 7.2 16.6
2.1.3 Shpenzime për sigurimet dhe pensionet  5.7  14.2 8.9
2.2 Shpenzime kapitale - 33.7  78.8  - 9.7
BaLaNCa FISKaLE (kumulative në mln lekë) 9,210 6,400 10,405
3.1 Financimi i brendshëm - 9,178 - 6,416 - 0,614
3.2 Financimi i huaj - 32 15 209

Burimi: Ministria e Financave.

Tabelë 18. Ecuria e 
treguesve kryesorë fiskalë 
gjatë tremujorit të parë të 

viteve 2006 – 2008. 
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Të ardhurat e mbledhura gjatë tremujorit të parë kanë shënuar një rritje 
vjetore me rreth 15%, duke tejkaluar njëkohësisht planin e hartuar nga 
Ministria e Financave me rreth 2 pikë përqindjeje27. Performanca e kënaqshme 
e të ardhurave iu atribuohet kryesisht masave të paketës fiskale të vitit 2007. 
Kontributin kryesor, me rreth 8%, në rritjen e të ardhurave e kanë dhënë të 
ardhurat nga TvSh-ja, jo vetëm si rezultat i peshës së konsiderueshme që 
ka ky zë tek të ardhurat totale, por edhe si pasojë e zgjerimit të bazës së 
tatimpaguesve28. Tatimi mbi të ardhurat personale ka kontribuar me rreth 5% 
në rritjen e të ardhurave, pavarësisht peshës së ulët të këtij zëri në totalin e të 
ardhurave. Kjo ka ardhur si pasojë e zbatimit të politikës së re fiskale, e cila 
ndryshoi mënyrën e tatimit mbi të ardhurat personale, nga tatim progresiv në 
tatim të sheshtë. 

Gjatë tremujorit të parë, intensiteti i kryerjes së shpenzimeve ka qenë në 
ritme më të ulëta sesa ai i realizimit të të ardhurave. 
Shpenzimet e përgjithshme janë rritur me rreth 9 % 
në bazë vjetore, ndërkohë që norma e programuar 
e rritjes vjetore është 14%. Ky ritëm rritjeje do të 
thotë se një tepricë e konsiderueshme e shpenzimeve 
mbetet për t’u realizuar gjatë tremujorëve në vijim, 
gjë që mund të përbëjë një rrezik për shtimin e 
presioneve inflacioniste gjatë kësaj periudhe. 
Shpenzimet buxhetore janë më shumë të orientuara 
drejt shpenzimeve afatshkurtra, pasi ato afatgjata jo 
vetëm që janë dukshëm nën nivelin e programuar, 
por në të njëjtën kohë rezultojnë në një nivel rreth 
10% më të ulët se një vit më parë.

Në fund të tremujorit të parë bilanci i buxhetit 
është mbyllur me një tepricë prej rreth 10.4 miliardë 
lekësh, ndryshe nga deficiti i programuar prej 2.3 
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Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 16. Shpërndarja e të ardhurave dhe shpenzimeve
buxhetore në T1 2005-2008.
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Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 17. Të ardhurat, shpenzimet dhe balanca
buxhetore në T1 2005-2008 (miliardë lekë).
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miliardë lekësh. Ky rezultat ka ardhur kryesisht si pasojë e mosrealizimit të 
shpenzimeve për investime, në masën e planifikuar.

Huamarrja e qeverisë gjatë kësaj periudhe përfaqësohet nga huamarrja e 
brendshme. Në përputhje me objektivat e politikës së huamarrjes është orientuar 
drejt huamarrjes në instrumente afatgjata, duke reduktuar në të njëjtën kohë 
masën e borxhit afatshkurtër29. Niveli i huamarrjes së brendshme, gjatë kësaj 
periudhe kohore shënon rreth 22% të kufirit vjetor të programuar.

II. �.2.� Tregtia e jashtme 

Shkëmbimet tregtare gjatë tremujorit të parë të vitit 2008 paraqesin një 
përmirësim të deficitit tregtar me 17%, krahasuar me tremujorin paraardhës. 
Në këtë rezultat ka kontribuar rënia e importeve të mallrave me rreth 12% 
dhe rritja e eksporteve me rreth 4%. Në bazë vjetore, importet dhe eksportet 
e mallrave u rritën me 17% dhe 13%, ndërsa deficiti tregtar u thellua me 
rreth 19%. Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet e mallrave është 
26.5%, rreth 4 pikë përqindjeje më e lartë ndaj tremujorit paraardhës. Ky 
raport shënon një rënie prej rreth 1 pikë përqindjeje ndaj të njëjtës periudhë 
të vitit të kaluar (27.5%). Prirja rritëse në vlerën e importeve dhe eksporteve të 
mallrave, ka vazhduar edhe gjatë muajit prill 2008. Importet dhe eksportet e 
mallrave gjatë këtij muaji shënuan një rritje vjetore prej përkatësisht 17% dhe 
32%, ndaj të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Partnerët kryesorë tregtarë nga 
vendet e BE-së vazhdojnë të jenë Italia dhe Greqia. Eksportet dhe importet e 
mallrave me Italinë dhe Greqinë përbëjnë rreth 36% dhe 13% të vëllimit të 
përgjithshëm të shkëmbimeve tregtare. Nga vendet e tjera joanëtare të BE-
së, partnerët kryesorë tregtarë janë Kina, Turqia, Maqedonia dhe Kroacia. 
Një fakt për t’u përmendur është rritja e konsiderueshme vjetore e vlerës së 
eksporteve me Turqinë (84%) dhe Maqedoninë (101%). vlera e eksporteve 
me Kroacinë, ndonëse mbetet në nivele të ulta, është thuajse 12-fishuar, 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 200730. Gjithashtu, vërehet një rënie 
prej 60% e vlerës së eksporteve me Kinën. 

T1’07 T4’07 T1’08 Prill’08
vëllim (milionë euro)
Eksporte 181.58 196.87 205.33 83.43
Importe 659.81 874.82 772.29 280.76
Bilanci tregtar -478 -677.95 -567 -197.3
Ndryshimi (në %)
Eksporte 4% 13% 32%*
Importe -12% 17% 17%*
Bilanci tregtar (deficiti tregtar) -17% 19% 12%*

* Ndryshimet janë të shprehura në terma vjetorë, prill’08 kundrejt prill’07.
Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2008, kategoritë që regjistruan rritje më të 
lartë vjetore në vlerën e importeve janë ‘ushqim, pije dhe duhan’, ‘makineri, 
pajisje dhe pjesë këmbimi’ dhe ‘produkte kimike dhe plastike’31. Kategoria 
‘minerale, lëndë djegëse dhe energji’ shënoi një rritje të vlerës së importeve 

Tabelë 19. Tregues 
të bilancit tregtar për 

periudhën 2007-2008.
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prej 11%. Importet e kategorisë ‘materiale ndërtimi dhe metale’ paraqesin një 
rritje të lehtë prej 1%, ndaj vlerave të shënuara, gjatë të njëjtës periudhë të 
vitit të kaluar. vlen për t’u përmendur rënia prej 6% në vlerën e importeve të 
kategorisë ‘lëkurë dhe artikuj prej tyre’. 

Importe Eksporte
T1-08 rritja T1-08 rritja

Ushqime, pije, duhan 147 37% 12.46 2.8%
Minerale, lëndë djegëse, energji 125 11% 21.10 -2.0%
Produkte kimike dhe plastike 74 15% 2.15 88.5%
Lëkurë dhe artikuj prej tyre 13 -6% 4.38 -0.1%
Prodhime druri dhe letre 24 7% 7.21 18.3%
Tekstile dhe këpucë 75 6% 103.20 7.3%
Materiale ndërtimi dhe metale 111 1% 41.16 37.5%
Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi 174 27% 9.01 38.9%
Të tjera 29 36% 4.66 26.6%
Total 772 17% 205 13.1%

Burimi: INSTAT.

rritja e vlerës së importeve të kategorive ‘ushqim, pije dhe duhan’ dhe 
‘makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi’ është reflektuar në një rritje të peshës 
së tyre ndaj vlerës së përgjithshme të importeve, me përkatësisht 2.8 dhe 
1.7 pikë përqindjeje ndaj tremujorit të parë të vitit 2007. Ndërsa pesha e 
importeve të kategorisë ‘produkte kimike dhe plastike’ mbetet pothuajse e 
pandryshuar në krahasim me tremujorin e parë të vitit 200732. Ndryshe nga 
kategoritë e mësipërme, pesha e importeve të kategorisë ‘materiale ndërtimi 
dhe metale’ është rreth 2 pikë përqindjeje më e ulët sesa e njëjta periudhë 
e vitit të kaluar33. vlen për t’u përmendur fakti se gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2008, rritja e vlerës së importeve do të mbetej thuajse në të njëjtat nivele 
edhe duke përjashtuar importin e energjisë elektrike34. Struktura e eksporteve 
vazhdon të jetë e orientuar ndaj rieksporteve, të prodhuara me materialin e 
porositësit. Kategoria ‘tekstile dhe këpucë’ shënon rritje vjetore të vlerës së 
eksporteve prej 7.3%. Pesha e saj ndaj vlerës së përgjithshme të eksporteve 
paraqet një rënie prej rreth 3 pikë përqindjeje ndaj T1-07 (53%). rritje në 
bazë vjetore shënojnë edhe eksportet e kategorive ‘materiale ndërtimi dhe 
metale’ dhe ‘makineri, pajisje e pjesë këmbimi’ me përkatësisht 38% dhe 
39%. Pesha e tyre në strukturën e eksporteve shënon një rritje vjetore prej 
përkatësisht, rreth 4 dhe 1 pikë përqindjeje. 

II.4. ZHvILLIMET MONETarE 

II.4.1 agregatët monetarë

Ecuria e treguesve monetarë në tremujorin e parë ka pasqyruar ritmin në 
rënie të kërkesës për para. rritja vjetore prej 11 % e parasë së gjerë35 është 
ndikuar nga ritmet e larta të rritjes së depozitave në valutë, dhe ritmet e 
moderuara të agregatit M2. Në tërësi, sistemi bankar ka furnizuar ekonominë 
me mjete monetare kryesisht nëpërmjet injektimit të parasë në formën e kredisë 

Tabelë 20. Importet dhe 
eksportet sipas grupmallrave 
(milionë euro) dhe rritjet 
vjetore.
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për sektorin privat. Ecuria e mjeteve valutore neto të sistemit dhe akumulimi i 
balancave monetare të sektorit publik, kanë neutralizuar këtë efekt. Në terma 
vjetorë, stoku total i parasë (M3) kundrejt PBB-së është zgjeruar me rreth 1.5 
pikë përqindjeje në tremujorin e parë. Gjatë vitit 2007, ky tregues shënoi 
luhatje rreth një norme mesatare prej 5 pikë përqindjeje.

Struktura valutore e M3 është zhvendosur drejt përbërësit valutor, e favorizuar 
nga rritja e lartë vjetore e depozitave në valutë prej 24%, kundrejt rritjes së M2 
me 5%. Kështu, në tremujorin e parë të vitit 2008, pesha e depozitave në valutë 
është rritur në 34.6 % kundrejt rreth 31% një vit më parë. Megjithëse ritmi 
vjetor i depozitave në valutë ka njohur rënie, kontributi i tyre në zgjerimin e M3 
vazhdon të jetë i lartë. Pesha e tyre në totalin e depozitave ka qenë vazhdimisht 
në rritje, duke arritur në 43% ose 4 pikë përqindjeje më e lartë kundrejt të 
njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Gjithashtu, raporti i kredive në valutë ndaj 
depozitave në valutë ka njohur prirje të qartë rritëse, drejt 85 për qind.

Rritja vjetore - në përqindje
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 18. Treguesit monetarë*.
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Grafik 19. Struktura valutore e stokut të parasë (M3).
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Struktura kohore e M2 është zhvendosur drejt depozitave në lekë, e 
mbështetur nga ritmet pozitive të depozitave në lekë dhe reduktimi i mëtejshëm 
i parasë jashtë bankave. Në tremujorin e parë të vitit 2008, rritja vjetore e 
depozitave në lekë u ngadalësua në 8 për qind, ndërkohë që niveli i parasë 
jashtë bankave u reduktua me 4% krahasuar me një vit më parë. Pesha e 
parasë jashtë bankave ndaj M2 ka pësuar rënie në rreth 29.7 për qind, 
lehtësisht nën tendencën afatgjatë të këtij raporti.

Në terma realë, agregati më i gjerë i parasë M3, ka ndjekur një tendencë 
të theksuar rënëse. rritja vjetore e tij është ngadalësuar në 5.5%, kundrejt 
rreth 9% në tremujorin paraardhës. Paralelisht, agregati i parasë në lekë, 
M2 real, ka rezultuar i pandryshuar kundrejt tremujorit të parë të vitit 2007. 
Ecuria e këtij agregati ndikohet nga sezonaliteti i realizimit të huamarrjes neto 
të sektorit publik ndaj sistemit.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 20. Ecuria e përbërësve të agregatit monetar në lekë (M2).
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 21. Ecuria e përbërësve të agregatit monetarë*.
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Zhvillimet në uljen e kërkesës për para janë pasqyruar pjesërisht në ecurinë 
e objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë. Kështu kërkesa më e ulët për 
para dhe rënia e parasë rezervë janë shoqëruar me rënie të nivelit të mjeteve 
të brendshme neto të Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, zhvillimet në strukturën 
valutore të kërkesës për para, në periudhën afatgjatë, prekin realizimin e 
objektivit të rezervës ndërkombëtare neto. Politika operacionale e Bankës së 
Shqipërisë ka mbajtur parasysh përmbushjen e këtyre objektivave në kuadrin 
e një kornize orientuese për stabilitetin monetar afatshkurtër në ekonomi. 

Dhjetor ‘06 Qershor ‘07 Dhjetor ’07 Mars ’08
rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,343 1,337 1,593 1,556
aktuale 1,484 1,486 1,615 1,577
Diferenca (a-Obj) 141 149 22 21
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 79.1 81.0 93 78
aktuale 77 73 76 65
Diferenca (a-Obj) - 2 - 8 - 17 - 13
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 342 347 361 367
aktuale 331 331 361 359
Diferenca (a-Obj) - 12 - 15 - - 8

* Burimi: Banka e Shqipërisë.

II.4.2 Kredia për ekonominë

Kredia për ekonominë gjatë tremujorit të parë të vitit 2008 është rritur 
mesatarisht me 47.3% në terma vjetorë. Tendenca rënëse e ritmit të kredisë, 
shfaqur prej më shumë se dy vitesh, ka qenë më e theksuar gjatë muajit 
mars, kur rritja vjetore e tepricës së kredisë arriti në 44.9%. Ky ngadalësim i 
ritmeve të rritjes së kredisë është ndikuar si nga ecuria e kredisë për biznese 
ashtu edhe për individë. Por, kontributi i këtyre të fundit në rritjen e kredisë në 
mars, ka rënë më shumë se ai i biznesit. Pavarësisht ritmeve rënëse, në terma 

absolutë kredia vazhdon të zgjerohet sikurse edhe 
një vit më parë, me rreth 22 miliardë lekë. Bankat 
tregtare shfaqen aktive në tregun e huadhënies duke 
thelluar më tej rolin e tyre si ndërmjetës financiarë, 
gjë që pasqyrohet edhe në rritjen e qëndrueshme të 
treguesve të ndërmjetësimit. Në muajin mars, raporti 
i kredisë ndaj parasë së gjerë dhe ndaj PBB-së arriti 
në nivelet prej 40.9% dhe 31.4%, respektivisht. 

Zhvillimet në strukturën valutore të kredisë kanë 
ndjekur tendencën e vitit 2007. ato karakterizohen 
nga një rritje e qëndrueshme e kredisë në valutë, 
e cila përbën rreth 73% të kredisë për ekonominë. 
Gjatë tremujorit të parë të këtij viti, kredia në valutë 
vazhdon të japë kontributin më të madh në rritjen 
vjetore të tepricës së kredisë, mesatarisht prej 

Tabelë 21. Realizimi i 
objektivave sasiorë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 22. Ecuria e portofolit të kredisë. 
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35.7%, kundrejt kredisë në lekë, kontributi mesatar 
i së cilës ishte 11.6%. Shpërndarja e portofolit të 
kredisë sipas monedhave, e cila dominohet nga 
kredia në euro, vijon të mbështetet nga forcimi i 
monedhës vendase në tregun valutor si dhe nga 
kostoja më e lartë që shoqëron kreditimin në lekë. 
Në mungesë të forcimit të lekut, gjatë vitit të fundit, 
kredia në valutë do të kishte një rritje vjetore rreth 
8.5 miliardë lekë më të lartë. 

Kredia për sektorin privat në tremujorin e parë 
të vitit 2008, u zgjerua me një ritëm mesatar vjetor 
prej 45.4%. Shpërndarja e kredisë sipas grupeve 
ka mbetur e pandryshuar, duke u dominuar nga 
kredia për biznese, që përbën 63% të saj. Portofoli i 
kredisë për biznese, gjatë tre muajve të parë të vitit 
është rritur me 39.6% në terma mesatarë vjetorë. 
Në shpërndarjen e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë vazhdojnë të ruhen 
të njëjtat karakteristika. 80% e saj mbështet me financim sektorët e ndërtimit, 
industrisë dhe tregtisë. Në kredinë për investime janë vërejtur norma gjithnjë 
e më të ulëta rritjeje, një fenomen i shfaqur që gjatë vitit të kaluar. Kjo ka 
çuar në rënien e peshës së kësaj kredie në favor të kredisë për mbulimin e 
nevojave të bizneseve për likuiditet, e cila për këtë tremujor ka ruajtur ritmin 
mesatar vjetor të fundvitit, prej 58%. 

Kredia për individë në fillim të vitit ka vijuar të rritet me ritme të larta, duke 
shënuar një rritje mesatare vjetore prej 56.7 %. Ky nivel pasqyron ngadalësim 
të ndjeshëm në krahasim me mesataren e shfaqur gjatë vitit të kaluar, e 
ndikuar kryesisht nga tkurrja e kredisë për konsum. rënia e ndjeshme e 
ritmeve të rritjes së kredisë konsumatore, ka ndikuar që pesha e saj në 
portofolin e kredisë për individë të zvogëlohet në 24%, krahasuar me 31% në 
muajin korrik 2007. Zhvillimet në portofolin e kredisë konsumatore kryesisht 
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Grafik 23. Ecuria e portofolit të kredisë
sipas monedhës.

Portofoli i kredisë së bizneseve sipas
sektorëve kryesorë. 

2005 2006 2007 T1-08

Bujqësia 4.2 1.1 1.3 1.4

Industria 24.8 25.1 26.1 25.2

Ndërtimi 19.1 19 21.1 21.9

Transport & 
Telekuminkacion 2.2 3 2.4 2.8

Tregëti, hotele, 
restorante 34 38 38.1 37.4

Shërbime të tjera 15.8 15 11 11.3
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biznese 100 100 100 100
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Grafik 24. Zhvillimet në portofolin e kredisë për biznese.
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pasqyrojnë rënien e kredisë për financimin e konsumit afatgjatë. Kontributi në 
rënie i kredisë për konsum në portofolin e individëve është kompensuar disi 
nga ruajtja e ritmeve të larta të rritjes të kredisë për pasuri të paluajtshme. 
Në ndryshim nga kredia konsumatore, kërkesës së lartë për kredi hipotekare, 
bankat i janë përgjigjur duke ofruar produkte me kushte tërheqëse, duke 
mbështetur zgjerimin e mëtejshëm të saj në portofolin e individëve. 

II. 5. TrEGjET DHE NOrMaT E INTErESIT

II.5.1 Normat e interesit

Norma bazë e interesit ka mbetur e pandryshuar në nivelin 6.25 për qind, 
në tremujorin e parë të vitit 2008. Gjatë vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë 

e rriti atë në tre momente me nga +25 pikë bazë, 
në përgjigje të presioneve inflacioniste në ekonomi. 
Një lëvizje e tillë u pasua nga rritja e normave 
afatshkurtra në tregun e parasë dhe e normave të 
depozitave në lekë. Kjo lëvizje ishte më e theksuar 
në fund të vitit, kur interesat në tregun primar u rritën 
ndjeshëm nën presionin e kërkesës për financim të 
brendshëm dhe interesat e depozitave me afat në 
lekë u rritën, ndikuar nga prezantimi i disa ofertave 
promocionale. Por me përfundimin e këtij efekti, në 
tremujorin e parë 2008 ato janë rikthyer në nivelet e 
para fundvitit (pas përcjelljes së ndryshimit të fundit 
të normës bazë të interesit). Në muajt e parë të vitit, 
ecuria e interesave në tregun ndërbankar dhe në atë 
primar ka qenë e qëndrueshme dhe luhatjet e tyre 
kanë qenë të lidhura me shpërndarjen asimetrike të 
likuiditetit në treg. Në të kundërt, normat e interesit 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 25. Zhvillimet në portofolin e kredisë për individë.
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Grafik 26. Norma bazë e interesit dhe
norma vjetore e inflacionit. 
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për kredinë e re në lekë kanë rënë ndjeshëm duke 
ngushtuar diferencën me interesat e tjerë, ndoshta 
si një shenjë e rritjes së konkurrencës në këtë treg. 

Në tregun ndërbankar, interesi mesatar i ponderuar 
për transaksionet njëditore është rritur me 0.28 pikë 
përqindjeje; në 5.19 për qind në tremujorin e parë 
2008 nga 4.91 për qind në tremujorin e fundit të 
vitit të kaluar dhe 4.28 për qind një vit më parë. 
ata kanë shprehur luhatshmëri më të lartë në këtë 
periudhë, në varësi të ndryshimit të kërkesës për 
likuiditet dhe në disa raste, të përqendrimit të ofertës 
së tij në treg. Në fillim të vitit, tregu u karakterizua nga 
tepricë likuiditeti dhe interesat njëditorë në tregun 
ndërbankar janë luhatur pranë kufirit të poshtëm të 
korridorit të lehtësive njëditore. Në muajt shkurt e 
mars, u vu re rritje e theksuar e kërkesës për likuiditet 
në momente të caktuara, gjë që çoi në presione 
rritëse të interesit, deri në nivelin maksimal 6.18 për 
qind. rritja e interesave në tregun ndërbankar ka 
vazhduar dhe në muajin prill dhe kryesisht shikohet 
e lidhur me përqendrimin e likuiditetit në treg në 
këtë periudhë. Interesi për transaksionet shtatëditore 
shënoi 5.86 për qind ose 0.27 pikë përqindjeje 
më lart se një vit më parë, por ishte i qëndrueshëm 
ndaj normave të tremujorit paraardhës. Në fund 
të tremujorit, në tregun ndërbankar janë kryer dhe 
disa transaksione njëmujore. Interesi për to ka qenë 
mesatarisht 6.31 për qind, 0.06 pikë përqindjeje më 
i lartë se i tremujorit paraardhës. 

Në tremujorin e parë të këtij viti, yield-et e 
bonove të thesarit në tregun primar kanë qenë të 
qëndrueshme. ato janë stabilizuar pranë niveleve të 
reagimit ndaj ndryshimit të fundit të normës bazë, 
në muajin nëntor 2007. Në muajin dhjetor pati 
një rritje të yield-eve në tregun primar, si pasojë e 
presioneve për plotësimin e planit për financimin 
e brendshëm të deficitit buxhetor, por ky kërcim 
u korrektua në fillim të vitit. Emetimet e bonove 
të thesarit në tregun primar kanë tejkaluar lehtë 
shumat e parashikuara, por kjo duket se nuk ka 
ushtruar presion tek yield-et, në tre muajt e parë të 
vitit. Gjatë muajit prill, është vënë re një prirje drejt 
rritjes së tyre në kushtet e pakësimit të likuiditetit. 
Disa nga ofertat janë refuzuar, duke krijuar deficit 
në financimin e brendshëm me bono thesari sipas 
planifikimit. Në fund të muajit prill, yield-i 12-mujor 
është rritur me 0.09 pikë përqindje, në 8.13 për 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 27. Ecuria e normave të interesit
në tregun ndërbankar (në përqindje). 
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Grafik 28. Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë
në tregun primar (në përqindje). 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

28/12/04 28/12/05 28/12/06 28/12/07

Obligacione 2-vjecare
Obligacione 3-vjecare
Obligacione 5-vjecare
Diferenca midis yield-eve 24-mujore dhe 3-mujore
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qind nga 8.04 për qind, në fund të muajit mars. Në raport me një vit më parë, 
periudhë kur norma bazë e interesit është rritur me +75 pikë bazë, yield-et 3-
mujore janë rritur me 0.52 pikë përqindjeje dhe ato 12-mujore me 0.34 pikë 
përqindjeje, duke ngushtuar diferencën midis këtyre maturiteteve. 

Stabilitet i yield-eve është vënë re dhe në tregun primar të obligacioneve, 
kur në tremujorin e parë ato janë luhatur në nivele të përafërta me ato të 
tremujorin e kaluar. Kërkesa për të investuar në këto letra me vlerë ka qenë 
relativisht e lartë, gjë që ka sjellë zhvendosjen e mëtejshme të portofolit të 
sistemit bankar drejt maturiteteve më të gjata se një vit. Pavarësisht, rezultatet 
e tregut primar janë të lidhura me shpërndarjen e likuiditetit në treg. Në 
muajin prill, yield-i për obligacionet 2-vjeçare u rrit me 0.20 pikë përqindjeje 
si rezultat i përqendrimit të ofertave. ankandi për obligacionet 3-vjeçare mbeti 
i paplotësuar, duke rezultuar në çlirim të likuiditetit dhe ruajtjen e normës së 
interesit të pandryshuar, në 8.98 për qind. 

Interesat e depozitave dhe kredive

Interesi mesatar i ponderuar i depozitave 12-mujore në lekë arriti në 6.11 
për qind në muajin mars, 0.63 pikë përqindjeje më lart se një vit më parë, 
duke u përputhur me sinjalizimin për rritjen e normave të interesit në ekonomi, 
gjatë vitit të kaluar. Në raport me fundtremujorin e kaluar, ato tregojnë një 
ulje prej 0.38 pikë përqindjeje, por kjo ka ardhur si pasojë e përfundimit 
të ofertave promocionale të fundvitit nga bankat e nivelit të dytë. rritja e 
normave të interesit të depozitave me afat në lekë është shoqëruar me hyrjen 
e këtyre të fundit në tremujorin e parë, në vlera disi më të larta se rritja e 
depozitave me afat në euro. 

Interesat për depozitat me afat në euro, në përgjithësi janë ulur në tremujorin 
e parë të vitit 2008. Interesi për depozitat 12-mujore në euro shënoi vlerën 
4.12 për qind ose 0.11 pikë përqindjeje poshtë atij të fundvitit. Pavarësisht, 
tregu i depozitave me afat në euro mbetet relativisht konkurrues. Normat 

e interesit të depozitave në euro (12-mujore) 
rezultojnë 0.33 pikë përqindjeje mbi ato të një viti 
më parë. Në të njëjtën periudhë, norma bazë e 
interesit për këtë monedhë ka ndryshuar me +0.25 
pikë përqindjeje. 

Në muajt shkurt dhe mars u vu re një rënie 
e theksuar e interesit për kredinë e re në lekë, 
ndërkohë që kërkesa për kredi ka vazhduar të jetë e 
lartë. Norma mesatare e ponderuar për kredinë e re 
në lekë ra në 12.25 për qind në muajin mars, nga 
13.91 për qind në dhjetor dhe 14.51 për qind në 
muajin janar. Normat e interesit të kredisë së re në 
lekë, janë ndikuar kryesisht nga interesat më të ulët 
të kreditimit të bizneseve. Ky i fundit, ka dominuar 
kredinë e re të akorduar në lekë në këta dy muaj. 
Njëkohësisht, edhe kredia akorduar për individët, për 
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Grafik 30. Interesi mesatar i ponderuar për
depozitat e reja 12-mujore në lekë dhe në euro. 
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konsum është shoqëruar me rënie të lehtë të normave të interesit. Përmirësimi 
i infrastrukturës së sistemit bankar, me prezantimin e regjistrit të Kredive, pritet 
të përmirësojë vlerësimin e perceptimit të rrezikut për kredinë, në përgjithësi, 
duke ndikuar në rritjen e eficiencës së sistemit kredidhënës. 

Normat e interesit për kredinë në euro kanë lëvizur në përputhje me ecurinë 
e interesave në tregun ndërkombëtar. Interesi mesatar i ponderuar për kredinë 
e re në monedhën evropiane është rritur në 7.78 për qind, në muajin mars 
ose 0.91 pikë përqindjeje më poshtë se ajo e fundvitit. Diferenca e tyre me 
depozitat në të njëjtën monedhë është ulur në tremujorin e parë dhe është 
më e ngushtë se në rastin e monedhës vendase (përkatësisht në vlerat 4.12 
pikë përqindjeje në euro dhe 7.26 pikë përqindjeje në lekë), duke treguar një 
shkallë relativisht më të lartë konkurrence. 

II.5.1 Kursi i këmbimit

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2008, ashtu si dhe 
në tremujorin e fundit të vitit 2007, ka vazhduar 
tendenca mbiçmuese e lekut kundrejt shportës së 
valutave, por me ritme disi më të ulta. Në terma 
nominalë efektivë vjetorë, gjatë tremujorit të parë 
leku është mbiçmuar kundrejt monedhave kryesore 
të huaja, euro dhe usd, mesatarisht me 3.2 pikë 
përqindjeje - ndjeshëm më lart se 1.1 për qind një 
vit më parë. Paralelisht, gjatë këtij tremujori, kursi 
real efektiv i këmbimit paraqet një rritje vjetore 
mesatarisht prej 4.5 pikë përqindjeje, ndërsa në 
të njëjtën periudhë një vit më parë ky tregues ka 
rezultuar 0.1 për qind. Sjellja mbiçmuese e lekut 
si në terma realë ashtu edhe nominalë, reflekton 
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Grafik 31.Diferenca e interesave për kredinë e re me normat referencë
(majtas në lekë dhe djathtas në euro). 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Mars'02 Mars'03 Mars'04 Mars'05 Mars'06 Mars'07 Mars '08

REER NEER

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 32. Kursi nominal36 dhe real efektiv
i lekut kundrejt euros dhe usd.
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qëndrueshmërinë makroekonomike në vend si dhe nivelet e krahasueshme të 
inflacionit me partnerët kryesorë. 

Krahasuar me një vit më parë, pozitat e lekut janë forcuar në mënyrë të 
vazhdueshme ndaj dollarit amerikan mesatarisht 21.0 për qind, duke arritur 
në 78.29 lekë për usd në fund të periudhës. Gjithashtu, kursi mesatar i lekut 

ndaj euros për tremujorin e parë të vitit ishte 123.62 
lek/euro, duke u mbiçmuar me 0.49 për qind në 
terma vjetorë.

Ecuria e kursit të këmbimit në tremujorin e parë 
të vitit 2008, paraqet një luhatshmëri më të lartë se 
vitin e kaluar. rritja e dinamikës reflekton zhvillimet 
e tregjeve ndërkombëtare si dhe ato të tregut të 
brendshëm. Në tregjet ndërkombëtare, nënçmimi i 
dollarit kundrejt monedhës evropiane ka reflektuar 
kryesisht pasigurinë ndaj zgjidhjes së krizës së tregut 
të kredive dhe ecurinë jo të mirë të ekonomisë 
amerikane. Përpjekjet stabilizuese të FED-it, si 
injektimi i likuiditetit, uljet e normës bazë prej 1.25 
pikë përqindjeje në total gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2008, si dhe komunikimi në publik i zyrtarëve të 
lartë të FED-it, nuk kanë arritur të qetësojnë situatën 
në tregjet financiare. Kështu, megjithëse deklarata 
e FED-it në fund të muajit prill duket sikur krijoi 

përshtypjen se cikli ulës i normës mund të ketë përfunduar, shifrat e publikuara 
nga ekonomia amerikane ende nuk kanë formuar baza të forta optimizmi. Nga 
ana tjetër, reagimi i vetëm i BQE-së ndaj vështirësive të tregjeve financiare, ka 
qenë injektimi i likuiditetit në treg. Zyrtarët e lartë të BQE-së në komunikimin 
e tyre në fillim të muajit maj, theksuan se norma aktuale e interesit është e 
përshtatshme për kthimin e inflacionit pranë nivelit 2.0 për qind, çka në atë 
moment uli disi pritshmëritë e tregut për rritjen e normave të interesit. 
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Grafik 33. Kursi i këmbimit lek/euro dhe
lek/usd në tregun e brendshëm valutor.
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Grafik 34. Volatiliteti37 i kursit të këmbimit lek/usd dhe
lek/euro sipas tremujorëve. 
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Në tregun e brendshëm, në tremujorin e parë është vërejtur luhatshmëri e 
kërkesës për valutë. Në fillim të muajit janar, kërkesa për monedhë të huaj 
ka rezultuar e ulët për arsye të efektit sezonal që karakterizon këtë periudhë. 
Ndërkohë që gjatë muajve shkurt dhe mars, pati një përqendrim të kërkesës 
për valutë. Ky faktor ka ndikuar dobësimin e lekut pas mbiçmimit të tij, në 
muajin janar si pasojë e efektit sezonal. 
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SHëNIME

1 Në tremujorin e katërt të vitit 2007 ato ranë me �.7%, ndërsa në tremujorin e parë të vitit 2008 
me 2.8% në terma vjetorë.
2 Gjatë gjysmës së parë të vitit ekonomia e Eurozonës u rrit me 2.9% në terma vjetorë.
� Sektori i ndërtimit u rrit me �% në janar dhe me 4.�% në shkurt në terma vjetorë.
4 Përftuar nga vrojtimi i INSTAT.
5 Që prej fillimit të vitit 2007, ka pasur një kufizim në dhënien e lejeve të ndërtimit.
6 Përbëhet nga zërat: Ndërtime për banim, hotele, ndërtesa tregtare, ndërtesa industriale, ndërtesa 
të tjera.
7 Përbëhet nga zërat: rrugë dhe autostrada, linjat e ujësjellësit,elektrike dhe telekomunikacionit, 
ndërtesa komplekse në kantieret industriale, punime të tjera inxhinierike.
8 Indeksi i çmimit të banesave llogaritet vetëm për qytetin e Tiranës.
9 Sipas të dhënave të vrojtimit të Besimit të Konsumatorit (Banka e Shqipërisë). 
10 Rritja vjetore e këtyre nëndegëve është përkatësisht 78%, 76% dhe 66%.
11 Leku u forcua në nivel vjetor ndaj dollarit me 17% dhe ndaj euros me 2.7% në muajin prill. 
12 Rritje e çmimeve u shënua kryesisht në nëngrupin e mallrave “vajra dhe yndyrna”, “Qumësht, 
djathë dhe vezë” dhe në mënyrë të veçantë “Bukë dhe drithëra”.
1� Normat vjetore të inflacionit të grupit “ushqime dhe pije alkolike” në Itali dhe Greqi gjatë muajit 
mars, ishin përkatësisht 5.5 dhe 6.1%.
14 Përmenden nëngrupet “drithëra dhe buka”; “vajra dhe yndyrna”; “qumësht, djathë dhe vezë”; 
“shërbime transporti”; “hotele-kafene dhe restorante” etj..
15 Çmimet e të cilëve ndikohen më së shumti nga faktorë sezonalë, fiskalë, administrativë dhe 
nga konjukturat e huaja. 
16 Kostot e prodhimit dhe të shërbimeve. 
17 Gjatë periudhës janar 2006-dhjetor 2007, masa mesatare e ndryshimit rezultoi më e lartë, 
rreth 0.7 pikë përqindjeje. 
18 Leku është forcuar këtë tremujor me gati 14% krahasuar me 6%, që ishte në tremujorin e parë 
të vitit të kaluar.
19 Pesha e nëngrupit “shërbime ndaj mjeteve personale të transportit” në shportën e mallrave të 
konsumit është �.2 për qind. 
20 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.
21 Në këtë sektor u klasifikuan aktivitetet e hotelerisë dhe transportit. 
22 Nga indeksi i shitjeve (INSTAT) rezulton se ky sektor (tregti, hotele dhe restorante; transport dhe 
telekomunikacion; Të tjera) ka njohur një rritje prej 17% gjatë periudhës 2002-2007.
2� Llogaritur si raport midis indeksit të pagës dhe produktivitetit për secilin sektor. Produktiviteti 
për sektor është llogaritur si raport midis indeksit të shitjeve për sektorin dhe indeksit të numrit të 
të punësuarve në sektor. 
24 Pesha e kësaj industrie në llogaritjen e IÇP është 28%.
25 Në këto parashikime u mor parasysh rritja e pritur e çmimit të energjisë dhe e çmimit të naftës. 
Ndërkohë që rritja e çmimeve të ushqimeve ende nuk kishte marrë përmasa të mëdha, në botë 
dhe në vend.
26 Rritjet e normës së interesit ndodhën në muajt, qershor, shtator dhe nëntor. Në secilin rast, 
norma bazë e interesit u rrit me 25 pikë bazë. 
27 Niveli faktik i të ardhurave deri në fund të muajit mars, ka përmbushur rreth 2�% të planit 
vjetor të MF.
28 Me hyrjen në fuqi të paketës së re fiskale në gjysmën e dytë të 2007, u hoqën të gjitha 
përjashtimet ekzistuese për TvSH-në, e cila do të thotë një bazë më e gjerë për tatimpaguesit.
29 Borxhi afatgjatë përfaqësohet nga obligacionet me maturitet 2 – 7 vjeçar, ndërkohë që borxhi 
afatshkurtër nënkupton huamarrjen e qeverisë në bono thesari.
�0 vlera e eksporteve me Kroacinë gjatë tremujorit të parë të vitit 2008 arriti në 582 mijë euro 
krahasuar me rreth 48 mijë euro që shënonte gjatë tremujorit të parë të vitit 2007.
�1 Rritja vjetore e vlerës së importeve të këtyre kategorive është përkatësisht �7%, 27% dhe 
15%. 
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�2 Pesha e kësaj kategorie gjatë tremujorit të parë të vitit 2008 ka qenë 9.6% kundrejt 9.8%, që 
shënonte në të njëjtën periudhë një vit më parë. 
�� Gjatë T1-08, kjo kategori përbënte 14.4% të vlerës së përgjithshme të importeve kundrejt 17%, 
që përbënte gjatë T1-07. 
�4 Pavarësisht se importet e kësaj kategorie shënojnë një rritje vjetore prej rreth 11%, pesha e saj 
ndaj vlerës së përgjithshme të importeve mbetet thuajse e pandryshuar (16%). 
�5 Të dhënat i referohen mesatares për tremujorin e parë 2008. Termat “stoku i parasë” dhe 
“paraja e gjerë”, i referohen agregatit M�.
�6 NEER – kursi nominal efektiv i këmbimit i llogaritur kundrejt dy monedhave sipas një peshe të 
përafërt që zënë në tregtinë me jashtë, euro (80 për qind)dhe usd (20 për qind). Që nga muaji prill 
2004, NEER-i është mbi nivelin 100. Një ndryshim pozitiv i NEER-it do të thotë mbiçmim i lekut.
�7 Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. Luhatshmëria e kursit 
të këmbimit është matur si devijim standard  (xi - i)2/n -1 , xi - kursi i këmbimit në periudhën i, 
i- mesatarja e periudhës i (për shembull, kursi i këmbimit në një ditë të muajit të caktuar në vitin 
i minus kursin mesatar të muajit në vitin i).
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FjaLa E GUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në  ceremoninë e organizuar me rastin e fillimit të funksionimit të regjistrit të 

Kredive 
Hotel “Sheraton”, Tiranë, 28 janar 2008

I nderuar zoti Kryeministër, 
Të nderuar zotërinj ministra,

Zonja dhe Zotërinj,

Kam kënaqësinë të shpall përfundimin me sukses të projektit të regjistrit të 
Kredive dhe fillimin e funksionimit të tij që prej datës 3 janar të këtij viti. Krijimi 
dhe funksionimi i regjistrit në fillimin e vitit 2008, ishte një zotim i marrë 
nga Banka e Shqipërisë përpara sektorit bankar dhe institucioneve financiare 
ndërkombëtare, përpara rreth 17 muajsh. Në dallim nga projektet e tjera të 
ngjashme të zhvilluara nga ana e institucionit tonë, regjistri i Kredive është 
një projekt në të cilin Banka e Shqipërisë ka autorësinë e plotë në drejtim të 
financimit, të hartimit të specifikimeve teknike dhe të zbatimit.

Në përgjithësi, tregjet financiare nuk mund të funksionojnë siç duhet, në 
rast se nuk shfrytëzojnë një infrastrukturë të zhvilluar. Nëpërmjet saj, ofrohen 
instrumentet e nevojshme për kryerjen e transaksioneve midis pjesëmarrësve, 
në mënyrë të lirshme dhe të besueshme. autoritetet rregullative, kanë 
përgjegjësinë të krijojnë kushtet për zhvillimin e kësaj infrastrukture nga vetë 
tregu ose të luajnë rolin parësor në krijimin e saj, në funksion të realizimit 
të objektivave të tyre, për rritjen e eficiencës së tregut dhe formalizimin e 
ekonomisë. regjistri i Kredive përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm të 
infrastrukturës financiare në Shqipëri, infrastrukturë e cila po zhvillohet me 
shpejtësi. 

Nëpërmjet tij, Banka e Shqipërisë synon të përmirësojë procesin e 
administrimit të kredisë në bankat tregtare, duke ofruar një instrument 
i cili mundëson analiza më të plota dhe efektive rreth aftësisë paguese të 
kredimarrësve. Përmirësimi i informacionit ndikon në reduktimin e kostove të 
institucioneve financiare kredidhënëse, që lidhen me kohën e analizës dhe 
pasojat e vendimeve të gabuara në fushën e kreditimit. Në një treg i cili shfaq 
nivele të kënaqshme konkurrence në fushën e kreditimit, funksionimi i regjistrit 
të kredive përmirëson aksesin në financim të kredimarrësve të ndryshëm, si 
dhe ndikon në uljen e normës së interesit të kredisë.

Për Bankën e Shqipërisë, si autoriteti rregullativ dhe mbikëqyrës i sektorit 
bankar, regjistri i Kredive ofron një instrument shtesë dhe mjaft të dobishëm 
për të thelluar analizën e saj, jo vetëm në drejtim të vlerësimit të cilësisë 
së përgjithshme të portofolit të kredisë, por edhe në drejtim të evidentimit 
të përqendrimeve të kredisë sipas bankave dhe subjekteve kredimarrëse, të 
vlerësimit të detajuar të ekspozimit të bankave dhe të subjekteve kredimarrëse 
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ndaj financimit sipas monedhave, të vlerësimit të detajuar të llojit të 
kolateraleve dhe të garancive të përdorura, të evidentimit të lidhjeve që 
ekzistojnë midis subjekteve të ndryshme kredimarrëse etj.. Këto, janë fenomene 
të cilat shoqërojnë veprimtarinë e kreditimit dhe që kërkojnë një monitorim 
të kujdesshëm nga bankat tregtare dhe Banka e Shqipërisë, për të njohur 
rreziqet që përmbajnë dhe për të vepruar për zbutjen e këtyre rreziqeve. 

Në fakt, përparësitë që ka industria bankare e financiare, si dhe autoritetet 
mbikëqyrëse të tyre për shkak të përmirësimit në cilësinë e informacionit 
financiar në përgjithësi dhe posaçërisht në veprimtarinë e kreditimit nëpërmjet 
vendosjes në funksionim të regjistrit të Kredive, nxitin eficiencën dhe 
qëndrueshmërinë e të gjithë sistemit financiar.

Procesi i realizimit të regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë, kaloi disa 
faza, të cilat dëshiroj t’i përmend shkurtimisht. Fillimisht, ishte e nevojshme 
që njohuritë profesionale dhe teknike të funksionimit të këtij instrumenti, të 
përqendroheshin dhe të zgjeroheshin, për t’i përdorur më pas me efektivitet 
për realizimin e projektit. Për këtë arsye, u ngrit Grupi i posaçëm i Punës, i 
cili u njoh me funksionimin e regjistrave të kredive në vende të ndryshme të 
rajonit tonë, si edhe të Evropës Perëndimore, duke synuar të zgjedhë projektin 
i cili do të ishte më efektiv për kushtet e tregut tonë bankar. Paralelisht, Grupi i 
Punës u konsultua dhe u këshillua në mënyrë të vazhdueshme nga ekspertë të 
huaj të specializuar, të ofruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në vijim, ky 
Grup filloi punën për përcaktimin e specifikimeve teknike të projektit si edhe 
për hartimin e kuadrit rregullativ të posaçëm për funksionimin e regjistrit. 

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë e ka ndjekur me vëmendje 
maksimale ecurinë e projektit dhe ka ofruar të gjithë mbështetjen e nevojshme 
për realizimin cilësor të tij brenda objektivit kohor të përcaktuar. Gjatë gjithë 
procesit, bankat tregtare kanë dhënë opinionin e tyre duke u përfshirë në 
mënyrë aktive në realizimin e projektit. Kontributi i tyre ka qenë veçanërisht 
i rëndësishëm në momentet e testimeve paraprake të zgjidhjes teknike të 
përzgjedhur, si edhe në popullimin e bazës së të dhënave me informacionin 
e nevojshëm. 

Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë i kushtoi vëmendje të veçantë 
komunikimit me publikun, duke publikuar broshura informative gjatë gjithë 
realizimit të projektit, si edhe duke ofruar sqarimet e nevojshme në media.

Më lejoni që në vazhdim të përmend disa nga karakteristikat e regjistrit të 
Kredive.

Pjesëmarrja e bankave tregtare në regjistër nëpërmjet hedhjes së informacionit 
sipas formatit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë, është e detyrueshme. Këto 
institucione ofrojnë informacion rreth klientëve të tyre në bazën e të dhënave të 
regjistrit dhe në këmbim, përfitojnë akses në bazën e të dhënave për të gjithë 
huamarrësit e sistemit. Informacioni për kredimarrësit është pozitiv dhe negativ. 
Kjo do të thotë që krahas të dhënave mbi korrektesën e kredimarrësit për të 
paguar detyrimet e tij financiare ndaj kredidhënësve, në regjistër do të gjendet 
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edhe informacioni shtesë në lidhje me të dhënat personale të kredimarrësit, 
drejtimin kryesor të biznesit të tij, pasuritë dhe kolateralet e deklaruara prej tij, 
lidhjet e tij me kredimarrës të tjerë etj.. Ky lloj informacioni, plotëson profilin 
e kredimarrësit, adreson më mirë nevojat për informacion të kredidhënësve 
të ndryshëm duke përmirësuar vendimmarrjen dhe në përfundim, përmirëson 
mundësitë e kredimarrësit për të përfituar një kredi.

regjistri i Kredive do të përfshijë të gjitha kreditë, pavarësisht nga vlera 
e tyre. Në lidhje me këtë element, përvoja e vendeve të tjera ofron zgjidhje 
të ndryshme. Në disa vende, pjesa e bazës së të dhënave mbi të cilën është 
ngritur regjistri publik i kredive, përmban vetëm kreditë mbi një vlerë të caktuar 
duke përzgjedhur, midis një numri të madh kredish, ato që kanë rëndësi 
sistemike. Në këto vende, regjistrat privatë janë ata që mbulojnë pjesën tjetër 
të portofolit të përgjithshëm të kredive, duke realizuar “de facto” një ndarje 
sektoriale të informacionit. Në rastin tonë, për shkak të numrit jo shumë të 
lartë të kredive në përgjithësi, si edhe për shkak të mungesës së një regjistri 
privat dhe alternativ, u gjykua u mundshme dhe efektive, përfshirja në regjistër 
e të gjitha kredive. Në këtë mënyrë, ky regjistër, mundëson përfshirjen e të 
dhënave edhe për kredimarrësit e vegjël që veprojnë kryesisht në sektorin e 
biznesit të vogël dhe të mesëm. aktualisht, në regjistër janë hedhur të dhëna 
për rreth 210 mijë kredi aktive të sektorit bankar dhe rreth 334 mijë objekte ose 
garanci, që shërbejnë si kolaterale për kreditë e përfituara nga kredimarrësit. 
Gjithashtu, në regjistër, janë evidentuar rreth 140 mijë kredimarrës të lidhur. 
Këto të dhëna do të pasurohen në vazhdim. 

Fillimisht, përdorues të regjistrit të Kredive janë vetëm bankat. Megjithatë, 
objektivi ynë është që në një afat të arsyeshëm kohor, të përfshijmë si përdorues 
të regjistrit edhe institucionet e tjera financiare jobanka, të cilat veprojnë 
në fushën e kreditimit. Në këtë mënyrë, do të zgjerohet baza e të dhënave 
me kredimarrës të rinj, duke rritur komunitetin e kredimarrësve për të gjitha 
institucionet kredidhënëse.

Informacioni që përfshihet në bazën e të dhënave, mbrohet dhe shfrytëzohet 
në përputhje me kërkesat e ligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 
Punonjës të caktuar të bankave tregtare dhe të Bankës së Shqipërisë, janë të 
vetmit persona të çertifikuar nga Banka e Shqipërisë, për të hedhur të dhënat 
dhe për të përdorur informacionin që gjendet në regjistër. Në të njëjtën 
kohë, për të shmangur rastet e keqinterpretimit të informacionit që gjendet në 
regjistër, kredimarrësit lejohen që nëpërmjet një procedure të përcaktuar dhe 
të qartë, t’i drejtohen Bankës së Shqipërisë për të verifikuar informacionin që 
ekziston rreth tyre në regjistër dhe për të kërkuar ndryshimet e nevojshme.

Nga pikëpamja e realizimit teknik të projektit, mundësohet zgjerimi i numrit 
të përdoruesve si edhe ndërveprimi i bazës së të dhënave të regjistrit me 
regjistra të tjerë publikë, sipas interesave të institucioneve. Njëkohësisht, ky 
ndërveprim është i mundshëm për t’u realizuar edhe me regjistra të ngjashëm 
privatë, nëse ato do të zhvillohen në të ardhmen. Sigurisht që në këto raste, 
kuadri rregullativ duhet të përcaktojë qartë subjektet përdoruese si edhe të 
drejtat e përgjegjësitë e tyre.
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Me rastin e përfundimit me sukses të projektit, dëshiroj të falenderoj:

• Fondin Monetar Ndërkombëtar, për mbështetjen me konsulencë teknike 
gjatë gjithë fazave të realizimit të projektit; 

• bankat tregtare për angazhimin e tyre në procesin e përshtatjes së 
sistemeve të brendshme të të dhënave, me kërkesat që përmbante 
regjistri i Kredive;

• shoqërinë private që realizoi zgjidhjen teknike, për profesionalizmin dhe 
seriozitetin e treguar në realizimin në kohë të projektit, duke besuar që të 
njëjtat standarde do të ofrohen edhe gjatë periudhës së mirëmbajtjes së 
platformës teknologjike të regjistrit; 

• Grupin e Punës së Bankës së Shqipërisë, i cili krahas detyrave të përditshme 
funksionale, mori përsipër dhe realizoi me përkushtim e profesionalizëm 
këtë projekt të rëndësishëm. 

 
Në përfundim, dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë është e bindur 

që regjistri i Kredive në Shqipëri, do të jetë efektiv dhe do të përmbushë 
objektivat e krijimit të tij.

ju faleminderit!
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DISKUTIM I GUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
SHQIPërISë, Z.arDIaN FULLaNI

Në takimin “Bujqësia dhe Zhvillimi rajonal”, organizuar nga Instituti për 
Demokraci dhe reforma dhe Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit 
Bashkia Manzë, 11 mars 2008

I nderuar Z. President,
Të nderuar pjesëmarrës,

1: HyrjE

Takimi i sotëm mendoj se përbën një përpjekje serioze për të evidentuar 
saktë dobësitë dhe përparësitë e zhvillimit të sektorit bujqësor në Shqipëri. 
Përfitoj nga rasti për të përshëndetur iniciativën e organizatorëve të këtij 
takimi, për mbajtjen e këtij evenimenti kaq domethënës. Mendoj se debati 
i nivelit të lartë qoftë në publik, qoftë në nivel institucional rreth këtyre 
problemeve ka qenë i zbehtë dhe sinqerisht dëshiroj të ritheksoj se ky takim 
i sotëm është i duhuri dhe me shumë interes nga këndvështrimi i Bankës së 
Shqipërisë.

Në disa prej daljeve të mija në publik, kam cituar ndikimin e këtij sektori 
ndaj argumenteve të tilla si inflacioni i mallrave të konsumit dhe deficiti tregtar, 
të cilat përbëjnë çështje të një interesi të veçantë për Bankën e Shqipërisë. Po 
kështu, kam sjellë në vëmendje të publikut, rëndësinë dhe domosdoshmërinë 
për të ndërmarrë reforma të thella strukturore, shumë prej të cilave do të 
çonin në zhvillimin e këtij sektori. 

jo pa shkak edhe në mbledhjen e tij të fundit Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë ritheksoi: “...nevojën e ndërmarrjes së reformave strukturore në 
bujqësi, me qëllim rritjen e eficiencës dhe prodhimit në këtë sektor, në mënyrë 
që në një periudhë afatmesme të mund të zvogëlohen përmasat dhe efektet e 
goditjeve nga jashtë, që kanë të bëjnë me prodhimet bujqësore”.*

Në vazhdim do t’i rikthehem disave prej çështjeve që përmenda shkarazi 
më sipër.

2: EFEKTI Në INFLaCION DHE Në DEFICITIN TrEGTar

Luhatja e çmimeve të produkteve bujqësore, të përpunuara apo jo, ka një 
ndikim të shpejtë dhe me intensitet të lartë në inflacion. Kjo ndodh jo thjesht 
se çmimet e mallrave ushqimorë kudo karakterizohen nga një sezonalitet i 
theksuar, por edhe për faktin se pesha e mallrave ushqimorë në totalin e 
indeksit të çmimeve të konsumit në Shqipëri është më e lartë se e të gjitha 
nëngrupeve të tjera, rreth 40%. 

* citim nga Këshilli Mbikëqyrës.
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Për rrjedhojë, zhvillimet në çmimet e mallrave ushqimorë marrin një kuptim 
tjetër për Bankën e Shqipërisë, në kontekst të përmbushjes së detyrimit të saj 
ligjor, arritjes së objektivit kryesor të stabilitetit të çmimeve.

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është edhe thellimi i vazhdueshëm i bilancit 
tregtar të ushqimeve, pavarësisht faktit nëse bëhet fjalë për produkte të 
përpunuara apo jo. Gjatë pesë viteve të fundit 2002 – 2007, deficiti tregtar në 
ushqime është luhatur në intervalin 18% - 20% të totalit të deficitit tregtar. 

Elementi i tretë që na bën shumë të ndjeshëm, mendoj se lidhet me 
zhvillimet e fundit në tregjet ndërkombëtare, efekti i të cilave është pasqyruar 
në Shqipëri. Kohët e fundit tregjet ndërkombëtare po njohin shtrenjtim të 
drithërave dhe të produkteve me origjinë bimore dhe shtazore. 

arsyet dihen, por ajo që është e paqartë ka të bëjë me kohëzgjatjen e këtij 
fenomeni dhe imunitetin që ekonomi të ndryshme kanë ndaj tij. Mendoj se 
pjesa më e vështirë ende na pret përpara, ndaj do të ishte e udhës që takimi 
i sotëm të mos ishte i fundit.

3: PENGESaT STrUKTUrOrE Në BUjQëSI DHE rEFOrMaT E 
NEvOjSHME

Prodhimi bujqësor haset me një sërë pengesash, ndër të cilat mund të 
përmendim: mosfunksionimi i tregut të tokës bujqësore dhe paqartësitë në titujt 
e pronësisë, copëzimi i madh i tokës bujqësore, sistemi i dobët i grumbullimit 
dhe i shpërndarjes, infrastruktura e pazhvilluar në zonat rurale, mungesa e 
teknologjisë së duhur mekanike, mungesa e sistemeve të përshtatshme të 
vaditjes, mungesa e financimeve, marketingu i pamjaftueshëm dhe plot arsye 
të tjera, të ngjashme.

Pengesat strukturore të përmendura më sipër, konfirmohen edhe nga të 
dhënat e mëposhtme. Bujqësia në Shqipëri është e drejtuar kryesisht nga 
plotësimi i nevojave të vetë familjeve fermere. vetëm 30% e prodhimit bujqësor 
nxirret në treg. Gjithashtu, vlerësohet që prodhimi bujqësor për çdo fermer 
është mesatarisht 4 herë më i vogël se në anëtarët e rinj të BE-së dhe 20 herë 
më i vogël se anëtarët e vjetër të BE-së. Bujqësia mbizotërohet nga ferma të 
vogla, me sipërfaqe mesatare vetëm 1.13 hektarë. 

Forma aktuale e organizimit të bujqësisë me ferma tepër të vogla dhe 
të copëzuara e bën të pamundur shfrytëzimin e ekonomive të shkallës, ul 
rentabilitetin e përdorimit të mekanikës bujqësore dhe për pasojë, rezulton në 
kosto tepër të lartë dhe produktivitet të ulët në prodhimin bujqësor. 

 
Më tej, natyra e ngushtë familjare dhe e paformalizuar e këtyre fermave si dhe 
produktiviteti i ulët, vështirësojnë shpërndarjen e fondeve kredituese drejt këtij 
sektori, duke formuar kështu një rreth vicioz. Pikërisht, është e nevojshme të 
ndërhyhet në këtë rreth vicioz midis produktivitetit të ulët, infrastrukturës dhe 
mekanizimit të pamjaftueshëm, dhe mungesës së financimeve. 
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Për këtë qëllim, mendoj se reforma strukturore në bujqësi është e domosdoshme 
dhe duhet të synojë: rritjen e produktivitetit, uljen e kostove, përmirësimin e 
infrastrukturës, të sistemeve të grumbullimit dhe të shpërndarjes. 

 --- rritja e produktivitetit në bujqësi mund arrihet vetëm në sajë të 
përmirësimit dhe optimizimit të raporteve midis inputeve tokë, krah pune, 
kapital si edhe nëpërmjet konvergimit të këtyre raporteve, të paktën sipas 
standardeve të vendeve të rajonit. Kërkesat në fjalë mbështeten nga teoritë 
e rritjes dhe zhvillimit, por këto nuk mund të arrihen vetvetiu, në qoftë se nuk 
ndërmerren reforma të përshtatshme strukturore. 

Më lejoni të përmend këtu se, për pasojë të mungesës së optimizimit të këtyre 
raporteve dhe për mungesë të kësaj konvergjence, shumë bujq shqiptarë janë 
tunduar nga një leverdishmëri më e lartë, për të kryer të njëjtën punë në ferma 
në vende të huaja, dhe kanë emigruar jashtë. 

reforma strukturore duhet të shtrihet në rradhë të parë drejt funksionimit 
të tregut të tokës bujqësore. Pa dyshim, që kjo kërkon përcaktimin e qartë 
të tokave bujqësore përkundrejt atyre për përdorime të tjera, qartësimin e 
titujve të pronësisë së këtyre tokave. Kjo do të lejonte krijimin e fermave më 
të mëdha, optimizimin e raporteve tokë bujqësore me krah pune dhe kapital, 
lëvizjen drejt një konvergjence më të mirë, realizimin e ekonomive të shkallës 
dhe për pasojë, rritjen e produktivitetit. vetëm kjo reformë mund të garantojë 
zhvillime të suksesshme dhe për më tepër, të qëndrueshme në këtë sektor. 

--- Përmirësimet e infrastrukturës dhe të sistemit të grumbullimit dhe 
shpërndarjes gjithashtu, janë të një rëndësie të veçantë. Këto përmirësime do 
të rritnin perspektivën e tregut për produktet bujqësore (përkundrejt asaj për 
përdorim të brendshëm nga vetë familjet rurale). 

Më lejoni të përmend këtu, se si pasojë e papërshtatshmërisë të sistemeve të 
grumbullimit dhe shpërndarjes, jo në pak raste prodhimet bujqësore mbeten 
të pashitura ose shiten me çmime të ulëta, në tregje lokale të mbingopura 
ndërsa çmimet e tyre në tregje të tjera janë shumëfish më të larta. 

akoma më keq, si pasojë e mungesës së infrastrukturës dhe mekanizimit, 
tokat bujqësore mbeten të papunuara. Përmirësimi i sistemit të grumbullimit 
dhe shpërndarjes mund të formalizojë iniciativat në këtë sektor dhe t’i 
shndërrojë ato në biznese më të mirëfillta, duke i bërë më transparente, 
të vlerësueshme e të monitorueshme. Për rrjedhojë, do të mund të nxisë 
bashkëpunimin e sektorit financiar me atë bujqësor. Ndërsa përmirësimi i 
infrastrukturës rrugore, vaditëse dhe asaj kulluese është i nevojshëm për t’i 
ofruar bujqve tanë kushte dhe mundësi të barabarta, me ato të bujqve në 
vende të tjera të rajonit. 

--- Financimi dhe kreditimi i bujqësisë përbën një shtyllë tjetër të rëndësishme. 
arsyet e mungesës së këtij kreditimi kanë të bëjnë në rradhë të parë me vetë 
produktivitetin e ulët të sektorit të bujqësisë, me mosoptimizimin e inputeve të 
tij, me mosformalizimin e iniciativave bujqësore dhe mungesën e perspektivës 
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së tyre të tregut. Për rrjedhojë, në afat të gjatë është e nevojshme të garantohen 
reformat e përmendura më sipër në drejtim të rritjes së produktivitetit dhe 
formalizimit të iniciativave bujqësore, në mënyrë që sektori bujqësor të shihet 
me më shumë interes edhe nga bankat. 

Gjithsesi, në të njëjtën kohë duhet të shqyrtohen të gjitha hapësirat e natyrës 
alternative. Skema të testuara në vende të tjera, ku bujqësia është pjesë e 
rëndësishme e zhvillimit ekonomik, mund të lindin si nga iniciativa publike 
ashtu edhe nga ato private. E rëndësishme është që të shtojmë alternativat 
për financimin e specializuar të sektorit bujqësor. 

Që prej dy vjetësh, Banka e Shqipërisë e ndjek me kujdes të veçantë 
zhvillimin e institucioneve të kreditimit të bujqësisë, me synimin për t’i ndihmuar 
ato të zhvillohen në formën e institucioneve të mirëfillta financiare dhe të 
sillen në përputhje me standardet më të mira të transparencës, kredibilitetit 
dhe eficiencës. Në këtë mënyrë, bankat do t’i vlerësojnë si partnerë realë në 
procesin e kanalizimit të fondeve në sektorin bujqësor. 

Përmirësimi nga Banka e Shqipërisë i aspektit institucional, rregullativ dhe 
raportues të aktivitetit të këtyre institucioneve do t’i inkorporojë këto të fundit 
dhe rrjetin e tyre të kreditimit, në një pjesë organike të sistemit financiar. 
agjencitë e specializuara të kreditimit të bujqësisë, nevojitet të konsolidohen 
dhe të krijojnë përparësi krahasuese kundrejt bankave në përgjithësi, për 
përzgjedhjen e projekteve të leverdishme, vlerësimin e rrezikut etj.. 

Krijimi i instrumenteve moderne për financimin dhe mbështetjen financiare 
të aktivitetit bujqësor, duke prezantuar shërbime dhe produkte të dedikuara 
për segmente të veçanta, që aktualisht mbeten jashtë skemave të financimit, 
do të ofronte alternativën e duhur, për aq kohë sa bankat universale ende 
nuk e gjejnë të leverdishme dhe nuk kanë predispozicionin dhe aftësitë, për të 
vepruar në kreditimin e këtij sektori. 

Këto institucione nga ana tjetër, do të shërbejnë dhe për mobilizimin dhe 
shpërndarjen më efektive të fondeve përkohësisht të lira të agjentëve të 
ndryshëm ekonomikë, duke i dhënë një shtysë të mëtejshme risive që çojnë 
në zhvillimin e tregut financiar. Të organizuara në këtë formë, ato do të 
gjenerojnë efekte pozitive në kontekstin social dhe atë edukativ të sektorit 
bujqësor. Pra, mund të thuhet se këto institucione përfaqësojnë një element 
thelbësor të infrastrukturës ekonomike dhe financiare për punësimin dhe rritjen 
ekonomike, veçanërisht për sektorin bujqësor dhe komunitetin përkatës. 

4: MByLLjE

Në përfundim, dëshiroj të falenderoj edhe një herë organizatorët e takimit për 
idenë e tyre të gjetur. Shpresoj se shumë prej konkluzioneve të këtij takimi do të 
bëhen pjesë e planeve tona afatshkurtra dhe afatgjata të zhvillimit të vendit. 

ju faleminderit.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 1

mars 2008

vëllimi 11
numër 1
mars 2008

56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 57

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 1

mars 2008

vëllimi 11
numër 1
mars 2008

56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 57

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

Në ceremoninë e prezantimit të projektit të informatizimit të lëvizjes së 
informacionit që lidhet me zhvillimin e ankandeve të tregut primar të letrave 

me vlerë të Qeverisë 
Hotel “rogner Europapark”, Tiranë, 13 mars 2008

Të nderuar pjesëmarrës,

Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe kompania rEUTErS mbas 
një bashkëpunimi të ngushtë prej një viti, sot shohin të realizuar me sukses 
projektin e informatizimit të lëvizjes së informacionit, që lidhet me zhvillimin 
e ankandeve të tregut primar për shitjen e letrave me vlerë të Qeverisë 
Shqiptare.

realizimi i këtij projekti minimizon kohën që nga momenti i paraqitjes 
së kërkesave të bankave për pjesëmarrje në ankand, deri në njoftimin e 
rezultateve të tij, lojtarëve të tregut. Thënë ndryshe: kohës së lëvizjes fizike të 
dokumentacionit i ka ardhur fundi. 

Banka e Shqipërisë si organizuese e ankandeve dhe Ministria e Financave 
si emetuese e letrave me vlerë, kanë mbajtur parasysh standardet e vendeve 
më të zhvilluara. ato janë përpjekur, që në mënyrë të vazhdueshme të jenë sa 
më pranë tregut, duke krijuar marrëdhënie partneriteti, me qëllim plotësimin 
e kërkesave në mënyrë reciproke.

arritja e progresit nuk mund të kuptohet edhe pa mbështetjen e teknologjisë 
së informacionit. Në këtë kuadër, kompania rEUTErS ka luajtur një rol mjaft 
të rëndësishëm. 

Në projektin në fjalë, përcaktohen më qartë fazat në të cilat kalon procesi 
i zhvillimit të ankandit.

Faza e parë: Marrja e kërkesave nga bankat jo në formë fizike, por në 
rrugë elektronike. Kjo formë e lëvizjes së informacionit mënjanon regjistrimin 
manual të kërkesave, shkurton kohën për regjistrimin e tyre, rrit sigurinë dhe 
saktësinë e regjistrimeve, duke siguruar në fund të këtij procesi zvogëlimin 
e rrezikut operacional si dhe kohën e nevojshme për përpunimin e këtij 
informacioni.

Faza e dytë: Ministria e Financave, pas përpunimit paraprak të informacionit 
të dërguar nga pjesëmarrësit në tregun primar, ka mundësi që ta sigurojë 
këtë informacion gjithashtu, në formë elektronike. Sigurimi i këtij informacioni 
në këtë formë shkurton kohën e domosdoshme, që Ministria e Financave të 
informohet nëpërmjet lëvizjes fizike të dokumenteve. 

Faza e tretë: Ministria e Financave, pas marrjes së vendimit prej saj, ka 
gjithashtu mundësi që ta transmetojë këtë vendim po në formë elektronike, 
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duke kontribuar më tej në zvogëlimin e kohës për informimin e tregut lidhur 
me rezultatin e ankandit. 

I gjithë procesi i përshkruar në tre fazat e mësipërme në kushtet aktuale 
kërkonte rreth 5-6 orë, ndërsa me zbatimin e këtij projekti synohet që kjo 
kohë të shkurtohet deri në 1 orë.

Faza e katërt: Banka e Shqipërisë, nëpërmjet rEUTErS-it e shpërndan këtë 
rezultat në bankat e nivelit të dytë, që janë për momentin bërësit kryesorë të 
këtij tregu. Marrja e informacionit të mësipërm në një kohë më të shkurtër, iu 
krijon më shumë mundësi bankave të nivelit të dytë për të administruar më me 
eficiencë fondet e tyre të lira. rritja e kësaj eficience është një hap më shumë 
në drejtim të krijimit të parakushteve për zhvillimin e tregut të parasë dhe atij 
të letrave me vlerë. 

Të nderuar pjesëmarrës,

Në përfundim, dëshiroj të theksoj se realizimi i projektit të sotëm i siguron 
tregut një element të rëndësishëm infrastrukturor. Që nga sot, tregu i letrave 
me vlerë do të fillojë të flasë me gjuhë elektronike. 

Megjithatë, në vijim të komunikimeve tona të mëparshme, dua të shpreh 
se në muajin prill, Banka e Shqipërisë do të prezantojë një paketë të plotë 
përmirësimesh, në qendër të të cilave do të jetë zhvillimi i tregut dhe i stabilitetit 
financiar. 

Duke shpresuar në një shfrytëzim efektiv të sistemit të ri, 

ju faleminderit!



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 1

mars 2008

vëllimi 11
numër 1
mars 2008

58 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 59

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 1

mars 2008

vëllimi 11
numër 1
mars 2008

58 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 59

FjaLa E ZëvENDëSGUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
SHQIPërISë, Z. FaTOS IBraHIMI

Në seminarin “Hyrje e përgjithshme në vlerësimin e impaktit rregullator dhe 
zbatimi në praktikë i këtij koncepti” 

Hotel “rogner Europapark”, Tiranë, 31 janar 2008

Zonja dhe zotërinj,

është me të vërtetë një kënaqësi e veçantë të hap punimet e seminarit 
“Hyrje e përgjithshme në vlerësimin e impaktit rregullator dhe zbatimi në 
praktikë i këtij koncepti”, si pjesë e Programit të Konvergjencës të Bankës 
Botërore. Organizimi i këtij seminari shënon fillimin e veprimtarive të projektit 
SPI albania – Special Projects Initiatives (Nismat e Projekteve të veçanta), 
prezantimi i të cilit u bë më 19 janar 2008 në Bari të Italisë, në praninë e 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, Presidentit të rajonit 
të Pulias, z. Nichi vendola, përfaqësuesve të lartë të Bankës Qendrore të Malit 
të Zi, të shoqatave të bankave të vendeve respektive, si dhe të përfaqësuesve 
të Programit të Konvergjencës të Bankës Botërore, e cila mbështet dhe 
administron zbatimin e projektit SPI albania.

Projekti SPI albania do të zhvillohet pas rezultateve pozitive të përftuara nga 
zbatimi i projekteve të ngjashme në Bullgari dhe rumani. Natyra e këtij projekti 
si një partneritet i sektorit publik dhe atij privat përbën dhe karakteristikën 
kryesore të tij, duke synuar përshpejtimin e modernizimit të sektorit financiar 
në vendin tonë nëpërmjet nxitjes së dialogut dhe të bashkëpunimit të ngushtë 
ndërmjet autoriteteve rregullatore dhe pjesëmarrësve në treg. Në këtë 
kontekst, Banka e Shqipërisë mbetet tërësisht e angazhuar që nëpërmjet 
vijimit të bashkëpunimit dhe komunikimit të frytshëm dhe të vazhdueshëm me 
aktorët e sistemit bankar, të japë kontributin e saj në zbatimin e suksesshëm 
të këtij projekti.

Zhvillimi i aftësive të institucioneve shqiptare për të hartuar akte rregullatore 
në përputhje me përqasjen e Bashkimit Evropian “për një rregullim më të 
mirë” (“Better regulation” approach) përbën themelin e veprimtarive të 
projektit SPI albania. Këto veprimtari, që synojnë zhvillimin e kapaciteteve, 
do të ndihmojnë autoritetet rregullatore dhe mbikëqyrëse në vendin tonë që 
të zhvillojnë ekspertizën e nevojshme në lidhje me përgatitjen e vlerësimeve 
të Impaktit rregullator, të propozuara nga autoritetet respektive nëpërmjet 
përdorimit të instrumenteve dhe metodologjive kryesore të nevojshme për 
përcaktimin e saktë të përfitimeve, të kostove dhe të problemeve, si dhe 
për përgatitjen e analizës së dobësimit të tregut. vlen të theksohet fakti se 
institucionet shqiptare nuk janë të familjarizuara me instrumentet e vlerësimit 
të Impaktit rregullator dhe në këtë kuadër, trajnime si ky i ditës së sotme janë 
mjaft të mirëpritura. 

Pas adoptimit të ligjit të ri “Për bankat në republikën e Shqipërisë” në 
dhjetor 2006 dhe hyrjes së tij në fuqi në qershor 2007, çka përfaqësoi një hap 
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përafrimi të legjislacionit bankar shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, Banka 
e Shqipërisë aktualisht është në procesin e rishikimit të kuadrit rregullator, i 
cili do të sigurojë zbatimin e plotë dhe të saktë të këtij ligji. Në këtë kuadër, 
përgatitja e vlerësimeve përkatëse të impaktit për çdo amendim të shtuar 
rregullator, në bashkëpunim të ngushtë me aktorët e tregut, mbetet një nga 
objektivat e Bankës së Shqipërisë në të ardhmen e afërt. Pa dyshim, përdorimi 
i këtyre instrumenteve analitike do të përmirësojë procesin e vendimmarrjes, 
duke vënë më tepër theks mbi përcaktimin e kostove që mund të shoqërojnë 
implementimin e akteve rregullatore të miratuara nëpërmjet kryerjes së 
analizave të kostove dhe të përfitimeve. Në të njëjtën kohë, përdorimi i 
teknikave të vlerësimit do të rrisë transparencën e procesit të vendimmarrjes 
së autoriteteve rregullatore dhe mbikëqyrëse, nëpërmjet sigurimit të një 
komunikimi të vazhdueshëm me aktorët e sistemit financiar. 

Më lejoni të përfundoj duke falenderuar z. Bossone dhe z. Brogi, përfaqësues 
të Programit të Konvergjencës, si dhe zj. Wesseling, përfaqësuese e Komitetit 
të Mbikëqyrësve të Sigurimeve dhe Pensioneve Evropiane, për praninë e tyre 
sot. Kam bindjen e thellë se prezantimet e tyre do të jenë mjaft të vlefshme 
dhe me përfitim për të gjithë pjesëmarrësit. 

Uroj punime të mbara!

ju faleminderit. 
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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 kompilimin e modulit të rezervës 
ndërkombëtare dhe likuiditetit në valutë të huaj si një statistikë e rëndësishme 
makroekonomike, e detyrueshme për t’u raportuar prej standardeve SDDS, 
në të cilin Shqipëria synon të anëtarësohet në fund të vitit 2007. Kompilimi 
i kësaj statistike është në përputhje me “Udhëzuesin e Modulit të rezervës 
Ndërkombëtare dhe Likuditetit në valutë të Huaj, FMN, 2001” dhe kompilohet 
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 prirjen 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 përvojën 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.     

INFOrMaCION MBI rEZULTaTET E vrOjTIMIT PraNë FaMILjEvE
argita Frashëri

artikulli “Informacion mbi rezultatet e vrojtimit pranë familjeve” pasqyron 
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. 

ÇMIMET E PaSUrIvE Të PaLUajTSHME DHE STaBILITETI FINaNCIar 
juna Bozdo

Ky artikull shqyrton ndërlidhjen midis kredidhënies bankare dhe çmimeve 
të pasurive të paluajtshme. Nga këndvështrimi teorik, varësia midis këtyre dy 
variablave mund të jetë e dykahshme. 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. 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. 
Pra, nga këndvështrimi praktik mund të themi se, luhatjet e çmimeve të pasurive 
të paluajtshme ndikojnë jo vetëm nivelin e rrezikut që bankat ndërmarrin gjatë 
procesit kredidhënës, por edhe politikat e tyre për ta zgjeruar këtë të fundit. 
artikulli shqyrton huadhënien për pasuri të paluajtshme si një prej elementeve 
përbërëse më të rëndësishme të kredisë bankare në tërësi, duke analizuar 

Shtator 2007
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trajtimin e saj nga pikëpamja mbikëqyrëse. Me qëllim identifikimin e llojeve të 
kredisë për pasuri të paluajtshme dhe rreziqeve që procesi i kredidhënies për 
pasuri të paluajtshme mbart, artikulli përmban edhe rezultatet e një pyetësori 
hartuar për të njohur opinionin e bankave të sistemit mbi këto çështje.

PrODUKTIvITETI I PUNëS Në SHQIPërI: PrOCESI I KONvErGIMIT 
SEKTOrIaL

vasilika Kota

Ky punim trajton ndikimin që ka konvergimi i sektorëve në rritjen e 
produktivitetit të punës, gjatë periudhës 1996-2005. Për këtë qëllim është 
përdorur një metodologji që shpërbën këtë rritje sipas faktorëve përkatës. 
rezultatet tregojnë se procesi i konvergimit është mjaft i pranishëm për 
sektorin e bujqësisë, ndërkohë që sektorët e tjerë tentojnë drejt një pike të 
lartë ekuilibri. Gjithsesi, zhvillimet sektoriale mbështesin rritjen e vazhdueshme 
të produktivitetit të punës në Shqipëri.

METODaT KryESOrE Të DISaGrEGIMIT Të PërKOHSHëM
Elona Dushku

Ky material trajton metodat kryesore të disagregimit të përkohshëm dhe 
disagregimin e PBB-së në Shqipëri. është bërë përpjekja e parë e gjenerimit 
të PBB-së tremujore nga dy seri, ajo e M3-shit dhe e vëllimit total të shitjeve. 
Të dyja modelet e ndërtuara, karakterizohen nga një koeficient përcaktimi 
i lartë r2=0.98, pra 98 për qind e variacionit të PBB-së shpjegohet mjaft 
mirë si nga M3 ashtu edhe nga vëllimi i shitjeve, si dhe gjithashtu nga një 
vlerë e mirë DW. Duke marrë parasysh faktin se numri i vëzhgimeve vjetore 
që kemi në model, është mjaft i vogël dhe ndryshon nga modeli në model, 
bëhet i vështirë krahasimi midis tyre. Megjithatë, rezultatet e marra, mund të 
konsiderohen të kënaqshme për fazën e parë të vlerësimit të PBB-së, duke 
patur parasysh faktin se seritë janë të shkurtra dhe nuk të lejojnë kryerjen e 
testeve të ndryshme.

* 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.

Dhjetor 2007 
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arTIKUj

Një QaSjE E DISIPLINUar MBI MaNaxHIMIN E POrTOFOLIT*

Ky material, synon të japë një përshkrim të shkurtër të procesit të tregtimit 
në përgjithësi dhe hapave nëpër të cilët duhet të kalojë një tregtues dhe/ose 
manaxher portofoli, në veçanti. Përmbajtja e tij merr shkas nga një dokument 
i mëparshëm -opinion mbi internship-in - që ndoqa pranë Departamentit të 
Thesarit të Bankës Botërore në Uashington D.C. gjatë muajit tetor 2007, 
mbi administrimin e rezervës valutore. rrjedhimisht, mënyra e manaxhimit 
e përshkruar në këtë punim është e njëjtë me atë që zbatohet në Bankën 
Botërore, ndaj dhe njoh autorësinë e plotë të Zyrës së Thesarit të Bankës 
Botërore mbi thelbin e këtij punimi. Gjithsesi, përvoja trevjeçare në Bankën 
e Shqipërisë si manaxher portofoli, më ka ndihmuar mjaft në këtë punim. 
Dokumenti titullohet ‘T.r.a.D.E.M.a.P’, ku çdo shkronjë përfaqëson secilën 
fazë të procesit të administrimit të portofolit, nga konceptimi, ekzekutimi dhe 
përfundimi i të gjithë procesit. Le t’i përshkruajmë të gjitha fazat me radhë:

(1) T-Tema (anglisht – Theme): është gjithmonë e rëndësishme që së pari, 
të identifikohet fokusi aktual i tregut. Me fjalë të tjera, një manaxher portofoli 
duhet të dijë se cila është tema kryesore për të cilën spekulohet në treg. 
Identifikimi i fokusit kryesor të tregut ndihmon manaxherin të zgjedhë dhe 
të filtrojë informacionin më të vlefshëm mbi lëvizjet në treg. Një gjë e tillë 
do ta bëjë atë të vetëdijshëm për rreziqet apo mundësitë që ofron tregu. Në 
këtë mënyrë, ai mbrohet nga rreziqet dhe shfrytëzon mundësitë e ofruara. 
Për ta ilustruar këtë fakt, le të supozojmë që spekulimi aktual në treg lidhet 
me çështjen nëse FED-i (rezerva Federale) do të vijojë me uljen e mëtejshme 
të normës bazë të interesit apo jo. Pozicionimi do të përcaktohet në varësi 
të kahut, nga i cili anon manaxheri. Në këtë mënyrë, është e qartë se ky i 
fundit nuk mund të pozicionohet mbi një çështje, pa e identifikuar së pari vetë 
çështjen. 

(2) r-Shqyrtimi (anglisht – review): Tema shqyrtohet në detaje dhe 
përkthehet në skenarë të mundshëm të reagimit të tregut. Këtu vjen në lojë 
aftësia e manaxherit për të simuluar reagime të mundshme të tregut, në lidhje 
me tre faktorët kryesorë të rrezikut: ekspozimi në kohëzgjatje, në kurbë dhe 
në instrumente spread-i. Për ta kuptuar më qartë, le të vijojmë me shembullin 
e mësipërm, duke vendosur që tema kryesore e tregut është përfundimi i 
mundshëm i ciklit zbutës të FED-it. Në këtë rast, manaxheri duhet të vendosë 
se çfarë mund të ndodhë me normat e interesit (rriten apo ulen), me kurbën 
(sheshohet apo pjerrësohet) dhe me spread-et (ngushtohen apo zgjerohen), 
nëse tregu arrin në përfundimin që FED-i do të vijojë me uljen e mëtejshme 
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të normës së interesit ose e kundërta, nuk do ta ndryshojë atë. Përcaktimi i 
skenarëve të mundshëm të reagimit të tregut është shumë i rëndësishëm për 
manaxherin, për shkak se tregu është vendi ku manaxheri do të veprojë. Dhe 
ai nuk mund të anashkalojë reagimin e tij kundrejt skenarëve të ndryshëm të 
temës kryesore. 

(3) a-vlerësimi (anglisht – assess): Bëhet vlerësimi i masës në të cilën tregu 
ka brendaçmuar (futur në pritjet e tij) reagimet e mundshme, që vijnë nga 
skenarët dhe nga ndodhja e skenarëve të ndryshëm. Kjo ka të bëjë me vlerësimin 
sasior të fazës së mësipërme. Duke vijuar me shembullin e mësipërm, nëse 
tregu fokusohet në temën e mundësisë që FED-i nuk do ta ndryshojë normën 
e interesit dhe nëse një spekulim i tillë konfirmohet nga veprimi i tregut (që 
do të sillte norma më të larta interesi, kurbë më të sheshtë dhe mundësisht, 
spread-e më të ngushta), manaxheri duhet të përcaktojë më parë (përpara 
se spekulimi të bëhet konkret) nivelin, me të cilin tregu po e parashikon këtë 
rezultat. Kjo fazë e ndërtimit të strategjisë është mjaft e rëndësishme, pasi 
e bën manaxherin të vetëdijshëm mbi mundësinë e reagimeve të kundërta 
të tregut, pavarësisht materializimit të skenarit të spekuluar prej kohësh. Për 
shembull, nëse tregu ka spekuluar prej kohësh që FED-i ka përfunduar së 
uluri normën e interesit (dhe ndërkohë normat e interesit janë rritur dhe kurba 
është sheshuar), ekziston mundësia që kur vetë ky skenar të bëhet realitet 
(FED-i nuk ul normën e interesit në mbledhjen e ardhshme të tij), normat e 
interesit në treg mund të ulen në mënyrë të ndjeshme dhe kurba mund të 
pjerrësohet. Kjo fazë, lidhet gjithashtu dhe me vlerësimin e ndikimit sasior të 
faktorëve sezonalë në sjelljen e tregut, të cilët mund të kenë të njëjtin kah me 
reagimin themelor të tregut, por nuk lidhen drejtpërdrejt me të. 

(4) D-vendimmarrja (anglisht – Decision): Pasi manaxheri të ketë 
identifikuar fokusin kryesor të tregut (1), të ketë përkthyer rezultatet e 
mundshme në skenarë realë të reagimit të tregut (2), dhe të ketë përcaktuar 
masën e shprehjes së çdo skenari në çmimet e tanishme të tregut (3), ai 
duhet të përcaktojë kahun në të cilin të pozicionohet. Kjo fazë e shprehur në 
zhargonin profesional të manaxherit të portofolit, përcakton nëse ky do të 
pozicionohet ‘long’ apo ‘short’ në kohëzgjatje, për sheshim apo pjerrësim (në 
kurbë), dhe për ngushtim apo zgjerim (në instrumente spread-i). Këtu hyn në 
lojë kontributi i drejtpërdrejtë dhe unik i manaxherit, në të gjithë procesin e 
manaxhimit të portofolit. Nëse tre fazat e para konsiderohen si përshkruese 
dhe angazhojnë në një masë të madhe tregun, faza e vendimmarrjes është 
një funksion i perceptimit të brendshëm të manaxherit mbi rreziqet relative 
dhe probabilitetet e mundshme të çdo rreziku. Megjithatë, një vendimmarrje e 
suksesshme varet nga mënyra, se si manaxheri ka përcaktuar fokusin e tregut 
(temën), rezultatet e mundshme të tregut (shqyrtimin) dhe vlerësimin sasior, 
thelbësor dhe sezonal të parashikimit të çdo rezultati të tregut (vlerësimin). 
Kështu, suksesi i kësaj faze (vendimmarrja) nuk mund të kuptohet pa zbatimin 
rigoroz të tre fazave paraardhëse.

(5) E-Ekzekutimi (anglisht – Execution): Kjo fazë nuk duhet të ngatërrohet 
dhe të reduktohet vetëm në shtypjen e tastit ‘blej/shes’ në kompjuterin e 
manaxherit. Përpara ekzekutimit të procesit të tregtimit, manaxheri duhet 
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që para së gjithash, të përcaktojë masën, cilësinë, kohën dhe bandën e 
tregtimit për transaksionin e duhur. Me masë kuptojmë shumën e faktorit 
të rrezikut, me të cilën manaxheri vendos të shmanget nga benchmark-u 
(qoftë kohëzgjatje, kurbë apo ekspozim në spread-e), i përkthyer në shuma 
(dollarësh) të portofolit të tij. Me cilësi kuptojmë klasën e asetit (nëse flasim 
për ekspozimin në spread-e) dhe maturimin përkatës të letrës me vlerë, që 
zgjidhet për tregtim. Koha është elementi tjetër për t’u përcaktuar. Shumë 
manaxherë parapëlqejnë momente të qeta në treg për të ndërtuar pozicionet 
e tyre, veçanërisht nëse bëhet fjalë për pozicione strategjike themelore (më 
tepër sesa thjesht pozicione afatshkurtra, për shembull brenda ditës). Disa të 
tjerë preferojnë të tregtojnë përpara ngjarjeve treg-lëvizëse, veçanërisht nëse 
spekulimi i tyre (i manaxherëve) ndërtohet mbi kahun e luhatjes së mundshme 
të tregut, e shkaktuar nga ajo ngjarje (për shembull, publikimi i shifrave 
ekonomike, deklaratat në publik të zyrtarëve të ndryshëm të bankës qendrore 
përkatëse etj.). Më pas, manaxheri duhet të zgjedhë bandën e tregtimit. Këtu 
janë të rëndësishme tre nivele: 1. Niveli i hyrjes në treg – niveli tërheqës për 
perceptimin relativ të manaxherit për të hapur një pozicion. 2. Niveli i korrjes 
së fitimit – niveli ku manaxheri synon të mbyllë pozicionin e tij, në përputhje 
me oreksin që ka për fitim. 3. Dhe së treti, gjithashtu i rëndësishëm, niveli 
i ndalimit të humbjes (stop-loss), i cili kërkon shumë disiplinë dhe është më 
problematiku, nëse nuk zbatohet. Teorikisht, është niveli i çmimit, i cili nëse 
arrihet do ta bënte humbjen të papërballueshme për oreksin/psikologjinë 
e manaxherit dhe do të duhej ta nxiste këtë të fundit të mbyllte pozicionin 
me humbje. Kjo është mjaft e rëndësishme, po të konsiderohet mundësia 
e rrëshqitjes së manaxherit në një seri humbjesh të njëpasnjëshme, duke 
shpresuar për rekuperimin e humbjeve të mëparshme. Pavarësisht se në 
çfarë mjeti do të investojë manaxheri për të ndërtuar një pozicion, detajet 
përgatitore të mësipërme janë të rëndësishme dhe nuk duhen nënvlerësuar. 
ato duhen përcaktuar paraprakisht (dhe nëse është e nevojshme duhen 
shkruar), në mënyrë që manaxheri të kursejë kohë dhe nerva në momentin 
e ekzekutimit. 

(6) M-Mbikëqyrja/Ndjekja (anglisht – Monitoring): Kjo fazë vjen pas 
ekzekutimit dhe është po aq e rëndësishme, sa edhe ky i fundit. Gabimi i 
zakonshëm i manaxherëve është që pas kryerjes së transaksionit, ata nuk 
ndjekin ecurinë e pozicioneve që sapo hapën. Në rastin më të mirë, një 
gjë e tillë është një perceptim i cunguar (nëse jo me probleme) i procesit 
të administrimit të portofolit. Pas tregtimit, manaxheri duhet të dijë se si 
kanë performuar pozicionet që ai ka hapur, si dhe duhet të jetë në dijeni 
dhe në kontroll të plotë të pozicioneve që ka (të gjitha shmangieve nga 
benchmark-u). Minimumi i domosdoshëm që duhet bërë është ndërtimi dhe 
ndjekja e një grafiku, që paraqet ecurinë në kohë reale të çmimit të mjetit, 
që manaxheri bleu apo shiti (në varësi të pozicionit të hapur). Ky hap është 
i rëndësishëm, pasi i jep mundësinë manaxherit që të reagojë në rast se 
arrihen nivelet (stop-loss dhe profit-taking) që ai paracaktoi vetë më herët, 
përpara ekzekutimit. 

(7) a-Përshtatja/reagimi (anglisht – adjust): Kjo fazë përfaqëson 
aftësinë, por dhe nevojën e manaxherit për të përshtatur pozicionin e tij, 
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pasi informacioni fillestar mbi të cilin u ndërtua pozicioni të ketë ndryshuar 
ndjeshëm së bashku me perceptimin e manaxherit lidhur me rreziqet. Kur 
manaxheri vendosi të pozicionohej në treg, ai e bazoi vendimin e tij mbi një 
informacion fillestar, që qarkullonte në treg. Por me kalimin e kohës, në treg 
hyn informacion i ri. Në varësi të rëndësisë dhe lidhjes që ky informacion i ri 
ka me temën kryesore (nëse kjo e fundit nuk ka ndryshuar ende), manaxheri 
duhet të rivlerësojë/testojë vlefshmërinë e supozimeve fillestare, mbi të cilat u 
bazuan arsyet për pozicionimin e tij. Për ta bërë më të kuptueshëm arsyetimin 
e mësipërm, supozojmë që inflacioni rritet më shumë sesa pritet dhe treguesit 
realë ekonomikë fillojnë të përkeqësohen. Kjo, do të rrezikonte performancën 
e manaxherit, nëse ai ka spekuluar dhe është pozicionuar në kahun që FED-i 
do të vijojë të ulë normën bazë të interesit. Nëse manaxheri vëren se tregu 
po ndikohet nga psikologjia e re dhe po reagon kundër skenarit të tij bazë, 
ai duhet të përshtasë pozicionin e tij. Kjo nënkupton zvogëlimin gradual 
(të pjesshëm) ose të menjëhershëm (të plotë), ose hapjen e pozicionit në 
kahun tjetër. Shpejtësia e reagimit ka mjaft rëndësi. Nuk ekzistojnë receta për 
shpejtësinë optimale të reagimit. Gjithçka varet nga perceptimi i manaxherit 
dhe aftësia e tij për të identifikuar kthesat në treg: jo shumë herët, por as 
shumë vonë!

(8) P-Performanca (anglisht – Performance): Në rastin kur kemi të bëjmë 
me investitorë institucionalë, performanca matet përgjithësisht nga një njësi 
që është e pavarur nga njësia e investimit ku manaxheri punon. Megjithatë, 
edhe vetë manaxheri i portofolit mund të masë performancën e portofolit të tij 
kundrejt benchmark-ut, në mënyrë të pavarur nga njësia që mat rrezikun dhe 
përputhshmërinë me politikën e miratuar të investimit (Zyra Middle-Office). 
Në fakt, diçka e tillë është mjaft e dobishme. Konkretisht, me interes të 
veçantë për manaxherin është performanca cilësore. Këtu manaxheri përpiqet 
të shpërndajë performancën e tij sipas tre faktorëve të rrezikut (kohëzgjatjes, 
kurbës dhe spread-it). Ky veprim merr veçanërisht rëndësi në dy raste: 1. Kur 
manaxheri po humb, ai duhet të mbyllë pozicionin për qëllime stop-loss-i (të 
ndalimit të humbjes). 2. Kur manaxheri po fiton, ai duhet të mbyllë pozicionin 
për qëllime profit-taking-u (të marrjes së fitimit). Në të dyja rastet, manaxheri 
duhet të dijë burimet e fitimit apo humbjes, përpara ekzekutimit të transaksionit 
të mbylljes së pozicionit mbi faktorin e duhur të rrezikut.

Në përfundim, procesi i manaxhimit të një portofoli (qoftë këmbim valutor, 
të ardhura fikse apo diçka tjetër) është i lodhshëm, por njëkohësisht edhe 
zbavitës. Në mjaft raste, ky proces ngërthen në vetvete emocione të forta 
njerëzore, si për shembull ankth, stres, shpresë, superioritet apo inferioritet, 
frikë etj.. Luhatjet e tregut mund të shkaktojnë luhatje të njëpërnjëshme dhe 
të forta të ndjenjave të manaxherit, të cilat mund të kenë pasoja pozitive 
ose negative (thënë ndryshe, fantastike ose katastrofike) mbi performancën 
e portofolit. Shprehja më agresive e efektit të luhatjes së ndjenjave të 
manaxherit është (1) hezitimi për të mbyllur një pozicion (cutting a losing 
streak) përmes ekzekutimit të stop-loss-it, me shpresën e rekuperimit të 
humbjeve të mëparshme; dhe (2) prirja për mbylljen e parakohshme të 
një pozicioni në rast fitimi, pa arritur niveli i paracaktuar për profit-taking1. 
Një sjellje e tillë, sa emocionuese aq edhe abuzive (e dëmshme), mund të 
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parandalohet vetëm me zbatimin e një disipline të fortë. Në këtë kontekst, 
punimi i mësipërm bazuar mbi dokumentin T.r.a.D.E.M.a.P të Bankës 
Botërore ofron një udhëzim të dobishëm.

* Rezart Molla, specialist, Sektori i operacioneve, Departamenti i Operacioneve Monetare, Banka 
e Shqipërisë.
1  Një sjellje e tillë asimetrike, tipike për natyrën njerëzore, çon në humbje të sigurta në periudhën 
afatgjatë.
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BaNKa E SHQIPërISë Në HarKUN KOHOr 
jaNar-MarS 2008

Në datë 18 janar ‘08 Max Watson, anëtar i Wolfson College, Oxford; 
ish-Zëvendësdrejtor i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe këshilltar ekonomik 
pranë Komisionit Evropian, mbajti përpara drejtuesve dhe punonjësve të 
Bankës së Shqipërisë seminarin “Përse bankat qendrore publikojnë një raport 
të Stabilitetit Financiar”. 

Organizuesit e zgjodhën me kujdes temën e këtij seminari. Kjo, për arsye 
se Banka e Shqipërisë beson gjithmonë e më shumë se stabiliteti financiar i 
ka rrënjët në krijimin e politikave të suksesshme ekonomike dhe sociale nga 
autoritetet, dhe se luhatja e stabilitetit financiar mund t’i kushtojë shtrenjt 
zhvillimit të ardhshëm ekonomik të vendit. 

Gjatë prezantimit u analizuan dhe diskutuan shumë çështje, të lidhura 
me stabilitetin financiar dhe rolin e bankave qendrore në këtë fushë. Më 
konkretisht prezantimi i z. Watson nisi me një përshkrim të stabilitetit financiar, 
si mungesa e një krize tregu apo institucionale me rreziqe përhapjeje në 
sektorin financiar e në ekonominë reale. 

Një çështje e rëndësishme e prekur nga lektori qe arsyeja se përse duhet një 
raport i Stabilitetit Financiar. Z. Watson vuri në dukje se kostot e një destabiliteti 
financiar mund të jenë shumë të larta, si për sa i takon humbjes së prodhimit, 
ashtu edhe rritjes së borxhit publik (të dyja mund të arrijnë në 20% të PBB-së). 

raportet e Stabilitetit Financiar janë adoptuar gjerësisht dhe stabiliteti 
financiar përbën tashmë një funksion të 40 bankave qendrore të Evropës. 

Në mbyllje të prezantimit të tij, z. Watson arriti në përfundimet e mëposhtme: 
Stabiliteti financiar nuk ka instrumente specifike, prandaj analiza në kohën e 
duhur, koordinimi i politikave dhe komunikimi janë kyçe; vështirësia qëndron 
në vënien në dukje të lidhjeve mes sektorëve dhe dinamikave; raporti i 
Stabilitetit duhet të ketë një shikim të gjerë mbi sektorët e politikat; është e 
dobishme një strukturë e standardizuar, si dhe studime mbi tema themelore; 
Paralajmërimet e publikut në një fazë para krizës janë të dobishme, jo të 
rrezikshme; raporti i Stabilitetit Financiar është produkti kryesor, por vetëm 
një nga kanalet e komunikimit; Një vlerësim i brendshëm paraprak duhet të 
identifikojë temat themelore, grupet të cilave u drejtohet mesazhi, rolet dhe 
kufizimet e secilit raport të stabilitetit.

Gjatë muajve janar - shkurt të vitit 2008 Banka e Shqipërisë zhvilloi fazën e parë 
të konkursit ndërkombëtar për ndërtimin dhe rikonstruktimin e godinës së saj. 

Seminar “Përse bankat 
qendrore publikojnë 

një Raport të Stabilitetit 
Financiar”, Max Watson. 

Ndërtimi dhe rikonstruktimi 
i godinës së Bankës së 

Shqipërisë. 
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Ky projekt i Bankës së Shqipërisë është në përputhje me zbatimin e strategjisë 
afatmesme të zhvillimit të saj, si dhe me ambicien për të përmbushur standardet 
e bankave qendrore të vendeve më të zhvilluara. 

Konkursi ndërkombëtar për zgjedhjen e projektidesë më të mirë, u zhvillua 
në mjediset e hotel “Tirana International”, përpara një paneli jurie prej 11 
personash të kryesuar nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani. Pjesëtarët e jurisë qenë përfaqësues të Qeverisë e pushtetit vendor, të 
Shoqatës së arkitektëve Shqiptarë, Bankës së Italisë, Bankës së Shqipërisë, si 
dhe Bankës Qendrore Evropiane. 

Njoftimi për zhvillimin e konkursit u botua në të përditshmen prestigjioze 
“Financial Times”. 

juria u tregua e kujdesshme që të gjykonte projektidetë, në bazë të përputhjes 
së tyre me studimin e miratuar për qendrën e kryeqytetit, me mundësinë e 
godinës për të akomoduar dhe krijuar kushte të përshtatshme pune për një 
personel prej 400 vetash si dhe me respektimin e vlerave arkitektonike që 
paraqet ndërtesa aktuale, e cila daton rreth viteve ‘30 të shekullit xx. Si e 
tillë ajo përbën një vepër të spikatur në stilin e kohës dhe zë një vend të 
rëndësishëm në ndërtesat historike të qytetit të Tiranës. Gjithashtu, u kërkua 
parashikimi i ambienteve që do të shfrytëzohen për ndërtimin e muzeut të 
parë numizmatik në Shqipëri, një salle konferencash me kapacitet prej 150 
vendesh, bibliotekës e cila do të ketë edhe funksion publik etj..

E parashikuar si një ndërtim modern, i cili njëkohësisht do të ruajë mëvetësinë 
aktuale të ndërtesës, pra nuk do të cënojë origjinalitetin e saj, godina e re do 
të plotësojë të gjitha kriteret ekologjike të ndërtimeve të sotme moderne.

Në përfundim, juria vendosi që projektideja e kryesuar prej Prof. arch. 
Marco Petreschi, të jetë ajo që do të zbatohet për ndërtimin dhe rikonstruktimin 
e plotë të godinës ekzistuese të Bankës së Shqipërisë. 

Në datë 28 janar 2008, në mjediset e hotel “Sheraton” në Tiranë, u zhvillua 
ceremonia e përfundimit me sukses të projektit të regjistrit të Kredive dhe 
vënies së tij në punë, që prej datës 3 janar të po këtij viti. Të pranishëm në 
këtë ceremoni ishin Kryeministri i vendit, z. Sali Berisha, Ministri i Financave, 
z. ridvan Bode, përfaqësuesja rezidente e FMN-së në Tiranë, zj. ann-Margret 
Westin, anëtarë të Kabinetit të Këshillit të Ministrave, anëtarë të Komisionit 
Parlamentar të Ekonomisë dhe Financës, drejtues të bankave tregtare që 
operojnë në Shqipëri, përfaqësues të institucioneve financiare jobanka, të 
biznesit dhe të institucioneve financiare ndërkombëtare. 

regjistri i Kredive, i cili përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm të 
infrastrukturës financiare në Shqipëri është një projekt, që ka autorësinë e plotë 
të Bankës së Shqipërisë, në drejtim të financimit, të hartimit të specifikimeve 
teknike të projektit dhe të zbatimit të tij. ai përfaqëson një bazë me të dhëna 
dhe informacione demografike, si edhe të dhëna mbi angazhimet financiare, 

Fillimi i punës së Regjistrit të 
Kredive.
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reale ose potenciale, të personave që aplikojnë për kredi pranë një banke, 
dege të një banke të huaj të licencuar nga Banka e Shqipërisë apo pranë 
institucioneve të tjera kredidhënëse. Qëllimi kryesor i regjistrit të Kredive është 
të ndihmojë në kryerjen e transaksioneve të shëndosha kredituese, nëpërmjet 
vënies në dispozicion të informacionit që ka mbi kredimarrësit, si dhe të nxisë 
e të kontrollojë procesin e kredidhënies.

regjistri i Kredive vendos në dispozicion të bankave apo institucioneve 
të tjera kredidhënëse, informacionin e nevojshëm për t’i ndihmuar ato të 
përcaktojnë se cilët klientë kanë më shumë mundësi të shlyejnë kredinë, e 
cilët jo. Në këtë mënyrë, regjistri i Kredive ndihmon kredidhënësit të marrin 
vendime më të mira, brenda një kohe më të shkurtër, në mënyrë më të saktë 
dhe më objektive.

Krijimi i një regjistri kredish ishte një domosdoshmëri për Shqipërinë, duke 
patur parasysh rritjen e shpejtë të kreditimit të ekonomisë gjatë këtyre viteve 
të fundit. 

Ky regjistër, për momentin i vjen në ndihmë si bankave tregtare ashtu edhe 
kredimarrësve. ai përfaqëson treguesin e “shëndetit financiar” të individëve 
dhe bizneseve të shumta huamarrëse, dhe i jep mundësinë atyre që kanë një 
historik pozitiv krediti të përftojnë shërbime më të shpejta, dhe interesa më të 
ulët në rast se kërkojnë kredi në një institucion financiar, të zgjedhur prej tyre. 

Fillimisht, përdoruese të regjistrit të Kredive janë vetëm bankat. Por siç 
u shpreh edhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, gjatë 
ceremonisë së shpalljes së vënies së tij në punë, Banka e Shqipërisë synon që 
në një hark kohor të arsyeshëm, të përfshijë si përdoruese edhe institucionet e 
tjera financiare jobanka,të cilat veprojnë në fushën e kreditimit. 

Në datat 31 janar-1 shkurt 2008, me mbështetjen e Programit të 
Konvergjencës së Bankës Botërore, Banka e Shqipërisë organizoi seminarin me 
temë “Hyrje e përgjithshme në vlerësimin e impaktit rregullator dhe zbatimi në 
praktikë i këtij koncepti”. Pjesëmarrës në këtë seminar ishin përfaqësues nga 
Banka e Shqipërisë, autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe e Energjitikës, Ministria e Financave, Bursa e Tiranës si dhe nga 
Shoqata Shqiptare e Bankave. Organizimi i këtij seminari shënoi edhe fillimin 
e veprimtarive të projektit SPI albania – Special Projects Initiatives (Nismat e 
Projekteve të veçanta), prezantimi i të cilit u bë më 19 janar 2008, në Bari të 
Italisë. Ky projekt ka si objektiv të tijin kryesor: të nxisë më tej modernizimin e 
sistemit financiar shqiptar nëpërmjet krijimit të një organizmi publiko-privat, 
me qendër në Tiranë. Ky do të luajë rolin e një katalizatori midis autoritetit 
financiar, sistemit bankar, sipërmarrësve dhe shoqërisë, për të përkrahur një 
kuadër të gjerë reformash; që do të vërë ndërmjetësinë financiare në shërbim 
të zhvillimit ekonomik. 

Fjala përshëndetëse u mbajt prej Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës 
së Shqipërisë, z. Fatos Ibrahimi. ai theksoi se Banka e Shqipërisë, në cilësinë 

Seminari “Hyrje e 
përgjithshme në vlerësimin 

e impaktit rregullator dhe 
zbatimi në praktikë i këtij 

koncepti”. 
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e autoritetit licencues, mbikëqyrës dhe rregullator të sistemit bankar në 
vend, mbetet tërësisht e angazhuar që nëpërmjet vijimit të bashkëpunimit 
dhe komunikimit të frytshëm e të vazhdueshëm me aktorët e këtij sistemi, të 
japë kontributin e saj në zbatimin e suksesshëm të këtij projekti. Në thelb të 
tij, qëndron zhvillimi i aftësive të institucioneve shqiptare për të hartuar akte 
rregullatore duke marrë në konsideratë parimet dhe praktikat e tregut, në 
përputhje me përqasjen e Bashkimit Evropian “për një rregullim më të mirë” 
(“Better regulation” approach).

Në këtë seminar u prezantuan edhe punime nga përfaqësuesit e Programit 
të Konvergjencës. ato lidheshin me elementet kryesore përbërëse të 
instrumenteve të vlerësimit të Impaktit rregullator. 

Gjatë fillim shkurtit specialistë dhe drejtues së Departamentit të Stabilitetit 
Financiar të Bankës së Suedisë, vizituan Bankën e Shqipërisë, me qëllim 
njohjen e punës reciproke. 

Në ditët e qëndrimit ata zhvilluan takime me administratorë të Bankës së 
Shqipërisë, të Departamentit të Stabilitetit Financiar, atij të Operacioneve 
Monetare dhe të Mbikëqyrjes. Temat e trajtuara në këto takime lidheshin me: 
stabilitetin financiar, mirëfunksionimin e sistemit bankar, bazën e të dhënave 
statistikore etj.. 

ata gjithashtu, zhvilluan takime me drejtues të lartë të disa bankave kryesore 
të nivelit të dytë si edhe me përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Bankave. Në 
to, u diskutua rreth pikëpamjeve mbi rreziqet kryesore që kërcënojnë aktivitetet 
e këtyre bankave, si edhe mbi çështje të tjera me rëndësi për stabilitetin e 
sistemit bankar. 

Në takimet e tyre me specialistë të Departamentit të Stabilitetit Financiar të 
Bankës së Shqipërisë, homologët nga Banka e Suedisë prezantuan strukturën, 
produktet kryesore të Departamentit të tyre etj.. Në këto takime u hodhën 
bazat për bashkëpunimin e mëtejshëm mes dy departamenteve. Mjaft prej 
temave të trajtuara gjatë kësaj vizite janë thelluar më pas, gjatë vizitës së 
fundit që përfaqësuesit e Departamentit të Stabilitetit Financiar të Bankës së 
Shqipërisë, kanë kryer në Bankën e Suedisë. 

Në vijim të aktiviteteve të organizuara posaçërisht për studentët e 
universiteteve prej programit edukues së Bankës së Shqipërisë “Banka 
Qendrore në jetën e Përditshme”, në datë 4 shkurt 2008, në Universitetin 
Evropian të Tiranës u zhvillua “Dita e Bankës”. 

“Dita e Bankës” është një ditë e veçantë, gjatë së cilës studentëve u jepet 
mundësia të ndjekin prezantime dhe të zhvillojnë takime e biseda me specialistë 
të Bankës së Shqipërisë. Duke u bërë bashkëbisedues në tema rreth bankës 
qendrore dhe funksionit të saj, rolit që ajo luan në ekonominë dhe mirëqenien 
e një vendi; zhvillimeve të sotme në bankingun modern dhe produkteve më 

vizitë e përfaqësuesve të 
Departamentit të Stabilitetit 
Financiar të Bankës së 
Suedisë në Bankën e 
Shqipërisë. 

“Dita e Bankës” në 
Universitetin Evropian të 
Tiranës.
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të fundit që ky ofron; financave personale etj., studentët marrin informacion 
të zgjeruar dhe të plotë nga specialistë të fushave përkatëse. Në këtë ditë, 
Banka e Shqipërisë krijon minipanaire të botimeve të saj, nga raportet e 
ndryshme periodike, librat e konferencave dhe materialet e diskutimit, e deri 
tek broshurat dhe fletëpalosjet e shumta edukative. Në Universitetin Evropian 
të Tiranës ky panair i vogël i botimeve të Bankës së Shqipërisë, u ekspozua në 
hollin qendror të godinës së universitetit. 

Për këtë “Ditë të Bankës”, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani, mbajti përpara një auditori prej afër 200 studentësh e pedagogësh të 
UET-së, leksionin “Banka e Shqipërisë - hap pas hapi drejt konvergjencës”. 

Z. Fullani trajtoi çështjen e konvergjencës, domosdoshmërinë për të 
ndërmarrë reforma të thella strukturore, duke u ndalur në fund në rolin e 
Bankës së Shqipërisë në tërë këtë proces. 

Theks të veçantë i vuri nevojës për integrim financiar, rolit të tregut financiar, 
domosdoshmërisë për t’i përsosur ato më tej dhe kujdesit për të siguruar 
stabilitetin e sistemit financiar. ashtu si dhe në raste të mëparshme, z. Fullani 
evidentoi një grup masash që ka adoptuar Banka e Shqipërisë në lidhje me 
eficiencën e tregut financiar në Shqipëri, duke gjykuar se integrimi financiar, 
para së gjithash nënkupton integrim me tregjet globale, në fund të fundit 
shanse për konvergjencë. 

Më pas, studentët ndoqën dhe njëkohësisht u bënë bashkëbisedues me 
specialistë të Bankës së Shqipërisë, në tema rreth bankës qendrore dhe 
funksionit të saj, rolit që ajo luan në ekonominë dhe mirëqenien e një vendi; 
zhvillimeve të sotme në bankingun modern dhe produkteve më të fundit që ky 
ofron; financave personale etj..

Në aktivitetet e organizuara gjithashtu, ishte përfshirë edhe prezantimi i 
botimit më të fundit edukativ të Bankës së Shqipërisë: “Bankat në epokën 
e internetit”. rreth kësaj broshure, u zhvillua një bisedë më e detajuar 
me grupin e interesuar të studentëve, të cilët drejtuan pyetje dhe morën 
informacion edhe rreth zhvillimeve teknologjike, që mundësojnë shërbimet 
moderne të bankave sot. Kështu, një vend të rëndësishëm zuri shpjegimi i 
rolit dhe përgjegjësisë së Bankës së Shqipërisë në funksionimin e sistemit të 
pagesave në vendin tonë. 

Për studentët u shpërndanë pyetësorë, ku ishin listuar çështje rreth të cilave 
ata kanë interes të diskutojnë, në një kohë të dytë, me specialistë të Bankës. 
Kështu, do të mund të krijohet një urë komunikimi më e drejtorientuar nga 
kërkesat e këtij grupi interesi. 

Në vijim të takimeve të tij në kuadër të “Ditës së Bankës”, pjesë e programit 
edukues “Banka Qendrore në jetën e Përditshme” Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. ardian Fullani, në datë 5 shkurt, 2008, mbajti një leksion 
në mjediset e Universitetit “aleksandër xhuvani” të qytetit të Elbasanit. Të 

“Dita e Bankës” në 
Universitetin “Aleksandër 

Xhuvani”, Elbasan. 
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pranishëm ishin pedagogë dhe studentë të këtij Universiteti, si dhe përfaqësues 
të pushtetit vendor dhe të mediave lokale.

Në leksionin e tij, z. Fullani bëri një përshkrim të përgjithshëm të zhvillimeve 
kryesore në ekonominë shqiptare, duke vënë theksin në rolin e Bankës së 
Shqipërisë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik në vend dhe krijimit të 
kushteve të favorshme për një rritje ekonomike të shpejtë, nëpërmjet sigurimit të 
normave të ulëta dhe të qëndrueshme të inflacionit. Në të njëjtën kohë, z.Fullani 
u ndal në zhvillimet pozitive të vërejtura në sistemin bankar në vend gjatë viteve 
të fundit, si dhe në angazhimin e Bankës së Shqipërisë për të siguruar zhvillimin 
e qëndrueshëm dhe të shëndoshë të këtij sistemi edhe në vitet në vijim. 

Një nga angazhimet e reja të Bankës së Shqipërisë është edhe krijimi i 
një kulture të vërtetë ekonomiko- financiare, që ka të bëjë me aftësimin e 
qytetarëve për të kuptuar parimet bazë të funksionimit të ekonomisë, fushën e 
veprimtarisë së një banke qendrore moderne dhe Bankës së Shqipërisë, si dhe 
miradministrimin e financave personale dhe përfitimin nga produktet e sistemit 
bankar. Për këtë arsye, gjatë leksionit të tij z. Fullani u ndal edhe në aktivitetet 
e zhvilluara nga Banka e Shqipërisë, posaçërisht për fushën e edukimit. 

Në përfundim, të pranishmit diskutuan rreth rëndësisë së të paturit një 
komunikim të vazhdueshëm me aktorët dhe grupet e interesit në të gjitha rajonet 
kryesore të vendit, gjë që do të ofronte një panoramë më të përgjithshme rreth 
zhvillimeve ekonomike në këto rajone, si dhe do të ndihmonte Bankën e 
Shqipërisë në vendimmarrjen e saj. 

Me mbështetjen e Programit të Konvergjencës të Bankës Botërore, në 
datat 21-22 shkurt 2008, Banka e Shqipërisë organizoi Sesionin II, të takimit 
të diskutimit me temë “Mbi përqasjen e BE-së për një kuadër më të mirë 
rregullator”.Gjatë takimit u testuan grupet e punës të krijuara gjatë prezantimit 
të Programit për Transferimin e Njohurive mbi vlerësimin e Impaktit rregullator, 
me qëllim përmirësimin e aftësive të institucioneve shqiptare në hartimin e 
kuadrit rregullator, në përputhje me përqasjen e BE-së. Në takim morën pjesë 
nga dy përfaqësues për secilën nga 16 bankat tregtare të Shqipërisë si dhe 
anëtarët e grupeve të punës, të ngritura në Bankën e Shqipërisë.

 
Në kuadër të programit “Banka Qendrore në jetën e përditshme”, i cili i 

kushtohet çështjeve të edukimit të publikut dhe i përkushton një vëmendje të 
veçantë edukimit të brezit të ri, në datat 26-27 shkurt, Banka e Shqipërisë 
organizoi në mjediset e hotel “Tirana International”, një seminar trajnues dy 
ditor për mësuesit e shkollave të mesme të kryeqytetit. Në projektet e saj të 
edukimit të publikut, Banka Qendrore ka planifikuar tashmë që seminare të 
tilla të mbahen katër herë në vit. 

Gjatë ditës së parë të seminarit mësuesit pjesëmarrës dëgjuan dhe diskutuan 
me prezantuesit mbi temën “Përgjegjësia e Bankës së Shqipërisë për sistemin 
e pagesave”. 

Takim diskutimi “Mbi 
përqasjen e BE-së për 
një kuadër më të mirë 
rregullator”. 

Pjesa e tretë e seminarit 
trajnues për mësuesit e 
ekonomisë së shkollave të 
mesme të kryeqytetit, për 
vitin shkollor 2007-2008. 
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Dita e dytë e seminarit iu kushtua çështjes së “Lekut”, parasë që të gjithë ne 
përdorim në jetën e përditshme. 

Duke u mbështetur në sugjerimet dhe interesin e shfaqur prej mësuesve, të 
cilët morën pjesë në dy ciklet e para të seminarit dhe interesit të shfaqur nga 
mësuesit dhe nxënësit gjatë vizitave të vazhdueshme që Banka e Shqipërisë 
kryen në shkollat e mesme të kryeqytetit, në ditën e dytë të seminarit u mbajt 
edhe një prezantim mbi tregjet financiare. Megjithëse kjo temë është diskutuar 
në seminaret e mëparshme, ajo gjithmonë ka ngjallur pyetje dhe interes për 
t’u trajtuar më gjerësisht. 

Në datën 13 mars 2008, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave, në 
bashkëpunim me kompaninë “reuters”, zhvilluan në mjediset e hotel “rogner 
Europapark”, ceremoninë e prezantimit të projektit të informatizimit të lëvizjes 
së informacionit, që lidhet me zhvillimin e ankandeve të tregut primar për 
shitjen e letrave me vlerë të Qeverisë Shqiptare.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, 
z. ardian Fullani, Zëvendësministri i Financave, z. Sherefedin Shehu, Drejtori i 
kompanisë “reuters” për Evropën juglindore, z. Stefan Bresslauer, drejtorë të 
përgjithshëm të bankave të nivelit të dytë si dhe përfaqësues të departamenteve 
të thesarit të këtyre bankave dhe të institucioneve të tjera, që janë pjesëmarrëse 
në tregun primar.

Ky projekt finalizohet pas një viti bashkëpunimi të ngushtë midis Bankës së 
Shqipërisë, Ministrisë së Financave dhe kompanisë “reuters”, e cila ka realizuar 
zgjidhjen teknike të këtij projekti. ai ka për qëllim të shkurtojë kohën si dhe të rrisë 
sigurinë dhe saktësinë e kryerjes së procedurave të zhvillimit të ankandeve, duke 
siguruar midis të tjerave edhe minimizimin e rrezikut operacional. Gjithashtu, 
bankave të nivelit të dytë u krijohen mundësi të reja për të administruar më 
me eficiencë fondet e tyre të lira që përbën një progres në drejtim të krijimit të 
parakushteve për zhvillimin e tregut të parasë dhe atij të letrave me vlerë.

Në datat 16-22 mars 2008, z. Zoltan jakab, zhvilloi një vizitë pune pranë 
Departamentit të Kërkimeve të Bankës së Shqipërisë. Më konkretisht, z. jakab 
erdhi në Bankën e Shqipërisë në rolin e këshilltarit teknik, të dërguar nga FMN 
për një bashkëpunim me Departamentin e Kërkimeve, me qëllim ngritjen e 
modelit makroekonomik shqiptar. Gjatë vizitës së tij, ai kreu takime pune me 
punonjësit dhe drejtuesit e Departamentit të Kërkimeve si dhe me drejtues të 
tjerë të bankës. 

Kjo vizitë i shërbeu edhe shkëmbimit të përvojës për të rritur kapacitetin 
kërkimor brenda Bankës së Shqipërisë, në projektimet dhe zhvillimet 
bashkëkohore të modeleve makroekonomike. Më konkretisht, ndërtimi i 
skenarëve të reagimit me politikën monetare dhe përfundimi i projektit në 
përputhje me termat e referencës të përcaktuara nga misioni i asistencës 
teknike të FMN, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë. 

Projekti mbi informatizimin 
e lëvizjes së informacionit 

për zhvillimin e ankandeve 
të tregut primar për shitjen e 
letrave me vlerë të Qeverisë 

Shqiptare. 

Asistencë teknike, Fondi 
Monetar Ndërkombëtar. 
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Në vijim të bashkëpunimit me Bankën e Italisë, në datat 20 - 21 mars 
2008, Prof. Claudio Impenna, Drejtor i Divizionit të analizës së Departamentit 
të Sistemeve të Pagesave në Bankës së Italisë, zhvilloi një vizitë pune pranë 
Departamentit të Sistemeve të Pagesave të Bankës së Shqipërisë. Gjatë vizitës 
së tij, Prof. Claudio Impenna kreu takime pune me personelin e Departamentit 
të Sistemeve të Pagesave dhe mori pjesë në një seminar të organizuar në 
mjediset e Bankës së Shqipërisë . 

Qëllimi i kësaj vizite është përftimi i përvojës së Departamentit të Sistemeve 
të Pagesave të Bankës së Italisë si dhe prezantimi i zhvillimeve më të fundit 
në këtë fushë. 

Gjatë seminarit u diskutuan çështje të lidhura me rolin e bankës qendrore 
si institucion kryesor i mbikëqyrjes së sistemit të pagesave, me standardet që 
duhet të arrihen për të përmbushur objektivat e një sistemi pagesash të sigurt 
dhe eficient, implementimin e Direktivave të BE-së në sistemin e pagesave 
etj.. 

vizita e Prof. Claudio 
Impenna në Bankën e 
Shqipërisë. 
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NGjarjET jUrIDIKE, jaNar-MarS 2008

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 23.01.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 02 “Transferimin e pronësisë të aksioneve të kapitalit aksioner 
të Bankës ProCredit sh.a., nga aksionerët International Finance Corporation 
(IFC) dhe Fondacioni FEFaD, tek aksioneri ProCredit Holding aG, Gjermani”. 
Me këtë vendim, Banka e Shqipërisë miratoi transferimin e pronësisë së 36.25 
për qind të aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës ProCredit sh.a., nga 
aksionerët International Finance Corporation (IFC), pjesë e Grupit të Bankës 
Botërore dhe fondacioni FEFaD, Shqipëri, tek aksioneri ProCredit Holding 
aG, Gjermani.

Në datën 12.02.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin qarkullues nr. 12, zotërimin e pjesëmarrjes influencuese në 
masën 22.17 për qind të aksioneve të Bankës Credins sh.a. nga aksioneri 
Balkan Financial Sector Equity Holding Bv, Holandë.

Në datën 12.03.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 22, revokimin e licencës së Bankës Italo - Shqiptare sh.a.. 
Ky vendim erdhi pas bashkimit të saj me Bankën amerikane të Shqipërisë dhe 
pas kalimit të trashëgimisë së saj të plotë tek Banka amerikane e Shqipërisë.

Në datën 26.03.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 24, rregulloren “Për sistemin e kontrollit të brendshëm në 
bankat dhe në degët e bankave të huaja”. Kjo rregullore përcakton rregullat 
për organizimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të 
bankave dhe degëve të bankave të huaja, strukturat dhe elementet e këtij 
sistemi si dhe procedurat e mbikëqyrjes së funksionimit të tij nga Banka e 
Shqipërisë.

KONTaBILITETI

Në datën 23.01.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 04 “Për mënyrën e plotësimit të madhësisë së fondit të themelimit 
të Bankës së Shqipërisë”. Me anë të këtij vendimi miratohet plotësimi i 
madhësisë së fondit të themelimit të Bankës së Shqipërisë nga 750,000,000 
(shtatëqind e pesëdhjetë milionë) lekë në 2,500,000,000 (dy miliardë e 
pesëqind milionë) lekë, nëpërmjet kapitalizimit të një pjese të fitimit neto të 
vitit ushtrimor 2007, në shumën 1,750,000,000 (një miliard e shtatëqind e 
pesëdhjetë milionë) lekë.
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EMISIONI

Në datën 06.02.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 07 rregulloren “Për arkën numizmatike në Bankën e 
Shqipërisë”. Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i organizimit, kontrollit, 
inventarizimit dhe i procedurave të marketingut për arkën numizmatike në 
Bankën e Shqipërisë, e cila është arka ku mbahen kartëmonedha e monedha 
metalike, medaljone, katalogë, specimene, metale të çmuara e të ngjashme 
me to, që përdoren nga Banka për qëllime shitjeje.

Në datën 12.03.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr.21, tërheqjen nga qarkullimi të kartëmonedhave me kurs 
ligjor si më poshtë:

a. Kartëmonedha prerje 100 Lekë, emetim i viteve 1993, 1994, 1996, 
imazhi i Luftëtarit Kombëtar.

b. Kartëmonedha prerje 100 Lekë, emetim i vitit 1996, imazhi i Fan S. 
Nolit.

c. Kartëmonedha prerje 200 Lekë, emetim i viteve 1992, 1994, 1996, 
imazhi i Ismail Qemalit.

vendimi parashikon që këto kartëmonedha do të kenë kurs ligjor deri 
në datën 31.12.2008 dhe do të mblidhen për këmbim, kundrejt pagesës 
së vlerës fillestare të emetimit, me kartëmonedha dhe monedha të tjera në 
qarkullim, deri në datën 31.12.2010.

SISTEMET E PaGESavE

Në datën 06.02.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 11, rregulloren “Për instrumentet e pagesave elektronike”. 
Instrumentet e pagesave elektronike janë instrumentet e pagesave, të 
cilat bëjnë të mundur aksesimin e fondeve në një llogari bankare apo të 
parave të regjistruara ose të ruajtura elektronikisht, dhe që mundësojnë 
kryerjen e veprimeve si: depozitim/tërheqje cash-i, kryerje pagesash dhe/ose 
transfertash, vendosje depozitash, rimbushje me vlerë monetare etj., nëpërmjet 
mjeteve elektronike dhe teknike. rregullorja përcakton kryesisht standardet 
e transparencës ndaj klientit lidhur me kushtet, rregullat dhe procedurat e 
kryerjes së pagesave nëpërmjet instrumenteve të pagesave elektronike në 
republikën e Shqipërisë.

POLITIKa MONETarE

Në datën 27.02.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 13, Deklaratën e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007. Sipas kësaj deklarate, ekonomia 
shqiptare gjatë vitit 2007 ka shënuar një ecuri pozitive, karakterizuar nga 
rritje e qëndrueshme vjetore, në përputhje me parashikimet, mbajtje e 
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inflacionit nën kontroll, si dhe konsolidim i mëtejshëm i stabilitetit financiar. 
rritja ekonomike reale gjatë vitit 2007 vlerësohet të ketë qenë rreth 6% ose e 
njëjtë me rritjen e një viti më parë.

Në datën 26.03.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 26 “raportin vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2007”. 
Ky raport i përvitshëm përshkruan gjendjen ekonomiko-financiare të vendit 
si dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2007. Pjesë e tij është 
edhe opinioni i auditorëve të pavarur lidhur me gjendjen financiare të Bankës 
së Shqipërisë të shoqëruara nga pasqyrat financiare më dhe për vitin që 
përfundon më 31 dhjetor 2007.

STaBILITETI FINaNCIar

Në datën 12.03.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi me 
vendimin nr. 20, deklaratën “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri”. 
Në deklaratë konstatohet se sistemi financiar në Shqipëri, ka vijuar rritjen e tij 
të qëndrueshme gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2007. rezultati mjaft i mirë 
financiar, si në sektorin bankar ashtu edhe në atë financiar jobankar, ka ardhur 
si rrjedhojë e përdorimit më të mirë të burimeve financiare dhe vazhdimit të 
zgjerimit relativisht të shpejtë të veprimtarive me kthim të lartë nga investimi. Prirja 
afatgjatë për rënien graduale të treguesit të kapitalizimit të sektorit financiar dhe 
veçanërisht të atij bankar ka vazhduar, por ritmi i rënies është ngadalësuar.

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 11.01.2008, Ministria e Financave, miratoi udhëzimin nr. 1 “Për 
tatimin mbi të ardhurat”. Sipas këtij udhëzimi, të ardhurat e personave fizikë 
dhe juridikë, subjekte të taksës vendore mbi biznesin e vogël, të cilët realizojnë 
një qarkullim vjetor jo më shumë se 8 milionë lekë dhe jo më pak se 2 milionë 
lekë, janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat personale.

Në datën 17.01.2008, Ministria e Financave miratoi udhëzimin nr. 4 “Për 
zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2008”. Buxheti i Shtetit fillon me 1 
janar dhe mbaron me 31 dhjetor të çdo viti. ai detajohet në nivel vjetor dhe 
mujor, dhe depozitohet për zbatim në Ministrinë e Financave. Buxheti i Shtetit 
përbëhet nga fondi i konsoliduar dhe (buxheti qendror dhe lokal), buxheti i 
sigurimeve shoqërore dhe buxheti i sigurimeve shëndetësore. 

Në datën 18.01.2008, Ministria e Financave dhe Ministria e Drejtësisë, 
miratuan udhëzimin nr. 5 “Tatimi për kalimin e të drejtës së pronësisë mbi 
pasuritë e paluajtshme”. Udhëzimi parashikon që individi, i cili kalon të drejtën 
e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, tokë, ndërtesa (me akt shitjeje apo 
dhurimi), tatohet me 10 për qind të fitimeve kapitale të realizuara.

Në datën 28.01.2008, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 79 “Për 
përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e ndërmjetësve në 
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sigurime dhe të rregullave për mbikëqyrjen e veprimtarisë së tyre, si dhe rastet 
e refuzimit të licencës”. Në përputhje me këtë vendim, autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare licencon dhe mbikëqyr veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime 
për agjentë, brokera dhe shoqëri brokerimi. 

Në datën 03.02.2008, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 96 “Për 
përcaktimin e aktiveve, në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, 
dhe të kufijve maksimalë të lejueshëm të investimeve të tyre nga shoqëritë 
e sigurimeve”. Ky vendim përcakton kategoritë e investimeve të aktiveve, 
në mbulim të provigjoneve teknike e matematike dhe kufijtë maksimalë të 
investimit të këtyre aktiveve, si dhe detyron shoqëritë e sigurimit të mbajnë 
aktive, në mbulim të provigjoneve teknike e matematike, jo më pak se vlera 
bruto e provigjoneve teknike.

Në datën 04.02.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me vendimin 
nr. 9869 miratoi ligjin “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”. Ky ligj 
synon zgjerimin e autonomisë vendore, nëpërmjet vendimit dhe krijimit të 
hapësirës e rregullave të përshtatshme, që sigurojnë një proces transparent 
huamarrjeje, në përputhje me politikat e zhvillimit në tërësi dhe që garanton 
stabilitetin makroekonomik dhe kredibilitetin e institucioneve publike, në 
tregjet financiare.

Në datën 13.02.2008, Këshilli i Ministrave mori vendimin nr. 232 “Për 
miratimin e strategjisë sektoriale të financave publike, 2007-2013”. Kjo 
strategji hartohet në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim dhe për një perspektivë shtatëvjeçare, vendos lidhjen midis objektivave 
strategjikë dhe programeve të shpenzimeve, të hartuara në kuadrin e Programit 
Buxhetor afatmesëm. ajo mbulon: politikën makroekonomike dhe atë fiskale, 
administrimin e Buxhetit të Shtetit dhe administrimin financiar dhe kontrollin; 
administrimin e të ardhurave nga taksat; dhe administrimin e të ardhurave 
nga doganat.

Në datën 14.02.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9872 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së republikës Federale të Gjermanisë 
për bashkëpunim financiar””. Sipas kësaj marrëveshjeje, Qeveria e republikës 
Federale të Gjermanisë i mundëson Këshillit të Ministrave të republikës së 
Shqipërisë, të marrë nga Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW - Frankfurt mbi 
Main): (1) hua me vlerë deri në 4 milionë euro për projektin “Programi i 
furnizimit me ujë të zonave rurale”; dhe (2) një shumë financimi për masa të 
nevojshme shoqëruese për zbatimin dhe mbikëqyrjen e projektit të mësipërm, 
me vlerë deri në 1 milion euro.

Në datën 21.02.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9879 “Për titujt”. Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe 
kushtet për emetimin e tyre, tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin dhe kryerjen 
e transaksioneve me to, përcakton personat dhe individët e autorizuar për 
kryerjen e transaksioneve me titujt, kushtet për organizimin e tregtimit publik 
të titujve, mbrojtjen e investitorëve dhe të mbajtësve të të drejtave mbi titujt, 
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kushtet për dematerializimin e titujve, organizimin e funksionimin e regjistrave 
të titujve, shkëmbimin dhe rregullimin e tregut të titujve.

Në datën 27.02.2008, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 235 “Për 
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Sipas këtij vendimi, paga 
bazë minimale mujore për punonjësit, në shkallë vendi, e detyrueshme të 
zbatohet nga çdo person juridik a fizik, vendas ose i huaj, do të jetë 16 000 
(gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë.

Në datën 27.02.2008, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 236 “Për 
caktimin e nivelit bazë të së ardhurës nga papunësia”. Sipas këtij vendimi, 
niveli bazë i së ardhurës nga papunësia, do të jetë 5 980 (pesëmijë e nëntëqind 
e tetëdhjetë) lekë.

Në datën 28.02.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me vendimin 
nr. 9883, ratifikoi “Marrëveshjen e huasë, financimit dhe projektit ndërmjet 
republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Fondit 
Shqiptar për Zhvillim (FSHZH) dhe KFW, Frankfurt am Main, për financimin 
e projektit “Programi rural i furnizimit me ujë””. Marrëveshja parashikon 
financimin e projektit “Programi rural i furnizimit me ujë” me një hua prej 7 
500 000 (shtatë milionë e pesëqind mijë) eurosh dhe një kontribut financiar 
prej 1 000 000 (një milion) eurosh.

Në datën 28.02.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me vendimin nr. 
9884, ratifikoi “Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe Qeverisë së republikës Federale të Gjermanisë për 
bashkëpunimin financiar”. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, Qeveria e 
republikës Federale të Gjermanisë i jep mundësi Këshillit të Ministrave të 
republikës së Shqipërisë të marrë nga Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW 
- Frankfurt mbi Main) një shumë financimi prej gjithsej 3 556 000 (tre milionë 
e pesëqind e pesëdhjetegjashtë mijë) euro për projektin “rezervati ndërkufitar 
i biosferës në Prespë”, kur nga shqyrtimi përkatës rezulton se projekti vlen për 
t’u mbështetur.

Në datën 10.03.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me vendimin 
nr. 9886, ratifikoi “Marrëveshjen ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe 
republikës së austrisë për shmangien e tatimit të dyfishtë, lidhur me tatimin 
mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal”.

Në datën 20.03.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me vendimin 
nr. 9891, ratifikoi ndryshimin e “Marrëveshjes së rishitjes së aksioneve të 
INSIG sh.a.-së, ndërmjet Ministrisë së Financave, që vepron në emër të Shtetit 
Shqiptar, Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankës Evropiane 
për rindërtim dhe Zhvillim (BErZH)”.
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DrEjTIMI I BaNKëS Së SHQIPërISë
31 MarS 2008

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
BENET BECI    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    Altin Tanku 
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

* Emëruar anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë me vendim të Kuvendit nr. 155, 
datë 04.02.2008, “Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”.
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LISTa E SUBjEKTEvE Të LICENCUara NGa BaNKa E 
SHQIPërISë*

* Deri në �1 mars, 2008.

BaNKa DHE DEGë Të BaNKavE Të HUaja

1. BANKA RAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr.2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 16�, datë 
11.12.1998. Certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Oliver WHITTLE
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel:   226 699; 224 540; 222 669; 225 416.
Faks:   275 599; 22� 587; 22� 695; 224 051.

2. BANKA E BASHKUAR E SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr.�/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë 
11.12.1998. Certifikata nr.� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Abdul Waheed ALAvI 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.8, Tiranë.
Tel:  228 460; 22� 87�; 227 408.
Faks:  228 460; 228 �87.

�. 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 �51 / 2 / � / 4 / 5. 
Faks:  280 �56.

4. 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:  250 955. 
Faks:  250 956.

5. 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:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel:  269 616 / 7 / 8; 2�� 441/42/4�/44/45/46/47. 
Faks:  2�� 417.
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6. DEGA E BANKëS KOMBëTARE Të GREQISë, TIRANë
Licenca nr. 8, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 
14.0�.1996. Certifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ioannis LEIvADITIS 
Adresa:  Rruga “Durrësit”, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel:  274 802; 274 822.
Faks:  2�� 61�.

7. BANKA NDëRKOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr. 9, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
�0.04.1996. Certifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Mahendra Sing RAWAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel:  254 �72; 256 254.
Faks:  254 �68. 

8. ALPHA BANK - ALBANIA
Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 01/0�/96, 
datë 27.12.1997. Certifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andrea GALATOULAS 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:  2�� 5�2; 2�� �59; �40 476/77. 
Faks:  2�2 102.

9. 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 8�19, Tiranë.
Tel:  248 75�/ 4/ 5/ 6.
Faks:  248 762.

10. BANKA PROCREDIT SH.A.
Licenca nr. 12, datë 15.0�.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
0�.0�.1999. Certifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Frieder WOEHRMANN
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2�95, Tiranë.
Tel:  271 272/ �/ 4/ 5.
Faks:   271 276.

11. 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. 1� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  George CARACOSTAS
Adresa:   Rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel:  25 87 55/56/57/58/59/60.
Faks:  258 752.
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12. 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:  272 168; 272 162.
Faks:   272 162. 

1�. BANKA CREDINS SH.A. 
Licenca nr. 16, datë �1.0�.200�.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.0�.200�. Certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.21 Tiranë.
Tel:   222 916; 2�4 096.
Faks:  222 916.

14. 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: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’’, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 9, 

Tiranë.
Tel:   280 442 / �; 272 789 / 90 / 91.
Faks:  280 441; 272 781.

15. 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 1�-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel:   250 65�; 258 081.
Faks:   250 654; 272 880.

16. BANKA E PARë E INvESTIMEvE, ALBANIA SH.A. 
Licenca nr. 19, datë 06.07.2007.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �5, datë 
27.06.2007. Certifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”, datë 18.07.2007.
Drejtori:  Bozhidar TODOROv
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14, 

Tiranë.
Tel:  256 42� /4; 280 210.
Faks:  256 422.
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Përveç bankave dhe degëve të bankave të huaja, Banka e Shqipërisë ka 
licencuar deri më �1 mars 2008 edhe subjektet e mëposhtme*:

Nr Subjekte

6 SUBjEKTE jOBaNKa

127 Zyra Të KëMBIMIT vaLUTOr

2 UNIONE Të SHOQërIvE Të KUrSIM-KrEDITIT

133 SHOQërI Të KUrSIM-KrEDITIT

1 Zyrë E PërFaQëSIMIT Të BaNKavE Të HUaja

* Listat e plota të këtyre subjekteve mund t’i konsultoni në seksionin “Mbikëqyrja bankare” të 
faqes zyrtare të internetit të Bankës së Shqipërisë www.bankofalbania.org
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