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DEKLaraTa E POLITIKëS MONETarE 
Për GjaShTëMUjOrIN E DyTë Të VITIT 2008

1. FjaLa E GUVErNaTOrIT

Ekonomia botërore dhe veçanërisht sistemi financiar pësuan tronditje të 
mëdha gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008. Kriza e cila goditi zemrën e 
sistemit financiar botëror u transmetua në mënyrë progresive e të pandalshme 
në aktivitetin ekonomik të vendeve të zhvilluara, duke i çuar disa prej tyre në 
recesion. Ekonomia shqiptare ka arritur t’i rezistojë kësaj vale goditëse gjatë 
periudhës në fjalë. Sipas të dhënave zyrtare të disponueshme dhe duke gjykuar 
mbi një sërë treguesish të tërthortë, Banka e Shqipërisë konstaton se aktiviteti 
ekonomik i vitit 2008 është zhvilluar përgjithësisht në linjë me parashikimet 
e fillimvitit, si për sa i përket rritjes ekonomike ashtu edhe në drejtim të 
ruajtjes së balancave makroekonomike. Në veçanti, Banka e Shqipërisë e ka 
përmbushur mandatin e saj parësor, duke kontribuar në ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve. Norma mesatare e inflacionit gjatë vitit 2008 shënoi vlerën 3.4 
për qind, duke qenë afër objektivit tonë.

Zhvillimet më të fundit në rang botëror dëshmojnë për një ngadalësim të 
mëtejshëm të aktivitetit ekonomik. Pavarësisht rënies së presioneve inflacioniste 
si rezultat i rënies së kërkesës dhe reduktimit të çmimeve të produkteve bazë, 
shtrëngimi i standardeve të kredidhënies dhe ngadalësimi rezultant i konsumit 
e investimeve, kanë bërë që pasiguria në lidhje me kohëzgjatjen e situatës 
problematike të jetë ende e pranishme. Në këto rrethana, përballimi i tkurrjes 
së aktivitetit ekonomik botëror mbetet ende një çështje e hapur. Vendet e 
Eurozonës po përjetojnë tashmë ngadalësim ekonomik. Gjatë tremujorit të 
tretë të vitit, PBB-ja e Eurozonës regjistroi një tkurrje të ekonomisë ndërkohë 
që norma e papunësisë arriti në 7.8 për qind në muajin nëntor. Tipare të 
ngjashme shfaq dhe ekonomia e ShBa-së. Dobësimi i mëtejshëm i aktivitetit 
ekonomik - pasojë e përkeqësimit të treguesve financiarë të bilanceve të 
kompanive dhe familjeve amerikane, e reflektuar në shpenzime më të ulta për 
konsum dhe në rënie të investimeve agregate – ka ndikuar në rritjen në 7.2 
për qind të normës të papunësisë. Stimujt monetarë dhe fiskalë të administruar 
nga bankat qendrore dhe ministritë e financave, kanë shërbyer për rivendosjen 
e besimit dhe lehtësimit të presionit mbi institucionet financiare.

Përballë këtyre zhvillimeve, “paprekshmëria” e deritanishme e ekonomive 
të vendeve në zhvillim, po shfaq shenjat e para të lëkundjes. Në ndryshim 
nga gjashtëmujori i parë i vitit, të dhënat e fundit sugjerojnë një moderim të 
ritmit të rritjes ekonomike për shumicën prej tyre. Kanalet nëpërmjet të cilëve 
ngadalësimi i vendeve të zhvilluara ka ndikuar ekonomitë në zhvillim janë të 
ndryshme, në varësi të specifikave të tyre të zhvillimit. Kështu, Kina dhe India 
janë goditur negativisht nga ngadalësimi i eksporteve, rusia ka vuajtur uljen 
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e çmimit të lëndëve të para në tregun botëror, ndërkohë që vendet e Evropës 
Lindore janë ndikuar nga shtrëngimi i kushteve të financimit në rang botëror.

Në ndryshim nga shumë vende në zhvillim, ekonomia shqiptare ka patur 
si tipar kryesor të zhvillimit të saj mbështetjen në kërkesën e brendshme, 
ndërkohë që, megjithëse në rritje, kërkesa e jashtme në formën e eksporteve 
shqiptare ka patur një ndikim proporcionalisht më të ulët në rritjen ekonomike. 
Po kështu, aktiviteti ekonomik në vend është mbështetur pothuaj tërësisht nga 
burimet e brendshme të financimit, ndërsa roli i financimit të huaj, në formën 
e linjave të kreditit apo të investimeve të portofolit, ka qenë joprioritar. Duke 
vepruar brenda të gjithë parametrave të shëndetit financiar, sistemi bankar 
shqiptar është treguar dinamik dhe efektiv në kanalizimin e kursimeve të 
ekonomisë drejt financimit të aktiviteteve prodhuese të firmave apo konsumit 
të qytetarëve. Ky proces është lehtësuar edhe nga stabiliteti makroekonomik, 
i cili ka mundësuar uljen e primeve të rrezikut në ekonomi dhe ka ndihmuar 
në zgjatjen graduale të horizontit të investimeve.

Këto veçori kanë bërë që aktiviteti ekonomik në vend të shënojë rritje të 
kënaqshme gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2008, periudhë kjo e cila 
mbulohet me të dhëna statistikore. Ndërkohë, të dhëna të tërthorta mbi 
aktivitetin ekonomik gjatë tremujorit të fundit, kryesisht financiare, sugjerojnë 
për një ngadalësim të lehtë të aktivitetit ekonomik në këtë periudhë, por duke 
mbetur brenda parashikimeve të vitit 2008. Kontribuesi kryesor në rritjen e 
vlerës së afarizmit në vëllim ishte sektori i prodhimit, ku dega “ndërtim” vijon 
të ketë peshën kryesore. Investimet në projekte madhore të infrastrukturës 
rrugore dhe dalja e lejeve të ndërtimit nga “ngërçi” i tejzgjatur, kanë nxitur 
rritjen e lartë të ritmeve të aktivitetit ndërtues gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, 
edhe sektori i shërbimeve vijon të ruajë një kontribut parësor në rritjen e 
aktivitetit ekonomik në vend. Zhvillimet pozitive në prodhimin vendas 
mbështeten edhe nga rritja e treguesit të tendencës ekonomike, vlerësuar mbi 
opinionet e bizneseve dhe të konsumatorëve, ashtu si edhe rritja e numrit të 
regjistruar të të punësuarve. Norma e papunësisë regjistron një rënie vjetore 
prej 1.5 për qind dhe vlerësohet në nivelin 12.62 për qind. Kjo rënie, është 
ndikuar kryesisht nga rritja e numrit mesatar të të punësuarve në sektorin 
privat bujqësor. 

Megjithë presionet inflacioniste të vëna re gjatë fillimit të vitit 2008, 
kryesisht si rezultat i goditjes së faktorëve të ofertës, inflacioni vjetor i çmimeve 
të konsumit u kthye brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë gjysmës 
së dytë të vitit. Në gjysmën e dytë të vitit, inflacioni vjetor shënoi vlera pranë 
objektivit të Bankës së Shqipërisë, përkatësisht 3.0 për qind dhe 2.5 për qind, 
në secilin tremujor. Ecuria e normës së inflacionit gjatë gjashtëmujorit të 
dytë të vitit 2008, pasqyroi efektin global të rënies të çmimeve të mallrave të 
përdorimit të gjerë (kryesisht atyre ushqimorë dhe karburanteve), si dhe një 
konjukturë të favorshme çmimesh për mallrat dhe shërbimet në tregun vendas, 
si rezultat i mbulimit të kërkesës për to me një ofertë gjithnjë në rritje.

rikthimi i inflacionit brenda bandës së synuar nga Banka e Shqipërisë u 
kushtëzua jo vetëm nga qetësimi i goditjeve të ofertës, por edhe nga kushtet 
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e përshtatshme monetare, që kanë mundësuar balancimin e faktorëve të 
kërkesës dhe ofertës. Gjatë vitit 2008, politika monetare ka qenë neutrale 
dhe norma bazë e interesit është mbajtur e pandryshuar, në nivelin 6.25 
për qind. Së bashku me forcimin e disa masave të mbikëqyrjes bankare në 
drejtim të administrimit të rrezikut të kredive, kjo politikë ka ndikuar në një 
rritje më të balancuar të kredisë dhe ka përcjellë stimujt e duhur për konsum 
e kursime. Politika e drejtë monetare dhe kontrolli i inflacionit nga Banka 
e  Shqipërisë është reflektuar edhe në ankorimin e pritjeve për inflacionin 
të agjentëve ekonomikë pranë nivelit 3 për qind të synuar nga Banka e 
Shqipërisë. Në mungesë të goditjeve të papritura mbi stabilitetin financiar, 
mbi pritjet inflacioniste apo mbi faktorët e tjerë të ofertës, balanca e rreziqeve 
për inflacionin gjatë periudhës në vazhdim duket se po zhvendoset në kahun 
rënës.

Në këtë kontekst nuk duhet lënë pa përmendur edhe kontributi i politikës 
fiskale, e cila, nëpërmjet kufizimit të deficitit buxhetor në nivele të pranueshme, 
ka kontribuar në ruajtjen e balancave makroekonomike. realizimi i 
shpenzimeve publike në përputhje me programin buxhetor, ka ndihmuar 
në kontrollin e presioneve të kërkesës së brendshme dhe forcimin e besimit 
në stabilitetin makroekonomik të vendit. Të ardhurat buxhetore të vjela deri 
në fund të muajit nëntor, kanë përmbushur planin 11-mujor të Ministrisë 
së Financave me rreth 96.4 për qind, ndërsa shpenzimet kanë përmbushur 
92 për qind të planit të hartuar për këtë periudhë. Zhvillimet buxhetore për 
periudhën korrik-nëntor 2008, në vijimësi të  zhvillimeve të gjashtëmujorit 
të parë të vitit, regjistrojnë një kryerje më ritmike të shpenzimeve. Deficiti 
buxhetor i krijuar pas gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, është financuar 
kryesisht me burime të huaja.

Nga ana tjetër, sektori i jashtëm i ekonomisë ka vijuar të karakterizohet nga 
zgjerimi i deficitit të llogarisë korente. Tremujori i tretë i vitit 2008 regjistroi një 
rritje të deficitit korent me 48 për qind në terma vjetorë, duke arritur në rreth 
252 milionë euro. raporti i tij ndaj PBB-së vlerësohet të ketë arritur në rreth 
13.7 për qind, duke qenë rreth 5 pikë përqindjeje më i lartë se në të njëjtën 
periudhë të vitit 2007. Në thellimin e deficitit korent gjatë kësaj periudhe, 
kontribuoi jo vetëm rritja e deficitit tregtar, por edhe ngushtimi i bilancit pozitiv 
të llogarisë së të ardhurave dhe të transfertave korente. Qëndrueshmëria e 
tij është një kusht i domosdoshëm për stabilitetin financiar të vendit dhe për 
një rritje të qëndrueshme e afatgjatë. Për këtë arsye, dinamika e zhvillimeve 
të bilancit të pagesave përbën një objekt konstant të monitorimit të Bankës 
së Shqipërisë, duke e faktorizuar atë në gjykimet tona për përshtatshmërinë e 
kushteve monetare.

Ecuria e treguesve monetarë gjatë gjysmës së dytë të vitit rezulton 
përgjithësisht e qëndrueshme, ndonëse shfaq shenja ngadalësimi të ritmeve 
të rritjes, gjatë fundit të periudhës. ritmi mesatar vjetor i rritjes së ofertës 
monetare gjatë kësaj periudhe u luhat rreth vlerës 13 për qind. Muajt e fundit 
të vitit 2008 u shoqëruan me tërheqjen e një pjese të vogël të depozitave 
nga sistemi bankar, si pasojë e paqartësisë që shkaktoi në shtresa specifike 
të popullsisë situata financiare globale. Në terma relativë, këto tërheqje 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

kanë përbërë një pjesë të vogël të bilancit të bankave tregtare dhe nuk kanë 
ndikuar treguesit e shëndetit të sistemit bankar apo cënuar aftësinë e tij për 
të kryer rolin e ndërmjetësit financiar. Kredia për sektorin privat ka vazhduar 
të luajë rolin kryesor ndër kontribuesit e zgjerimit monetar. rritja vjetore e 
kredisë ka shënuar rënie gjatë kësaj periudhe, krahasuar me gjashtëmujorin 
e parë. Treguesit e ndërmjetësimit janë rritur më tej; raporti i portofolit të 
kredisë ndaj depozitave dhe totalit të aktiveve arriti përkatësisht në 63 për 
qind dhe 43 për qind në fund të muajit nëntor. Pas muajit shtator, struktura 
e portofolit të kredisë sipas monedhave shfaq një normë më të lartë të rritjes 
vjetore të kredisë në lekë. Ecuria e portofolit të kredisë sipas klientelës tregon 
norma vjetore të rritjes më të larta, të kredisë për biznese kundrejt asaj për 
individë. Në ndryshim nga pjesa e parë e vitit, në gjashtëmujorin e dytë vihet 
re një tendencë për zvogëlimin e portofolit të kredisë për degët “ndërtim” dhe 
“tregti”, dhe një rritje e lehtë për degën “industri”.

aktiviteti i tregjeve të parasë gjatë kësaj periudhe është kushtëzuar nga 
zhvillimet e treguesve monetarë dhe të ekonomisë reale. ashtu si dhe në 
eksperiencat e vendeve të tjera, sensitiviteti i rritur i bankave ndaj  likuiditetit 
ka sjellë uljen e vëllimeve të tregtimit ndërbankar dhe tendenca rritëse të 
normave të interesit të depozitave. Ndërkohë, gjatë dy muajve të fundit të vitit 
është vënë re një rënie e raportit të mbulimit të kërkesave për huamarrje të 
qeverisë dhe zgjerim i disa primeve të rrezikut. Këto dukuri kanë sjellë rritjen 
e normave të interesit të letrave me vlerë të qeverisë dhe, në disa raste, të 
kredisë. Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë 
në tregjet e parasë duke injektuar likuiditet me afate të ndryshme maturimi, 
sipas kërkesave të sistemit. Gjithashtu, për t’i shërbyer më mirë nevojave 
të bankave, Banka e Shqipërisë ka ndryshuar në muajin nëntor formën e 
ankandit të marrëveshjeve të riblerjes, në ankand pa kufizim shume.

Në tërësinë e tyre, zhvillimet ekonomike e financiare gjatë vitit 2008 kanë 
qenë pozitive. rritja ekonomike ka qenë në linjë me parashikimet e fillimit të 
vitit ndërkohë që treguesit kryesorë të stabilitetit makroekonomik e financiar 
mbeten solidë. Impakti negativ i zhvillimeve të ekonomisë globale ka qenë 
marzhinal. Megjithatë, ashtu si dhe vendet e tjera në zhvillim, ekonomia 
shqiptare nuk mund të qëndrojë për shumë kohë larg impaktit direkt apo 
të tërthortë të krizës ekonomike globale. Në deklaratat publike të Bankës 
së Shqipërisë, kemi theksuar në vazhdimësi se ndikimi i krizës botërore në 
ekonominë shqiptare do të varet si nga intensiteti, ashtu edhe nga kohëzgjatja 
e saj. Qëndrueshmëria në kohë dhe thellimi i dimensioneve të problemeve të 
ekonomisë botërore është një sinjal se ekonomia shqiptare do të përballet me 
një ambient më të vështirë ekonomik gjatë vitit 2009, i cili mund të shtrojë për 
zgjidhje një grup tjetër problemesh.

Kanalet të cilat ekspozojnë më shumë ekonominë shqiptare ndaj goditjeve 
të ambientit ekonomik botëror janë rënia e remitancave dhe shtrëngimi 
i kushteve të financimit. Ndikimi i këtyre faktorëve mund të materializohej 
në një rritje ekonomike më të ngadaltë gjatë vitit 2009. Ne gjykojmë se 
planet ekonomike dhe financiare të të gjithë agjentëve ekonomikë duhet 
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të reflektojnë këtë mundësi. Një rritje më e ulët ekonomike nuk përkthehet 
domosdoshmërisht në krizë për Shqipërinë, për sa kohë që ajo është një 
zhvillim i përkohshëm, i diktuar nga faktorë të jashtëm. Politikat nxitëse duhet 
të ndërtohen mbi këtë premisë. ato nuk duhet të zhvillohen në asnjë rast në 
dëm të stabilitetit afatgjatë makroekonomik, i cili është edhe një nga kapitalet 
më të çmuara që ka arritur ekonomia shqiptare në këto vite tranzicioni. 

Gjithashtu, ruajtja e stabilitetit financiar mbetet aspekt i rëndësishëm për 
zhvillimin ekonomik afatgjatë dhe në vëmendje të vazhdueshme në procesin 
vendimmarrës të Bankës së Shqipërisë. Në këtë drejtim, dua të theksoj se 
sjellja më racionale për çdo individ, biznes apo aktor tjetër të shoqërisë 
shqiptare, do të ishte besimi në sistemin bankar dhe në bilancet e tij, tërësisht 
transparente. Praktika botërore ka treguar se bashkëveprimi i ndërsjellë midis 
ekonomisë reale dhe sistemit bankar, në drejtim të ruajtjes së kursimeve, 
të përdorimit të infrastrukturës së tij të pagesave, si dhe të shfrytëzimit të 
ekspertizës së tij në fushën e këshillimit financiar dhe të mbështetjes me fonde, 
është një tipar thelbësor i ekonomive që kanë arritur të lënë prapa nivelin e 
vendeve në tranzicion.

Në fund, dëshiroj të siguroj publikun e interesuar se Banka e Shqipërisë 
mbetet e angazhuar për të krijuar premisa që ofrojnë më shumë frymëmarrje 
për aktivitetin ekonomik të vendit, por pa cënuar respektimin e objektivit të 
saj të stabilitetit të çmimeve. Njëkohësisht, ajo do të vazhdojë të punojë për 
konsolidimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar të vendit. Në këtë kuadër, 
vendimet e Bankës së Shqipërisë, do të jenë një kontribut i drejtpërdrejtë për 
zbutjen e efekteve negative që vijnë nga kriza ndërkombëtare si dhe do të 
ndihmojnë në qëndrueshmërinë e mëtejshme të ekuilibrave ekonomikë dhe 
financiarë të vendit.   

2. ZhVILLIMET Në EKONOMINë E jaShTME

2.1 rrITja EKONOMIKE DhE BaLaNcaT MaKrOEKONOMIKE

EKoNoMIA BoTëRoRE
Ekonomia botërore është karakterizuar nga një ngadalësim i aktivitetit 

ekonomik gjatë gjysmës së dytë të vitit 2008, si pasojë e tkurrjes ekonomike 
në vendet kryesore të zhvilluara por edhe e ngadalësimit të aktivitetit ekonomik 
në vendet në zhvillim. Ky ngadalësim, është rrjedhojë e përçimit të trazirave 
financiare të mesit të vitit 2008. Presionet inflacioniste kanë rënë, si pasojë 
e rënies së çmimeve të ushqimeve dhe energjisë. Luhatshmëria në tregjet 
financiare ka bërë që institucionet dhe organizatat të rishikojnë parashikimet 
e tyre për rritjen ekonomike.

rritja e PBB-së Norma e 
papunësisë Norma vjetore e inflacionit

Vendet T3-08/T3-07 T3-08/T2-08 Nëntor-08 Nëntor-08/ 
Tetor-08

Nëntor-08/ 
Nëntor-07

ShBa 0.7 -0.5 7.21 -1.7 1.1

Tabelë 1. Disa tregues 
kryesorë makroekonomikë.
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Eurozonë 0.6 -0.2 7.8 -0.5 2.1
Gjermani 0.8 -0.5 7.1 -0.6 1.4
Greqi 3.1 0.5 7.22 -0.2 3.0
Itali -0.9 -0.5 6.72 -0.21 2.31 

japoni -0.1 -0.1 3.9 -0.9 1.0
Burimi: oECD, Eurostat, Institutet statistikore përkatëse.
1 Të dhënat për muajin nëntor.
2 Të dhënat për tremujorin e tretë të vitit.

EKoNoMIA E EURozoNëS
Ngadalësimi ekonomik në Eurozonë, pasojë e ndikimit të drejtpërdrejtë të 

shqetësimeve financiare dhe pasigurisë në saktësinë e parashikimeve, vijoi 
edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008. Ekonomia e Eurozonës, ndonëse 
regjistron një rritje të aktivitetit ekonomik me 0.6 për qind në terma vjetorë, 
shënon sërish një tkurrje të ekonomisë me 0.2 për qind krahasuar me 
tremujorin paraardhës. rënia e aktivitetit ekonomik erdhi kryesisht si rezultat 
i rënies së investimeve me 0.6 për qind1 gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 
dhe rritjes së importeve me 1.4 për qind gjatë të njëjtës periudhë, ndërsa 
shpenzimet konsumatore nuk shënojnë ndryshime thelbësore. 

Norma e inflacionit për muajin dhjetor’08, vlerësohet në nivelin 1.6 për 
qind, duke ndjekur një prirje rënëse që nga muaji korrik’08, kur kjo normë 
shënonte vlerën prej 4.0 për qind. rënia e kërkesës, rënia e çmimeve të 
energjisë dhe të mallrave të konsumit të gjerë, mendohen të kenë dhënë 
ndikimin e tyre në zhvillimin e mësipërm. Norma e papunësisë gjatë muajit 
nëntor’08 shënon vlerën 7.8 për qind në terma vjetorë, duke vijuar prirjen 
rritëse të vërejtur gjatë tremujorit të dytë të këtij viti.

EKoNoMIA E SHTETEVE Të BASHKUARA Të AMERIKëS
Gjashtëmujori i dytë i vitit 2008 dëshmon për një dobësim të mëtejshëm 

të aktivitetit ekonomik në ShBa. Ndryshe nga gjashtëmujori i parë i vitit, 
kur paketa fiskale e miratuar nga Qeveria amerikane ndihmoi në ruajtjen 
e rritjes ekonomike, ekonomia amerikane gjatë gjashtëmujorit të dytë është 
përballur me vështirësi, si pasojë e përkeqësimit të treguesve financiarë të 
bilanceve të disa prej kompanive më të mëdha amerikane. Kjo periudhë është 
karakterizuar nga një dobësim i kërkesës së brendshme ndikuar kryesisht nga 
shpenzimet më të ulta për konsum dhe nga rënia e investimeve agregate, të 
cilat janë grupet me kontributin më të madh në përllogaritjen e PBB-së. Të 
ardhurat e disponueshme dhe shpenzimet për konsum gjatë muajit nëntor’08, 
ranë me përkatësisht 0.2 për qind dhe 0.6 për qind krahasuar me muajin 
tetor. Ndërkohë, ndonëse dollari amerikan u mbiçmua gjatë tremujorit të 
tretë të vitit, u regjistrua një përmirësim i deficitit të llogarisë korente kryesisht 
si rezultat i rritjes së eksporteve me ritme më të përshpejtuara se importet2. 
Norma mesatare e papunësisë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008, 
shënoi vlera më të larta krahasuar me mesataren e gjashtëmujorit të parë 
të vitit3 duke kulmuar në muajin dhjetor kur kjo normë shënoi vlerën 7.2 për 
qind. Çmimet e larta të lëndëve bazë dhe të naftës, të cilat ushqyen presionet 
inflacioniste gjatë gjysmës së parë të vitit, kanë humbur efektin e tyre gjatë 
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gjysmës së dytë të tij. Periudha gusht-nëntor 2008, është karakterizuar nga 
rënie e përshpejtuar e indeksit të çmimeve të konsumit duke nxjerrë në pah 
rrezikun e mundshëm të deflacionit në ekonominë amerikane. Megjithëse, 
norma e inflacionit në tremujorin e tretë të vitit 2008 ishte mesatarisht 5.3 
për qind, që nga muaji shtator është vërejtur një prirje rënëse e kësaj shifre 
shoqëruar edhe me përmirësim të pritjeve inflacioniste4. 

EKoNoMITë KRYESoRE Të VENDEVE Në zHVILLIM
Ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vendet e zhvilluara gjatë gjysmës 

së dytë të vitit 2008, ka dhënë efektin e tij edhe në ecurinë ekonomike 
të vendeve BRIK5. Ndonëse, gjashtëmujori i parë i vitit regjistroi rritje të 
përshpejtuar ekonomike, e cila në rastin e Kinës arriti nivele dyshifrore, të 
dhënat e tremujorit të tretë të vitit pasqyrojnë një ritëm rritjeje të PBB-së më 
të moderuar. Në Kinë, dobësimi i prodhimit industrial ndikoi në uljen e ritmit 
të rritjes ekonomike, pavarësisht zgjerimit të kërkesës së brendshme me 4 për 
qind në terma vjetorë. rënia e konsiderueshme e eksporteve gjatë muajve 
tetor-dhjetor 2008, pritet të ngadalësojë më tej ritmet e rritjes ekonomike 
gjatë tremujorit të fundit të vitit. Ekonomia e Indisë është karakterizuar nga 
zhvillime të ngjashme. Eksportet gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 kanë 
rënë me rreth 4 pikë përqindjeje në terma vjetorë dhe sektorët kryesorë të 
ekonomisë kanë reduktuar kapacitetet e tyre prodhuese. 

Në të kundërt, Brazili regjistron ritme më të përshpejtuara rritjeje për të 
njëjtin tremujor, ndihmuar nga rritja e prodhimit në industrinë përpunuese 
dhe nga rritja e investimeve agregate. Në rusi, turbullirat në tregun e 
brendshëm financiar kanë dhënë efektin e tyre në ekonominë reale, duke u 
pasqyruar në rënien e aftësisë kredituese të bankave dhe në rënien e aktivitetit 
në prodhim.

Ndërkohë, rënia e konsiderueshme e çmimit të naftës - në kushtet kur 
rusia mbetet një ndër vendet kryesore eksportuese të saj - ka ndikuar në 
kontraktimin e kërkesës së brendshme. Norma e inflacionit në muajin 
nëntor’08, shënon rënie në rusi dhe në Kinë, ndërsa është rritur në Brazil dhe 
Indi. Në mbledhjet e tyre të fundit, Banka Qendrore e rusisë, Indisë dhe e 
Brazilit lanë të pandryshuar normën bazë të interesit, ndërsa Banka Qendrore 
e Kinës vendosi ta uli atë.

Vendet Tetor-08 Nëntor-08 h1:2008 T3 20091

 INFLacIONI rrITja EKONOMIKE rEaLE 
Brazil 6.4 6.4 6.2 6.8 3.0
Kinë 4.0 2.4 10.4 9.0 8.5
Indi 9.0 10.5 8.4 7.5 6.3
rusi 14.2 13.8 8.1 6.2 3.5

Burimi: FMN, oECD, Institutet statistikore përkatëse. 1 Vlerësime të FMN.

EKoNoMITë E DISA PREj VENDEVE Të RAjoNIT
Sipas vlerësimeve përfundimtare të llogarive kombëtare, ekonomia e Italisë 

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, regjistron një kontraktim të saj me 0.9 

Tabelë 2. Disa tregues 
makroekonomikë për vendet 
BRIK.
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për qind në terma vjetorë. Pas kushteve jo të favorshme ekonomike të gjysmës 
së parë të vitit, rënia e PBB-së me ritme më të përshpejtuara ka reflektuar 
thellimin e krizës ekonomike që Italia po përjeton. Prirja rënëse e investimeve 
agregate, e shfaqur që në tremujorin e parë të vitit, dhe rënia e eksporteve 
për herë të parë gjatë këtij viti, kanë qenë përcaktueset kryesore në dobësimin 
e ekonomisë. Shpenzimet për konsum kanë dhënë kontribut pozitiv në rritjen 
e PBB-së, ndonëse krahasuar me gjysmën e parë të vitit ato janë rritur me 
ritme krahasimisht më të moderuara. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të 
konsumit, për muajin dhjetor’08, u rrit me 2.3 për qind krahasuar me të 
njëjtën periudhë një vit më parë. Dy muajt e fundit të vitit, dëshmojnë për një 
qetësim të presioneve inflacioniste që goditën ekonominë e Italisë, përgjatë 
periudhës janar-shtator të vitit 2008.

Të dhënat e fundit mbi ekonominë e Greqisë dëshmojnë për një dobësim 
të aktivitetit ekonomik gjatë tremujorit të fundit të vitit 2008, krahasuar me dy 
tremujorët paraardhës. ritmet e rritjes së ekonomisë gjatë këtij tremujori janë 
më të ulta sesa mesatarja e gjysmës së parë të vitit, dhe i atribuohen kryesisht 
rënies së investimeve agregate dhe dobësimit të prodhimit industrial. Ndërkohë, 
zhvillime pozitive kanë qenë ruajtja e ritmit të lartë rritës të shpenzimeve për 
konsum si dhe rritja e vëllimit të eksporteve drejt vendeve jashtë Bashkimit 
Evropian6. Situata ekonomike duket të jetë përkeqësuar disi gjatë muajve 
të fundit të vitit. rezultatet e marra nga vrojtimi mbi Treguesin e Tendencës 
Ekonomike, dëshmojnë për një përkeqësim të këtij treguesi gjatë periudhës 
shtator’08 -nëntor’08, kundrejt optimizmit që karakterizoi nëntë muajt e parë 
të vitit. Njëkohësisht, të dhënat e fundit mbi aktivitetin industrial dëshmojnë 
për një dobësim të veprimtarisë prodhuese në disa prej degëve kryesore të 
ekonomisë si në industrinë përpunuese, në ndërtim dhe energjitikë.  Norma 
e papunësisë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 arriti në 7.2 për qind, më e 
ulët se norma e shënuar gjatë tremujorëve të parë të vitit. Norma e inflacionit, 
e matur sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit, në muajin 
dhjetor’08 shënoi vlerën 2.2 për qind duke ruajtur prirjen rënëse të shfaqur 
në muajin tetor’08.

Ekonomia e Turqisë shënon një ngadalësim gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2008, pasi rritja ekonomike arriti në 0.5 për qind në terma vjetorë, 
vlera më e ulët që prej vitit 2001. Ndonëse investimet publike shënuan një 
rritje vjetore prej 22.2 për qind, rënia e investimeve private mbetet shkaku 
kryesor i këtij ngadalësimi në aktivitetin ekonomik7. Njëkohësisht, vërehet një 
rënie në normën e rritjes së eksporteve dhe të shpenzimeve konsumatore8. 
Norma vjetore e inflacionit për tremujorin e tretë dhe atë të katërt të vitit 
2008 shënoi përkatësisht vlerat 11.7 për qind dhe 10.9 për qind. Inflacioni 
i muajit dhjetor’08 arriti në 10.1 për qind kundrejt 10.8 për qind të muajit 
paraardhës.  

Ekonomia e Maqedonisë shënoi një rritje vjetore prej 5.5 për qind në 
tremujorin e tretë të 2008-ës, kundrejt 6.5 për qind që shënonte në tremujorin 
e dytë të vitit. Kontributin kryesor në këtë rritje e dhanë dega e ndërtimit dhe 
tregtia, ndërsa rritja tremujore në prodhimin bujqësor shënon një vlerë më të 
ulët sesa norma vjetore e rritjes në këtë degë. rënie të ndjeshme regjistron dhe 
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prodhimi industrial, i cili gjatë muajve tetor’08 - nëntor’08 shënon një tkurrje 
prej respektivisht 9.9 për qind dhe 2.9 për qind. Norma vjetore e inflacionit 
gjatë tremujorëve të tretë dhe të katërt të vitit 2008, shënoi respektivisht 
vlerat 8.4 për qind dhe 5.5 për qind. Norma vjetore e inflacionit në muajin 
dhjetor’08 arriti vlerën 4.1 për qind ndërkohë që norma mesatare vjetore për 
vitin 2008 ishte 8.3 për qind. 

Vendet rritja vjetore e PBB-së Inflacioni vjetor Norma e papunësisë
 T3:08 Nëntor-08 Nëntor-08
Itali -0.9 2.3 6.71

Greqi 3.1 3.0 7.21

Maqedoni 5.51 4.12 33.01

Serbi 4.9 6.82 14.03

Kroaci 1.61 4.7 13.2
Turqi 0.51 10.12 10.34

Burimi: Institutet Statistikore, EuroStat, oECD, Bloomberg. 
1 Të dhënat për tremujorin e tretë të vitit. 2 Të dhënat për muajin dhjetor. 
� Të dhënat për muajin tetor. 4 Të dhënat për muajin shtator.

2.2 POLITIKa MONETarE, TrEGjET FINaNcIarE DhE KUrSI I 
KëMBIMIT

Banka Qendrore Evropiane vendosi të ulë normën bazë të interesit me 
0.75 pikë përqindjeje në muajin dhjetor’08, duke e çuar atë në 2.5 për qind9. 
Kjo është ulja e dytë që prej muajit shtator’08, kur kjo normë shënonte vlerën 
4.25 për qind. Masa u ndërmor me qëllim nxitjen e ekonomisë pasi aktiviteti 
ekonomik në Eurozonë ka shënuar vlera negative gjatë tremujorëve të dytë 
dhe të tretë të vitit 2008.

Në tremujorin e fundit të vitit 2008, rezerva Federale uli për të tretën herë 
normën e interesit duke e çuar atë në 0 - 0.25 për qind nga 2 për qind që 
ishte në muajin tetor’08. Masa u ndërmor nga Komiteti i Tregut të hapur për 
të ndaluar përkeqësimin e mëtejshëm të ekonomisë vendase. Banka e anglisë 
uli për të katërtën herë normën bazë të interesit 
duke e çuar atë në 2 për qind nga 5 për qind që 
shënonte në muajin tetor. Kjo është vlera më e ulët 
e regjistruar që nga viti 1951. Banka e japonisë, 
gjatë tremujorit të fundit të vitit, uli normën referencë 
të interesit (interesi njëditor në tregun ndërbankar) 
dy herë me nga 0.2 pikë përqindjeje, duke e çuar 
atë në nivelin prej 0.1 për qind. Kjo masë erdhi pas 
parashikimeve për një rritje ekonomike në nivelin 0 
për qind për vitin në vazhdim. 

Në pjesën e dytë të vitit 2008, tensionet në tregjet 
financiare botërore janë shtuar duke ndikuar në 
ecurinë ekonomike të vendeve kryesore të zhvilluara. 
Intensifikimi i tensioneve financiare gjatë muajve 
të fundit të vitit, ka ndikuar negativisht në sektorin 
financiar dhe atë bankar, duke u pasqyruar në një 

Rezerva Federale
BQE

Banka e Japonisë
Banka e Anglisë

Burimi: Banka Qendrore Evropiane, Rezerva Federale,
Banka e Japonisë, Banka e Anglisë.

Grafik 1. Ndryshimet e normave bazë të interesit.
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shtrëngim të standardeve kredidhënëse dhe në një kosto të lartë financimi. 
Në veçanti, situata e krijuar gjatë muajve shtator-tetor, kur tregjet financiare 
ndërkombëtare u përballën me një valë falimentimesh, ka rritur pasigurinë 
dhe ka sjellë klimë të theksuar mosbesimi midis agjentëve kryesorë të tregut, 
duke vështirësuar shkëmbimet në tregjet kryesore të kapitaleve dhe atyre të 
parasë. Normalizimi dhe qetësimi i tensioneve në tregjet financiare botërore 
kërkoi një ndërhyrje të vendosur dhe të koordinuar të të gjitha bankave 
qendrore të vendeve të zhvilluara. Gjatë kësaj periudhe është vënë re një 
rënie e presioneve inflacioniste si rezultat i uljes së çmimeve të lëndëve të 
para, çka ka ndihmuar bankat qendrore të ulin normat bazë të interesit, me 
qëllim zbutjen e kostos së parasë për institucionet financiare. Gjatë muajve të 
fundit të vitit 2008 u vërejt një përmirësim i lehtë dhe një rënie e normave të 
interesit në tregjet financiare ndërkombëtare. Ndërhyrjet e bankave qendrore 
dhe të qeverive, me qëllim ripërtëritjen e sektorëve financiarë dhe industrialë 
kanë ndikuar në këtë drejtim.  Gjatë muajve nëntor’08 e dhjetor’08, normat 
e interesit Libor dhe Euribor në tregun e parasë ranë dukshëm, duke reflektuar 
uljen e normave bazë të BQE-së dhe të ShBa-së. Në muajin dhjetor normat e 
interesit Libor me afat 3 - mujor në monedhat usd dhe euro u ulën mesatarisht 
45 dhe 95 pikë bazë, në krahasim me muajin paraardhës. Ndonëse normat 
e interesit në tregjet ndërbankare dëshmojnë për një ecuri rënëse, tensionet 
dhe perceptimi i rrezikut nga agjentët e tregut duket se janë ende në nivele 
të larta, e reflektuar kjo dhe nga vëllimet e larta të depozitave njëditore si 
dhe nga luhatshmëria e normave të interesit të aplikuara në këto tregje, për 
shkëmbimin e fondeve të pasiguruara.

Në tregjet valutore monedha euro është karakterizuar nga një luhatshmëri 
e lartë dhe nga një ecuri rënëse në lidhje me monedhën amerikane. Mbas 
mbiçmimit gjatë muajve korrik – gusht, monedha euro ka ndjekur një prirje 
rënëse të shoqëruar me mungesë stabiliteti ndaj monedhës amerikane. Në 
muajt e fundit të vitit 2008,  monedha euro është nënçmuar lehtas në lidhje 
me shportën e monedhave kryesore, ndikuar kryesisht nga forcimi i dollarit 
amerikan, jenit japonez dhe yuanit kinez. Gjatë këtij muaji, euro është forcuar 

 Grafik 2. Normat e liborit usd dhe euro (majtas) 
dhe ecuria e kursit euro-dollar (djathtas).
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Burimi: Libor http://www.nabcapital.com/marketrates/marketrateslibor, Banka Kombëtare e Australisë 
dhe për kursin e këmbimit eur/usd  http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofx (BQE).
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kundrejt paundit britanik. Kërkesa e lartë për monedhën amerikane nga 
shumë institucione financiare, ecuria jopozitive e ekonomisë së Eurozonës si 
dhe të dhënat e fundit të disa treguesve makroekonomikë poshtë pritjeve të 
agjentëve të tregut, kanë ndikuar në rivlerësimin e monedhës amerikane ndaj 
asaj evropiane. Kjo e fundit, është zhvlerësuar mesatarisht me 7.8 për qind, 
gjatë gjashtë muajve të fundit të vitit 2008 në krahasim me gjashtëmujorin 
paraardhës. 

2.3 EcUrIa E ÇMIMEVE Të NaFTëS DhE Të LëNDëVE Të Para

Gjashtëmujori i dytë i vitit 2008 u karakterizua nga një rënie e përshpejtuar 
e çmimit të naftës, e cila filloi që nga muaji korrik i këtij viti. Një vështrim më 
i afërt i ndryshimit mesatar të çmimit të naftës gjatë gjysmës së dytë të vitit, 
krahasuar me gjysmën e parë të tij, dëshmon për një rënie të çmimit mesatar 
të naftës për fuçi me përafërsisht 17 për qind, duke arritur mesatarisht vlerën 
40.88 dollarë amerikanë për fuçi, në muajin dhjetor. Sinjalet jo të favorshme 
mbi ambientin ekonomik në vendet e OEcD-së dhe mbi ngadalësimin e ritmit 
të rritjes së PBB-së në vendet më të mëdha aziatike, kanë ndikuar në rënien  
e kërkesës për naftë në botë gjatë muajve të fundit të vitit 2008. Megjithëse 
kërkesa për naftë u rrit me ritme të moderuara, 
kryesisht në vendet jashtë OEcD-së - më konkretisht 
në Kinë, në vendet e Lindjes së Mesme dhe në 
vendet e amerikës Latine - sasia e konsumuar në 
këto vende nuk qe e mjaftueshme për të eliminuar 
efektin negativ të rënies së kërkesës në vendet e 
industrializuara. rënia e përshpejtuar e çmimit të 
naftës pritej të ndikonte në rritjen e kërkesës për 
të por, përkeqësimi i krizës financiare në mesin e 
muajit shtator’08 dhe efekti që pati në ekonomitë 
reale të vendeve të industrializuara dhe të vendeve 
në zhvillim, nuk dha rezultatet e dëshiruara. Në këto 
kushte, vendet e OPEK-ut, në dy mbledhjet e tyre të 
njëpasnjëshme të muajve nëntor’08 dhe dhjetor’08, 
vendosën të ulin kuotat e prodhimit të naftës me 
rreth 4.2 milionë fuçi naftë, krahasuar me vëllimin 
e muajit shtator që përbënte edhe pikën kulmore të 
prodhimit për këto vende. 

Megjithatë, rifillimi i aktivitetit të rafinimit në disa prej qendrave kryesore 
të përpunimit të naftës në ShBa, inventarët në rritje në vendet e OEcD-së, 
rritja e çmimit të naftës për eksport jashtë rusisë10 si dhe vazhdimi i prirjes 
rënëse të kërkesës, pritet të ruajnë nivelin e ulët të çmimeve edhe në muajt 
në vazhdim. Parashikimet mbi kërkesën për vitin 200911, në kushtet e pritjeve 
për dobësimin e mëtejshëm të aktivitetit ekonomik në ekonominë botërore, 
vlerësojnë rënien e kërkesës me 0.2 për qind kundrejt vitit 2008.

Edhe gjatë tremujorit të fundit të vitit 2008 Indeksi i Çmimit të Mallrave 
i botuar nga FMN, ka vijuar prirjen ulëse të filluar në mesin e vitit. Vlera e 
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Grafik 3. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në 
tregun ndërkombëtar dhe i kursit të këmbimit 

euro/usd.

Burimi: Eurostat, Bloomberg.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

indeksit në muajin dhjetor ‘08 ishte rreth 36.5 për 
qind më e ulët se ajo e muajit dhjetor ’07. Tremujori 
i fundit i vitit 2008 është i pari që prej vitit 2002, në 
të cilin rritja e këtij indeksi shënoi vlera negative. 
rënien kryesore e kanë pësuar çmimet e ushqimeve 
dhe karburanteve12, të ndjekur nga rënia e çmimeve 
të metaleve kryesore, shkaktuar kryesisht nga 
ngadalësimi ekonomik. 

Grafik 4. Ecuria e indekseve kryesore ndër vite.

Burimi: Fondi Monetar Ndërkombëtar.
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Indeksi i Çmimit të Mallrave

Indeksi i Çmimit të Ushqimeve
Indeksi i Çmimit të Karburantit

Hapësirë informuese: Vendet në zhvillim në kushtet e krizës globale.

Efektet e krizës në fillim të vitit 2008 dukej sikur nuk prekën vendet në zhvillim. Kjo, 
pasi treguesit financiarë dhe ekonomikë të tyre nuk patën ndryshime të theksuara. 
Evoluimi i krizës dhe hyrja e saj në një fazë të re, të karakterizuar nga humbja e 
besimit të agjentëve kryesorë të tregut, tensionet në tregjet e parasë dhe kapitaleve 
të shoqëruara këto nga humbje të theksuara në tregjet e aksioneve, ndryshoi 
panoramën ekonomike botërore. Në veçanti, situatën, deri në atë moment relativisht 
të qëndrueshme, të vendeve në zhvillim. Më konkretisht, kriza financiare ka ulur 
kërkesën për investime në këto vende veçanërisht, në ato që paraqesin deficite të 
theksuara, të bilanceve të pagesave dhe zhbalancim të treguesve makroekonomikë. 
Shtrëngimi i kushteve të kredisë ka vështirësuar thithjen e fondeve dhe në të njëjtën 
kohë, ka rritur koston e financimit të ekonomive vendase me kapital të huaj. Normat 
e interesit për obligacionet e këtyre vendeve janë rritur dhe monedhat vendase janë 
zhvlerësuar, duke u shoqëruar me rënie të vlerave të aktiveve të bizneseve. Largimi i 
kapitaleve ka qenë i theksuar dhe kjo ka sjellë zvoglim të ofertës së kredisë në shumë 
nga këto vende dhe shtrëngim të kushteve të likuiditetit në tregjet e brendshme, 
që karakterizohen nga inflacion i lartë dhe politika monetare shtrënguese. Kërkesa 
botërore dhe kryesisht ajo e vendeve të zhvilluara është ulur, duke sjellë zvogëlimin 
e eksporteve të shumë vendeve në zhvillim. Ekonomitë e tyre varen në të shumtën e 
rasteve nga financimet dhe flukset hyrëse të kapitalit të huaj, ndaj dhe përkeqësimi 
i kushteve financiare në tregjet botërore vlerësohet se do të ndikojë në ekonomitë 
e brendshme. 

Dobësimi i kërkesës së brendshme ka ndikuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike 
në tremujorin e tretë 2008 në Turqi, Serbi dhe Kroaci. Edhe në Maqedoni u vërejt 
një ngadalësim i rritjes së aktivitetit ekonomik kundrejt gjysmës së parë të vitit 2008, 
por i shkaktuar nga dobësimi i prodhimit bujqësor, pasi kërkesa e brendshme ka 
pësuar rritje. Problemet ekonomike që po kalojnë partnerët kryesorë të ekonomive 
në zhvillim të rajonit, kanë shkaktuar një ngadalësim të rritjes së eksporteve në 
Turqi, Serbi dhe Maqedoni ndërsa eksportet e Kroacisë nuk janë ndikuar nga ky 
fenomen. Mungesa e likuiditetit në tregjet ndërkombëtare, pritej të jepte efektin e 
saj në investimet hyrëse direkte në vendet në zhvillim dhe në ngushtimin e termave 
të kredisë në kushtet e vështirësisë financiare me të cilën përballen degët mëmë në 
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vendet e industrializuara. Turqia dhe Serbia, dy ndër rastet më të spikatura, vuajtën 
rënien e fluksit të investimeve të huaja direkte, të cilat deri vitin e kaluar financonin 
një pjesë të madhe të deficitit korent. Në të kundërt, Maqedonia vijoi të mbetej 
treg i pëlqyer prej investitorëve të huaj, të cilët shtuan fluksin hyrës të investimeve 
të tyre këtë vit. 

Njëkohësisht, mungesa e likuiditetit në treg, ka cunguar aftësinë kredidhënëse të 
bankave. Kredia për ekonominë, kredia për bizneset ashtu si edhe për individët, pësoi 
rënie në Serbi, në Kroaci dhe në Turqi. Në këto kushte, bankat përkatëse qendrore 
ndërhynë në treg në drejtim të rritjes së likuiditetit. Këto ndërhyrje u shoqëruan me 
veprime ndaluese të prirjes nënçmuese të monedhave përkatëse kundrejt monedhës 
së përbashkët evropiane, të shfaqur që prej fillimit të këtij viti. 

Tabelë 4. Ndryshimet vjetore të disa treguesve makroekonomikë.

Vendet Prodhimi i 
brendshëm bruto Eksportet agregate Investimet e huaja direkte 

(për qind ndaj PBB - së)
h:1 T:3 h:1 T:3 h:1 T:3

Kroaci 3.9 1.6 7.0 11.6 8.1 7.0
Maqedoni 6.0 5.5 12.1 16.8 6.7 8 .2
Serbi 7.3 4.9 40.3 29.8 9.0 1.5
Turqi 4.3 0.5 20.8 25.1 2.2 2.1

Burimi: Komisioni Evropian.

3. STaBILITETI I ÇMIMEVE DhE OBjEKTIVI I BaNKëS Së 
ShQIPërISë

Inflacioni mesatar vjetor gjatë vitit 2008 rezultoi 3.4 për qind, rreth 0.4 
pikë përqindjeje më i lartë se në vitin paraardhës. rritja e normës mesatare 
vjetore të inflacionit erdhi kryesisht si rezultat i rritjes së inflacionit bazë në 
nivelin 3.8 për qind gjatë periudhës së mësipërme, kundrejt 1.7 për qind që 
shënonte në vitin 2007. Inflacioni vjetor gjatë vitit 2008 u luhat ndjeshëm, 
duke marrë vlera nga 2.2 – 4.6 për qind, si pasojë e goditjeve me veprim të 
përkohshëm nga ana e ofertës. 

Në gjysmën e dytë të vitit, inflacioni vjetor shënoi 
vlera pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë, 
përkatësisht 3.0 për qind dhe 2.5 për qind në secilin 
tremujor. Në muajin dhjetor, ai shënoi vlerën më 
të ulët, 2.2 për qind. Ulja e normës së inflacionit 
gjatë kësaj periudhe qe rrjedhojë e lehtësimit të 
presioneve inflacioniste nga ana e faktorëve të 
ofertës dhe i kushteve monetare të përshtatshme 
për të plotësuar nevojat e ekonomisë. Gjithashtu, 
realizimi i shpenzimeve publike në përputhje me 
programin buxhetor, kontribuoi në mosgjenerimin e 
presioneve të mëtejshme inflacioniste. Në mungesë 
të goditjeve të papritura mbi stabilitetin financiar, 
mbi pritjet inflacioniste apo mbi faktorët e tjerë 
të ofertës, vlerësohet se balanca e rreziqeve për 

Grafik 5. Inflacioni vjetor sipas tremujorëve 
(në përqindje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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inflacionin gjatë periudhës në vazhdim mund të 
zhvendoset në kahun rënës.

Në përputhje me strategjinë e saj13, politika 
monetare e Bankës së Shqipërisë është e orientuar 
drejt përmbushjes së objektivit të saj kryesor: arritjes 
dhe ruajtjes së stabilitet të çmimeve. Vendimet e 
politikës monetare mbështeten në analizën dhe në 
vlerësimin e zhvillimeve ekonomike aktuale dhe të 
pritshme, si dhe në vlerësimin e rreziqeve që mund 
të çojnë në devijimin e inflacionit nga objektivi, 
duke pasur parasysh kohëvonesën me të cilën 
politika monetare ndikon mbi kërkesën dhe çmimet. 
Me qëllim kthimin e inflacionit brenda kufijve të 
intervalit të tolerancës, parandalimin e përkeqësimit 
të pritjeve inflacioniste dhe materializimin e efekteve 
të raundit të dytë të goditjeve nga ana e ofertës - në 

kushtet e forcimit të vazhduar të kërkesës së brendshme14 - Banka e Shqipërisë 
rriti tre herë normën bazë të interesit gjatë vitit 2007. Kjo politikë shtrënguese, 
rezultoi efektive në kontrollin e pritjeve inflacioniste dhe rrjedhimisht, në uljen 
e inflacionit gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008. Në të njëjtën kohë, 
rivendosja e balancave nga ana e ofertës – rënia e çmimeve të lëndëve të 
para në tregjet ndërkombëtare dhe oferta vendase në treg për prodhimet 
bujqësore – krahas shtrëngimit të standardeve të kredidhënies, dëshmuan se 
balancat makroekonomike në vend dhe kushtet monetare ishin të përshtatshme 
për të garantuar një normë inflacioni afër objektivit të synuar nga Banka 
e Shqipërisë. Gjatë vitit 2008, politika monetare ishte neutrale, dhe norma 
bazë e interesit u mbajt në nivelin 6.25 për qind. Parashikimet për inflacionin 
dëshmojnë për stabilizimin e tij pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë 
periudhës së ardhshme. Në një linjë me parashikimet e Bankës së Shqipërisë 
janë dhe pritjet e agjentëve ekonomikë, të cilat janë të ankoruara pranë nivelit 
prej 3 për qind të inflacionit.

3.1 EcUrIa E ÇMIMEVE Të KaTEGOrIVE KryESOrE Të ShPOrTëS

Ecuria e normës së inflacionit gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008, 
pasqyroi efektin global të rënies të çmimeve të mallrave të përdorimit të 
gjerë (kryesisht atyre ushqimorë dhe karburanteve), si dhe një konjukturë të 
favorshme çmimesh për mallrat dhe shërbimet në tregun vendas, si rezultat i 
mbulimit të kërkesës për to me një ofertë gjithnjë në rritje. Në përgjithësi, ky 
gjashtëmujor është karakterizuar nga norma vjetore të inflacionit relativisht 
më të ulëta në të gjitha kategoritë që ndikuan në rritjen e lartë të çmimeve 
gjatë periudhës gusht’07 - korrik’08. 

rënia më e ndjeshme u regjistrua në kategoritë “Ushqime të përpunuara” dhe 
“Mallra konsumi joushqimorë”, si rezultat i rënies së çmimeve të karburanteve 
që i paraprinë në këtë mënyrë, një rënieje të përgjithshme të çmimeve në treg. 
Presionet e ulëta inflacioniste që vinin nga konjuktura e çmimeve në tregun 

Grafik 6. Norma bazë e interesit të 
Bankës së Shqipërisë.

Burimi:  Banka e Shqipërisë.
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botëror, u favorizuan dhe nga oferta e kënaqshme 
e mallrave të prodhimit vendas, që pati shfaqjen 
më të plotë në çmimet e kategorisë “Ushqime të 
papërpunuara”, inflacioni i së cilës gjatë gjithë vitit 
2008 shënoi vlera negative. 

Kontributi i disa prej kategorive në inflacionin 
total, gjatë pjesës së dytë të vitit 2008, ka ndryshuar 
dukshëm madhësinë me të cilën ka ndikuar 
në normën vjetore të inflacionit, krahasuar me 
periudhën njëvjeçare paraardhëse. Kështu, kategoria 
“Ushqime të përpunuara”, megjithëse vazhdon të 
japë efektin kryesor në normën e përgjithshme të 
inflacionit, ka pothuajse përgjysmuar kontributin e 
saj në fund të vitit krahasuar me periudhën shkurt 
- qershor, duke patur një ecuri  që i afrohet vlerave 
të shënuara para fillimit të krizës së çmimeve vitin e 
kaluar. rënia e çmimeve të kësaj kategorie duke filluar nga muaji gusht’08, 
ishte kryesisht rezultat i lehtësimit të presioneve të forta inflacioniste që vinin 
nga tregjet e huaja të këtyre mallrave, por njëkohësisht dhe nga shuarja - në 
pjesën më të madhe - e efekteve të rritjes së çmimit të bukës në periudhën 
gusht’07 - shkurt’08. 

Inflacioni vjetor i grupit “Ushqime të papërpunuara” vazhdoi të shënojë 
vlera negative edhe gjatë muajit dhjetor (-0.3 për qind). Inflacioni i kësaj 
kategorie ka rënë mesatarisht me 2.3 pikë përqindjeje që nga dhjetori i vitit 
të kaluar. artikujt e kësaj kategorie ndikohen kryesisht nga çmimet e frutave 
dhe perimeve, të cilat janë shumë të luhatshme dhe me natyrë sezonale. 
Oferta e prodhimit vendas gjatë vitit 2008 gjykohet se ka qenë e kënaqshme 
(për shkak të motit të mirë), duke rritur ofertën në tregun vendas dhe duke 
kompensuar njëkohësisht inflacionin e importuar që përçohet nga çmimet e 
larta të këtyre mallrave në tregjet e vendeve partnere kryesore të Shqipërisë. 

T3-07 T4-07 T1-08 T2-08 T3-08 T4-08
Ushqime të përpunuara (pp) 1.6 2.4 2.5 2.9 2.3 1.7
Bukë dhe drithëra (pp) 0.7 1.2 1.4 1.7 1.3 1.0
Alkol dhe duhan (pp) 0.2 0.� 0.1 0.1 0.0 0.1
Ushqime të papërpunuara (pp) 0.6 0.5 -0.3 -0.4 -0.9 -0.1
Fruta (pp) 0.2 0.4 0.5 0.3 -0.1 -0.1
Perime (pp) 0.� -0.1 -0.9 -0.2 -1.� -0.7
Shërbime (pp) 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5
Çmime të administruara (pp) 0.4 0.1 0.3 0.7 0.8 0.3
Lëndë djegëse dhe energji (pp) 0.2 0.0 0.2 0.6 0.6 0.7
Strehim (pp) 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Mallra konsumi joushqimorë 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2
Mallra konsumi afatgjatë (pp) 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v, %) 3.6 3.6 3.7 4.2 3.0 2.5

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Vlera e normës së inflacionit vjetor të grupit “Shërbime” në gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2008 ishte 5.6 për qind. Kjo vlerë ishte rreth 2 pikë përqindjeje më 

Grafik 7. Kontributi i kategorive në inflacionin vjetor 
(në pikë përqindjeje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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e lartë se ajo e inflacionit mesatar të 6 muajve të fundit të vitit 2007. Inflacioni 
i kësaj kategorie pësoi rritjen më të lartë në periudhën qershor - tetor 2008, si 
rezultat i rritjes së akumuluar të çmimeve të shërbimeve hoteleri dhe restorante 
dhe në mënyrë të veçantë, të shërbimeve të transportit shkaktuar nga kriza e 
çmimit të naftës. Kështu, çmimet e shërbimeve hoteliere dhe të restoranteve 
janë rritur mesatarisht me 2.5 për qind, ndërkohë që shërbimet e transportit 
duke filluar nga muaji qershor’08, kanë shënuar një normë mesatare të lartë 
inflacioni prej  20 për qind në nivel vjetor. 

Kategoria “Strehim” ka shënuar norma shumë të ulëta të inflacionit që 
prej muajit shtator të vitit 2007, si rezultat i qëndrueshmërisë së çmimeve të 
qirasë. Çmimet e kësaj kategorie kanë pësuar një rritje mesatare prej 0.5 
për qind gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që rritja në katër vitet paraardhëse 
(2003-2007) ka qenë mesatarisht 4.3 për qind. Në gjashtëmujorin e dytë të 
vitit 2008, çmimet e kësaj kategorie kanë mbetur të pandryshuara në nivel 
mesatar. Çmimet e qirasë janë ndikuar vazhdimisht nga ndryshimet në çmimet 
në tregun e banesave duke pasqyruar situatën që ka mbizotëruar në këtë treg 
gjatë vitit të kaluar.

Çmimet e administruara u rritën mesatarisht me 3.6 për qind në 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2008. Inflacioni vjetor i këtij grupi ka ardhur në 
rënie që prej marsit të këtij viti, menjëherë pas rritjes së çmimit të energjisë 
elektrike. Në tremujorin e dytë rritja ishte mesatarisht  6.2 për qind ndërsa 
në tremujorin e fundit të vitit kjo rritje ra në nivelin 2 për qind. rënia ishte 
kryesisht rezultat i uljes së çmimeve në zërin “komunikim” në tremujorin e 
fundit të vitit 2008, me rreth 19.2 për qind.

Çmimet e grupeve “Mallra të konsumit afatgjatë” dhe “Mallra konsumi 
joushqimorë” kanë pësuar rënie gjatë këtij gjashtëmujori. Brenda grupit të 
parë, grupmallrat “Pajisje audio-vizuale” kanë vazhduar të regjistrojnë vlera 
negative të normës vjetore të inflacionit, e cila në gjashtëmujorin e dytë të vitit 
2008 shënoi vlerën – 5.5 për qind.

Brenda kategorisë së dytë, çmimet e karburanteve pësuan një rënie të 
ndjeshme në muajin e fundit të vitit me 7.7 për qind, që së bashku me vlerën 
negative të muajit nëntor përbëjnë uljet e para të normës së inflacionit për 
nënkategorinë “Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit” (ku përfshihet 
dhe nafta), pas një periudhe të gjatë me inflacion të lartë që fillon në mesin e 
vitit 2007. Pavarësisht se rënia e çmimit të karburanteve në tregun vendas nuk 
ka patur ritmet e pritura nga ana e konsumatorëve - gjithsesi ka qenë më e 
dukshme krahasuar me disa muaj më parë - ky faktor i ndërthurur me situatën 
e kënaqshme të çmimeve në tregun e mallrave ushqimorë dhe atë të furnizimit 
me energji elektrike, kanë krijuar një klimë të karakterizuar nga presione të 
ulëta në inflacionin e brendshëm. 
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3.2 PrIrjET INFLacIONISTE BaZUar Në MaTjE Të TjEra Të 
INFLacIONIT

Në tërësi, viti 2008 regjistroi vlera mesatare të inflacionit total dhe atij 
bazë më të larta sesa prirjet e tyre historike. Megjithatë, zhvillimet në vlerat 
e inflacionit total gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008, konverguan 
drejt mesatares së vlerave të matjeve kryesore të 
inflacionit bazë (2.5-3.0 për qind) apo drejt prirjes 
afatgjatë të  tij. Prirja rënëse e inflacionit vjetor bazë 
gjatë pjesës së dytë të vitit 2008, konfirmon frenimin 
e presioneve inflacioniste - të përcaktuara më së 
shumti nga faktorët e kërkesës - në ekonominë e 
vendit.

Inflacioni bazë, i matur nga metoda e përjashtimit 
të përhershëm, rezultoi rreth 3.0 për qind në muajin 
dhjetor 2008, duke shënuar vlerën më të ulët të 
tij gjatë vitit 2008. Megjithë zhvillimet pozitive në 
inflacionin bazë, kryesisht gjatë tremujorit të katërt, 
mesatarja 12-mujore e vlerave të tij rezultoi mbi 
atë të inflacionit total vjetor. Zhvillimet botërore në 
çmimet e mallrave të konsumit, në çmimet e lëndëve 
bazë dhe në çmimet e prodhimit, prekën në mënyrë 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 8. Inflacioni vjetor sipas kategorive të mallrave dhe shërbimeve
(në përqindje).
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Grafik 9. Ecuria e inflacionit vjetor bazë, total 
dhe e normës bazë të interesit (në përqindje).

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të
Bankës së Shqipërisë.
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të pashmangshme edhe ecurinë e çmimeve të disa mallrave bazë të shportës 
së konsumit vendase, me çmime thuajse “të ngrira” apo me qëndrueshmëri të 
lartë relative në kohë. Në veçanti, nëngrupi “Bukë dhe drithëra”, konsiderohet 
si “përgjegjësi” kryesor i vlerave të larta të inflacionit bazë, gjatë gjithë vitit 
2008. Nëse ai do të përjashtohej nga matja përkatëse, inflacioni do të 
rezultonte mjaft i qëndrueshëm dhe pranë vlerës 2 për qind.

Prirja rënëse në inflacionin e mallrave dhe të shërbimeve me çmime të 
tregtueshme, vlerësohet si kontribuesi kryesor në frenimin e presioneve 
inflacioniste, në ekonominë e vendit gjatë pjesës së dytë të vitit 2008. Në 
përgjigje të ritmeve më të përmbajtura të rritjes së çmimeve në vendet partnere 
kryesore tregtare të Shqipërisë dhe në Eurozonë, si edhe të çmimeve të lëndëve 
të para dhe atyre bazë, inflacioni i tregtueshëm për pjesën e dytë të vitit 2008, 
rezultoi 2.1 për qind15. Në muajin dhjetor’08, inflacioni i tregtueshëm shënoi 
vlerën 1.3 për qind, më e ulta që nga vjeshta e vitit 2007.

Tabelë 6. Matje të ndryshme të inflacionit vjetor bazë dhe sipas sektorëve të çmimeve 
(në përqindje)16.

Ndryshimet vjetore të indeksit të çmimeve Peshat në shportën 
e IÇK (%) 2006 2007

2008 Mesatare 
12-mujoreT1 T2 T3 T4

Total (IÇK) 100.0 2.4 2.9 3.7 4.2 3.0 2.5 3.4
a. Bazë (përjashtim i përhershëm) 77.0 1.1 1.7 3.7 4.1 3.7 3.2 3.8
- Bazë (përjashtim i përhershëm, 
pa “bukën dhe drithërat”) 70.0 1.1 1.1 1.9 2 2.2 2.1 2.1

b. Bazë (mesatare e reduktuar 30%) Mesatare për 2008
60.0 0.7 0.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7

Mesatare e dy matjeve (a dhe b) 68.5 0.9 1.2 2.7 2.9 2.7 2.5 2.8

Sipas sektorëve të çmimeve
I tregtueshëm 62.0 1.7 2.3 3.9 4.1 2.4 1.9 3.1
I patregtueshëm 38.0 3.7 3.9 3.4 4.4 4 3.5 3.8
- I patregtueshëm pa çmimet 
e administruara 33.0 3 2.7 2.9 2.8 3.0 1.9 2.7

Burimi: INSTAT, llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Inflacioni në sektorin e patregtueshëm të çmimeve të mallrave dhe të 
shërbimeve regjistroi gjithashtu, ritme më të moderuara rritjeje në tremujorin 
e fundit të vitit 2008 (3.5 për qind). Pavarësisht kësaj, niveli mesatar vjetor i tij 
rezultoi relativisht i lartë, për efekt të vendimeve administrative të marra gjatë 
këtij viti për rritjen e çmimeve të disa mallrave dhe shërbimeve “sensitive” për 
buxhetin e konsumatorëve. Përjashtimi i efektit të këtyre të fundit, do ta ulte 
inflacionin mesatar vjetor të matjes përkatëse me rreth 1 pikë përqindjeje apo 
drejt vlerës 2.7 për qind. Prirja në rënie e mesatares së matjeve të inflacionit 
bazë dhe atij të patregtueshëm, të zhveshur nga efektet administrative, kryesisht 
gjatë dy tremujorëve të fundit të vitit 2008, dhe konvergimi i vlerave të dy 
matjeve të lartpërmendura pranë nivelit 3 për qind për vitin 2008, konfirmojnë 
zbutjen e presioneve inflacioniste nga krahu i kërkesës dhe qëndrimin e drejtë 
të politikës monetare në vendimmarrje, në harkun kohor të dy viteve të fundit. 
Kjo e fundit, rezulton të ketë kontribuar në balancimin më të mirë të faktorëve 
të krahut të ofertës, të cilët kanë qenë mjaft aktivë në rritjen e vlerave të 
inflacionit gjatë pjesës së parë të vitit 2008 në ekonominë vendase. 
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4. ZhVILLIMET MaKrOEKONONOMIKE DhE NDIKIMET Në 
INFLacION

4.1 KërKESa aGrEGaTE DhE EcUrIa E PrODhIMIT

aktiviteti ekonomik në vend, gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2008, ka vijuar të regjistrojë ritme rritjeje 
të larta. Shifra e afarizmit në vëllim17, shënoi një 
rritje vjetore rreth 19.1 për qind. Kontribuesi kryesor 
në rritjen e shifrës së afarizmit në vëllim ishte sektori 
i prodhimit, ku dega “ndërtim” vijon të ketë peshën 
kryesore të kontributit në këtë sektor. 

Zhvillimet pozitive në prodhimin vendas gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2008, mbështeten edhe 
nga rritja e treguesit të tendencës ekonomike 
(TTE18), vlerësuar mbi opinionet e bizneseve dhe 
të konsumatorëve ashtu si edhe në tremujorin 
paraardhës.  

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, rritja vjetore 
e shifrës së afarizmit në vëllim regjistroi një ritëm 
më të lartë për sektorin prodhues. Për industrinë, 
ky tregues u rrit rreth 5 herë më shumë në nivel 
vjetor krahasuar me dy tremujorët e parë të vitit, 
duke arritur në 15.6 për qind. Industria përpunuese, 
regjistroi një rritje vjetore prej rreth 18.5 për qind. 
Shifra e afarizmit në vëllim për aktivitetin ndërtues, 
ka ruajtur ritmet e larta të rritjes së gjysmës së 
parë të vitit, duke arritur në rreth 51.1 për qind në 
terma vjetorë. Investimet në projekte madhore të 
infrastrukturës rrugore dhe dalja e lejeve të ndërtimit 
nga “ngërçi i tejzgjatur”, gjykohet të kenë nxitur 
rritjen e lartë të ritmeve të aktivitetit ndërtues, gjatë 
nëntë muajve të parë të vitit 2008. 

rritja vjetore e shifrës së afarizmit në vëllim për 
sektorin e shërbimeve gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2008, rezultoi rreth 13.3 për qind. Ecuria më 
e mirë e këtij treguesi u evidentua nga aktivitetet 
e transportit dhe komunikacionit. aktiviteti tregtar, 
gjatë tremujorit të tretë të vitit, regjistroi një rritje prej rreth 12.2 për qind, 
ndërkohë që ai i hoteleve qëndroi në nivele thuajse të njëjta me ato të një viti 
më parë.

Grafik 10. Kontributet e sektorëve të ekonomisë 
(në pikë përqindjeje) në rritjen ekonomike.

Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë:
korrik-shtator’08, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 11. Treguesi i tendencës ekonomike 
(boshti djathtas) dhe ndryshimi vjetor i shifrës së 

afarizmit (boshti majtas).

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Treguesit kryesorë të sektorit energjitik evidentuan një ecuri pozitive gjatë 
periudhës korrik-nëntor 2008. Situata e favorshme hidrike, ndikoi në rritjen 
e ndjeshme të prodhimit të brendshëm, që u shoqërua me rënie të importeve 
të energjisë. 

 2005 2006 2007 2008
Prodhimi neto 3.6 8.0 -50.4 50.6
Importi -58.9 87.6 318.5 -32.8
Shpërndarja 1.9 9.1 -15.0 15.0
   humbjet në shpërndarje 20.3 19.0 -33.9 8.1
      humbjet teknike 8.5 21.1 -33.5 17.1
      humbjet jo-teknike 39.5 16.4 -34.4 -3.8
Kufizimet 475.3 -47.0 288.7 -18.8
Kërkesa e brendshme 8.0 2.4 2.5 8.9
Energjia e konsumuar 0.2 29.1 -7.5 13.1
   Konsumi i faturuar -5.6 -1.1 3.5 16.2
   Konsumi i pafaturuar 39.5 169.0 -26.1 5.8
   Konsumi familjar -5.5 -0.8 -4.0 10.7
   Konsumi jofamiljar -5.6 -1.6 14.8 23.0

Burimi: KESH.

Gjatë kësaj periudhe, kërkesa e brendshme për energji u rrit me rreth 9 për 
qind, ku kontributin kryesor e dha sektori privat. rritja e nivelit të arkëtimeve 
me 10.1 për qind në periudhën korrik - nëntor 2008, vlerësohet të reflektojë 
jo vetëm përmirësimin e nivelit të faturimit, por edhe rritjen vjetore të çmimit 
të këtij produkti në treg.

Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë korrik-shtator 2008.
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Grafik 12. Ecuria e shifrës së afarizmit në vëllim (ndryshime vjetore, rregulluar 
sezonalisht), për sektorin e prodhimit dhe shërbimet.

Hapësirë informuese: Rëndësia e statistikave të plota tremujore për 
Produktin e Brendshëm Bruto.

Përdorimet e statistikës së PBB-së tremujore
Një nga treguesit thelbësorë të Llogarive Kombëtare tremujore, është Produkti 

Tabelë 7. Ritmi i rritjes 
vjetore të treguesve 

të bilancit të energjisë 
elektrike gjatë periudhës 

korrik –  nëntor (në 
përqindje).
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i Brendshëm Bruto (PBB) tremujor. Ai jep informacion makroekonomik me bazë 
tremujore. Si i tillë ai informon më shpesh se sa treguesi vjetor i PBB-së, mbi ecurinë 
e ekonomisë në periudhat korente. Të dhënat tremujore të PBB-së, luajnë një rol 
të rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes ekonomike. Ato ofrojnë indikatorë të 
cilët informojnë më në kohë se sa të dhënat vjetore, mbi zhvillimet dhe aktivitetin 
ekonomik në një vend apo grup vendesh. Të dhënat tremujore të PBB-së ndihmojnë 
analizat ekonomike. Ato arrijnë të ekzaminojnë aktivitetin ekonomik dhe nivelin e tij 
krahasuar me prirjen afatgjatë apo me ciklin e biznesit duke gjykuar mbi luhatjet dhe 
pikat e kthesës në ekonomi, në një moment të caktuar brenda vitit. PBB vjetore tenton 
“të fshehë” apo “të sheshojë” këto lëvizje, sepse ato kanë prirje të shuhen në kohë. 
Të dhënat e PBB-së tremujore shërbejnë si lëndë e parë në: procesin e parashikimit 
dhe të modelimit të treguesve makroekonomikë në terma afatshkurtër e afatmesëm; 
procesin studimor dhe analitik. Përgjatë  15 viteve të fundit, metodologjitë e llogaritjes 
së serive të PBB-së tremujore po tentojnë drejt standardizimit, në mënyrë që treguesit 
e tyre të jenë të krahasueshëm ndërmjet vendeve dhe grup-vendeve. 

Mbi seritë e PPB-së tremujore të publikuara nga institucionet ndërkombëtare
oECD dhe Eurostat ofrojnë një bazë të pasur të dhënash mbi seritë kohore të 
PBB-së tremujore (sipas vendeve/grup-vendeve si edhe PBB totale e përbërësve të 
kësaj statistike). Ndër komponentët e saj, më të rëndësishmit janë: PBB sipas llojit të 
shpenzimeve dhe sipas llojit të aktivitetit; formimi i kapitalit fiks bruto sipas sektorëve 
dhe llojeve të prodhimeve; konsumi privat përfundimtar sipas llojit të shpenzimeve 
dhe të objektit. Të gjitha këto seri janë  të shprehura në çmime konstante dhe 
korente. Gjithashtu, në bllokun e të dhënave të PPB-së tremujore jepen edhe seritë 
e financimit të formimit të kapitalit  dhe të PBB-së sipas strukturës së kostos, me 
çmime korente19. 

Disa aspekte metodologjike të vlerësimit të PBB-së tremujore në Shqipëri
Vlerësimi i parë zyrtar i PBB-së tremujore në Shqipëri u realizua nga INSTAT. Ai u 
shoqërua nga një publikim i veçantë (dhjetor 2008), në të cilin përkrah rezultateve 
u dhanë edhe disa shpjegime metodologjike20. Publikimi i parë PBB-së tremujore, 
shtrihet për periudhën T1:2004–T�: 2008 duke ruajtur konsistencën me rritjet 
vjetore të kaluara të PBB-së. Seria e PBB-së tremujore është e ndërtuar në bazë të 
vlerësimeve tremujore për PBB sipas sektorëve të ekonomisë, në formë indirekte. 
Metoda indirekte, ka përdorur tregues të ndryshëm ekonomikë (mujorë dhe 
tremujorë) që ndihmojnë në vlerësimin e zhvillimeve makroekonomike në vend në 
periudhat paraardhëse. Evidentimi i lidhjeve ekonomike kohore ndërmjet treguesve 
konjukturalë, ka ndihmuar në vlerësimin e vlerës së shtuar sipas sektorëve të 
ekonomisë. zhvillimet në treguesin e shitjeve në ekonomi (një nga treguesit më të 
korreluar me prodhimin), kanë përcaktuar ritmet në treguesin e vlerës së shtuar. Kjo 
metodë, mundëson përfshirjen e informacionit konjuktural disponibël për periudhat 
e kaluara, për të rezultuar në vlera të PBB-tremujore për ekonominë dhe sipas 
sektorëve, në periudhat që pasojnë. Vlerësimet janë kryer me çmime korente dhe 
çmime konstante (mesatarja e çmimeve gjatë vitit 2005). Seritë e publikuara janë 
të pastruara nga efektet stinore (rregullim sezonal, stinor apo desezonalizim). PBB-
ja tremujore është subjekt i rishikimeve në të ardhmen. Të dhënat e PBB-së janë 
shprehur si ritme të ndryshimit tremujor dhe vjetor të vlerave të PBB-së. 

Drejt përdorimit të PBB-së tremujore
Banka e Shqipërisë si përdoruese e gjerë e statistikave zyrtare, analizon disa tregues 
që lidhen me zhvillimet në sektorin real të ekonomisë. Setit të statistikave afatshkurtra 
(INSTAT), shitjeve në vlerë absolute (INSTAT), treguesve të besimit të biznesit dhe të 
konsumatorëve (BSh), vlerësimeve dhe parashikimeve për tregues makroekonomikë 
(BSh), i shtohet edhe PBB tremujore (INSTAT). Përdorimi i këtij treguesi, në analiza 
në shërbim të vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë, do të realizohet në mënyrë 
graduale për disa arsye të rëndësishme. 
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Së pari, PBB tremujore nuk është matje por një vlerësim që bëhet subjekt i rishikimit 
të vazhdueshëm. Matja e një treguesi ka një shkallë shumë më të lartë saktësie se 
sa vlerësimi i tij, proces i cili  është më i ekspozuar ndaj elementeve të pasigurisë.  
Së dyti, Banka do ta vlerësojë serinë e PBB-së tremujore përgjatë një kohe të 
mjaftueshme, pasi të realizojë analizat e konsistencës me një sërë treguesish 
të sektorit real të ekonomisë. Ky hap i shërben analizës së vendimmarrjes së 
deritanishme dhe asaj të së ardhmes.
Së treti, disponimi i një serie më të gjatë të PBB-së tremujore dhe madje edhe me 
metodën e shpenzimeve, do të ndihmonte ekspertët e Bankës, në veçanti  për 
analizat e konsistencës.
Në përfundim, kërkohet një familjarizim më i plotë i ekspertëve me metodologjinë 
e vlerësimit të PBB-së tremujore, gjë që i shërben analizave të sakta të ekonomisë 
që Banka realizon. janë këto analiza që mbështesin vendimmarrjen e politikës 
monetare. Njohja e mirë e të gjitha aspekteve metodologjike, përbën një fazë 
paraprake shumë të rëndësishme, që do t’i shërbejë përdorimit të drejtë të këtij 
treguesi në të ardhmen. 

ÇMIMET E BANESAVE 
Çmimet e banesave në tremujorin e katërt të vitit 2008, pësuan një rënie 

të lehtë vjetore (0.9 për qind), që pasoi rënien më të dukshme të indeksit të 
çmimit të banesave21 në tremujorin paraardhës22 (4.3 për qind). Ndryshimi 
vjetor mesatar i indeksit të çmimit të banesave për vitin 2008, rezultoi -0.3 për 
qind, në kontrast me normat dyshifrore rritëse të shënuara përgjatë periudhës 
2005-2007 (mesatarisht +16 për qind). Në krahasim me tremujorin e 
mëparshëm, në tremujorin e katërt të vitit 2008, indeksi i çmimit të banesave 
u rrit me 12 për qind. Ecuria e çmimeve të banesave, që nga tremujori i parë 
i vitit 2008, ka shoqëruar rritjen e numrit të lejeve të ndërtimit. Në fund të 
tremujorit të tretë, treguesi i vlerës së lejeve të ndërtimeve për banim, rezultoi 
rreth 10 herë më i lartë sesa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

Ecuria e qirasë së banesave në vitin 2008, paraqet luhatshmëri më të lartë 
se çmimet e  banesave, por me një tendencë më të qartë drejt rënies. Në 

tremujorin e katërt të vitit 2008, indeksi i qirasë ra 
me 4.9 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar. Ndërsa, krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm, indeksi i qirasë u rrit me 12 për qind. 
rritjet në terma tremujorë të indeksit të çmimit të 
banesave dhe të qirasë, lidhen kryesisht me faktorë 
sezonalë. 

Koeficienti që matet si raport i indeksit të çmimit 
të banesave ndaj atij të qirasë23,  në tremujorin e 
katërt të vitit 2008 nuk paraqet ndryshime ndaj 
tremujorit paraardhës, duke ndjekur prirjen afatgjatë 
të tij. Ecuria në kohë e këtij raporti tregon se, duke 
filluar nga fundi i vitit 2006, çmimet e banesave janë 
rritur më shpejt se sa qiraja për to. Vlerën më të lartë 
raporti e shënoi në tremujorin e tretë të vitit 2007, 
dhe më pas ka shfaqur shenja rënieje. Gjithsesi, 

Grafik 13. Raporti çmim/qira i banesave dhe 
ecuria afatgjatë e këtij raporti.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

T2-98

T4
-98

T2-9
9

T4
-9

9

T2-0
0

T4
-0

0

T2-01

T4
-01

T2-0
2

T4
-0

2

T2-0
3

T4
-0

3

T2-0
4

T4
-0

4

T2-0
5

T4
-0

5

T2-0
6

T4
-0

6

T2-07

T4
-07

T2-0
8

T4
-0

8

Çmimi/qira Ecuria afatgjatë



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

Hapësirë informuese: Vështrim krahasues mbi çmimin e banesave 
dhe të qirasë.24

Çmimet e banesave janë rritur ndjeshëm në dhjetëvjeçarin e fundit. Indeksi i 
çmimit të banesave - i cili i referohet vetëm qytetit të Tiranës - pasi ka shënuar 
vetëm norma rritjeje pozitive, duke filluar që nga viti 200�, në vitin 2008 
shfaqi shenja të ngadalësimit. Në të kundërt, indeksi i qirasë së banesave, 
megjithëse ka regjistruar norma vjetore më të luhatshme sesa indeksi i çmimit 
të banesave, paraqet një prirje të përgjithshme në rënie. Për periudhën 1998-
2008, norma mesatare vjetore e ndryshimit të indeksit të çmimit të banesave 
rezulton rreth 9 për qind. Të dhënat e tregut të banesave - tregojnë se rritja 
e çmimeve të tyre është ngadalësuar në fillim të vitit 2008. Nëse rënia e 
çmimeve në tremujorin e fundit deflatohet me inflacionin e matur, atëherë 
rënia e çmimit të banesave në terma realë do të ishte edhe më e madhe (� 
për qind). Rritja e çmimit në kryeqytet nuk paraqitet e njëtrajtshme: rritja e 
çmimeve në zonën e qendrës është dy herë më e lartë sesa rritja e çmimeve 
në periferi. Ngadalësimi i rritjes së çmimeve të banesave është shoqëruar 
nga një rritje e numrit të lejeve të ndërtimit në tremujorin e parë të vitit 2008 
(21 për qind), pas një periudhe njëvjeçare rënieje. Nga ana tjetër, sipas 
vrojtimit të aktivitetit kreditues, kushtet e kreditimit që bankat kanë aplikuar 
për kredinë për banesa janë shtrënguar, çka mund të ketë ndikuar në uljen 
relative të kërkesës.

Raporti çmim/qira25 ka ardhur në rritje. Megjithëse gjatë vitit 2008 ky tregues 
ka shfaqur prirje rënëse në tremujorin e fundit të vitit, vlera e tij është 1.9 
herë më e madhe sesa mesatarja afatgjatë e tij (1998-2008). Ky tregues 
sugjeron se çmimet e banesave janë rritur më shpejt se qiratë e tyre. 

Grafiku i mëposhtëm tregon se ndonëse çmimi në vendin tonë është 
relativisht i ulët krahasuar me vendet e tjera, kostoja e qiramarrjes është 

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT.

Grafik 1. Ndryshimet vjetore të 
çmimeve të banesave, nominale 

dhe reale.

Grafik 2. Ecuria e indeksit të 
çmimit dhe të qirasë.
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raporti çmim/qira aktualisht është rreth 2 herë më i lartë sesa mesatarja e tij 
për periudhën 1998-2008.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

më e ulta. Bazuar në të dhënat më të fundit, raporti i çmimit të një banese 
mesatare me koston vjetore të qirasë për të njëjtën banesë, shënon një nga 
vlerat më të larta ndër vendet e marra në shqyrtim.

*Treguesi është llogaritur duke pjesëtuar çmimin mesatar të një banese në qendër të 
qyteteve kryesore me sipërfaqe 120 m2, me koston e qirasë mesatare për të njëjtat 

banesa të shumëzuar me 12 muaj: Treguesi=    
çmim

         qira vjetore

Burimi: Banka e Shqipërisë, Global Property Guide dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 3: Çmimi dhe qiraja mesatare për një banesë mesatare 
(vendndodhje në qendër të qytetit dhe me sipërfaqe 120 m2 ).
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4.1.1 Zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë 

LLoGARIA KoRENTE DHE zHVILLIMET Në TREGTINë E jASHTME  
Tremujori i tretë i vitit 2008 regjistron një rritje të deficitit korent me 48 

për qind në terma vjetorë, duke arritur në rreth 252 milionë euro. raporti i 

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së.

Grafik 14. Llogaria korente (majtas)  dhe bilanci i pagesave (djathtas) në 
përqindje ndaj PBB-së.
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tij ndaj PBB-së vlerësohet të ketë arritur në rreth 13.7 për qind, rreth 5 pikë 
përqindjeje më i lartë se në të njëjtën periudhë të vitit 200726. Në thellimin 
e deficitit korent gjatë kësaj periudhe, kontribuoi jo vetëm rritja e deficitit 
tregtar, por edhe ngushtimi i bilancit pozitiv të llogarisë së të ardhurave dhe 
të transfertave korente.

Vëllimi i transaksioneve korente u rrit me 4.4 për qind në terma vjetorë. 
Shpenzimet korente shkuan kryesisht për blerje mallrash dhe shërbimesh 
(95 për qind), ndërsa të ardhurat korente, në pjesën më të madhe, hynë në 
formën e transfertave korente private dhe të shërbimeve të udhëtimit (56 për 
qind)27. Deficiti i tregtisë në mallra shënoi një rritje vjetore prej 10.5 për qind 
gjatë periudhës së mësipërme, duke u vlerësuar në rreth 28 për qind e PBB-
së. Bilanci i llogarisë së shërbimeve regjistroi një suficit prej rreth 74 milionë 
eurosh, ku shërbimet e udhëtimit kontribuan përkatësisht me 83 për qind dhe 
78 për qind, në eksportin edhe importin e shërbimeve. rezultati neto pozitiv 
prej 63.2 milionë eurosh në llogarinë e të ardhurave, shënoi një rënie vjetore 
prej 14.6 për qind, ku kontributin kryesor e dha tkurrja e të ardhurave hyrëse 
nga puna28. Të ardhurat nga investimet - kryesisht ato të portofolit - janë rritur 
me 11.4 për qind. Dërgesat e emigrantëve regjistruan një rënie vjetore prej 
28.2 për qind gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, duke financuar rreth 30 
për qind të deficitit tregtar në mallra. 

Shkëmbimet tregtare gjatë periudhës korrik-nëntor 2008 u rritën me 
15.4 për qind në terma vjetorë, duke arritur në 1,95 miliardë euro. Gjatë 
kësaj periudhe, importi dhe eksporti i mallrave shënoi një rritje vjetore prej 
përkatësisht 15.23 për qind dhe 16.09 për qind, dhe shkalla e mbulimit të 
importit nga eksporti rezultoi 25.3 për qind. Në qoftë se do të përjashtonim 
kontributin e kategorisë së lëndëve djegëse, rritja e importit dhe e eksportit të 
mallrave gjatë periudhës së mësipërme do të ishte përkatësisht 13.8 për qind 
dhe 15.2 për qind. 

Muaji nëntor regjistron një rënie të lehtë, në terma vjetorë, si në vlerën e 
importeve ashtu edhe të eksporteve. Kontributin kryesor e dha rënia e importit 

Burimi: Llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 15. Kontributi i grupmallrave në ritmin rritës të importeve (majtas) dhe 
eksporteve (djathtas), në pikë përqindjeje. 
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dhe e eksportit të lëndëve djegëse me përkatësisht 39 dhe 45 për qind, duke 
vijuar prirjen e muajve paraardhës. rritjen më të lartë vjetore në vlerën e 
importit e regjistrojnë kategoritë: “materiale të papërpunuara”, “makineri dhe 
pajisje”, “mallra të përpunuar”, dhe “pije dhe duhan”. Në uljen e importit 
të lëndëve djegëse, gjykohet të kenë ndikuar kryesisht kushtet e favorshme 
klimaterike në vend.

Përsa i përket eksporteve, kategoritë “yndyrnat bimore dhe shtazore”, 
“lëndë djegëse”, dhe “pije dhe duhan”, shënuan rënien më të lartë vjetore 
në vlerë. Ndërsa, rritje regjistruan eksportet e kategorive: “produkte kimike”, 
“mallra të përpunuar” dhe “ushqime e kafshë të gjalla”. 

GrUPMaLLraT IMPOrTE EKSPOrTE
Nëntor’08 Ndryshimi (%) Nëntor’08 Ndryshimi (%)

Ushqime & kafshë të gjalla 34.65 -29.37% 4.24 18.23%
Pije dhe duhan 8.44 35.29% 0.10 -18.38%
Materiale të papërpunuara 8.00 46.16% 7.54 -8.11%
Lëndë djegëse 39.50 -38.71% 3.25 -44.96%
yndyrna bimore dhe shtazore 2.80 -28.67% 0.00 -86.76%
Produkte kimike 31.03 -0.08% 0.93 139.90%
Mallra të përpunuar 84.30 36.05% 20.51 31.89%
Makineri dhe pajisje 75.20 38.04% 3.89 5.67%
Mallra të tjerë të përpunuar 30.98 -21.90% 33.52 -10.43%
Mallra të paklasifikuar diku tjetër - - - -
Total 314.90 -0.44% 73.98 -1.21%

Burimi: Llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Struktura e shkëmbimeve tregtare sipas vendeve partnere, dëshmon një 
përqendrim të lartë të tyre me vendet e BE-së, rreth 62 për qind. Partnerët 
kryesorë tregtarë sipas vëllimit të përgjithshëm të shkëmbimeve tregtare nga 
vendet e BE-së mbeten Italia, Greqia dhe Gjermania29, ndërsa nga vendet 
joanëtare të BE-së evidentohen Kina, Turqia, Maqedonia e Kosova30.

Tabelë 8. Importet 
dhe eksportet sipas 

grupmallrave (milionë 
euro) dhe ndryshimet 

vjetore.

Hapësirë informuese: Indekset e vlerës njësi, indekset e vlerës dhe 
indekset e vëllimit në tregtinë e jashtme.

Indekset e vlerës njësi në tregtinë e jashtme llogariten nga INSTAT, mbështetur në 
statistikat e detajuara sipas produkteve, në vlerë dhe sasi, të siguruara çdo muaj nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Këto indekse tregojnë ndryshimet në çmimet 
mesatare të importeve dhe eksporteve të agreguara, duke supozuar që sasitë e 
importuara dhe të eksportuara mbeten të pandryshuara�1. Pra, nuk janë indekse 
çmimesh në kuptimin e ngushtë të fjalës, por indekse të vlerës mesatare që shprehin 
ecurinë e raportit vlerë/sasi të shkëmbyer, në raport me një periudhë referuese�2. 
Vlerat mesatare llogariten fillimisht në nivel të detajuar dhe pastaj kalohet në nivel 
të agreguar, duke përdorur si koeficient ponderimi vlerat e tremujorit të vrojtuar. 
Megjithatë, indekset e vlerës njësi ashtu si dhe indekset e tjera në përgjithësi, 
paraqesin përparësitë dhe kufizimet e tyre��. Nga indeksi i vlerës njësi mund të 
gjenerohet edhe një indeks tjetër i rëndësishëm, Indeksi i Kushteve të Tregtisë (IKT), 
i cili jepet nga formula e mëposhtme: 
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IKT = (Indeksi i vlerës njësi për eksportin/ Indeksi i vlerës njësi për importin) *100

Nëse vlera e Indeksit të Kushteve të Tregtisë rritet, ky zhvillim konsiderohet si një 
lëvizje e favorshme, pasi një njësi eksporte mund “të blejë” më shumë importe. 
Nëse vlera e indeksit të mësipërm zvogëlohet, atëherë ky zhvillim konsiderohet si 
jo i favorshëm nga pikëpamja tregtare, pasi një njësi eksporte do të jetë e aftë “të 
blejë” më pak importe. Për shembull, në rastin tonë, ky indeks prej disa tremujorësh 
shënon ritme rritjeje të larta pozitive, çka përbën një zhvillim pozitiv në vetvete, 
pavarësisht se gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 vërehet një prirje rënëse në 
ritmin rritës të tij. 

Ndërsa, Indeksi i Vlerës së Importit (Eksportit), është sa 
i thjeshtë për t’u llogaritur po dhe aq i rëndësishëm për 
llogaritjen e disa indekseve të tjera. Kjo, pasi raporti midis 
indeksit të vlerës së importit (eksportit) me indeksin e 
vlerës njësi të importit (eksportit), jep indeksin e vëllimit 
të importit (eksportit). Indeksi i vlerës llogaritet me anë 
të formulës së mëposhtme:

Indeksi i vlerës = (Vi / Vo)*100

Vi = vlera korente e importeve ose eksporteve në 
periudhën referuese;
Vo = mesatarja aritmetike e vlerave të importeve apo 
eksporteve në vitin bazë.

Nga ku:

Indeksi i vëllimit = (Indeksi i vlerës / Indeksi i vlerës 
njësi)*100

Një prej objektivave kryesorë të analizave ekonomike është kuptimi, analizimi dhe 
arsyetimi mbi ndryshimet në ekonominë e një vendi përgjatë një periudhe të caktuar 
kohore. Për këtë, është e nevojshme të mund të dallohet midis zhvillimeve që 
shkaktohen thjesht si pasojë e ndryshimeve në çmime, dhe atyre që shkaktohen edhe 
nga faktorë të tjerë si për shembull, ndryshimet në sasinë apo cilësinë e mallrave, të 
cilave iu referohemi me termin “ndryshime në vëllim”. Pikërisht, indekset e vëllimit 
ofrojnë një konceptim më të gjerë të këtyre ndryshimeve duke na ardhur në ndihmë, 
për të dalë me konkluzione të sakta mbi faktin se zhvillimet në shkëmbimet tregtare 
të një vendi me pjesën tjetër të botës, iu dedikohen zhvillimeve në ecurinë e çmimeve 
apo për shembull, atyre në kërkesën e vendeve partnere tregtare. 

Grafik 1. Indeksi i Kushteve të Tregtisë për 
Shqipërinë (boshti majtas) dhe ndryshini vjetor i tij 

(boshti djathtas, në përqindje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
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LLoGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE
Tremujori i tretë i vitit 2008, regjistron një vlerë pozitive të fluksit neto në 

llogarinë kapitale dhe financiare prej rreth 170 milionë eurosh ose 44 për 
qind më i ulët në terma vjetorë. rreth 27 milionë euro kanë hyrë në formën e 
transfertave kapitale dhe 142 milionë euro në formën e detyrimeve financiare 
të rezidentëve. Fluksi neto i kësaj llogarie financon rreth 67 për qind të deficitit 
korent dhe vlerësohet në 10.3 për qind e PBB-së. Investimet e huaja direkte 
neto gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, vlerësohen në nivelin 124 milionë 
euro ose rreth 45 për qind më të ulta se në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë.
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Zëri “gabime dhe harresa” rezultoi me një vlerë pozitive prej 201 milionë 
eurosh në fund të tremujorit të tretë, duke bërë që bilanci i përgjithshëm i 
pagesave të regjistrojë vlera pozitive që reflektohen në rritje të mjeteve të 
rezervës me 118.5 milionë euro. Niveli i rezervës valutore të vendit ishte rreth 
1.6 miliardë euro, i mjaftueshëm për mbulimin e 4 muajve importe mallrash 
dhe shërbimesh34.

4.1.2 Treguesit fiskalë dhe politika fiskale

Politika fiskale e ndjekur gjatë vitit 2008, rezulton brenda kornizës së 
përcaktuar në kuadrin makroekonomik dhe fiskal për periudhën trevjeçare 
2008-2010. Natyra ekspansioniste e politikës fiskale të ndjekur pas 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, është reflektuar në zgjerimin e deficitit 
buxhetor, i cili në fund të muajit nëntor’08 shënoi një nivel prej 22.0 miliardë 
lekësh.  

Tabelë 9. Ecuria e treguesve kryesorë fiskalë deri në nëntor, 2007-2008.
 realizimi në 2008 

(miliardë lekë)
Kumulative
(miliardë lekë)

realizim i planit 11-mujor35 
(në %)

 T 1 T 2 T 3 Nëntor ‘08 Nëntor ‘07 Nëntor ‘08 Nëntor ‘07
Të ardhura totale 63.6 71.4 73.9 262.5 226.4 96.42 96.10
  • Tatime dhe dogana 46.9 49.2 53.9 185.9 160.3 97.85 98.70
       - TVSh 24.0 25.7 28.3 97.6 80.1 101.79 100.40
       - Tatim fitimi 6.1 3.8 3.6 16.8 18.9 100.10 91.50
       - akciza 6.5 8.4 9.9 29.9 26.1 88.71 100.90
       - Tatimi mbi të ardhura personale 4.8 5.2 6.7 20.4 12.9 99.87 114.20
  • Pushteti vendor 2.4 3.1 2.9 10.4 8.6 76.50 73.40
  • Kontribute nga sigurimet sociale 11.1 11.3 11.8 43.2 36.9 94.29 95.90
  • jo tatimore 3.1 7.4 5.1 21.6 19.3 111.61 92.60
Shpenzime totale 53.1 84.2 80.1 284.4 222.3 92.09 85.00
  • Shpenzime korente 48.1 59.8 61.8 212.8 189.4 94.29 91.80
       - Personeli 14.2 15.8 16.4 58.1 50.9 98.14 93.00
       - Interesa 6.9 8.1 7.9 28.6 22.9 97.66 88.90
       - Operative dhe mirëmbajtjeje 3.7 6.8 6.2 22.2 19.5 89.11 93.80
       - Sigurime sociale 16.6 18.4 20.4 68.1 62.1 96.81 97.70
       - Pushteti vendor 3.8 6.7 6.7 22.4 16.7 83.85 77.50
       - Shpenzime të tjera 2.6 3.4 3.5 11.8 10.2 92.35 84.00
  • Shpenzime kapitale 5.1 22.9 17.5 69.2 32.8 87.72 61.10
Balanca buxhetore 10.5 - 12.8 - 6.1 - 21.9 4.2 59.87 - 16.10
   • Financim i brendshëm -  10.6 11.8 -   11.5 -  11.2 -   6.8 - 179.45 - 39.50
         - Privatizime 0.1 0.3 0.4 1.0 13.2 35.25 109.50
         - huamarrje e brendshme 5.5 6.1 1.9 2.7 11.8 79.50 61.40
   • Financim i huaj 0.1 1.1 17.6 33.1 2.6 109.08 30.50

Burimi: Ministria e Financave.

Të ardhurat buxhetore vijuan të paraqesin një ecuri të kënaqshme edhe 
gjatë periudhës korrik–nëntor 2008. Të ardhurat e vjela deri në fund të muajit 
nëntor, kanë përmbushur planin 11-mujor të Ministrisë së Financave me rreth 
96.4 për qind. Diferencën më të madhe të planit me faktin e të ardhurave 
totale, e mbartin zërat e akcizave dhe të të ardhurave nga pushteti vendor. 
Mosrealizimi i planit 11-mujor me rreth 3.8 miliardë lekë për të ardhurat nga 
akcizat, mund të konsiderohet pasojë e rënies së çmimeve të mallrave subjekt 
akcize 36, në tregjet botërore.
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Në terma nominalë, akumulimi i të ardhurave për 11 - mujorin regjistroi një 
vlerë prej 262.4 miliardë lekësh, duke shënuar njëkohësisht rritjen më të lartë 
vjetore (16 për qind) të nëntë viteve të fundit. Krahas zërave që historikisht kanë 
kontribuar pozitivisht në rritje, TVSh-ja, akcizat dhe kontributet për sigurime 
sociale, gjatë këtij viti spikat dhe zëri i tatimit mbi të ardhurat personale, 
kontributi i të cilit ka ardhur në rritje. 

Krahasuar me dy vitet e mëparshme, pas fundit të gjashtëmujorit të parë të 
vitit 2008, Ministria e Financave ka qenë më aktive në kahun e shpenzimeve 
buxhetore. Niveli i programuar për 11-mujorin, është realizuar me rreth 92 për 
qind, ndërsa në muajin dhjetor mbarten dhe rreth 21 për qind e shpenzimeve 
totale të planifikuara për vitin 2008 37.

Shpenzimet e realizuara deri në fund të muajit nëntor’08, shënojnë një rritje 
vjetore prej rreth 28 për qind, e cila sikurse dhe për të ardhurat buxhetore,  
përfaqëson normën më të lartë të kësaj dekade. 
Kontribuesit kryesorë mbeten shpenzimet për pagat 
dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore. Gjatë vitit 
2008, shpenzimet për investime - të cilat në masën 
50 për qind përbëhen nga shpenzimet për ndërtimin e 
rrugës Durrës – Kukës - kanë kontribuar në rritjen totale 
të shpenzimeve me rreth 6.8 pikë përqindjeje 38. Në të 
njëjtën kohë, 11-mujori i vitit 2008, shënon raportin 
më të lartë të shpenzimeve kapitale (rreth 24 për qind) 
ndaj totalit të shpenzimeve të 9 viteve të fundit39.

Ndonëse të ardhurat kanë shfaqur një përshpejtim 
në ritmin e rritjes gjatë muajve tetor dhe nëntor 2008, 
rritja e shpenzimeve me ritme më të larta se të ardhurat 
ka sjellë për  pasojë një thellim të deficitit buxhetor, i cili 
në fund të muajit nëntor ‘08 arrin nivelin e 21.9 miliardë 
lekëve, kundrejt 36.6 miliardë lekë të planifikuar.

Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 16.  Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve deri në fund të muajit 
nëntor,  për periudhën 1999- 2008 (në miliardë lekë).
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Grafik 17. Ndryshimi vjetor nominal i të ardhurave 
dhe shpenzimeve deri në fund të muajit nëntor,  

për periudhën 2000 – 2008 (në përqindje).

Burimi: Ministria e Financave.
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Duke filluar nga fundi i gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, në ndryshim nga 
e njëjta periudhë e dy viteve të mëparshme, balanca buxhetore ka regjistruar 
vlera negative, të cilat kanë qëndruar nën nivelin e programuar nga Ministria 
e Financave. 

 
FINANCIMI I DEFICITIT BUxHEToR
Deficiti buxhetor i krijuar pas gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, është 

financuar kryesisht me burime të huaja. Vlera më e lartë e huamarrjes së 
brendshme të qeverisë është shënuar në muajin shtator ’08, me rreth 13.4 
miliardë lekë. Në muajt pasardhës, kjo vlerë është reduktuar për të arritur në 
fund të muajit nëntor nivelin e 2.7 miliardë lekëve. reduktimi i huamarrjes 
së brendshme, është rezultat i mungesës së kërkesës së tregut për disa prej 
instrumenteve të borxhit, të emetuara nga qeveria në muajt tetor dhe nëntor 
2008.  

Tabelë 10. Financimi i deficitit buxhetor për periudhën 11-mujore, 2001-2008 (në 
miliardë lekë).
Nëntor 
‘01

Nëntor 
‘02

Nëntor 
‘03

Nëntor 
‘04

Nëntor 
‘05

Nëntor 
‘06

Nëntor 
‘07

Nëntor 
‘08

Balanca buxhetore -   27.5 - 27.9 - 25.6 -  24.8 - 16.3 0.2 4.2 - 21.9
• Financim i brendshëm 18.2 13.5 19.4 19.7 11.9 -   5.8 -  6.8 - 11.2
  - Privatizime 12.7 0.4 0.9 9.1 0.9 2.1 13.2 1.0
  - huamarrje e brendshme 10.1 15.2 19.1 13.1 15.9 4.6 11.8 2.7
• Financim i huaj 9.2 14.4 6.2 5.1 4.3 5.6 2.6 33.1

Burimi: Ministria e Financave.

Financimi i huaj i deficitit për 11-mujorin shënon nivelin 33.1 miliardë lekë, 
kundrejt 30.3 miliardë lekëve të planifikuara. Pjesa më e konsiderueshme 
përfaqëson huanë e marrë për financimin e rrugës Durrës–Kukës. Në të 
njëjtën kohë, thellimi i mëtejshëm i deficitit primar, sidomos gjatë tre muajve 
më të fundit të vitit 2008, pasqyron rritjen e stokut të borxhit publik, kryesisht 
atij të huaj. 

Grafik 18. Shuma rrëshqitëse e deficitit primar për 
12 muajt e mëparshëm,  dhjetor ‘99-nëntor ’08 

(në miliardë lekë)40.

Burimi: Ministria e Financave,
llogaritje të specialistëve të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 19. Përbërja e borxhit të brendshëm sipas 
instrumenteve gjatë 2004-2008 (nominale, në 

miliardë lekë).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në fund të vitit 2008, stoku i borxhit afatshkurtër përfaqëson rreth 62 për 
qind të totalit të borxhit të brendshëm, nga 67 për qind që rezulton në fund të 
vitit të kaluar. Zgjatja e maturitetit të portofolit të letrave me vlerë të qeverisë, 
përfaqëson një prej përparësive të politikës së huamarrjes së brendshme. 

4.1.3 Zhvillimet monetare 

Ecuria e treguesve monetarë gjatë gjysmës së dytë të vitit ka rezultuar 
përgjithësisht e qëndrueshme, por duke shfaqur shenja ngadalësimi të rritjes 
gjatë fundit të periudhës. ritmi mesatar vjetor i rritjes së agregatit M3 gjatë 
kësaj periudhe u luhat rreth vlerës 13 për qind, ndërsa agregati i parasë në 
lekë, M2, vijoi prirjen rritëse. Ecuria e mjeteve të brendshme neto pasqyroi 
ngadalësim të kërkesës për para në muajin nëntor, krahasuar me ritmet e 
rritjes gjatë pjesës tjetër të vitit. 

Krijimi i flukseve monetare është mbështetur kryesisht në financimin e 
sektorit privat, i cili edhe pse ka shfaqur ngadalësim të ritmeve të rritjes gjatë 
dy muajve të fundit, vijon të jetë i lartë. Kredia për sektorin privat ka vazhduar 
të dominojë zgjerimin monetar me rreth 10 pikë përqindje në terma të M3. 

Norma vjetore e zgjerimit të parasë së gjerë ka pësuar një rritje të lehtë 
në tremujorin e tretë duke arritur në mbi 14 për qind, ndërsa në fundin e 
periudhës është stabilizuar në nivelet e pjesës së parë të vitit. Ngadalësimi 
i ofertës monetare në muajt e fundit reflekton ritmin në ulje të rritjes vjetore 
të depozitave në total në 11 për qind, përkundrejt mesatares vjetore prej 
17.2 për qind. ritmi në rritje i depozitave në lekë gjatë pjesës së dytë të vitit 
ndryshoi kah në fund të periudhës, duke arritur në nivelin prej 7 për qind. 
Depozitat në valutë shfaqën tendencë ngadalësimi në gjysmën e dytë të vitit, e 
cila u përqendrua kryesisht në dy muajt e fundit, me një normë vjetore rritjeje 
prej 16.2 për qind krahasuar me mesataren prej 25.3 për qind të tremujorit 
të tretë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 20. Ecuria vjetore e treguesve monetarë.
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Në terma kohorë, ky ngadalësim ka rezultuar më i ndjeshëm për depozitat 
me afat të individëve, të cilat kanë edhe peshën më të madhe në totalin e 
depozitave, si dhe depozitat pa afat të bizneseve. ritmi i depozitave me afat 
të individëve ka vijuar prirjen rritëse të gjysmës së parë të vitit, me përjashtim 
të dy muajve të fundit kur është shfaqur një ngadalësim i tij në rreth 15.6 për 
qind. Ecuria e depozitave me afat të bizneseve është karakterizuar nga një 
luhatshmëri e lartë. Zhvillimet e muajve të fundit në tregjet ndërkombëtare 
financiare janë shoqëruar me tërheqjen e një pjese të depozitave nga sistemi 
bankar si pasojë e pasigurive të krijuara. Megjithë rënien në ritmin e depozitave 
në valutë, kontributi i tyre në zgjerimin e M3-it vazhdon të jetë i lartë. Pesha e 
tyre në totalin e depozitave rezultoi në 43.8 për qind në fundin e periudhës, 
përkundrejt 33.4 për qind për të njëjtën periudhë të vitit të  kaluar.

Norma mesatare vjetore e rritjes së agregatit M2 gjatë pjesës së dytë të vitit 
u zgjerua në mbi 10 për qind, e përqendruar kryesisht në fundin e periudhës. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 21. Ecuria e depozitave sipas monedhës dhe maturimit.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 22. Ecuria e përbërësve të agregatit monetar në lekë (M2).
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Kontributin më të madh në rritjen e M2-it e dha komponenti i parasë jashtë 
bankave. Presionet rënëse të M2-it, si pasojë e ngadalësimit në ritmin e  rritjes 
së depozitave në lekë, u amortizuan nga rritja më e shpejtë e parasë jashtë 
bankave, e cila arriti 21.2 për qind. raporti i parasë jashtë bankave ndaj 
M2 në fund të nëntorit arriti në nivelin 32.8 për qind, duke qëndruar mbi 
nivelin mesatar të këtij raporti për vitin 2008. rrjedhimisht, edhe agregati 
M1 pësoi rritje me rreth 14 për qind gjatë kësaj periudhe. Kjo prirje është 
pasqyruar gjithashtu edhe në krijimin e parasë me shkallë të lartë likuiditeti, 
bazës monetare. Në terma nominalë vjetorë, baza monetare është rritur në 
9.3 për qind në pjesën e dytë të vitit, krahasuar me 7.6 për qind të së njëjtës 
periudhë të vitit të kaluar.

Në gjysmën e dytë të vitit 2008 vihet re një ngadalësim i kërkesës për 
para, si nga sektori privat ashtu edhe nga ai publik. rritja vjetore e kredisë, 
mesatarisht prej 44 për qind, ka shënuar rënie gjatë kësaj periudhe krahasuar 
me gjashtëmujorin e parë kur ajo u rrit mesatarisht me 46 për qind. Ngadalësimi 
në ritmet e rritjes së kredisë paraqet kreditimin më të ulët të individëve si dhe 
rritjen më të ulët të kredisë në valutë. Ndërkohë edhe treguesi i kredisë të re 
të disbursuar në fund të periudhës tregon vlerat më të ulta për vitin 2008 si 
dhe krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë. 

Megjithë ngadalësimin e ritmit të rritjes së kredisë, sistemi bankar po 
mbështet gjithmonë e më shumë aktivitetin ekonomik në vend. Treguesit e 
ndërmjetësimit, të ndikuar edhe nga ngadalësimi më i ndjeshëm i ritmeve të 
rritjes së ofertës monetare dhe depozitave janë rritur me përkatësisht në 50 
për qind dhe në 63 për qind përkundrejt 45 për qind dhe 55 për qind, që 
shënonin në fund të qershorit 2008.

Struktura e portofolit të kredisë sipas monedhave mbas muajit shtator shfaq  
rritje të normës vjetore të rritjes së kredisë në lekë në 35 për qind, e ndikuar 
kryesisht nga kreditimi më i lartë i bizneseve në lekë. Ndërkohë që kreditimi 
në valutë, për të njëjtën periudhë, paraqet rënie të ritmeve vjetore në 46 për 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 23. Ecuria treguesve të kërkesës për para.
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qind përkundrejt mesatares 49 për qind të pjesës së parë të vitit. Kostoja e 
kredive në monedhë të huaj në dy muajt e fundit nuk duket të ketë ndjekur 
lehtësimin e kushteve monetare në tregjet ndërkombëtare, duke ruajtur nivelet 
e muajve të verës. ruajtja e niveleve relativisht të larta të normës së interesit 
dhe ngadalësimi i kreditimit në monedhë të huaj shprehin politika të reja të 
bankave, për t’u mbështetur më pak në kreditimin në valutë, në përgjigje të 
forcimit të rregulloreve të mbikëqyrjes si dhe të uljes së likuiditetit në valutë. 

Ecuria e portofolit të kredisë sipas klientelës tregon norma vjetore të rritjes 
më të larta të kredisë për biznese, në 44 për qind për gjashtëmujorin e dytë;  
krahasuar me mesataren prej 40 për qind në pjesën e parë. Ndërkohë, kredia 
për individë ka vazhduar të rritet me ritme më të ulta, në mesatarisht  39 për 
qind përkundrejt 52 për qind të rritjes mesatare vjetore të fillimvitit. Pjesa më 
e madhe e kredisë për biznese (80 për qind) financon sektorët kryesorë të 
ekonomisë: tregtinë (33 për qind); ndërtimin (22 për qind); dhe industrinë 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 24. Ecuria e portofolit të kredisë sipas monedhave.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 25. Ecuria e portofolit të kredisë sipas grupeve.
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(25 për qind). Në ndryshim nga pjesa e parë e vitit, në gjashtëmujorin e dytë 
vihet re një tendencë për zvogëlimin e portofolit të kredisë, për ndërtimin dhe 
tregtinë, dhe një rritje e lehtë për industrinë. rritja e portofolit të kredisë për 
sektorin e industrisë është ndikuar edhe nga rritja e kreditimit për kompaninë 
shtetërore KESh.

Zhvillimet e portofolit të kredisë në gjashtëmujorin e dytë të vitit tregojnë 
rënie të kontributit të kredisë për banesa në rritjet tremujore të kredisë totale, 
në ndryshim nga pjesa e parë. Në fund të periudhës, kredia për banesa është 
rritur në terma vjetorë me 40 për qind, krahasuar me rritjen mesatare prej 63 
për qind të tremujorit të parë. Tendenca e disa bankave për shtrëngimin e 
kushteve për këtë produkt, mund të ketë ndikuar në ngadalësimin e rritjes së 
këtij portofoli. Kontributi i kredisë për konsum në zgjerimin e kredisë totale, 
edhe pse në muaj të veçantë mund të ketë qenë i pranishëm, në përgjithësi 
për gjithë vitin 2008 shfaqet i reduktuar; një dukuri kjo e nisur që nga fundi 
i vitit paraardhës. rritja vjetore e kredisë për konsum në pjesën e dytë të vitit 
ishte e qëndrueshme, në 27 për qind.

KREDIA PëR SEKToRIN FISKAL
Gjatë pjesës së dytë të vitit vihet re fillimisht një rritje e pretendimeve neto ndaj 

qeverisë, në përgjigje të kërkesës më të lartë për fonde për të mbuluar deficitin  
fiskal. Deri në muajin shtator pretendimet neto ndaj qeverisë, në terma vjetorë 
shënuan rritje prej 13 për qind. Në muajin e fundit të periudhës, edhe pse 
qeveria ka patur një kërkesë të lartë për fonde, disa prej bankave maturuan 
një pjesë të portofolit të tyre të bonove të thesarit, duke ulur pretendimet e 
sistemit bankar ndaj autoritetit fiskal. rritja vjetore e pretendimeve neto ndaj 
qeverisë prej 5 për qind,  shënoi në muajin nëntor vlerën më të ulët për vitin 
2008. 

Në fund të muajit nëntor kreditimi i sektorit publik përbënte vetëm 43 për 
qind të kërkesës së brendshme për para, duke shënuar reduktim të ndjeshëm 
në 4 vitet e fundit. Të dhënat paraprake nga tregu primar për muajin dhjetor, 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 26. Përbërja e portofolit të kredisë sipas qëllimit.
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tregojnë zgjerim të portofolit të bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë  si 
dhe një pjesëmarrje më të lartë të bankave në tregun e letrave me vlerë. Në 
muajin dhjetor, vihet re një zhvendosje e mëtejshme e financimit të bankave 
drejt instrumenteve afatgjata. 

4.2 EcUrIa E TrEGUT Të PUNëS DhE PaGaVE 

4.2.1 Tregu i punës 

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, tregu i punës regjistroi një rritje në 
numrin mesatar të të punësuarve, ku kontributin kryesor e dha sektori privat 
bujqësor dhe ai jobujqësor. Numri mesatar i të papunëve ka regjistruar 
një rritje të lehtë krahasuar me një tremujor më parë. Norma e papunësisë 

ka ardhur në rënie, ndikuar kryesisht nga rritja e 
numrit mesatar të të punësuarve në sektorin privat 
bujqësor. Numri mesatar i të punësuarve gjithsej në 
fund të tremujorit të tretë të vitit, u rrit me rreth 3.3 
për qind krahasuar me tremujorin e mëparshëm. 
Numri mesatar i të punësuarve në sektorin privat 
bujqësor41 dhe jobujqësor u rrit përkatësisht me 
rreth 26,549 dhe 4,018 persona krahasuar me një 
tremujor më parë. rritja e punësimit rezultoi më e 
ndjeshme në sektorët e industrisë përpunuese dhe 
të ndërtimit, kryesisht si rezultat i peshës së lartë që 
zë numri i të punësuarve në ta.

Gjatë tremujorit të tretë të vitit, numri mesatar i të 
papunëve gjithsej regjistroi një rënie vjetore prej 1.5 
për qind. Norma e papunësisë arriti në 12.62 për 
qind, duke vijuar të ndjekë një prirje rënëse.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 27. Ecuria e kreditit të brendshëm dhe e financimit të qeverisë.
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Grafik 28. Numri mesatar i të papunëve të 
regjistruar gjithsej (boshti majtas) dhe norma e 

papunësisë (boshti djathtas). 

Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë
korrik-shtator 2008.
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4.2.2 Ecuria e pagave

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, ritmi vjetor 
i rritjes së pagave u ngadalësua si në sektorin 
shtetëror, ashtu edhe në sektorin privat. Niveli i 
pagës mesatare mujore në sektorin shtetëror42, 
u rrit me rreth 1.24 për qind në terma nominalë, 
krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më 
parë. Paga mesatare43 e regjistruar në ndërmarrjet 
ekonomike vlerësohet të jetë rritur me rreth 9.9 për 
qind gjatë tremujorit të tretë krahasuar me të njëjtën 
periudhë një vit më parë, ritëm rreth 2 herë më i ulët 
se gjatë gjysmës së parë të vitit. 

Në terma realë, rritja vjetore e pagës mesatare 
për këtë periudhë ka qenë rreth 6.7 për qind. ritmi i 
rritjes vjetore të pagës mesatare në terma nominalë, 
gjatë tremujorit të tretë, ishte më i ulët si për sektorin 
e industrisë në total ashtu edhe për sektorin e 
shërbimeve. Ndërkohë që, normat nominale të 
rritjes vjetore të pagës mesatare në ndërtim dhe 
në industrinë nxjerrëse ishin më të larta se gjatë 
tremujorit të dytë të vitit, përkatësisht 16.3 për qind 
dhe 13.9 për qind. Paga bazë minimale mujore, 
regjistroi nivelin e 17,000 lekë gjatë tremujorit të 
tretë të vitit, duke u rritur me rreth 6.3 për qind 
krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Gjatë kësaj 
periudhe, rritje më të lartë në terma tremujorë ka 
shënuar ndihma ekonomike mesatare e plotë (me 
rreth 5.84 për qind), ndërsa ndihma ekonomike 
mesatare e pjesshme u rrit me rreth 0.52 për qind. 

Grafik 29. Paga mesatare në sektorin e prodhimit 
dhe të shërbimeve (ndryshimet vjetore në 

përqindje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 30. Niveli i pagës mesatare mujore në 
sektorin shtetëror (ndryshimet vjetore në 

përqindje).

Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë
korrik-shtator 2008.
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Hapësirë informuese: Sinjalet kryesore nga prirjet në treguesit 
e produktivitetit të punës dhe të kostove të punës për njësi të 
prodhuar.

Presionet inflacioniste në terma afatmesëm, në një pjesë të rëndësishme shpjegohen 
nga  fakti se si dhe sa, ndryshimet në të ardhurat nga puna (paga etj.) mbështeten 
nga ndryshimet në produktivitetin e punës (PP). Treguesi që sintetizon relativisht 
mirë prirjet kryesore në tregun e pagave dhe të punës është ai kostove të punës 
për njësi të prodhuar (KNjP). Ai përcaktohet si kosto e punës që nevojitet për të 
prodhuar një njësi të prodhimit në një sektor, degë apo në ekonomi. I shprehur në 
indeks, ky tregues përdoret gjerësisht në analizat krahasuese ndërmjet sektorëve të 
një ekonomie apo ndërmjet ekonomive të ndryshme. Si i tillë ai zbulon aspekte të 
performancës së aftësisë konkurruese ndërsektoriale dhe ndërmjet vendeve. 

Në një ekonomi, rritja e vazhdueshme e KNjP do të jepte sinjale për shtim të 
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presioneve inflacioniste nga krahu i ofertës së brendshme, të materializuar në rritje 
të pritshme të çmimeve të prodhimit. Në një vështrim krahasues, prirja në rritje e këtij 
treguesi të një ekonomie në raport me atë të një ekonomie tjetër, do të sinjalizonte 
“humbje” të pozicionit konkurrues të ekonomisë së parë në fushën e tregut të punës 
dhe në atë të çmimeve. Ekonomia e dytë do të përbënte një treg më tërheqës për 
investime, sepse do të ofronte kosto relative më të ulëta pune dhe për pasojë çmime 
më të ulëta prodhimi e mundësi më të larta fitimprurëse për investitorët. 

Në përgjithësi, një vend mund të përmirësojë pozicionin e tij konkurrues ose duke 
ulur kostot nominale të punës për një të punësuar ose duke rritur performancën e 
produktivitetit të punës. Strategjitë në këtë fushë zgjidhen në përshtatje me kushtet 
ekonomike të vendit. Ato mund të konsistojnë: në moderim të ritmeve të rritjes së 
pagave, masë e cila do të tkurrte kostot e prodhimit; në rritje të produktivitetit, masë 
e cila do të mundësonte arritjen e niveleve më të larta të prodhimit; ndërthurje apo 
optimizim të të dyja strategjive të mësipërme për të siguruar zhvillime të përshtatshme 
në ritmet e KNjP. 

Prirje të PP dhe e KNjP në ekonominë  shqiptare
Treguesit e PP dhe KNjP mund të përafrohen duke shfrytëzuar të dhënat e ofruara nga 
statistikat afatshkurtra (SA). Indeksi i PP është llogaritur si raport i dy indekseve: atij 
të shifrës së afarizmit44 të rregulluar sezonalisht45 me atë të numrit të të punësuarve. 
Indeksi i KNjP, është llogaritur si raport i indeksit të pagës46 për një të punësuar 
me atë të produktivitetit. Transformimi i thjeshtë i formulave çon në një llogaritje 
më të drejtpërdrejtë të indeksit të KNjP: si raport i indeksit të fondit të pagave me 
atë të shifrës së deflatuar dhe të rregulluar sezonalisht të afarizmit. Publikimi i pritur 
i indeksit të vlerës së shtuar si pjesë e SA, do të ndihmonte në llogaritjen më të 
saktë të produktivitetit. Këta tregues janë llogaritur për sektorë të veçantë dhe për 
ekonominë në tërësi (përjashtuar bujqësinë). Ndërkohë që treguesit e mësipërm 
janë ndërtuar edhe duke e konceptuar ekonominë në dy sektorë: në të tregtueshëm 
dhe në të patregtueshëm. 

Në këtë hap sektori i tregtueshëm tërheq vëmendje të veçantë sepse: së pari, ecuria 
e produktivitetit në këtë sektor duhet “të bonifikojë” ritmet në rritje të produktivitetit 
në një ekonomi; së dyti, duke u vlerësuar si sektori konkurrues në tregjet e huaja, 
ai duhet të ofrojë mallra me çmime dhe kosto “tërheqëse” të punës - në parim ky 
sektor duhet të përfaqësojë përparësitë në aftësitë konkurruese të vendit. 

Në nivel ekonomie, deri në fund të vitit 2006, dy treguesit rezultojnë të kenë 
konverguar pranë vlerës 100 për qind apo raporti i tyre pranë njëshit. Duke filluar 
nga viti 2007, raporti ka qëndruar pothuaj gjatë gjithë kohës në favor të KNjP. Piku 
më i lartë i vijës së indeksit të KNjP (T2: 2007), i referohet kohës së zbatimit të 
masave të qeverisë, në përpjekje për të formalizuar më tej tregun e punës dhe atë 
të pagave.  Sektori i ndërtimit, paraqet divergjencat më të dukshme të indekseve, 
ku ai i kostove për njësi pune ka shfaqur rritjet më të theksuara.

Viti 2008, ka shënuar zhvillime relativisht pozitive të të dy treguesve: rënie të ritmeve 
të KNjP dhe rritje të ritmeve të PP. Sektori i tregtueshëm, dhe brenda tij ai i industrisë, 
janë sektorët me prirje më të shprehura konverguese të të dy indekseve. Industria 
është sektori ku rritja e indeksit të KNjP është mbështetur më shumë nga rritja e 
indeksit të PP, gjë që ka ndihmuar ruajtjen e qëndrueshmërisë në prirjen e treguesit 
PP për gjithë sektorin e tregtueshëm të ekonomisë. 

Vlerësime paraprake tregojnë se ruajtja e aftësive konkurruese, ndonëse ende 
të kufizuara të ekonomisë sonë në tregjet ndërkombëtare është mbështetur më 
së shumti nga industria, sektori që ka një peshë të konsiderueshme në eksportet 
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tona. Rezultatet paraprake të disa gjetjeve empirike - nën kufizimin e serive të 
shkurtra kohore - tregojnë se normat tremujore të ndryshimeve të të dy treguesve 
kanë korrelacion relativisht të lartë negativ. Kjo do të thotë se rritja tremujore e 
produktivitetit ndikon në rënien mesatare tremujore të kostos së punës për njësi të 
prodhuar. Në nivel ekonomie, për T2: 200�-T�:2008, shpjegueshmëria mesatare 
e luhatshmërisë tremujore të KNjP i dedikohet në rreth �2 për qind, faktorit të 
produktivitetit të punës. 

4.3 ÇMIMET E PrODhIMIT DhE Të IMPOrTIT

Presionet inflacioniste gjeneruar nga çmimet e importit dhe të prodhimit 
mbi nivelin e përgjithshëm të çmimeve të konsumit, kanë ardhur në rënie 
në tremujorin e tretë të vitit 2008. Për të dy këta tregues, çmimet e mallrave 
ushqimorë – që kanë dhe lidhjen më të fortë me shportën e mallrave të 
konsumit – kanë regjistruar rënien më të madhe në këtë periudhë. Indeksi 
i çmimit të prodhimit (IÇP) gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, pësoi një 
rritje prej 7.1 për qind krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë. 
Çmimet e prodhimit në industrinë nxjerrëse gjatë tremujorit të tretë, u rritën 
me 9.7 për qind në terma vjetorë ndërkohë që, gjatë gjysmës së parë të 
vitit ritmi mesatar i rritjes ishte rreth 4.2 për qind. Megjithëse ky grup zë një 
peshë të vogël ndaj peshës totale të grupeve në IÇP47, ai ka kontribuar me 
rreth 1 pikë përqindjeje në rritjen vjetore të IÇP-së. Gjashtëmujori i parë i vitit 
u karakterizua nga një rritje me ritme të përshpejtuara të çmimit të lëndëve 

Grafik:  Ecuria e indekseve të PP dhe e KNJP sipas sektorëve 
kryesorë dhe ekonomisë
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
Shënim: Ekonomia nënkupton vetëm sektorët e përfshirë në SA (industri, ndërtim dhe shërbime).

 Indekset janë bazuar në T1:2003, për të thjeshtëzuar aspektin krahasues të prirjeve të të dy 
treguesve.
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të para dhe të naftës në tregjet ndërkombëtare. Bizneset vendase, kryesisht 
ato që e importojnë lëndën e parë, u përballën me kosto më të larta të 
prodhimit, të cilat u përçuan pjesërisht edhe në tregun vendas. Pozicioni i 
fortë i monedhës vendase kundrejt dollarit amerikan, ndihmoi në zbutjen e 
përçimit të plotë të kostove tek bizneset. Nëngrupet “Industri ushqimore” dhe 
“Industri e produkteve ushqimore dhe pijeve”, të cilat qenë dhe dy ndër grupet 
më të prekura prej çmimeve të larta të lëndëve të para48, në tremujorin e tretë 
shënuan rënie të indekseve të kostos së prodhimit me 4.0 për qind krahasuar 
me tremujorin paraardhës. Kjo prirje duket të mos jetë përçuar në mënyrë të 
njëtrajtshme në indeksin e çmimeve të kategorisë “Ushqime të përpunuara” 
në shportën e IÇK-së. 

Tabelë 11. Normat vjetore të ndryshimit të disa përbërësve të IÇP-së dhe të IÇK-së të 
kategorisë “Ushqime të përpunuara” (në përqindje).

 IÇP IÇP Industria 
përpunuese gjithsej

IÇP Industria përpunuese 
ushqimore

IÇK- Kategoria “Ushqime 
të përpunuara”

IÇP Industria 
nxjerrëse

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 7.4 6.8 20.5 11.2 5.6
T2:08/T2:07 7.4 6.9 14.6 12.9 2.9
T3:08/T3:07 7.1 6.1 7.0 10.0 9.7

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Çmimet e importit49 kanë shënuar norma vjetore 
rritjeje negative, gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2008. Ndryshimi vjetor në tremujorin e tretë të 
vitit ishte -7.5 për qind, më i ulëti i regjistruar në 
tetë vitet e fundit. Tendenca në rënie e çmimeve të 
importit gjatë nëntëmujorit të parë të këtij viti, vërehet 
thuajse në të gjitha kategoritë: në mallrat kapitalë, 
të ndërmjetëm dhe në mallrat e konsumit. 

Inflacioni i importuar ka dhënë një ndikim 
pozitiv në rënien e çmimeve të konsumit në vend, 
shkaktuar nga rënia vjetore e çmimeve të importit 
dhe mbiçmimit të monedhës vendase ndaj dollarit 
amerikan (8.9 për qind ) dhe ndaj euros (0.5 për 
qind), në tremujorin e tretë të vitit. Zhvillimet në 
çmimet e importit janë reflektuar drejtpërdrejt në 
kategorinë e ushqimeve të përpunuara të shportës 

së mallrave të konsumit dhe në mënyrë të tërthortë në koston e prodhimit. 
Çmimet e importit të mallrave ushqimorë arritën nivelin më të lartë historik në 
tremujorin e dytë të vitit 2008, duke shënuar rritje vjetore prej 20 për qind. 
Kjo rritje, ushqeu rritjen vjetore të çmimit të prodhimit të mallrave ushqimorë 
(14.7 për qind) dhe rritjen vjetore të çmimeve të ushqimeve të përpunuara në 
shportën e konsumit (13 për qind).

Grafik 31. Ndryshimi vjetor i indekseve të 
mallrave përfshirë në IÇP (boshti djathtas) dhe 

IÇK    (boshti majtas).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Në tremujorin e tretë, çmimet e importit të 
mallrave ushqimorë ranë me 7.7 pikë përqindjeje, 
duke lehtësuar rënien e çmimeve të prodhimit të 
mallrave ushqimorë me 7 pikë përqindjeje dhe 
rënien e çmimeve të konsumit të ushqimeve të 
përpunuara me 3 pikë përqindjeje.

Në mungesë të të dhënave për tremujorin e katërt 
të vitit 2008, përafruesi për inflacionin e importuar, 
matur nga çmimet e konsumit të ushqimeve50 
të partnerëve kryesorë tregtarë (Itali dhe Greqi), 
dëshmon për vazhdim të rënies së inflacionit të 
importuar dhe në këtë tremujor. Ulja e normës 
vjetore të inflacionit të importuar  ka ardhur kryesisht 
nga rënia e çmimeve të ushqimeve në këto vende, 
ndërkohë që kursi i këmbimit të lekut ndaj monedhës 
evropiane51 qëndroi thuajse i pandryshuar në 
tremujorin e katërt. Inflacioni i importuar i mallrave 
ushqimorë u ul në terma vjetorë nga 6.2 për qind 
në tremujorin e dytë të vitit në përkatësisht 5.1 për 
qind dhe 4.5 për qind në dy tremujorët në vazhdim. 
Ky zhvillim, mbështeti rënien e inflacionit vjetor të 
grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” në vend, nga 
6.9 për qind në tremujorin e dytë përkatësisht në 
3.8 për qind për tremujorët e mbetur të vitit.

Çmimet e importit vijuan të ndikohen nga luhatjet 
e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Për 
pasojë, çmimi mesatar i naftës në tregun vendas, 
gjatë gjysmës së dytë të vitit, reflektoi prirje në rënie, 
të ngjashme me atë të tregut ndërkombëtar, por 
shkalla e luhatshmërisë e çmimit mesatar të naftës 
në tregun me pakicë rezultoi relativisht më e zbutur. 
Përçimi i kahut të ndryshimit të çmimit të naftës 
nga tregu ndërkombëtar në tregun vendas është 
realizuar me përafërsisht një muaj kohë vonesë. 

Gjatë muajve gusht-nëntor 2008, forcimi i 
dollarit amerikan kundrejt monedhës vendase si në 
terma mujorë ashtu edhe vjetorë, vlerësohet të ketë 
frenuar rënien e çmimit të naftës për litër në tregun 
me pakicë. Ndërkohë që, mbiçmimi i monedhës 
vendase në muajin dhjetor në krahasim me muajin 
nëntor’08, ka dhënë kontributin e tij në rënien e 
çmimit të naftës për litër. ritmi i kësaj rënieje ishte 
më i përshpejtuari i regjistruar këtë gjashtëmujor52.  

Grafik 32. Ndryshimet vjetore të indeksit të vlerës 
njësi për importet e mallrave të konsumit dhe të 

çmimeve të konsumit të ushqimeve të përpunuara 
(në përqindje). 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 33. Ndryshimet vjetore të çmimeve të 
huaja (boshti djathtas) dhe të kursit të këmbimit 

dhe indeksit të grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” në vend (boshti majtas).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 34.Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në 
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Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë, Bloomberg.
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4.4 PrITjET Për EcUrINë E ÇMIMEVE Në EKONOMI

Pritjet e agjentëve ekonomikë për inflacionin, bazuar në matjet nga vrojtimet 
e organizuara nga Banka e Shqipërisë53, kanë reflektuar në përgjithësi 
prirjen faktike të këtij treguesi. Bazuar në të dhënat më të fundit të vrojtimit të 
bankave në muajin janar ’09, pritjet e ekspertëve të bankave për inflacionin 
vjetor pas një viti janë lehtësisht më të larta se një muaj më parë. Bankat 

presin që vlera e inflacionit pas një viti të jetë +3.2 
për qind, rreth 0.1 pikë përqindjeje më e lartë se 
inflacioni i pritur në muajin dhjetor’08. Bazuar në 
shpërndarjen probabilitare të përgjigjeve të bankave 
- në vrojtimin e muajit janar’09 - sipas intervaleve 
të normës së inflacionit të pritur, probabiliteti që 
inflacioni pas 12 muajsh të jetë brenda intervalit 2-
4 për qind ka pësuar një rënie të lehtë prej 2 pikë 
përqindjeje, 56 për qind nga 58 për qind që ishte 
në muajin dhjetor’08. Gjithashtu, bankat e përfshira 
në vrojtimin e muajit janar’09, vlerësojnë lehtësisht 
në rritje rrezikun që inflacioni vjetor të devijojë 
nga intervali 2-4 për qind me një zhvendosje më 
të theksuar drejt vlerave më të ulta; probabiliteti që 
inflacioni të kalojë mbi kufirin 4 për qind dhe nën 
kufirin 2 për qind, llogaritet në 44 për qind kundrejt 
42 për qind që ishte një muaj më parë.

5. TrEGjET FINaNcIarE,  NOrMaT E INTErESIT DhE 
KUrSI I KëMBIMIT 

5.1 NOrMaT E INTErESIT 

TREGU NDëRBANKAR 
Normat e interesit në tregun ndërbankar janë zhvendosur në kahun 

rritës në gjashtëmujorin e dytë dhe kanë treguar luhatshmëri të theksuar, 
kryesisht gjatë muajve shtator-nëntor. Gjatë kësaj periudhe sistemi bankar 
ka vazhduar të karakterizohet nga mungesa e likuiditetit. Banka e Shqipërisë 
ka injektuar likuiditet nëpërmjet operacioneve të saj në treg të hapur me anë 
të marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes me afat javor. Faktorët kryesorë që 
kanë ndikuar janë kryesisht zhvillimet në aktivitetin depozitues të bankave 
si dhe efektet e veprimeve me buxhetin. Me qëllim qetësimin e tregut dhe 
normalizimin e aktivitetit në tregun ndërbankar, Banka e Shqipërisë gjatë 
kësaj periudhe ka zgjatur maturitetet e ankandeve të anasjellta të riblerjes si 
dhe më pas, ka ndryshuar formën e këtyre ankandeve duke e organizuar atë 
me çmim fiks dhe shumë të hapur, dhe ka kryer transaksione për blerje me 
të drejta të plota të letrave me vlerë. Këto masa kanë ndihmuar në rritjen e 
likuiditetit në tregun ndërbankar si dhe në plotësimin e kërkesave të bankave 
pjesëmarrëse.  

Grafik 35. Probabiliteti që inflacioni vjetor pas 1 
viti të jetë brenda intervalit 2-4 për qind, më i ulët 

se 2 për qind dhe më i lartë se 4 për qind.

Burimi: Vrojtimi mujor i bankave, Banka e Shqipërisë.
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Ndryshimi i formës së ankandeve nga Banka 
e Shqipërisë, krahas stabilizimit të tensioneve në 
tregun ndërbankar, ka ndikuar gjithashtu edhe në 
uljen e vëllimeve ditore të shkëmbyera. Krahasuar 
me gjashtë muajt e parë të këtij viti vëllimi i  
transaksioneve njëjavore është ulur mesatarisht me 
0.24 miliardë lekë ndërsa ai i atyre ditore është rritur 
me 0.15 miliardë duke arritur në 1.43 miliardë lekë, 
kryesisht i ndikuar nga vlerat e larta që u arritën 
në tremujorin e tretë. Në terma mesatarë, interesi 
njëditor në gjashtëmujorin e dytë u rrit në 5.99 për 
qind nga 5.46 për qind që ishte në gjashtëmujorin 
e parë, ndërsa ai 7-ditor është rritur në 6.36 për 
qind ose 0.49 pikë përqindjeje më shumë. 

TREGU PRIMAR
Ndryshe nga sjellja e interesave në tregun 

ndërbankar, tregu primar ka evidentuar rritje të yield-eve të letrave me vlerë të 
qeverisë që prej muajit nëntor. rritja e yield-eve në fund të tremujorit të katërt 
është e lidhur kryesisht me shtrëngimin e kushteve të likuiditetit në treg. 

Prirja rritëse e yield-eve të bonove të thesarit nisi në muajin nëntor, 
ndërkohë që tremujori i tretë ishte karakterizuar nga një prirje rënëse e tyre. 
Në këtë periudhë, tensionet e krijuara në likuiditetin e sistemit bankar bënë që 
pjesëmarrja në ankandet e letrave me vlerë të mos mjaftonte për plotësimin 
e kërkesës. Në këtë frymë, disa nga pjesëmarrësit preferuan të maturonin 
letra me vlerë duke ulur portofolin në këtë instrument. raporti i mbulimit 
të kërkesës për financim në muajt nëntor-dhjetor llogaritet mesatarisht 0.9, 
krahasuar me vlerën mesatare prej 1.2 në muajt e tjerë të vitit 2008. Yield-et 
pësuan rritje të konsiderueshme duke arritur nivelin maksimal prej 8.65 për 
qind për afatin 12-mujor ose rreth 60 pikë bazë mbi atë të fundtremujorit të 
tretë. Krahasuar me një vit më parë, kjo vlerë është 21 pikë bazë më e lartë, 

Grafik 36. Normat e interesit në tregun ndërbankar.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 37. Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar. 
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ndonëse edhe fundviti 2007 u karakterizua nga lëvizje e lartë e treguesit, si 
rrjedhojë e rritjes së kërkesës për financim. Një zhvillim i tillë u shfaq dhe këtë 
vit, por me intensitet më të ulët. 

Tregu primar i obligacioneve ka evidentuar të njëjtën prirje me atë të 
bonove të thesarit. Yield-et e obligacioneve janë rritur kryesisht nën efektin 
e mosplotësimit të kërkesës për financim me këto letra nga tregu. Në muajin 
dhjetor, yield-i i obligacioneve 2-vjeçare shënoi 8.95 për qind dhe ai i 
obligacioneve 5-vjeçare (me interes fiks) 9.75 për qind. Këto nivele tregojnë 
një rritje prej rreth 75 dhe 70  pikë bazë nga ato të fundit të tremujorit të 
tretë. 

Norma mesatare e yield-eve
Bono thesari Obligacione
3-m 6-m 12-m 2-vjeçare 5-vjeçare

2007 5.92 7.17 7.87 8.30 9.80
2008 6.26 7.39 8.15 8.40 9.25

Shtator 2008 6.25 7.33 8.02 8.20 9.05
Tetor 2008 6.23 7.20 7.94 8.15
Nëntor 2008 6.05 7.42 8.10 8.29 9.20
Dhjetor 2008 6.20 7.45 8.56 8.95 9.75

INTERESAT PëR DEPozITA DHE KREDI
Interesi mesatar i ponderuar i depozitave në lekë 

në përgjithësi është rritur gjatë muajve të verës, si 
pasojë e ofertave promocionale, duke arritur shifrën 
më të lartë 6.72 për qind në muajin gusht. Në muajin 
shtator janë regjistruar rënie të interesave me 0.61 
pikë përqindje. Kjo rënie vazhdoi edhe përgjatë 
muajve tetor, nëntor, si pasojë e korrigjimit të ofertave 
sezonale. Në dhjetor, të dhënat paraprake, tregojnë 
që sistemi bankar ka ofruar interesa relativisht të 
lartë për tërheqjen e depozitave, kryesisht për afatin 
e shkurtër.

Interesi mesatar i ponderuar në muajin nëntor 
ka shënuar 5.43 për qind, 1.29 pikë përqindje më 
poshtë se muaji gusht. Niveli mesatar i interesave 
mbetet 0.38 pikë përqindjeje më i lartë se një vit më 

parë (kur norma bazë u rrit me 0.25 pikë përqindjeje). Në terma mesatarë, 
norma e interesit për depozitat gjatë vitit 2008 ka qenë 0.93 pikë përqindjeje 
më e lartë se në vitin 2007 (ndryshimi i normës bazë në këtë periudhë ka qenë 
0.75 pikë përqindjeje). 

Interesat për depozitat me afat në euro në përgjithësi, kanë ndjekur të njëjtën 
lëvizje sezonale ndonëse jo me të njëjtin marzh. Pas rritjes promocionale të 
interesave në tremujorin e tretë ka patur rënie në vlerë mesatare të interesave 
me 0.24 pikë përqindje në muajt që ndjekin, duke shënuar 3.98 për qind në 
muajin nëntor. Në muajt tetor dhe nëntor nuk ka patur ndryshime të normës 

Grafik 38. Raporti i plotësimit të kërkesës për 
financim në ankandet e tregut primar dhe ndryshimi 

i yield-eve për obligacionet 2-vjeçare. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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mesatare të ponderuar të interesit për depozitat në 
euro. Pas uljes së normës bazë nga BQE, në muajin 
tetor, interesat e depozitave në euro nuk pësuan 
ulje. 

Spread-i i depozitave 12 mujore lekë–euro 
në muajin nëntor është 1.98 pikë përqindjeje, 
duke shfaqur prirje të lartë dhe të vazhdueshme 
konkurrenciale të sistemit bankar për depozitat në 
euro. 

Pjesa e dytë e vitit ka shënuar në përgjithësi 
një prirje të lehtë rritëse për normat e kredisë 
si në lekë dhe në euro, ndikuar kryesisht nga 
interesat afatshkurtër. Përgjithësisht, kredidhënia 
në monedhën evropiane përkon me zhvillimet në 
tregjet financiare ndërkombëtare. Sezonalisht, 
interesat janë ndikuar nga politika agresive të disa 
bankave të veçanta që zotërojnë pjesë të ndjeshme 
të tregut. 

Norma mesatare e ponderuar e interesit për 
kredinë në lekë shënoi 12.87 për qind në muajin 
nëntor, duke regjistruar rënie prej 0.20 pikë 
përqindjeje në krahasim me tetorin (kur norma 
e interesit ishte 13.06%). Kryesisht kredia është 
akorduar në financimin afatshkurtër dhe overdraftet 
për bizneset, në financimin e konsumit dhe në 
blerjen e pasurive të paluajtshme për individët. Këto 
të fundit, janë promovuar dhe nga ulje të interesave 
në këtë muaj.

Normat e interesit për kreditë në valutë kanë 
ndjekur zhvillimet në tregjet botërore, duke u 
përputhur me ndryshimet e Libor dhe Euribor edhe 
pse jo me të njëjtat marzhe. Norma e interesit për 
kreditë në euro, në muajin shtator rezultoi 8.7 për 
qind, 0.55 pikë përqindjeje mbi vlerën e saj në 
muajin korrik 2008. Kjo rritje, kryesisht reflekton 
politikat shtrënguese të ndjekura nga sistemi bankar 
gjatë këtij muaji. Në nëntor, norma e interesit u ul 
duke regjistruar 8.23 për qind. Kërkesa e lartë për 
kredi në euro, për të gjitha përdorimet e kryesisht, 
për pasuri të paluajtshme ka vazhduar edhe gjatë 
dy tremujorëve të fundit. 

Prej muajit gusht në vazhdim, duket se spread-
i kredi-depozita në lekë është rritur, ndikuar më 
së shumti nga ulja e interesit të depozitave pas 

Grafik 39. Interesi për depozitat 12-mujore në     
lekë dhe në euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 40. Diferenca midis interesit për depozitat 
12-mujore në lekë dhe atij në euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 41. Ecuria e interesit mesatar të ponderuar 
për kredinë në lekë dhe atë në euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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përfundimit të sezonit të verës. Në nëntor arriti 7.43 
pikë përqindjeje, 1.32 pikë përqindje më lart se 
në gusht. Norma e ndërmjetësimit në monedhën 
evropiane, megjithë prirjen rënëse afatmesme, në 
muajt tetor-nëntor ka reflektuar tendencë të lehtë 
shtrënguese, pasojë e zhvillimeve të fundit të sistemit 
bankar në kreditimin në valutë.

5.2  EcUrIa E KUrSIT Të KëMBIMIT 

Tendenca rënëse e kursit të këmbimit të lekut 
kundrejt shportës së monedhave kryesore euro dhe 
usd, e vënë re gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, i 
ka lënë vendin nënçmimit të tij në tremujorin e fundit. 
rënia në vlera negative të ndryshimeve të indeksit të 
kursit nominal efektiv të këmbimit ka rezultuar 3.5 

për qind në terma vjetorë dhe 3.9 për qind, në terma tremujorë. Ndryshimi 
i sjelljes në kahun negativ të kursit nominal të këmbimit reflekton, në një 
shkallë relativisht të lartë, nënçmimin e lekut kundrejt monedhës amerikane 
pavarësisht peshës së vogël (20 për qind) që zë ky raport në indeks. Ky 
nënçmim i lekut kundrejt monedhave të vendeve partnere, nënkupton një 
zbehje relative të efektit amortizues që ka luajtur deri tani kursi i këmbimit 
ndaj inflacionit të importuar. 

Në tregun e brendshëm, në terma vjetorë, leku është nënçmuar kundrejt 
dollarit amerikan dhe monedhës evropiane respektivisht me 13.1 për qind dhe 
1.2 për qind në tremujorin e katërt. Në fund periudhës, leku është tregtuar 
kundrejt dollarit 87.91 usd/lek dhe kundrejt monedhës evropiane me 123.80 
euro/lek.

Grafik 42. Spread-i i interesit mesatar 
kredi-depozita për lekë dhe euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 43. Ndryshimet vjetore të lekut në terma 
nominalë efektivë (NEER54).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 44. Ecuria ditore e kursit të këmbimit 
lekë/euro dhe lekë/usd.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Nënçmimi i lekut në raport me dollarin amerikan 
ka ardhur kryesisht si rrjedhojë e zhvillimeve të 
monedhës së gjelbër në tregjet ndërkombëtare. 
Ecuria e korreluar e raporteve usd/lek dhe euro/
dollar në kombinim me dinamikën e lartë që ka 
pasqyruar raporti usd/lek, si në terma vjetorë ashtu 
dhe në terma tremujorë, tregojnë sensitivitetin e 
lartë që ka ky raport ndaj zhvillimeve të tregjeve 
ndërkombëtare.

rënia e raportit euro/lek në muajt e fundit të vitit 
2008, është ndikuar ndjeshëm nga ndryshimet në 
raportet kërkesë - ofertë në tregun e brendshëm, 
duke i lënë pak hapësirë reflektimit të zhvillimeve 
të monedhës evropiane në tregjet ndërkombëtare. 
Kështu, gjatë tremujorit të katërt ecuria e lekut 
kundrejt monedhës evropiane ka pasqyruar efektin 
e kombinuar të kërkesës së lartë për valutë, kryesisht jashtë sistemit bankar. Ky 
efekt është zbehur disi nga sjellja paraprijëse e bankave, që në muajin nëntor, 
ndaj ofertës sezonale për valutë që karakterizon periudhën e fundvitit. Për 
rrjedhojë, dhe dinamika tremujore e sjelljes së lekut kundrejt euros paraqitet 
e qëndrueshme gjatë periudhës në fjalë, me një luhatshmëri relativisht më të 
ulët krahasuar me tremujorin paraardhës dhe me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë.

6. ZhVILLIMET EKONOMIKE DhE MONETarE GjaTë VITIT 
2009

Ekonomia shqiptare do të zhvillohet në një sfond më të trazuar të ekonomisë 
botërore gjatë vitit 2009. Efektet zinxhir të krizës financiare botërore, pritet 
të ndikojnë zhvillimet në ekonominë e vendit në terma afatshkurtër. Kriza 

Grafik 45. Ecuria ditore e euro/usd dhe lekë/usd.

Burimi: Banka e Shqipërisë, BQE.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 46. Luhatshmëria55 e këmbimit të lekut në tremujorë.
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financiare globale ka goditur kryesisht vendet e zhvilluara që janë dhe 
partnerët tanë kryesorë në shkëmbimet tregtare dhe financiare. Ngadalësimi 
i rritjes ekonomike në këto vende mund të përcillet në rritje të papunësisë 
dhe, si rrjedhojë direkte, ulje të remitancave nga emigrantët tanë; me rënie 
të kërkesës së huaj për eksportet tona e shoqëruar me ulje të investimeve të 
huaja direkte në Shqipëri. aspekt kritik mbetet shtrëngimi i kredisë nga ana e 
bankave të huaja që operojnë në Shqipëri, për shkak të politikave mbrojtëse 
që ato do të ndjekin. Duke u bazuar në këtë skenar, Banka e Shqipërisë 
gjykon se, në mungesë të një zgjidhjeje të shpejtë të problemeve të ekonomisë 
botërore, rritja ekonomike gjatë vitit 2009 mund të jetë diçka më e ulët se ajo 
e vitit 2008.

Megjithatë, në analizat e zhvillimeve të pritshme për vitin 2009, Banka e 
Shqipërisë vlerëson me përparësi projeksionet për ruajtjen dhe konsolidimin 
e mëtejshëm të stabilitetit makroekonomik. Në këtë këndvështrim, zvogëlimi i 
pritshëm i deficitit buxhetor, projeksionet për uljen e deficitit korent si pasojë e 
konjukturës më të favorshme të çmimeve botërore dhe reduktimit të kërkesës 
për mallra importi, si dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, do të ndihmojnë 
në forcimin e stabilitetit makroekonomik. Këta faktorë do të ndihmojnë në 
arritjen e një rritjeje ekonomike afatgjatë, të aftë për t’iu përgjigjur sfidave që 
shtrohen para ekonomisë shqiptare si një ekonomi në zhvillim. 

Programi monetar i Bankës së Shqipërisë për vitin 2009, është i orientuar 
në stabilizimin e stimujve monetarë të kërkesës së brendshme si dhe në zbutjen 
e presioneve nga sektori i jashtëm dhe impaktit të tyre në ekonominë reale. 
Në mungesë të një marrëveshjeje formale me FMN-në, kufizimet sasiore në 
lidhje me mjetet e brendshme neto dhe rezervën ndërkombëtare neto, do të 
monitorohen vazhdimisht nga Banka e Shqipërisë.

rritja e parasë së gjerë prej 7.9 për qind gjatë vitit 2009 është parashikuar 
mbi supozimet e një ecurie fiskale të qëndrueshme, në konsistencë të plotë me 
objektivat e Bankës së Shqipërisë dhe në përputhje me një normë mesatare 
inflacioni prej 3 për qind. Si pasojë e rritjes së nivelit të parasë jashtë bankave 
gjatë tremujorit të fundit të vitit 2008, monitorimi i këtij treguesi synon ruajtjen 
nën kontroll të presioneve të mundshme inflacioniste, që mund të implikojë.

ritmi në rënie, në terma vjetorë i flukseve valutore në formën e depozitave 
në valutë, si pasojë e uljes së pritshme të vëmendjes së bankave ndaj 
ndërmjetësimit bankar në valutë, do të stabilizojë përbërësin valutor të M3 në 
kahun e kërkesës për depozita. Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë 
parashikohet të rriten me ritme më të ngadalta.

Programi parashikon rritje të qëndrueshme në zgjerimin e mjeteve të 
brendshme neto. Shtrëngimi i kushteve të kredisë parashikohet të sjellë një 
rënie të flukseve monetare, ku në mungesë të likuiditetit në lekë dhe valutë, 
pritet një ngadalësim në nivelin e kreditimit të sektorit privat. Kredia totale 
për ekonominë parashikohet në 54 miliardë lekë. Kjo rritje parashikohet të 
jetë relativisht e njëtrajtshme sipas komponentëve valutorë. Kështu, si kredia 
në lekë ashtu dhe ajo në valutë parashikohen të rriten me nga 27 miliardë 
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lekë gjatë vitit 2009. Në bazë të këtyre supozimeve, parashikohet ruajtja e 
kërkesës për likuiditet nga bankat paradepozituese. 

Në sektorin publik, deficiti buxhetor parashikohet në 50 miliardë lekë, nga 
të cilat rreth 8.5 miliardë huamarrje e jashtme. huamarrja e brendshme në 
valutë do të jetë në masën 30 miliardë lekë dhe kanalizimi i tyre për projekte 
të financuara në valutë, nuk parashikohet të shtojë presione në rritjen e 
parasë së gjerë. Ndërsa kredia për sektorin publik e financuar në lekë, prej 
12 miliardë lekësh, parashikohet të kontribuojë në rritjen e M3.
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ShëNIME

1  Rënia e mësipërme është shprehur në terma tremujorë. 
2  Dollari amerikan u vlerësua me rreth �.7 për qind në terma tremujorë kundrejt monedhës së 
përbashkët evropiane.
�  Norma e papunësisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit ishte mesatarisht 5.2 për qind kundrejt 
6.5 për qind që shënonte gjatë gjashtëmujorit të dytë. 
4  Norma e inflacionit në muajin gusht’08  shënoi  vlerën 5.4 për qind ndërsa në muajin shtator 
një vlerë prej 4.9 për qind. 
5  Vendet BRIK janë: Brazili, Rusia, India dhe Kina.
6  Vëllimi i eksporteve drejt vendeve të BE-së ka pësuar rënie në kushtet e krizës ekonomike që 
po përjetojnë vendet anëtare.
7  Rënia e investimeve private ka qenë 10 për qind në terma vjetorë. 
8  Rritja vjetore e eksporteve arriti në 1.5 për qind, duke vijuar prirjen e theksuar rënëse të vërejtur 
që nga tremujori i parë i vitit 2008. Shpenzimet konsumatore u rritën vetëm me 0.� për qind në 
terma vjetorë. 
9  Në mbledhjen e saj të fundit të datës 15 janar’08, BQE vendosi të ulë normën bazë të interesit 
me 0.5 pikë përqindjeje duke e çuar atë në nivelin 2 për qind. 
10  Me qëllim zbutjen e humbjeve nga rënia e çmimit të naftës në tregjet botërore, Qeveria e 
Rusisë vendosi të rrisë taksën mbi naftën për eksport.  
11  Sipas parashikimeve të Administratës për Informacionin Energjitik, strukturë e Departamentit 
të Energjisë në ShBA.
12  Indeksi i Çmimit të Ushqimeve shënoi një normë vjetore prej 18.4 për qind në muajin dhjetor 
’08, ndërsa rënia vjetore e Indeksit të Çmimit të Karburanteve për të njëjtën periudhë ishte 42.7 
për qind.
1�  Dokumenti i Politikës Monetare për periudhën 2009-2011.
14 Rritja e kredisë për sektorin privat si dhe rritja e nivelit të punësimit dhe të pagave, krahas 
pritjeve optimiste të agjentëve ekonomikë për mbarëvajtjen e ekonomisë, mendohen të kenë 
ndikuar në forcimin e kërkesës së brendshme.
15  ose 2 pikë përqindjeje më i ulët krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2008.
16  Për shkak të përmirësimeve në rigrupimin e disa artikujve të shportës sipas matjeve të referuara 
në tabelë, vlerat e inflacioneve përkatëse kanë reflektuar ndryshime të lehta dhe sistematike, që 
nuk kanë deformuar prirjet e evidentuara në analizat e deritanishme. 
17  Tregues vlerësimi për ecurinë e aktivitetit ekonomik në sektorët e prodhimit dhe të shërbimeve 
në vend.
18  TTE agregon tregues të veçantë të sektorëve kryesorë të aktivitetit ekonomik (industri, ndërtim 
e shërbime), si dhe të konsumatorëve. Seritë e treguesve, bazuar në informacionin e marrë nga 
vrojtimet e besimit të organizuara nga Banka e Shqipërisë, të cilat përdoren në ndërtimin e TTE, 
janë sezonalisht të rregulluara.
19 www.oecd.org -  Quarterly National Accounts; http://epp.eurostat.ec.europa.eu  - Quarterly 
national accounts (including GDP).
20 http://www.instat.gov.al .
21  Indeksi i çmimit të banesave dhe indeksi i qirasë, që llogariten nga Banka e Shqipërisë, 
mbulojnë vetëm qytetin e Tiranës, të ndarë në tre zona.
22  Rënia e parë, pas pesë viteve që indeksi i çmimit të banesave shënonte  vetëm rritje. 
2�  Seria e raportit çmim/qira është ndërtuar duke përdorur indeksin e çmimit dhe të qirasë 
së banesave (shënimi më lart). Rritja e këtij treguesi mbi një vlerë normale, të përcaktuar nga 
mesatarja afatgjatë, është shenjë e mbiçmimit të banesave.
24  Indeksi i çmimit të banesave dhe indeksi i qirasë, të cilët llogariten nga Banka e Shqipërisë, 
përfshijnë vetëm qytetin e Tiranës.
25  Raporti çmim/qira është llogaritur duke pjesëtuar çmimin e banesave me koston e qiramarrjes 
së tyre. Blerja e një banese konsiderohet si investim financiar, ku kosto e qirasë përfaqëson vlerën 
e tashme të të ardhurave të pritshme nga blerja e një banese. Nëse raporti çmim/qira është më 
i lartë se një vlerë “normale”, banesat konsiderohen të mbiçmuara. Vlera “normale” e raportit 
çmim/qira përcaktohet nga mesatarja afatgjatë e raportit në kohë.
26  Vlerat e treguesve në përqindje të PBB-së, të cituara në “zhvillimet e sektorit të jashtëm të 
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ekonomisë” janë vlera vjetore kumulative.  
27  Në shërbimet e udhëtimit, peshën kryesore e zënë shërbimet për qëllime personale. 
28  Të ardhurat hyrëse nga puna vlerësohet të kenë rënë me 50.6 për qind në terma vjetorë. 
29  Pesha që shkëmbimet tregtare me këto vende zënë në vëllimin e përgjithshëm të shkëmbimeve 
tregtare është përkatësisht �2.4� për qind, 14.22 për qind dhe 5.59 për qind. 
�0   Pesha që shkëmbimet tregtare me këto vende zënë në vëllimin e përgjithshëm të shkëmbimeve 
tregtare është përkatësisht 6.86 për qind, 5.0� për qind, 2.7� për qind dhe 1.91 për qind.
�1  Këto janë indekse të tipit Paasche.
�2  Këto indekse masin çmimet mesatare të importit dhe eksportit pa marrë parasysh ndryshimet 
në sasitë.
��  Për më tepër, referohu www.instat.gov.al
�4  Kjo vlerë i referohet periudhës janar-shtator 2008. 
�5  Në krahasimet mes planit dhe faktit për vitin 2008, i jemi referuar gjithmonë planit buxhetor 
të rishikuar në korrik 2008.
�6  Në periudhën e rishikimit të planit suplementar (korrik 2008), çmimi i naftës në tregjet botërore 
ka shënuar nivelet më të larta për vitin 2008, kohë në të cilën Ministria e Financave ka reduktuar 
vetëm me 1 miliard lekë nivelin vjetor të programuar për akcizat nga plani i miratuar në fillimin 
e vitit 2008. 
�7  Në vitet e mëparshme, diferenca e planit vjetor me faktin 11-mujor ka qenë në nivele më të 
larta, e cila nënkupton një spostim më të lartë të shpenzimeve buxhetore të viteve paraardhëse 
në muajin e fundit të vitit. 
�8  Mesatarja e kontributit të shpenzimeve kapitale në totalin e shpenzimeve për periudhën 11-
mujore gjatë viteve 2000-2007, rezulton rreth 1.0 pikë përqindje. 
�9  Raporti i dytë më i lartë i shënuar gjatë kësaj periudhe është regjistruar në vitin 2001, i cili 
përkon me vitin e zgjedhjeve parlamentare.
40  Deficiti primar është i korrektuar për privatizimet dhe të ardhurat nga grantet. 
41  Vlerësim i bërë sipas Anketës së Forcës së Punës 2007.  
42  Buxhetor dhe jobuxhetor (INSTAT, Konjuktura:Tregues kryesorë ekonomikë).
4�  Paga mesatare llogaritet si raport i fondit të pagave me numrin e punonjësve, metodologji 
e INSTAT. 
44  E deflatuar nga efekti i çmimeve në ekonomi.
45  Ndër treguesit e SA, ecuria e shifrës së afarizmit sugjeron prani mjaft të shprehur të faktorëve 
sezonalë në tremujorët e parë, ndaj aplikimi i teknikave të desezonalizimit është ekonometrikisht 
i justifikuar. Kjo do të siguronte përftimin e një prirjeje sa më të pastër të këtij treguesi në kohë.
46  Rezulton si raport i indeksit të fondit të pagave me indeksin e numrit të të punësuarve.
47  Ky grup zë rreth 9.6 për qind të peshës totale të grupeve në IÇP.
48  Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, kostot e prodhimit në nëngrupet “Industri ushqimore” 
dhe “Industri e produkteve ushqimore dhe pijeve” u rritën përkatësisht me 17.6 për qind dhe 
18.0 për qind.
49  Matur nga indeksi i vlerës për njësi, INSTAT.
50  Koeficienti i korrelacionit dëshmon për një lidhje më të fortë statistikore midis grupit “Ushqime 
dhe pije joalkolike” për Shqipërinë dhe për këto dy vende sesa midis indeksit total të çmimeve 
të konsumit. Koeficienti i korrelacionit për periudhën 2002M1-2008M12 është 0.8, në rastin e 
parë dhe  0.5 në rastin e dytë.
51  Leku u nënçmua me 1.2 për qind në terma vjetorë ndaj euros në tremujorin e katërt.
52  Në muajin dhjetor krahasuar me një muaj më parë, leku u forcua me rreth 6 pikë përqindjeje 
kundrejt dollarit amerikan ndërsa çmimi i naftës për litër ra me 1�.8 për qind.
5�  Analiza mbi pritjet e inflacionit mbështetet në rezultatet nga këto vrojtime që zhvillon Banka 
e Shqipërisë: Vrojtimi i Besimit të Biznesit, Vrojtimi i Besimit të Konsumatorit dhe Vrojtimi mujor 
i Bankave.
54  NEER – kursi nominal efektiv i këmbimit, i llogaritur kundrejt dy monedhave sipas një peshe 
të përafërt që zënë në tregtinë me jashtë, euro (80 për qind) dhe usd (20 për qind). Një rritje e 
NEER do të thotë mbiçmim i lekut.
55  Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. Luhatshmëria e kursit 
të këmbimit është matur nga treguesi i devijimit standard.
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FjaLa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në konferencën për shtyp mbi deklaratën e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë “Për stabilitetin e sistemit financiar në gjashtëmujorin e parë të vitit 

2008”
7 tetor 2008

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në mbështetje të ligjit “Për 
Bankën e Shqipërisë” dhe detyrimit për të nxjerrë periodikisht një deklaratë 
mbi kërcënimet e stabilitetit të sistemit financiar sot, në mbledhjen e rradhës, 
analizoi zhvillimet më të fundit në sektorin bankar shqiptar. Pasi u njoh me 
ecurinë e tyre, Këshilli Mbikëqyrës u ndal në rreziqet potenciale, që mund të 
kërcënojnë qëndrueshmërinë e sektorit financiar në të ardhmen. 

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka arritur në përfundimin se sistemi 
bankar shqiptar është i sigurtë, i mirëkapitalizuar, fitimprurës dhe likuid. Siç do 
t’jua bëj me dije dhe në vijim të gjithë treguesit e analizuar konfirmojnë për 
një gjendje të shëndetshme, ndërkohë që asnjë prej bankave që operon në 
Shqipëri nuk ka investuar në asnjë lloj forme në aktivet e intoksikuara, të cilat 
siç dihet, kanë qenë faktori kryesor që ka rënduar situatën financiare globale.

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, zhvillimet e brendshme 
makroekonomike nuk rrezikuan qëndrueshmërinë e sistemit financiar. aktiviteti 
ekonomik i vendit, vlerësohet të jetë zhvilluar në përputhje me programin 
afatmesëm të zhvillimit ekonomiko – financiar të vendit e, për rrjedhim objektivi 
për një rritje të ekonomisë në nivelin 6 për qind, duket se do të përmbushet 
edhe gjatë vitit 2008. 

Presionet inflacioniste edhe pse kanë qenë të pranishme në gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2008, janë zbehur konsiderueshëm në periudhën në vijim. 

Politika fiskale ka mbështetur krijimin e një teprice buxhetore pozitive gjatë 
periudhës. Gjatë gjithë gjashtëmujorit të parë, Banka e Shqipërisë e mbajti 
të pandryshuar nivelin e normës bazë të interesit prej 6.25 për qind, duke e 
gjykuar këtë nivel, të përshtatshëm për të ruajtur ekuilibrat makroekonomikë. 
Banka e Shqipërisë ka monitoruar në mënyrë të vazhdueshme situatën e 
likuiditetit të tregut ndërbankar dhe nëpërmjet përdorimit të instrumenteve 
përkatëse financiare, ka synuar ruajtjen e qëndrueshmërisë në nivelin e 
likuiditetit dhe të normave të interesit.

Gjatë të njëjtës periudhë, situata në tregun e këmbimeve valutore, u paraqit 
e qëndrueshme. Vlerat e këmbimit të monedhës kombëtare ndaj euros dhe 
dollarit amerikan, kanë lëvizur brenda intervaleve historike për periudhën 
duke reflektuar gjithashtu, situatën në tregjet financiare ndërkombëtare.

Në vendet e zhvilluara, politikat makroekonomike ndeshën në vështirësi 
për të gjetur një ekuilibër midis ngadalësimit të rritjes ekonomike dhe forcimit 
të presionit inflacionit. 
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Pasojat e krizës financiare dhe të rritjes së çmimeve të produkteve energjitike 
dhe ushqimore, u materializuan në formën e humbjeve të konsiderueshme në 
bilanc për institucione të rëndësishme financiare, në rritje të kostos së prodhimit 
dhe të nivelit të përgjithshëm të çmimeve, ulje të konsumit, ngadalësim të rritjes 
ekonomike dhe rritje të papunësisë. Veprimet e harmonizuara të autoriteteve 
monetare, nëpërmjet ndërhyrjeve për t’i dhënë tregjeve likuiditetin e nevojshëm 
dhe për të mbështetur drejtpërdrejt institucione financiare të rëndësishme, 
kanë shmangur një kolaps të tregjeve financiare. 

Sistemi financiar në Shqipëri, ka vijuar rritjen e tij të qëndrueshme, gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2008. aktivet e sektorit financiar kanë njohur 
rritje të qëndrueshme, por pjesa e sektorit financiar jobankar vijon të ketë 
një peshë të ulët në tregun financiar. rezultati i mirë financiar, si në sektorin 
bankar ashtu edhe në atë financiar jobankar, vijon të mbështetet prej zgjerimit 
të shpejtë të veprimtarive me kthim të lartë nga investimi. Burimi kryesor i 
financimit të veprimtarisë mbeten depozitat e publikut, ndërkohë që edhe 
pse me rritje, financimi i veprimtarisë nëpërmjet linjave të kreditimit të marra 
nga grupet bankare zotëruese është ende në nivele të pranueshme. Treguesi 
i kapitalizimit të sektorit financiar dhe veçanërisht të atij bankar është rritur, 
duke përfituar kryesisht prej kapitalizimit të fitimit të vitit 2007. 

analizat e skenarëve të rrezikut, konfirmojnë se sektori bankar është në 
gjendje të mirë për të përballuar rreziqet e ndryshme, që mund të rrjedhin si 
rezultat i lëvizjeve të padëshirueshme në kursin e këmbimit dhe në normat e 
interesit. Megjithatë, nevojitet një ndjekje e kujdesshme e ecurisë së cilësisë 
së aktiveve dhe ka ardhur koha për t’i kushtuar një vëmendje më të madhe 
ecurisë së treguesve të likuiditetit. 

Në rastin e sektorit bankar, cilësia e portofolit të kredisë paraqitet tërësisht e 
kontrollueshme. rritja e shpejtë e kredisë dhe vështirësitë që mund të ndeshin 
sektorë të veçantë të ekonomisë që janë kredituar në mënyrë të ndjeshme, 
janë faktorë që do të vijojnë të ushtrojnë presion mbi cilësinë e kredisë në të 
ardhmen. 

Për këtë qëllim, bankat të ndjekin një politikë të identifikimit sa më të shpejtë të 
kredisë me probleme dhe të krijojnë menjëherë fondet përkatëse rezervë. Banka 
e Shqipërisë, do të rrisë numrin e kontrolleve për të verifikuar këtë proces.

Në lidhje me likuiditetin, është e nevojshme që strukturat drejtuese të 
bankave, të ndjekin praktika që lejojnë vetë institucionin të plotësojë nevojat 
e pritshme për likuiditet në mënyrë sa më të pavarur, por duke patur edhe 
alternativa të cilat përmirësojnë aftësinë e tyre për të gjeneruar likuiditet, në 
rast nevoje. 

ato duhet të rishikojnë cilësinë e portofolit të letrave me vlerë, veçanërisht 
të atij në valutë, për të realizuar karakteristikat optimale të sigurisë dhe të 
tregtueshmërisë. Në të njëjtën kohë, duhet rivlerësuar përshtatshmëria 
e niveleve të treguesve të caktuar, për sa i takon diferencave në afatet e 
maturimit dhe në llojin e valutës së aktiveve dhe të burimeve të financimit.
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Zgjerimi i krizës në tregjet ndërkombëtare financiare drejt Evropës, ka bërë 
që të shtohet rreziku i ndikimit të sistemit financiar në vend. Megjithatë, disa 
faktorë që janë përmendur në deklaratën e mëparshme, ku veçojmë nivelin 
relativisht të ulët të ekspozimit të sistemit tonë financiar ndaj institucioneve të 
huaja financiare, nivelin e ulët të integrimit në përgjithësi dhe mirëkapitalizimin 
e veprimtarisë së grupeve bankare evropiane dhe të filialeve të tyre që 
veprojnë në vendin tonë, do të shërbejnë si elemente mbrojtëse për sistemin 
tonë financiar ndaj këtij rreziku.

Në kuadrin e zhvillimeve ekonomike globale, pasiguria për zhvillimet e 
ardhshme në çmimet e mallrave të konsumit dhe në rritjen ekonomike në 
vendet e Bashkimit Evropian, të Zonës së Euros dhe në Shtetet e Bashkuara 
të amerikës, do të diktojë ecurinë e normave të interesit në tregjet e parasë 
dhe të kredisë, si edhe ecurinë e kursit të këmbimit. Nëpërmjet ekspozimit të 
sektorit tonë financiar në burime dhe aktive të denominuara në valutë, këto 
lëvizje mund të ndjehen edhe në tregun e brendshëm, ndonëse në mënyrë të 
moderuar. 

Ekziston gjithashtu, rreziku që përcjellja e vështirësive që ndesh ekonomia e 
vendeve evropiane dhe më gjerë, të pasqyrohet në vendin tonë, nëpërmjet uljes 
së fluksit të hyrjeve nga emigrantët, përkeqësimit të deficitit tregtar dhe uljes 
së investimeve të huaja të drejtpërdrejta. Megjithatë, shkalla e materializimit 
të këtij rreziku dhe madhësia e tij, nuk pritet të jenë të rëndësishme.

Megjithë zhvillimet e fundit në tregjet financiare ndërkombëtare, në sistemin 
bankar shqiptar nuk evidentohet ndonjë rrezik, i cili ka mundësi të lartë 
materializimi me pasoja të menjëhershme në veprimtarinë e tij. Sidoqoftë, 
nevojitet rritja e vigjilencës dhe e kujdesit nga ana e institucioneve financiare, 
për të ruajtur ekspozime sa më të ulëta në tregjet financiare ndërkombëtare, 
si edhe për të siguruar një veprimtari të mirëkapitalizuar dhe likuide.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë iu ka kërkuar strukturave drejtuese të 
bankave, të përcaktojnë dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme konkrete, 
për të ruajtur dhe për të përmirësuar aftësinë për të gjeneruar në vazhdimësi 
rezultat financiar pozitiv, duke ruajtur cilësinë e aktiveve dhe treguesit e 
likuiditetit. 

Banka e Shqipërisë do t’i orientojë dhe do t’i mbështesë këto veprime, 
nëpërmjet krijimit të stimujve të nevojshëm rregullativë. Intensifikimi i dialogut 
me industrinë financiare dhe bashkërendimi i veprimeve mes autoriteteve 
publike, janë elemente të cilat do t’i shërbejnë ruajtjes së besimit të publikut 
në sistemin financiar dhe zhvillimit të qëndrueshëm të veprimtarisë së tij në të 
ardhmen.
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INTErVISTa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z.arDIaN FULLaNI

për Zërin e amerikës,
13 tetor 2008

cila ka qenë dinamika e mbledhjeve të këtij viti? a është Shqipëria imune 
ndaj kësaj krize? Çfarë masash po merrni ju si institucion dhe qeveria për ta 
përballuar atë? 

Mbledhja e kësaj rradhe në Uashington ka qenë e veçantë, përveç 
diskutimeve të përhershme me Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, prioritet 
përbënte diskutimi mbi situatën e rënduar financiare botërore, rrugëdaljen 
nga kjo krizë së bashku me zgjidhjet e mundshme. Njëkohësisht, u bë një 
analizë e veçantë për vende të veçanta, ku natyrisht për Shqipërinë, si një 
vend që ka një program me Fondin, ka qenë e rëndësishme pjesëmarrja në 
këto diskutime. Do të isha interesuar ta shikoja jo vetëm në kuadrin tonë si 
Shqipëri, po njëkohësisht në kuadrin rajonal dhe më gjerë, sepse kjo situatë 
duhet të shihet në perspektivë, jo vetëm për atë që ndodhi sot, por për atë 
se çfarë do të ndodhë nesër. java ka qenë mjaft e ngjeshur, Uashingtoni ka 
qenë i përfshirë në një pështjellim të veçantë dhe unik diskutimesh ndërmjet 
institucioneve të rëndësishme ekonomiko-financiare, politikëbërësve dhe 
bankave ndërkombëtare, për të gjetur një zgjidhje jo vetëm për momentin, por 
për t’i dhënë një rrugëzgjidhje afatmesme dhe afatgjatë situatës si dhe për të 
diskutuar perspektivat e ekonomisë globale në të ardhmen. Shumë tabu janë 
thyer dhe janë diskutuar, tashmë sfida të reja e presin ekonominë globale në të 
ardhmen. Në këtë kuadër, është e rëndësishme të theksohet mbledhja e G7 –ës 
si dhe mbledhja e djeshme për Eurozonën e organizuar nga Presidenti Sarkozy 
në Francë. Vendimet e këtyre mbledhjeve bëjnë thirrje për më shumë aksion 
- të shpejtë, të mirorganizuar dhe efektiv - si dhe për më shumë bashkëpunim, 
koordinim dhe bashkërendim se sa konkurrencë, arbitrazh në ligje dhe në 
rregullore. Njëkohësisht, këto vendime bëjnë thirrje për të mbështetur paketat 
publike për një rikapitalizim të institucioneve bankare financiare, për vënien në 
funksionim të sistemit të kreditit dhe marrjen e të gjitha iniciativave përkatëse 
për të rritur kredibilitetin e publikut në këto institucione, me qëllim rigjallërimin e 
sistemit bankar dhe financiar dhe të jetës ekonomike të vendeve të ndryshme. 

Specifikisht, ju si institucion çfarë masash keni marrë për të rritur 
besueshmërinë e këtij publiku, tashmë të shqetësuar për situatën financiare?  

E kam thënë me kohë që kjo situatë e rënduar nuk është më prej kohësh një 
situatë e rënduar nga institucione financiare ndërkombëtare ose nga paketa 
të ndryshme që ata përdorën siç del sot, por është kthyer në një krizë besimi të 
madh. Tashmë kërkohet bashkërendim, koordinim si dhe një vëmendje më e 
madhe për sa i përket jo vetëm problemeve të momentit, por edhe perspektivës 
të situatës. Ne kemi qenë të kujdesshëm, dy vitet e fundit kam marrë disa 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

62 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 6�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

62 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 6�

iniciativa për një bashkërendim të veprimeve tona në kuadrin rajonal. Parvjet 
ne organizuam për herë të parë Konferencën e Stabilitetit Financiar në Shqipëri, 
ku morën pjesë shtatë guvernatorë të bankave qendrore të rajonit. Përveç 
Klubit të Guvernatorëve, kemi tashmë dhe një klub që funksionon posaçërisht 
për mbikëqyrjen, ku diskutojmë të gjitha problemet e mbikëqyrjes bankare dhe 
bëjmë një bashkërendim të ligjeve dhe rregulloreve përkatëse. Vitin e kaluar 
hyri në fuqi ligji i ri i sistemit bankar, ndërkohë që ky vit ka qenë një vit plot me 
ndryshime për sa i përket katër rregulloreve bazë të mbikëqyrjes, me fokusin 
kryesor në rritjen e cilësisë së menaxhimit të bankave, rritjen e transparencës së 
bankave, rritjen e kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit të rrezikut. 

Kriza financiare këtu në Shtetet e Bashkuara të amerikës filloi me rritjen 
fiktive siç thuhet të çmimit të shtëpive. Si e vlerësoni ju këtë treg në Shqipëri 
dhe sa i shqetësuar jeni ju për kreditë e këqija?

Dua të përsëris atë që kam deklaruar një javë më parë kur doli në publik 
deklarata e stabilitetit financiar, pra që sistemi bankar shqiptar nuk është i 
“kontaminuar” nga produktet “toksike” të tregut amerikan dhe tregjeve të tjera.

Megjithatë, bankat e huaja që operojnë në Shqipëri a kanë investuar në 
tregje që mund të jenë të “kontaminuara”?

Sistemi bankar shqiptar është i sigurt, siguria e këtij sistemi qëndron në 
parametrat e tij të kapitalit, të likuiditetit dhe të fitimit. Sistemi bankar shqiptar 
është fitimprurës dhe kreditë me probleme janë brenda parametrave të caktuar 
ndërkombëtarë. Standardi ynë i mbikëqyrjes është një tjetër element i shtuar i 
rrjetës mbrojtëse që krijon Banka e Shqipërisë. Kujdesi i veçantë që Banka e 
Shqipërisë i ka kushtuar mbikëqyrjes bankare sidomos dy vitet e fundit është 
një garanci e madhe për publikun, për të rritur besimin në këto institucione. 
rritja e besimit në këto institucione është guri i themelit për një vazhdim të 
qëndrueshëm afatgjatë të çdo ekonomie botërore, sidomos në një situatë të 
tillë. Ne i kemi paraprirë gjithmonë situatave, duke e trajtuar problemin e 
stabilitetit financiar me mjaft rëndësi. Publikisht kam deklaruar më shumë se 
një vit më parë që stabiliteti financiar dhe politika makroekonomike ecin dora 
dorës. Sipas meje, çdo investim në cilësinë e sistemit financiar është një investim 
që bëhet për zbatimin sa më të mirë dhe me sukses të politikës monetare. 

Në takimet tuaja me FMN-në sigurisht që ju keni diskutuar për perspektivën e 
zgjatjes së programit të FMN- së me Shqipërinë. a është arritur një rezultat paraprak? 
ju kujt kampi i përkisni, kampit që mbron zgjatjen e këtij programi apo atij që thotë 
që duhen të rriten përgjegjësitë e qeverisë, duke u larguar FMN-ja tashmë? 

Tashmë nuk ka kampe, në fakt nuk ka pasur asnjëherë. Personalisht, 
besoj se FMN –ja është certifikuesi më i mirë i bilanceve dhe statistikave tona 
kombëtare dhe garantuesi i politikave tona makrofinanciare; pa diskutim, 
garantuesi më i mirë për ta shoqëruar Shqipërinë drejt portave evropiane.
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FjaLa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në konferencën e përbashkët për shtyp të misionit të FMN-së me Ministrinë e 

Financave dhe Bankën e Shqipërisë
11 nëntor 2008

Vizita e rradhës e misionit të Departamentit Evropian EU1 të FMN-së, kryhet 
në kuadër të rishikimit të fundit të Marrëveshjes aktuale 3-vjeçare PrGF – EFF, 
të nënshkruar mes autoriteteve shqiptare dhe Bordit të Drejtorëve të FMN-së.

Ky rishikim përkon me një moment delikat, kur ekonomia botërore po 
përballet me një korrektim global të tregjeve, të një lloji dhe intensiteti të 
panjohur më parë, ende me shumë pikëpyetje dhe paqartësi, për të ardhmen 
e afërt dhe atë të largët. 

Megjithatë, duhet thënë se ekonomia shqiptare ka shfaqur një imunitet 
të admirueshëm. Një kontribut të rëndësishëm, në këtë drejtim, ka dhënë 
dhe puna e kujdesshme sistematike e Bankës së Shqipërisë, si në drejtim 
të ekuilibrit makroekonomik të vendit ashtu edhe në drejtim të stabilitetit 
financiar të sistemit bankar. 

Gjatë dy viteve të fundit, Banka e Shqipërisë ka qenë një aktor aktiv në të 
dyja drejtimet, duke analizuar me kujdes të gjithë faktorët e rrezikut si dhe 
duke marrë masa të ndryshme, për të minimizuar materializimin e tyre në 
praktikë. Në veprimtarinë tonë, jemi udhëhequr nga filozofia se autoriteti në 
treg nuk krijohet nëpërmjet përdorimit mekanik të një grupi instrumentesh, 
por nëpërmjet perceptimit dhe besimit që tregu ka mbi politikat e ndërmarra 
prej autoriteteve.

Politika konservatore, me rritjen e përqindjes të interesit e shtrirë gjatë një 
periudhe 18–mujore, është zbatimi konkret i kësaj filozofie. Po kështu, paketa 
ligjore e ajo rregullative janë përshtatur gjatë kësaj periudhe, me qëllim 
përmirësimin e tyre të vazhdueshëm. 

Në qendër të të gjithë këtij procesi masash dhe vendimesh kanë qenë, 
eficienca dhe stabiliteti i sistemit financiar. 

Veçanërisht të rëndësishme konsiderohen ndryshimet e fundit rregullative, 
të cilat i dhanë një dimension të ri biznesit bankar në raportet me klientelën, 
kreditimin në valutë, investimet në bankat mëma dhe kontrollin e brendshëm. 
Banka e Shqipërisë do të vlerësojë në vazhdimësi kuadrin ekzistues rregullativ, 
me synimin për përshtatjen e mëtejshme për të adresuar rreziqet aktuale dhe 
ato potenciale.

Mendoj se të gjitha aksionet tona në të kaluarën e afërt, rezultojnë të kenë 
qenë një lloj terapie intensive, e cila ka mundësuar rritjen e imunitetit të 
sistemit bankar. 
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Duke iu rikthyer situatës ekonomike financiare të vendit, dëshiroj të bëj me 
dije se për periudhën aktuale deri në fund të vitit 2008, Banka e Shqipërisë 
ndan të njëjtin opinionin me institucionet e tjera prezente në këtë tavolinë. Ne 
vlerësojmë se prodhimi i përgjithshëm gjatë vitit korent do të rritet me 6 për 
qind. Ndërkohë, sipas parashikimeve tona, inflacioni 12-mujor në fund të vitit 
do të jetë rreth vlerës 3 për qind, shumë afër objektivit tonë numerik.

Të gjithë treguesit e tjerë makroekonomikë manifestojnë një qëndrueshmëri 
relative, të përafërt me vlerat e programuara. 

Megjithatë, vëmendja e opinionit publik në këtë moment është e përqendruar 
drejt së ardhmes. 

Në këtë këndvështrim, viti 2009 paraqet një tablo më komplekse, me sfida të 
shumta jo vetëm për sektorin e ekonomisë reale por edhe për politikën monetare, 
atë fiskale, sektorin e jashtëm të ekonomisë si dhe sistemin financiar të vendit.

Në planin ndërkombëtar, ekonomitë partnere janë pranë ose kanë ndjerë 
tashmë recesionin e aktivitetit ekonomik. Tkurrja e aktivitetit të një ekonomie, 
ndërmjet të tjerash, ndikon negativisht edhe “eksportin e tepricave” të saj në 
mallra, kapital dhe investime në vendet partnere. Në këtë, kuptim, ngadalësimi 
i mundshëm i të hyrave valutore mund të jetë një zhvillim i ardhshëm. Gjithsesi, 
mbetet ende i paqartë intensiteti me të cilin mund të shfaqet ky fenomen. 

Një zhvillim tjetër që vazhdon të jetë i pranishëm në muajt e fundit është 
frenimi i rritjes së çmimeve të lëndëve të para, të naftës dhe të produkteve 
ushqimore. Për më tepër, ka filluar një proces i korrigjimit të shpejtë të këtyre 
çmimeve nga ana e kërkesës. rënia e mëtejshme e çmimeve mund të ndikojë 
në rënie, në të dy krahët e tregtisë së jashtme. Por, duke qenë se diferenca 
midis importeve dhe eksporteve është me disa herë, sigurisht që efekti neto 
mund të jetë një zbutje e deficitit tregtar. Megjithatë, duhet theksuar se rënia 
e çmimeve mund të ndikojë indirekt edhe në ecurinë e të ardhurave fiskale, 
përderisa vlera mbi të cilën aplikohen tarifat fiskale do të jetë më e ulët. 

Në planin e brendshëm, vlerësohet se do të ballafaqohemi me tkurrje të 
aktivitetit të kreditimit si dhe të linjave të kredisë, që bankat mëmë iu akordojnë 
bankave bija. Bazuar në argumentet e mësipërme, Banka e Shqipërisë, 
vlerëson se është rritur mundësia që të materializohet një ngadalësim i 
aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2009.

Një element thelbësor që siguron rritje dhe zhvillim të ekuilibruar është 
harmonizimi i të dyja politikave bazë në ekonomi. Në këtë kuptim, ne po 
analizojmë projektin e ri që ka përgatitur qeveria për vitin 2009. Ne mbetemi 
konstantë në idenë se harmonizimi i të dyja politikave bazë, duhet të jetë 
prioritet maksimal edhe në të ardhmen. Për këtë qëllim, ne do të kërkonim që 
në paketën fiskale të vitit 2009, të përfshihet një rregull fiskal për perfomancën 
e politikës fiskale. Ky rregull duhet të jetë sasior, i monitorueshëm në rrjedhën 
e kohës, i shtrirë për gjithë periudhën e mandatit politik, me prirje të qartë 
drejt kritereve sasiore të Mastrihtit.
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rreziqe të tjera të mundshme mund të jenë ato që kanë të bëjnë me situatën 
hidroenergjitike, me rritje të mundshme të çmimit të energjisë apo dhe me 
ecurinë e prodhimit bujqësor vendas. 

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e fundit të politikës 
monetare, vlerëson se ekziston një balancë në faktorët e rrezikut që ndikojnë 
ecurinë e çmimeve të konsumit. 

Pritshmëritë për inflacionin, për momentin janë të ankoruara rreth objektivit 
tonë. Për këtë arsye, parashikohet që inflacioni të vazhdojë të luhatet në 
vlerat aktuale, përgjatë vitit 2009 dhe atij 2010. Banka e Shqipërisë mbetet 
e angazhuar për të marrë të gjitha masat e duhura që do të mundësojnë 
mbajtjen e inflacionit brenda objektivit tonë, 3 për qind.

Në drejtim të stabilitetit financiar, dëshiroj të sqaroj edhe një herë, se sistemi 
bankar vazhdon të operojë në parametra optimalë, që njohin standardet e 
mbikëqyrjes së kujdesshme bankare. 

analizat e fundit tregojnë se sistemi bankar, ka përballuar në mënyrë të 
kënaqshme “efektin domino” të tregut ndërkombëtar financiar. Ne si Bankë e 
Shqipërisë, kemi furnizuar tregun me likuiditet të mjaftueshëm për të shmangur 
çdo situatë të padëshiruar në sistem. ju siguroj se Banka e Shqipërisë do të 
vazhdojë ta bëjë këtë gjë, në përputhje me nevojat dhe specifikat që do të 
ketë tregu, në momente të ndryshme kohe.

Përfitoj nga ky rast t’í drejtoj një apel sistemit bankar, si atij vendas ashtu dhe 
bankave mëma, që të analizojnë me kujdes ekonominë shqiptare për t’i dhënë 
asaj shanset reale nëpërmjet mbështetjes me kredi bankare. Kredia bankare 
ka qenë faktor kyç për zhvillimin ekonomik të vendit e për rrjedhim, mendoj se 
ajo duhet të jetë e tillë edhe në të ardhmen. Një vëmendje e veçantë i duhet 
kushtuar edhe zhvillimit të tregut të parasë. Instrumenti i ri i transaksioneve 
të marrëveshjeve të riblerjes duhet të vihet në zbatim sa më shpejt. Banka e 
Shqipërisë, Ministria e Financave dhe sistemi bankar, duhet të mobilizojnë të 
gjitha burimet dhe ekspertizën e tyre, për ta bërë këtë treg sa më likuid dhe sa 
më të qëndrueshëm. Për këtë qëllim, ju garantoj se asistenca dhe angazhimi 
i Bankës së Shqipërisë nuk do të mungojnë për asnjë moment.

Biznesi shqiptar të vazhdojë të jetë aktiv, largpamës dhe dinamik në 
zhvillimin e planeve të tij të biznesit. Vetëm kështu do të bëhet e mundur që 
ai të jetë i kapitalizuar, fitimprurës dhe i kredituar nga sistemi bankar. Biznesi 
duhet të bashkëpunojë më ngushtë me bankën, jo vetëm për të thithur kredi 
por edhe konsulencë financiare, një element i domosdoshëm për stabilitetin 
afatgjatë të aktivitetit të tij.

Individëve, publikut të gjerë do t’i sugjeroja të tregohen të qetë, të matur 
dhe racionalë në mënyrën se si e menaxhojnë portofolin e tyre kursim – 
investime. Çdo formë kursimi apo investimi jashtë bankave, me para në dorë, 
mbart një rrezik të konsiderueshëm moral, financiar dhe fizik. apeli im është i 
thjeshtë: konsultohuni për çdo veprim me bankën tuaj. Sistemi bankar mbetet 
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këshilltari më i mirë për ju. Para se të ndërmerrni një transaksion financiar të 
çdo lloji, merrni një opinion edhe nga banka juaj. ajo është bankieri juaj.

Në përfundim dëshiroj të theksoj se sistemi bankar është pasuri kombëtare. 
ai na përket të gjithëve. Le ta zhvillojmë atë më tej, për të siguruar një rritje të 
qëndrueshme dhe një të ardhme më të mirë për brezat që vijnë. 
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FjaLa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në takimin e diskutimit “Tregu bankar dhe sistemi ligjor” 
hotel “Tirana International”, 17 nëntor 2008

Mirëdita,

Bindja se dy monologë nuk krijojnë dot dialog, jo vetëm më shtyu të studioj 
pas ekonomisë drejtësinë, por çdo ditë të dëgjoj dhe të shkëmbej ide me 
kolegë të profesioneve të ndryshme. Kënaqësia është e veçantë, kur e bëj këtë 
me juristë, pasi me një të tillë dialogoj më shpesh se me këdo, dhe kjo është 
bashkëshortja ime.

Dialogu midis tregut bankar dhe sistemit ligjor ka qenë gjithmonë i 
rëndësishëm për një komb, rëndësi që në zhvillimet e sotme bëhet jetike. 
Që vendi ynë të vazhdojë të lundrojë drejt brigjeve të sigurta të zhvillimit 
ekonomik, stabilitetit financiar dhe prosperitetit, besoj se i nevojiten të dyja 
rremat: rendi juridik dhe tregu financiar. 

Duke u ndalur pak në çështjet legjislative, do të thoja se aktiviteti ekonomik 
është i ndërvarur nga sistemi ligjor i vendit. Siç thotë një nga studiuesit e 
shquar të ekonomisë, zoti Mishkin, - ”Sistemi ligjor, i cili, siç e dini, përbëhet 
jo vetëm nga korpusi i ligjeve dhe akteve rregullative, por edhe nga sistemi 
gjyqësor dhe rregullatorët e tregut, është një faktor përcaktues në rritjen 
ekonomike, veçanërisht në zhvillimin e aktivitetit financiar”.

Lidhja midis financës dhe ligjit është e patjetërsueshme. Instrumentet 
financiare nuk qëndrojnë në vakum. Për aq kohë sa ato u shërbejnë njerëzve, 
ato mbështeten mbi marrëdhënie juridike. Në këtë kontekst, një asset financiar, 
në fund të fundit, është një pretendim. Ky i fundit mund të jetë në formë 
shkresore (kontrata) apo elektronike (hyrje në llogari). Çdo marrëdhënie huaje 
mbart mundësinë e mospërmbushjes së detyrimit dhe ky rrezik nuk mund 
të zgjidhet pa një sistem preciz normash, që mbrojnë marrëdhëniet kreditor 
– debitor. 

Shekspiri në “Tregtarin e Venedikut” na kujton se një sistem ligjor duhet 
të sigurojë që debitori nuk mund të mos përmbushë detyrimin e tij, si dhe 
kreditori nuk mund të rëndojë pozitën e debitorit. Prandaj, si kudo në jetë, 
peshorja (dhe në këtë rast peshorja e drejtësisë) duhet të sigurojë mirëqenien 
e sistemit financiar, i cili mbështetet mbi këto marrëdhënie klasike, sado të 
modernizohen ato.    

Në themel, një sistem ligjor duhet të sigurojë të drejtat kontraktore dhe të 
drejtat e pronësisë. Këto të drejta duhet të jenë të parashikuara në mënyrë të 
qartë, të mbrojtura dhe të paprekshme. 
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Më konkretisht, palët jo vetëm që duhet të jenë në dijeni të këtyre të drejtave, 
por duhet të kenë mundësinë që t’i ushtrojnë lirisht dhe në mënyrë të plotë 
ato, si gjatë lidhjes së marrëveshjes ashtu edhe në rast konflikti. Për këtë 
arsye, roli i pavarur i gjykatës, perceptimi i tij, efikasiteti i gjykimit dhe zbatimi 
i vendimit të gjykatës, janë tipare thelbësore, deformimi i të cilave ndikon 
drejtpërdrejt në funksionimin e sistemit financiar.

Për të ilustruar pak më mirë këtë ide, mjafton të përmend se paralizimi 
i titullit të pronësisë, tejzgjatja e konflikteve gjyqësore të pronësisë, 
mosekzekutimi i kolateralit, mendoj se ndikojnë drejtpërsëdrejti në përqindjen 
që kredia hipotekore në veçanti dhe kredia në tërësi zënë, në krahasim me 
vendet e tjera. E gjithë kjo problematikë, ende e pazgjidhur ligjore, ka ndikuar 
drejtpërdrejt në shkurajimin e mbështetjes së ekonomisë me kredi bankare. 
Sistemi bankar, për aq kohë sa menaxhon depozitat e qytetarëve duhet të 
jetë i sigurt për evitimin e çdo humbjeje të mundshme financiare që lind nga 
marrëdhënia kontraktuale e akordimit të kredisë. Sigurisht kjo nuk është e 
lehtë. 

Elementet e rrezikut që shoqërojnë këtë marrëdhënie janë të shumta dhe 
të natyrave të ndryshme. Shkarazi, mund të them se ekziston një rrezik, i 
cili lidhet me llojin e monedhës; një i dytë lidhet me ecurinë e çmimeve të 
kolateralit; një i tretë mund të jetë edhe i ashtuquajturi rrezik operacional, e 
kështu me rradhë. Materializimi i njërit apo disave prej këtyre rreziqeve, do të 
sillte vështirësi për bankën. 

Megjithatë, Banka e Shqipërisë me autoritetin e saj mbikëqyrës e detyron 
sistemin bankar të krijojë fonde rezervë për çdo një lek kredi të kërcënuar. E 
vetmja gjë ku Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar ndjehen të pafuqishëm, 
ka të bëjë me mosekzekutimin e kolateralit, ka të bëjë me një lloj pamundësie 
de facto të disponimit të kolateralit, sidomos kur bëhet fjalë për një kolateral 
në formën e pasurisë së paluajtshme. 

Në këtë vazhdë, tregu bankar dhe ai financiar nevojiten të ndërtohen 
dhe zhvillohen paralelisht me sistemin ligjor. Nuk mund të ketë transaksione 
financiare vendase apo ndërkufitare, nëse nuk ka siguri në ushtrimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave kontraktore. 

Vetëdija dhe ushtrimi i këtyre të drejtave, gjykimi i pavarur në rast 
mosmarrëveshjeje, koha e arsyeshme në zgjidhjen e konfliktit, eficienca dhe 
shpejtësia e ekzekutimit të vendimit gjyqësor janë garancitë më të mëdha 
jo vetëm për investitorët vendas dhe të huaj, por në rradhë të parë për vetë 
TrEGUN.

Banka e Shqipërisë ka shtuar përpjekjet e saj në këtë drejtim, ku veçoj 
mbrojtjen përpara Gjykatës Kushtetuese të cilësimit të kontratave bankare 
dhe financiare si tituj ekzekutivë. janë të njëjtat argumente që mbështesin 
ndryshimet ligjore në ekzekutimin e hipotekave dhe kolateraleve. Këto 
ndryshime, aktualisht po diskutohen në Kuvend dhe po priten me shumë 
interes nga tregu.
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Mbështetur në këtë filozofi të funksionimit dhe të rregullimit të tregut, duke 
besuar se tregu dhe e drejta janë dinamike, Banka e Shqipërisë ka furnizuar 
tregun bankar dhe të drejtën bankare me një institut të ri, marrëveshjen e 
riblerjes. Nëpërmjet ligjit për Marrëveshjen e riblerjes dhe kontratës tip, Banka 
e Shqipërisë ka nisur një proces i cili duhet të zhvillohet më tej nga specialistët 
përkatës të fushës. Personalisht dhe institucionalisht, jemi duke pritur që këto 
përpjekje të konkludohen me kryerjen e transaksioneve të para të këtij lloji. 

Për këtë qëllim ftoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim të veçantë, ku për 
herë të parë ulen në një tryezë diskutimi, gjyqtarë, prokurorë dhe juristët nga 
tregu bankar, të jenë aktivë dhe plotësues të njëri tjetrit. 

Duke qenë i bindur se kjo nismë e jona do të pasohet edhe nga aktivitete 
të tjera në të ardhmen, nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se t’ju uroj punë të 
mbarë dhe të frytshme.

Faleminderit për vëmendjen.
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INTErVISTë E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z.arDIaN FULLaNI

për gazetën “Panorama”, 18 nëntor 2008

1. Kriza botërore duket se po rrethon Shqipërinë. Sa do të ndikojë kjo 
krizë këtu?

Për momentin është ende herët të gjykojmë nëse dhe sa do të ndikojë 
ngadalësimi i ekonomisë botërore në Shqipëri. Natyrisht që një recesion 
ekonomik i gjatë dhe i thellë në Eurozonë, partnerin tonë më të madh tregtar, do 
të kishte implikime negative për disa zëra të bilancit të pagesave, si remitancat, 
importet, eksportet dhe investimet e huaja direkte. Gjithashtu, shtrëngimi i 
kushteve financiare botërore mund të ndikojë kushtet financiare në vend, duke 
u përkthyer në reduktimin e ritmeve të zgjerimit të ndërmjetësimit financiar në 
vend dhe në kushte më të vështira financimi për huamarrjen e huaj. 

Megjithatë, ka disa faktorë që na bëjnë optimistë në lidhje me 
qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike në vend. Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë 
mbështetet në faktorë të brendshëm ekonomikë dhe financohet nga burime 
të brendshme. Stabiliteti makroekonomik dhe kreditimi i sektorit privat kanë 
nxitur rritjen e konsumit dhe të investimeve në vend. Për këtë arsye, ndikimi i 
krizës ekonomike botërore do të ishte i reduktuar. Unë mendoj se kërkesa e 
brendshme dhe reformat strukturore të ekonomisë përbëjnë premisa të forta 
për garantimin e rritjes ekonomike në horizontin afatmesëm. Nga ana tjetër, 
Banka e Shqipërisë dhe aktorët e tjerë që merren me politikat ekonomike, 
mbeten të angazhuar të ruajnë balancat makroekonomike në vend, duke 
mos lejuar që elementet e rrezikut të përmendura më sipër, të shkaktojnë 
deformime ekonomike dhe të cënojnë potencialin e zhvillimit ekonomik në 
periudhën afatgjatë.

Dëshiroj të theksoj se ky nuk është një zhvillim ekskluziv i ekonomisë 
shqiptare, por një fenomen që - me përjashtimin e dukshëm të Ukrainës dhe 
hungarisë - po vihet re në shumë vende në zhvillim të Evropës Qendrore 
dhe Lindore. Megjithëse shumë më të ekspozuara se Shqipëria ndaj tregjeve 
evropiane, këto vende po përballen me një ngadalësim të ritmeve të rritjes, 
por jo me recesion ekonomik. 

2. Përveç shteteve më të fuqishme të botës, ShBa dhe BE edhe Greqia 
dhe Italia, kanë përcaktuar fonde të veçanta për të përballuar krizën. a duhet 
që edhe Shqipëria të krijojë një fond të veçantë për skenarë negativë të 
mundshëm? Në rast se po, sa mund të ishte kjo shifër?

E kam shpjeguar disa herë se ekonomia shqiptare dhe sistemi bankar 
po operojnë brenda parametrave normalë. Sistemi karakterizohet nga një 
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gjendje e shëndoshë financiare, është likuid, operon me fitim, është i paprekur 
nga produktet e helmatisura dhe raporti kredi/depozita është ende i ulët 
rreth nivelit 45 për qind. Momentalisht sistemi ynë është i mirëkapitalizuar, 
pothuajse 2 herë më shumë se në vendet e zhvilluara. Po kështu edhe raporti 
i kredive me probleme ndaj totalit të kredive është vetëm 4,1 për qind, një 
shifër nga më të ultat në rajon. Mos harrojmë, se kur i referohemi këtij raporti 
nuk duhet të vëmë shenjën e barazisë me kreditë e këqija. Bëhet fjalë për 
kredi që kanë probleme por që shpresa e arkëtimit ekziston në një masë 
të konsiderueshme. Në përfundim, do të doja të theksoja se sistemi bankar 
ka krijuar fonde rezervë të mjaftueshme për këto kredi, duke rritur në këtë 
mënyrë shkallën e sigurisë. Pavarësisht këtyre që thashë më sipër, më lejoni 
të shtoj se autoritetet përgjegjëse janë të gatshme dhe në gjendje për t’u 
përballur me të gjitha situatat e mundshme. Për këtë qëllim, siç e bëri me dije 
dhe Ministri i Financave, z. Bode, në buxhetin e vitit 2009 janë parashikuar 
fonde kontigjence shumë të mëdha, destinacioni i të cilave nënkupton edhe 
rastin, të cilit ju i referoheni, në pyetjen tuaj. 

3. Specialistët e ekonomisë botërore kanë nënvizuar frikën e kalimit në 
deflacion. Çfarë do të thotë kjo për tregun shqiptar, pasi dihet që shumica e 
mallrave të konsumit vijnë nga jashtë?

Situatat deflacioniste janë situata mjaft të padëshiruara në kontekstin e 
politikave ekonomike. Si të tilla, unë besoj se autoritetet monetare përgjegjëse 
do të marrin masat e duhura në rang botëror, për të evituar shfaqjen e tyre. 
Megjithatë, për t’iu përgjigjur pyetjes tuaj, besoj se ngadalësimi i ekonomisë 
botërore do të shoqërohet me uljen e çmimeve të disa grupmallrave, si 
nafta dhe ushqimet, për të cilat Shqipëria është importuese neto. Në këtë 
kontekst, ky është një zhvillim i mirëpritur për ekonominë shqiptare sepse do 
të reduktojë presionet mbi inflacion dhe do të lehtësojë faturën financiare mbi 
bilancin e pagesave. Për më tepër, duke reduktuar pjesën e të ardhurave të 
agjentëve ekonomikë, e cila shkon për blerjen e mallrave të importit, ai do të 
krijojë hapësira për një orientim më të madh të konsumit drejt produkteve të 
prodhuara në vend, çka ndihmon rritjen ekonomike.

4. ju keni nënvizuar në raportin e fundit se bankat e nivelit të dytë 
duhet të kenë më shumë kujdes në ekspozimet financiare që kanë me bankat 
mëmë. a ka banka qendrore ndonjë raport lidhur me këtë? a është matur 
ndonjë shifër e mundshme dhe detyrimet që dalin prej saj?

Natyrisht që këto janë masa shtesë mbrojtëse, të ndërmarra nga Banka 
e Shqipërisë në kontekstin e thellimit të krizës financiare globale. Banka e 
Shqipërisë disponon informacion të plotë në lidhje me ekspozimin që kanë 
degët apo filialet e bankave shqiptare ndaj mëmave të tyre dhe konstaton se 
ai është në nivele tërësisht normale. Dua të tërheq vëmendjen se aktiviteti i 
sistemit bankar shqiptar është në masën dërrmuese një aktivitet që mbështetet 
në fondet financiare të gjeneruara nga ekonomia shqiptare dhe që shkon 
pothuaj tërësisht për të financuar aktivitetin ekonomik në vend.
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5. Ka disa vendime të Bankës së Shqipërisë për forcimin e kushteve për 
të dhënë kredi. Më pak kredi do të thotë më pak investime. a mendoni se kjo 
do të ndikojë në rritjen ekonomike?

Përfitoj nga rasti që të sqaroj edhe një herë publikun se masat që kemi 
marrë nuk nënkuptojnë shtrëngimin e kredidhënies. Bëhet fjalë për rregulla 
shtesë, të cilët synojnë një filtrim më të kujdesshëm dhe më të përgjegjshëm 
të çdo kërkese, që i bëhet bankës për kredi. E thënë ndryshe, bëhet fjalë për 
masa që lidhen me aspektin cilësor të tyre dhe stabilitetin financiar. Forcimi i 
masave rregullative të kredidhënies, si dhe ngritja dhe funksionimi i Zyrës së 
regjistrit të Kredive, janë masa të cilat synojnë në vazhdimësinë e garantimit 
të stabilitetit financiar. Përsa i përket pjesës së fundit të pyetjes tuaj, më lejoni 
të citoj edhe një herë apelin tim drejtuar sistemit bankar në konferencën e 
fundit për shtyp, ku në mënyrë të qartë shprehet se “... sistemi bankar, si ai 
vendas ashtu dhe bankat mëmë, duhet të analizojnë me kujdes ekonominë 
shqiptare për t’i dhënë asaj shanset reale nëpërmjet mbështetjes me kredi 
bankare. Kredia bankare ka qenë faktor kyç për zhvillimin ekonomik të vendit 
e për rrjedhim, mendoj se ajo duhet të jetë e tillë edhe në të ardhmen.”.

6. a duhet të rishikohet politika fiskale nga ana e qeverisë për të krijuar 
një hapësirë më të madhe për ekonominë dhe familjet shqiptare? 

Pa dashur të komentoj në lidhje me aspektet filozofike të politikës fiskale, 
mund të them se Shqipëria nuk mund të karakterizohet në një vend me 
regjim të rreptë fiskal. Parimisht, vendosja e ekuilibrit midis aktivitetit publik 
dhe privat, si dhe aspektet ndër-gjeneracionale të politikës fiskale, janë një 
zgjedhje politike dhe sociale e shoqërisë, e cila vendoset me votën e popullit. 
Vendet në zhvillim kanë nevoja të mëdha për zhvillimin e infrastrukturës, të 
cilat shpesh kanë si zgjidhje të vetme sipërmarrjen shtetërore, por potencialet e 
tyre financiare janë të reduktuara. ajo që ne si autoritet monetar kërkojmë dhe 
presim nga politika fiskale është ruajtja e një pozicioni të qëndrueshëm fiskal, 
në funksion të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik të vendit. Ne mbetemi 
konstantë në idenë se harmonizimi i të dyja politikave bazë (politikës fiskale me 
atë monetare), duhet të jetë prioritet maksimal edhe në të ardhmen. Për këtë 
qëllim, ne do të sugjeronim që në paketën fiskale të vitit 2009, të përfshihet 
një rregull fiskal për perfomancën e politikës fiskale. Ky rregull duhet të jetë 
sasior, i monitorueshëm në rrjedhën e kohës, i shtrirë për gjithë periudhën e 
mandatit politik, me prirje të qartë drejt kritereve sasiore të Mastrihtit.

7. Shqipëria deklarohet se deri tani nuk është prekur nga kriza. Por 
përveç prekjes direkte ka një prekje tjetër, psikologjike. Kjo është një lloj 
krize jashtë tabelave kontabël, por e cila mund të shkaktojë efekte zinxhir të 
pariparueshme. a është vënë re nga Banka e Shqipërisë një rritje e shqetësimit 
të qytetarëve për depozitat e tyre në banka?

Banka e Shqipërisë ka konstatuar dhe mirëkuptuar një rritje të interesimit 
të qytetarëve për qëndrueshmërinë e institucioneve bankare, ku ata ruajnë 
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kursimet e tyre. Ne kemi qenë të hapur dhe transparentë me publikun, 
duke shpjeguar situatën reale në të cilën ndodhet sistemi bankar shqiptar. 
Prononcimet tona në lidhje me qëndrueshmërinë e sistemit bankar kanë qenë 
të arsyetuara dhe janë mirëpritur nga publiku i gjerë dhe media. Së bashku 
me zbutjen e krizës financiare globale, këto prononcime kanë ndihmuar në 
ruajtjen e besimit të publikut ndaj bankave shqiptare.

Individëve, publikut të gjerë do t’i sugjeroja të tregohen të qetë, të matur 
dhe racionalë në mënyrën se si administrojnë portofolin e tyre kursim – 
investime. Çdo formë kursimi apo investimi jashtë bankave dhe kanaleve të 
tjera formale, me para në dorë, mbart një rrezik të konsiderueshëm moral, 
financiar dhe fizik. apeli im është i thjeshtë: konsultohuni për çdo veprim me 
bankën tuaj. Sistemi bankar mbetet këshilltari më i mirë për ju. Para se të 
ndërmerrni një transaksion financiar të çdo lloji, merrni një opinion edhe nga 
banka juaj.

8. Një pyetje tjetër për të qetësuar konsumatorët. Bursat ndërkombëtare 
flasin për uljen e aksioneve të shumicës së bankave të huaja që aplikojnë në 
Shqipëri. Sa do të ndikohen bankat këtu nga kjo ulje e aksioneve?

Për momentin, nuk arrij të shoh ndonjë mekanizëm i cili do të përkthente 
rënien e aksioneve në tregjet globale në cënimin e aktivitetit të bankave në 
Shqipëri. Për më tepër, masat e marra për garantimin e aktivitetit bankar në 
Evropë dhe rikapitalizimin e bankave problematike besoj se i kanë dhënë 
fund falimentimit të bankave me rëndësi sistemike në Evropë. Kjo do të thotë 
që paniku bankar është evituar dhe institucionet e shëndetshme, siç janë edhe 
grupet aksionare që zotërojnë bankat shqiptare, nuk rrezikojnë vazhdimësinë 
e aktivitetit të tyre.
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FjaLa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në hapjen e panairit “Klik Ekspo Group” 
25 nëntor 2008 

I nderuar zoti Kryeministër!
Të nderuar zotërinj Ministra,
Të nderuar zotërinj Ambasadorë,
I nderuar zoti Uldedaj!
Të nderuar sipërmarrës!
zonja dhe zotërinj të nderuar!

Ndjehem i privilegjuar që ndodhem sonte këtu mes jush dhe njëkohësisht 
të jem mik i sipërmarrjes shqiptare.

Kohët që po jetojmë sot, apelojnë për një vëmendje të veçantë, të forumeve 
ekonomike – financiare, veçanërisht kur diskutojnë institucionet shtetërore, 
sistemi bankar dhe sipërmarrja private. Tryeza globale e diskutimeve 
makrofinanciare dhe e politikave të së ardhmes është në vëmendjen e 
ditës dhe ky forum i sotëm, mendoj se është në vazhdën e kësaj filozofie 
mbizotëruese të kohës.

Në një kontekst gjithëpërfshirës, e veçanta e zhvillimeve ekonomike gjatë 
muajve të fundit ka qenë situata e turbullt, që kaluan tregjet dhe institucionet 
monetare e financiare, e cila këto 2 -3 javë është shoqëruar me zhvillime të 
tjera. Të dhënat më të fundit tregojnë se ekonomitë e vendeve të zhvilluara, 
ShBa-së, Eurozonës, anglisë dhe japonisë kanë regjistruar rënie të aktivitetit 
ekonomik. 

Megjithatë, shumica e ekonomive në zhvillim, ka rezultuar me imunitet më 
të lartë ndaj pasojave të krizës globale. Mbështetja e aktivitetit ekonomik në 
faktorët e brendshëm, vlerësohet të jetë arsyeja kryesore që qëndron prapa 
këtij imuniteti, pavarësisht një integrimi jo të plotë financiar me vendet e 
zhvilluara.

Edhe pse Shqipëria ka qenë një “importuese neto” e zhvillimeve globale, 
përsëri ekonomia e saj ka treguar një shkallë të lartë rezistence dhe absorbimi. 
Ekonomia shqiptare, në tremujorin e tretë, ka vazhduar të ndjekë trajektoren e 
mëparshme. Të dhënat në dispozicion, evidentojnë se aktiviteti ekonomik i nëntë 
muajve të parë të vitit ka ecur sipas parashikimeve. Balancat makroekonomike 
mbeten të qëndrueshme dhe sistemi bankar vazhdon të jetë i shëndetshëm. 
aktiviteti ekonomik në vend ka vazhduar prirjen rritëse. Kontributin kryesor ka 
vijuar ta japë sektori i shërbimeve, e në veçanti ai i tregtisë. 

Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi rënie edhe në muajin tetor, duke 
zbritur në 2.7 për qind. Zhvillimet në inflacionin bazë, tregojnë se balancat 
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makroekonomike në vend dhe kushtet monetare kanë qenë të përshtatshme, 
për të garantuar një normë inflacioni afër objektivit të synuar nga Banka 
e Shqipërisë. Në këtë stabilitet, kanë kontribuar edhe pritjet inflacioniste të 
agjentëve ekonomikë, të cilat paraqiten të ankoruara rreth nivelit 3 për qind. 
Këto zhvillime provojnë se veprimet e marra nga Banka e Shqipërisë kanë 
qenë efektive në kontrollin e presioneve inflacioniste. Politika fiskale gjatë vitit 
2008, në tërësi, ka respektuar objektivat e përcaktuar në Programin Buxhetor 
afatmesëm, të hartuar për periudhën 2008 – 2010, dhe si e tillë nuk ka 
gjeneruar tensione në ekonomi dhe në ecurinë e çmimeve. 

Sistemi bankar në Shqipëri, ka vazhduar të operojë në parametra optimalë, 
në përputhje me standardet e mbikëqyrjes së kujdesshme bankare. Të dhënat 
më të fundit dëshmojnë se “efekti domino” i tregut ndërkombëtar financiar 
është përballuar në mënyrë të kënaqshme. Banka e Shqipërisë nga ana e saj, 
ka furnizuar dhe do të vazhdojë të furnizojë tregun ndërbankar me sasinë e 
duhur të likuiditetit. 

E kam përmendur edhe herë të tjera: asgjë nuk vjen falas! Me këtë pohim dua 
t’i vë theksin të menduarit në perspektivë, që ka karakterizuar vendimmarrjen 
e Bankës së Shqipërisë këto vitet e fundit. Këtu nuk kam parasysh vetëm 
stabilitetin e çmimeve por edhe sfidën më të madhe të momentit: Stabilitetin e 
sistemit bankar. Këshilli Mbikëqyrës, në mënyrë të vazhdueshme ka modifikuar 
bazën rregullative duke krijuar stimuj për një kredidhënie gjithnjë e më cilësore, 
ndërkohë që të tjera vendime kanë synuar domosodshmërinë: për më shumë 
transparencë të sistemit bankar ndaj publikut, për një kontroll të brendshëm 
më efektiv si dhe për një qeverisje dhe administrim më të mirë.

Pavarësisht çka thashë më sipër, në këto momente rëndësi të dorës së parë 
merr e ardhmja. Për shumë arsye që i kam përmendur edhe më parë, në 
kontekstin global, fundi i vitit 2008 dhe pjesa më e madhe e 2009-ës, do të 
jetë i vështirë, i ngarkuar me sfida dhe shtigje, të panjohura më parë. Tejkalimi 
i krizës ekonomike në nivel botëror do të kërkojë kohën e vet. Zgjidhja e 
saj do të materializohet nëpërmjet ripërcaktimit të një sërë ekuilibrave të 
brendshëm dhe të jashtëm të ekonomive, riformatimit të shumë institucioneve 
mbikëqyrëse, ridizenjimit të kuadrit rregullator të mjaft segmenteve të tregut 
financiar.

E vendosur në këtë ambient të përgjithshëm, do të tingëllonte jo realiste 
ideja se ekonomia jonë e vogël, do t’i rezistonte pa asnjë konsekuencë këtij 
cunami global. Megjithatë, problemi është më kompleks. Sot nuk mjafton 
vetëm konstatimi i rreziqeve me të cilat mund të përballemi potencialisht. 
Mendoj, që sot, për të gjithë ne, prioritet mbetet ideimi dhe zbatimi i masave 
parandaluese dhe kuruese, të cilat do të zvogëlonin shkallën e materializimit 
të këtyre rreziqeve. Kur them ne, kam parasysh shtetin, me tërësinë e 
institucioneve dhe mekanizmave të tij. 

Sfida jonë e madhe, e bankës qendrore, e sistemit bankar, e qeverisë, e 
autoriteteve të tjera vendimmarrëse dhe zbatuese, e komunitetit të biznesit dhe 
e publikut në përgjithësi, është mbajtja në nivele të pandryshuara e kërkesës 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

76 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 77

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

76 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 77

agregate, potencialeve prodhuese dhe burimeve financiare në ekonomi. Kjo 
është një çështje me rëndësi kombëtare. 

E thënë ndryshe: si do të mbajmë ekonominë reale në punë; si do të bëjmë 
të mundur që aktiviteti ekonomik të mos tkurret; si do të bëjmë që biznesi 
juaj të vazhdojë të ruajë të njëjtat ritme; si do të bëjmë që vendet e punës 
të vazhdojnë të shtohen e jo të pakësohen. Kjo të nderuar pjesëmarrës, 
quhet qëndrueshmëri në rritjen e aktivitetit ekonomik të vendit. Në emër të 
institucionit që unë drejtoj, do të doja t’ju siguroja se Banka e Shqipërisë, si 
një nga autoritetet me peshë në vendimmarrjen ekonomiko – financiare të 
vendit, mbetet plotësisht e angazhuar në këtë drejtim. 

Koha sot bën apel që të gjitha strategjitë e zhvillimit, politikat ekonomike, 
masat, rregullat duhet t’i nënshtrohen një analize të rreptë kosto dhe përfitim. 
Në këtë kontekst, kriza edhe pse ende jo e konturuar plotësisht, tashmë na 
i ka dhënë leksionet e para. Mendimi im është që, autoritetet publike dhe 
private, t’i vlerësojnë këto leksione si oportunitete të së ardhmes. Nga gabimet 
mësohet për t’i shërbyer më mirë perspektivës. Gjykoj se duhet ta shohim të 
ardhmen nga një optikë optimiste dhe njëkohësisht, qëndrimi të jetë realist 
dhe konseguent.

Sot ka ardhur koha që Shqipëria të fillojë të prodhojë të mira materiale dhe 
sigurisht, më shumë shërbime se më parë. Megjithë progresin e admirueshëm 
në këtë drejtim, vlerësoj se hendeku për t’u plotësuar është ende i madh. 
Bujqësia dhe industria mbeten ende dy degë të rëndësishme që operojnë larg 
potencialit të tyre. Po kështu, edhe sektorët e tjerë, të gjallëruar gjatë viteve 
të tranzicionit kanë nevojë për më shumë orientim dhe rregullim. Këto masa, 
do të bëjnë të mundur një diversifikim më të mirë të ekonomisë shqiptare, 
duke shtuar qëndrueshmërinë e saj me kalimin e kohës. Sfida të tjera mendoj 
se kanë të bëjnë me pozicionin e jashtëm të vendit, duke nënkuptuar zbutjen 
e deficitit të llogarisë korente dhe sigurimin e burimeve alternative të hyrjeve 
valutore. 

Për këtë arsye, mendoj se roli i shtetit duhet të theksohet më tepër, jo 
vetëm në drejtim të kompletimit të bazës ligjore dhe asaj rregullative por edhe 
përsa i takon përfundimit të një sërë reformave të rëndësishme strukturore, 
veçanërisht atyre që kanë të bëjnë me tokën, me titujt e pronësisë, reformën e 
pensioneve, me mbështetjen më të mirë të biznesit të vogël dhe atij të mesëm, 
me përmirësimin e mëtejshëm të ambientit të biznesit dhe me përmirësimin 
e vazhdueshëm të infrastrukturës kombëtare. Përforcimi i mëtejshëm i 
rrjetave të sigurisë, në kontekstin e një pozicioni të qëndrueshëm fiskal dhe 
financiar, është një detyrim, përmbushja e të cilit do të ulte rrezikun real dhe 
atë të perceptuar të ekonomisë shqiptare, duke nxitur rritjen e investimeve të 
brendshme dhe të huaja. Mendoj se ka ardhur momenti që buxheti i shtetit 
të bëjë pjesë të projekteve strategjike të investimit, sipërmarrësit privatë 
nëpërmjet programeve të përbashkëta të financimit.

Një rol shumë i rëndësishëm i takon edhe sistemit bankar. Kredia bankare 
ka luajtur një rol kyç për zhvillimin ekonomik të vendit. ajo ka qenë burim 
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fitimi për biznesin tuaj dhe për rrjedhim, mendoj se ajo duhet të jetë e tillë 
edhe në të ardhmen. Në kontaktet me homologët respektivë, këto kohët e 
fundit si dhe në takimet e ndryshme me drejtues të lartë të selive qendrore të 
bankave të huaja, kam parashtruar me realizëm situatën ekonomike të vendit 
si dhe kam kërkuar që interesimi i tyre për ekonominë shqiptare të mbetet i 
pandryshuar. 

Duke shfrytëzuar natyrën e këtij aktiviteti, përfitoj nga rasti t’i drejtohem 
edhe sipërmarrësve shqiptarë. ju duhet të vazhdoni të jeni aktivë dhe të 
fokusuar në ideimin dhe zbatimin e planeve tuaja të biznesit për të ardhmen. 
Kjo do të ishte rruga e vetme që ju të qëndroni të kapitalizuar, fitimprurës dhe 
të besueshëm nga sistemi bankar. Në kushtet aktuale ekonomike, sipërmarrja 
private duhet të jetë nxitës dhe promotor, si në ideimin e projekteve strategjike 
të brendshme, rajonale dhe më gjerë, ashtu dhe në procesin e zbatimit të 
tyre. Ekzistojnë të gjitha kushtet që biznesi të dalë përtej kufijve zyrtarë të 
rajonit, duke u bërë në këtë mënyrë një faktor për sigurimin e një aktiviteti të 
qëndrueshëm rajonal, që do të thotë dhe një integrim real drejt standardeve 
të synuara.

Në përfundim, dëshiroj të theksoj se vendet e vogla, si Shqipëria, duhet të 
jenë optimiste, fleksibël dhe të adoptueshme për t’u bërë sfiduese. Vetëm në 
këtë mënyrë ato do të jenë të afta të lundrojnë në ujërat ndërkombëtare. 

ju faleminderit.
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FjaLa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në pritjen organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave me bankierë dhe 
përfaqësues të bankave që operojnë në Shqipëri. 

18 dhjetor 2008

I nderuar Kryetar i Shoqatës së Bankave,

Të nderuar drejtues të sistemit bankar në Shqipëri,

Duke ju falenderuar për ftesën, përfitoj nga rasti të jap disa konsiderata në 
lidhje me rrugën e përshkruar në vitin 2008 si dhe sfidat që na presin në të 
ardhmen. Eksperiencat që jetuam në vjeshtën e këtij viti, tingëllonin joreale 
dhe të pabesueshme. Shumë tabu u përmbysën dhe lista e lajmeve vazhdon të 
pasurohet dita ditës duke përfshirë edhe skema të megamashtrimit financiar.

E fillova fjalën time në këtë mënyrë jo vetëm për të mos anashkaluar 
këtë ngjarje të pazakontë botërore, jo vetëm për të evidentuar ambientin e 
përgjithshëm ekonomiko – financiar që rrethon ekonominë tonë të vogël, por 
për të theksuar një të vërtetë të madhe: se rezistenca e sistemit tonë bankar ka 
qenë e admirueshme dhe imuniteti i treguar nuk është thjesht fat. 

Viti 2008 ishte një vit intensiv ndryshimesh të pandërprera, në qendër të të 
cilave ka qenë ruajtja dhe konsolidimi i stabilitetit makroekonomik të vendit, 
si dhe qëndrueshmërisë financiare të sistemit bankar. 

Nga një bilanc i shpejtë mund të deklaroj se ekonomia jonë ka vazhduar 
rritjen e programuar gjatë vitit 2008, në kushtet e një stabiliteti të përgjithshëm 
të çmimeve të konsumit dhe të kursit të këmbimit të monedhës. Politika 
monetare, gjatë tërë vitit ka qenë vigjilente duke mbajtur të pandryshuar 
nivelin e përqindjes bazë të interesit në vlerën 6,25 për qind. Politika fiskale 
është karakterizuar nga një grumbullim i të ardhurave buxhetore përtej 
kufijve të planifikuar dhe një përqendrim i shpenzimeve kryesisht në projekte 
infrastrukturore. Njësoj si në vitet e fundit, sektori bankar ka mbështetur 
aktivitetin ekonomik dhe kërkesën konsumatore me kredi, duke siguruar në 
këtë mënyrë stimuj të shumtë për një rritje të qëndrueshme të vendit. 

Ecuria pozitive në nivel ekonomie dhe sektorësh, ku veçoj atë të tregtisë dhe 
të ndërtimit, është nxitur nga ritmet pozitive të kërkesës së brendshme në vend. 
Kredidhënia ka ruajtur ritmet e larta të rritjes vjetore prej 42 për qind. raporti 
i kredisë ndaj PBB-së dhe aktiveve të sistemit ka shënuar rritje të mëtejshme, 
duke arritur respektivisht në 36 për qind dhe në 41 për qind. Përdoruesit më të 
mëdhenj të kredisë bankare kanë qenë bizneset, duke ndikuar me 66 për qind 
në zgjerimin e portofolit të kredisë. Zhvillimet pozitive janë shoqëruar së pari 
me një klimë të favorshme makroekonomike dhe financiare. Në gjysmën e dytë 
të vitit, indeksi i çmimeve të konsumit ka regjistruar rënie vjetore duke zbritur 
në 2.6 për qind në muajin nëntor. Matje të tjera të inflacionit, si inflacioni bazë 
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apo i mallrave të tregtueshëm e të patregueshëm, dëshmojnë për rënie të 
intensitetit të presioneve inflacioniste në vend. Në këtë stabilitet kanë kontribuar 
edhe pritjet inflacioniste të agjentëve ekonomikë, të cilat sipas vrojtimeve tona 
janë të ankoruara rreth nivelit 3 për qind. Këto zhvillime provojnë se politika 
monetare si dhe forcimi i masave të mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë kanë 
rezultuar efektivë në kontrollin e presioneve inflacioniste. Duke u nisur nga 
pozicioni, roli dhe objektivi i bankës qendrore, dua të theksoj se angazhimi dhe 
suksesi ynë në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve është reflektuar në ankorimin e 
pritjeve inflacioniste afër objektivit tonë prej 3 për qind. 

Ecuria e sistemit bankar gjatë vitit 2008 rezulton të ketë qenë e kënaqshme. 
Viti 2008 filloi me vënien në punë të regjistrit të kredive, zhvillim i cili përfaqëson 
një pasurim të rëndësishëm të infrastrukturës financiare në Shqipëri. Nëpërmjet 
funksionimit të këtij regjistri, ju jeni dëshmitarë se kontribuam në:

• kuptimin e besueshmërisë së huamarrësve dhe shmangien e të 
pabesueshmëve;

• reduktimin e kostove të mbledhjes së informacionit;
• nxitjen e disiplinës së huamarrësve;
• identifikimin e detyrimeve të huamarrësve dhe informimin e 

pjesëmarrësve në sistem për to;
• përmirësimin e bazës së të dhënave të industrisë bankare, duke 

ndërtuar historinë e çdo huamarrësi.

Sipas të dhënave më të fundit, sistemi bankar shfaqet fitimprurës. Treguesi i 
kthimit mbi aktivet për gjithë vitin 2008 pritet të jetë 1.17 për qind, ndërkohë 
që treguesi i kthimit mbi kapitalin të jetë 14,7 për qind. Gjatë vitit 2008, bankat 
kanë zgjeruar investimet e tyre, por nga ana tjetër kanë rritur edhe kapitalin. 
Niveli i mjaftueshmërisë së kapitalit përbën 17.5 për qind të totalit të aktiveve 
dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuara sipas rrezikut. Situata e likuiditetit e 
sistemit bankar gjatë vitit 2008 paraqitet e mirë. Treguesi i aktiveve likuide 
ndaj totalit të sistemit, pavarësisht se gjatë viteve të fundit ka shfaqur tendencë 
rënëse (si rezultat i ritmit të lartë të rritjes së totalit të kredisë), prezantohet në 
rreth 46 për qind, vlerë kjo që konsiderohet e kënaqshme. Burimi kryesor i 
fondeve në sistem, depozitat nga klientët, vit pas viti kanë konsoliduar prirjen 
e tyre rritëse, duke reflektuar besimin e publikut në sistemin bankar. Në fund 
të muajit tetor, totali i depozitave të sistemit paraqitet në 665.9 miliardë lekë 
ose një rritje prej 5.7 për qind krahasuar me fundin e vitit 2007.

Në vijim të forumit të hapur të pranverës së vitit 2008, Këshilli Mbikëqyrës 
i dha rrugë miratimit të një grupi rregulloresh të reja, të cilat në thelbin e tyre 
synojnë harmonizimin e kuadrit rregullativ dhe të atij mbikëqyrës me praktikat 
më të mira ndërkombëtare. 

Në përputhje me ligjin e ri janë përcaktuar kritere të reja për llogaritjen, 
mbikëqyrjen dhe raportimin e ekspozimeve të mëdha të bankës ndaj një 
personi/klienti ose grupi personash/klientësh të lidhur, ose në një marrëdhënie 
të veçantë me bankën, me qëllim administrimin e rrezikut që rrjedh nga 
ekspozimi i përqendruar ndaj tyre. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

80 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 81

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

80 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 81

Forcimi i kontrollit të brendshëm në bankat dhe degët e bankave të huaja 
përbën një drejtim tjetër ku Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë gjatë këtij viti. 
rregullorja e re e konsideron kontrollin e brendshëm, si pjesë e qeverisjes 
së përgjegjshme të bankave. ajo siguron platformën për krijimin e një 
sistemi eficient të kontrollit të brendshëm, si faktor kryesor në drejtimin dhe 
administrimin e bankave dhe degëve të bankave të huaja. 

Bazuar në problematikat e mëparshme, një rëndësi e veçantë iu kushtua dhe 
transparencës për produktet dhe shërbimet bankare e financiare. rregullorja 
standardizon kërkesat mbi mënyrën dhe formën e dhënies së informacionit 
për klientët për produktet dhe shërbimet bankare të ofruara, për publikimin 
në veçanti të normave efektive të interesit të depozitave dhe kredive, për 
metodën e llogaritjes së normës efektive të interesit për kreditë, elementet 
e kontratës së kredisë dhe depozitave, për marketingun e produkteve dhe 
shërbimeve, ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të klientit, trajtimin e 
ankesave të këtij të fundit, si dhe krijimin e strukturave të veçanta lidhur me 
këto ankesa. 

Pjesë e paketës së re ishte dhe standardizimi i informacionit të detyrueshëm 
që bankat dhe degët e bankave të huaja duhet të bëjnë publik, në lidhje 
me veprimtarinë kryesore të bankës, organizimin dhe drejtimin e saj, në 
lidhje me ecurinë financiare, në lidhje me gjendjen financiare, në lidhje me 
administrimin e rrezikut si dhe politikat kontabël. 

Duke marrë shkas nga situata ndërkombëtare, për të diversifikuar më 
mirë rrezikun që rrjedh nga përqendrimi në investimet e bankave në tregjet 
financiare ndërkombëtare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, bëri 
dhe disa modifikime të rregullores për administrimin e rrezikut nga ekspozimet 
e mëdha të bankave, me qëllim uljen e kufijve të ekspozimeve të mëdha. 

Në qendër të punës tonë ka qenë dhe rritja e efektivitetit të tregut financiar, 
tregut të parasë më konkretisht. Gjatë këtij viti u mundësua miratimi i ligjit si 
dhe kontratës – tip për marrëveshjet e riblerjes, duke siguruar në këtë mënyrë 
një instrument të ri për të minimizuar rrezikun në transaksionet e huamarrjes 
që bankat realizojnë me njëra tjetrën. 

Pas gjithë kësaj ekspozeje që bëra për performancën tonë, të Bankës së 
Shqipërisë dhe të sistemit bankar, natyrshëm na lind e drejta të pretendojmë 
se kemi vepruar drejt, duke ndërmarrë shumë aksione parandaluese që na 
kanë ndihmuar në absorbimin e efekteve negative të zhvillimeve të kohëve të 
fundit. 

Të nderuar bankierë,
 
Viti 2008 po përfundon dhe një vit i ri po troket në dritaret tona. Njësoj si 

shumica e ekonomive të ndryshme të botës edhe vendi ynë gjendet përpara 
një viti me shumë të panjohura. Nuk do të doja të anashkaloja faktorët e 
brendshëm por gjithsesi, ajo që sot konsiderohet çështja më e nxehtë ka 
të bëjë me ambientin e përgjithshëm global. Ka kohë që parashikimet e 
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agjencive të ndryshme, të institucioneve kombëtare dhe atyre ndërkombëtare 
parashikojnë një vit me kontraktim të prodhimit të përgjithshëm botëror. Do 
të ishte utopike dhe deri diku shprehje e mungesës së kujdesit, nëse do të 
mendonim se ekonomia jonë do të preket shumë pak apo aspak nga kriza 
globale. Vendi ynë, megjithëse një ekonomi e vogël është i hapur me lidhje të 
shumta shkëmbimesh të mallrave dhe fondeve financiare. 

Në daljet e mija në publik, kam theksuar se të gjithë aktorët duhet të 
përgatiten për ditë më të vështira dhe në këtë kontekst, do të doja t’ju bëja 
me dije një varg konstatimesh, gjetjesh apo aksionesh që ne (me ne kuptoj 
Bankën e Shqipërisë dhe sistemin bankar) mendojmë se duhen ndërmarrë në 
muajt në vijim.

1 – Mbështetur në analizat më të fundit të zhvillimeve ekonomike dhe 
financiare në vend, si dhe bazuar edhe në parashikimet e bëra për ecurinë e 
inflacionit në të dy vitet në vijim, dëshiroj të theksoj se ka një ankorim të mirë 
të pritjeve inflacioniste rreth objektivit numerik prej 3 për qind, të Bankës së 
Shqipërisë. Zhvillimet dhe informacioni më i fundit sugjerojnë se balanca e 
rreziqeve për inflacionin në të ardhmen është e zhvendosur në kahun zbritës, 
duke krijuar hapësira për manovrim në të ardhmen e afërt. 

2 - Mbështetur në studimet e fundit empirike të Bankës së Shqipërisë, 
rezulton se lidhja e kredisë për ekonominë me rritjen ekonomike të vendit është 
pozitive dhe relativisht e fortë. Pra, rritja e kredisë çon në mbajtjen e ritmeve 
aktuale të aktivitetit ekonomik të vendit. Vitet e fundit kredia për ekonominë ka 
eklipsuar kontributin e sektorit publik në gjenerimin dhe përdorimin e fondeve 
financiare, mbështetur kjo edhe nga një proces i gjatë, i konsolidimit fiskal të 
vendit. Ky proces përdorimi më efektiv i fondeve ndikon në rritjen e eficiencës 
dhe rritjen ekonomike. Një tkurrje e kredisë për ekonominë, mbart rrezikun e 
veprimit të anasjelltë, të eklipsimit të kontributit të kredisë për ekonominë nga 
shpenzimet e sektorit publik. Në këtë kuptim, duke vlerësuar drejt të gjitha 
vështirësitë e krijuara, do të insistoja edhe një herë në kërkesën time drejtuar 
juve, që të vazhdoni të ruani ritmet e kreditimit të ekonomisë.

3 – Në vijim të kërkesave të mëparshme, do të kërkoja përsëri që të jeni 
më aktivë në tregun e parasë, në tregun ndërbankar dhe në tregun e letrave 
me vlerë. Banka e Shqipërisë e ka përsëritur disa herë se do të plotësojë çdo 
nevojë të tregut financiar me likuiditet. Por, nga ana tjetër, ne kërkojmë që 
në politikat që ju aplikoni në lidhje me tregun financiar vendas, në lidhje me 
portofolin e investimeve të jeni më të pavarur nga selitë tuaja qendrore. ju 
jeni licencuar dhe operoni në Shqipëri, për rrjedhim ju keni në administrim 
kursimet e qytetarëve shqiptarë dhe detyra themelore e çdo sistemi bankar 
është ndërmjetësimi financiar në vendin ku operon. Banka e Shqipërisë do 
të këmbëngulë për zbatimin sa më të shpejtë të marrëveshjeve të riblerjes në 
transaksionet që kryeni në tregun ndërbankar. Banka e Shqipërisë përdor një 
përqasje sistemike në trajtimin dhe operimin e saj në tregun ndërbankar, gjë 
e cila kërkon domosdoshmërisht një rishpërndarje të likuiditetit në mënyrë 
eficiente midis bankave. Zbatimi i marrëveshjes së riblerjes, e realizon një 
gjë të tillë duke mënjanuar rrezikun e kreditit. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

82 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 8�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

82 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 8�

është duke përfunduar rregulloren për realizimin e DVP, gjë e cila do të 
sjellë njëkohësisht edhe mënjanimin e rrezikut të shlyerjes. Kjo, përbën një 
hap tjetër në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës financiare për një treg 
bankar eficient. 

 
4 – Banka e Shqipërisë është duke studiuar edhe disa masa të tjera, për 

t’i paraprirë më mirë funksionimit optimal të sistemit bankar. Për të qenë më 
konkret, Banka e Shqipërisë do të kërkojë që dividentët e materializuar në vitin 
2008, të destinohen për të rritur kapitalin e bankave që ju drejtoni. E kam 
përmendur vazhdimisht se sistemi ynë është i mirëkapitalizuar, por megjithatë 
në kushtet aktuale, e gjykoj si masë kujdesi rritjen e mëtejshme të tij.

 
5 – Një nga synimet strategjike për objektivat e Bankës Qendrore është 

forcimi i pavarësisë institucionale dhe kredibilitetit të saj si një institucion 
qendror dhe i përgjegjshëm për misionin që i ka dhënë ligji. Një nga faktorët që 
ndikojnë direkt dhe indirekt në forcimin e kësaj pavarësie është edhe plotësimi 
dhe përmirësimi i kuadrit ligjor të Bankës së Shqipërisë, sipas standardeve 
bashkëkohore. Për këtë qëllim, po punojmë në këto drejtime kryesore: 

 
• hartimi i ligjit “Për sistemin e pagesave në republikën e Shqipërisë” 

hyn në prioritetet afatshkurtra që republika e Shqipërisë, nëpërmjet 
Bankës së Shqipërisë, ka ndërmarrë në kuadër të detyrimeve që rrjedhin 
nga MSa-ja, Dokumenti i Partneritetit Evropian; si dhe në prioritetet 
afatshkurtra dhe afatmesme të parashikuara në Planin Kombëtar për 
Zbatimin e MSa-së. Ky projektligj synon:

• forcimin e kornizës institucionale të sistemit;
• rritjen e transparencës së kornizës ligjore, përmes qartësimit të detyrave 

të pjesëmarrësve në sistem;
• përcaktimin e një regjimi të plotë për licencimin dhe mbikëqyrjen e të 

gjithë sistemeve përkatëse;
 
• Ndryshimet në kuadrin ligjor në Bankën e Shqipërisë do të shoqërohen 

edhe me përmirësimin e kuadrit rregullativ në fuqi, ku në qendër të 
vëmendjes do të jetë përmirësimi i akteve nënligjore të mbikëqyrjes 
bankare. 

6 – Banka e Shqipërisë, duke filluar që nga fundi i këtij viti, do të hedhë 
në qarkullim kartëmonedhën e re me vlerë nominale 2000 lekë, ndërkohë 
që është rishtypur e gjithë seria ekzistuese. Dua të theksoj se e gjithë sasia e 
kartëmonedhave të rishtypura, si dhe ajo e prerjes 2000 lekë është e pajisur 
me elementet më moderne të sigurisë. Ndërkohë, përfitoj nga ky rast për 
të sqaruar publikun se prerja e re është një rregullim i strukturës aktuale, 
duke plotësuar një boshllëk të madh midis dy prerjeve ekzistuese, me vlerën 
nominale më të madhe. 

Viti 2009 do të jetë një vit i vështirë e për rrjedhim, çdokush duhet të marrë 
masat për të kuptuar drejt dhe për të interpretuar me profesionalizëm rolin 
e tij. Për të mbajtur dinamikën e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit, drejt 
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konvergjencës së plotë evropiane, sistemi bankar duhet medoemos të përsosë 
më tej infrastrukturën e tij. Baza të shëndosha të kësaj infrastrukture do të 
vlerësoja përmirësimin e shërbimit ndaj klientelës, shtimin e komunikimit dhe 
edukimit të publikut. Të gjitha këto, të shoqëruara me investime në teknologji 
do të mundësonin transparencë më të madhe me klientelën dhe kosto më 
konkurruese shërbimi. Kjo do të çonte në përmirësim të imazhit publik, i cili 
do të rriste besimin e publikut ndaj sistemit bankar. 

Të nderuar bankierë,

Më lejoni që në mbyllje të fjalës time të theksoj edhe një herë rëndësinë 
e madhe që na imponon momenti. Kudo që të jemi, brenda apo jashtë 
vendit, duhet ta konsiderojmë sfidën e kapërcimit të kësaj krize si një detyrë 
patriotike, e cila kërkon impenjim dhe ndërgjegjësim të lartë moral, shoqëror 
dhe politik. 

Duke ju falenderuar edhe një herë për ftesën, përfitoj nga rasti që t’ju uroj 
festat e fundvitit. 

Gëzuar!
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Një QaSjE E DISIPLINUar MBI MaNaxhIMIN E POrTOFOLIT 
rezart Molla

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 
menaxher portofoli, në veçanti. Përmbajtja e tij merr shkas nga një dokument 
i mëparshëm, opinion mbi internship-in që autori ndoqi pranë Departamentit 
të Thesarit të Bankës Botërore në Uashington D.c. gjatë muajit tetor 2007, 
mbi administrimin e rezervës valutore. rrjedhimisht, mënyra e menaxhimit 
e përshkruar në këtë punim është e njëjtë me atë që zbatohet në Bankën 
Botërore, ndaj dhe njihet autorësia e plotë e Zyrës së Thesarit të Bankës 
Botërore mbi thelbin e këtij punimi. Gjithsesi, përvoja trevjeçare në Bankën 
e Shqipërisë si menaxher portofoli, e ka ndihmuar mjaft autorin, në këtë 
punim.

Dokumenti titullohet ‘T.r.a.D.E.M.a.P’, ku çdo shkronjë përfaqëson 
secilën fazë të administrimit të portofolit, nga konceptimi, ekzekutimi dhe 
deri te përfundimi i të gjithë procesit. Materiali përshkruan të gjitha fazat me 
rradhë: (1) T-Tema (anglisht – Theme), (2) r-Shqyrtimi (anglisht – review), 
(3) a-Vlerësimi (anglisht – assess), 4. D-Vendimmarrja (anglisht – Decision), 
(5) E-Ekzekutimi (anglisht – Execution), (6) M-Mbikëqyrja/Ndjekja (anglisht 
– Monitoring), (7) a-Përshtatja/reagimi (anglisht – adjust), (8) P-Performanca 
(anglisht – Performance). Pas përshkrimit të tetë fazave të procesit të 
administrimit të portofolit, autori nxjerr përfundimet e tij mbi të gjithë procesin 
dhe emocionet e forta që ky proces dhe luhatjet e tregut mund të shkaktojnë 
në mjaft raste tek menaxheri, sjelljet e mundshme të tij dhe pasojat që këto 
sjellje mund të kenë në performancën e portofolit.

INDEKSI I ÇMIMEVE Të hUaja /VLEraVE NjëSI Të IMPOrTEVE 
ShQIPTarE. 

risan Shllaku

Në këtë material diskutimi, autori propozon një përqasje për ndërtimin 
e indeksit të çmimeve/vlerave njësi të huaja të importeve shqiptare. ai 
gjithashtu, ofron një përshkrim të shkurtër të teorisë së indekseve të numrave, 
i cili paraqet aspekte të rëndësishme që duhet të jenë në vëmendje të 
ekonomistëve dhe vendimmarrësve gjatë kryerjes së analizave ekonomike, 
dhënies së rekomandimeve, si dhe gjatë zbatimit të politikave ekonomike. 
Përqasja e propozuar bazohet në këtë përshkrim të teorisë së indekseve të 
numrave.

arTIKUjT E BOTUar Në BULETININ EKONOMIK 2008*  

Mars 2008

Qershor 2008



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

84 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 85

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

84 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 85

Materiali organizohet në katër pjesë: Pjesa e parë është hyrja, ndërkohë që 
në pjesën e dytë autori paraqet një përshkrim të shkurtër të teorisë së indekseve 
të numrave dhe të çështjeve kryesore, që lidhen me indekset e çmimeve. Pjesa 
e tretë shtjellon një përqasje të bazuar në indekset e çmimeve/vlerave njësi të 
eksporteve të vendeve kryesore nga ku importon Shqipëria. Për shkak të mungesës 
së të dhënave, për disa vende përdoren indekset e çmimeve të eksporteve, 
ndërkohë për disa të tjera përdoren indekset e vlerave njësi të eksporteve. Në 
këtë pjesë, jepet gjithashtu një përshkrim i përparësive dhe i mangësive të kësaj 
përqasjeje. Ndërkohë, në pjesën e katërt, autori jep përfundimet e studimit. 

PërÇIMI I KUrSIT Të KëMBIMIT Në ShQIPërI: EVIDENcë NGa 
FaKTOrëT aUTOrEGrESIVë

Klodiana Istrefi, Valentina Semi

Në këtë material vlerësohet masa dhe shpejtësia e përçimit të lëvizjeve të 
kursit të këmbimit në çmimet e konsumit në Shqipëri, me anë të modeleve me 
vektorë autoregresivë, Var. rezultatet e analizave tregojnë se në përgjithësi, për 
periudhën 1996-2006, përçimi i kursit të këmbimit në çmimet e konsumit në 
Shqipëri paraqitet i shpejtë dhe pothuajse i plotë. Ndërkohë, analiza e përçimit 
në periudha të veçanta nxjerr në pah paplotësinë dhe rënien e tij pas viteve 
2000. Si justifikues të kësaj sjelljeje evidentohen zhvillimet në strukturat e tregut, 
stabiliteti i lekut, mjedisi inflacionist dhe besueshmëria në Bankën e Shqipërisë. 
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se zhvillimet në kursin e këmbimit nuk kanë më 
rëndësi për formimin e çmimeve të konsumit në Shqipëri. Kjo analizë tregon 
që efekti i kursit të këmbimit në çmime nuk është më lehtësisht i kapshëm nga 
analiza e drejtpërdrejtë e të dhënave të çmimeve dhe të kursit të këmbimit. 
Në këto kushte, autoriteti monetar duhet të jetë i vëmendshëm dhe të zgjedhë 
reagimin e duhur ndaj lëvizjeve në kursin e këmbimit të lekut. Në qoftë se në 
të ardhmen do të rritet luhatshmëria e lekut, ne nuk kemi garanci që reagimi i 
ekonomisë dhe i çmimeve të konsumit në veçanti, nuk do të ndryshojë.

MaTjE Të rEja Të INFLacIONIT BaZë: PërDOrIMI I TyrE Në 
ParaShIKIM DhE aNaLIZë

Evelina Çeliku, rajna hoxholli

Praktika e matjes së inflacionit bazë ofron një spektër të gjerë metodash. Por 
a ekziston një metodë perfekte dhe universale për matjen e tij? Deri më sot nuk 
është konkluduar në një të tillë. Zgjedhja e metodës mbi bazën e së cilës arrihet 
një seri e përshtatshme për inflacionin bazë është një pikë e debatueshme në 
rrethet akademike e në ato të bankierëve qendrorë. Bankat qendrore përdorin 
matje të ndryshme të inflacionit bazë. Në të gjitha rastet synohet të zgjidhen ato 
metoda që informojnë në mënyrën më të qartë të mundshme vendimmarrësit, 
agjentët ekonomikë dhe publikun e gjerë mbi prirjen afatgjatë të inflacionit.

Studimi sjell argumente në lidhje me diskutimet e vazhdueshme në Bankën e 
Shqipërisë mbi temën e parashikimit të inflacionit dhe më konkretisht, mbi atë 
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të përdorimit të inflacionit bazë për parashikim. Në këtë punim paraqitet një 
set i pasuruar matjesh për inflacionin bazë. Për secilën matje jepen në mënyrë 
të përmbledhur metodologjitë, përparësitë dhe problemet përkatëse. Në vijim, 
në bazë të rezultateve të disa kritereve statistikore, të testeve mbi shkallën 
e persistencës së komponentes bazë, të aftësive parashikuese të matjeve të 
inflacionit bazë për inflacionin total, bëhen përpjekje për të evidentuar matjet 
më optimale për t’u përdorur në rastin e Shqipërisë. 

Mbështetur në një proces vlerësimi të plotë, paraqiten modele parashikimi të 
matjeve të ndryshme të inflacionit bazë duke u eksploruar mundësia që nëpërmjet 
tyre, të përftohet një parashikim sa më i saktë për inflacionin total. Duke bërë një 
balancë të përparësive dhe problemeve të alternativave të matjeve të ndryshme të 
inflacionit bazë, konkludohet se matja më e përshtatshme është ajo e përjashtimit 
të përhershëm të disa artikujve nga shporta. Ky model preferohet të aplikohet 
gjerësisht nga banka të ndryshme qendrore për shkallën e lartë të transparencës 
dhe për kuptueshmërinë më të mirë nga ana e publikut. Studimi përfundon 
me propozime konkrete në lidhje me përfshirjen e informacionit mbi matjet e 
inflacionit bazë në analizat periodike të Bankës së Shqipërisë mbi zhvillimet në 
ekonomi dhe në fushën e çmimeve në veçanti.

MaTja E FUNKSIONEVE Të IMPOrT-EKSPOrTIT Në ShQIPërI
Ilir Vika

Ky material diskutimi përdor një model të korrektimit të gabimit, me qëllim 
matjen e elasticitetit të flukseve të import / eksportit të mallrave drejt / nga 
Shqipëria kundrejt kërkesës së brendshme (të huaj) reale, zhvillimeve në 
çmimet relative në vend dhe në botë, si dhe luhatjeve në monedhën vendase. 
Ky model ka për qëllim të identifikojë nëse flukset tregtare reagojnë në mënyrë 
të ndryshme ndaj variablave të mësipërm në periudhën afatgjatë dhe në atë 
afatmesme. Vlerësimi i elasticiteteve të tregtisë bëhet për të parashikuar flukset 
e ardhshme tregtare dhe për të ndihmuar vendimmarrësit në zgjedhjen midis 
politikave tregtare dhe alternativave të zhvlerësimit të kursit të këmbimit, me 
qëllim përmirësimin e bilancit tregtar të mallrave. 

Gjetjet empirike të këtij studimi tregojnë se të ardhurat reale (të përfaqësuara 
nga PBB) janë përcaktuesi kryesor i flukseve tregtare në periudhën afatgjatë, 
veçanërisht për eksportet. Kjo sugjeron se Shqipëria mund të përfitojë 
potencialisht nga politikat e nxitjes së eksporteve. Madje, ndryshimet në 
çmimet relative duket se kanë një ndikim më të madh mbi vëllimin e importit 
të mallrave sesa kanë luhatjet e kursit të këmbimit. E kundërta qëndron për 
ofertën e eksporteve, e cila duket se reagon më shumë dhe më shpejt ndaj 
ndryshimeve në kursin e këmbimit lek/euro, sesa ndaj çmimeve relative. Krahas 
vlerësimit të elasticitetit të importeve dhe eksporteve të mallrave për qëllime 
parashikimi, materiali hedh dritë edhe mbi politikat e brendshme ekonomike, 
duke synuar kufizimin e deficitit tregtar me pjesën tjetër të botës.

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

VrOjTIMI I BESIMIT Të BIZNESIT DhE Të KONSUMaTOrIT
ShPjEGIME METODOLOGjIKE
(Korrik, 2008)

FjaLOr I ShKUrTIMEVE:
VBB  Vrojtimi i Besimit të Biznesit
VBK  Vrojtimi i Besimit të Konsumatorit
TTE  Treguesi i Tendencës Ekonomike
TBI  Treguesi i Besimit të Industrisë
TBN  Treguesi i Besimit të Ndërtimit
TBSh Treguesi i Besimit të Shërbimeve
TBK  Treguesi i Besimit të Konsumatorit
KE  Komisioni Evropian

Komentet lidhur me këtë material mund të nisen me email në adresën:
parashikimi@bankofalbania.org

TREGUESIT E TENDENCëS EKoNoMIKE
Treguesit e tendencës ekonomike ndërtohen mbi treguesit e besimit të 

biznesit dhe të konsumatorit. Të dhënat për ndërtimin e tyre sigurohen nga 
realizimi i vrojtimeve të tendencës pranë zgjedhjeve përfaqësuese të bizneseve 
dhe të konsumatorëve / familjeve të një vendi. Veçori e këtyre treguesve është 
se ata rezultojnë nga një informacion bazë i natyrës cilësore, që mblidhet 
pranë të intervistuarve në lidhje me zhvillimet korente dhe të pritshme në 
ekonomi. 

Treguesit e tendencës apo të besimit kanë gjetur një përdorim të gjerë gjatë 
dekadave të fundit. Informacioni që merret prej tyre përdoret në monitorimin 
e zhvillimeve ekonomike në periudha korente si edhe në parashikimin e tyre 
në terma afatshkurtër. Përvoja botërore e përdorimit të këtyre treguesve ka 
verifikuar se ata kanë rezultuar të suksseshëm në sinjalizimin e pikave të 
kthesës në ciklin e biznesit. Vlera e shtuar analitike e treguesve të besimit/
tendencës konsiston në faktin se nëpërmjet tyre realizohen analiza mbi 
zhvillimet në ekonomi përpara publikimit të statistikave zyrtare të periudhave 
korente. aftësia për të parashikuar prirjet themelore në ekonomi, rrit ndjeshëm 
vlerën e treguesve të besimit, kryesisht në vendimmarrje dhe politikëbërje. Në 
ekonomitë në zhvillim treguesit e besimit për situatën korente dhe të pritur, 
marrin një rëndësi të madhe përdorimi, në kushtet e informacionit statistikor 
relativisht të vonuar dhe jo të plotë.
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Forma cilësore e vlerësimit të aspekteve të ndryshme të aktivitetit ekonomik, 
ndikon në rritjen e shpejtësisë së procesit të plotësimit të pyetësorëve, të përpunimit 
dhe të publikimit të rezultateve, krahasuar me procesin më të gjatë kohor të 
matjes dhe publikimit të rezultateve nga vrojtimet tradicionale statistikore. 

historia e zhvillimit të vrojtimeve të besimit/tendencës së biznesit/të 
konsumatorëve daton rreth viteve ‘20 të shekullit të kaluar. Disa nga vrojtimet 
më të hershme janë bërë nga organizata biznesi, nga institute studimore, si 
edhe nga institute kombëtare të statistikave1. Ndërkohë, gjithnjë e më shumë 
banka qendrore janë përfshirë prej kohësh në kryerjen e vrojtimeve të besimit2. 
Tendenca në rritje e angazhimit serioz në këtë ‘ndërmarrje’ e bankave qendrore, 
evidentohet veçanërisht gjatë dy dekadave të fundit. ajo motivohet nga natyra 
paraprirëse e vendimmarrjes së politikës monetare. Politikëbërësve u nevojitet 
një informacion ekonomik sa më i përditësuar për situatat korente dhe për 
pritjet e agjentëve ekonomikë. Vrojtimet e besimit, e japin këtë informacion 
në formën e tendencave për periudhat korente dhe të ardhshme, ndërkohë që 
statistikat zyrtare publikohen me vonesa të caktuara kohore. 

DUKE IU REFERUAR Një SITUATE KoNKRETE.
Në ditët e sotme, koha e publikimit të treguesve të besimit/tendencës nga 

institucione që janë angazhuar në këtë proces pritet me shumë interes nga 
vendimmarrësit, nga ekonomistët dhe analistët e tregut, nga studiuesit dhe 
publiku i gjerë. Kemi dëgjuar e lexuar shpesh në dy vitet e fundit komente mbi 
treguesit e tendencës/të besimit. ata ishin ndër treguesit e parë që paralajmëruan 
situatat në rënie të konjukturave ekonomike. Shpesh herë analistët e ekonomisë, 
komentonin rëniet apo ngadalësimin e ritmeve të rritjes të treguesve të tendencës3 
për ekonomi të rëndësishme si ajo amerikane, gjermane, evropiane etj.. Gjatë 
pjesës së dytë të vitit 2008 këta tregues ranë në nivelet më të ulëta historike. 
Kështu treguesit e tendencës apo të sentimentit ekonomik, sinjalizuan dhe u 
paraprinë fazave të recesionit dhe të depresionit të krizës në tregjet financiare. 
Pritjet e konsumatorëve dhe të bizneseve ranë nga njëra periudhë në tjetrën 
duke u cilësuar si pritjet më pesimiste të 2-3 dekadave të fundit. 

Në fakt shembulli i mësipërm, jo vetëm është bërë pjesë e historisë së 
financave botërore, por edhe do të shërbejë si një “rast studimi” që ndoshta 
shumë shpejt, do të përfshihet në leksionet e profesorëve të ekonomisë, të 
financës dhe të bankave. Kjo ndoshta ka ndodhur tashmë. Mesazhi, i tij 
lidhet me rëndësinë që merr disponimi i informacionit ekonomik në kohë 
dhe në cilësi. Forca e mirë informuese dhe paralajmëruese është një vlerë 
që ndihmon në marrjen e vendimeve në nivel mikro dhe makro. Njohja e 
mirë dhe shfytëzimi i drejtë i informacionit ekonomik është një sfidë e kohës. 
Gjithmonë e më shumë përdorues janë përfshirë në trafikun e tij, pjesë e 
rëndësishme e të cilit, mbeten treguesit e tendencës ekonomike. 

DUKE PUBLIKUAR TREGUESIT E BESIMIT.
Praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën vrojtimeve të besimit (OEcD, 

BE) e konsiderojnë publikimin e rezultateve si një ndër fazat thelbësore të 
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procesit të vrojtimit. Kjo fazë përbën një hap vendimtar në një proces të 
filluar, por jo të përfunduar. Një publikim cilësor i rezultateve dhe i analizave 
të mbështetura në vrojtimet e besimit kërkon, mbi të gjitha, një shkallë të 
kënaqshme besueshmërie. Dy nga kushtet kryesore për rritjen e besueshmërisë 
së rezultateve të një vrojtimi janë: një nivel i lartë vlefshmërie; një nivel i 
kënaqshëm konsistence në kohë të rezultateve të vrojtimit. Përmbushja e 
këtyre kushteve, e shoqëruar me një nivel të pranueshëm të transparencës, të 
interpretimit të rezultateve dhe të shpërndarjes së rezultateve në një publik sa 
më të gjerë, ndihmon në plotësimin më të mirë të standardeve ndërkombëtare 
për publikimin e rezultateve të këtyre vrojtimeve. 

Tashmë vrojtimet e besimit të biznesit dhe të konsumatorit të ndërmarra nga 
Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me INSTaT, kanë kaluar në një periudhë 
të mjaftueshme testimi. Kjo kohë i ka shërbyer konsolidimit të metodologjisë 
së vrojtimit. Kjo e fundit është e krahasueshme me metodologjitë e ndjekura 
në vrojtime të besimit/tendencës në shumë vende anëtare dhe jo-anëtare 
të OEcD-së, me metodologjinë e Komisionit Evropian si edhe të një prej 
pararojave botërore në këtë fushë, Institutit gjerman të Studimeve Ekonomike 
IFO. Mbështetja mbi një metodologji statistikisht të argumentuar, përbën 
një nga pikat kyçe për përftimin e rezutateve të besueshme nga vrojtimet 
e besimit të biznesit. Vlerësohet se rezultatet mund të përdoren brenda një 
mase të pranueshme besueshmërie për të analizuar zhvillimet e kaluara 
dhe ato të pritshme në tregues të rëndësishëm të ekonomisë si prodhimi, 
punësimi, çmimet, investimet, kursimet, konsumi etj.. Ky përfundim mbështetet 
në rezultatet e analizave empirike të trajtuara në studime të kësaj fushe4. 
Publikimi i rezultateve të VBB-it i shërben rritjes së shkallës së transparencës së 
Bankës së Shqipërisë. Gjatë viteve të fundit është vërejtur një rritje e kërkesës 
së agjentëve ekonomikë për të patur informacione mbi ecurinë korente dhe 
të pritshme të treguesve të ndryshëm të ekonomisë. Grupet e interesit si: të 
intervistuarit në vrojtime, analistët e studiuesit e ekonomisë dhe të financës, 
akademikët dhe mbi të gjitha vendimmarrësit e politikëbërësit, do të gjejnë 
tashmë rezultatet e publikuara sipas një kalendari të përcaktuar në faqen 
e internetit të Bankës së Shqipërisë në rubrikën e ideuar për këtë qëllim. 
Theksohet se këto rezultate duhen interpretuar si opinione të grupeve të 
intervistuara (biznese dhe konsumatorë) dhe jo si qëndrime zyrtare të Bankës së 
Shqipërisë. ato ndihmojnë përdoruesit për të kuptuar prirjen e përgjithshme të 
zhvillimeve ekonomike, pavarësisht luhajtjeve dhe mospërputhjeve afashkurtra 
me treguesit e referencës. Për këtë arsye, vlera e tyre nuk duhet absolutizuar, 
por duhet parë në konteksin e zhvillimeve të tjera ekonomike. 

Informacione më të hollësishme metodologjike për përdoruesit jepen në 
vijim të këtij materiali. 

1. KaraKTErISTIKa Të PërGjIThShME 

Banka e Shqipërisë, duke filluar nga viti 2002, në bashkëpunim me Institutin 
e Statistikave, zhvillon vrojtimin e besimit të biznesit (VBB) dhe vrojtimin e 
besimit të konsumatorit (VBK), me synimin për të vlerësuar aspekte të ndryshme 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

90 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 91

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 4

dhjetor 2008

vëllimi 11
numër 4
dhjetor 2008

90 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 91

të aktivitetit ekonomik të bizneseve dhe të konsumatorëve familjarë. VBB 
dhe VBK zhvillohen me periodicitet tremujor. Pyetësorët e të dy vrojtimeve 
përbëhen kryesisht nga pyetje cilësore5 që mundësojnë dhënien e opinioneve, 
të firmave dhe konsumatorëve mbi zhvillimet ekonomike në të kaluarën dhe 
pritjet për të ardhmen. 

Pyetësori i VBB përbëhet nga 30 pyetje të grupuara në 7 kategori kryesore, 
si më poshtë (shih aneksi 1, Pyetësori i Bizneseve):

-klima e përgjithshme e biznesit (pyetjet 1 dhe 2); 
-aktiviteti i përgjithshëm i firmës (pyetjet 3-11); 
-inventarët (pyetjet 12-13); 
-çmimet e prodhimit (pyetjet 14-15); 
-tregu i punës (pyetjet 16-21); 
-konkurrenca dhe gjendja financiare (pyetjet 22-23);
-shfrytëzimi i kapaciteteve prodhuese (pyetjet 24-31). 

Pyetësori i VBK përbëhet nga 15 pyetje të grupuara në 4 kategori kryesore, 
si më poshtë (shih aneksi 1, Pyetësori i Konsumatorëve):

-gjendja financiare (pyetjet 1 dhe 2);
-gjendja e përgjithshme ekonomike (pyetjet 3-5.2);
-pritjet mbi ecurinë e çmimeve (pyetjet 6.1-7);
-shpenzimet dhe kursimi (pyetjet 8-13).
 
Qëllimi kryesor i vrojtimeve VBB dhe VBK është mbledhja e informacionit 

sa më të plotë dhe në kohë mbi zhvillimet e ekonomisë në vend. Informacioni 
i mbledhur nëpërmjet vrojtimeve përdoret për të ndërtuar tregues për sektorë 
të veçantë të ekonomisë dhe treguesin e tendencës ekonomike. Treguesit 
e ndërtuar përmbushin nevojën për një shkallë më të gjerë informacioni 
si në procesin e brendshëm vendimmarrës në bankë ashtu edhe nevojën 
për informim të agjentëve të ndryshëm ekonomikë. Përdorimi i rezultateve 
të vrojtimeve të besimit siguron ndërtimin e serive kohore, të cilat jo vetëm 
plotësojnë bashkësinë e të dhënave zyrtare ekzistuese, por edhe bëjnë 
të mundur ndërtimin e treguesve që përafrojnë informacionin zyrtar, i cili 
publikohet me vonesë kohore dhe mund të jetë subjekt i rishikimit. rezultatet e 
vrojtimeve të besimit nuk rishikohen, pasi ardhja e informacionit për çdo fazë 
të vrojtimit ndalon me përfundimin e fazës përkatëse. Të dhënat e vrojtimeve 
janë të nevojshme jo vetëm për përgatitjen e analizave ekonomike, por edhe 
për parashikimin e treguesve të ndryshëm të ekonomisë, duke ndihmuar 
procesin e vendimmarrjes të Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar me INSTaT-in për përcaktimin e 
karakteristikave të zgjedhjes, duke përfshirë dhe shtrirjen gjeografike të saj. 
aktualisht INSTaT-i mbulon anketimin në terren të subjekteve dhe mbledhjen 
e pyetësorëve. Kontrolli, hedhja dhe përpunimin i rezultateve të vrojtimit 
realizohen pranë Bankës së Shqipërisë. agregimi i informacionit cilësor të 
përftuar nga përgjigjet e pyetësorëve bëhet fillimisht në nivel sektori, dhe 
më pas për të gjithë ekonominë (shih pjesa 3.5). Ndryshimet cilësore të 
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pyetësorëve dhe të metodologjisë së agregimit të të dhënave kanë synuar 
përafrimin më të madh me pyetësorët dhe metodologjinë e përdorur nga 
Komisioni Evropian.

rezultatet e vrojtime VBB dhe VBK reflektojnë vetëm prirjen e treguesve të 
perceptuar nga bizneset dhe nga konsumatorë, ato nuk pasqyrojnë gjykimet 
e Bankës së Shqipërisë. Treguesit e agreguar për sektorë të ndryshëm dhe për 
ekonominë në përgjithësi, nuk janë zëvendësues të statistikave sasiore zyrtare.

2. MBLEDhja DhE PërPUNIMI I INFOrMacIONIT

2.1 KaMPIONI-ZGjEDhja 

Përcaktimi i kampionit të një vrojtimi ka të bëjë me zgjedhjen e subjekteve 
individuale që intervistohen. Përzgjedhja e subjekteve bëhet në bazë të një 
ose disa karakteristikave të kërkuara, në mënyrë që tërësia e këtyre subjekteve 
të përzgjedhura të përfaqësojë sa më mirë popullatën ose bashkësinë e të 
gjitha këtyre subjekteve në rang rajonal, apo kombëtar. 

Përcaktimi i zgjedhjes së ndërmarrjeve dhe të konsumatorëve është bazuar 
në parimin e përfaqësimit sa më të mirë të popullatës. Për sa i përket vrojtimit të 
konsumatorëve, zgjedhja u përcaktua mbështetur në të dhënat për regjistrimin 
e popullsisë së vitit 2001 nga INSTaT-i. Kampioni i vrojtimit të bizneseve u 
mbështet në listën e bizneseve që INSTaT përdor për anketën Strukturore të 
Ndërmarrjeve Ekonomike (aSNE). 

VBB dhe VBK përdorin një kampion të fiksuar biznesesh6 dhe konsumatorësh 
në çdo fazë të vrojtimit. Madhësia aktuale e kampionit është 680 biznese për 
VBB dhe 1200 konsumatorë për VBK.

2.2 aGrEGIMI I Të DhëNaVE

agregimi i të dhënave fillon me agregimin e përgjigjeve për çdo pyetje. 
Përgjigjet për çdo pyetje numërohen dhe shprehen si përqindje ndaj numrit 
total të bizneseve që i janë përgjigjur asaj pyetjeje. Për shembull, në pyetjet 
me 3 alternativa, shprehen përgjigjet pozitive (P), negative (N) dhe përgjigje 
që nuk raportojnë për ndryshim (E), në përqindje ndaj totalit të përgjigjeve në 
mënyrë që për çdo pyetje të krijohet vektori:

x=(P, E, M) ku P+N+E=100

2.3 LLOGarITja E BaLaNcaVE

Llogaritja e balancave është metoda tradicionale e agregimit dhe 
kuantifikimit të informacionit me karakter cilësor të vrojtimeve. Balancat janë 
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diferenca midis përgjigjeve pozitive dhe negative, të shprehura në përqindje. 
Në varësi të alternativave të një pyetjeje, për pyetje me 3 alternativa; “pozitive” 
(“rritur”, “përmirësuar”, “më shumë” etj.), “neutrale” (“pa ndryshuar”, 
“njësoj”, “mjaftueshëm”) dhe “negative” (“ulur”, “keqësuar”, “më pak”), 
balanca llogaritet si:

B = P – N

Ku: 
B-balanca e pyetjes individuale;
P-përqindja e përgjigjeve pozitive;
N-përqindja e përgjigjeve negative.

Në rastin e pyetjeve me 5 alternativa për shembull (“rritur shumë”, 
“rritur”, “pa ndryshim”, “ulur” dhe “ulur shumë”) balancat llogariten bazuar 
në mesataret e peshuara. Duke shënuar me PP dhe NN alternativat “rritur 
shumë” dhe “ulur shumë”, balanca llogaritet si më poshtë:

B = (PP+1/2P) – (1/2N+NN)

Ku PP+P+E+N+NN=100

Nisur nga të dyja mënyrat më lart për llogaritjen e balancave, vlerat që ato 
marrin luhaten nga -100, kur të gjitha përgjigjet janë dhënë negative (ose ato 
më negativet në rastin e pyetjeve me 5 alternativa), në +100, kur të gjitha 
përgjigjet janë dhënë pozitive (ose ato më pozitivet).

Pasi llogariten balancat për secilën pyetje të pyetësorit të biznesit, ato 
rregullohen sezonalisht, përpara se seritë e rregulluara sezonalisht të 
përpunohen më tej. Pyetjet e pyetësorit të konsumatorit nuk rregullohen 
sezonalisht, pasi seritë e këtij vrojtimi nuk kanë shfaqur ecuri të dukshme 
sezonale. 

3. LLOGarITja E TrEGUESVE Të aGrEGUar Të BESIMIT

Bazuar në rezultatet e detajuara -balancat e çdo pyetjeje- llogariten disa 
tregues të agreguar. Së pari, për çdo sektor (industri, ndërtim dhe shërbime) 
llogaritet treguesi i besimit (TB), i cili kombinon balancat e pyetjeve për 
sektorin përkatës. TB për çdo sektor është llogaritur si mesatare e thjeshtë e 
balancave të rregulluara sezonalisht7, por jo të standardizuara, të pyetjeve 
specifike të zgjedhura nga pyetësori i secilit sektor. TB japin informacion 
lidhur me zhvillimet ekonomike në sektorë të ndryshëm. Së dyti, llogaritet 
treguesi i tendencës ekonomike (TTE), i cili kombinon balanca nga 4 sektorë 
(industri, ndërtim, shërbime dhe konsumatorët) duke synuar të kapë aktivitetin 
e përgjithshëm të ekonomisë në vend.

Treguesit e besimit për secilin sektor llogariten si mesatare e thjeshtë e 
balancave të zgjedhura, të rregulluara sezonalisht8. Balancat për ndërtimin 
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e treguesi të agreguar për secilin sektor janë zgjedhur në mënyrë të tillë, që 
të kenë një lidhje sa më të fortë me serinë e referencës. Si seri reference janë 
përdorur seri të prodhimit të brendshëm bruto sipas sektorëve dhe indeksi i 
shitjeve të ekonomisë. Balancat nuk janë standardizuar para agregimit. 

Bazuar në të njëjtat balanca që përdoren për ndërtimin e TB për secilin 
sektor, ndërtohet TTE, me ndryshimin që balancat standardizohen para 
agregimit9.

3.1 TrEGUESI I BESIMIT Të INDUSTrISë

Treguesi i besimit të industrisë është llogaritur si mesatarja aritmetike (në 
pikë përqindje) e përgjigjeve të pyetjeve mbi prodhimin, mbi punësimin dhe 
mbi gjendjen e inventarëve (balanca e marrë me shenjë të kundërt). Balancat 
e këtyre pyetjeve janë të rregulluara sezonalisht.

Pyetjet (shiko aneksin për pyetësorin e plotë):

P.10 Si është paraqitur ecuria e prodhimit në firmën tuaj në periudhën 
....? 

1. është rritur
2. E njëjtë
3. Ka pësuar rënie
 
P.12 Çfarë ndryshimesh kanë ndodhur në inventarin e firmës tuaj gjatë 

periudhës ....? 

1. është rritur
2. S’ka ndryshime
3. Ka pësuar rënie

P.16 Si ka ndryshuar niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë periudhës ....? 

1. është rritur
2. S’ka ndryshime
3. Ka pësuar rënie

   
3.2 TrEGUESI I BESIMIT Të NDërTIMIT

Treguesi i besimit të ndërtimit është llogaritur si mesatarja aritmetike (në 
pikë përqindjeje) e përgjigjeve të pyetjeve mbi prodhimin, mbi kërkesën dhe 
mbi punësimin. Balancat e këtyre pyetjeve janë të rregulluara sezonalisht.

Pyetjet (shiko aneksin për pyetësorin e plotë):
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P.10 Si është paraqitur ecuria e prodhimit në firmën tuaj në periudhën 
....? 

1. është rritur
2. E njëjtë
3. Ka pësuar rënie
 
P.6 Si është paraqitur kërkesa për mallrat dhe shërbimet tuaja për 

periudhën ....? 

1. është rritur
2. E njëjtë
3. Ka pësuar rënie
   
P.16 Si ka ndryshuar niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë periudhës ....? 

1. është rritur
2. S’ka ndryshime
3. Ka pësuar rënie

3.3 TrEGUESI I BESIMIT Të ShërBIMEVE

Treguesi i besimit të shërbimeve është llogaritur si mesatarja aritmetike 
(në pikë përqindjeje) e përgjigjeve të pyetjeve mbi klimën e biznesit, mbi 
punësimin dhe mbi situatën financiare. Balancat e këtyre pyetjeve janë të 
rregulluara sezonalisht.

Pyetjet (shiko aneksin për pyetësorin e plotë):

P.3 Si paraqitet ecuria e përgjithshme e firmës tuaj në periudhën ...? 

1. është rritur
2. E njëjtë
3. Ka pësuar rënie
   
P.16 Si ka ndryshuar niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë periudhës ....? 

1. është rritur
2. E njëjtë
3. Ka pësuar rënie

P.23 Si ka qenë gjendja financiare e firmës tuaj në periudhën ....? 

1. Më e mirë
2. E njëjtë
3. E përkeqësuar
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3.4 TrEGUESI I BESIMIT Të KONSUMaTOrIT

Treguesi i besimit të konsumatorit është llogaritur si mesatarja aritmetike 
(në pikë përqindjeje) e përgjigjeve të pyetjeve mbi situatën financiare të pritur, 
situatën ekonomike të pritur, blerjet dhe mundësitë për kursim. Balancat e 
këtyre pyetjeve nuk janë të rregulluara sezonalisht.

Pyetjet (shiko aneksin për pyetësorin e plotë):

P.2 Si prisni të ndryshojë situata financiare e familjes tuaj gjatë 3 muajve 
të ardhshëm?

1. Do të përmirësohet shumë
2. Do të përmirësohet
3. Nuk do të ndryshojë
4. Do të keqësohet
5. Do të keqësohet shumë

P.4 Si prisni të ndryshojë situata e përgjithshme ekonomike në vend gjatë 
3 muajve të ardhshëm?

1. Do të përmirësohet shumë
2. Do të përmirësohet
3. Nuk do të ndryshojë
4. Do të keqësohet
5. Do të keqësohet shumë

P.9 a mendoni se tani është koha më e mirë për të bërë blerje në shuma të 
mëdha (si për shembull, mobilie, elektro-shtëpiake etj.)?

1. Po, tani është koha më e mirë për këto lloj blerjesh
2. Nuk ka rëndësi koha kur bëhen këto blerje
3. jo, nuk është kohë e mirë. Këto blerje duhen lënë për më vonë

P. 13 cila nga fjalitë e mëposhtme përshkruan më me saktësi gjendjen 
aktuale financiare të familjes tuaj?

1. Po marrim borxh
2. Për të përballuar shpenzimet po përdorim edhe kursimet
3. Mbulojmë shpenzimet vetëm me të ardhurat
4. Po kursejmë pak
5. Po kursejmë shumë

3.5 TrEGUESI I TENDENcëS EKONOMIKE

Treguesi i tendencës ekonomike (TTE) ka për qëllim të shprehë me anë 
të një treguesi të vetëm ndjesitë për aktivitetin ekonomik në vend të dy prej 
grupeve kryesore ekonomike, bizneseve dhe konsumatorëve. Në ndërtimin 
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e treguesit të tendencës ekonomike janë përdorur 13 balancat e përdorura 
për ndërtimin e treguesve të besimit për secilin sektor. Peshat e caktuara për 
të katër sektorët e ekonomisë, janë përcaktuar duke u bazuar në kontributin 
e sektorëve të industrisë, të shërbimeve dhe të ndërtimit në prodhimin e 
brendshëm bruto të vendit. Pesha e sektorit të shërbimeve është mbajtur e 
pandryshuar nga pesha që përdor Komisioni Evropian në ndërtimin e ESI 
(Economic Sentiment Index). Peshat sipas sektorëve janë si më poshtë:

Sektori i prodhimit    18.24%
Sektori i ndërtimit   15.44%
Sektori i shërbimeve    46.32%
Konsumatorët   20.00%

Peshat e sektorëve ndahen në mënyrë të barabartë midis pyetjeve. Balanca 
për secilën pyetje kalon në procesin e standardizimit, pasi është rregulluar 
për sezonalitet. Llogaritjet e detajuara të treguesit të tendencës ekonomike 
mbi bazën e komponentëve përbërës jepen më poshtë (balanca e çdo pyetje 
e llogaritur paraprakisht):

(1)Standardizimi

Për çdo tregues/balancë (j) llogaritet mesatarja (për secilën periudhë, t)

Për çdo tregues llogaritet devijimi standard, Sj

  

Llogaritet treguesi i standardizuar 

(2) Peshimi

Bazuar në peshat sipas sektorëve të përmendura më sipër, llogaritet treguesi 
i peshuar:

Emëruesi është shuma e peshave të një periudhe. Nëse në një periudhë 
janë të gjitha pyetjet atëherë emëruesi është 100, nëse jo është sa shuma e 
pyetjeve që disponohen në periudhën t.

(3) Treguesi i tendencës ekonomike-TTE
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Llogaritet mesatarja e treguesit të peshuar në çdo periudhë, mesatarja e 
periudhave pasardhëse dhe asaj aktuale. Më pas llogaritet devijimi standard 
i treguesit të peshuar në çdo periudhë.

Llogaritet TTE nëpërmjet formulës më poshtë:

4. PUBLIKIMI I rEZULTaTEVE

rezultatet e vrojtimeve do të publikohen 45 ditë kalendarike pas tremujorit 
referencë (shiko aneks 2), në datë 15 (ose dita e punës më e afërt e datës 15) 
të muajt të dytë të tremujorit të ardhshëm. Kalendari i publikimit gjendet në 
www.bankofalbania.org/publikime/vrojtimet
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aNEKS 1. 

a. PyETëSOrI I BIZNESEVE10

1. Si e vlerësoni ecurinë e ekonomisë në vend për tremujorin aktual?
1. Në rritje
2. E njëjtë
3. Në rënie

2. Si mendoni se do të jetë ecuria e ekonomisë në tremujorin e 
ardhshëm?

1. Në rritje   
2. E njëjtë   
3. Në rënie 

3. Si paraqitet ecuria e përgjithshme e firmës tuaj në tremujorin aktual? 
1. është rritur   
2. E njëjtë   
3. Ka pësuar rënie 

4. Si mendoni se do të paraqitet aktiviteti ekonomik i firmës tuaj në 
tremujorin e ardhshëm? 

1. Në rritje   
2. I njëjtë   
3. Në rënie

5. renditni faktorët e mëposhtëm të cilët ndikojnë aktivitetin e firmës tuaj: 
(zgjidhni nga 1-5 për secilin faktor, ku 1 është niveli më i ulët i rëndësisë dhe 
5 niveli më i lartë):

a. Kuadri ligjor dhe institucional  1 2 3 4 5 
b. Marrëdhëniet me bankat     1 2 3 4 5
c. Klima e brendshme politike  1 2 3 4 5
d. Gjendja e rendit dhe e sigurisë  1 2 3 4 5
e. Probleme me infrastrukturën  1 2 3 4 5
f. Probleme me energjinë elektrike  1 2 3 4 5
g. Korrupsioni dhe ekonomia joformale 1 2 3 4 5 
h. Të tjera (specifiko)    1 2 3 4 5

6. Si është paraqitur kërkesa për mallrat dhe shërbimet tuaja për tremujorin 
aktual? 

1. është rritur   
2. E njëjtë   
3. Ka pësuar rënie 

7. Si mendoni do të paraqitet kërkesa për mallrat dhe shërbimet e firmës 
tuaj në tremujorin e ardhshëm? 

1. Në rritje   
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2. E njëjtë   
3. Në rënie

8. Në rast se keni aktivitet eksporti, si është paraqitur kërkesa për eksporte 
për mallrat dhe shërbimet tuaja?

1. është rritur 
2. E njëjtë   
3. Ka pësuar rënie
 
9. Si mendoni do të paraqitet kërkesa për eksporte për mallrat dhe shërbimet 

tuaja për tremujorin e ardhshëm?
1. Në rritje   
2. E njëjtë   
3. Do të pësojë rënie

10. Si është paraqitur ecuria e prodhimit në firmën tuaj? 
 1. është rritur
2. E njëjtë   
3. Ka pësuar rënie

11. Si mendoni do të jetë ecuria e prodhimit në firmën tuaj në tremujorin 
e ardhshëm? 

1. Në rritje   
2. E njëjtë   
3. Në rënie

12. Çfarë ndryshimesh kanë ndodhur në inventarin e firmës tuaj gjatë 
periudhës aktuale?

1. është rritur   
2. S’ka ndryshime  
3. Ka pësuar rënie 

13. Çfarë ndryshimesh mendoni se do të ndodhin në inventarin e firmës 
tuaj? 

1. Do të rritet   
2. S’do të ndryshojë 
3. Do të pësojë rënie 

14. Çfarë ndryshimesh kanë ndodhur në çmimet e prodhimit ? 
1. janë rritur   
2. S’kanë ndryshuar
3. Kanë pësuar rënie
 
15. Si mendoni se do të ndryshojnë çmimet e prodhimeve tuaja?
1. Do të rriten   
2. S’do të ndryshojnë
3. Do të bien
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16. Si ka ndryshuar niveli i punësimit në firmën tuaj?
1. është rritur   
2. Nuk ka ndryshuar  
3. Ka pësuar rënie 

17. Si mendoni se do të ndryshojë niveli i punësimit në firmën tuaj?
1. Do të rritet   
2. S’do të ndryshojë
3. Do të pësojë rënie

18. Në cilin nga grupet e të punësuarve keni më shumë mungesa:
1. Punonjës të specializuar
2. Nivel drejtues/mbikëqyrës
3. Punëtorë të tjerë

19. Si ka ndryshuar niveli i pagës bruto (mesatare për punëtor)?
1. Eshtë rritur
2. Nuk ka ndryshuar
3. Ka pësuar rënie

21.Si mendoni se do të ndryshojë niveli i pagës bruto (mesatare për 
punëtor)?

1.Do të rritet
2.S’do të ndryshojë
3.Do të pësojë rënie

22. Si ka qenë konkurrenca në sektorin tuaj në tremujorin e kaluar?
1. Më e madhe  
2. E njëjtë 
3. Më e ulët

23. Si ka qenë gjendja financiare e firmës tuaj?
1. Më e mirë  
2. E njëjtë 
3. E përkeqësuar 

24. Si paraqitet kapaciteti prodhues, krahasuar me 3 muaj me parë?
 1.Më i lartë
 2. I njëjtë
3. Më i ulët

25. Në çfarë mase po e shfrytëzoni aktualisht kapacitetin prodhues në 
aktivitetin tuaj?

 ____ në % të kapacitetit të plotë

26. Duke marrë parasysh kërkesën aktuale dhe pritjet për (kontratat apo 
porositë) 12 muajt e ardhshëm, si e vlerësoni kapacitetin aktual të prodhimit/
shërbimit?

1. I tepërt
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2. I mjaftueshëm
3. aspak i mjaftueshëm

27. Si janë paraqitur porositë (kontratat porositëse)?
1. Më tepër se mjaftueshëm (më shumë se normalja)
2. Mjaftueshëm (normal për periudhën)
3. jo mjaftueshëm (më pak se normalja)

28. Si mendoni do të paraqiten porositë (kontratat porositëse) për tremujorin 
e ardhshëm?

1.Më tepër se mjaftueshëm (më shumë se normalja)
2.Mjaftueshëm (normal për periudhën)
3.jo mjaftueshëm (më pak se normalja)

29. Sa muaj prodhim (shërbim) keni të siguruar ju me kontratat porositëse 
në tërësi?

 
Prodhimi (shërbimi) ynë është i siguruar për ________muaj 

30. cilët janë faktorët kryesorë që kufizojnë shfrytëzimin e kapaciteteve 
tuaja prodhuese në biznesin tuaj?

1. asnjë
2. Kërkesë jo e mjaftueshme 
3. Pamjaftueshmëri në forca pune të kualifikuara
4. Pamjaftueshmëri në materiale/makineri/hapësira 
5. Kufizime financiare
6. Të tjera, specifikoni____________

31. Nëse keni kufizime financiare si gjykoni t’i përballoni ato?
1. Me kredi bankare
2. Me kredi të institucioneve jobanka
3. Kredi nga të tretët
4. Porosi me parapagim 
5. Të tjera, specifiko_____________
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B. PyETëSOrI I KONSUMaTOrëVE

1. Si ka ndryshuar situata financiare e familjes tuaj në tremujorin aktual 
krahasuar me 3 muaj më parë?

1. është përmirësuar shumë
2. është përmirësuar
3. Nuk ka ndryshuar
4. është keqësuar
5. është keqësuar shumë

2. Si prisni të ndryshojë situata financiare e familjes tuaj gjatë 3 muajve të 
ardhshëm?

1. Do të përmirësohet shumë
2. Do të përmirësohet
3. Nuk do të ndryshojë
4. Do të keqësohet
5. Do të keqësohet shumë

3. Si ka ndryshuar situata e përgjithshme ekonomike në vend në tremujorin 
aktual krahasuar me 3 muaj më parë?

1. është përmirësuar shumë
2. është përmirësuar
3. Nuk ka ndryshuar
4. është keqësuar
5. është keqësuar shumë

4. Si prisni të ndryshojë situata e përgjithshme ekonomike në vend gjatë 3 
muajve të ardhshëm ?

1. Do të përmirësohet shumë
2. Do të përmirësohet
3. Nuk do të ndryshojë
4. Do të keqësohet
5. Do të keqësohet shumë

5.1. Si ka ndryshuar kostoja mesatare e jetesës në tremujorin aktual 
krahasuar me 3 muaj më parë?

1. është rritur jashtëzakonisht shumë
2. është rritur ndjeshëm
3. është rritur pak
4. është e njëjtë
5. është ulur

5.2. Si ka ndryshuar kostoja mesatare e jetesës në tremujorin aktual 
krahasuar me 1 vit më parë? 

1. është rritur jashtëzakonisht shumë
2. është rritur ndjeshëm
3. është rritur pak
4. është e njëjtë
5. është ulur
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6.1. Si mendoni se do të ndryshojnë çmimet gjatë 3 muajve të ardhshëm ?
1. Do të rriten me ritëm më të lartë
2. Do të rriten me të njëjtin ritëm
3. Do të rriten me ritëm më të ulët
4. Nuk do të ndryshojnë
5. Do të ulen pak

6.2. Si mendoni se do të ndryshojnë çmimet në 12 muajt e ardhshëm? 
1. Do të rriten me ritëm më të lartë
2. Do të rriten me të njëjtin ritëm
3. Do të rriten me ritëm më të ulët
4. Nuk do të ndryshojnë
5. Do të ulen pak

7. Sa mendoni se do të ndryshojnë çmimet në 12 muajt e ardhshëm?
1. Do të rriten 0-2%
2. Do të rriten 2-4%
3. Do të rriten mbi 4%
4. Do të ulen

8. Si mendoni se do të ndryshojë niveli i papunësisë gjatë 6 muajve të 
ardhshëm?

1. Do të rritet shumë
2. Do të rritet pak
3. Nuk do të ndryshojë
4. Do të ulet pak
5. Do të ulet shumë

9. a mendoni se tani është koha më e mirë për të bërë blerje në shuma të 
mëdha (si për shembull, mobilie, elektro-shtëpiake etj.)?

1. Po, tani është koha më e mirë për këto lloj blerjesh
2. Nuk ka rëndësi koha kur bëhen këto blerje
3. jo, nuk është kohë e mirë. Këto blerje duhen lënë për më vonë

10. Krahasuar me 3 muajt e fundit, në 3 muajt e ardhshëm, a prisni të 
shpenzoni më shumë apo më pak për blerje në shuma të mëdha (si për 
shembull mobilie, elektro-shtëpiake etj.)? 

1. Shumë më tepër
2. Pak më tepër
3. Pak a shumë njësoj
4. Më pak
5. Shumë më pak

11. Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme ekonomike, a mendoni 
se tani është:

1. Kohë shumë e mirë për të kursyer
2. Kohë e mirë për të kursyer
3. Kohë e pafavorshme për të kursyer
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4. Kohë shumë e pafavorshme për të kursyer

12. a mendoni se gjatë 3 muajve të ardhshëm të kurseni do të jetë:
1. Shumë e mundur
2. E mundur
3. E pamundur
4. Krejtësisht e pamundur

13. cila nga fjalitë e mëposhtme përshkruan më me saktësi gjendjen 
aktuale financiare të familjes tuaj?

1. Po marrim borxh
2. Për të përballuar shpenzimet po përdorim edhe kursimet
3. Mbulojmë shpenzimet vetëm me të ardhurat
4. Po kursejmë pak
5. Po kursejmë shumë
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aNEKS 2. 

Kalendari i vrojtimeve të biznesit dhe të konsumatorit, viti 2009.
Data e marrjes 
(DPM) Treguesi Periudha e referencës Data e publikimit Vonesa ndaj 

periudhës referuese
Njësia që kryen 

vrojtimin në terren
20 janar IBB T 4 - 2008 16 shkurt 46 ditë INSTaT
20 janar IBK T 4 - 2008 16 shkurt 46 ditë INSTaT

20 prill IBB T 1 – 2009 15 maj 45 ditë INSTaT
20 prill IBK T 1 – 2009 15 maj 45 ditë INSTaT

20 korrik IBB T 2 - 2009 14 gusht 44 ditë INSTaT
20 korrik IBK T 2 - 2009 14 gusht 44 ditë INSTaT

20 tetor IBB T 3 - 2009 16 nëntor 46 ditë INSTaT
20 tetor IBK T 3 - 2009 16 nëntor 46 ditë INSTaT
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ShëNIME

1 Confederation of British Industries (në Britaninë e Madhe); ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
(në Gjermani);  INSEE, në Francë etj.
2 Belgjikë, Austri, Hollandë, Greqi, Portugali, Skoci, Hungari, Turqi, japoni (Vlerësimi i Komisionit 
Evropian, 2005). 
� Treguesit e besimit të biznesit dhe të konsumatorit. 
4   Çeliku E., Shtylla D., (2007), “Vrojtimi i besimit të biznesit: aspekte metodologjike dhe analizë 
ekonomike e rezultateve”, Material Diskutimi �(2�) 2007, Banka e Shqipërisë; Lama D., Istrefi, 
K., (2007), “Besimi konsumator dhe ekonomia shqiptare – një urë e re informacioni”, Material 
Diskutimi 2(22) 2007, Banka e Shqipërisë. 
5 Pyetjet cilësore kërkojnë nga i intervistuari një përgjigje në formën e një opinioni, perceptimi apo 
gjykimi për zhvillime të shkuara apo zhvillime të pritura, për aspekte të ndryshme, në ndryshim 
nga pyetjet sasiore 6 Kampioni i VBB është pothuaj i fiksuar, pasi ai rishikohet për të përjashtuar 
ato biznese që nuk përgjigjen apo kanë mbyllur aktivitetin e tyre, për t’u zëvendësuar me biznese 
të ngjashme në madhësi dhe në natyrën e aktivitetit ekonomik. Procesi i rishikimit është i kufizuar; 
zëvendësimi i bizneseve nuk e tejkalon gjatë një viti 10% të kampionit të fiksuar.
7 Me përjashtim të treguesit të besimit të konsumatorit, i cili është ndërtuar si mesatare e thjeshtë 
e balancave të parregulluara për sezonalitetin.
8 Përjashtim bëjnë balancat e vrojtimit të konsumatorit, të cilat nuk janë të rregulluara 
sezonalisht.
9 Standardizimi i balancave (zbritet mesatarja dhe pastaj pjesëtohet me devijimin standard) ka për 
qëllim të shmangë mundësinë që balancat/seritë me amplitudën më të theksuar, të dominojnë 
treguesin e agreguar.
10 Pyetësori i shërbimeve nuk përfshin pyetjet mbi prodhimin dhe gjendjen e inventarëve.
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INVESTIMET E hUaja DIrEKTE Në ShQIPërI Për VITIN 
2007*

aBSTraKT

Në këtë material është analizuar ecuria e investimit të huaj direkt në Shqipëri 
gjatë vitit 2007, duke u bazuar mbi të dhënat e mbledhura nga vrojtimi mbi 
kompanitë me kapital të huaj e të përbashkët, zhvilluar gjatë korrikut të vitit 
2008. 

1. hyrjE 

Investimet e huaja Direkte (IhD)1 në Shqipëri vazhdojnë të jenë një burim 
shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit si edhe një nga burimet kryesore 
për financimin e deficitit të llogarisë korente. Njohja e vlerës së saktë dhe 
natyrës së IhD-ve nënvizon nevojën për statistika të sakta dhe të detajuara në 
lidhje me to. Matja dhe regjistrimi i IhD-ve në vendin tonë mbetet një sfidë 
për ofrimin e statistikave cilësore dhe të krahasueshme në vite dhe me ato 
të vendeve të tjera. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me 
INSTaT ka ndërmarrë vrojtime të përvitshme pranë kompanive me kapital të 
huaj e të përbashkët, që operojnë në Shqipëri. 

Vrojtimi i rradhës u zhvillua gjatë muajit korrik të vitit 2008 dhe është i 
pesti ndër vrojtimet e ndërmarra për krijimin dhe monitorimin e bazës së të 
dhënave për IhD-të në Shqipëri. Ky vrojtim u zhvillua nëpërmjet anketimit 
në shkallë kombëtare të ndërmarrjeve me kapital të huaj dhe të përbashkët. 
Vlerësohet se cilësia dhe sasia e informacionit të mbledhur nëpërmjet këtij 
vrojtimi kanë ardhur në rritje nga viti në vit.

Materiali i mëposhtëm fillon me një përmbledhje të shkurtër të përkufizimeve 
dhe metodologjisë lidhur me konceptin e IhD-ve. Në këtë seksion përshkruhet 
metoda e ndjekur për vlerësimin e stokut të kapitalit të huaj si dhe çështje të 
tjera lidhur me zgjedhjen për vrojtimin. 

analiza e rezultateve të vrojtimit është ndarë në dy seksione: seksioni i parë 
analizon karakteristikat e përgjithshme të ndërmarrjeve me kapital të huaj dhe 
të përbashkët të vrojtuara (të tilla si shpërndarja sektoriale e ndërmarrjeve, 
origjina e tyre, përqendrimi i fuqisë punëtore etj.); ndërsa seksioni i dytë 
analizon karakteristikat sasiore të investimit të huaj direkt në këto ndërmarrje, 
në terma të stokut të kapitalit dhe investimeve. 

Duke qenë se informacioni mbi vlerat nominale në lidhje me stokun e IhD-
së dhe shpërndarjen e tij në Shqipëri, ende nuk është paraqitur në publikimet 
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zyrtare të Bankës së Shqipërisë, materiali i mëposhtëm ofron informacion 
vetëm mbi strukturën e investimit të huaj sipas formave, aktivitetit ekonomik 
dhe vendeve të origjinës. 

3. MBLEDhja E PërPUNIMI I Të DhëNaVE

3.1. METODOLOGjIa 

Në përpunimin e të dhënave të marra nga ky vrojtim, për llogaritjen e 
stokut të investimit të huaj direkt është mbajtur parasysh përkufizimi i IhD-
së dhënë në Botimin e Pestë të Manualit të Bilancit të Pagesave të FMN-së 
(BPM5), sipas të cilit investitori direkt është pronari i 10 për qind ose më 
shumë të kapitalit të një ndërmarrjeje. Në bazë të kësaj përqindjeje janë 
zgjedhur ndërmarrjet për t’u anketuar në këtë vrojtim. 

Investimi direkt përfshin së bashku transaksionin fillestar për vendosjen e 
marrëdhënies ndërmjet investitorit dhe ndërmarrjes, dhe të gjitha transaksionet 
kapitale pasuese midis dy palëve. 

Pyetësori për intervistimin e ndërmarrjeve është rishikuar gjatë viteve për 
të siguruar më shumë informacion të nevojshëm në lidhje me karakterin e 
investimeve të huaja në Shqipëri, e njëkohësisht për t’u bërë më i lehtë për 
plotësim nga të intervistuarit. aktualisht pyetësori përmban dy pjesë kryesore. 
Në rubrikën e parë kërkohet informacion rreth karakteristikave dhe elementeve 
të identifikimit të ndërmarrjes (si sektori ekonomik, numri i punonjësve, 
përqindja e kapitalit të huaj, vendi i origjinës etj.). rubrika e dytë, kërkon 
informacion financiar nga pasqyrat kryesore financiare të fundvitit si bilanci 
kontabël dhe investimet e kryera gjatë vitit fiskal. Këto pasqyra financiare 
japin informacion mbi vitin fiskal aktual dhe atë paraardhës (në vrojtimin në 
fjalë mbi vitet fiskale 2007 dhe 2006). 

3.1.1. Llogaritja e stokut të investimeve direkte

Në llogaritjen e stokut të kapitalit të huaj të investuar në Shqipëri, në gjendje 
në fund të vitit 2007, janë përfshirë përbërësit e mëposhtëm: 

• pjesa (kontributi) e investitorit të huaj në kapitalin e nënshkruar të 
ndërmarrjes së vrojtuar (në formën e aksioneve apo në natyrë), 

• pjesa e investitorit të huaj në rezervat e ndërmarrjes (rezervat e 
detyrueshme ligjore si edhe të gjitha rezervat e tjera, mbajtur nga vetë 
ndërmarrja),

• pjesa e investitorit të huaj në fitimet (ose humbjet) e mbartura nga 
periudha të mëparshme dhe të riinvestuara (të pashpërndara në formë 
dividendi),

• pjesa e investitorit të huaj në fitimet ose humbjet e periudhës 
ushtrimore,

• dhe kapitalet e tjera, të cilat janë marrëdhënie detyrimesh apo 
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pretendimesh të ndërmarrjes së huaj në vend dhe ndërmarrjeve - 
mëmë apo degëve të tyre jashtë vendit.

Këto të fundit mund të jenë në formën e huamarrjeve / huadhënieve 
afatshkurtra ose afatgjata, direkte ose indirekte, të aksionerëve në vend 
ose jashtë vendit, të cilat formojnë stokun e IhD-së bashkë me elementet e 
kapitaleve të veta (kapitali i nënshkruar, fitimi i riinvestuar dhe ai i realizuar 
gjatë periudhës), siç përcaktohet në literaturën mbi investimet e huaja direkte, 
si edhe sipas përkufizimit për to nga FMN dhe OEcD. 

3.2. MBULIMI I Të DhëNaVE

Që prej kryerjes së vrojtimit të parë mbi kompanitë me kapital të huaj e të 
përbashkët, është punuar për krijimin e një baze të dhënash me kompanitë që 
rezultojnë aktive e me pjesëmarrje të kapitalit të huaj. Kjo bazë rifreskohet me 
të dhënat e çdo vrojtimi si edhe me të dhëna të reja nga INSTaT për kompani 
të reja të krijuara, që plotësojnë kushtet për të bërë pjesë në popullatën e 
vrojtuar. 

Në vrojtimin në fjalë u anketuan 1247 kompani të regjistruara e të 
vendosura në 24 rrethe të vendit. Nga këto, 220 ndërmarrje ose rreth 18 
për qind e popullatës, rezultuan të mbyllura, nuk gjendeshin ose refuzuan të 
përgjigjeshin. Nga ndërmarrjet që iu përgjigjën anketimit, 101 ishin ndërmarrje 
shqiptare, ndërsa 928 ndërmarrjet e tjera janë ndërmarrje të investimit të huaj 
direkt në sektorë financiarë jobanka. 

Për të pasur një kuadër më të plotë të investimit të huaj direkt në Shqipëri, 
informacionit të marrë nga vrojtimi i janë shtuar edhe të dhënat financiare të 16 
bankave me kapital të huaj e të përbashkët që ushtrojnë aktivitet në Shqipëri. 
Për rrjedhojë, analiza e mëposhtme do të bazohet në të dhënat e përgjithshme 
dhe financiare të 944 subjekteve të të gjithë sektorëve, me kapital të huaj e të 
përbashkët, që operojnë në Shqipëri. 

4. KaraKTErISTIKaT KryESOrE Të 
NDërMarrjEVE Të VrOjTUara 

4.1. ShPërNDarja Në VITE E NDërMarrjEVE 

Duhet pasur parasysh që analiza mbi moshën 
e ndërmarrjeve bazohet mbi ndërmarrje aktive në 
momentin e intervistimit, pa marrë në konsideratë 
ndërmarrjet që janë krijuar dhe më pas kanë 
ndërprerë aktivitetin e tyre gjatë këtyre viteve. 

Përveç rënieve në numrin e ndërmarrjeve të reja 
të krijuara në vitet 1997 dhe 2002 (respektivisht për 
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Grafik 1. Numri i ndërmarrjeve me kapital
të huaj të çelura në vite.
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shkak të krizës së shkaktuar prej rënies së skemave piramidale dhe krizës së 
Kosovës), vihet re një tendencë në rritje e numrit të ndërmarrjeve me kapital 
të huaj në Shqipëri. Veçanërisht i lartë paraqitet numri i ndërmarrjeve me 
kapital të huaj të çelura në vitin 2007, të cilat përbëjnë rreth 22 për qind të 
ndërmarrjeve të vrojtuara. 

4.2. PërQINDja E PjESëMarrjES Së KaPITaLIT Të hUaj

Nga këndvështrimi i pjesëmarrjes së kapitalit të huaj, ndërmarrjet e vrojtuara 
janë dy llojesh: me kapital tërësisht të huaj ose me kapital të përbashkët. Në 
përgjithësi, ndërmarrjet janë më së shumti të kontrolluara nga investitorët e 
huaj, duke qenë se në rreth 86 për qind të tyre pjesëmarrja e kapitalit të huaj 
është më shumë se 50 për qind. Këto ndërmarrje, sipas përcaktimit të BPM5 
quhen filiale, dhe janë në vetvete shoqëri tregtare në të cilat investitori i huaj 
kontrollon direkt ose indirekt (nëpërmjet një tjetër filiali), më shumë se 50 për 
qind të fuqisë votuese (vendimmarrëse).

Ndërkohë, në rreth 65 për qind të ndërmarrjeve 
të vrojtuara, investuesi i huaj ka kontroll të plotë të 
ndërmarrjes (100 për qind kapital i huaj). 

4.3. VENDI I OrIGjINëS Së NDërMarrjEVE 

Vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë të 
mbeten investuesit kryesorë në Shqipëri, me rreth 
77 për qind të ndërmarrjeve me kapital të huaj. 
Ndër to, vendin kryesor e zë Italia me rreth 40 
për qind të ndërmarrjeve të huaja në vend, e 
ndjekur nga Greqia me rreth 26 për qind. afërsia 
gjeografike me Shqipërinë është vetëm njëri faktor 
që shpjegon dominimin e investitorëve nga këto 
dy vende. Faktor tjetër i rëndësishëm është roli 
kryesor që kanë Italia e Greqia ndër partnerët 
tregtarë të Shqipërisë, pasi pjesa më e madhe e 

eksporteve të vendit është e destinuar për këto vende. 

Vendet e rajonit kanë investuar në rreth 13 për qind të ndërmarrjeve me 
kapital të huaj e të përbashkët në Shqipëri dhe përfaqësohen me Turqinë, 
si investuesin kryesor me 8 për qind të ndërmarrjeve. Edhe ndërmarrjet me 
origjinë Maqedoninë janë shtuar në numër vitet e fundit. Në përgjithësi, mund 
të thuhet se ndërmarrjet me kapital të huaj që kanë aktivitet në Shqipëri kanë 
një shtrirje të gjerë gjeografike. 

Vendi i origjinës Nr. i ndërmarrjeve Përqindje
Bashkimi Evropian 727 77
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Nr. i ndërmarrjeve  20  115  90  104  615 

% mbi totalin 2.12% 12.18% 9.53% 11.02% 65.15%
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Grafik 2. Pjesëmarrja e kapitalit të huaj
për vitin 2007.  

Tabelë 1. Investimet e 
huaja direkte sipas vendit 

të origjinës për vitin 2007.
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Itali 382 40
Greqi 242 26
Gjermani 28 3
austri 17 2
Britani 16 2
France 10 1
Vendet e rajonit 127 13
nga të cilat:
Turqi 73 8
Maqedoni 25 3
Kosove 13 1
Kroaci 6 1
Të tjera 90 10
nga të cilat:
Kinë 30 3
Shtetet e Bashkuara të amerikës 24 3
Egjipt 9 1
Të tjera 27 3
Total 944 100

Për një shpërndarje më të detajuar të ndërmarrjeve sipas të gjitha shteteve 
të origjinës, referojuni tabelës 1 në aneksin bashkëngjitur.

4.4. SEKTOrëT E EKONOMISë DhE FUQIa PUNëTOrE

Ndërmarrjet e intervistuara operojnë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë 
shqiptare dhe raportojnë një numër total prej 32,107 të punësuarish në fund 
të vitit 2007. 

Në fund të vitit 2007, bilanci i numrit të ndërmarrjeve me kapital të huaj, 
është anuar lehtë nga sektori i tregtisë me shumicë dhe me pakicë, riparimit të 
automobilave, motoçikletave, sendeve personale dhe pajisjeve shtëpiake, të 
cilit i përket numri më i madh i ndërmarrjeve (rreth 33 për qind, tabela 2), dhe 
që përfaqësohet kryesisht nga tregtia me shumicë dhe ndërmjetësimi tregtar. 
Pavarësisht peshës së madhe në numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve, ky 
sektor ka punësuar vetëm 6 për qind të fuqisë punëtore të ndërmarrjeve me 
kapital të huaj. 

Industria që përgjatë viteve ka zënë në mënyrë të vazhdueshme vendin e 
parë për nga numri i ndërmarrjeve të huaja në Shqipëri është ajo përpunuese, 
e cila në fund të vitit 2007 përfaqësohej me rreth 306 ndërmarrje (ose rreth 
32.4 për qind të totalit të ndërmarrjeve të intervistuara). 

Brenda industrisë përpunuese, vend të rëndësishëm zë industria e tekstileve 
dhe e veshjeve (rreth 13 për qind të ndërmarrjeve të vrojtuara) ku është 
përqendruar një pjesë e mirë e kapitalit italian, në formën e ndërmarrjeve të 
tekstileve me fason. analiza e të dhënave mbi numrin e të punësuarve sipas 
sektorëve, tregon se industria e përpunimit ka punësuar rreth 54 për qind të 
totalit të të punësuarve. Këto rezultate sugjerojnë që ndërmarrjet përpunuese 
të vendosura në vendet e BE, fqinje të Shqipërisë, kryesisht Itali, vazhdojnë të 
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orientohen drejt Shqipërisë për të përfituar avantazhet e kostos krahasimisht 
më të ulët të krahut të punës. 

Tabelë 2. Shpërndarja e ndërmarrjeve sipas sektorëve (bazuar në Nomenklaturën e 
Veprimeve Ekonomike Rev. 1.1 INSTAT). 

Nace Përshkrimi Nr. Ndërmarrjeve % Nr. punonjësve %
a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 4 0.4 72 0.2
B Peshkimi 4 0.4 21 0.1
c Industria nxjerrëse 19 2.0 400 1.2
D Industria përpunuese 306 32.4 17,390 54.2

E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit, 
avullit dhe e ujit të ngrohtë 17 1.8 280 0.9

F Ndërtimi 71 7.5 924 2.9

G
Tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i 
automobilave, motoçikletave, i sendeve personale dhe i 
pajisjeve shtëpiake

311 32.9 1,914 6.0

h hotele dhe restorantet 16 1.7 279 0.9
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 34 3.6 3,686 11.5
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 23 2.4 5,542 17.3

K Pasuritë e patundshme, dhënia me qira, informatika, 
puna kërkimore shkencore, te tjera aktivitete personale 104 11.0 686 2.1

M arsimi 11 1.2 426 1.3
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 11 1.2 54 0.2
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 13 1.4 433 1.3
TOTaL 944 100.0 32,107 100.0

Me rëndësinë që ka marrë në ekonominë shqiptare, sektori i ndërtimit vitet 
e fundit ka tërhequr gjithnjë e më tepër vëmendjen e investitorëve të huaj. 
Kështu, në fund të vitit 2007 rezultojnë 71 ndërmarrje në këtë sektor (nga 
44 që ishin ato në fund të vitit 2006) që përbëjnë rreth 8 për qind të numrit 
total të ndërmarrjeve të vrojtuara. Në të njëjtin kuadër, zhvillim ka marrë edhe 
sektori i pasurive të patundshme, dhënies me qira, informatikës e aktiviteteve 
të tjera të biznesit. Ndërmarrjet e huaja në këtë sektor përbëjnë rreth 11 për 
qind të ndërmarrjeve me kapital të huaj në fund të vitit 2007. 

Shpërndarja e fuqisë punëtore shfaqet pak ndryshe nga ajo e numrit të 
ndërmarrjeve. Kështu, sektori që zë vendin e dytë për nga numri i të punësuarve 
është sektori i ndërmjetësimit monetar dhe financiar, i cili përfaqësohet më së 
shumti nga bankat tregtare. ai ka punësuar rreth 17.3 për qind të punonjësve 
të raportuar dhe zë vetëm 2.4 për qind të numrit të ndërmarrjeve. Pothuajse 
njësoj paraqitet edhe sektori i transporteve, magazinimit dhe komunikacionit, 
që ka punësuar rreth 11.5 për qind të të punësuarve në ndërmarrjet e huaja. 

Për një shpërndarje më analitike të klasifikimit të ndërmarrjeve sipas 
sektorëve, referojuni tabelës 2 në aneksin bashkëngjitur.

5. KaraKTErISTIKa SaSIOrE Të INVESTIMIT Të hUaj DIrEKT 

Stoku i kapitalit të huaj në fund të vitit 2007, i përllogaritur sipas 
metodologjisë së përshkruar më sipër, për këto 944 ndërmarrje të vrojtuara 
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rezulton rreth 31.1 për qind më i lartë se stoku i investimit të huaj në fund të 
vitit 2006. 

5.1. STrUKTUra E STOKUT Të KaPITaLIT Të hUaj 

Pjesa më e madhe e stokut të kapitalit të huaj përbëhet nga kapitalet e 
veta. Kapitali i nënshkruar bashkë me rezervat dhe shtesat e kapitalit, në fund 
të vitit 2007 përbëjnë rreth 58 për qind të investimit të huaj në Shqipëri. 

2006 2007 Ndryshimi gjatë vitit
Kapitalet e veta 93% 95% 34%
Kapitali i nënshkruar, rezerva e prime 60% 58% 27%
Fitimi i mbartur 15% 21% 83%
Fitimi i periudhës 18% 16% 16%
Kapitale të tjera 7% 5% -9%
Totali 100% 100% 31%

Situata e qëndrueshme makroekonomike ka siguruar një klimë të mirë 
investimi, që është vlerësuar e tillë edhe nga shumë investitorë të huaj. 
Treguesit e rentabilitetit të ndërmarrjeve kanë demonstruar rritje krahasuar me 
një vit më parë. Fitimi pas tatimit, i ndërmarrjeve të vrojtuara për vitin 2007 
ishte rreth 16 për qind më i lartë se fitimi i raportuar në vrojtimin e një viti 
më parë. Edhe fitimi i mbartur nga periudha të mëparshme dhe i riinvestuar 
është pothuajse dyfishuar nga ai i raportuar një vit më parë, duke përbërë një 
bazë për formimin e besimit të investitorëve në vijueshmërinë e këtij stabiliteti 
ekonomik edhe në të ardhmen.

5.2. OrIGjINa E KaPITaLIT Të hUaj

ashtu siç duket edhe nga karakteristikat cilësore të ndërmarrjeve me kapital 
të huaj të vrojtuara, investitorët nga vendet e Bashkimit Evropian dominojnë 

Tabelë �. Struktura e 
stokut të kapitalit. 

Greqi
54%

Turqi
12%

Itali
11%

Austri
10%

Gjermani
3%

SHBA
2%

Të tjera
8%

Itali
40%

Greqi
26%

Turqi
8%

Kine
3%

Gjermani
3%

Maqedoni
3%

Të tjera
17%

Totali i kapitalit të huaj sipas 
shteteve të origjinës.

Numri i ndërmarrjeve të huaja sipas 
shteteve të origjinës

Grafik 3. Kapitali i investimit të huaj direkt sipas origjinës për vitin 2007.
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investimet e huaja direkte në Shqipëri. Sipas të dhënave të mbledhura nga 944 
ndërmarrjet, në fund të vitit 2007 pothuaj 80 për qind e stokut të investimeve 
të huaja në Shqipëri ishte investim i vendeve të Bashkimit Evropian, ndër të 
cilët kryeson Greqia me rreth 54 për qind të kapitalit. Shpërndarja e stokut 
të kapitalit të ndërmarrjeve me kapital të huaj ndryshon nga ajo e numrit të 
ndërmarrjeve sipas vendit të origjinës, ku Italia përfaqësohej me numrin më 
të madh të ndërmarrjeve. 

Në total, kapitali grek i investuar në Shqipëri në 242 ndërmarrje nga 944 
të vrojtuara, paraqitej në fund të vitit 2007 me një rritje prej rreth 30 për qind, 
krahasuar me stokun e fundvitit 2006. rreth 62 për qind e stokut të kapitalit 
grek në ndërmarrjet e vrojtuara është investuar në sektorin e transporteve, 
magazinimit dhe komunikacionit. Një sektor tjetër ku është përqendruar 
investimi grek është ai i ndërmjetësimit financiar e monetar me rreth 18 për 
qind të gjithë investimeve greke, ndjekur nga sektori i industrisë përpunuese 
me rreth 7 për qind. 

Kapitali italian në fund të vitit 2007 paraqitet pothuaj në të njëjtën masë 
e përbërje si në fund të vitit 2006. Stoku me origjinë nga Italia i investuar në 
382 ndërmarrje ndër ato që i janë përgjigjur vrojtimit, përbënte në fund të 
vitit 2007 rreth 11 për qind të totalit të investimit të huaj në vend. Dy sektorët 
kryesorë ku është investuar kapitali italian janë ai i ndërmjetësimit financiar 
e monetar dhe industria përpunuese, që zënë respektivisht 36.4 dhe 31 për 
qind të investimit italian në Shqipëri. Pjesa tjetër është investuar kryesisht në 
ndërtim (rreth 18 për qind) dhe pasuri të patundshme e të tjera aktivitete 
profesionale (rreth 10 për qind). 

rritje të ndjeshme këtë vit ka pasur investimi i ardhur nga Turqia, si 
rrjedhim i privatizimit në një sektor të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, 
atij të telekomunikacionit (privatizimi i albtelekom-it). Kështu, kapitali turk në 
Shqipëri, në fund të vitit 2007 zë vendin e dytë për nga totali i investimit sipas 
vendeve të origjinës, me rreth 12 për qind të totalit të kapitalit të huaj. 

Në rritje ka ardhur përgjatë këtyre viteve edhe kapitali austriak, i cili në fund 
të vitit 2007 raportohet të ketë arritur nivel pothuaj të njëjtë me atë italian 
në rreth 10.5 për qind të totalit të kapitalit të huaj. Ky kapital është kryesisht 
i investuar në sektorin e ndërmjetësimit monetar dhe financiar, konkretisht 
banka tregtare dhe kompani sigurimi. 

Për një pamje më të detajuar të ecurisë në vite të investimit të huaj direkt 
shpërndarë sipas shteteve të origjinës së kapitalit, shikoni tabelën 3 në aneksin 
bashkëngjitur.

5.3.  ShPërNDarja E KaPITaLIT Të hUaj SIPaS aKTIVITETIT EKONOMIK

Sektori i transporteve, magazinimit dhe komunikacionit përfaqësohet me 
vetëm 4 për qind të numrit të ndërmarrjeve të vrojtuara e megjithatë, zë vendin 
e parë dhe një pjesë shumë të rëndësishme (rreth 41 për qind) të stokut të 
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kapitalit të huaj të investuar në Shqipëri, në fundin e vitit 2007. Posta dhe 
komunikacioni është grupi me ndikimin kryesor brenda këtij sektori, me 82 
për qind të totalit të investimit në këtë sektor, dhe rreth 33 për qind të stokut 
total të investimit të huaj të ndërmarrjeve të vrojtuara. Në fund të vitit 2007, 
në krahasim me fundin e vitit 2006, stoku i kapitalit të këtij sektori në total 
paraqitet i rritur me rreth 35 për qind, kryesisht si rrjedhim i rritjes së fitimit të 
pashpërndarë e të riinvestuar dhe fitimit të periudhës, por edhe si rrjedhim i 
investimeve të reja në formën e privatizimeve. 

Sektori i ndërmjetësimit monetar dhe financiar, gjithashtu me një numër të 
vogël ndërmarrjesh (rreth 2.4 për qind të gjithë ndërmarrjeve të intervistuara), 
zë vendin e dytë për nga stoku i kapitalit të investuar me rreth 33 për qind të 
stokut të kapitalit të huaj në fund të vitit 2007. Investimi në bankat tregtare, 
aktivitetet siguruese dhe fondet e pensionit, është rritur gjatë vitit 2007 me 
rreth 50 për qind, kjo pasi përveç normave të larta të rentabilitetit, gjatë vitit 
2007, vijoi hyrja e kapitalit të huaj në institucionet financiare.

Tabelë 4. Shpërndarja e stokut të kapitalit të huaj sipas sektorëve (bazuar në 
Nomenklaturën e Veprimeve Ekonomike Rev. 1.1 INSTAT). 
NacE Përshkrimi % mbi totalin
a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.3
B Peshkimi 0.0
c Industria nxjerrëse 0.7
D Industria përpunuese 11.0
E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 0.4
F Ndërtimi 4.9

G Tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automobilave, motoçikletave, i sendeve personale 
dhe i pajisjeve shtëpiake 5.9

h hotele dhe restorantet 1.1
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 40.5
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 33.0

K Pasuritë e patundshme, dhënia me qira, informatika, puna kërkimore shkencore, të tjera aktivitete 
personale 0.9

M arsimi 0.1
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 0.0
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 1.2
TOTaL 100.0

Megjithëse përfaqësohet me rreth 32 për qind të numrit total të ndërmarrjeve 
të vrojtuara dhe ka punësuar rreth 54 për qind të numrit total të punonjësve, 
industria përpunuese zë vetëm 11 për qind të stokut të kapitalit të huaj të 
këtyre ndërmarrjeve, në fund të vitit 2007. 

Siç u evidentua edhe më sipër, sektori i ndërtimit ka tërhequr këtë vit një 
pjesë të mirë të investimeve të huaja në Shqipëri. Prezenca e kapitalit të huaj 
në këtë sektor është rritur ndjeshëm, duke arritur kështu në rreth 5 për qind të 
kapitalit të huaj në Shqipëri në fund të vitit 2007.

Për të dhëna më të detajuara mbi shpërndarjen e stokut të kapitalit të huaj 
sipas sektorëve ekonomikë dhe ecurinë e tij në vite, referojuni tabelave 2 dhe 
4 në aneksin bashkëngjitur.
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5.4. INVESTIMET GjaTë VITIT UShTrIMOr 2007

Kësaj rubrike i janë përgjigjur vetëm 331 ndërmarrje që përbëjnë rreth 35 
për qind të ndërmarrjeve që i janë përgjigjur vrojtimit. Të dhënat e mbledhura 
nga këto ndërmarrje, tregojnë se totali i investimeve të kryera gjatë vitit 2007 
është investuar kryesisht në mjete të trupëzuara, të cilat zënë rreth 98.6 për 
qind të totalit të investimeve të raportuara. 

 
Investimet gjatë vitit 2007 Në % ndaj totalit
1. Të patrupëzuara 1.4
2. Të trupëzuara 98.6
2.1. Për tokë, troje, terrene 10.2
2.2. Për ndërtesa 8.9
2.3. Për ndërtime dhe instalime të përgjithshme 10.9
2.4. Për instalime teknike, makineri, pajisje, vegla 35.5
2.5. Për mjete transporti 20.0
2.6. Për pajisje zyre dhe informatike 3.5
2.7. Të tjera 9.7
Totali 100.0

Pjesa më e madhe e investimeve të kryera (rreth 36 për qind) gjatë vitit ka 
qenë për ndërtime dhe instalime të përgjithshme, megjithatë vihen re investime 
më të larta gjatë vitit 2007 edhe për mjete transporti, si edhe ndërtime dhe 
instalime të përgjithshme. Po të analizohen sektorët e industrisë të cilëve iu 
përkasin ndërmarrjet që kanë raportuar investimet e mësipërme, vërehet se 
industria përpunuese është sektori me fluksin më të madh të investimeve gjatë 
vitit 2007, rreth 39 për qind të tyre, e ndjekur nga sektori i transporteve, 
magazinimit dhe komunikacionit me rreth 28 për qind. 

Tabelë 6. Shpërndarja strukturore e investimeve të kryera gjatë vitit ushtrimor 2007 
sipas sektorëve të ekonomisë (bazuar në Nomenklaturën e Veprimeve Ekonomike 
Rev. 1.1 INSTAT). 

NacE Përshkrimi Nr. Ndërmarrje % mbi totalin e investuar
a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 2 0.1
B Peshkimi 2 0.0
c Industria nxjerrëse 5 2.1
D Industria përpunuese 166 38.5
E Prodhimi/shpërndarje energji elektrike, gaz, avull e uji i ngrohtë 5 2.9
F Ndërtimi 24 2.8

G Tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automobilave, 
motoçikletave, i sendeve personale dhe i pajisjeve shtëpiake 80 10.0

h hotele dhe restorantet 4 0.8
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 10 27.7
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 3 3.8

K Pasuritë e patundshme, dhënia me qira, informatika, puna 
kërkimore shkencore, të tjera aktivitete personale 20 4.3

M arsimi 3 2.9
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 3 0.6
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 4 3.5
TOTaL 331 100.0

Tabelë 5. Struktura e 
investimeve të kryera gjatë 

vitit ushtrimor 2007.
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6. KONKLUZIONE

Në vrojtimin mbi investimet e huaja direkte të vitit fiskal 2007, kryer gjatë 
korrikut 2008, mbi 1247 ndërmarrje të vendosura në 24 rrethe të Shqipërisë, 
u evidentuan si ndërmarrje aktive me kapital të huaj ose të përbashkët dhe iu 
përgjigjën anketave 944 ndërmarrje (përfshirë bankat tregtare). 

• Vihet re një rritje e vazhdueshme e numrit të ndërmarrjeve me kapital të 
huaj, që prej vitit 2002 dhe në pjesën më të madhe të tyre, investitorët 
e huaj kanë pjesën kontrolluese të kapitalit: në rreth 86 për qind të 
ndërmarrjeve më shumë se 50 për qind e kapitalit është i huaj dhe në 
65 për qind të tyre, investuesi i huaj ka kontroll të plotë të ndërmarrjes 
(100 për qind kapital i huaj). 

• Vendet e BE-së vazhdojnë të mbeten investueset kryesore në Shqipëri, 
me rreth 77 për qind të ndërmarrjeve me kapital të huaj, ku vendin 
kryesor e zë Italia me rreth 40 për qind të ndërmarrjeve të huaja, e 
ndjekur nga Greqia me rreth 26 për qind. 

• Numri total i të punësuarve të ndërmarrjeve të vrojtuara, në fund të 
vitit 2007 është 32,107 dhe pjesa më e madhe e tyre janë punësuar 
në industrinë përpunuese (rreth 54.2 për qind) dhe në sektorin e 
ndërmjetësimit financiar e monetar (rreth 17.3 për qind). 

• Pjesa më e madhe ndërmarrjeve të vrojtuara (rreth 33 për qind) i 
përkasin sektorit të tregtisë me shumicë dhe me pakicë. Sektori i dytë 
për nga numri i ndërmarrjeve është ai i industrisë së përpunimit, me 
rreth 32.4 për qind të ndërmarrjeve.

• Stoku i kapitalit të huaj për vitin 2007 për ndërmarrjet e vrojtuara 
rezulton rreth 31 për qind më i lartë se stoku i vitit 2006. Pothuaj 80 
për qind e stokut të investimeve të huaja në Shqipëri ishte investim i 
vendeve të BE-së, ku kryeson Greqia me rreth 54 për qind të kapitalit 
e ndjekur nga Turqia dhe Italia me 12 dhe 11 për qind respektivisht. 
Kapitali grek është investuar në Shqipëri, në 242 ndërmarrje nga ato 
të vrojtuara, kryesisht ( rreth 62 për qind) në sektorin e transporteve, 
magazinimit dhe komunikacionit. 

• Stoku i kapitalit italian është investuar në 382 ndërmarrje me kapital 
të huaj e të përbashkët në Shqipëri. Investitorët italianë kanë preferuar 
kryesisht sektorin e ndërmjetësimit financiar e monetar dhe industrinë 
përpunuese, që zënë respektivisht 36.4 dhe 31 për qind të investimit 
italian në Shqipëri. 

• Nga këndvështrimi i sektorëve ekonomikë, 41 për qind e stokut të 
kapitalit të huaj është investuar në sektorin e transporteve, magazinimit 
dhe komunikacionit, përfaqësuar kryesisht nga grupi ‘Posta dhe 
komunikacioni’. 

• Pothuaj të gjitha investimet e raportuara nga 331 ndërmarrjet 
e vrojtuara, të kryera gjatë vitit 2007, kanë shkuar për mjete të 
trupëzuara, kryesisht për ndërtime dhe instalime të përgjithshme. 
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aNEKS: TaBELa STaTISTIKOrE

Tabelë 1. Shpërndarja e ndërmarrjeve dhe totalit të investimit të huaj sipas shteteve të 
origjinës. (Në %, në �1 dhjetor 2007.)
Shteti Nr. i ndërmarrjeve % % mbi stokun total IhD
arabi Saudite 5 0.5 1.0
austri 17 1.8 10.5
Belgjikë 4 0.4 0.0
Britani 16 1.7 0.3
Bullgari 9 1.0 0.9
Danimarkë 1 0.1 0.0
Egjipt 9 1.0 0.7
Francë 10 1.1 1.4
Gjermani 28 3.0 3.5
Greqi 242 25.6 52.7
holandë 6 0.6 0.3
hungari 5 0.5 0.0
Institucione ndërkombëtare 1 0.1 0.7
Itali 382 40.5 10.9
Izrael 5 0.5 0.0
Kanada 2 0.2 0.0
Karaibe 1 0.1 0.0
Kinë 30 3.2 0.1
Kosovë 13 1.4 0.2
Kroaci 6 0.6 0.1
Kuvajt 1 0.1 0.0
Liban 4 0.4 0.9
Mal i Zi 4 0.4 0.0
Malajzi 1 0.1 0.6
Maqedoni 25 2.6 0.3
rumani 3 0.3 0.2
Serbi 3 0.3 0.0
Slloveni 5 0.5 0.0
Suedi 2 0.2 0.0
Turqi 73 7.7 12.1
ShBa 24 2.5 2.3
Zvicër 7 0.7 0.1
Total 944 100.0 100.0

Tabelë 2. Shpërndarja e ndërmarrjeve dhe totalit të investimit të huaj sipas sektorëve 
(bazuar në Nomenklaturën e Veprimeve Ekonomike Rev. 1.1 INSTAT). (Në %, në �1 
dhjetor 2007.)

NacE PërShKrIMI Nr. 
Ndërm. % % mbi stokun 

total IhD
a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 4 0.4 0.3
 01 Bujqësia, gjuetia dhe shërbime plotësuese 4 0.4 0.3
B Peshkimi 4 0.4 0.0

 05 Peshkimi, kultivimi i peshkut dhe shërbimet në lidhje 
me peshkimin 4 0.4 0.0

c Industria nxjerrëse 19 2.0 0.7
ca Nxjerrja e mineraleve energjitike 3 0.3 0.0
10 Nxjerrja e qymyrgurit dhe e linjiteve;nxjerrja e torfës 1 0.1 0.0

11
Nxjerrja e naftës bruto, gazit natyror, shërbimeve 
plotësuese në nxjerrjen e naftës dhe të gazit, përveç 
studimeve gjeologjike

2 0.2 0.0

cB Nxjerrja e mineraleve joenergjitike 16 1.7 0.7
13 Nxjerrja e mineraleve metalike 5 0.5 0.5
14 Industri të tjera nxjerrëse 11 1.2 0.2
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NacE PërShKrIMI Nr. 
Ndërm. % % mbi stokun 

total IhD
D Industria përpunuese 306 32.4 11.0
Da Industria ushqimore, e pijeve dhe e duhanit 22 2.3 1.9
15 Industria ushqimore dhe e pijeve 20 2.1 1.8
16 Industria e duhanit 2 0.2 0.1
DB Industria tekstile dhe e veshjeve 119 12.6 1.2
17 Industria e tekstileve 8 0.8 0.0
18 Industria e veshjeve dhe e gëzofëve 111 11.8 1.2
Dc Industria e lëkurës dhe e këpucëve 39 4.1 1.2

19
Përgatitja, tanini i lëkurës, fabrikimi i artikujve të 
udhëtimit dhe të galanterisë, fabrikimi i pajimeve të 
kuajve dhe fabrikimi i këpucëve

39 4.1 1.2

DD Punimet me dru dhe fabrikimi i artikujve prej druri 14 1.5 0.1

20 Industria e drurit dhe e artikujve me dru përveç 
fabrikimit të mobilieve, shportarisë dhe të xunkthit 14 1.5 0.1

DE Fabrikimi i brumit të letrës, i letrës dhe i artikujve 
prej letre; shtypshkronja dhe botimi 17 1.8 0.1

21 Fabrikimi i brumit të letrës, i letrës dhe artikujve prej 
letre dhe kartoni 11 1.2 0.1

22 Botimi, shtypshkronja dhe riprodhimi i suporteve të 
regjistruara 6 0.6 0.0

DG Industria kimike 4 0.4 0.0
24 Industria kimike 4 0.4 0.0
Dh Industria e gomës dhe e plastikës 12 1.3 1.5
25 Industria e gomës dhe e plastikës 12 1.3 1.5
DI Fabrikimi i artikujve të tjerë mineralë jometalikë 21 2.2 1.2
26 Fabrikimi i artikujve të tjerë mineralë dhe jometalikë 21 2.2 1.2
Dj Metalurgjia dhe punimi i metaleve 15 1.6 1.5
27 Siderurgjia 1 0.1 1.0
28 Punime me metale 14 1.5 0.5

DK Fabrikimi i makinave dhe pajisjeve përfshirë 
instalimin, montimin, riparimin dhe mirëmbajtjen 3 0.3 0.0

29 Fabrikimi i makinave dhe pajisjeve përfshirë 
instalimin, montimin, riparimin dhe mirëmbajtjen 3 0.3 0.0

DL Fabrikimi i pajisjeve elektrike dhe optike 15 1.6 1.1
31 Fabrikimi i makinave dhe pajisjeve elektrike 9 1.0 1.1

32 Fabrikimi i aparaturave radiotelevizive dhe i atyre të 
komunikacionit 1 0.1 0.0

33 Fabrikimi i pajisjeve mjekësore, të precizonit, 
instrumenteve optike dhe orëve 5 0.5 0.0

DM Fabrikimi i mjeteve të transportit 2 0.2 0.8
35 Fabrikimi i mjeteve të tjera të transportit 2 0.2 0.8
DN Industri të tjera përpunuese 23 2.4 0.4
36 Fabrikimi i mobilieve, industri të ndryshme 21 2.2 0.4
37 Grumbullimi dhe përgatitja për riciklim 2 0.2 0.0

E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e 
gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 17 1.8 0.4

40 Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e 
gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 12 1.3 0.1

41 Depozitimi, pastrimi dhe shpërndarja e ujit 5 0.5 0.3
F Ndërtimi 71 7.5 4.9
45 Ndërtimi 71 7.5 4.9

G
Tregtia me shumicë dhe me pakicë. riparimi i 
automobilave, motoçikletave, i sendeve personale 
dhe i pajisjeve shtëpiake

311 32.9 5.9

50 Tregtimi, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave 
dhe motoçikletave 23 2.4 1.2

51 Tregtia me shumicë dhe ndërmjetësimi 
tregtar(përveç mjeteve të transportit automobilistik) 237 25.1 4.0
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NacE PërShKrIMI Nr. 
Ndërm. % % mbi stokun 

total IhD

52 Tregtia me pakicë ; riparimi i artikujve personalë 
dhe shtëpiakë 51 5.4 0.7

h hotele dhe restorante 16 1.7 1.1
55 hotele dhe restorante 16 1.7 1.1
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 34 3.6 40.5
60 Transporti tokësor; transporti nëpërmjet tubacioneve 5 0.5 0.2
61 Transporti ujor 2 0.2 0.0
62 Transporti ajror 2 0.2 0.0

63 Shërbime ndihmëse në transport; aktivitete të 
agjencive të udhëtimit 16 1.7 1.8

64 Postat dhe komunikacionet 9 1.0 38.5
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 23 2.4 33.0

65 Ndërmjetësimi monetar dhe financiar përveç 
aktiviteteve siguruese si dhe fondeve të pensionit 18 1.9 31.6

66 aktivitete siguruese dhe të fondeve të pensioneve, 
përveç sigurimeve shoqërore të detyrueshme 5 0.5 1.4

K Pasuritë e patundshme,dhënia me qira, informatika, 
puna kërkimore shkencore, të tjera aktivitete personale 104 11.0 0.9

70 aktivitete të pasurive të patundshme 27 2.9 0.5
72 aktivitete informatike dhe aktivitete të lidhura me to 8 0.8 0.0
73 Kërkime-aplikime eksperimentale 4 0.4 0.0
74 aktivitete të tjera profesionale 65 6.9 0.3
M arsimi 11 1.2 0.1
80 arsimi 11 1.2 0.1
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 11 1.2 0.0
85 Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 11 1.2 0.0
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 13 1.4 1.2

90 Pastrimi, heqja e mbeturinave, trajtimi i hedhurinave 
dhe aktivitete të tjera të ngjashme 2 0.2 -0.1

91 aktivitete të organizatave të ndryshme shoqërore 1 0.1 0.0
92 aktivitete dëfrimi, kulturore dhe sportive 5 0.5 1.3
93 aktivitete të shërbimeve personale 5 0.5 0.0
Total 944 100.0 100.0

Tabelë �. Stoku i investimit të huaj direkt në Shqipëri sipas shteteve të origjinës (Në % 
mbi stokun total të IHD-së, në fund të periudhës). 
Shteti 2004 2005 2006 2007
arabi Saudite 1.0 1.5 1.0 1.0
austri 5.7 5.4 9.1 10.5
Belgjikë 0.0 0.0 0.0 0.0
Britani 0.3 0.4 0.3 0.3
Bullgari 1.4 1.1 0.8 0.9
Çeki 0.0 0.0 0.0 0.0
Danimarkë 0.0 0.0 0.0 0.0
Egjipt 1.0 0.1 0.0 0.7
Francë 0.1 0.4 1.2 1.4
Gjermani 1.5 3.4 2.8 3.5
Greqi 55.9 55.1 53.0 52.7
holandë 0.1 0.1 0.2 0.3
hungari 0.0 0.0 0.0 0.0
Institucione ndërkombëtare 2.8 0.5 0.4 0.7
Itali 12.9 11.6 11.2 10.9
Izrael 0.0 0.0 0.0 0.0
Kanada 0.3 2.1 3.8 0.0
Karaibe 0.0 0.0 0.0 0.0
Kinë 0.0 0.1 0.1 0.1
Kosovë 1.3 1.2 0.2 0.2
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Shteti 2004 2005 2006 2007
Kroaci 1.3 0.3 0.2 0.1
Kuvajt 1.5 1.0 0.7 0.0
Liban 0.8 2.9 2.3 0.9
Luksemburg 0.0 0.0 0.0 0.0
Mal i Zi 0.0 0.0 0.0 0.0
Malajzi 1.4 0.9 0.7 0.6
Maqedoni 0.0 1.3 1.2 0.3
Qipro 0.0 0.1 0.1 0.0
rumani 0.0 0.0 0.0 0.2
Serbi 0.0 0.0 0.0 0.0
ShBa 4.9 3.8 3.6 2.3
Siri 0.0 0.0 0.0 0.0
Slloveni 0.0 0.0 0.0 0.0
Suedi 0.0 0.0 0.0 0.0
Turqi 4.4 5.6 5.7 12.1
Zvicër 1.2 1.1 1.3 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabelë 4. Stoku i investimit të huaj direkt në Shqipëri sipas sipas sektorëve (bazuar në 
Nomeklaturën e Veprimeve Ekonomike Rev. 1.1 INSTAT). (Në % mbi stokun total të 
IHD-së, në fund të periudhës). 

Nace Përshkrimi
2004 2005 2006 2007

% % % %
a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.4 0.8 0.7 0.3
B Peshkimi 0.0 0.0 0.0 0.0
c Industria nxjerrëse 0.8 2.9 4.6 0.7
D Industria përpunuese 25.6 14.2 12.8 11.0

E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit, avullit dhe e ujit të 
ngrohtë 0.1 1.0 0.0 0.4

F Ndërtimi 4.0 3.5 3.4 4.9

G Tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automobilave, motoçikletave, 
i sendeve personale dhe i pajisjeve shtëpiake 6.8 7.4 7.3 5.9

h hotele dhe restorantet 2.1 1.7 1.3 1.1
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 26.1 41.1 39.4 40.5
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 31.0 26.0 28.9 33.0

K Pasuritë e patundshme,dhënia me qira, informatika, puna kërkimore 
shkencore, të tjera aktivitete personale 2.3 1.1 1.3 0.9

M arsimi 0.1 0.1 0.1 0.1
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 0.1 0.0 0.0 0.0
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 0.6 0.1 0.1 1.2
TOTaL 100.0 100.0 100.0 100.0

ShëNIME
* Endrita xhaferaj, Departamenti i Statistikës, Banka e Shqipërisë.
1 Në material do të përdoret IHD.
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BaNKa E ShQIPërISë Në harKUN KOhOr 
TETOr - DhjETOr 2008

Në datat 10 – 17 tetor 2008, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani, njëkohësisht edhe Guvernator i Shqipërisë pranë Fondit Monetar 
Ndërkombëtar, në krye të një delegacioni të Bankës së Shqipërisë, mori 
pjesë në Mbledhjet Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të 
Bankës Botërore, të zhvilluara në Uashington, ShBa.

Mbledhjet Vjetore të FMN-BB të konceptuara në formën e një forumi 
të hapur, këtë vit kishin në fokus të tyre situatën financiare me të cilën po 
përballet ekonomia botërore, pasojat e krijuara prej saj në vendet anëtare si 
dhe rrugëdaljet e mundshme. Takimet e zhvilluara nga Guvernatori Fullani 
synuan të njohin drejtuesit e lartë të këtyre institucioneve me zhvillimin ekonomik 
të Shqipërisë, progreset e bëra gjatë vitit të fundit si dhe me evidentimin 
e fushave që kanë nevojë për përmirësim dhe reforma të mëtejshme. Në 
disa prej takimeve të zhvilluara me këtë rast, pjesëmarrja e Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, zotit ardian Fullani, ishte e përbashkët me Ministrin e 
Financave, zotin ridvan Bode.

Përveç takimeve me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe 
të Bankës Botërore, gjatë qëndrimit të tij në Uashington, Guvernatori Fullani 
zhvilloi edhe një sërë takimesh me përfaqësues të lartë të bankave qendrore, 
nga ku veçohen takimet me guvernatorët e bankave qendrore të rajonit, me 
Zëvendësguvernatoren në Bankën e Suedisë, znj. Barbro Wickman – Parak, me 
delegacionet e vendeve të tjera si Itali, Izrael, Belgjikë, Kanada etj.. Në datën 
15 tetor 2008, me ftesë të Guvernatorit të Bankës së Kanadasë, zotit Mark 
carney, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti ardian Fullani zhvilloi edhe 
një vizitë zyrtare pranë Bankës së Kanadasë. Në të gjitha këto takime, bisedat 
u përqendruan kryesisht në problemet aktuale që karakterizojnë situatën e 
tregjeve financiare, në masat e marra nga vendet e ndryshme në fushat ku 
mund të ofrohet asistencë, si dhe në drejtim të koordinimit të mëtejshëm në 
rang rajonal.

Në datat 29 tetor – 11 nëntor 2008, një mision i FMN vizitoi Shqipërinë 
për të diskutuar me autoritetet shqiptare rishikimin e gjashtë dhe të fundit të 
marrëveshjes PrGF/EFF. Misioni e ka vlerësuar si të mirë ecurinë e ekonomisë 
shqiptare gjatë vitit 2008. Sipas deklaratës së tij, inflacioni është rikthyer 
brenda kufirit të synuar të Bankës së Shqipërisë 3±1 për qind, ndërkohë që 
rritja ekonomike ka mbetur e fortë dhe është në rrugën e duhur, për të arritur 
përsëri rreth 6% këtë vit. Konsolidimi i borxhit ka vazhduar dhe pozicioni i 
jashtëm bazë është i shëndetshëm, pasi rritjet e kohëve të fundit të deficitit të 
bilancit të pagesave pasqyrojnë kryesisht faktorë të përkohshëm.

Veprimtaritë e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, z. 

Ardian Fullani, në Mbledhjet 
Vjetore të Fondit Monetar 

Ndërkombëtar dhe Bankës 
Botërore

Deklarata përfundimtare 
e Misionit të FMN për 

Shqipërinë
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Kjo ecuri e favorshme është përforcuar nga politika makroekonomike 
dhe strukturore përgjithësisht të shëndetshme, të cilat kanë hedhur themelet 
për përfitime në të ardhmen. Normat e interesit janë mbajtur në mënyrë të 
vazhdueshme mbi inflacionin, politikat buxhetore kanë mbështetur stabilitetin 
makroekonomik dhe rregulloret e mbikëqyrjes së sistemit bankar janë 
përditësuar dhe forcuar, si dhe ka patur përmirësime të qarta në klimën e 
biznesit. Në përfundim të vizitës së misionit të FMN, pritet që rishikimi i gjashtë 
dhe i fundit nën programin aktual PrGF/EFF t’i paraqitet Bordit Ekzekutiv të 
FMN përpara përfundimit të marrëveshjes, në datën 31 janar 2009.

Gjatë datave 13–14 nëntor 2008 në Tiranë, Banka e Shqipërisë zhvilloi 
takimin e dytë të diskutimit “Kërkimet Ekonomike në Evropën juglindore”. 
Ky takim mblodhi së bashku analistë dhe kërkues ekonomikë nga 7 banka 
qendrore të ndryshme të Evropës juglindore, si dhe nga bankat qendrore të 
Italisë, Polonisë e Turqisë.

Në vazhdim të edicionit të parë të tij, të zhvilluar në nëntor të vitit 2007, 
ky takim synonte inkurajimin e bashkëpunimit dhe të dialogut të hapur midis 
kërkuesve ekonomikë të rajonit, si dhe nxitjen e diskutimeve mbi tema të 
ndryshme me interes për bankingun qendror. Të gjitha diskutimet dhe kritikat 
prekën në mënyrë të drejtpërdrejtë standardet kërkimore dhe metodat 
empirike dhe ekonometrike të përdorura. Takimi u organizua në 5 sesione 
dhe përmbante 16 prezantime dhe diskutime rreth tyre, të grupuara sipas 
tre temave me interes parësor për bankat qendrore në ditët e sotme: politikë 
monetare, makromodelim dhe integrim ekonomik e financiar.

Në datat 17–21 nëntor 2008, Departamenti juridik pranë Fondit Monetar 
Ndërkombëtar, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, organizoi në 
Tiranë takimin e diskutimit “Tregu bankar dhe sistemi ligjor”. Nëpërmjet kësaj 
iniciative u bë e mundur që për herë të parë, të realizohej vendosja e një 
dialogu të rëndësishëm, akoma më të nevojshëm në kushtet e zhvillimeve të 
sotme, midis tregut bankar dhe sistemit ligjor.

Lektorët e përzgjedhur nga FMN ishin ekspertë të njohur të fushës dhe 
trajtuan nga pikëpamja ligjore krizën financiare në Shtetet e Bashkuara të 
amerikës dhe ndikimin e saj në sistemin financiar botëror, me një fokus të 
veçantë në aspektet juridike të mbikëqyrjes bankare. Gjithashtu, gjatë këtij 
takimi u prekën edhe tema të veçanta si: mbikëqyrja administrative dhe 
juridike e iniciativave ligjore, produktet komplekse financiare, qeverisja e 
bankave në Shqipëri etj..

Për vetë mënyrën e organizimit dhe temat e përzgjedhura si objekt diskutimi, 
ky aktivitet tërhoqi interesin për një pjesëmarrje të gjerë të përfaqësuesve të 
gjyqësorit dhe sistemit bankar që vepron në Shqipëri, si dhe të ekspertëve të 
institucioneve dhe agjencive publike që merren me legjislacionin bankar dhe 
kuadrin rregullativ, si nga Ministria e Financave, Prokuroria e Përgjithshme, 
Shkolla e Magjistraturës, autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, agjencia e 

Seminari rajonal i kërkimeve 
“Kërkimet ekonomike në 
Evropën juglindore”.

Takimi i diskutimit “Tregu 
bankar dhe sistemi ligjor” 
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Sigurimit të Depozitave, autoriteti i Konkurrencës, Drejtoria e Përgjithshme e 
Luftës kundër Pastrimit të Parave. Vlerësimi pozitiv i audiencës së pranishme 
për aktualitetin dhe interesin e temave të trajtuara, inkurajon organizimin e 
nismave të tilla edhe në të ardhmen.

Në datën 27 nëntor 2008, Banka Qendrore e Egjiptit, në bashkëpunim 
me Bankën Qendrore Evropiane, organizoi në aleksandri, Egjipt, seminarin 
e pestë të nivelit të lartë Euro-Mesdhetar, i cili mblodhi së bashku bankat 
qendrore të Eurosistemit dhe të rajonit të Mesdheut. Në këtë forum të 
përvitshëm, u ulën në tavolinën e bisedimeve drejtues të lartë të bankave 
të Eurosistemit, përfshirë zotin jean-claude Trichet, President i BQE, zotin 
Lorenzo Bini Smaghi, anëtar i Bordit Ekzekutiv të BQE si dhe guvernatorë 
apo përfaqësues të lartë të bankave qendrore të austrisë, Belgjikës, Qipros, 
Finlandës, Francës, Gjermanisë, Greqisë, Irlandës, Italisë, Luksemburgut, 
Maltës, hollandës, Portugalisë, Sllovenisë, Spanjës, algjerisë, Egjiptit, Izraelit, 
Libisë, Libanit, Mauritanisë, Marokut, autoritetit Kombëtar të Palestinës, Sirisë, 
Shqipërisë dhe Turqisë. Banka e Shqipërisë mori pjesë për herë të parë në 
këtë aktivitet, ndërkohë që të gjithë të pranishmit mirëpritën propozimin e 
bërë nga organizatorët për përfshirjen e vendit tonë në takimet e ardhshme të 
këtij forumi, me të drejta të plota.

Takimi i mbajtur në aleksandri, dëshmoi të ishte një platformë e nevojshme 
për zhvillimin e diskutimeve shumëpalëshe dhe për shkëmbimin e opinioneve 
mbi çështje të interesit të përbashkët, nga pikëpamja e bankingut qendror. 
Seminari i këtij viti, u përqendrua në zhvillimet e fundit ekonomike dhe 
financiare në vendet e rajonit të Mesdheut, në strategjitë e politikës monetare 
dhe regjimet e kursit të këmbimit në rajon, si dhe në tendencat e vërejtura 
në sektorët bankarë përkatës të vendeve të rajonit të Mesdheut, me fokus të 
veçantë diskutimin e implikimeve të trazirave në tregjet financiare globale. 

Në datën 2 dhjetor 2008, pranë Bankës së Shqipërisë zhvilloi një vizitë 
zyrtare një delegacion polak i përbërë nga Presidenti i Bankës Kombëtare 
të Polonisë, z. Stawomir Stanislav Skrzypek, nga Drejtorja Përfaqësuese e 
grupit Shqipëri – Bullgari – Poloni në Bankën Evropiane për rindërtim dhe 
Zhvillim (BErZh) zj. Krystyna Gawlikowska – hueckel, si dhe nga Drejtori i 
Departamentit Ndërkombëtar në Bankën Kombëtare të Polonisë, z. romuald 
Szymczak.

Polonia si një ndër vendet e anëtarësuara vitet e fundit në Bashkimin 
Evropian, përbën një shembull konkret të reformave dhe hapave të ndërmarrë 
të përafrimit dhe anëtarësimit në BE dhe Sistemin Evropian të Bankave 
Qendrore. Në takimin e tij me Guvernatorin Fullani, Presidenti Skrzypek 
theksoi angazhimin e Bankës Kombëtare të Polonisë për të ndihmuar Bankën 
e Shqipërisë me asistencën e nevojshme në kuadër të procesit të integrimit 
evropian dhe për të rritur bashkëpunimin midis dy bankave qendrore në fusha 
me interes të përbashkët si analiza dhe parashikimet makroekonomike, kërkimet 
etj.. Nga ana e saj, zj. hueckel vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria vitet e 

Seminari i pestë Euro 
- Mesdhetar i rangut të 

lartë, organizuar nga Banka 
Qendrore e Egjiptit në 

bashkëpunim me Bankën 
Qendrore Evropiane

Mbi vizitën e delegacionit 
polak pranë Bankës së 

Shqipërisë
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fundit, sidomos në drejtim të zbatimit të reformave ekonomike strukturore dhe 
sektoriale, dhe shprehu angazhimin e BErZh për të vazhduar mbështetjen 
financiare dhe investimet në Shqipëri, në përputhje dhe me fushat prioritare 
të përcaktuara në strategjinë e këtij institucioni.

Në vazhdën e serisë së leksioneve me të ftuar e personalitete me emër në 
fushat e ekonomiksit, financave e politikave ekonomike, në datë 5 dhjetor 
2008, në hollin e Bankës së Shqipërisë Dr. Barry asmus zhvilloi leksionin me 
temë “Prosperiteti ndërkombëtar dhe impakti i tij mbi Shqipërinë”.

Dr. Barry asmus, një nga ekonomistët më në zë të Qendrës Kombëtare për 
analiza të Politikës, është cilësuar nga USa Today si një nga pesë folësit më 
të kërkuar në Shtetet e Bashkuara të amerikës. Me një përvojë mbi 25-vjeçare 
në mbajtjen e leksioneve dhe prezantimeve, Dr. asmus njihet edhe si njeriu i 
veprimit dhe i përfshirjes në zbatimin e politikave.

Në leksionin e tij, pas një analize të mprehtë të situatës në të cilën gjendet 
ekonomia botërore në ditët e sotme, Dr. asmus vlerësoi progresin e Shqipërisë 
në drejtim të lirisë së tregut dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit. 
Dr. asmus e cilësoi lirinë, si burimin kryesor për prosperitet ekonomik dhe 
investimin më të mirë të një vendi. Kjo është arsyeja, që renditja e Shqipërisë 
në pozicionin e 56-të nga 165 vende në Indeksin e Lirisë Ekonomike për vitin 
2008, përbën një tregues shumë të rëndësishëm të shanseve të vendit për 
sukses ekonomik.

Në datat 11 dhe 19 dhjetor 2008, në teatrin “Petro Marko” të qytetit të 
Vlorës, Banka e Shqipërisë organizoi konkursin “Vlera e vërtetë e parasë”. 
Konkursi mbante formën e një sfide midis ekipeve të shkollave të mesme 
të rrethit të Vlorës mbi njohuritë e tyre për Bankën e Shqipërisë, politikën 
monetare të saj dhe instrumentet që ajo përdor, si dhe ndikimin që Banka 
ka në ekonominë e vendit. Si në çdo konkurs klasik, skuadrat iu përgjigjën 
pyetjeve të jurisë së Bankës së Shqipërisë dhe u vlerësuan jo vetëm mbi 
njohuritë e tyre, por edhe mbi aftësitë analitike të argumentimit të përgjigjeve 
dhe punës në grup.

Në fazën e parë të konkursit, të zhvilluar në datë 11 dhjetor, u paraqitën 
për konkurrim 17 shkolla të mesme publike dhe private, të ardhura nga i 
gjithë rrethi i Vlorës, prej të cilave 3 skuadrat që grumbulluan më shumë 
pikë u kualifikuan për në fazën finale. Me përfundimin e konkurrimit final 
në datë 19 dhjetor, juria e konkursit e kryesuar nga Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë z. Fullani shpalli fituese skuadrën e shkollës “ali Demi” me 99 
pikë. Ndërsa në vendin e dytë u rendit shkolla “aulona” me 97 pikë dhe në 
të tretin shkolla “Nr. 1” me 90 pikë.

Ky aktivitet u ndoq me mjaft interes nga nxënës, mësues, prindër dhe 
përfaqësues të Drejtorisë arsimore të rrethit të Vlorës të pranishëm në sallën e 
teatrit “Petro Marko”, si dhe u transmetua nga televizioni kombëtar “Klan”.

Leksion i Dr. Barry 
Asmus mbi “Prosperitetin 
ndërkombëtar dhe impaktin 
e tij mbi Shqipërinë”

Konkursi i Bankës së 
Shqipërisë për nxënësit e 
shkollave të mesme të rrethit 
të Vlorës “Vlera e vërtetë e 
parasë”
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Me rastin e mbylljes së vitit 2008, në datë 22 dhjetor, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. ardian Fullani, zhvilloi një takim me publicistë të njohur, 
analistë të politikës dhe të ekonomisë, gazetarë të shtypit të shkruar dhe medias 
elektronike. Në fjalën e tij, duke çmuar rolin e mediave, të cilat nëpërmjet 
mesazheve të tyre ndihmojnë në konsolidimin e mëtejshëm të besimit publik 
mbi infrastrukturën dhe institucionet financiare të vendit, Guvernatori Fullani 
falenderoi të pranishmit për qëndrimet, analizat dhe vlerësimet e deritashme 
në shtyp. Në një ekspoze të zhvillimeve ekonomike të ndodhura gjatë këtij viti 
dhe të punës së bërë nga Banka e Shqipërisë në ruajtjen dhe konsolidimin 
e stabilitetit makroekonomik të vendit, si dhe të qëndrueshmërisë financiare 
të sistemit bankar, Guvernatori u ndal veçanërisht në prezantimin e disa prej 
projekteve madhore, ku Banka e Shqipërisë është përfshirë në mënyrë intensive 
gjatë vitit 2008, një pjesë e të cilave do të përfundojnë në vitet në vijim. 

Në përfundim të këtij takimi, Guvernatori Fullani, shpalli edhe fituesit e 
konkursit “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë”, për vitin 2008. 
Dhënia e këtij çmimi, përbën tashmë një traditë të përvitshme të Bankës së 
Shqipërisë dhe synon të nxisë studentët universitarë që të ndërmarrin studime 
të thelluara në fushën e bankingut qendror dhe të ekonomisë në përgjithësi, 
duke shërbyer edhe si një mundësi e mirë për Bankën e Shqipërisë për të thithur 
burime njerëzore të kualifikuara. Tre fituesit e sivjetshëm ishin studentët: 

• Çmimi i parë: Vasil Zaho me temën “Efikasiteti dhe rritja e produktivitetit 
të bankave shqiptare nga 1996-2006”,

• Çmimi i dytë: arens arbana me temën e masterit “Indeksi i Çmimit të 
Konsumatorit: analizë e serisë historike në Shqipëri”,

• Çmimi i tretë: Leon Petani me temën e masterit “hyrja e bankave të huaja 
në sistemin bankar të vendeve në tranzicion: rasti i Shqipërisë”.

Një traditë e mirë, tashmë dyvjeçare për Bankën e Shqipërisë është edhe 
“Seminari i të Premtes”, aktivitet ky i organizuar çdo dy të premte të muajit nga 
Departamenti i Kërkimeve. Ky seminar fton nëpunësit e Bankës së Shqipërisë, 
kërkuesit e sferës akademike dhe të institucioneve të tjera financiare, kërkimore 
dhe shkencore, të prezantojnë dhe diskutojnë me njëri-tjetrin materialet e tyre 
kërkimore teorike dhe empirike, me fokus mbi rastin e Shqipërisë dhe mbi 
aplikimin e metodave më të reja kërkimore.

Në hapësirën e tremujorit të fundit të vitit 2008, janë prezantuar tre studime 
kryesore. Studimi i parë i diskutuar mban si autor një punonjës të Bankës 
raiffeisen, Departamenti i Metodologjisë dhe Vlerësimit, credit risk – rBaL, 
Genti jole me temë: “Modeli parashikues i sjelljes së kredive. Ndërtimi 
i scorecard për aplikimet e kredive me metodën e regresionit logjistik”. Si 
çdo model parashikues, punimi niset nga studimi i të shkuarës dhe kuptimi i 
ligjësive që ndikojnë në sjellje, duke i quajtur këto ligjësi ende të aplikueshme. 
Modeli është statistikor dhe bazohet në implementimin e regresionit logjistik 
për studimin e variablave të aplikimit për kredi për të arritur në aplikimin 
e një Modeli Parashikues për Vendimmarrje të automatizuar në dhënien e 
Kredive. 

Takimi i Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, z. 

Ardian Fullani me analistë 
dhe akordimi i “Çmimit të 

Guvernatorit për Diplomën 
më të Mirë”

Seminari i të Premtes
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Në muajin nëntor u prezantua studimi “Indekset e Eurozonës. Një model i ri 
për matjen e pavarësisë së Bankave Qendrore në Eurozonë”, nga arta Pisha, 
Departamenti i Statistikës i Bankës së Shqipërisë. Qëllimi i këtij materiali ishte 
prezantimi i katër indekseve sasiore specifike, për matjen dhe krahasimin 
e shkallës së pavarësisë të bankave qendrore të vendeve kandidate për 
t`u anëtarësuar në Bashkimin Monetar Evropian, mbështetur në kriteret e 
përcaktuara në Kushtetutën e Bashkimit Evropian. Indekset e ndërtuara u 
përdorën për matjen e pavarësisë së bankave qendrore të vendeve të Evropës 
juglindore, përfshirë dhe Shqipërinë. rezultatet e gjetura për pavarësinë e 
Bankës së Shqipërisë sugjeruan përmirësime të rëndësishme të legjislacionit 
aktual të saj.

Studimi i tretë i “Seminarit të së Premtes” ishte ai i përgatitur nga hilda 
Shijaku dhe Kliti ceca, Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe Departamenti 
i Kërkimeve me temë: “Vlerësimi i rrezikut indirekt të kreditit”. Pas një 
përmbledhjeje të metodologjive ekzistuese të vlerësimit, materiali propozon 
përmirësime të ndryshme në metodologjinë e stress – testeve të rrezikut 
indirekt të kreditit në Shqipëri. autorët gjetën një efekt të konsiderueshëm 
të ndryshimeve të kursit të këmbimit të euros dhe të euriborit mbi raportin e 
kredive me probleme, ndërkohë që edhe efekti i rritjes së PBB rezultoi të ishte 
i pranishëm ndonëse i vogël.
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NGjarjET jUrIDIKE, TETOr - DhjETOr 2008

STaBILITETI FINaNcIar

Në datën 07.10.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 70, deklaratën “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në 
Shqipëri” për gjashtëmujorin e parë të vitit 2008. Në deklaratë, konstatohet 
se sistemi bankar shqiptar është i sigurtë, i mirëkapitalizuar, fitimprurës dhe 
likuid. aktiviteti ekonomik i vendit, vlerësohet të jetë zhvilluar në përputhje 
me programin afatmesëm të zhvillimit ekonomiko – financiar të tij. Sistemi 
financiar në Shqipëri, ka vijuar edhe gjatë kësaj periudhe, rritjen e tij të 
qëndrueshme. rritje të qëndrueshme kanë njohur gjithashtu dhe  aktivet e 
sektorit financiar. Ndërsa pjesa e sektorit financiar jobankar, vazhdon të 
ketë një peshë të ulët në tregun financiar. Treguesi i kapitalizimit të sektorit 
financiar dhe veçanërisht të atij bankar është rritur, duke përfituar kryesisht 
prej kapitalizimit të fitimit të vitit 2007.

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 07.10.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr.72, disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
nga ekspozimet e mëdha të bankave”. Këto ndryshime vijnë si pasojë e 
situatës aktuale të tregjeve financiare në botë dhe kanë si qëllim parandalimin 
e përhapjes së fenomeneve negative edhe në sistemin bankar shqiptar. ato 
konsistojnë kryesisht në vendosjen e kufijve më prudencialë të treguesve të 
ekspozimeve të mëdha, të teknikave të llogaritjes dhe të njohjes së kolateralit.

 
Në datën 24.12.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 

miratoi vendimin nr.92 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e një 
veprimtarie financiare shtesë nga banka “credins” sh.a.”. Nëpërmjet këtij 
vendimi miratohet kërkesa e bankës “credins” sh.a., për të shtuar në listën e 
veprimtarive të licencuara më parë edhe veprimtaritë shtesë të faktoringut dhe 
të financimit të transaksioneve tregtare, veprimtari për të cilat banka “credins” 
sh.a. vlerësohet se ka kushte administrative dhe teknike të nevojshme.

Në datën 24.12.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 93, ndryshimin e përqindjes së pjesëmarrjes influencuese në 
kapitalin aksioner të Bankës Italiane të Zhvillimit sh.a., nëpërmjet transferimit 
të pronësisë të 76.83 për qind të aksioneve me të drejtë vote të kapitalit 
aksioner nga aksionerët ekzistues, zoti Francesco Mariano Mariano dhe 
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. tek Veneto Banca holding S.c.p.a.. Zoti 
Francesco Mariano Mariano mbetet zotërues i 23.17 për qind të aksioneve. 
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Në datën 24.12.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi me 
vendimin nr. 94, rritjen e përqindjes së pjesëmarrjes influencuese të aksionerit 
aleksandër Pilo, nga 15.1525 për qind në 23.64 për qind të aksioneve, në 
kapitalin aksioner të bankës “credins” sh.a.. 

Në datën 24.12.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 95 “Metodologjinë e raportimit dhe përmbajtjen e raporteve 
financiare“. Ky dokument paraqet: kuadrin kontabël që duhet të respektohet 
nga bankat tregtare; një listë të parimeve për veprimet kryesore bankare; 
një seri shembujsh të veprimeve bankare më të zakonshme së bashku me 
regjistrimet kontabile korresponduese si dhe informacionin që duhet t’u 
paraqitet investitorëve dhe klientëve (raportet financiare) ose t’i dërgohet 
Bankës së Shqipërisë për mbikëqyrje bankare. Metodologjia synon të jetë 
një dokument referimi për bankat të cilat duhet të vënë në veprim sistemin 
e tyre të kontabilitetit në përputhje me rregullat e paraqitur në Metodologji. 
ai shërben si një gjuhë e përbashkët për bankat, aksionerët, investitorët dhe 
autoritetet qeveritare.

OPEracIONET MONETarE

Në datën 29.10.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr.75, disa ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”. Ndryshimet pasurojnë nenin 4 me 
termin “norma e pjesëmarrjes” dhe pikën 1, në nenin 11 me shkronjën “e” 
“ Për nivelin e normës së pjesëmarrjes në çdo ankand me shumë çmime të 
shpallur nga Banka e Shqipërisë, për lidhjen e marrëveshjeve të riblerjes dhe 
të anasjellta të riblerjes”. Listës së të dhënave që duhet të përmbajë njoftimi 
për zhvillimin e ankandit , të përcaktuara në pikën 3 të nenit 17, i shtohet 
gërma “j”- “normë pjesëmarrje”. Gjithashtu, nenit 18, që përmban kushtet 
që duhet të plotësojnë kërkesat për pjesëmarrje në ankandin e marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes, i shtohet pika 4, e cila përcakton se 
raporti i shumës së kërkesave të një banke ndaj shumës së shpallur në këto 
ankande nuk duhet të jetë më i lartë se norma e pjesëmarrjes, e shpallur nga 
Banka e Shqipërisë në njoftimin e ankandit. Ky vendim parashikon ndryshime 
në përmbajtje të nenit 13, pika 1 “letrat me vlerë”, si dhe në formulën e 
llogaritjes së çmimit të blerjes së tyre në marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes, të përcaktuar në nenin 19, pika 4.

Në datën 11.12.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr.84 “Për miratimin e përdorimit nga bankat të rezervës së detyruar 
në lekë”. Me anë të këtij vendimi, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
vendosi t’i lejojë bankat dhe degët e bankave të huaja të përdorin çdo ditë, 
deri në 40 (dyzet) për qind të shumës së rezervës së detyruar në lekë.

Në datën 24.12.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr.97 “Për një ndryshim në rregulloren “Për kredinë njëditore.”” 
Përmes këtij vendimi përmbajtja e pikës 2 të nenit 5, ndryshohet në: “Norma 
e interesit të kredisë njëditore është 0.75 për qind, me bazë vjetore, më e lartë 
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se interesi i marrëveshjeve të riblerjeve, që përcaktohet me vendim të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.”

POLITIKa MONETarE

Në datën 26.11.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, mori 
në shqyrtim dhe miratoi me vendimin nr.80 “raporti i politikës monetare për 
tremujorin e tretë të vitit 2008”. Në përfundim të analizës ekonomike dhe 
financiare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 6.25 për qind. 

Në datën 24.12.2008,Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë , miratoi 
me vendimin nr.88 “Dokumentin e Politikës Monetare për periudhën 2009-
2011”. Në linja të përgjithshme, strategjia bazë e politikës monetare për 
periudhën 2009-2011, do të ruajë parimet kryesore, të ndjekura gjatë viteve 
të fundit. Megjithatë, ajo synon të pasurohet me elemente të reja në fushat 
e analizave ekonomike dhe atë të vendimmarrjes, në përputhje me praktikat 
më të fundit në fushën e administrimit monetar, me zhvillimin e ekonomisë 
dhe të tregut financiar. Gjatë kësaj periudhe, Banka e Shqipërisë do të punojë 
për rritjen e aftësive të saj analitike; për zgjerimin e gamës së informacionit të 
përdorur për vendimmarrje; për rritjen e efektivitetit të kanaleve të transmetimit 
dhe për rritjen sasiore dhe cilësore të komunikimit të saj me publikun.

SIGUrIMI DhE MBrOjTja
 

Në datën 24.12.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi me 
vendimin nr. 91 rregulloren “Për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë të 
mjediseve të punës në të cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare”. 
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave minimalë për kushtet 
teknike dhe të sigurisë të mjediseve në të cilat kryhen veprimtaritë bankare 
dhe financiare nga subjektet e kësaj rregulloreje, me qëllim zhvillimin normal 
dhe në mënyrë të sigurt të këtyre veprimtarive.

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 03.10.2008, Këshilli i Ministrave, vendosi me vendimin nr.1561, 
miratimin e “Strategjisë ndërsektoriale për parandalimin e luftën kundër 
korrupsionit dhe për një qeverisje transparente, 2008-2013”. Nëpërmjet 
kësaj strategjie synohet reduktimi progresiv e i qëndrueshëm i korrupsionit, 
forcimi i integritetit të institucioneve dhe promovimi i vlerave në qeverisje 
nëpërmjet: kultivimit e forcimit të mendësisë së shërbimit ndaj qytetarëve nga 
administrata publike; zbatimit të efektshëm e të barabartë të ligjit; përmirësimit 
të transparencës e informimit, si dhe zhvillimit të shpejtë e të qëndrueshëm 
ekonomik e njerëzor.
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Në datën 06.10.2008, Ministria e Financave, miratoi udhëzimin nr. 29 
“Për trajtimin e kredive të transferuara nga bankat e nivelit të dytë me kapital 
tërësisht shtetëror, në agjencinë e Trajtimit të Kredive, kriteret dhe kushtet për 
ndryshimin e marrëveshjes së kredisë, si dhe procedurat e marrjes në pronësi 
të pasurive të lëna si garanci ose jo nga huamarrësit, të administrimit, shitjes 
dhe dhënies me qira ose me enfiteozë të këtyre pasurive”. Objekti i këtij 
udhëzimi është përcaktimi i procedurave që duhet të ndjekë dhe përgjegjësive 
që mban agjencia e Trajtimit të Kredive, me qëllim bërjen efektive të skemës 
së ndryshimit të marrëveshjes së kredisë, përcaktimin e procedurave për 
zëvendësimin dhe ekzekutimin e detyrueshëm të kolateralit, si dhe procedurat 
e marrjes në pronësi të pasurive të lëna si garanci ose jo nga huamarrësi. Me 
miratimin e këtij udhëzimi synohet që të gjithë debitorët që plotësojnë kriteret, 
kushtet dhe afatet që parashikohen në të, të mund të përfitojnë nga lehtësitë 
që ofron ligji “Për agjencinë e Trajtimit të Kredive”.

 
Në datën 06.10.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 

nr. 10003 “ Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 7928 “ Për tatimin mbi 
vlerën e shtuar.”” Ky ligj, ndër të tjera, sjell ndryshime në nenin 24 të ligjit 
“Për tatimin e vlerës së shtuar”, ku përcaktohen rastet në të cilat furnizimet e 
organizatave jofitimprurëse do të konsiderohen furnizim i përjashtuar, si dhe 
në formulimin dhe përmbajtjen e nenit 26, i cili rregullon zbatimin dhe vjeljen 
e TVSh-së në importimin e mallrave. 

Në datën 09.10.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me ligjin 
nr. 10004 ratifikoi “Marrëveshjen-kuadër të huasë ndërmjet Këshillit të 
Ministrave të republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit 
të Evropës (cEDB) për financimin e projektit “rehabilitimi i spitalit rajonal të 
Shkodrës- faza e tretë.”” Kjo hua jepet në bazë të kushteve të përgjithshme 
të rregulloreve të huave si dhe nga kushte të veçanta, të parashtruara në 
Marrëveshje. Shuma e huasë së dhënë është 6 000 000 (gjashtë milionë), me 
një periudhë shlyerjeje deri në 20 vjet nga data e disbursimit.

 
Në datën 27.10.2008, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, 

Tregtisë dhe Energjitikës dhe Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes 
së Konsumatorit, miratuan udhëzimin nr.32 “Për procedurat e rimbursimit 
të akcizës të lëndëve djegëse të konsumuara në serrat me ngrohje dhe 
prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, të cilat përdoren për 
nevojat teknologjike të prodhimit”. Në bazë të këtij udhëzimi, vlera e akcizës 
së lëndëve djegëse (gazoil (diesel), solar,(mazut)), e cila përdoret vetëm 
për nevoja teknologjike të prodhimit të disa produkteve të përcaktuara në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.1158, u rimbursohet atyre subjekteve 
të cilat disponojnë serra me ngrohje si dhe atyre që prodhojnë produkte 
industriale dhe agroindustriale. 

Në datën 27.10.2008, Ministria e Financave miratoi udhëzimin nr.33 
“Për faljen e detyrimeve doganore dhe tatimore, si dhe të gjobave dhe 
kamatëvonesave të papaguara të kontributeve të sigurimeve dhe detyrimeve 
shoqërore dhe shëndetësore”. Udhëzimi, mbështetur në ligjin nr. 9986, datë 
11.09.2008, përcakton rastet në të cilat do të përfitohet kjo falje. Në udhëzim 
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pasqyrohen gjithashtu, edhe procedurat që duhet të ndiqen gjatë shqyrtimit 
të të dhënave. 

Në datën 31.10.2008, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr.1443 “Për 
krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencisë për Zhvillimin Bujqësor 
dhe rural (aZhBr), si agjencia e Pagesave”. Sipas këtij vendimi aZhBr, e 
cila do të fillojë të funksionojë në 1 janar 2009, do të jetë përgjegjëse për 
administrimin e fondeve të programit për bujqësinë dhe për zhvillimin rural të 
tilla si: fondet e Buxhetit të Shtetit, për mbështetje të drejtpërdrejtë të zhvillimit 
bujqësor; fondet e Buxhetit të Shtetit, për zhvillimin e infrastrukturës së tregjeve 
bujqësore dhe të fondeve kundërparti të projektit 2Kr . Kjo agjenci, do të ketë 
strukturë qendrore dhe struktura vendore, në shkallë qarku.

 
Në datën 24.11.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë vendosi me ligjin 

nr.10021, ratifikimin e “Marrëveshjes dhe protokollit bashkëlidhur ndërmjet 
Këshillit të Ministrave të republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zviceran, 
për transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve dhe të mallrave”. Përmes 
kësaj marrëveshjeje synohet lehtësimi i transportit rrugor të udhëtarëve dhe 
mallrave mes dy vendeve, si dhe kalimit tranzit përmes territoreve të tyre. 
Dispozitat e kësaj marrëveshjeje gjejnë zbatim për transportin e udhëtarëve dhe 
mallrave, origjina e të cilave ose destinacioni i itinerarit të transportit, ndodhet 
në territorin e shtetit të njërës nga palët kontraktuese, me anë të mjeteve të 
transportit të regjistruara në territorin e shtetit të palës tjetër kontraktuese.

Në datën 10.12.2008, Këshilli i Ministrave miratoi me vendimin nr.1616 
“rregulloren për organizimin dhe funksionimin e Komisionit për Vlerësimin 
e Masave për Importet”. Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i 
procedurave, rregullave, përgjegjësive dhe funksionimit të Komisionit për 
Vlerësimin e Masave për Importet, për marrjen e masave antidumping, 
kundërbalancuese dhe masave mbrojtëse në importe.

Në datën 11.12.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me ligjin 
nr.10026 ratifikoi “Marrëveshjen e grantit ndërmjet Qeverisë së republikës 
së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të amerikës të objektivit strategjik për 
të luftuar korrupsionin, në kuadër të programit fillestar të vlerësimit të sfidës 
së mijëvjeçarit (Faza e dytë)”. Objektivi strategjik i kësaj marrëveshjeje është 
ulja e korrupsionit, fuqizimi i shtetit ligjor dhe përmirësimi i lirisë ekonomike 
në Shqipëri. Për të ndihmuar në arritjen e këtij objektivi, Shtetet e Bashkuara 
të amerikës, që veprojnë nëpërmjet agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 
Zhvillim Ndërkombëtar (USaID), i japin Qeverisë së republikës së Shqipërisë, 
një shumë që nuk i tejkalon 15 731 000 usd (pesëmbëdhjetë milionë e 
shtatëqind e tridhjetë e një mijë dollarë amerikanë). Të gjitha veprimtaritë e 
nevojshme për arritjen e objektivit dhe rezultateve, vlerësohet të përfundojnë 
brenda datës 31 janar të vitit 2011.

Në datën 11.12.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr.10029 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9630, datë 30.12.2006 “Për 
faktoringun””. Miratimi i këtij ligji sjell ndryshime në formulim dhe përmbajtje 
të nenit 28, si dhe shfuqizimin e nenit 29 të ligjit “Për faktoringun”. Këto 
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ndryshime përcaktojnë Bankën e Shqipërisë si mbikëqyrëse dhe rregullatore 
të veprimtarisë së fakoringut kur ky kryhet nga bankat, institucionet financiare 
jobankare si dhe nga shoqëritë tregtare që kanë objekt vetëm veprimtarinë 
faktoring.

Në datën 27.11.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë, miratoi me 
ligjin nr. 10023, Buxhetin e vitit 2009. Buxheti i vitit 2009 synon të garantojë 
stabilitetin makroekonomik të vendit dhe rritjen ekonomike. Me të ardhura që 
i kalojnë 334 miliardë lekë dhe shpenzime që i kalojnë 384 miliardë lekë, 
ky buxhet ka një deficit prej pak më shumë se 50 miliardë lekë. rreth 1/3 e 
buxhetit të shtetit do të vijojë të destinohet për investimet publike, ndër të cilat 
infrastruktura do të vazhdojë të marrë pjesën dërrmuese të fondeve. Edhe për 
vitin 2009 është programuar një rritje ekonomike mbi nivelin 6 për qind, rreth 
6,3 për qind.

Në datën 22.12.2008, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr.1623 “ Për 
dhënien e asistencës ekonomike të menjëhershme personave, që përfitojnë 
pension”. Në këtë vendim përcaktohen personat që përfitojnë asistencë 
ekonomike të menjëhershme, në shumën 5000 (pesë mijë) lekë. Efektet 
financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përllogaritura në një 
shumë prej 2 780 000 000 lekësh (dy miliardë e shtatëqind e tetëdhjetë 
milionë), parashikohet të përballohen nga Buxheti i Shtetit.

Në datën 22.12.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë ratifikoi me ligjin 
nr.10036 “Marrëveshjen e huasë ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe fondit 
të OPEc-ut për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID) për financimin e projektit të 
rrugëve dytësore dhe vendore.” huaja prej 15 000 000 usd (pesëmbëdhjetë 
milionë dollarë), parashikohet të përdoret për rindërtimin e rrjetit dytësor 
dhe lokal të rrugëve në Shqipëri, në mënyrë që të përmirësojë përqasjen 
e popullsisë vendase në brendësi të vendit, ndaj shërbimeve kryesore dhe 
tregjeve ekonomike.

Në datën 22.12.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë vendosi me ligjin 
nr.10038, aderimin e Shqipërisë në konventën për taksimin e mjeteve rrugore 
në transportin ndërkombëtar të mallrave, bërë në Gjenevë më 14 dhjetor 1956. 
Përmes kësaj konvente, vendet aderuese synojnë të lehtësojnë transportin 
ndërkombëtar me rrugë të mallrave. Konventa parashikon përjashtimin nga 
taksat dhe tatimet e vendosura mbi qarkullimin ose qëndrimin në territorin 
e një vendi aderues, të mjeteve të regjistruara në një vend tjetër aderues në 
konventë, gjatë kryerjes së transportit ndërkombëtar të mallrave.
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DrEjTIMI I BaNKëS Së ShQIPërISë,
31 DhjETOr 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   Roden Pajaj
DEPARTAMENTI I PoLITIKëS MoNETARE   Erald Themeli*
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     Diana Shtylla
DEPARTAMENTI I EMISIoNIT     Valer Miho 
DEPARTAMENTI I KoNTABILITETIT DHE FINANCëS  Artan Toro
DEPARTAMENTI I SISTEMEVE Të PAGESAVE   Dashmir Halilaj
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  Eduard Sinani

DEGëT 
Shkodër   Ermira Istrefi 
Elbasan    Valentina Dedja 
Gjirokastër   Anila Thomaj
Korçë    Liljana zjarri 
Lushnje    Shpresa Meço

* Emëruar më 22 tetor 2008.
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LISTa E SUBjEKTEVE Të LIcENcUara NGa BaNKa E 
ShQIPërISë*

* Deri në �1 dhjetor, 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:   2226 699; 2224 540; 2222 669; 2225 416.
Faks:   2275 599; 222� 587; 222� 695; 2224 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:  Rruga e Durrësit, Godina 14 katëshe Teknoprojekt, Tiranë.
Tel:  2228 460; 222� 87�; 2227 408.
Faks:  2228 460; 2228 �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:  2280 �51 / 2 / � / 4 / 5. 
Faks:  2280 �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:  2250 955. 
Faks:  2250 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:  Bedri Çollaku 
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel:  2269 616 / 7 / 8; 2�� 441/42/4�/44/45/46/47. 
Faks:  22�� 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:  2274 802; 2274 822.
Faks:  22�� 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:  2254 �72; 2256 254.
Faks:  2254 �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:   Rruga e Kavajës, G – KAM Business Center, Kati II, Tiranë.
Tel:  2278 500. 
Faks:  22�2 102.

9. INTESA SANPAoLo BANK ALBANIA 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:  2248 75�/ 4/ 5/ 6.
Faks:  2248 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:  BorIslav KoSTADINoV  
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.o. Box. 2�95, Tiranë.
Tel:  2271 272/ �/ 4/ 5.
Faks:   2271 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:  225 87 55/56/57/58/59/60.
Faks:  2258 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:  2272 168; 2272 162.
Faks:   2272 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:   2222 916; 22�4 096.

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:   2280 442 / �; 2272 789 / 90 / 91.
Faks:  2280 441; 2272 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:   2250 65�; 2258 081.
Faks:   2250 654; 2272 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:  2256 42� /4; 2280 210.
Faks:  2256 422.
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Përveç bankave dhe degëve të bankave të huaja, Banka e Shqipërisë ka 
licencuar deri më �1 dhjetor 2008 edhe subjektet e mëposhtme*:

Nr Subjekte

7 SUBjEKTE jOBaNKa

189 Zyra Të KëMBIMIT VaLUTOr

2 UNIONE Të ShOQërIVE Të KUrSIM-KrEDITIT

133 ShOQërI Të KUrSIM-KrEDITIT

1 Zyrë E PërFaQëSIMIT Të BaNKaVE Të hUaja
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