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I. FJALA E GUVERNATORIT

Pas një tremujori të parë disi “të fjetur”, ekonomia
shqiptare ka treguar shenja të gjallërimit gjatë
muajve në vazhdim të vitit 2004. Rritja ekonomike
është zhvilluar në kushtet e ruajtjes dhe të
konsolidimit të mëtejshëm të stabilitetit
makroekonomik. Ecuria e inflacionit, gjatë nëntë
muajve të parë të vitit, ka qenë e kontrolluar dhe
brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë, duke
krijuar hapësirat e nevojshme për një akomodim
të mëtejshëm të politikës monetare të ndjekur
prej Bankës së Shqipërisë. Kjo politikë është
favorizuar edhe nga zhvillimet në treguesit
monetarë ku spikat kthimi i parasë në sistem,
qëndrueshmëria e likuiditetit, niveli i normave të
interesit etj.. Nga ana tjetër, edhe treguesit fiskalë
kanë ecur përgjithësisht brenda parashikimeve
programore. Të ardhurat, shpenzimet dhe deficiti
buxhetor kanë ndjekur linjën e programuar në
fillim të vitit, ndërkohë që bilanci i pagesave ka
qenë i qëndrueshëm dhe papunësia ka shënuar
një rënie të lehtë.

Nga të dhënat që disponojmë, në tremujorin e
dytë, rigjallërimi ekonomik vërehet më së shumti
në sektorin e industrisë, të shërbimeve dhe në
veçanti në atë të ndërtimit, pas një tremujori të
parë të ngadaltë. Vëllimi i shitjeve gjatë tremujorit
të dytë shënoi një rritje prej 19.6 për qind në
krahasim me tremujorin e parë të vitit dhe prej
4.4 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar.

Ndërkohë edhe nga sektori bujqësor vijnë sinjale
optimiste që mbështesin bindjen, se parashikimi
fillestar për rritjen vjetore të këtij sektori do të
jetë i mundshëm për t’u realizuar. Po ashtu,
tregues të tërthortë flasin për një rritje të aktivitetit
ekonomik. Konsumi i energjisë elektrike nga
konsumatorët jofamiljarë është rritur 15 për qind,
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, në krahasim
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa
kreditimi i ekonomisë ka njohur rritje të shpejtë
gjatë vitit 2004.

OPINION MBI GJENDJEN E EKONOMISË GJATË
TREMUJORIT TË TRETË TË VITIT 2004

Në bazë të ecurisë së deritanishme të sektorëve
të ekonomisë mund të themi se në vazhdim të
vitit 2004, parashikimi i rritjes ekonomike me 6
për qind është i arritshëm.

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2004, Shqipëria
ka realizuar një vëllim më të lartë transaksionesh
korente në krahasim me gjysmën e parë të vitit
2003. Bilanci i llogarisë korente, për këtë
gjashtëmujor, ishte 208 milionë dollarë ose rreth
-5.4 për qind e PBB-së, duke mbetur pothuaj në
po ato nivele me të njëjtën periudhë të vitit të
kaluar. Llogaria kapitale dhe financiare ka
regjistruar hyrje kapitalesh neto në masën 266.5
milionë dollarë, duke e mbyllur gjashtëmujorin e
parë të vitit me një fluks hyrës kapitali, ndjeshëm
më të lartë se ai i të njëjtës periudhë të vitit të
kaluar. Hyrja e valutës nëpërmjet transaksioneve
korente dhe kapitale ka mundësuar rritjen e
mjeteve të rezervës valutore bruto me 132 milionë
dollarë.

Gjatë tremujorit të tretë presionet inflacioniste
kanë qenë të ulta. Norma e inflacionit ka shënuar
një ulje graduale, duke arritur në kufirin e poshtëm
të intervalit objektiv të Bankës së Shqipërisë, 2
– 4 për qind, në fund të tremujorit të tretë. Edhe
inflacioni mesatar vjetor ka qenë në rënie, duke
arritur vlerën 3.1 për qind në muajin shtator.
Ecuria e çmimeve të konsumit gjatë kësaj
periudhe është kushtëzuar ndjeshëm nga rritja
e prodhimit bujqësor vendas. Kjo ka bërë që
kërkesa e rritur e muajve të verës të plotësohet
me prodhimin vendas, i cili ka përgjithësisht
çmime më të ulta se importi. Si rezultat, në
ndryshim nga vitet e kaluara, kontributi i grupit
‘Ushqim dhe pije joalkolike’ në inflacionin total
ka qenë negativ gjatë tremujorit të tretë. Ndikimi
i rritjes së çmimit të naftës në tregjet botërore
ka qenë relativisht i dobët në nivelin e inflacionit,
si pasojë e peshës së vogël që ka ky artikull në
shportën e çmimeve të konsumit dhe e mbiçmimit
të lekut. Kushtet e përgjithshme
makroekonomike: situata monetare, kërkesa e
ekonomisë dhe situata fiskale kanë qenë nën
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kontroll, duke favorizuar ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve. Situata e likuiditetit ka qenë e
qëndrueshme, normat e interesit, megjithë rënien
e tyre, kanë vijuar të favorizojnë rritjen e
depozitave në lekë dhe kthimin e parasë në
sistemin bankar. Nga ana tjetër, rritja e moderuar
e ofertës monetare, ka plotësuar më së miri rritjen
e kërkesës për para, karakteristikë sezonale për
këtë periudhë.

Ashtu si edhe gjatë pjesës tjetër të vitit,
politika monetare e Bankës së Shqipërisë
ka patur një kah të qartë lehtësues gjatë
tremujorit të tretë. Niveli i moderuar i inflacionit
dhe parashikimet optimiste për të, kanë sugjeruar
uljen e mëtejshme të normës bazë të interesit.
Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, Banka e
Shqipërisë uli normën bazë të interesit me 0.25
pikë përqindjeje në datën 28 korrik. Kjo ulje u bë
në përputhje me politikën e deklaruar të Bankës
së Shqipërisë për të ruajtur në ekonomi një nivel
sa më të ulët normash interesi, i cili të jetë
konsistent me objektivin e stabilitetit të çmimeve
në një periudhë afatmesme. Pas kësaj uljeje,
norma bazë e interesit zbriti në 5.5 për qind,
niveli më i ulët i saj i aplikuar në Shqipëri.

Me gjithë uljet e normave nominale të interesit,
niveli i ulët i inflacionit dhe stabilizimi i pritjeve
inflacioniste të ekonomisë për të, kanë bërë që
norma reale e interesit të jetë relativisht e lartë,
duke ruajtur interesin për depozitimin e kursimeve
në sistemin bankar. Për pasojë, struktura e
likuiditetit ka vijuar të zhvendoset drejt mjeteve
monetare afatgjata: depozita dhe bono thesari.
Gjenerimi i depozitave në sistem rrit potencialin
e ekonomisë për investime të brendshme, për
kreditimin e ekonomisë dhe për financimin e
deficitit buxhetor. Atraktiviteti i normave të interesit
në lekë në krahasim me ato në valutë, në prani
të një oferte të rritur të valutës gjatë muajve të
verës, ka ushtruar presione për mbiçmimin e
lekut. Tremujori i tretë shënoi një forcim të
presioneve mbiçmuese ndaj kursit të këmbimit
të lekut, veçanërisht nga hyrjet e mëdha të
valutës gjatë kësaj periudhe. Në këto kushte,
Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në tregun valutor
në kahun e blerjes së valutës, duke tërhequr
ofertën e tepërt të saj dhe duke injektuar
likuiditete në lekë.

Ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë në tregun
valutor ka sjellë injektimin në sasi të
konsiderueshme të likuiditetit në ekonomi dhe,

së bashku me flukset hyrëse të valutës, kanë
ndikuar në rritjen më të shpejtë të ofertës
monetare. Kjo rritje e ofertës ka plotësuar
kërkesën për mjete monetare të ekonomisë.
Kërkesa e qeverisë për mjete monetare ka
vazhduar të mbulohet pothuajse tërësisht nga
financimi i brendshëm me anë të bonove të
thesarit dhe të obligacioneve qeveritare.

Ndërkohë, financimi i sektorit prodhues të
ekonomisë ka shënuar rritje të shpejtë gjatë vitit
2004. Kreditimi i ekonomisë në raport me PPB-
në ka shënuar rritje të vazhdueshme, duke
reflektuar një angazhim më të madh të kursimeve
në financimin e aktivitetit ekonomik. Në fund të
muajit gusht 2004, teprica e kredisë arriti në 60.9
miliardë lekë (7.3 për qind e PBB-së). Gjithashtu,
vihet re një rritje e numrit të bankave të
angazhuara në tregun e huadhënies bankare.
Ndërkohë, pas zhvillimeve të fundit në sistemin
bankar, janë krijuar kushte për një gjallërim të
ndjeshëm të kreditimit të ekonomisë nga sistemi
bankar.

Zhvillimet e deritanishme në ekonominë e vendit
kanë krijuar një pritshmëri relativisht pozitive për
vitin 2004 dhe më tej. Objektivat kryesorë të
zhvillimit të vendit për vitin 2004, duket se do të
përmbushen në përputhje me parashikimet e
programit afatmesëm të zhvillimit ekonomik të
vendit. Në këto rrethana, duke vlerësuar
veçanërisht zhvillimet e faktuara dhe të pritshme
në inflacion, Banka e Shqipërisë vlerëson si të
përshtatshme zbutjen e mëtejshme të politikës
monetare, ç’ka do të përbëjë një mbështetje për
nxitjen e aktivitetit ekonomik.

II. AKTIVITETI EKONOMIK

II.1 EKONOMIA BOTËRORE GJATË
TREMUJORIT TË TRETË

Pas një periudhe rritjeje të kënaqshme ekonomike
në pjesën e dytë të vitit 2003 dhe muajt e parë të
vitit 2004, gjatë muajve në vazhdim ekonomia
botërore filloi të shfaqë shenja ngadalësimi dhe
pasigurie. Rritja e çmimit të naftës në tregjet
ndërkombëtare është një faktor, i cili ka ndikuar
në ngadalësimin e zhvillimit ekonomik. Nga ana
tjetër, treguesit shpesh kontradiktorë të
ekonomisë amerikane, veçanërisht ata të
punësimit, kanë lëkundur kërkesën e brendshme,
ndërkohë që ekonomia evropiane vazhdon të
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mbështetet kryesisht në kërkesën e huaj si burim
i rritjes së saj ekonomike. Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe Azia vazhdojnë të japin
mbështetjen kryesore në zhvillimin e ekonomisë
botërore, ndërkohë që ecuri pozitive kanë pasur
edhe vendet e Amerikës Latine dhe vendet që
hynë së fundmi në Bashkimin Evropian.

Presionet inflacioniste kanë shënuar rritje në të
gjitha ekonomitë duke   zëvendësuar frikën e
deflacionit që ishte e pranishme gjatë mesit të
vitit 2003. Rritja e inflacionit është ndikuar nga
rritja e çmimit të naftës, por, në shumë vende ka
pasur rritje edhe të inflacionit bazë. Kjo rritje
tregon se burimet e inflacionit kanë një bazë më
të gjerë, duke përfshirë edhe faktorët e kërkesës.

Aktiviteti ekonomik në Shtetet e Bashkuara
është ngadalësuar disi gjatë muajve të fundit.
Rritja e çmimit të naftës dhe gjendja reale e
ekonomisë, e karakterizuar nga një normë
punësimi më e ulët se ajo që pritej, kanë ndikuar
në rënien e konsumit të individëve. Gjithashtu,
deficiti i konsiderueshëm i llogarisë korente në
SHBA përbën një shqetësim konstant për
investitorët dhe politikëbërësit. Gjatë këtij
tremujor FOMC1 ka rritur 2 herë normën bazë të
interesit, duke e çuar atë nga 1.25 për qind në
1.75 për qind. Këto vendime ishin të ndikuara
nga rritja e presioneve inflacioniste dhe nga nevoja
për të mbështetur dollarin amerikan në
shkëmbimin e ti j me monedhat e tjera.
Gjithashtu, norma bazë e interesit në ShBA ka
qenë në nivelin e saj më të ulët gjatë 40 viteve të
fundit, një nivel i cili natyrisht nuk mund t’i
rezistonte ritmeve të regjistruara të rritjes
ekonomike.

Ecuria e aktivitetit ekonomik në Eurozonë ka
qenë më e stabilizuar. Rritja vjetore në tremujorin

e dytë, sipas të dhënave më të fundit, mendohet
se do të jetë 0.5 për qind nga 0.6 për qind që
ishte gjatë tremujorit të parë. Kërkesa e jashtme
vazhdon të jetë baza e rritjes ekonomike ndërsa
kërkesa e brendshme luan një rol modest.
Eksportet neto kanë vazhduar të shënojnë vlera
pozitive, pavarësisht se gjatë këtij tremujori, si
pasojë e rritjes së çmimit të naftës, importet janë
rritur ndjeshëm në krahasim me periudhat
paraardhëse. Çmimet e naftës kanë ndikuar
negativisht edhe në të ardhurat reale duke ulur
konsumin privat. Për periudhën në vazhdim,
pavarësisht zhvillimeve në tregun e naftës pritet
që ecuria e ekonomisë së Eurozonës të jetë
pozitive. Përmirësimet në tregun e punës do të
çojnë në rritjen e të ardhurave të disponueshme,

gjë e cila do të reflektohet në rritjen e konsumit
privat duke shtuar kështu kërkesën e brendshme.

II.1.1 ECURIA E KURSIT TË KËMBIMIT

Gjatë këtij tremujori kursi i këmbimit midis dollarit
dhe euros është luhatur në një interval të ngushtë.
Çmimi i lartë i naftës, ecuria e normave
afatshkurtra të interesit dhe pritjet mbi ecurinë e
ekonomisë amerikane dhe të Eurozonës, kanë
qenë disa nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar
në trendin e kursit të këmbimit. Në fillim të muajit
gusht, të dhënat që erdhën nga ekonomia
amerikane për thellimin e deficitit buxhetor dhe
të deficitit të llogarisë korente si dhe sinjalet jo
shumë pozitive nga tregu i punës amerikan,
ndikuan në vlerësimin e euros. Ndërkohë që
njoftimi i rritjes së investimeve kapitale në Shtetet
e Bashkuara për muajin korrik, e kombinuar kjo
me një rritje në yield-in e bonove amerikane,
mbështetën vlerësimin e dollarit gjatë gjysmës
së dytë të muajit gusht. Në muajin shtator, euro

1 FOMC (Federal Open Markets Committee) është komiteti i Fed-it, i cili vendos për normat e interesit.
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është vlerësuar gradualisht ndaj dollarit
amerikan. Të dhënat për një rritje të moderuar të
inflacionit kontribuan në rënien e yield-it të bonove
të thesarit amerikan, duke shtuar presionet ndaj
dollarit. Ndërkohë që të dhënat mbi treguesit e
tjerë të ekonomisë kanë qenë në të njëjtën linjë
me pritjet, duke mos ndikuar në këtë mënyrë në
ecurinë e kursit të këmbimit. Edhe vendimi i
datës 21 shtator i FOMC-së për të rritur me 0.25
pikë përqindje normën bazë të interesit nuk e
mbështeti vlerësimin e monedhës amerikane.

II.1.2  ÇMIMET E NAFTËS

Në tregjet e naftës çmimet kanë pësuar rritje të
konsiderueshme. Çmimi i naftës për fuçi është
rritur me rreth 44.4 për qind që prej fillimit të vitit.
Faktorët që kanë nxitur rritjen e çmimeve kanë
qenë si nga krahu i kërkesës ashtu edhe nga
ofruesit e naftës. Zhvillimet në ekonominë globale,
në mënyrë të veçantë rimëkëmbja e ekonomisë

amerikane dhe bumi ekonomik në Kinë, kanë
bërë që kërkesa për naftë të jetë më e larta e
viteve të fundit. Nga ana tjetër, problemet në disa
prej vendeve eksportuese të naftës kanë ndikuar
në rritjen e çmimeve. Çështja e sigurisë në Gjirin
Persik, sabotimet e vazhdueshme të puseve të
naftës në Irak, gjendja e vështirë e kompanisë
së naftës Yukos në Rusi dhe grevat në Nigeri,
kanë ndikuar në rritjen e pasigurisë. Pavarësisht
se OPEC-u ka zvogëluar sasinë rezervë dhe
planifikon që të rrisë ofertën me 400,000 fuçi në

ditë gjatë këtij viti dhe me 700,000 fuçi në ditë
gjatë vitit 2005, prodhimi nuk e plotëson tërësisht
kërkesën, gjë që do të ndikojë në mbajtjen lart
të çmimit edhe në periudhën në vazhdim. Në
bazë të studimeve të bëra nga FMN2, çmimi i
naftës në vitin 2005 do të jetë rreth 8 dollarë më
i lartë se çmimi në vitin 2003. Një rritje e tillë e
çmimit do ta ulte PBB-në botërore me rreth 0.5
për qind.

Grafik 1. Ecuria e kursit të këmbimit gjatë tremujorit të tretë (usd/euro).

Grafik 2. Çmimet e naftës për periudhën qershor ’03-shtator ’04 (usd për fuçi).

2 IMF, World Economic Outlook, shtator 2004.

Burimi: Bloomeberg

Burimi: Bloomeberg
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II.2  AKTIVITETI EKONOMIK NË VEND

Ekonomia shqiptare ka treguar shenja të rritjes
ekonomike, gjatë gjysmës së parë të vitit 2004.
Pas një tremujori të parë të ngadaltë, të dhënat
e tremujorit të dytë dhe të dhënat operative të
tremujorit të tretë tregojnë se sektorë të
ndryshëm të ekonomisë si industria dhe
shërbimet kanë patur një rritje të dukshme në
krahasim me vitin e shkuar. Gjithashtu, edhe
sektori i ndërtimit ka patur një ecuri mjaft pozitive
gjatë tremujorit të dytë, pas një tremujori të parë
të ngadaltë. Kështu, vëllimi i shitjeve gjatë
tremujorit të dytë shënoi një rritje prej 19.6 për
qind në krahasim me tremujroin e parë të vitit
dhe prej 4.4 për qind në krahasim me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar.

Në bazë të ecurisë së deritanishme të sektorëve
të ekonomisë mund të themi se në vazhdim të
vitit 2004, parashikimi i rritjes ekonomike me 6
për qind është i arritshëm. Zhvillimi i vrullshëm i
sektorit të ndërtimit, rritja e kënaqshme në degët
e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese, dhe
parashikimet më optimiste për zhvillimin e
sektorit të bujqësisë në krahasim me vitin e
kaluar, mbështesin parashikimet për realizimin
e objektivit. Të dhënat e sektorit të bujqësisë
tregojnë se parashikimi fillestar për rritjen vjetore
të këtij sektori është i realizueshëm. Gjithashtu,
tregues të tërthortë flasin për një rritje të aktivitetit
ekonomik. Konsumi i energjisë elektrike nga
konsumatorët jofamiljarë është rritur 15 për qind
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, në krahasim
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa
kreditimi i ekonomisë ka njohur rritje të shpejtë
gjatë vitit 2004. Po kështu, vëllimi i shërbimeve

portuale për eksporte është rritur në masën 81
për qind gjatë tremujorit të dytë të vitit në krahasim
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja e
shpenzimeve buxhetore kapitale në sajë të
përdorimit të të ardhurave të privatizimit të
Bankës së Kursimeve, do të ndihmojë aktivitetin
ekonomik gjatë tremujorit të fundit.

I.2.1 ECURIA E PRODHIMIT TË BRENDSHËM
SIPAS DEGËVE TË EKONOMISË

BUJQËSIA

Prodhimi në degën e bujqësisë është parashikuar
të rritet me 4 për qind3 gjatë vitit 2004. Sektori i
agroindustrisë pritet të ketë rritjen më të theksuar
me 10 për qind, ndërkohë që dy sektorët e tjerë,
bujqësia dhe peshkimi, parashikohet të rriten
përkatësisht me 3 për qind dhe 4 për qind.

Vlerësimet më të fundit, të bëra nga Ministria e
Bujqësisë dhe e Ushqimit, konfirmojnë
parashikimin e fillimvitit për rritjen e prodhimit të
përgjithshëm bujqësor. Sipas vrojtimit mbi
prodhimin në sektorin e agroindustrisë të kryer
nga Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit,
prodhimi agroindustrial është rritur me 9 për qind
gjatë gjysmës së parë të vitit 2004 në krahasim
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritje
vihet re në prodhimin e mishit, të produkteve të
konservuara dhe të pijeve alkolike, ndërkohë që
përpunimi i grurit ka shënuar rënie. Duke qenë
se prodhimi në sektorin e agroindustrisë ka natyrë
sezonale, me përqëndrim më të theksuar të
prodhimit gjatë gjysmës së dytë të vitit, ecuria e
këtij sektori parashikohet të jetë pozitive edhe
gjatë pjesës së mbetur të tij.

3 Sektori i bujqësisë këtu përfshin edhe agroindustrinë.
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Megjithëse mungojnë të dhëna përfundimtare për
prodhimin bujqësor, ecuria e tij duket të jetë
pozitive. Këtë konsideratë e mbështet edhe
ecuria e çmimeve të produkteve bujqësore në
tregun e brendshëm, niveli i çmimeve të të cilave
ka regjistruar rënie gjatë gjashtëmujorit të fundit.

Duke qenë se niveli i importeve të produkteve
bujqësore nuk ka shënuar rritje në krahasim me
vitin e kaluar, rritja e ofertës në tregun e
brendshëm ka ardhur si pasojë e rritjes së
prodhimit të brendshëm. Kushtet e mira
klimaterike të fillimvitit dhe rritja e sipërfaqeve të
mbjella me sera kanë ndihmuar prodhimin
vendas.

Importet e produkteve bujqësore (në lekë) gjatë
gjashtëmujorit të vitit 2004 kanë qenë pothuajse
të njëjta me ato të gjashtëmujorit të parë të vitit
të kaluar. Brenda kësaj kategorie, importet e
mishit dhe të vajrave vegjetale kanë shënuar rënie,
ndërsa importet e drithërave dhe ato të
zarzavateve janë rritur në krahasim me gjysmën
e parë të vitit të kaluar.

Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit vazhdon të
jetë e angazhuar me një sërë projektesh, të cilat
synojnë përmirësimin e infrastrukturës në degën
e bujqësisë. Përgjatë gjashtë muajve të parë të
vitit është realizuar në masën 96 për qind projekti
i dytë i rehabilitimit të ujitjes dhe kullimit si dhe
vazhdojnë të zbatohen projektet e tjera si projekti
i shërbimeve bujqësore, projekti i zhvillimit të
peshkimit dhe programi i zhvillimit të zonave
malore.

INDUSTRIA, NDËRTIMI, TRANSPORTI

Ecuria e shitjeve të sektorëve të industrisë, të
ndërtimit dhe të transportit4 për tremujorin e dytë
të vitit 2004, tregon se ata janë rritur me ritme të
kënaqshme. Rritja është vënë re si në krahasim
me tremujorin e parë, ashtu edhe në krahasim
me tremujorin e dytë të vitit të kaluar. Aktiviteti
industrial është mbështetur edhe nga rritja me 9
për qind e prodhimit të brendshëm të energjisë
elektrike si dhe nga rritja me 15 për qind e
përdorimit të energjisë elektrike nga ana e
konsumatorëve jofamiljarë.

Në sektorin e industrisë, nëndega që mban
peshën më të madhe, industria përpunuese, ka
realizuar 28 për qind më shumë shitje gjatë
tremujorit të dytë sesa gjatë tremujorit të parë të
vitit në vazhdim. Sektori i ndërtimit, gjithashtu
ka paraqitur një rritje të theksuar të shitjeve ndaj
të dyja periudhave krahasuese: rritje me 52 për
qind ndaj tremujorit të parë të vitit 2004 dhe me
17 për qind ndaj tremujorit të dytë të vitit 2003.
Kjo ecuri tregon për zhvillime reale pozitive në
këtë sektor, duke qenë se Indeksi i Kushtimit në
Ndërtim tregon një rritje më të lehtë. Analiza e
Indeksit të Kushtimit në Ndërtim gjatë tremujorit
të dytë, tregon një rritje prej 3.1 për qind të
shpenzimeve direkte për materiale ndërtimi si
dhe një rritje prej 3.7 për qind në paga, në krahasim
me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Gjithashtu, vihet re se fitimi i parashikuar në këtë
sektor ka rifilluar të ketë tendenca pozitive duke u
rritur me 3.2 për qind, ndërkohë që kostoja e ngritjes
së kantiereve ka rënë me 5.6 për qind.

4 Sektorët e industrisë, të ndërtimit dhe të transportit, në vitin 2002, përbënin përkatësisht 14.5, 9.5 dhe 9.0 për qind të
PBB-së. Burimi: INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto 1996-2002, Shtator 2004.
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Në ndryshim nga sektorët e industrisë dhe të
ndërtimit, shitjet në sektorin e transportit, kanë
regjistruar një rënie prej 1.1 për qind në tremujorin
e dytë të këtij viti, në krahasim me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar. Në këtë rënie ka
kontribuar mosrealizimi i plotë i investimeve në
këtë sektor, si nga burimet buxhetore ashtu edhe
nga ato të huaja. Këto investime janë realizuar
përkatësisht në masën 82 për qind dhe 50 për
qind të planit gjatë tremujorit të dytë. Ndërkohë,
aktiviteti i ngarkim-shkarkimit tregon shenja
pozitive. Vëllimi i punës eksportuese në porte
është rritur në masën 81 për qind në tremujorin
e dytë dhe 21 për qind në periudhën korrik-gusht,
në krahasim me të njëjtat periudha të një viti më
parë.

SHËRBIMET

Grupi ‘Tregti, hotele, restorante’ përfaqëson 19
për qind të PBB-së, ndërkohë që ‘Shërbimet e
tjera’ kontribuojnë me 22.5 për qind në prodhimin
e përgjithshëm të vendit. Të dy këta grupe kanë
regjistruar rritje të shitjeve gjatë tremujorit të dytë
të vitit 2004 ndaj të dyja periudhave të krahasimit.
Rritja më e theksuar vërehet në grupin ‘Shërbime
të tjera’, i cili ka realizuar rreth 24 për qind më
tepër shitje në tremujorin e dytë të vitit 2004, në

krahasim me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar.
Grupi ‘Tregti, hotele, restorante’ nuk ka paraqitur
ndonjë ndryshim të dukshëm nga e njëjta
periudhë e vitit të kaluar, ndërkohë që është
regjistruar një shtim i aktivitetit me rreth 21 për
qind në krahasim me tremujorin e parë të këtij
viti. Ecuria e sektorit të shërbimeve të kësaj
natyre është e kënaqshme dhe duket se do të
ndihmojë realizimin e objektivit të rritjes
ekonomike për vitin 2004.

II.2.2 SEKTORI FISKAL

Politika fiskale ka qenë e kujdesshme gjatë
nëntëmujorit të parë të vitit 2004, në drejtim të
kontrollit të shpenzimeve dhe të deficitit buxhetor.

Në buxhetin e shtetit janë derdhur 132.5 miliardë
lekë ose 92 për qind të të ardhurave të planifikuara
për këtë periudhë, ndërkohë që shpenzimet e
realizuara nga ana e qeverisë kanë qenë 151.3
miliardë lekë ose rreth 91 për qind e planit. Si të
ardhurat, ashtu edhe shpenzimet, në vlerë
absolute, tregojnë rritje në krahasim me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar. Treguesit fiskalë janë
rritur gradualisht gjatë tremujorëve duke patur
vlerat më të larta në tremujorin e tretë. Në
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar,

Grafik 3. Ecuria e shitjeve të disa sektorëve të industrisë (në miliardë lekë).

Burimi: INSTAT.
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të ardhurat janë rritur me 9.1 për qind ndërsa
shpenzimet me 9.6 për qind. Të ardhurat
buxhetore kanë ruajtur pothuajse të njëjtin nivel
me atë të vitit të kaluar në raport me PBB-në
(21.3 për qind nga 21.7 për qind), ndërkohë që
shpenzimet kanë rënë nga 25.2 për qind në 24.3
për qind, duke bërë që deficiti buxhetor, deri në
fund të muajit shtator, të shënojë 3.0 për qind të
PBB-së. Kontrolli i shpenzimeve buxhetore dhe
i deficitit buxhetor brenda niveleve të
parashikuara, ka bërë që presionet inflacioniste
nga ana e sektorit fiskal të mos jenë të ndjeshme.

Rritja ekonomike dhe rritja e bazës tatimore kanë
ndikuar në rritjen e të ardhurave. Ndërsa
shpenzimet korente vazhdojnë të realizohen
sipas planit, shpenzimet kapitale janë realizuar
vetëm në masën 62.2 për qind. Deficiti buxhetor
është financuar në masën 68 për qind prej
burimeve të brendshme.

TË ARDHURAT BUXHETORE

Të ardhurat e përgjithshme në buxhetin e shtetit
për periudhën janar-shtator kanë qenë rreth 132.5
miliardë lekë. Këto të ardhura, edhe pse më të
pakta nga ato të parashikuara në planin e
fillimvitit, kanë qenë rreth 10 për qind më të larta
se të ardhurat e së njëjtës periudhë për një vit
më parë. Gjatë nëntë muajve të parë të vitit, të
ardhurat tatimore nga tatimet dhe doganat kanë
siguruar mesatarisht 91 për qind të të ardhurave
të përgjithshme. Peshën më të madhe në këtë
kategori e zënë të ardhurat nga tatimi mbi vlerën
e shtuar, i cili siguron rreth gjysmën e të ardhurave
nga tatimet dhe doganat. Tatimi mbi vlerën e
shtuar, deri në muajin gusht, ka siguruar 102 për
qind të të ardhurave të planifikuara nga kjo
kategori. Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin dhe
akcizat kanë shënuar rritje veçanërisht në
tremujorin e tretë.

SHPENZIMET BUXHETORE

Shpenzimet e përgjithshme gjatë periudhës
janar-shtator 2004 kanë qenë  rreth 151.3 miliardë
lekë. Shpenzimet korente vazhdojnë të zënë
peshën më të madhe të shpenzimeve gjithsej.
Megjithatë, një  zhvillim pozitiv i muajve të fundit
është rritja e shpenzimeve kapitale, të cilat nga
9 për qind e shpenzimeve të përgjithshme në
muajin janar, janë rritur gradualisht në rreth 20
për qind të tyre në muajin gusht. Më tepër se
gjysma e shpenzimeve korente kanë mbuluar

pagat dhe sigurimet sociale, ndërkohë që
pagesat për interesat, dhe sidomos për ato të
brendshme, kanë ardhur në rënie gjatë
nëntëmujorit të parë të vitit. Rënia në pagesat e
interesit nga 24 për qind në 12 për qind të
shpenzimeve të përgjithshme prej muajit janar
deri në muajin gusht, shpjegohet me uljen e
normave të interesit të bonove të thesarit, gjë që
ka zvogëluar barrën e borxhit të brendshëm të
qeverisë.

Ndërkohë, shpenzimet kapitale janë realizuar në
masën 63 për qind të planit, fakt që shtron nevojën
e një vëmendjeje më të madhe të qeverisë në
këtë drejtim.

DEFICITI BUXHETOR

Deficiti buxhetor, deri në fund të muajit shtator,
ishte 18.9 miliardë lekë. Pjesa më e madhë e
deficitit (nga 50 deri në 90 për qind e tij) është
financuar nëpërmjet burimeve të brendshme,
sidomos gjatë tremujorëve të dytë dhe të tretë
të vitit 2004.

Deficiti buxhetor deri në fund të muajit shtator
vlerësohet të ketë arritur në rreth 82 për qind të
deficitit të planifikuar.
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II.2.3 SEKTORI I JASHTËM

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2004, Shqipëria
ka realizuar një vëllim më të lartë transaksionesh
korente në krahasim me gjysmën e parë të vitit
2003. Bilanci i llogarisë korente për këtë
gjashtëmujor, ishte 208 milionë dollarë ose rreth
-5.4 për qind e PBB-së. Ky raport është pothuajse
i njëjtë me atë të një viti më parë - 5.3 për qind.
Rritja nominale e deficitit korent me rreth 36 për
qind nuk është reflektuar në rritjen e raportit të
këtij treguesi ndaj PBB-së, për shkak të rritjes
së PBB-së dhe të dobësimit të dollarit ndaj
monedhës vendase. Ashtu si edhe në vitet e
mëparshme, peshën më të madhe në
transaksionet korente e kanë mbajtur
transaksionet tregtare në mallra si edhe
transfertat korente. Llogaria kapitale dhe
financiare ka regjistruar një hyrje neto prej 266.5
milionë dollarësh, duke e mbyllur gjashtëmujorin
e parë të vitit me një fluks hyrës kapitali,
ndjeshëm më të lartë se ai i të njëjtës periudhë
për një vit më parë. Hyrjet e kapitalit janë
kushtëzuar në masë të madhe nga të ardhurat
nga privatizimi i Bankës së Kursimeve, të cilat
kanë bërë që të rriten detyrimet e rezidentëve në
formën e investimeve direkte të huaja në vend.
Hyrja e valutës nëpërmjet transaksioneve korente
dhe kapitale ka mundësuar rritjen e mjeteve të
rezervës valutore bruto me 132 milionë dollarë.

TREGTIA NË MALLRA

Gjatë analizës së tregtisë në mallra dhe në
përgjithësi të të gjitha shifrave të bilancit të
pagesave, duhet të marrim parasysh ecurinë e
kursit të këmbimit dhe konkretisht atë të lekut
me dollarin amerikan. Zhvlerësimi i dollarit,
sidomos gjatë periudhës dhjetor ’02 - qershor
’04, bën që rritja në vëllimin e transaksioneve të

matura në dollarë korentë, të rezultojë më e lartë
sesa rritja reale. Nëse nuk marrim në konsideratë
efektin e vlerësimit të lekut ndaj dollarit amerikan
gjatë periudhës së lartpërmendur5, rritja e
eksporteve do të rezultonte 9 për qind nga 30
për qind që vlerësohet në dollarë korentë,
ndërkohë që rritja e importeve nga 15 për qind
kthehet në një rënie prej 3.5 për qind.

Peshën kryesore në importet totale vazhdojnë
ta mbajnë mallrat ushqimorë (17 për qind),
makineritë dhe pajisjet (17 për qind), tekstilet
dhe artikujt tekstilë (11 për qind) etj.. Në krahasim
me gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar janë
rritur në shkallë modeste importet e produkteve
vegjetale, ato të tekstileve, një pjesë e të cilave
përdoren si lëndë e parë në industrinë e
përpunimit aktiv, si edhe importet e metaleve
bazë. Në përgjithësi, rritja relativisht më e lartë e
importeve në mallrat që përdoren si lëndë e parë
për përpunim të mëtejshëm në vend apo në
makineritë që përdoren për prodhim, në krahasim
me importet e mallrave të konsumit është një
sinjal pozitiv për ecurinë e ekonomisë së vendit.

Eksportet, përveç rritjes nominale dhe reale, kanë
regjistruar zhvillime pozitive në drejtim të
diversifikimit të shportës së mallrave të
eksportuar. Kështu, përveç rritjes së eksporteve
të grupmallrave ‘Tekstile dhe artikuj tekstilë’ dhe

‘Veshje koke dhe këmbe, çadra etj.’,
gjashtëmujori i parë ka regjistruar dhe rritje të
eksporteve të produkteve minerale dhe metaleve
bazë. Edhe tregtia me jashtë, ka reflektuar
përmirësimin e ecurisë së ekonomisë gjatë
tremujorit të dytë. Eksportet e tremujorit të dytë
ishin 12 për qind më të larta sesa eksportet e
tremujorit të parë, ndërsa importet rreth 16 për
qind më të larta.

5 Ky vlerësim bëhet duke llogaritur eksportet me kurs konstant – Dhjetor 2002.
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Përsa iu përket çmimeve të importit, të cilat luajnë
rol në përcaktimin e çmimit final në mallrat e
konsumit (Indeksi i Çmimeve të Konsumit) dhe
në lëndët e prodhimit (Indeksi i Çmimeve të
Prodhimit), për pjesën më të madhe të
grupmallrave, deri në fund të tremujorit të parë të
vitit 2004, ndryshimet kanë qenë pothuajse të
pandjeshme. Çmimet e përgjithshme të mallrave
të importit për tremujorin e parë të vitit 2004,
kanë rënë me 6 për qind ndaj tremujorit të parë
të vitit 2003 dhe me 17 për qind ndaj tremujorit
të katërt të vitit 2003.

Duke u nisur nga ecuria e çmimeve të importit
për gjysmën e dytë të vitit 2003, mund të themi
se për grupmallrat me peshë më të madhe në
importet totale, pritet të konstatohet një rënie e
ndjeshme e këtyre çmimeve, sidomos për
tremujorin e tretë të vitit 2004. Kjo do të thotë që
çmimet e importit, duke përjashtuar efektet që
mund të rrjedhin nga rritja e çmimit të naftës,
pritet të mos ushtrojnë  presione inflacioniste
mbi çmimet e konsumit.

SHËRBIMET, TË ARDHURAT, TRANSFERTAT KORENTE

Tregtia e shërbimeve ka shënuar rritje si në kahun
e importeve, ashtu edhe në atë të eksporteve,
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2004. Llogaria
e shërbimeve për periudhën ishte lehtësisht
negative (–6 milionë usd). Si të ardhurat, ashtu
edhe shpenzimet për shërbime, janë rritur
pothuajse në të njëjtën masë në krahasim me të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar (rreth 40 për
qind). Kjo rritje është e ndjeshme edhe nëse
anashkalojmë efektin e kursit të këmbimit.   Të
ardhurat nga udhëtimet, 300 milionë dollarë,
përfaqësojnë 60 për qind të hyrjeve, ndërsa
shpenzimet për udhëtime, 265 milionë dollarë,
përfaqësojnë 50 për qind të daljeve të
përgjithshme në llogarinë e shërbimeve. Numri i

udhëtarëve që kanë ardhur në Shqipëri nga jashtë,
si edhe ai i rezidentëve  që kanë kaluar pushimet
jashtë shtetit, ka qenë ndjeshëm më i lartë në
krahasim me vitin e kaluar. Të ardhurat në
kategorinë e komunikacionit janë rritur, duke
reflektuar rritjen e të ardhurave nga shërbimet e
kryera nga radiotelevizionet vendase dhe nga
Albtelekomi.

Kategoria e të ardhurave nuk ka shfaqur ndonjë
zhvillim të dallueshëm nga  gjashtëmujori i parë
i vitit të kaluar. Bilanci i të ardhurave ka qenë

rreth 70 milionë dollarë. Pjesa më e madhe e të
ardhurave (44 nga 80 milionë usd) është siguruar
nga kompensimi i punonjësve, ndërkohë që pjesa
tjetër ka qenë prej të ardhurave nga investimet e
portofolit dhe ato të rezervës.

Bilanci i transfertave korente vazhdon të jetë
pozitiv. Hyrjet neto të transfertave korente kanë
mbuluar rreth 60 për qind të deficitit tregtar prej
690 milionë dollarësh. Transfertat hyrëse private
ishin rreth 8 për qind më të larta se ato të
gjashtëmujorit të parë të vitit të kaluar. Duke
pasur parasysh efektin e kursit, mund të thuhet
se burimi më i madh i financimit të shpenzimeve
korente, është duke siguruar më pak të ardhura
valutore për Shqipërinë. Prej kohësh tashmë,
është vënë theksi, në domosdoshmërinë e
sigurimit të burimeve alternative të financimit të
shpenzimeve, në mënyrë që të zbutet varësia
ndaj një burimi jo të sigurt dhe të qëndrueshëm
valute.

LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE DHE MJETET E
REZERVËS

Flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare,
gjatë gjashtëmujorit të parë, ishin 267 milionë
dollarë. Nga këto, rreth 60 milionë ishin hyrje

6 Burimi: INSTAT: Indekset e vlerës njësi për importet dhe eksportet.
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neto në formën e kapitalit, kurse 207 milionë
dollarë, hyrje neto në llogarinë financiare. Llogaria
financiare në këtë periudhë regjistroi një rritje të
ndjeshme të detyrimeve të rezidentëve në formën
e investimeve direkte, si pasojë e derdhjes në
buxhetin e shtetit të të ardhurave të privatizimit
të ish-Bankës së Kursimeve në muajin prill të
këtij viti. Rritje në detyrimet e rezidentëve është
vënë re edhe në huamarrjen e re zyrtare dhe
private, me përkatësisht 42 dhe 35 milionë
dollarë. Gjatë tremujorit të dytë, Shqipëria ka
shlyer rreth 23 milionë dollarë nga borxhi i saj i
jashtëm. Në anën e mjeteve, vlejnë për t’u
përmendur: rritja e stokut të depozitave të
rezidentëve jashtë me 38 milionë dollarë, rritja e
mjeteve të tjera me 32 milionë dollarë si edhe
rritja me 10 milionë dollarë e mjeteve tona jashtë
në formën e kapitalit aksioner.

Mjetet e rezervës janë rritur me 132 milionë
dollarë, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2004.
Pothuajse e gjithë kjo rritje ka qenë në monedhë
të huaj, ndërkohë që zotërimet në ar, në SDR si
edhe pozicioni rezervë në Fond, kanë mbetur të
pandryshuara.

II.2.4 TREGU I PUNËS

Tregu i punës shfaqi shenja stabilizimi gjatë
tremujorit të dytë të vitit 2004. Rënia prej 11 mijë
vetësh në forcat e punës gjatë tremujorit të parë,
u pasua nga një rritje prej 1 mijë vetësh gjatë

tremujorit të dytë. Zhvillimet e tremujorit të parë
mund të shpjegohen deri-diku me vështirësitë
logjistike në regjistrimin e subjekteve private gjatë
kësaj periudhe. Deri në fund të tremujorit të dytë
të vitit 2004, në forcat e punës në Shqipëri janë
regjistruar 1.081 milionë persona, nga të cilët
921 mijë kanë qenë të punësuar. Rreth 20 për
qind e këtyre personave janë të punësuar në
sektorin shtetëror, 23 për qind në sektorin privat
jobujqësor dhe 58 për qind në sektorin privat
bujqësor. Norma e papunësisë ka shënuar rënie
nga 14.9 për qind në fund të tremujorit të parë në
14.8 për qind në fund të tremujorit të dytë. Kjo
rënie ka ardhur si pasojë e rritjes së njëkohshme
të numrit të forcave të punës dhe e numrit të të
papunëve.

Vihet re se punësimi në sektorin shtetëror ka
ardhur në rënie, ndërkohë që forcat e lira të punës
duket se po zhvendosen drejt sektorit privat
jobujqësor. Megjithëse të dhënat zyrtare për
tregun e punës publikohen me vonesë, sinjalet
që vijnë nga zyrat rajonale të punës (në mënyrë
të veçantë ato për qarkun e Tiranës) tregojnë se
punësimi pritet të jetë në rritje për pjesën e mbetur
të vitit. Në të njëjtën kohë, ky vit përkon me një
fushatë të organizuar nga Ministria e Punës dhe
e Çështjeve Sociale për regjistrimin e punës së
zezë dhe për forcimin e kontrollit nga ana e
organeve tatimore. Këto hapa pritet të japin
ndikimin e tyre edhe në të dhënat për tregun e
punës.
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III.  ECURIA E INFLACIONIT DHE
POLITIKA MONETARE

Presionet inflacioniste kanë qenë të ulta gjatë
tremujorit të tretë. Norma e inflacionit ka shënuar
një ulje graduale, duke arritur në kufirin e poshtëm
të intervalit objektiv të Bankës së Shqipërisë, 2
– 4 për qind, në fund të tremujorit të tretë. Edhe
inflacioni mesatar vjetor ka qenë në rënie, duke
arritur vlerën 3.1 për qind në muajin shtator.

Ecuria e çmimeve të konsumit gjatë kësaj
periudhe është kushtëzuar ndjeshëm nga rritja
e prodhimit bujqësor vendas. Kjo rritje ka bërë
që kërkesa e shtuar e muajve të verës të
plotësohet me prodhimin vendas, i cili ka
përgjithësisht çmime më të ulta se importi.

Si rezultat, në ndryshim nga vitet e kaluara (shih
grafikun 5), kontributi i grupit ‘Ushqim dhe pije
joalkolike’ në inflacionin total ka qenë negativ
gjatë tremujorit të tretë.

Nga ana tjetër, kushtet e përgjithshme
makroekonomike: situata monetare, kërkesa e
ekonomisë dhe situata fiskale kanë qenë nën
kontroll, duke favorizuar ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve.

III.1  ECURIA E GRUPEVE PËRBËRËSE TË
SHPORTËS SË ÇMIMEVE TË KONSUMIT

Inflacioni vjetor i grupit me peshën më të madhe
‘Ushqime dhe pije alkolike’, ka shënuar vlera
negative gjatë gjithë tremujorit të tretë. E njëjta

Grafik 4. Inflacioni vjetor (në për qind).

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
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gjë është vënë re edhe për grupin ‘Veshje dhe
këpucë’. Nga ana tjetër, grupet ‘Qira, ujë, lëndë
djegëse dhe energji’ dhe ‘Transport’ kanë
regjistruar norma vjetore pozitive të inflacionit
gjatë secilit prej muajve korrik, gusht, shtator.

Në muajin shtator, inflacioni vjetor i grupit
‘Ushqime dhe pije joalkolike’, shënoi -2.9 për
qind, duke kontribuar me -1.25 pikë përqindjeje
në normën vjetore të inflacionit total. Efekti
sezonal i rënies së çmimeve të produkteve
bujqësore u ndje më i fortë gjatë tremujorit të
tretë të këtij viti. Gjatë periudhës maj – shtator
2004, prodhimi bujqësor vendas plotësoi në një
masë të madhe nevojat e tregut. Gjithashtu,
çmimet e prodhimit të industrisë përpunuese
ushqimore7, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2004,
kanë shënuar një rënie vjetore prej 28.7 për qind.
Ecuria mujore e inflacionit të grupit ‘Ushqim dhe
pije joalkolike’, si dhe e përbërësve të tij,
paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Inflacioni i grupit ‘Qira, ujë, lëndë djegëse dhe
energji’, ka qenë relativisht i qëndrueshëm, gjatë
tremujorit të tretë të vitit.

Megjithatë, ky grup përbën kontribuesin kryesor

në inflacionin total, duke kontribuar me rreth 2.5
pikë përqindjeje në vlerën finale të inflacionit në
muajin shtator (shih grafikun 5).

Rritja e menjëhershme e inflacionit vjetor të
nëngrupit ‘Lëndë djegëse dhe energji’ nga 6.9
për qind në muajn janar, në 35 për qind në muajin
shkurt të këtij viti, ka bërë që niveli i inflacionit i
të gjithë grupit të vazhdojë të mbetet në nivel të
lartë përgjatë muajve në vazhdim (shih tabelën
11).

Rritja e çmimit të naftës në tregjet botërore, gjatë
këtij tremujori, rrezikoi të përkthehej në rritje të
inflacionit të grupit ‘Transport’, duke patur

Grafik 5. Kontributi i grupeve kryesore në inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).

7 Të dhënat janë marrë nga IÇP tremujori i dytë 2004, INSTAT.

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
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implikime negative edhe për vlerën e inflacionit
total. Por, inflacioni i këtij grupi shënoi vetëm një
rritje të lehtë gjatë kësaj periudhe. Inflacioni mujor
i muajit gusht ishte vetëm 1.4 për qind, i ardhur
kryesisht si pasojë e rritjes së çmimit të
shërbimeve të transportit dhe shërbimeve ndaj
mjeteve personale. Ndërkohë, efekti i rritjes së
çmimit të naftës mendohet të jetë balancuar nga
mbiçmimi i lekut ndaj dollarit në tregun e
brendshëm8.

Rritja e tarifave të administruara të telefonisë
fikse9 ka bërë që inflacioni vjetor i grupit
‘Komunikim’ të qëndrojë në 17 për qind gjatë
pjesës më të madhe të vitit. Ndërkohë, kontributi
i grupeve të tjera në vlerën e inflacionit total ka
qenë modest.

III.2  AMBIENTI MAKROEKONOMIK DHE
ÇMIMET E KONSUMIT

Me përjashtim të muajit shkurt, norma vjetore e
inflacionit ka qenë brenda objektivit 2 – 4 për
qind të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2004.

Kjo ecuri pozitive, pa dyshim që është kushtëzuar
edhe nga ekuilibrat makroekonomikë që janë
ruajtur gjatë vitit 2004.

Politika monetare dhe fiskale e kujdesshme, kanë
krijuar kushte të përshtatshme për mbajtjen e
inflacionit nën kontroll. Gjatë vitit 2004 në
përgjithësi, dhe gjatë tremujorit të tretë janë
respektuar nivelet e programuara të shpenzimeve
dhe të deficitit buxhetor, të bëra nga qeveria.

Grafik 6. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇK-së (në për qind).

8 Dollari është nënçmuar mesatarisht me 3.5 për qind ndaj lekut gjatë tremujorit të tretë, në krahasim me tremujorin e
dytë të këtij viti.
9 Rritja fillestare e tarifave të administruara të telefonisë fikse, në muajin dhjetor 2003, u korrigjua në ulje në muajin prill.

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
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Deri në muajin shtator 2004, shpenzimet në total
janë realizuar në masën 91 për qind, ndërsa
deficiti buxhetor në masën 82 për qind. Kërkesa
e qeverisë për financimin e deficitit ka qenë
relativisht e njëtrajtshme gjatë vitit. Ajo nuk ka
krijuar shformime në situatën e likuiditetit dhe
për pasojë, nuk ka ushtruar presione inflacioniste.

Banka e Shqipërisë ka qenë e kujdesshme në
zbatimin e politikës monetare. Situata e likuiditetit
ka qenë e qëndrueshme, normat e interesit,
megjithë rënien e tyre, kanë vijuar të favorizojnë
rritjen e depozitave në lekë dhe kthimin e parasë
në sistemin bankar. Nga ana tjetër, rritja e
moderuar e ofertës monetare, ka plotësuar më
së miri rritjen e kërkesës për para, karakteristikë
sezonale për këtë periudhë.

Kërkesa vendase për mallra ushqimorë gjatë
gjashtëmujorit të parë të vitit është plotësuar pa
sforcim nga ana e ekonomisë shqiptare10.

Rritja e prodhimit të brendshëm ka çuar në
zëvendësimin e mallrave bujqësorë të importuar
me mallra vendi, të cilët kanë edhe çmime më
të ulëta. Kërkesa e ulur për importe të kësaj
natyre ka ruajtur të ulur kërkesën për valutë, gjë
që ka shkaktuar mbiçmimin e mëtejshëm të
lekut11.

Ky faktor, i kombinuar me vlerat e qëndrueshme
të inflacionit në vendet kryesore partnere të
mallrave të importit, ka ndikuar në uljen e vlerës
së inflacionit të importuar gjatë vitit 2004.

Grafik 7. Rritja vjetore e shpenzimeve buxhetore (në përqindje).

Grafik 8. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (në përqindje).

10 Importet e mallrave bujqësorë gjatë kësaj periudhe, kanë qenë pothuajse të njëjta në terma nominalë me ato të së
njëjtës periudhë të vitit të kaluar.
11 Në muajin shtator 2004, leku në terma vjetorë është mbiçmuar ndaj dollarit dhe euros përkatësisht me 15.1 për qind
dhe 7.6 për qind.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Burimi: Ministria e Financës.
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Në këto kushte, rritja e kërkesës12 si dhe kushtet
e tregut me pakicë13 nuk ndikuan përçimin e
presioneve inflacioniste në çmimet e konsumit.
Gjithsesi, mbetet për t’u vlerësuar në të ardhmen
ndikimi i mundshëm i rritjes së çmimeve të
pasurive të patundshme në reduktimin e kërkesës
së brendshme për mallra konsumi. Kjo rritje
çmimesh mund të ndikojë në zhvendosjen e
strukturës së konsumit të një pjese të shoqërisë
drejt pasurive të patundshme. Nga ana tjetër, rritja
e indeksit të çmimeve të prodhimit14 në tremujorin
e dytë të vitit 2004, nuk ka përcjellë impulse
rritëse në çmimet e konsumit.

III.3  POLITIKA MONETARE E BANKËS SË
SHQIPËRISË

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka
patur një kah të qartë lehtësues gjatë tremujorit
të tretë të vitit. Niveli i kontrolluar i inflacionit dhe
parashikimet optimiste për përmbushjen e
objektivit të Bankës së Shqipërisë, kanë diktuar
nevojën e rishqyrtimit të qëndrimit të politikës

monetare. Banka e Shqipërisë ka ulur, në tre
hapa, me 0.75 pikë përqindjeje normën bazë të
interesit gjatë gjysmës së parë të vitit. Megjithatë,
analiza e kushteve monetare dhe e faktorëve që
ndikojnë në inflacion, sugjeroi se kishte hapësirë
për ulje të mëtejshme të normës bazë të interesit.

Kështu, norma e rritjes vjetore të agregatit M1
real (agregati monetar i cili është provuar se ka
ndikimin më të madh në inflacion) vazhdon të
mbetet poshtë mesatares historike disavjeçare.
Gjithashtu, niveli i ulët i inflacionit dhe stabilizimi
i pritjeve inflacioniste të ekonomisë15 për këtë

nivel, kanë bërë që niveli i normës reale të interesit
të jetë relativisht i lartë, edhe pas uljeve të
normave nominale të interesit. Kjo ka rritur
interesin për depozitimin e kursimeve në sistemin
bankar, duke sjellë një zhvendosje të strukturës
së likuiditetit drejt mjeteve monetare afatgjata,
depozita dhe bono thesari (grafiku 10).
Atraktiviteti i normave të interesit në lekë në
krahasim me ato në valutë, në prani të një oferte
të rritur të valutës gjatë muajve të verës, ka
ushtruar presione për mbiçmimin e lekut.

Grafik 9. Ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Prodhimit.

12 Kërkesa, e parë si niveli i shitjeve i realizuar nga të gjithë sektorët e ekonomisë, ka pësuar një rritje prej 19.6 për qind
në tremujorin e dytë të vitit 2004, krahasuar me tremujorin paraardhës. Burimi: Indeksi i shitjeve, INSTAT.
13 Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë, në tremujorin e dytë të këtij viti u rrit 26.8 për qind në krahasim me
tremujorin e parë dhe 28.2 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Burimi: Indeksi i volumit,
INSTAT.
14 Të dhënat nga INSTAT.
15 Vrojtimet e Bankës së Shqipërisë me konsumatorët, bizneset dhe sistemin bankar dëshmojnë përgjithësisht për pritje
të ulëta inflacioniste në ekonomi.

Burimi: INSTAT.
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Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, Banka e
Shqipërisë uli normën bazë të interesit me 0.25
pikë përqindjeje në datën 28 korrik. Kjo ulje u bë
në përputhje me politikën e deklaruar të Bankës
së Shqipërisë për të ruajtur në ekonomi një nivel
sa më të ulët normash interesi, i cili të jetë
konsistent me objektivin e stabilitetit të çmimeve
në një periudhë afatmesme. Pas kësaj uljeje,
norma bazë e interesit zbriti në 5.5 për qind,
niveli më i ulët i saj i aplikuar në Shqipëri.

Reagimi i sistemit bankar ndaj uljes së normës
bazë të interesit ka qenë i kënaqshëm. Normat
e interesit të depozitave në lekë dhe të bonove
të thesarit janë reduktuar, duke reflektuar edhe
uljen e mëparshme të normës bazë të interesit16.

Megjithatë, reagimi i sistemit bankar ka qenë i
ngadaltë dhe Banka e Shqipërisë e ka mbështetur
uljen e normës bazë të interesit edhe me
operacionet e saj në tregun ndërbankar. Banka

Grafik 10. Ecuria e kushteve monetare në ekonomi.

Grafik 11. Norma bazë e interesit në Shqipëri.

16 Ulja e mëparshme, e treta për vitin 2004, është bërë në muajin qershor.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e Shqipërisë ka aplikuar gjatë muajve korrik-
gusht ankande reposh me shumë të kufizuar,
për të rritur presionin e uljes së normave të
interesit mbi bankat e nivelit të dytë. Ndërkohë,
të dhënat tregojnë se normat e interesit të kredive
në lekë nuk e kanë ndjekur këtë zbutje të politikës
monetare të Bankës së Shqipërisë. Kjo dukuri
është e lidhur më shumë me fragmentarizimin e
tregut të kredive dhe me zhvendosjen e strukturës
së tyre drejt kredive më afatgjata. Ndërkohë, me
kalimin e kohës pritet që të ulen edhe normat e
interesit në tregun e kredive në lekë.

Tremujori i tretë shënoi një forcim të presioneve
mbiçmuese ndaj kursit të këmbimit të lekut. Këto
presione janë rritur veçanërisht nga hyrjet e
mëdha të valutës gjatë kësaj periudhe. Kështu,
depozitat në valutë janë rritur me 10.5 miliardë
lekë ose afërsisht 100 milionë usd gjatë muajve
korrik-gusht. Oferta e rritur e valutës është
përballur me një kërkesë të zbehur, si pasojë e
uljes së importeve dhe e preferencës për lekun
për shkak të diferencës së normave të interesit.
Në këto kushte, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë
në tregun valutor në kahun e blerjes së valutës,
duke tërhequr ofertën e tepërt të saj dhe duke
injektuar likuiditete në lekë. Ndërhyrja e Bankës
së Shqipërisë në tregun valutor ka qenë në
përputhje me politikën monetare zbutëse. Nga
ana tjetër, reduktimi i normës bazë të interesit
gjatë vitit 2004 ka zbutur intensitetin e veprimit
të këtij faktori, i cili ka favorizuar forcimin e lekut.

Banka e Shqipërisë ka respektuar edhe
objektivat e saj sasiorë gjatë tremujorit të tretë.

IV. ZHVILLIMET MONETARE DHE
TREGJET FINANCIARE

IV.1 OFERTA MONETARE DHE
AGREGATËT MONETARË

Norma e rritjes vjetore së ofertës monetare ka
shënuar një rritje të dukshme gjatë periudhës
qershor–gusht, duke arritur në nivelin 10 për qind,
nga 8.1 për qind që ishte niveli mesatar i saj në
gjysmën e parë të vitit. Rritja e ofertës monetare
në këtë periudhë është ndikuar nga rritja e pjesës
në lekë të saj, ndërsa rritja vjetore e depozitave
në valutë ka vazhduar të jetë e lartë, por në nivele
të qëndrueshme. Flukset e mëdha hyrëse të
valutës dhe rritja e tendencës mbiçmuese e lekut,
janë shoqëruar me ndërhyrjen e Bankës së
Shqipërisë në tregun valutor. Kjo ka sjellë
injektimin, në sasi të konsiderueshme, të
likuiditetit në ekonomi, duke ndikuar në rritjen e
agregatit M2 dhe plotësimin e kërkesës për mjete
monetare në lekë. Ecuria e raporteve të
përbërësve të ofertës monetare ka reflektuar
kryesisht ndikimet sezonale të periudhës, të cilat
janë shfaqur në rritjen e peshës së parasë jashtë
bankave dhe depozitave në valutë në paranë
gjithsej.
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Flukset valutore nga turizmi dhe dërgesat e
emigrantëve vlerësohen të kenë shënuar rritje në
krahasim me vitin e kaluar, dëshmuar kjo edhe
nga normat vjetore të rritjes së depozitave në
valutë gjatë tre muajve të verës së këtij viti, më
të larta se ato të një viti më parë.

Në periudhën qershor-gusht 2004, niveli mesatar
i rritjes së depozitave në valutë  është luhatur në
12.7 për qind, ndërsa një vit më parë në po këtë
periudhë ky tregues ishte 11.9 për qind.

Mbiçmimi vjetor i lekut kundrejt euros dhe dollarit,
ka ndikuar negativisht nivelin e depozitave në
valutë në muajin gusht me 13.7 miliardë lekë.
Në mungesë të këtij efekti norma vjetore e rritjes
së tyre do të rezultonte 25.3 për qind.

Depozitat në lekë gjatë periudhës qershor-gusht
kanë manifestuar rritje. Norma vjetore e rritjes së
tyre në muajin gusht arriti në 11.5 për qind, nga 9.5
për qind në muajin qershor. Rritja e depozitave në
lekë ka reflektuar atraktivitetin e normave më të
larta të interesit në lekë krahasuar me ato në valutë,
duke bërë që një pjesë e flukseve valutore nga
jashtë të investohen në asete financiare në lekë
(depozita dhe bono thesari). Gjithashtu, një tjetër
faktor që vlerësohet të ketë ndikuar në rritjen e
depozitave në lekë dhe të depozitave në përgjithësi,
është edhe përmirësimi dhe shtimi i shërbimeve
bankare për klientët, gjë që ka rritur shkallën e
përdorimit të bankave nga ana e tyre. Ndikimi i
këtij faktori vihet re në ecurinë e depozitave pa afat
të individëve dhe të sektorit privat, të cilat muajt e
fundit kanë shfaqur një tendencë në rritje.

Grafik 12. Ecuria e normave vjetore të agregatëve monetarë.

Grafik 13. Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.



24

Norma vjetore e rritjes së parasë jashtë bankave
ka pësuar një rritje të ndjeshme në muajt korrik
dhe gusht, si pasojë e injektimit të likuiditetit në
treg nga ndërhyrjet valutore të Bankës së
Shqipërisë. Kjo situatë ka përkuar me rritjen
sezonale të kërkesës për para fizike, si rezultat
i shpenzimeve të larta konsumatore gjatë muajve
të verës, duke bërë që niveli i lartë i parasë jashtë
bankave të jetë i qëndrueshëm. Në muajin gusht,
norma e rritjes vjetore të parasë jashtë bankave
iu rikthye niveleve pozitive, duke u rritur në 5.5
për qind, nga -0.6 për qind që ishte në muajin
qershor. Raporti i parasë jashtë bankave ndaj
M3 arriti në 26.6 për qind, duke shënuar një rritje
me 0.8 pikë përqindjeje kundrejt nivelit të muajit
qershor.

IV.2  KËRKESA E EKONOMISË PËR
MJETE MONETARE

IV.2.1  POZICIONI VALUTOR I SISTEMIT BANKAR

Pozicioni valutor i sistemit bankar është
përmirësuar gjatë vitit 2004. Sistemi bankar
rezulton me rritje prej 209.3 milionë usd17 të
mjeteve valutore neto gjatë periudhës korrik –

gusht. Rritja e mjeteve valutore neto në muajin
gusht ka dhënë një kontribut prej 64 për qind në
rritjen e M3, kontributi më i lartë për vitin 2004.

Kontributin më të madh në këtë rritje e kanë
dhënë bankat e nivelit të dytë, me një rritje prej
127.4 milionë dollarësh në nivelin e mjeteve
valutore neto. Rritja e mjeteve valuore neto të
bankave të nivelit të dytë ka ardhur kryesisht
nga rritja e depozitave në valutë gjatë kësaj
periudhe, si pasojë e rritjes së prurjeve të
emigrantëve.

Gjithashtu, ndikim në këtë periudhë ka patur dhe
konvertimi në euro i një pjese të kapitalit të Bankës
së Kursimeve. Banka e Shqipërisë ka rritur

gjithashtu nivelin e rezervës valutore neto. Për
periudhën korrik – gusht, kjo rritje është 81.8
milionë dollarë.

Prania e Bankës së Shqipërië në tregun valutor
në kahun e blerjes së valutës ka ndikuar në rritjen
e rezervës valutore. Banka e Shqipërisë ka patur
si partner kryesor bankat e nivelit të dytë gjatë
ndërhyrjeve në tregun valutor.

17 Duke mënjanuar efektin e kursit të këmbimit kjo rritje llogaritet 218 milionë dollarë.
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IV.2.2 KERKESA E QEVERISË PËR PARA

Muajt korrik-gusht janë shoqëruar me rritje të
kërkesës së qeverisë për mjete monetare. Deficiti
buxhetor arriti në 11.6 miliardë lekë në muajin
gusht, duke u rritur me 4.5 miliardë krahasuar
me tremujorin e dytë të vitit 2004. Kjo kërkesë e
qeverisë ka vazhduar të mbulohet pothuajse
tërësisht nga financimi i brendshëm, i cili gjatë
muajve korrik – gusht, ishte 3.6 miliardë lekë.

Sistemi bankar ka financuar qeverinë me anë të
blerjeve të bonove të thesarit dhe të obligacioneve
qeveritare. Bankat e nivelit të dytë kanë ulur
portofolin e bonove të thesarit në masën 1.6

miliardë lekë. Ulje të portofolit të bonove të
thesarit kanë patur edhe institucionet, ndërsa
Banka e Shqipërisë dhe individët i kanë rritur
lehtësisht portofolet e tyre. Niveli i obligacioneve
qeveritare të emetuara në periudhën korrik-gusht
është 1.6 miliardë lekë.

Banka e Shqipërisë, në mbështetje të politikës
së saj monetare, ka përdorur edhe financimin
direkt në masën 0.5 miliardë lekë gjatë periudhës
korrik – gusht për të mbuluar një pjesë të deficitit
buxhetor. Gjithashtu për llogari të qeverisë, kanë
kaluar edhe një pjesë e të ardhurave nga
privatizimi i Bankës së Kursimeve, rreth 0.6
miliardë lekë.

Grafik 14. Mjetet valutore të sistemit bankar (në milionë usd).

Grafik 15. Financimi i deficitit buxhetor (në miliardë lekë).

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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IV.2.3 KREDIA PËR EKONOMINË

Ndërmjetësimi në procesin e financimit të sektorit
prodhues të ekonomisë është një nga funksionet
kryesore të sistemit bankar. Megjithëse kreditimi
i ekonomisë nga sistemi bankar mbetet ende
larg niveleve të vendeve të zhvilluara, duhet
theksuar se kredia për ekonominë ka shënuar
rritje të shpejtë gjatë tre viteve të fundit. Kreditimi
i ekonomisë në raport me PPB-në ka shënuar
rritje të vazhdueshme, duke reflektuar një
angazhim më të madh të kursimeve në financimin
e aktivitetit ekonomik. Në fund të muajit gusht
2004, teprica e kredisë arriti në 60.9 miliardë
lekë (7.3 për qind e PBB-së). Gjithashtu, vihet
re një rritje e numrit të bankave të angazhuara
në tregun e huadhënies bankare.

Sistemi bankar, në periudhën janar-gusht 2004,
tregoi ritme të larta të kreditimit të ekonomisë.
Pjesa që zë krediti për ekonominë në kërkesën
për para ka ardhur duke u rritur, në një kohë që
kredia për qeverinë ka patur tendencë rënëse.
Në  fund të muajit gusht të vitit 2004, kredia për
ekonominë përbën rreth 13 për qind të kërkesës
për para. Interesimi i bankave për investimin e
burimeve të tyre në tregun e huadhënies ka ardhur
në rritje të vazhdueshme. Këtë fakt e mbështet
dhe rritja e vazhdueshme e raportit kredi /

depozita, i cili në muajin gusht të vitit 2004 është
rritur me 1.4 pikë përqindjeje krahasuar me fundin
e vitit 2003.

Teprica e kredisë u rrit 4.1 miliardë lekë gjatë
periudhës korrik-gusht 2004. Kjo rritje rezulton
51 për qind më e lartë se rritja e saj gjatë së
njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Teprica e kredisë
është rritur me 10.2 miliradë lekë gjatë vitit 2004
ose rreth 20 për qind më shumë se në të njëjtën
periudhë të vitit 2003.

Struktura e tepricës së kredisë sipas afateve
vazhdoi të pësojë ndryshime në drejtim të rritjes
së kredisë afatmesme dhe afatgjatë gjatë muajve
korrik-gusht 2004. Sistemi bankar po orientohet
gjithnjë e më shumë nga investimet afatmesme
dhe afatgjata të fondeve të tij, duke kontribuar
më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit. Në
fund të muajit gusht, teprica e kredisë afatmesme
dhe afatgjatë përbënte 65 për qind të tepricës së
kredisë, nga 54 për qind në fund të vitit 2003.
Struktura e tepricës së kredisë sipas monedhave
vazhdon të mbizotërohet nga kredia në valutë.
Ndërkohë, vërehet një rritje e preferencës në
marrjen e kredisë në monedhën evropiane.
Kredia në euro përbën 55 për qind të kredisë
totale në fund të muajit gusht 2004, nga 50 për
qind në fund të vitit 2003.

18 Ky raport është ndërtuar  ndaj PBB në nivel vjetor për vitin 2004.
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Kredia e re, e lëvruar gjatë muajve korrik-gusht
të vitit 2004 është 12.2 miliardë lekë. Kredia
afatshkurtër ka përbërë 62 për qind e kredisë së
re të akorduar në këta dy muaj. Nga pikëpamja
e strukturës sipas monedhave të kredisë së
akorduar, kredia e re e akorduar në lekë zë 45.2
për qind të totalit të saj. Ndërkohë, për periudhën
janar-gusht 2004 janë akorduar 68.6 miliardë lekë
kredi ose 26 për qind më shumë se në të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar.

Degët më të kredituara nga sistemi bankar
vazhdojnë të jenë tregtia, industria përpunuese,
pasuritë e patundshme dhe ndërtimi. Veçojmë
se vërehet një tendencë rënëse e financimeve
nga ana e bankave për aktivitete tregtare gjatë
periudhës janar-gusht 2004, duke u orientuar në
degë të tilla si industri përpunuese, bujqësi,
hotele restorante etj.. Nga ana tjetër, sektori i
bujqësisë ka filluar që të mbështetet më shumë

financiarisht me kredi bankare. Megjithatë,
përsëri natyra e aktiviteteve të bizneseve që
operojnë me bankat, në përgjithësi, është më
shumë tregtare se sa prodhuese.

IV.3 ZHVILLIMET NË TREGJET
FINANCIARE

Norma bazë e interesit u ul në 5.50 për për qind,

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2004. Normat e
interesit në tregun e parasë, në përgjithësi,
ndoqën të njëjtën tendencë duke rezultuar në
fund të tremujorit të tretë në vlerat më të ulëta
historike të tyre.

Rënia e normave të interesit u mbështet dhe nga
një tepricë likuiditeti në nivele të qëndrueshme
gjatë gjithë periudhës.
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IV.3.1 ECURIA E LIKUIDITETIT NË TREG

Rritja e depozitave në lekë dhe përdorimi i kredisë
direkte për të financuar qeverinë, kanë bërë që
niveli i likuiditetit të bankave tregtare të rritet në
tremujorin e tretë. Niveli mesatar i likuiditetit gjatë
kësaj periudhe arriti në vlerën e 6.4 miliardë lekëve
nga 4.9 miliardë që ishte në tremujorin e dytë
dhe 5.2 miliardë në tremujorin e parë të këtij viti.

Banka e Shqipërisë ka vazhduar të tërheqë
likuiditet nga sistemi bankar nëpërmjet
ankandeve javore të repove me maturitet njëjavor
dhe njëmujor. Vëllimi mesatar i fondeve të
bankave tregtare të investuara në repo u rrit në
4.6 miliardë lekë në tremujorin e tretë nga 3.5
miliardë në tremujorin paraardhës.

Vëllimi i transaksioneve njëditore në tregun
ndërbankar ka qëndruar pothuajse në të njëjtat

nivele me ato të tremujorit të kaluar. Niveli mesatar
i transaksioneve njëditore arriti 0.38 miliardë lekë
nga 0.36 miliardë lekë në tremujorin e dytë dhe
0.3 miliardë lekë në tremujorin e parë. Niveli
mesatar i transaksioneve 7-ditore në tregun
ndërbankar, në tremujorin e tretë, arriti në 0.36
miliardë lekë nga 0.46 miliardë në tremujorin e
dytë dhe 0.18 miliardë në tremujorin e parë.

Në tregun primar, investimi në bono thesari nga
bankat dhe individët gjatë tremujorit të tretë ka
ardhur në rritje. Vlera mesatare e investuar në
këtë instrument për çdo ankand, gjatë kësaj
periudhe, arriti në 11 miliardë lekë nga 9 miliardë
lekë që ishte në tremujorin e dytë. Megjithatë,
në këtë periudhë, kërkesa e qeverisë për
financim është mbuluar dhe me kredi direkte,
duke ndikuar në shtimin e likuditetit të tepërt të
bankave.

Grafik 16. Normat e interesave në tregun e parasë.

Grafik 17. Likuiditeti i bankave tregtare (në milionë lekë)19.

19 Përfshin vëllimin e repove, depozitave njëditore dhe rezervave të tepërta minus kredinë njëditore.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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IV.3.2 ECURIA E NORMAVE TË INTERESIT

Normat e interesit kanë vijuar të ulen përgjatë
gjithë vitit 2004, duke arritur vlerat më të ulëta në
fund të tremujorit të tretë. Politika lehtësuese e
ndjekur në këtë periudhë nga Banka e Shqipërisë
është përcjellë në tregun e depozitave në lekë,
në tregun primar dhe në tregun ndërbankar,
ndërkohë që tregu i kredive nuk ka reaguar si
duhet ndaj sinjaleve të politikës monetare.

Rritja e normës së interesit për kursimet në valutë
ka sjellë ngushtimin e spread-it midis monedhës
vendase dhe asaj të huaj.

Norma e interesit për transaksionet njëditore në
tregun ndërbankar zbriti në 3.07 për qind në fund
të tremujorit të tretë, nga 5.4 për qind që ishte në
të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Niveli prej 2.76
për qind që u regjistrua në muajin shtator, shënoi
nivelin më të ulët historik të këtyre interesave në
tregun ndërbankar. Tregu primar, gjithashtu, shënoi
vlerat më të ulëta të yield-it në këta dhjetë vitet e
fundit. Yield-i mesatar i ponderuar i bonove të
thesarit tre, gjashtë dhe dymbëdhjetëmujore, në
fund të tremujorit të tretë, arriti përkatësisht në 6.30
për qind, në 7.56 për qind dhe në 8.43 për qind
duke çuar në ngushtimin e diferencës midis normave
të interesit të investimit në bono thesari dhe depozitave.

Grafik 18. Investimi në bono thesari, gjatë vitit 2004 (në milionë lekë).

Grafik 19. Normat e interesit afatgjatë në treg.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Normat e depozitave me afat në lekë gjatë
periudhës korrik-shtator janë ulur për të gjitha
afatet. Megjithatë, kjo ulje nuk ka paraqitur problem
për normat reale të depozitave, të cilat kanë mbetur
pozitive si rrjedhojë e inflacionit të ulët. Që nga
muaji maj 2003, norma e interesit reale për depozitat
dymbëdhjetëmujore në lekë është luhatur rreth një
niveli mesatar prej 3.8 për qind.

Nivelet e ulëta të normave të interesit në tregje
kanë ndikuar në uljen e kostos së borxhit të
brendshëm të qeverisë, në uljen e  kostos së
huamarrjes ndërbankare, në ngushtimin e
dallimeve midis interesave të depozitave në lekë
me ato në valutë dhe në krijimin e hapësirave
për uljen e kostos së kreditimit të ekonomisë.
Megjithatë, norma mesatare e interesit për
kreditë në lekë është rritur nga 14.3 për qind në
muajin qershor në 15.9 për qind në muajin gusht
(interesi mesatar i ponderuar për të gjitha afatet).
Luhatjet e këtyre normave nga muaji në muaj lidhen
si me hezitimin e bankave për t’i reduktuar
menjëherë ato, ashtu dhe me peshën që zënë në
kreditim banka të caktuara në periudha të caktuara.

Përsa i përket depozitave dhe kredive në valutë,
gjatë tremujorit të tretë, u shënuan rritje të
interesave në usd dhe në euro, thuajse në të
gjitha afatet. Këtu ka ndikuar si rritja e interesave
libor në tregjet ndërkombëtare, pas shtrëngimit
të politikës monetare nga Fed-i, ashtu dhe
konkurrenca midis bankave. Në muajin gusht,
interesat mesatarë të ponderuar të depozitave
me afat në usd arritën në 1.06 për qind nga 0.74
për qind në muajin qershor dhe ato në euro arritën

në 1.68 për qind nga 1.56 për qind.

Në përgjigje të rritjes së interesave të depozitave
në valutë bankat tregtare kanë rritur edhe
interesat e kredive në valutë, sidomos ato në
euro, të cilat në muajin gusht arritën në 9.13 për
qind nga 8.62 për qind në qershor. Ndërkohë,
interesat e kredive në usd, pas rritjes në muajt

qershor e korrik, në muajin gusht u ulën me 0.24
pikë përqindjeje, në 7.81 për qind.

IV.3.3 KURSI I KËMBIMIT

Bilanci i faktorëve të kërkesës dhe ofertës ka
vazhduar të favorizojë mbiçmimin e lekut edhe
gjatë tremujorit të tretë. Madje, tendencat
mbiçmuese të lekut janë forcuar më shumë gjatë
këtij tremujori, si pasojë e faktorëve sezonalë.
Hyrjet e mëdha të valutës si pasojë e sezonit
veror të turizmit dhe rritjes së fluksit të
emigrantëve në këtë periudhë, kanë rritur ofertën
e valutës në treg. Kjo rritje e hyjres së valutës
është reflektuar dhe në rritjen e depozitave në
valutë gjatë tremujorit të tretë, afërsisht dy herë
më e lartë sesa rritja e tyre në tremujorin e dytë.

Shtimi i ofertës së valutës në këtë periudhë është
përballur me një kërkesë të ulët për të. Një
kërkesë e tillë ka rezultuar pjesërisht si pasojë
e rritjes së prodhimit bujqësor vendas dhe uljes
së importit të këtyre produkteve, e pjesërisht si
pasojë e diferencës së normave të interesave, e
cila vazhdon të favorizojë kërkesën për mjete
monetare në lekë kundrejt atyre në valutë.

Grafik 20. Kursi i këmbimit në tregun e brendshëm  valutor.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Si pasojë e këtyre presioneve, në fund të
tremujorit të tretë, dollari amerikan është këmbyer
me 101.2 lekë ndërsa euro me 124.8 lekë,
krahasuar me respektivisht, 101.5 lekë dhe 123.1
lekë, në fund të tremujorit të dytë. Në mbiçmbimin
e vazhdueshëm të lekut kundrejt dollarit amerikan
kanë ndikuar edhe zhvillimet në tregun
ndërkombëtar të valutës, ku dollari është nënçmuar
ndaj euros. Kështu, në tregun e brendshëm valutor,

kursi i këmbimit lek/usd shënoi nivelet më të ulëta
në tetë vitet e fundit - në 8 korrik 2004, kursi i
këmbimit arriti në 100.11 lekë/usd.

Kursi i këmbimit të lekut kundrejt euros është
luhatur në nivele më të qëndrueshme,
mesatarisht 125 lekë/euro. Në ecurinë e tij kanë
ndikuar dhe ndërhyrjet e herëpashershme të
Bankës së Shqipërisë në tregun valutor20.

20 Kryesisht në kahun e blerjes.
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Në tremujorin e dytë të vitit, aktiviteti bankar
shënoi një rritje prej 580 milionë lekësh, nga
17.4 miliardë lekë që u evidentua rritja për
tremujorin e parë të vitit. Ndikimin kryesor në
rënien e ritmit rritës të aktiveve të sistemit e dhanë
dy prej bankave të sistemit, me pakësimin e
aktiveve të tyre, respektivisht 2.2 miliardë dhe
1.2 miliardë lekë.

Vendimi i transferimit të kapitalit të Bankës së
Kursimeve nga Banka e Shqipërisë u krye në
datën 14.04.2004, dhe tremujori i dytë i vitit nuk
njeh më banka me kapital shtetëror. Ky fakt
kushtëzoi ndryshimin e kriterit mbi rigrupimin e
bankave, i cili në vazhdim do t’i klasifikojë ato
mbi bazën e madhësisë së aktiveve.
Konkretisht, grupi i parë (G1) përfshin bankat,
pesha e të cilave është nën 2 për qind e totalit
të aktiveve të sistemit, grupi i dytë (G2) bankat
me peshë më të madhe se 2 për qind dhe më
të vogël se 7 për qind e aktiveve të sistemit dhe
grupi i tretë (G3) bankat që tejkalojnë nivelin
prej 7 për qind ndaj aktiveve të sistemit.

Sipas këtij kriteri, në tremujorin e dytë
evidentohet grupi G1 me ndikimin kryesor në
rritjen e aktiveve të sistemit prej 887 milionë
lekësh, ndërsa dy grupet e tjera shënojnë rënie
respektivisht 31.2 milionë lekë dhe 276.1 milionë lekë.

Megjithëse tremujori i dytë njohu rritje të lehta
të aktiveve të sistemit bankar, ecuria e këtij
treguesi në vite vlerësohet e kënaqshme.

Kështu, periudha qershor’03-qershor ’04
prezantoi rritje të aktivitetit bankar me 9.3 për
qind, ndonëse në të njëjtën periudhë të vitit të
kaluar2 rritja ishte 13.9 për qind.

Gjithashtu, privatizimi i Bankës së Kursimeve
parashikon rritjen e presionit të ushtruar mbi
bankat për zgjerimin e aktivitetit të tyre, me

qëllim ruajtjen e peshave në treg dhe zhvillimin
e kritereve konkurruese.

Struktura e aktiveve të sistemit bankar, sipas
zërave kryesorë dallon:

“Veprimet me thesarin dhe ndërbankare”
shënojnë tendencë në rënie ndaj totalit të
aktiveve të sistemit dhe, në periudhën
qershor’03–qershor’04, prezantojnë ritmin më
të ulët rritës (prej 4.3 për qind). Pesha në rënie e
këtij grupi flet për rritje të diversifikimit të portofolit
të sistemit bankar.

Zëri “Marrëdhëniet me Bankën Qendrore” shfaq
luhatje të lehta të peshës së tij ndaj aktiveve të
sistemit (në intervalin 8.3 për qind - 9.1 për qind).
Struktura e aktiveve të sistemit bankar shqiptar
vazhdon të evidentojë peshë të konsiderueshme
të investimeve në bono thesari.

Gjithsesi, tendenca është në rënie dhe periudha
qershor’03 - qershor’04 shënon ritmin më të ulët
rritës, prej 3.2 për qind.

VLERËSIMI I GJENDJES FINANCIARE TË SISTEMIT BANKAR
SHQIPTAR PËR TREMUJORIN E DYTË TË VITIT 2004

1 Në fillim të vitit 2004, rënia e peshës së aktiveve ndaj produktit të brendshëm bruto shpjegohet me vlerën e lartë të këtij
të fundit (837.4 miliardë lekë) të parashikuar për vitin 2004, sipas metodës së re llogaritëse.
2 Periudha qershor ’02-qershor ’03.
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Ndërkohë, privatizimi i Bankës së Kursimeve
mund të sjellë një ndryshim të rëndësishëm në
strukturën e aktiveve të sistemit. Aktualisht,
pesha e investimeve të sistemit në bono thesari
është 49.7 për qind dhe Banka e Kursimeve
zotëron 72.7 për qind të këtij zëri. Privatizimi i
saj parashikon të shoqërohet me shtrirjen e
bankës në kredidhënie, që mund të rezultojë
në zhvendosje të fondeve nga investimet në
bono thesari në investime kredidhënëse.

Zëri “Marrëdhëniet me bankat e tjera” përbën
15.4 për qind të aktiveve të sistemit bankar nga
22 për qind në të njëjtën periudhë të vitit 2000.
Tendenca në rënie nuk ka të bëjë me reduktimin
e aktivitetit ndërbankar, por me zgjedhjen e
mundësive të reja të investimit nga bankat e
sistemit.

Në pjesën e parë të vitit, kredidhënia shënon
rritje të peshës së saj ndaj aktiveve të sistemit
në 14.5 për qind, nga 12.5 për qind një vit më
parë. Ritmi i saj rritës me 26.6 pikë përqindjeje
vlerësohet i kënaqshëm.

“Investimet në letrat e tjera me vlerë” ndonëse

kanë reduktuar ritmin rritës në krahasim me një
periudhë më parë, prezantojnë rritje të peshës
ndaj aktiveve të sistemit. Një analizë më e
detajuar e këtij portofoli dallon
krahasueshmërinë e madhësisë së investimeve
në obligacionet e Qeverisë Shqiptare (35% e
totalit të letrave me vlerë) me ato të qeverive të
huaja (33% e totalit të letrave me vlerë).

Gjithashtu, sistemi bankar zotëron obligacione
të emetuara nga banka të huaja, nga
institucione të huaja financiare, nga korporata të

huaja dhe nga organizata ndërkombëtare.
Diversifikimi i këtij portofoli flet për zhvillimin e
sistemit bankar drejt tregjeve të huaja dhe
nënkupton njohjen e bankingut shqiptar me
alternativat frytdhënëse të investimit.

Së fundi, “Mjetet e qëndrueshme” evidentojnë
nivele të krahasueshme gjatë viteve. Pesha e
tyre ndaj aktiveve të sistemit luhatet në intervalin
1.5-1.9 për qind.

Kredia e re, e lëvruar në gjashtëmujorin e parë të
vitit, evidentohet 56.4 miliardë lekë ose 34 për
qind më e lartë se në të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar. Ritmi rritës vlerësohet i
kënaqshëm dhe tregon tendencat pozitive të
sistemit bankar drejt zgjerimit të kredidhënies.

Karakterizimi i kredidhënies nga “maturimi
afatshkurtër” ka rezultuar në rritjen e tepricës
së kredisë vetëm me 5.8 miliardë lekë ose 11.4
për qind në krahasim me fundvitin 2003.

Gjithsesi, kredia afatshkurtër prezanton
tendenca rënëse gjatë viteve të fundit, sikurse
jepet në tabelën e mëposhtme:

Sistemi bankar evidenton zhvendosje të tepricës
së kredisë afatshkurtër në kredi afatmesme dhe
në kredi afatgjatë. Ky është një zhvillim i
pritshëm në kushtet kur si bankat ashtu edhe
klientët i perceptojnë më të mira kushtet e
ekonomisë dhe kapacitetet e tyre për të
analizuar më mirë rrezikun ndaj të cil it
ekspozohen në një marrëdhënie kreditimi.

Struktura e kredisë sipas monedhave, shënon
rënie të tepricës së kredisë në lekë, edhe në
pjesën e parë të këtij viti.
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Dominimi i kredisë në valutë shpjegohet me
diferencat e ndjeshme midis normave të
interesit për kredinë në lekë dhe për atë në
valutë, megjithë uljen e kësaj diference në muajt
e fundit. Bankat dhe klientët perceptojnë një
nivel të ulët rreziku, në kushtet kur kjo mënyrë
kreditimi preferohet nga kredimarrësit dhe ruhen
normat respektive të mbikëqyrjes.

Politikat e Bankës së Shqipërisë ndaj reduktimit
të normës bazë së interesit, synojnë edhe
ngushtimin e gap-it midis interesit në valutë dhe
atij në lekë.

Treguesi “kredi me probleme / tepricës së
kredisë (bruto)” llogaritet në nivel më të ulët se
në tremujorin e parë të vitit (4.3% kundrejt
4.7%). Gjithashtu, në tremujorin e dytë sistemi
bankar regjistron “shpenzime për provigjone”
prej 132 milionë lekësh, nga 500 milionë lekë
për tremujorin e parë dhe treguesi “fonde rezervë
për humbjet nga kreditë / teprica e kredisë (bruto)”
llogaritet 3.3 për qind nga 3.7 për qind, në
tremujorin e parë. Tendenca në rënie e raporteve
të mësipërme flet për cilësi të kënaqshme të
investimeve të sistemit në kredidhënie.

Në tremujorin e dytë, sistemi bankar
prezantohet me fitim rreth 1 miliard e 346 milionë
lekë, i cili është pak më i lartë krahasuar me
tremujorin e parë, por më i ulët se i njëjti  tremujor
i vitit 2003. Nga analiza rezulton se sistemi
bankar në këtë tremujor ka patur një performancë
më të mirë në drejtim të aktivitetit kryesor sesa
tremujorin e parë të vitit. Gjithashtu, edhe
shpenzimet për provigjone kanë qenë disa herë
më të ulëta, duke u shfaqur si një shpjegues i
rëndësishëm i dinamikës më pozitive të rezultatit
neto në krahasim me një tremujor më parë.

Përsëri, elementet kryesore që kanë kontribuar
në rezultatin neto të sistemit bankar dhe në
dinamikën e tij krahasuar me periudhat e
mëparshme, konsistojnë në rezultatin nga
aktiviteti kryesor dhe aktivitetet e tjera.

Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2003,
sikurse u citua më sipër, rezultati neto paraqitet
më i ulët si rrjedhojë e rezultatit neto më të ulët
nga interesat dhe i shpenzimeve më të larta të
veprimtarisë. Ndoshta, këtu është rasti për të
theksuar që ky vrojtim mund të paraqesë në
vetvete fenomene pozitive, të tilla si rritja e
konkurrencës në sistemin bankar, e cila mund
shprehet si në formën e rënies së fitimit apo
edhe të zgjerimit të aktivitetit të bankave në
tërësi (reflektuar në nivelin më të lartë të
shpenzimeve të veprimtarisë).

Nga analiza sipas grupbankave, grupi G3 i
bankave evidenton një rezultat shumë të mirë
prej 2,542 milionë lekësh, pasuar nga grupi G1
me rreth 75 milionë, ndërsa grupi G2 i bankave
paraqet një rezultat neto negativ prej rreth 66
milionë lekësh.

Në këtë tremujor, kthyeshmëria nga aktivet
mesatare (ROA) në bazë vjetore rezulton në
nivelin 1.32 për qind. Treguesi në fjalë vlerësohet
i mirë dhe brenda kufijve të pranueshëm. Në
krahasim me periudhat e mëparshme vërejmë një
qëndrueshmëri të ROA, gjë që shprehet edhe
nëpërmjet luhatshmërisë së ulët të saj dhe trendit
në rritje respektivisht me 6 dhe 8 pikë bazë ndaj
tremujorit të parë të vitit 2004 dhe fundit të vitit 2003.

Treguesi tjetër i rëndësishëm i rentabilitetit, ROE,
prezantohet i qëndrueshëm dhe me një trend
të lehtë në rritje krahasuar me periudhat e
mëparshme. Edhe për këtë tregues, ndikimi vjen
nga rritja me ritme të larta e rezultatit neto në
krahasim me kapitalin mesatar aksioner, ndërsa
ky i fundit llogaritet rreth 0.7 për qind më i lartë
se një periudhë më parë.

Për një panoramë më të qartë të rentabilitetit të
sistemit bankar nga veprimtaria kryesore, si edhe
të dinamikës së ekuilibrit ndërmjet mbledhjes
së burimeve për të cilat paguhet interes dhe të
investimit në aktive që fitojnë interesa, më
poshtë jepen tabelat 5 dhe 6.
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Në fund të tremujorit të dytë të vitit, niveli i
kapitalit aksioner për sistemin shënon vlerën
23.3 miliardë lekë ose rreth 640 milionë lekë
më shumë se në fund të tremujorit të
mëparshëm. Në sistem dallojnë 9 banka
(kryesisht të G1) me rënie të niveleve të kapitalit
aksioner, ndërkohë që është Banka e
Kursimeve me kontributin më të madh në
kapitalin e sistemit.

Kjo e fundit jep ndikimin kryesor edhe brenda
grupit (G3), i cili njeh rritje të kapitalit aksioner
(rreth 875 milionë lekë) krahasuar me tremujorin
e parë, krahas dy grupeve të tjera (G1, G2) të
cilat njohin rënie të niveleve të tij (rreth 235
milionë lekë).

Një vështrim në strukturën e kapitalit aksioner
të sistemit, shpjegon dhe kontributin e
elementeve përbërëse në rritjen modeste të
niveleve të tij. E cilësojmë modeste rritjen e
kapitalit aksioner të sistemit, për faktin se kjo e
fundit bëhet pothuaj në të njëjtat nivele si dhe

në tremujorin e mëparshëm  (rreth  670 milionë
lekë). Në treguesin e sistemit3 kapitali i paguar
vazhdon të ruajë peshën kryesore (67%) me
një kontribut vetëm 335 milionë lekë, ndërkohë
që fitimi i periudhës ushtrimore ruan ndikimin
kryesor me rreth 1.3 miliardë lekë dhe rritja e
diferencave të rivlerësimit ruan efektin negativ
me rreth 800 milionë lekë në nivelet e kapitalit.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për
sistemin bankar njeh rënie, rreth 3 pikë
përqindjeje. Kështu, nga 30.1 për qind që
evidentohej ky tregues në tremujorin e
mëparshëm, në periudhën që analizojmë ai
(treguesi) evidentohet 27 për qind.

Ndikimin kryesor në rënien e raportit të
mjaftueshmërisë së kapitalit e jep rritja e
konsiderueshme e aktiveve të klasifikuara sipas
rrezikut, me rreth 6.6 miliardë lekë ose rreth 10
për qind, ndërkohë që nivelet e kapitalit
rregullator njohin rënie rreth 0.2 miliardë lekë
ose 1 për qind5.

3 Kapitali aksioner.
4 Peshat në përqindje të kapitalit të paguar llogariten duke marrë në konsideratë edhe diferencat e rivlerësimit.
5 Ndikimin kryesor në rënien e niveleve të kapitalit rregullator e jep rritja e diferencave të rivlerësimit debitore si element
zbritës i kapitalit bazë.
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Analiza e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit
sipas grupbankave dallon nivelin më të lartë të
treguesit në bankat e G1 dhe nivelin më të ulët
në bankat e G2.

Kjo gjen shpjegim në faktin që bankat e G1, të
cilësuara si banka “të vogla”6, ndonëse
evidentojnë rritje të aktiveve me rrezik, krahasuar
me tremujorin e mëparshëm (rreth 1.5 miliardë
lekë ose 17 për qind) vazhdojnë të ndërmarrin
më pak aktivitete me rrezik, krahasuar me dy
grupbankat e tjera të sistemit. Ndërkohë, bankat
e G2  investojnë pjesën më të madhe të aktiveve
të tyre në kredidhënie – aktiviteti më me rrezik
për një bankë, por ruajnë dhe nivele modeste të
kapitalit rregullator.

Treguesit e kapitalit ndonëse i evidentojnë
bankat e sistemit mbi normën minimale të
mjaftueshmërisë, dallojnë disa banka me nivele
të afërta me ato të normës minimale të lejuar
(12 për qind) dhe disa të tjera me nivele të kapitalit
bazë nën ato minimale të kërkuara. Kjo e fundit
do të diktonte nevojën e shtesës për kapital për
bankat e sistemit, me qëllim monitorimin më të
mirë të rreziqeve që ndërmarrin ato (bankat).

Niveli i aktiveve likuide7 ndaj totalit të aktiveve
për bankat e sistemit, edhe në tremujorin e dytë
të vitit, evidenton nivel të kënaqshëm si dhe gjatë
tremujorit të mëparshëm. Ky tregues shënon
nivelin mbi 37 për qind dhe flet për nivel të
konsiderueshëm të aktiveve likuide në aktivet
e bankave, ndërkohë që niveli shumë i lartë i tij
për disa banka të sistemit flet për pasivitet të
tyre në tregun e kredidhënies.

Po kështu, treguesi i aktiveve afatshkurtra ndaj
pasiveve afatshkurtra për sistemin vazhdon të
evidentojë nivel të kënaqshëm, 104 për qind në
këtë tremujor, ndonëse të shoqëruar me një
rënie prej rreth 9.2 pikë përqindjeje krahasuar
me tremujorin e mëparshëm.

Ndikimin kryesor në rënien e treguesit e jep
rënia e aktiveve afatshkurtra rreth 7 për qind
(ose rreth 11 miliardë lekë), ndërkohë që pasivet
afatshkurtra rriten rreth 1 për qind (ose 1.3
miliardë lekë).

Në mbyllje, sistemi bankar shqiptar edhe gjatë
tremujorit të dytë të vitit vlerësohet në gjendje
relativisht të mirë financiare.

6 Sipas madhësisë së aktiveve.
7 Në zërin “aktive likuide” përfshihen: mjetet monetare, marrëdhëniet me BSH-llogari të tjera, bonot e thesarit,
marrëdheniet me bankat,institucionet e kreditit dhe institucione të tjera financiare dhe letrat me vlerë (neto).
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Ekonomia shqiptare ka njohur një impuls
rimëkëmbjeje të rritjes ekonomike gjatë vitit 2003.
Zhvillime pozitive janë regjistruar në drejtim të
konsolidimit të stabilitetit makroekonomik, të
rritjes ekonomike si dhe të një zhvillimi të
shëndoshë të sistemit financiar në vend. Rigjallërimi
i aktivitetit ekonomik dhe rritja me 6 % e prodhimit
të brendshëm bruto në terma reale është konfirmuar
nga të gjithë sektorët e ekonomisë, por kryesisht
është shfaqur në sektorë të tillë si ndërtimi,
transporti dhe shërbimet, që janë sektorët më
dinamikë të ekonomisë shqiptare.

Viti 2003 është karakterizuar nga një nivel i ulët
inflacioni, brenda intervalit objektiv prej 2-4 për
qind. Niveli i inflacionit në muajin dhjetor ka qenë
3.3 për qind, brenda objektivit të Bankës së
Shqipërisë. Përveç faktorëve të ndryshëm, ky nivel
i ulët ka ardhur nga një administrim i kujdesshëm
i kërkesës së brendshme si rezultat i politikave
ekonomike bazë, asaj fiskale dhe asaj monetare.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka
qenë një politikë e zbutur gjatë vitit 2003. Një
tendencë e tillë do të vazhdojë edhe gjatë vitit
2004, dhe kohët e fundit është reflektuar edhe
me uljen e normës bazë të interesit në ekonomi.
Duke filluar nga prilli i vitit 2003, norma e interesit
që zbatohet për Marrëveshjet e Riblerjes (Repo)
është ulur me 2.5 për qind. Norma e Repo-s prej
6 për qind, që u vendos me datë 12 maj 2004,
është më e ulta që mund të ketë qenë ndonjëherë
në ekonominë shqiptare. Politika monetare synon
të reduktojë koston e huamarrjes në ekonomi si
dhe të ruajë stabilitetin financiar dhe atë të çmimeve.

Në fund të vitit 2003, rezerva valutore të Bankës
së Shqipërisë arriti shumën prej 1.03 miliard usd,
duke mbuluar një periudhë importesh prej 4.7 muaj.
Banka e Shqipërisë vazhdon të mbajë pikëpamjen
e saj për një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Kjo
është reflektuar në ato pak raste kur Banka e
Shqipërisë ka ndërhyrë në tregun e këmbimit valutor
gjatë gjysmës së parë të vitit 2003, ku blerja e
valutës pothuajse është katërfishuar në krahasim
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BOTUAR NË GLOBAL BANKING & FINANCIAL POLICY REVIEW 2004/2005,
EUROMONEY YEARBOOKS

me atë të gjysmës së dytë të vitit.

Megjithatë, kjo nuk e pengoi që monedha e vendit
të mbiçmohej kundrejt euros dhe dollarit
amerikan, me një tendencë të fortë mbiçmimi
në gjysmën e dytë të vitit. Mbiçmimi i monedhës
vendase ishte një nga faktorët që solli uljen e
normës së interesit nga Banka e Shqipërisë me
2.0 për qind gjatë vitit 2003.

Treguesit monetarë janë realizuar në përgjithësi
sipas parashikimeve të programit monetar të
Bankës. Norma vjetore e rritjes së depozitave në
lek ka qenë 19.1 për qind në fund të vitit, e cila
është shumë më e lartë se normat vjetore të viteve
të mëparshëm.

Teprica e kredisë është rritur me 11.9 miliardë
lekë ose 30.9 për qind. Kredia e re është rritur
50 për qind, ndërkohë që 76 për qind është në
valutë. Raporti midis kredisë dhe prodhimit të
brendshëm bruto (PBB) është ende i ulët, në
masën prej afro 7 për qind.

Gjatë vitit 2003 dhe në fillim të vitit 2004, sistemi
bankar ka patur zhvillime të rëndësishme. Hyrja
në treg e dy bankave të reja me kapital shqiptar
u shoqërua menjëherë me privatizimin e
suksesshëm të Bankës së Kursimeve nga
Raiffeisen Zentralbank (RZB), Austri. Aktualisht,
sistemi bankar shqiptar përbëhet gjithsej nga 16 banka.

Banka e Shqipërisë ka bërë një hap të madh në
drejtim të procesit të reformave të sistemit bankar
drejt standarteve ndërkombëtare, me synimin për
të zhvilluar dhe përsosur infrastrukturën bankare
të vendit. Sistemi RTGS, që u përurua në fillim të
marsit 2004, mund të konsiderohet si shtylla e krejt
infrastrukturës së sistemit bankar.

Banka e Shqipërisë ka treguar tashmë ambicien
e saj për t’u afruar me standardet e Bankës
Qendrore Europiane. Prandaj, ndryshimet dhe
amendamentet e rregulloreve të saj po synojnë
arritjen e këtij objektivi.
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1. HYRJE

Dekadën e fundit është vënë re një prirje e
bankave qendrore për të qenë gjithnjë e më
shumë të hapur ndaj publikut përsa i përket punës
dhe procesit të vendimmarrjes. Transparenca
është bërë një çështje e rëndësishme e bankingut
qendror dhe rëndësia e saj për politikën monetare
është një temë e trajtuar gjerësisht në literaturën
akademike të bankave qendrore. Ajo merr më
shumë rëndësi sidomos në implementimin e
regjimit të shënjestrimit të inflacionit. Gjerësisht
pranohet se transparenca është e rëndësishme
për politikën monetare në dy drejtime kryesore:
rritjen e përgjegjshmërisë dhe rritjen e efektivitetit
të politikës monetare. Por, duhet patur gjithmonë
kujdes që transparenca të mos kthehet në qëllim
në vetvete. Ajo është dhe duhet të mbetet një
mjet për të përmbushur objektivin final të politikës
monetare.

Banka e Shqipërisë e ka vlerësuar rëndësinë e
transparencës për politikën monetare dhe i ka
kushtuar rëndësi punës për rritjen e nivelit të saj,
sidomos vitet e fundit. Me këtë material është
përpjekur të jepet një vlerësim për nivelin e
transparencës së Bankës së Shqipërisë sot,
duke e krahasuar atë me bankat e tjera qendrore
dhe me nivelin e transparencës së vetë Bankës
së Shqipërisë përpara vitit 1997. Kjo bëhet e
mundur me anë të një indeksi transparence, të
ngjashëm nga natyra me indekset e pavarësisë.
Vlerat e tij për Bankën e Shipërisë tregojnë një
rritje të konsiderueshme të transparencës së saj,
krahasuar me periudhën përpara vitit 1997 dhe
një nivel relativisht të mirë, 8.5 nga 15 gjithsej,
krahasuar me bankat e tjera qendrore, duke
konsideruar edhe stadin e zhvillimit ekonomik
dhe atë të sistemit financiar në Shqipëri.

Materiali është organizuar në mënyrë të tillë: Në
seksionin e dytë trajtohet rëndësia e
transparencës për bankën qendrore. Në
seksionin e tretë jepet përkufizimi i

transparencës. Në seksionin e katërt paraqitet
llogaritja e indeksit të transparencës për Bankën
e Shqipërisë. Seksioni i pestë trajton të kuptuarit
e publikut në Shqipëri, si përmasë e  rëndësishme
e  transparencës, si dhe rolin e ndërmjetësve në
tejçimin e informacionit. Së fundi, seksioni i
gjashtë konkludon.

2. RËNDËSIA E
TRANSPARENCËS

Ekonomistët mbështesin gjerësisht mendimin se
transparenca është e rëndësishme për një bankë
qendrore për dy arsye: rritjen e përgjegjshmërisë
së saj lidhur me pavarësinë dhe rritjen e
efektivitetit të politikës monetare.

2.1 TRANSPARENCA DHE
PËRGJEGJSHMËRIA

Transparenca është një element që ndihmon
rritjen e përgjegjshmërisë në kushtet kur niveli i
pavarësisë në hartimin e politikës monetare është
i lartë. Duke pasur parasysh prirjen e politikanëve
për të përdorur politikën monetare për interesat
e tyre afatshkurtër, dekadat e fundit po bëhet
gjithmonë e më qartë që bankat qendrore kanë
nevojë për një shkallë të konsiderueshme
pavarësie për të kryer detyrën e tyre në mënyrë
sa më efektive. Nga ana tjetër, kjo pavarësi duhet
të shoqërohet me përgjegjshmëri kundrejt
shoqërisë, ose të paktën kundrejt përfaqësuesve
të zgjedhur të saj. Për të siguruar
përgjegjshmërinë e një banke qendrore të pavarur
krijohen marrëveshje të veçanta. Megjithatë,
cilatdo qofshin marrëveshjet për një
pëgjegjshmëri demokratike të bankës qendrore,
efekti i tyre është i kufizuar pa transparencën
sepse informacioni që lidhet me sjelljen e bankës
qendrore është i rëndësishëm për të gjykuar mbi
punën e saj (Eijffinger, Hoeberichts, 2000).
Transparenca ndihmon që publiku të kuptojë se
çfarë bën banka qendrore dhe pse, duke i dhënë

TRANSPARENCA E BANKËS SË SHQIPËRISË
NGA SOFIKA NOTE, DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE
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kështu mundësinë atij të vlerësojë performancën
e saj. Kështu, një bankë qendrore duhet të
raportojë në intervale periodike për performancën
e kaluar dhe për planet e politikës monetare në
të ardhmen. Për vetë rolin e saj në rritjen e
përgjegjshmërisë, transparenca nuk duhet lënë
në zgjedhjen e bankës qendrore. Është e
nevojshme që ligji të përcaktojë procedura të
caktuara për shpjegimin e veprimeve të politikës
monetare nga ana e bankës qendrore.

2.2   TRANSPARENCA, KREDIBILITETI
DHE EFEKTIVITETI I POLITIKËS
MONETARE

Nevoja për transparencë nuk lind vetëm nga
kërkesa për përgjegjshmëri ndaj një banke të
pavarur. Ajo, nëpërmjet përmirësimit të
besueshmërisë, rrit efektivitetin e politikës
monetare (Issing, 2001).

Transparenca siguron mbështetjen e gjerë të
publikut për arritjen e objektivit kryesor, duke e
shndërruar atë në një aleat të bankës qendrore.
Në këtë mënyrë, ajo ndikon në sjelljen e publikut
lidhur me pagat dhe me çmimet, duke lehtësuar
arritjen e objektivit final të politikës monetare.
Rëndësia e transparencës dhe e besueshmërisë
justifikohet edhe nga teoria e pritjeve racionale.
Duke marrë parasysh pritjet racionale, një bankë
plotësisht e besueshme mund të ndjekë një
politikë disinflacioniste, pa patur kosto të
padëshirueshme në papunësi (Taylor, 1983; Ball,
1991). Transparenca redukton asimetritë e
informacionit mbi gjendjen e ekonomisë dhe
perspektivën e vendimeve të politikës monetare
mes bankës qendrore dhe sektorit privat, duke
ndihmuar kështu në rritjen e parashikueshmërisë.
Shumica e bankave qendrore kontrollojnë normat
afatshkurtra të interesit, por, ashtu siç tregojnë
faktet teorike dhe empirike, janë normat afatgjata
të interesit ato që kanë më shumë rëndësi në
ekonomi. Normat afatgjata, ndër të tjera,
reflektojnë edhe pritjet për interesin afatshkurtër
në të ardhmen, si dhe primin e pasigurisë. Nëse
autoriteti monetar është më i qartë lidhur me
faktorët dhe kushtet që mund të ndikojnë politikën
monetare, atëherë pjesëmarrësit e tregut mund
të përmirësojnë pritjet e tyre për interesat në të
ardhmen. Gjithashtu, mirëinformimi për politikën
monetare mund të ulë edhe primin e pasigurisë
në normat e interesit. Si rrjedhojë, pas publikimit
të informacionit, lëvizjet e tregut i paraprijnë dhe
janë konsistente me veprimet që do të ndërmarrë

banka qendrore në vijim (Freedman, 2002). Në
këtë mënyrë, transparenca ndihmon në afrimin
e normave afatgjata të interesit drejt normës së
synuar nga hartuesit e politikës monetare.

3. PËRKUFIZIMI I
TRANSPARENCËS

Transparenca është një koncept i gjerë dhe jo i
lehtë për t’u përkufizuar. Shumë autorë japin
përcaktime të ndryshme të transparencës,
megjithatë në literaturën mbi politikën e bankave
qendrore mund të dallohen dy të tillë. Geraats
(2000) e përkufizon transparencën e bankës
qendrore si shkallën e dhënies së informacionit
mbi procesin e politikës monetare. Publiku duhet
të zotërojë të njëjtin informacion që përdor edhe
banka qendrore për realizimin e politikës
monetare. Sipas këtij përcaktimi, sa më shumë
informacion të japë një bankë qendrore, aq më
shumë transparente është ajo. Ky përkufizim i
transparencës mund të konsiderohet si shumë i
gjerë dhe çdokush që i futet më thellë çështjes
së transparencës mund të kuptojë se vetëm të
japësh informacion dhe të jesh i hapur me
publikun nuk sjell efektet e dëshiruara për bankën.

Winkler (2000), shkon më tej në përcaktimin e
transparencës. Ai e përkufizon atë si “shkalla e
të kuptuarit të procesit të politikës monetare dhe
vendimeve të saj nga publiku”. Sipas Winkler,
vetëm dhënia e informacionit nuk është
transparencë. Ajo arrihet atëherë kur publiku e
kupton informacionin e dhënë nga banka
qendrore. Winkler dallon 3 aspekte të
transparencës, vërtetësinë e informacionit të
dhënë, qartësinë e tij dhe të kuptuarit e njëjtë të
informacionit nga publiku dhe nga banka
qendrore.

Vërtetësia e informacionit nënkupton që
informacioni i dhënë nga banka qendrore për
publikun duhet të jetë i njëjtë me informacionin
që qarkullon brenda vetë bankës qendrore, pa
ndryshime apo cungime të qëllimshme të tij. Ky
aspekt i transparencës sipas Winkler është deri-
diku i njëjtë me përkufizimin e transparencës nga
Geraats.

Që informacioni të jetë i qartë do të thotë që ai
të thjeshtohet, të strukturohet dhe t’i
komunikohet publikut në mënyrë të tillë që të
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mos lihet vend për keqinterpretime. Qartësia e
informacionit bëhet sidomos e rëndësishme kur
ai iu paraqitet auditoreve të ndryshme.

Të kuptuarit e njëjtë të informacionit nënkupton
që informacioni i dhënë nga banka qendrore, në
mënyrë që të jetë efektiv, duhet të kuptohet dhe
interpretohet nga publiku ashtu siç kuptohet dhe
interpretohet nga vetë banka qendrore. Kjo kërkon
një shkallë të caktuar të formimit të publikut, e
cila mund të vijë si rrjedhojë e vetë interesimit të
tij ose si rezultat i veprimtarisë së vetë bankës
për të nxitur këtë edukim.

Skema e paraqitur në figurën 1, tregon rrugën e
informacionit që del nga banka qendrore për te
publiku në çdo hap të procesit të hartimit dhe të
zbatimit të politikës monetare, si dhe efektet e
tij në krijimin e pritjeve të publikut dhe për
rrjedhojë, në rezultatin final të politikës monetare.
Shigjetat me vija të ndërprera përfaqësojnë
informacionin që merr publiku nga banka

qendrore, i cili, në mënyrë që të kemi të bëjmë
me transparencë, duhet t’i ketë të tre aspektet:
vërtetësi, qartësi dhe të kuptuarit e njëjtë.
Shigjetat me pika tregojnë krijimin e pritjeve të
publikut dhe ndikimin e tyre në arritjen e rezultatit
të politikës monetare.  Në mënyrë që pritjet e
publikut të jenë sa më racionale, ai duhet të marrë
informacion nga të gjitha hallkat e procesit të
politikës monetare. Kështu, publiku duhet të dijë
se cilat janë objektivat e bankës qendrore, cila
është strategjia e politikës monetare për të arritur
këta objektiva, si dhe si e pse merren vendimet
mbi veprimet e bankës. Publiku duhet të ketë
mundësi për të zotëruar edhe informacionin bazë
mbi të cilin banka qendrore bazon vendimin e saj.
Kalimi i një pjese të konsiderueshme të të gjithë
informacionit nga banka qendrore tek publiku,
realizohet nga ndërmjetësit, kryesisht media. Si
rrjedhojë, edhe ata kanë ndikimin e tyre, ndonjëherë
edhe të madh, në formimin e pritjeve të publikut.
Rezultati përfundimtar është rezultant i veprimeve
të bankës qendrore dhe i pritjeve të publikut.
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4. LLOGARITJA E INDEKSIT TË
TRANSPARENCËS

Transparenca e bankës qendrore është një
koncept cilësor. Ta matësh atë nga ana sasiore
nuk është e lehtë. Ekonomistë të ndryshëm janë
përpjekur ta masin transparencën nëpërmjet
indekseve, llogaritja e të cilëve bazohet në ngritjen
e disa pyetjeve dhe vlerësimin e përgjigjeve
përkatëse me pikë. Ndër autorët e këtyre
indekseve mund të përmendim: Eijffinger, De
Haan, Amtenbrink (1999), Gros & Bini-Smaghi
(2001), Eijffinger & Geraats (2003), De Haan &
Amtenbrink (2003). Për të matur transparencën
e Bankës së Shqipërisë është zgjedhur indeksi
i krijuar nga Eijffinger dhe Geraats (2003), pasi
është më i plotë dhe më gjithëpërfshirës, duke e
trajtuar transparencën në më shumë aspekte,
ndërkohë që autorët e tjerë përqendrohen në
aspekte apo grupaspekte të veçanta.

4.1  METODOLOGJIA E LLOGARITJES
SË INDEKSIT

Në llogaritjen e indeksit të transparencës,
Eijffinger dhe Geraats (2003) e konsiderojnë
transparencën si “shtrirja e dhënies së
informacionit nga banka qendrore, i cili ka të
bëjë me procesin e hartimit dhe të zbatimit të
politikës monetare”. Autorët identifikojnë disa
lloje të transparencës, ku secili i përket një hallke
të caktuar të procesit të realizimit të politikës
monetare. Si rrjedhojë, ata përcaktojnë më parë
fazat e ndryshme të procesit të marrjes së
vendimit në politikën monetare dhe më pas, llojin
e transparencës që i përket secilës prej tyre.
Nga ky këndvështrim, autorët identifikojnë 5 lloje
të transparencës: transparencën politike (të
objektivit), transparencën e të dhënave dhe
modeleve, transparencën proceduriale (të marrjes
së vendimeve), transparencën e veprimeve dhe
transparencën operacionale. Një  përparësi e
rëndësishme e indeksit mund të konsiderohet
pikërisht dallimi që ai bën mes llojeve të
ndryshme të transparencës, duke mundësuar
analiza të mëtejshme mbi rolin që luan ajo në
procesin e marrjes së vendimeve të politikës
monetare.

1. Transparenca politike (e objektivit),
ka të bëjë me qartësinë e objektivave të politikës
monetare. Ajo përfshin përkufizimin e qartë të
objektivit formal të politikës monetare,
përcaktimin e prioritetit në rast se ka disa
objektiva që krijojnë konflikt me njëri-tjetrin, si
dhe përcaktimin sasior të objektivit përfundimtar.
Transparenca politike nxitet nga marrëveshjet
institucionale, si pavarësia e bankës qendrore,
marrëveshjet (kontratat) e bankës qendrore dhe
mekanizmi i anashkalimit të veprimeve të bankës
qendrore, sepse ato minimizojnë influencën apo
presionet politike të tepruara në arritjen e
objektivit/objektivave të politikës monetare.

2. Transparenca e të dhënave
ekonomike dhe modeleve lidhet me dhënien e
informacionit ekonomik që përdoret në hartimin
dhe në zbatimin e politikës monetare. Ajo
përfshin transparencë në lidhje me të dhënat
ekonomike që shfrytëzon banka qendrore,
modelet që ajo përdor për të ndërtuar
parashikimet ekonomike apo për të vlerësuar
ndikimin e vendimeve të saj, dhe parashikimet e
brendshme në të cilat ajo mbështetet.

3. Transparenca proceduriale (e
vendimmarrjes) ka të bëjë me mënyrën se si
merren vendimet e politikës monetare. Kjo
transparencë arrihet nëpërmjet publikimeve të
strategjisë së politikës monetare1, të protokollit
dhe të votave emërore të mbledhjeve të organit
vendimmarrës.

4.  Transparenca e veprimeve
nënkupton shpejtësinë e shpalljes së vendimeve
të politikës monetare. Përveç kësaj, ajo përfshin
edhe shpjegimin e vendimit dhe prirjen e politikës
monetare apo veprimet e mundshme që mund
të ndërmerren në të ardhmen.

5. Transparenca operacionale lidhet me
implementimin e politikave të veprimeve të
bankës qendrore. Ajo përfshin vlerësimin e arritjes
së objektivave operacionalë të politikës
monetare, dhënien e informacionit mbi
çrregullimet makroekonomike (të papritura) që
ndikojnë në mekanizmin e transmisionit të
politikës monetare, si dhe vlerësimin e
rezultateve të politikës monetare në

1 Me strategji të politikës monetare do të kuptohet kuadri i përgjithshëm i saj: objektivat finalë, të ndërmjetëm dhe
operacionalë të politikës monetare dhe mënyra e arritjes së tyre, si dhe instrumentet e politikës monetare.



42

këndvështrimin e objektivave të saj
makroekonomikë.

Pesë llojet e mësipërme të transparencës mund
të evidentohen edhe në skemën e paraqitur në
figurën 1, në seksionin e dytë. Secilës shigjetë
me vija të ndërprera që përfaqëson kalim
informacioni nga banka qendrore te publiku, në
çdo hallkë të procesit të politikës monetare, i
është vendosur një numër që përkon me një nga
llojet e transparencës, të përshkruara më lart.

Për secilin nga pesë aspektet e transparencës
të shtjelluar më sipër, ngrihen nga tre pyetje mbi
llojin, sasinë dhe cilësinë e informacionit që
publikohet. Në varësi të përgjigjeve, vendosen 0
ose 1 pikë. Në disa raste ka edhe vlerësim të
ndërmjetëm, prej 0.5 pikësh. Për ndërtimin e këtij
indeksi në rastin e bankës tonë qendrore, u mor
edhe mendimi i disa specialistëve të Bankës së
Shqipërisë. Indeksi është llogaritur për vitin 2004
dhe për periudhën përpara vitit 1997. 2 Në tabelën
1, paraqitet përmbledhja e indekseve të
transparencës për Bankën e Shqipërisë, së
bashku me indekset e transparencës për bankat
të tjera qendrore, të llogaritur nga Eijffinger dhe
Geraats.

Siç shihet edhe nga tabela, vlera e indeksit të
transparencës së Bankës së Shqipërisë është e

krahasueshme me indeksin e bankave të tjera
qendrore. Nëse e analizojmë transparencën
sipas nëndarjeve të bëra  nga vetë autorët e
indeksit, vëmë re se Banka e Shqipërisë
vlerësohet mirë përsa i përket nivelit të
informacionit të dhënë mbi objektivat e politikës
monetare (transparenca politike), vendimet e
marra dhe veprimet e mundshme në të ardhmen
(transparenca e veprimeve) dhe vlerësimin e
objektivave finalë dhe operacionalë (transparenca
operacionale). Ndërkohë sasia e informacionit
lidhur me të dhënat, modelet dhe parashikimet
(transparenca e të dhënave) dhe me mënyrën e
marrjes së vendimeve të politikës monetare
(transparenca e vendimmarrjes) është në nivele
më të ulëta krahasuar me banka të tjera qendrore.

Përcaktimi nga ana sasiore i transparencës
mundëson krahasimin mes bankave të ndryshme
qendrore. Do të ishte me interes të krahasohej
transparenca e Bankës së Shqipërisë me banka
qendrore të vendeve që janë më afër nivelit të
zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, por aktualisht
nuk disponohen indekse të transparencës së
këtyre bankave. Megjithatë, duke patur parasysh
synimin e Bankës së Shqipërisë për t’iu përafruar
modelit të bankave qendrore të vendeve të
zhvilluara, sidomos Bankës Qendrore Evropiane,
krahasimi në vazhdimësi i transparencës me
këto banka është më i rëndësishëm.

2 Llogaritja e indeksit për Bankën e Shqipërisë jepet në aneksin e këtij artikulli (faqe 51).
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4.2 PROBLEMET E INDEKSIT (KUFIZIMET
NË METODOLOGJI)

Gjatë llogaritjes së indeksit të transparencës për
Bankën e Shqipërisë dalin në pah jo vetëm
kufizime metodologjike të përgjithshme (që vlejnë
për të gjitha bankat qendrore), por edhe probleme
specifike për rastin e Shqipërisë. Kështu, indeksi
i Eijffinger dhe Geraats, ashtu si edhe indekse
të tjera të ngjashme, vlerëson transparencën
vetëm në drejtim të sasisë së informacionit të
dhënë dhe shumë pak në drejtim të cilësisë/
qartësisë së tij. Ai nuk merr parasysh të kuptuarit
e këtij informacioni nga publiku apo agjentët, që
është një aspekt i rëndësishëm i transparencës
(Winkler, 2000). Kështu, një vlerë e lartë e këtij
indeksi nënkupton një dhënie të madhe
informacioni, por kjo nuk do të thotë se
transparenca ka ndihmuar maksimalisht në
rritjen e efektivitetit të politikës monetare apo në
rritjen e përgjegjshmërisë së bankës qendrore.
Një mangësi tjetër e këtij indeksi është edhe
përfshirja e  aspekteve të transparencës, që
aktualisht janë të debatueshme në rrethin e

ekonomistëve dhe të bankierëve qendrorë dhe
që kanë të bëjnë me publikimin e votave emërore
apo të protokollit të mbledhjeve të njësisë që
merr vendimet e politikës monetare.4

Në vlerësimin e transparencës së Bankës së
Shqipërisë, një nga arsyet e vlerës së ulët të
indeksit, në krahasim me disa banka të tjera
qendrore, është edhe mungesa e informacionit
që sipas kritereve të indeksit duhet të publikohet.

Këtu mund të sjellim si shembull disa seri kohore
të cilat nuk publikohen sepse nuk ekzistojnë.
Gjithashtu, që banka qendrore të publikojë një
informacion të caktuar, ajo duhet të ketë një nivel
të konsiderueshëm konfidence në vërtetësinë apo
në saktësinë e tij. Kështu për shembull, banka
qendrore duhet të arrijë një saktësi të mirë të
parashikimeve të saj përpara se të fillojë
publikimin e tyre, në të kundërt mund të
rrezikohej  besueshmëria e saj.

Një problem tjetër në matjen e transparencës
me anë të këtij indeksi lind pasi ai merr parasysh

Tabela 1

3 Për bankat e tjera qendrore përveç BSH, indeksi është llogaritur nga Eijffinger dhe Geraats në vitin 2002.
4 Blinder etj. (2001) paraqet një diskutim më të hollësishëm lidhur me këtë çështje.
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edhe publikimin e informacioneve që aktualisht
mund të mos jenë të nevojshme për publikun
shqiptar. Jo të gjitha informacionet që mund të
japë një bankë qendrore kanë po të njëjtën rëndësi
për publikun shqiptar si për publikun në vendet e
tjera, kjo për vetë nivelin e zhvillimit të sistemit
financiar në Shqipëri dhe të përfshirjes së publikut
në të. Vlerësimi i transparencës bazuar vetëm
në sasinë e informacionit të dhënë nga Banka
Qendrore, do të ishte i paplotë. Për rrjedhojë,
lind e nevojshme që ky vlerësim të plotësohet
edhe me vlerësimin mbi të kuptuarit e publikut.

5. TË KUPTUARIT E PUBLIKUT
DHE ROLI I NDËRMJETËSVE NË
DHËNIEN E INFORMACIONIT

Shkalla e të kuptuarit të publikut lidhur me
politikën monetare dhe rolin e bankës qendrore
në ekonominë e vendit është një çështje të cilës
i është kushtuar vëmendje, për vetë rëndësinë
që paraqet për politikën monetare në arritjen e
objektivit kryesor, atë të stabilitetit të çmimeve.
Për të analizuar shkallën e të kuptuarit të publikut,
ky i fundit mund të grupohet në dy kategori bazë:
bizneset dhe konsumatorët. Është e
kuptueshme që këto dy grupe kanë nivele të
ndryshme interesi mbi atë se çka ndodh me
inflacionin, me kursin e këmbimit dhe me normat
e interesit. Bizneset, si prodhues/tregtues,
importues, si huamarrës dhe investues janë të
interesuar për të tre treguesit, duke përbërë
kështu grupin më të interesuar mbi ekonominë
e vendit në përgjithësi dhe në veprimtarinë e
Bankës së Shqipërisë në veçanti. Nga ana tjetër,
konsumatorët mund të jenë të interesuar
kryesisht për inflacionin, i cili mat fuqinë e tyre
blerëse. Çeliku dhe Nasto (2004), duke analizuar
një anketim të ndërtuar për këtë qëllim, arrijnë
në konkluzionin se është rritur njohja e publikut
me treguesin e inflacionit, i cili renditet
informacioni më me interes për konsumatorët
shqiptarë. Megjithatë, nuk mund të themi se
publiku shqiptar është i mirëinformuar mbi
Bankën e Shqipërisë dhe punën e saj. Këtë e
tregojnë edhe rezultatet e një vrojtimi të bërë në
tetor 2003, ku afërsisht gjysma e të anketuarve
nuk bënin mirë dallimin e përgjegjësive të Bankës
së Shqipërisë, të INSTAT-it dhe të Ministrisë së
Financave lidhur me inflacionin. Këto rezultate
nuk vijnë si rrjedhojë e mungesës së
informacionit, por e mungesës së interesit nga

ana e publikut për të thithur këtë informacion.
Mungesa e interesit të publikut vjen si pasojë e
mospërfshirjes në çështje që kanë të bëjnë me
kursin e këmbimit, me normat e interesit.
Konsumatori shqiptar nuk është shumë i lidhur
me sistemin bankar. Depozitat në bankat e nivelit
të dytë janë më shumë një mënyrë kursimi se
sa fitimi, kështu që norma e interesit nuk është
faktori kryesor. Kreditë konsumatore janë akoma
në fillimet e tyre, ndërkohë që kreditë hipotekare,
megjithëse në rritje, mbeten akoma zgjedhje e
një pjese të vogël të popullsisë, si rrjedhojë e të
ardhurave të pamjaftueshme. Nga ana tjetër,
efekti i të kuptuarit nga ana e publikut në politikën
monetare transmetohet nëpërmjet pritjeve, të cilat
aktualisht nuk mund të thuhet se reflektohen sa
duhet. Ndoshta për momentin ato nuk janë aq të
rëndësishme për mekanizmin e transmisionit më
shumë se sa për rritjen e kredibilitetit të Bankës
së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë ka organizuar leksione dhe
fushata sensibilizuese me qëllim rritjen e
njohurive të publikut dhe detyrat e rolin e saj në
ekonomi. Kjo është një gjë e mirë për sa kohë
që nuk kthehet qëllim ne vetvete. Përveç kësaj,
këto nisma janë produktive nëse zgjidhet një grup
i publikut të cilit ky informacion mund t’i vlejë në
një të ardhme të afërt, përndryshe efekti i
informacionit humbet.

Një faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon në të
kuptuarit e publikut është edhe mënyra e tejçimit
të informacionit të dhënë nga banka qendrore.
Edhe nëse banka qendrore jep informacion të
vërtetë dhe të shprehur qartë, ky informacion tek
publiku mund të mos transmetohet saktë. Kjo
ndodh për faktin se jo gjithmonë komunikimi i
bankës qendrore me publikun është i
drejtpërdrejtë, por realizohet nëpërmjet
ndërmjetësve, kryesisht medias, që ndër të tjera
është edhe udhëheqëse opinioni për publikun.
Kjo shton rreziqet e shtrembërimit të
informacionit, duke dobësuar kështu efektet
pozitive të transparencës. Si rrjedhojë është e
rëndësishme të vlerësohet se si ndërmjetësit
raportojnë për vendimet e bankës qendrore,
sepse ata mund të mos reflektojnë saktë
vendimet e marra nga banka qendrore dhe
arsyetimin që qëndron pas tyre.

Në shumicën e rasteve, reagimi i medias lidhur
me Bankën e Shqipërisë është nxitur nga kjo e
fundit. Artikujt ekonomikë lidhur me bankën
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qendrore vërehen kryesisht kur nga Banka e
Shqipërisë jepen deklarata ose konferenca për
shtyp. Në të tilla raste, gazetat publikojnë
informacionin e dhënë nga banka duke iu
përmbajtur me besnikëri materialit të shpërndarë
nga zëdhënësi apo fjalimit të përfaqësuesit të
bankës. Gjithashtu, në këta artikuj nuk mungojnë
gabimet logjike në shpjegimin e vendimeve të
Këshillit Mbikëqyrës, madje mund të hasen edhe
gabime të rëndomta shtypi, por që sjellin
keqinformim të publikut. Kjo është dhe një nga
arsyet që Banka e Shqipërisë është angazhuar
në organizimin e trajnimeve për gazetarët
ekonomikë. Gjithashtu, analizat dhe komentet
profesionale në fushën e bankingut qendror,
megjithëse të shtuara kohët e fundit, mbeten
ende të rralla.

Ndoshta për nivelin aktual të interesit të publikut,
cilësia e ndërmjetësimit nga media në
komunikimin e bankës qendrore me publikun
mund të mos jetë problem shumë i madh. Por,
me rritjen e nxitjes së publikut për të kuptuar
rolin dhe punën e Bankës së Shqipërisë, si dhe
me zhvillimin e tregut financiar dhe rritjes së
rëndësisë së pritjeve të publikut në mekanizmin
e transmisionit të politikës monetare, roli i medias
kthehet në një çështje shumë delikate.

6. KONKLUZIONE

Transparenca e bankës qendrore është një temë
shumë e trajtuar dekadat e fundit. E konsideruar
si element që ndikon veçanërisht në rritjen e
përgjegjshmërisë dhe me rritjen e efektivitetit të
politikës monetare, transparencës i kushtohet
shumë rëndësi, sidomos në kuadër të regjimit
të shënjestrimit të inflacionit. Në këtë material u

bë një përpjekje për të vlerësuar transparencën
e Bankës së Shqipërisë, duke përfshirë në
konceptin e saj jo thjesht dhënien e informacionit
por edhe të kuptuarit nga publikut të këtij
informacioni.

Aspekti i parë i transparencës, sasia e
informacionit të dhënë nga Banka e Shqipërisë,
u mat me anë të indeksit të transparencës
Eijffinger dhe Geraats (2003). Vlerat e indeksit
për Bankën e Shqipërisë të llogaritura për dy
periudha të ndryshme, para vitit 1997, rreth 2
pikë, dhe aktualisht, 8.5 pikë, tregojnë dukshëm
rritjen e nivelit të saj vitet e fundit. Indeksi i
transparencës prej 8.5 pikësh nga 15, nuk është
shumë i ulët në krahasim me banka të tjera
qendrore, duke qenë se vlera mesatare e indeksit
për bankat e tjera është 10.7 pikë. Ky indeks
mund të ishte edhe më i lartë nëse një pjesë e
informacionit, që sipas kritereve të indeksit duhej
të publikohej, nuk do të mungonte ose nuk do të
cilësohej si konfidencial për Bankën e Shqipërisë.
Për të patur një nivel indeksi më të lartë, përveç
të tjerash, duhet një punë më e madhe në drejtim
të sigurimit të një informacioni më të saktë,
publikimi i të cilit do të kishte vërtet efekte pozitive.

Të kuptuarit e publikut është një vlerësim, jo i
lehtë, cilësor i transparencës. Pavarësisht nivelit
aktual të të kuptuarit të publikut shqiptar, ai
mbetet i ulët, për vetë shkallën e zhvillimit të
vendit tonë, sidomos të sistemit financiar.
Interesimi i publikut për bankën qendrore dhe
rolin e saj ka ardhur në rritje, kryesisht nga
përfshirja e tij  në këtë sistem. Nga ana tjetër,
ajo për të cilën të kuptuarit e publikut ka rëndësi
janë pritjet, të cilat pa patur se ku të reflektohen
nuk e japin ende efektin e tyre në politikën
monetare.
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ANEKS: LLOGARITJA E INDEKSIT TË
TRANSPARENCËS PËR BANKËN E
SHQIPËRISË PËR PERIUDHËN PËRPARA
VITIT 1997 DHE PËR VITIN 2004.

1.a A ka formulim formal  të objektivit
(objektivave) të politikës monetare, me një
përcaktim të qartë prioriteti në rast se ka
shumë objektiva?

Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë është
vlerësuar me 1 pikë, pasi si objektivi formal, ashtu
edhe prioriteti i objektivave janë të parashikuara
qartë në ligjin nr. 8269, neni 3, pika 1.5

Përpara vitit 1997 vlerësimi është 0.5 pikë, pasi
në atë periudhë, megjithëse kishte përcaktim
formal të objektivave të politikës monetare, nuk
përcaktohej qartë prioriteti i tyre.

1.b A shprehet objektivi kryesor nga ana
sasiore?

Banka e Shqipërisë që nga viti 1999 ka shprehur
kufijtë sasiorë të objektivit final të politikës
monetare, dhe e ka publikuar atë, fillimisht në
raportet vjetore. Kohët e fundit shprehja e
objektivit të stabilitetit të çmimeve në terma
sasiorë është promovuar gjthnjë e më shumë.
Objektivi final është përcaktuar nga ana sasiore
në “Planin e zhvillimit afatmesëm të Bankës së
Shqipërisë”, si dhe në dokumentin e politikës
monetare që përpilohet në fillim të çdo viti dhe
që jep kuadrin e përgjithshëm të politikës
monetare për vitin në vazhdim. Duke menduar
se efekti i publikimit të objektivit final në terma
sasiorë është i njëjtë, pavarësisht se nuk ka
përgjegjësi ligjore për arritjen sasiore të tij, mendojmë
që për këtë kriter të jepet vlerësimi 1 pikë.

Për periudhën përpara vitit 1997 vlerësimi është
0 pikë, pasi objektivi kryesor nuk publikohej i
shprehur nga ana sasiore.

1.c A ka marrëveshje institucionale të
qarta ose kontrata mes autoritetit monetar
dhe qeverisë lidhur me pavarësinë e bankës
qendrore?

Banka e Shqipërisë gëzon pavarësi ligjorë të lartë.

(Cani, Baleta, 2002). Gjithashtu, megjithëse
mendohet që pavarësia reale mund të jetë më e
ulët se ajo ligjore, nuk ka patur raste të
kompromentimit të saj nga politika fiskale. Si
rrjedhojë, mendohet që vlerësimi i Bankës së
Shqipërisë në lidhje me këtë kriter të jetë i plotë,
pra 1 pikë.6

Në periudhën përpara vitit 1997, ligji për Bankën
e Shqipërisë nuk i atribuonte asaj nivel të lartë
pavarësie. Si rrjedhojë, për këtë kriter është
menduar të vendosen 0.5 pikë.

2.a A publikohen të dhënat ekonomike
të rëndësishme për politikën monetare?
Merren në konsideratë 5 variabla: oferta monetare,
inflacioni, PBB, norma e papunësisë dhe
përdorimi i kapaciteteve, për të cilat seria kohore
duhet të jetë me një frekuencë jo më të madhe
se 3 muaj.
Përsa i përket këtij kriteri, Banka e Shqipërisë
mund të vlerësohet me vetëm 0.5 pikë. Kjo pasi
vetëm për tre nga pesë treguesit e mësipërm
mund të gjenden të dhëna më frekuencë të
paktën tremujore. Kështu, për ofertën monetare
jepen të dhëna mujore, të publikuara në faqen e
internetit të Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu,
të dhënat mujore për inflacionin dhe ato tremujore
të papunësisë gjenden të publikuara si në faqen
e internetit të Bankës ashtu edhe në atë të
INSTAT-it. Duhet theksuar gjithashtu se arsyeja
e mospublikimit të të dhënave të tjera, ka të bëjë
me faktin që këto të dhëna nuk disponohen.

Përpara vitit 1997, vlerësimi për këtë kriter është
0 pikë, pasi vetëm dy prej pesë variablave të
mësipërm, inflacioni dhe oferta monetare,
publikoheshin me frekuencë jo më të madhe se
3 muaj.

2.b A e raporton Banka e Shqipërisë
modelin (modelet) formal makroekonomik
që përdor për analizat për politikën e saj?

Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë për
këtë kriter, pasi nuk publikohet asnjë model
makroekonomik.

Gjithashtu, vlerësimi përpara vitit 1997 është 0
pikë, pasi edhe në atë periudhë nuk publikohej

5 Sipas ligjit nr. 8269, neni 3, pika 1,  objektivi i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve.
Objektivat e tjerë të saj kushtëzohen nga objektivi kryesor.
6 Ligji për Bankën e Shqipërisë, neni, 1 pika 3.
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asnjë model makroekonomik, madje një model
i tillë  mund edhe të mos ekzistonte.

2.c A e publikon rregullisht parashikimin
e saj?

Parashikimi i inflacionit konsiderohet si
informacion konfidencial dhe si të tillë, Banka e
Shqipërisë nuk e publikon. Si rrjedhojë, vlerësimi
lidhur me këtë kriter është 0 pikë.

As në periudhën përpara vitit 1997 nuk publikohej
një informacion i tillë, si rrjedhojë vlerësimi lidhur
me këtë kriter është 0 pikë.

3.a A publikon Banka e Shqipërisë një
rregull të qartë apo një strategji që
përshkruan strukturën (kuadrin) e politikës
monetare?

Vlerësimi i Bankës së Shqipërisë lidhur me këtë
kriter është i plotë, 1 pikë, pasi strategjia e
politikës monetare bëhet publike, duke filluar nga
objektivat finalë, të ndërmjetëm dhe operacionalë
dhe si mund të arrihen ata, e deri tek instrumentat
e politikës monetare.

Përpara vitit 1997, nuk publikohej strategjia e
qartë dhe e plotë e politikës monetare. Si
rrjedhojë, vlerësimi për atë periudhë është 0 pikë.

3.b A publikon Banka e Shqipërisë një
raport të hollësishën të diskutimeve të
organit vendimmarrës (apo të shpjegimeve,
në rast të vendimmarrjes nga një person),
brenda një periudhe kohe të arsyeshme?

Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë
vlerësohet me 0 pikë, pasi  protokolli i diskutimeve
lidhur me marrjen e vendimeve të politikës
monetare aktualisht nuk publikohet.

Vlerësimi për periudhën përpara vitit 1997 është
gjithashtu 0 pikë, pasi edhe në atë kohë protokolli
i diskutimeve  lidhur me marrjen e vendimeve të
politikës monetare nuk publikohej.

3.c A publikon Banka e Shqipërisë se si
është arritur çdo vendim i organit
vendimmarreës mbi nivelin e instrumentit
apo objektivit kryesor operacional? (pyetja
lidhet me publikimin ose jo të votave, dhe
nëse po, a janë ato emërore)

Edhe për këtë kriter vlerësimi i Bankës së
Shqipërisë është 0 pikë, pasi votat në procesin
e marrjes së një vendimi mbi nivelin e instrumentit
apo të objektivit kryesor operacional nuk
publikohen.

As në periudhën përpara vitit 1997 nuk
publikoheshin votat në procesin e marrjes së
një vendimi mbi nivelin e instrumentit apo të
objektivit kryesor operacional, si rrjedhojë
vlerësimi është 0 pikë.

4.a A publikohen menjëherë vendimet
mbi rregullimet në instrumentat apo në
objektivat kryesorë operacionalë?

Vlerësimi për këtë kriter është i plotë, pra 1 pikë,
sepse vendimet mbi ndryshimet e instrumentit
të politikës monetare publikohen ditën e marrjes
së vendimit.

Ndryshe nga sot, vendimet mbi ndryshimet e
instrumentit të politikës monetare nuk
publikoheshin ditën e marrjes së vendimit. Si
rrjedhojë, vlerësimi për këtë kriter për periudhën
përpara vitit 1997 është  0 pikë.

4.b A ofron Banka e Shqipërisë shpjegim
kur shpall vendimet e politikës monetare?

Lidhur me këtë kriter është menduar që Banka e
Shqipërisë të vlerësohet me 0.5 pikë. Shpallja e
vendimeve të politikës monetare bëhet pothuajse
gjithmonë me shpjegime apo vlerësime, por nuk
mund të thuhet  se shpjegimi është gjithmonë i
plotë dhe i detajuar dhe nuk shoqërohet përherë
nga vlerësimi për të ardhmen.

Banka e Shqipërisë përpara vitit 1997 nuk e
shoqëronte marrjen e vendimit (në rast se e
shpallte atë në publik) me shpjegime të arsyeve
që çonin në marrjen e këtij  vendimi. Për këtë
arsye, vlerësimi për këtë periudhë është 0 pikë.

4.c A publikon Banka e Shqipërisë një
prirje/tendencë të qartë të politikës
monetare pas çdo mbledhjeje apo një
tendencë të qartë të mundshme të veprimeve
të mëvonshme (të paktën çdo tre muaj)?

Përsa i përket këtij kriteri, Banka e Shqipërisë mund
të vlerësohet me 0.5 pikë. Kjo pasi, pavarësisht
përmirësimeve të dukshme në këtë drejtim, dhënia
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e tendencës së politikës monetare nuk është e
detyrueshme të bëhet në mënyrë periodike.

Vlerësimi për këtë kriter për periudhën përpara
vitit 1997 është 0 pikë, pasi nuk bëhej publike
asnjë tendencë apo prirje e qartë e politikës
monetare.

5.a A vlerëson Banka e Shqipërisë
rregullisht se deri në çfarë mase objektivat
e saj operacionalë janë arritur?

Objektivat operacionalë të politikës monetare
aktualisht janë mjetet e brendshme neto të
Bankës së Shqipërisë dhe rezervat
ndërkombëtare neto të saj. Për këto objektiva
vendosen kufij sasiorë dhe përmbushja e tyre
vlerësohet në çdo dokument periodik të politikës
monetare, duke filluar nga ai mujor, deklarata
gjashtëmujore, e deri tek raporti vjetor. Si
rrjedhojë, për këtë kriter Banka e Shqipërisë
vlerësohet me 1 pikë.

Edhe pse mund të jepeshin shifra lidhur me
arritjen e objektivave operacionalë të politikës
monetare, mungontë shpjegimi i detajuar lidhur
me kete ceshtje.  Si rrjedhojë, për këtë kriter
Banka e Shqipërisë për periudhën përpara vitit
1997 vlerësohet me 0.5 pikë.

5.b A jep Banka e Shqipërisë rregullisht
informacion mbi çrregullimet (e papritura)
makroekonomike që ndikojnë proçesin e

transmisionit të politikës monetare?
Informacioni mbi çrregullimet makroekonomike,
të paprituara apo jo, jepet të paktën një herë në
tre muaj në raportet e politikës monetare. Por,
duke qenë se jo gjithmonë vlerësohet ndikimi i
tyre në mekanizmin e transmisionit dhe
mungojnë diskutimet mbi gabimet në
parashikimin e këtyre çrregullimeve, Banka e
Shqipërisë vlerësohet me 0.5 pikë për këtë kriter.

Përpara vitit 1997, lloji i mësipërm i informacionit
ose ka munguar, ose nuk ka qenë i shpeshtë. Për
këtë arsye vlerësimi për këtë kriter është  0 pikë.

5.c A jep rregullisht Banka e Shqipërisë
vlerësim të rezultateve të politikës nga
këndvështrimi i  objektivave makro
ekonomikë?

Vlerësimet e rezultateve të politikës monetare
nga këndvështrimi i objektivave makroekonomikë
të Bankës së Shqipërisë publikohen rregullisht,
por nuk shpjegohet në mënyrë të matshme nga
ana sasiore kontributi i politikës monetare në
arritjen e tyre. Si rrjedhojë, vlerësimi për këtë
kriter është 0.5 pikë.

Edhe për periudhën përpara vitit 1997, Banka e
Shqipërisë vlerësohet me 0.5 pikë, pasi
shpjegimet nuk kanë qenë të qarta sa duhet,
dhe përveç kësaj, mungonte edhe vlerësimi
sasior i kontributit të politikës moentare në
arritjen e objektivave makroekonomikë.
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HYRJE

Termin “marrëdhënie me publikun” e kemi hasur
për herë të parë në fjalimin e Tomas Jefersonit
me 1807 në Kongresin Amerikan.

Në fakt, aty nuk flitet prerazi për marrëdhënie
publike, por për marrëdhënie ndërkombëtare.
Sidoqoftë, konceptet për marrëdhëniet me
publikun që atëherë kanë evoluar, duke zënë një
vend të rëndësishëm në veprimtarinë e
përditshme të individit e të shoqërisë. Leksioni i
parë mbi marrëdhëniet me publikun është mbajtur
nga Edward Bernays në Universitetin e New York-
ut në vitin 1923.

Me marrëdhënie me publikun ne duhet të
kuptojmë përpjekjet e planifikuara e të
mbështetura mirë, për të ndërtuar e mbajtur në
nivel sa më të lartë raportin në mes të publikut
dhe institucionit, në këtë rast Bankës së
Shqipërisë. Si një nga funksionet kryesore të
menaxhimit, marrëdhëniet publike merren me
rritjen e mëtejshme të reputacionit të Bankës së
Shqipërisë në publikun e gjerë. Në këtë proces,
ato përcaktojnë se çfarë i duhet thënë publikut,
si dhe çfarë  mendon e thotë publiku për
institucionin në fjalë. Pra, ideja është që të
harmonizohen sa më mirë interesat e palëve.
Një pozicion delikat marrin marrëdhëniet me
publikun në rastet kur institucioni goditet në
momente krizash, siç ishte rasti i Bankës së
Kursimeve, ku klientët tërhoqën në një kohë të
shkurtër 17 miliardë lekë. E thënë me pak fjalë,
marrëdhëniet me publikun duhen kuptuar si
“shkenca” që kujdeset për reputacionin e Bankës
së Shqipërisë, me synimin që ajo të fitojë
sjelljen, mirëkuptimin dhe mbështetjen e publikut
të gjerë.

Një konceptim i tillë i marrëdhënieve me publikun
ka ndikuar në mënyrë të konsiderueshme në
rritjen e besueshmërinë tek Banka e Shqipërisë.

Duhet thënë se matja e performancës së

ROLI I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN NË AUDIENCAT E
BANKËS SË SHQIPËRISË
NGA PROF.ESMERALDA URUÇI, BLEDAR STRINIQI, MBA

marrëdhënieve me publikun nuk është e lehtë.
Njerëz të thjeshtë, por edhe specialistë të fushës
pyesin: Sa i matshëm është rezultati në këtë
aspekt?

Matja e efektivitetit të marrëdhënieve me publikun
është e lidhur me suksesin e programeve, të
strategjive, të aktiviteteve dhe të taktikave të
përdorura, duke analizuar “produktet” apo
“rezultatet” e dala.

Duke u ndalur pikërisht në matjen e efektivitetit,
studiuesi i njohur David W. Davenport, shkruan:
“Problemi më i madh në komunikim është
iluzioni se komunikimi është realizuar”. Pra,
komunikimi është sa i rëndësishëm aq edhe i
vështirë, për më tepër kur synojmë që ai të jetë
efektiv.

Për të realizuar këtë mision, Banka e Shqipërisë
është përpjekur dhe mund të thuhet se ka patur
rezultate në këtë drejtim. Fakti që materiale të
ndryshme të Bankës së Shqipërisë prezantohen
në faqen e internetit dhe shkrime të ndryshme
publikohen në gazeta, na shtyn ne të nxjerrim
konkluzionin se produkti ynë kuptohet nga
shumë njerëz, bëhet objekt debati për shumë të
tjerë dhe relativisht shuan keqinterpretimet mbi
zhvillimet në ekonomi.

Për të matur nivelin e komunikimit me mjedisin
dhe komunitetin si dhe për të marrë vlerësimin e
klasifikimin prej tyre, ne duhet të kemi parasysh:

• çfarë bëjmë
• si dukemi
• çfarë themi
• si i shprehim ato që themi  (Dale

Carnegie, 1982)

Nga shkalla e realizimit të këtyre problemeve të
shtruara për zgjidhje, varet komunikimi efikas me
individët dhe me institucionet e interesuara. Në
fakt, duket si e çuditshme që të flasin për
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komunikimin bankierët, që vazhdimisht sekretin
e kanë patur armën e tyre kryesore. Në realizimin
e kësaj detyre, Departamenti i Marrëdhënieve
me Publikun ka përcjellë tek publiku i gjerë edhe
rolin e bankave në menaxhimin e ekonomisë
kombëtare si dhe promovimin e besimit tek
invesitorët dhe konsumatorët. Por, pse
konsiderohet kaq me rëndësi ky rol? Dihet roli i
bankës qendrore (Bankës së Shqipërisë) në
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe në përpjekjet
për rritje të qëndrueshme ekonomike. Problemi
është që të rritet besimi i audiencës në veprimet
dhe në vendimet e saj. Për realizimin e këtij
objektivi duhet rritur gjithnjë e më mirë niveli i
komunikimit apo kapaciteti komunikues me
audiencën.

Për të përmirësuar punën e për të rritur cilësinë,
disa vende kanë ngritur IRO (Zyra për
Marrëdhëniet me Investitorët), qëllimi i të cilave
është të inkurajojnë komunikimin me publikun.
Por, nuk mjafton vetëm kaq, sepse komunikimi
me komunitetin e invesitorëve (vendas dhe të
huaj), duhet të jetë një komunikim i vazhdueshëm
dhe konsistent. Ata duhen bindur për
qëndrueshmërinë disavjeçare makroekonomike,
pasi ambienti makroekonomik është një
parakusht i rëndësishëm për investimet e tyre të
mundshme.

Gjithashtu, në marrëdhëniet me publikun duhen
vlerësuar e përmirësuar më tej instrumentet e
komunikimit. Është provuar tashmë se publikimet
e ndryshme  apo mesazhet elektronike të
dërguara pranohen dhe pëlqehen nga komuniteti
i biznesit dhe përbëjnë një element të
rëndësishëm të komunikimit. Publiku duhet të
bindet se Shqipëria ka një vizion, një plan për ta
realizuar këtë vizion dhe një ekip (grup njerëzish)
të aftë për të ndjekur zbatimin e këtij plani. Banka
qendrore duhet të jetë e aftë për t‘iu përgjigjur në
kohë edhe mjaft pyetjeve të audiencës mbi
performancën ekonomike të Shqipërisë dhe
ambientin e krijuar, i cili favorizon biznesin dhe
rritjen ekonomike të vendit.

ÇFARË KA PARASYSH BANKA E
SHQIPËRISË NË KOMUNIKIMIN E SAJ
ME PUBLIKUN?

Banka e Shqipërisë vazhdimisht synon të
komunikojë në mënyrë të besueshme mbi
realitetin ekonomik të vendit dhe pa slogane të
mërzitshme. Pakkush është i interesuar të

dëgjojë shpjegimet me terma akademikë për
fenomenet e ndryshme ekonomike por dihet se
të gjithë interesohen për parashikimet mbi
ekonominë kombëtare dhe atë botërore. Suksesi
në komunikimin me publikun i dedikohet
pikësëpari gjuhës së thjeshtë dhe së dyti,
besueshmërisë që gëzon insitucioni në publik.

Banka e Shqipërisë, ka objektiva të qartë
komunikimi, të cilët synojnë t’i shpjegojnë
publikut (në varësi të interesave të grupeve të
ndryshme) efektet e vendimeve të Bankës së
Shqipërisë për të ardhmen e ekonomisë.
Veçanërisht bizneset, pronarët dhe
administratorët e tyre, duke njohur efektet
afatshkurtra dhe afamesme të vendimeve të
ndryshme, kanë mundësi të reagojnë në kohë
me qëllim shmangien e pasojave negative të tyre,
por sidomos me qëllim rritjen e fitimit të
planifikuar.

Por, sa efikase ka qenë Banka e Shqipërisë në
zgjedhjen e instrumenteve të komunikimit? A kanë
mjaftuar njoftimet për shtyp apo publikimet
njohëse-edukative për ta njohur publikun me rolin
dhe me funksionet e Bankës së Shqipërisë dhe
për të përcjellë mesazhet e vendimeve të saj në
publik?

Parimet mbi të cilat është ndërtuar puna në këtë
institucion, na shtyjnë të njohim më thellë
partnerët, bashkëpunëtorët e përgjithësisht grupet
e njerëzve apo komunitetet me të cilat na lidhin
interesa të punës imediate e në perspektivë. Për
këtë ne duhet të njohim origjinën e çdo komuniteti
të dhënë, përbërjen dhe interesat e tij. Qëllimi
është të rrisim gjithnjë e më shumë vlerat e
lidhjeve e të bashkëpunimit për të dyja palët.

Në shërbim të këtyre politikave është edhe puna
e diferencuar që është bërë në fushën e
marrëdhënieve publike. Për këtë qëllim, Banka
e Shqipërisë ka zbatuar mënyra të ndryshme
komunikimi me audiencën. Ajo ka bërë punë të
diferencuar përkundrejt elitës së biznesit,
bankierëve, apo studiuesve të ekonomisë,
politikanëve, studentëve të ekonomisë dhe
publikut të gjerë.

Në këtë veprimtari të rëndësishme, detyra të
veçanta e specifike ka Departamenti i
Marrëdhënieve me Publikun, i cili në problemet
e komunikimit është përqëndruar në audiencat
tek të cilat duam të hyjmë; tek përcaktimi i
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intervaleve kohore në të cilat duhet të
komunikojmë, në zgjedhjen e argumenteve që
paraqesin interes për auditorin si dhe në
përzgjedhjen e gjuhës e të stilit me të cilin duhet
komunikuar.

ÇFARË SYNOHET DHE ÇFARË DUHET TË
BËJMË?

Së pari, duhet të njohim në thellësi çfarë janë
marrëdhëniet publike dhe komunikimi, çfarë
detyrash duhet të kryejnë specialistët apo
departamentet që punojnë në këtë fushë. Dhe
më së fundi, cili është ndikimi i tyre në rezultatet
e Bankës së Shqipërisë.

Për të sqaruar këtë, ne duhet të bëhemi të
ndërgjegjshëm se në realizimin e objektivave do
të kemi suksese, nëse arrijmë që së bashku me
ne të jetë edhe opinioni publik.

Marrëdhëniet me publikun ne duhet t’i kuptojmë
si përpjekje të qëndrueshme e të planifikuara për
të vendosur dhe për të ruajtur vullnetin e mirë
dhe mirëkuptimin reciprok ndërmjet institucionit
dhe publikut të tij. Ideja është që nëpërmjet punës
të fitohet mirëkuptimi, mbështetja dhe veçanërisht
influenca mbi opinionin dhe sjelljen e publikut të
gjerë. Vënia në jetë e marrëdhënieve me publikun
është e gjerë dhe shumëplanëshe. Ajo arrihet në
radhë të parë duke publikuar të rejat dhe arritjet
pozitive, nëpërmjet të cilave rritet kredibiliteti i
institucionit dhe kufizohen dëmet që mund t’i
shkaktohen reputacionit të tij në rastin e
shpërthimit të një krize.

Në marrëdhëniet publike dhe komunikimin, të
rëndësishme janë fazat e planifikimit të punës.
Më së pari, ne duhet të bëjmë analizën e situatës,
me qëllim identifikimin e problemeve. Më pas,
ne duhet të përcaktojmë objektivat, konsumatorin
e synuar, mesazhet, strategjinë, metodat dhe
buxhetin.

Në fund, ne duhet të bëjmë me kujdes vlerësimin
e punës, të përcaktojmë drejt rezultatet e arritura
dhe të nxjerrim mësime për të ardhmen. Në
arritjen e rezultateve në fushën e marrëdhënieve
publike, parësore është menaxhimi i punëve.
Është thënë dhe provuar tashmë, se sekreti i një
programi të suksesshëm të marrëdhënieve me
publikun është planifikimi i kujdesshëm i punës
në zbatim të një strategjie të përcaktuar e të
zgjedhur në përputhje me interesat e institucionit.

Marrëdhëniet publike, në çdo rast, duhet të jenë
në korent të të gjitha problemeve duke bërë
kërkime në fushat më me interes.

Edhe përcaktimi i objektivave që vendosen në
programin e institucionit është shumë i
rëndësishëm. Më së pari, duhet klasifikuar e
përcaktuar qartë se kush është publiku i
organizatës, firmës apo institucionit. Ose më
thjesht, kush janë ata që do të blejnë produktet,
do të përfitojnë shërbimet apo që luajnë një rol
të caktuar në aktivitetin e institucionit. Me një
fjalë, është e nevojshme të përcaktohet dëgjuesi
ose auditori, të cilit duhet t’i drejtohet programi i
marrëdhënieve publike. Të rëndësishme në
programin e hartuar janë edhe mesazhet që jep
institucioni për publikun e gjerë. Nëpërmjet tyre,
ai arrin të komunikojë me publikun apo me
komunitetet e interesuara me një mënyrë të
qartë, të shkurtër dhe të thjeshtë. Mesazhet
duhet të jenë të tilla që të mbahen mend me
lehtësi nga audienca.

Që të kemi sukses për realizimin e objektivave
duhet patjetër të përfundohet një plan i
përgjithëshëm ku duhen pasqyruar prioritetet e
institucionit, të cilat duhen realizuar doemos.

MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE
MEDIA

Nuk mund të ketë rezultate në fushën e
marrëdhënieve publike, nëse në mes tyre dhe
audiencës nuk funksionon një hallkë ndërmjetëse
shumë e rëndësishme e funksionale siç është
media. Në programin e marrëdhënieve me
publikun janë të përfshira edhe lidhjet e
bashkëpunimi i gjerë me median e shkruar dhe
me atë elektronike. Duke i ndërtuar drejt këto
marrëdhënie, institucioni, në këtë rast Banka e
Shqipërisë, arrin të tregojë se cila është, çfarë
mund të bëjë, çfarë shërbimesh i ofron publikut
të gjerë dhe më në fund, cila është
leverdisshmëria e këtij bashkëpunimi.

Bashkëpunimi me median realizon në një kohë
shumë të shpejtë dhe efektive përcjelljen e
mesazheve të institucionit drejt një numri shumë
të madh njerëzish, të cilët në mënyrë të
përditshme i marrin këto mesazhe apo
informacione me anë të shtypit, radios apo
televizionit. Këto mesazhe janë produkt i
bashkëpunimit të gazetarëve me specialistët e
këtyre fushave. Ruajtja e raporteve të mira me
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gazetarët dhe me median në përgjithësi, do t’i
nxitë ata për të rritur bashkëpunimin, e për
rrjedhojë për të pasqyruar punën e institucionit.

Banka e Shqipërisë i kushton shumë rëndësi
edhe mjeteve të komunikimit me audiencën si
dhe komunikimit brenda radhëve të saj. Mjetet
më të përshtatshme për komunikimin janë
buletinet, njoftimet për shtyp, shkrimet në gazeta
dhe revista etj.. Megjithëkëtë, ato nuk duhen
mbivlerësuar dhe gjithmonë duhet të jemi në
kërkim të formave të reja të komunikimit.
Gjithashtu, në këtë fushë përfshihen edhe
materialet e shtypit, opinionet e specialistëve apo
të liderëve, të cilat flasin dhe komentojnë punën,
të metat dhe rezultatet e institucionit.

Në raportet e marrëdhënieve publike me median
janë të rëndësishme të përcaktohen metodat më
efektive me të cilat  do të punohet për realizimin
e programit të hartuar. Që në fazën e planifikimit,
ne duhet të marrim në konsideratë jo më pak se
tre metoda apo variante, për të cilat duhet të
llogarisim edhe kostot përkatëse.  Këtu duhet të
kemi parasysh të mos kërkojmë gjithnjë koston
më të ulët. E rëndësishme është se ne duhet të
bëjmë të gjitha përpjekjet për të arritur objektivat
e vëna dhe jo për të kursyer paratë. Paratë që

kursehen atje ku nuk duhen kursyer janë para
që harxhohen kot.

Duam të theksojmë se marrëdhëniet publike janë
një nga aspektet më të rëndësishëm të
menaxhimit të punës. Ato janë një lloj shërbimi
pa një produkt në fund, por janë të tilla  që
mbështesin të gjitha aktivitetet operative të një
biznesi, të një firme apo të një institucioni.

Marrëdhëniet publike duhet të menaxhohen nga
njerëz me nivel të lartë profesional. Ato zakonisht
janë përgjegjësi e personave me një pozitë të
caktuar në organizatën ku ata punojnë. Është
interesant fakti se nga një vëzhgim i bërë nga
Shkolla e Biznesit në Universitetin e Harwardit
është vërtetuar se krerët e çdo firme, organizate
apo institucioni shpenzojnë rreth 60 për qind të
kohës së tyre të punës në marrëdhëniet me
publikun. Gjatë këtij intervali kohor, ata realizojnë
veprimtari të tilla, të cilat përfshijnë komunikimin

e mesazhit të firmës, nëpërmjet shtypit, radios
ose televizionit, angazhimin në të folurin direkt
me publikun, ku ata prezantojnë veprimtarinë e
vetë institucionit.

NJOFTIMET PËR SHTYP, SHKRIMET DHE
KOMENTET NË GAZETA

Njihet tashmë efekti i njoftimit për shtyp, dalja e
tij dhe reagimi i mediave. Nëse kemi nxjerrë një
njoftim të ri, atëherë duhet të jemi gati për t’iu
përgjigjur qindra telefonatave dhe mesazheve e-
mail nga publiku. Njoftimet për shtyp mbeten
edhe sot mënyra më e thjeshtë dhe më e lirë për
komunikimin me publikun.

Një njoftim i tillë përbëhet nga një deri në dy faqe
dhe përdoret për të tërhequr vëmendjen e publikut.
Ai u dërgohet mediave, duke u kërkuar botimin
në një kohë sa më të shpejtë,  sepse përndryshe
informacioni e humbet freskinë dhe vlerën.

Për periudhën 2002-2004, Departamenti i
Marrëdhënieve me Publikun ka rritur ndjeshëm
njoftimet për shtypin. Duke ndjekur e pasqyruar
me korrektësi problemet në Bankën e Shqipërisë,
njoftimet kanë qenë të shpejta dhe janë lexuar e
mirëpritur nga të interesuarit.

Mediat kanë rëndësi strategjike për çdo
organizatë dhe institucion pasi me ndihmën e
tyre përcillet informaci tek publiku  i gjerë.

Ato kanë një ndikim të veçantë në opinion
shoqëror. Megjithëse hapësira kohore që mediat
mund t’i kushtojnë një problemi është e kufizuar,
përsëri ajo arrin të përcjellë mesazhe me shumë
vlerë, si për institucionin ashtu dhe për audiencat
e interesuara.

Nuk duhet të harrojmë se mediat veprojnë në një
mjedis të ashpër konkurrencial. Duke patur në
konsideratë këtë të dhënë, Banka e Shqipërisë
nëpërmjet specialistëve të saj si dhe
Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun
është përpjekur të krijojë raporte korrekte e të
ngrohta me gazetarët dhe me median në tërësi,
duke u krijuar kushte të përshtatshme pune si
dhe duke u vënë në dispozicion materiale, për të
cilat ato janë të interesuara.
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Në këtë drejtim, me vlerë janë edhe seminaret e
trainimit që ka organizuar Banka e Shqipërisë
për gazetarët.

FAQJA E INTERNETIT SI INSTRUMENT
EFIKAS KOMUNIKIMI

Sot gjithnjë e më shumë po merr peshë debati
lidhur me vlerat që ka interneti dhe informacioni
që përhapet nëpërmjet tij, përkundrejt mediave
të shkruara dhe atyre vizive.

Holanda bashkë me Japoninë, Britaninë e Indinë
kanë lexueshmërinë më të lartë të gazetave në
botë, ku 75% e familjeve abonohen në një të
përditshme. Ndërkohë, gazetat renditen në vendin
e katërt si mjet i shpërndarjes së lajmeve pas
televizionit, radios dhe internetit. Në këto vende
9% preferojnë gazetat, 17% preferojnë internetin,
35% radiot, ndërsa 39% televizionet. Sipas një
studimi të Project for Excellence in Journalism
dhe Columbia School of Journalism, televizionet
janë në rënie të theksuar krahasuar me format e
tjera të shpërndarjes së lajmeve. (Faqja e
internetit e Missouri Department of Higher
Education, http://www.dhe.mo.gov).

Shpejtësia e përhapjes së lajmeve nga interneti,
kostoja e ulët e tij dhe shumëllojshmëria e
informacionit të përfshirë aty, kanë rritur interesin
e njerëzve.

Në një botë ku gjithnjë e më tepër mediat po
përqendrohen në një numër të kufizuar duarsh,
informacioni nëpërmjet internetit paraqet shumë
interes.

Për të ruajtur kredibilitetin si institucion, si dhe
besueshmërinë e informacionit dhe të aktivitetit
të saj, Banka e Shqipërisë ka bërë e vazhdon të
bëjë përpjekje në drejtim të rritjes së shkallës
së informimit tek ambienti i jashtëm (institucione
apo individë). Ajo është e orientuar drejt kërkimit,
grumbullimit, analizës dhe shpërndarjes të këtij
informacioni, në mënyrë që çdokush i interesuar
të ketë mundësi për t’u njohur me vendimet dhe
me veprimtarinë e saj.

Nëpërmjet faqes së internetit
www.bankofalbania.org e cila është lançuar
fillimisht në fundin e vitit 1999 dhe është ndryshuar
këtë vit, Banka e Shqipërisë komunikon
suksesshëm me publikun e interesuar dhe secili
prej grupeve të targetuara gjen informacionin  për
të cilin interesohet. Në fund të muajit shkurt 2004,
Banka e Shqipërisë ka lançuar faqen e re të
internetit www.bankofalbania.org, e cila
mendohet se do të kontribojë më tepër në drejtim
të komunikimit me publikun.

Megjithatë, ne duhet të përpiqemi që të bëjmë
atë gjithnjë e më atraktive.

Analiza për këtë problem duhet të nisë me
përgjigjen ndaj pyetjes: A është faqja e internetit
një zgjidhje e mirë për institucionin si dhe çfarë
duhet të bëjmë për ta patur atë sa më të pasur
dhe sa më interesante.

Një analizë e tillë si dhe konkluzionet që dalin
prej saj, do të na ndihmojnë për të përcaktuar
objektiva të qartë lidhur me faqen e internetit dhe
me atë se çfarë kërkon vizitori i saj.
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Nga statistikat mbi vizitat në faqen e internetit
www.bankofalbania.org (Faqja e re e
internetit u lançua në fund të muajit shkurt 2004).

Për këto arsye, Banka monitoron në mënyrë të
vazhdueshme përdorimin dhe vizitorët e faqes
së saj të internetit. Ajo kujdeset për të bërë
identifikimin e vizitorëve, si dhe të interesave që
ata kanë për informacione të ndryshme.

Në faqen tonë të internetit, numri mesatar ditor i
vizitorëve (pa fundjavat) ka qenë 258. Tendenca
është drejt një rritjeje të qëndrueshme,
mesatarisht më shumë se 20 në muaj, ku 70
përqind i përkasin vizitorëve jashtë Shqipërisë
dhe kërkuesve të informacionit në gjuhën angleze.
Në muajin maj, numri i vizitave në faqen e
Bankës së Shqipërisë është rritur në 3060 në
krahasim me muajin mars që ishte 2095, duke
na dhënë një fakt lidhur me rritjen e interesimit
ndaj informacioneve që Banka e Shqipërisë jep
në faqen e saj të internetit.  Fluksi më i madh
është në mesjavë, gjë që lidhet me natyrën e
informacionit që përmban faqja jonë.

Kohët e fundit është rritur vëmendja për pjesën
në gjuhën angleze, sidomos për pjesën
informative dhe atë të statistikave.

Nisur nga interesi për publikimet, Banka e
Shqipërisë planifikon që në një të ardhme të afërt
të nxjerrë edhe një “CD-offline” me publikimet e
saj dhe me pjesë të tjera të rëndësishme nga
faqja e internetit.

Analiza e kohëzgjatjes së vizitave në këtë faqe
tregon se pjesa më e madhe e vizitorëve
qëndrojnë pak (deri në 5 minuta 67.90% e
vizitorëve), ndërkohë dy tregues domethënës janë
vizitat 30-60 minuta (7.7%) dhe vizitat mbi 1 orë
(5.7%).

Faqja e internetit www.bankofalbania.org
përditësohet në mënyrë të planifikuar. Ajo është
e organizuar në pjesën më të madhe në dy gjuhë,
shqip dhe anglisht, me përjashtim të rasteve kur
për shpejtësi informimi, ai publikohet fillimisht
vetëm në gjuhën shqipe. Veç kësaj ekziston edhe
një kontroll i vazhdueshëm i materialeve që
publikohen lidhur me saktësinë si dhe
përditësimin.

Informacioni që përmban faqja e internetit është
i llojeve dhe fushave të ndryshme. Ai përfshin
informacion me shkallë të gjerë përdorimi siç
është kursi i këmbimit, interesat e tregut të
bonove apo kalendari i bonove, si dhe
informacion të përgjithshëm mbi organizimin
dhe strukturën e Bankës, zhvillimet në
politikën monetare, aktivitete dhe vendime
kryesore të Bankës së Shqipërisë, statistika
mujore e vjetore të sektorit monetar e real,
një numër publikimesh të raporteve vjetore,
të deklaratave të Bankës së Shqipërisë,
artikuj, materiale diskutimi, analiza dhe
vrojtime, konferenca shtypi të Guvernatorit,
njoftime të mbledhjeve të Këshillit
Mbikëqyrës etj..
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MARRËDHËNIET PUBLIKE ONLINE

Banka e Shqipërisë i kushton rëndësi të veçantë
komunikimit on-line me publikun ose siç njihen
ndryshe, marrëdhëniet online me publikun.

Në rubrikën “Përshtypje” të faqes së internetit të
Bankës së Shqipërisë, u jepet mundësia
vizitorëve që të japin opinione lidhur me
përmbajtjen e faqes, si dhe me nevojat e
ndryshme për informacion të mëtejshëm. Të
interesuarit, opinionet e tyre mund t’i shprehin
edhe me anë të regjistrimit online apo me e-mail
tek adresa public@bankofalbania.org. (20-30
kërkesa vijnë çdo ditë dhe sistematikisht ato
marrin përgjigje). Kjo mënyrë komunikimi rrit
mundësitë për dialogim midis Bankës dhe
publikut, duke ndihmuar në përmirësimin e kësaj
faqeje dhe në përafrimin e vazhdueshëm me
kërkesat dhe me nevojat e publikut.

MIRATIMI I PUBLIKUT

Studiuesi Arthur W.Page shkruan: “…jetoni me
miratimin e publikut…sa më shumë aprovim të
keni, aq më mirë do të jetoni.” (Arthur W.Page,
2002.)

Në shërbim të këtyre lidhjeve, Banka e Shqipërisë
ka organizuar shpërndarjen e pyetësorit “Banka
e Shqipërisë, sa e njeh publiku atë”, me të cilin
ka synuar të mësojë sa e njeh publiku i gjerë
këtë institucion dhe sa i kupton ai funksionet
dhe aktivitetin e tij. Ky pyetësor u shpërnda për
plotësim në disa grupe të popullatës, si në
biznese të vogla dhe të mesme, biznese të
mëdha, shkollat e mesme, shkollat e larta
(fakultete ekonomike), shkollat e larta (fakultete
joekonomike), pensionistë dhe kalimtarë të
rastit.

Rreth 1000 pyetësorë u shpërndanë në Tiranë
dhe në rrethet Lushnjë, Gjirokastër, Korçë,
Elbasan dhe Shkodër në përpjesëtim me peshën
e tyre në popullsinë e Shqipërisë.

Pyetësori përmbante 16 pyetje me qëllim
identifikimin e nivelit të njohjes së institucionit të
Banka e Shqipërisë nga publiku, funksioneve të
saj, si dhe nevojën e publikut për informacion
shtesë mbi sistemin bankar dhe funksionimin e
tij.

Analiza e rezultateve të pyetësorit tregoi se:

• 93.04% kanë dëgjuar të flitet për Bankën
e Shqipërisë;

• pjesa më e madhe, 77.03% e të
anketuarve kanë dëgjuar për Banka e
Shqipërisë nga mediat e shkruara ose
ato vizive;

• një pjesë e mirë e të anketuarve
(63.72%) e njohin konceptin e
inflacionit, pasi e interpretojnë drejt atë.
Gjithashtu, pjesa më e madhe (52.4%)
e dinë që autoriteti përgjegjës për
kontrollin e inflacionit është Banka e
Shqipërisë;

• një pjesë e konsiderueshme; 41.70% e
të anketuarve mendojnë se Banka e
Shqipërisë jep kredi (nuk njihet mirë roli
dhe funksionet) dhe po ashtu, pjesa më
e madhe nuk njeh mirë organizimin e
sistemit bankar shqiptar (51.71%).

Nga analiza që i është bërë rezultateve të
pyetësorëve kuptohet qartë se Banka e
Shqipërisë është një institucion me njohje të
gjerë në publikun shqiptar.

Në këto rezultate kanë ndikuar edhe shkrimet
mbi çështjet që mbulon banka qendrore (në rastin
tonë Banka e Shqipërisë), qoftë të specialistëve
të Bankës së Shqipërisë apo të analistëve jashtë
saj, të cilët janë të pranishëm thuajse çdo ditë
në gazetat dhe në revistat shqiptare.

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2004 në
mediat e shkruara janë publikuar 108 shkrime të
Guvernatorit, të drejtuesve dhe të specialistëve
të Bankës së Shqipërisë për probleme të
ndryshme të ekonomisë shqiptare dhe për
shpjegimin e vendimeve të marra nga insitucioni
i bankës qendrore në Shqipëri.

Po gjatë kësaj periudhe, në mediat e shkruara
janë publikuar 168 shkrime të lidhura ngushtë
me problematikat që mbulon Banka e
Shqipërisë, nga studjues të ekonomisë,
pedagogë të universiteteve apo punonjës
shkencorë pranë institucioneve vendase apo
ndërkombëtare.
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MARKETINGU I “FJALËS SË GOJËS”
DHE RËNDËSIA E TIJ

“Është thjesht një iluzion se elementet e
marketingut po shesin produktet tuaja” thotë
Xhorxh Silverman, presidenti i firmës së
“Konsulencës marketing” dhe autori i botimit
“Sekretet e Marketingut –me fjalën e gojës”.

“Realiteti është se njerëzit po vijnë tek ju, jo si
rrjedhojë e aktivitetit tuaj marketing, por sepse
ata kanë dëgjuar për ju nga burime të tjera…”

Gjithnjë e më tepër po fiton terren arsyetimi se
“fjala e gojës” është shumë më efektive se mjetet
konvencionale të marketingut të paguar. Ajo
mbetet rezultative edhe në këtë stad të zhvillimit
të mjeteve të komunikimit dhe të fushatave
promocionale.

“Fjala e gojës”, sipas Silverman, është
komunikimi mes njerëzve  mbi produktet dhe dhe
shërbimet, të perceptuara në mënyrë të pavarura
nga vetë kompania.

Çfarëdo terminologjie të përdorësh,”fjala e gojës”
ka rëndësi të veçantë. Në fakt, të gjesh njerëz
për t’u folur shpesh dhe në mënyrë të favorshme
njerëzve të duhur dhe në mënyrën e duhur, është
më e mira që mund të bëjë një specialist
marketingu.

Në teori, ky proces mbështetet në aftësitë dhe
në cilësitë e stafit të marrëdhënieve me publikun.
Marrëdhëniet me publikun kanë të bëjnë më tepër
më dialog, me edukim dhe me kredibilitet.

Historikisht, tendenca e marketingut ka qenë

“referimi tek ekspertët”, por publiku po bëhet
gjithnjë e më dyshues për institucionet
tradicionale. Mjaft nga opinionistët dhe analistët
të supozuar “të pavarur” rezultojnë të paguar nga
vetë bizneset apo institucionet.

Duhet të dimë se çdo vit në SHBA, çdo individ
shpenzon mesatarisht 800 usd për të mbuluar
shpenzimet e reklamave që kryejnë bizneset,
do apo s’do ai. 200 miliardë dollarë shpenzojnë
bizneset në SHBA çdo vit për reklamat në media.
(http://www.aktuelno.com/MarketingPR). Mjaft
nga këto do të kishin më tepër efektivitet nëse
do të shpenzoheshin për marketingun e fjalës
së gojës.

Shumë manaxherë kompanish dhe
administratorë institucionesh mendojnë sot se
për emrin e firmës/organizatës, nuk kanë shumë
rëndësi vëzhgimet dhe analizat e studiuesve.
“Fjala e gojës” është ndoshta forma më e mirë e
komunikimit. Njerëzit priren të besojnë më tepër
fjalët dhe pëshpëritjet sesa reklamat
shumëmilionëshe dhe komentet e medias.

“Marketingu i fjalës së gojës” ka kosto të ulët
dhe është mënyra më e natyrshme e komunikimit
me publikun.

Në këto kohë të “bombardimit mediatik” një
person merr mesatarisht rreth 1000 mesazhe në
ditë. Në këtë mori informacionesh njerëzit janë
të prirur t’i besojnë fjalëve të atyre njerëzve tek
të cilët kanë krijuar besim.

Ata janë të lodhur nga sloganet publicitare dhe
nga fushatat promocionale dhe kanë nevojë për
informacion “pa ambalazh”.
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FMN PËRFUNDON RISHIKIMIN E KATËRT TË
MARRËVESHJES PRGF ME SHQIPËRINË DHE MIRATON

LËVRIMIN E 4 MILIONË SDR (RRETH 6 MILIONË

DOLLARËVE).

Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar
përfundoi  në datë 14 korrik 2004 rishikimin e
katërt të ecurisë ekonomike nën programin
“Reduktimi i Varfërisë dhe Nxitja e Rritjes”
(PRGF) dhe miratoi në përfundim të diskutimeve,
lëvrimin e shumës prej 4 milionë SDR (rreth 6
milionë dollarë amerikanë) për Shqipërinë.

Marrëveshja trevjeçare PRGF është miratuar në
21 korrik 2002 për një shumë totale prej 28
milionë SDR dhe me disbursimin e fundit, shuma
totale e lëvruar arrin në 20 milionë SDR.

Bordi Ekzekutiv e vlerësoi ecurinë gjatë vitit të
dytë të programit, si të kënaqshme dhe me një
rritje ekonomike të fortë, me një bilanc pagesash
në përmirësim dhe me rezerva valutore që kanë
tejkaluar objektivat e programit. Në këtë drejtim,
zëvendësdrejtoresha e përgjithshme dhe kryetarja
e radhës, zj.Anne Krueger, nënvizoi faktin se
“...menaxhimi me zotësi i likuiditetit nga Banka
e Shqipërisë, konsolidimi i vazhdueshëm fiskal
dhe reduktimi i borxhit kanë kontribuar në një
rikthim të besimit, në forcimin e monedhës dhe
në mbajten e një norme të ulët inflacioni. Zbatimi
i reformave strukturore është përmirësuar që nga
rishikimi i fundit; këtu përfshihen përfundimi i
shitjes së Bankës së Kursimeve, reformat
administrative në institucionet fiskale dhe
veprimet për të hequr pengesat për investimet”.

Bordi Ekzekutiv theksoi nevojën e thellimit të
konsolidimit fiskal si dhe të reformave të tjera
strukturore për përmirësimin e menaxhimit të
institucioneve fiskale, të qeverisjes dhe
transparencës, si dhe për mbështetjen e
pavarësisë të bankës qendrore dhe nxitjen e një
ndërmjetësimi më të madh financiar.

Huatë në kuadrin e marrvëshjeve PRGF janë hua
të buta, të destinuara për vendet me të ardhura
të ulëta. Programet PRGF mbështeten në
strategjitë kombëtare të zbutjes së varfërisë, të
miratuara nga një proces me pjesëmarrje të
gjerë, që përfshin shoqërinë civile, partnerët e
zhvillimit dhe të shprehura në një Dokument
Strategjie për Reduktimin e Varfërisë (SKZHES).
Kjo synon të sigurojë që çdo program i
mbështetur nga PRGF të jetë në përputhje me
një kuadër plotësues makroekonomik, strukturor
dhe të politikave sociale që mbështesin rritjen
dhe zbusin varfërinë. Huatë në kuadrin e
marrëveshjes PRGF kanë një normë vjetore
interesi prej 0.5 përqind dhe janë të ripagueshme
për 10 vjet me një periudhë fillestare faljeje për
pagesat e principalit prej 5 vjet e gjysëm.

KONFERENCË E PËRBASHKËT PËR SHTYP E
GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË, E MINISTRIT

TË FINANCAVE DHE E SHEFIT TË MISIONIT TË FONDIT

MONETAR NË TIRANË.

Në kuadrin e vizitës së Misionit të Fondit Monetar
Ndërkombëtar dhe të vendimit të Bordit Ekzekutiv
të Fondit për miratimin e transhit të radhës nën
marrëveshjen PRGF, në datë 16 korrik 2004,
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Dr.Shkëlqim
Cani, Ministri i Financave, z.Arben Malaj dhe
Shefi i Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar,
z.Julio Escolano, dhanë një konferencë të
përbashkët për shtyp.

Guvernatori, pasi shprehu falenderimet për Bordin
Ekzekutiv të Fondit mbi rishikimin e katërt të
Programit të Zbutjes së Varfërisë dhe Rritjes
Ekonomike të Shqipërisë dhe vlerësoi
bashkëpunimin e ngushtë me Misionet e Fondit
Monetar Ndërkombëtar dhe përfaqësuesin e
përhershëm në Tiranë, z.Olters, bëri një
panoramë të përgjithshme të zhvillimeve kryesore
makroekonomike, të cilat gjatë tre viteve të fundit

LAJMET PËR PERIUDHËN  KORRIK – SHTATOR 2004
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kanë shënuar  një rritje prej rreth 6.1 për qind
dhe një inflacion  brenda objektivit të Bankës së
Shqipërisë. Kreditimi i ekonomisë ka njohur
zhvillime pozitive me një rritje vjetore 30-40 për
qind dhe sistemi bankar është paraqitur i
shëndoshë dhe me fitim.

Më tej, Guvernatori u ndal në disa nga zhvillimet
më të fundit që kanë tërhequr vëmendjen e
opinionit publik, siç janë ruajtja e objektivit të
Bankës së  Shqipërisë dhe zhvillimet në kursin
e këmbimit.

Lidhur me çështjen e parë, ai nënvizoi faktin se
inflacioni gjatë gjysmës së parë të vitit 2004 ka
qënë i ulët, se parashikimet për fundin e vitit nuk
e tejkalojnë objektivin e sipërm dhe se kanë qenë
kryesisht zhvillimet në treguesin e inflacionit dhe
kursin e këmbimit që çuan Bankën e Shqipërisë
në marrjen e tre vendimeve për uljen respektivisht
me 25 pikë përqindjeje të normës bazë të
interesit.

Veç kësaj, ai renditi arsyet kryesore të vlerësimit
të monedhës vendase, të para në një optikë më
afatgjatë siç është rritja e besimit ndaj monedhës
vendase, dhe në një optikë afatshkurtër, ku ndër
faktorët kryesorë  mund të përmenden: faktorët
sezonalë, me një efekt të madh në muajin
qershor, si hyrja e prodhimit vendas më shpejt
dhe në vëllime më të mëdha se vitet e tjera, rritja
e ofertës së monedhës së huaj në tregun e
brendshëm si rrjedhojë e të ardhurave nga
emigrantët dhe turistët; por dhe faktorë të tjerë
si politikat e normave të interesit të ndjekura nga
Rezerva Federale dhe Banka Qendrore
Evropiane, të cilat kanë çuar në një qëndrim
preferencial  ndaj normave të interesit për
depozitat në lekë, duke bërë që të rritet krahu i
kërkesës për monedhën e vendit  për shkak të
këmbimit të një pjesë të valutës së huaj në lekë.

Guvernatori theksoi faktin se efekte në kursin e
këmbimit ka patur edhe politika më e
kujdesshme fiskale falë edhe të ardhurave shtesë
nga privatizimi i Bankës së Kursimeve, që nuk
ka krijuar presione për likuiditet në tregun e
parasë. Në këto rrethana, duke gjykuar
mbiçmimin e lekut si një dukuri jo shumë të
favorshme, vazhdoi ai, me potencial për të
manifestuar lëvizje të anasjellta në një kohë të
dytë, pas vendimeve për uljen e normës bazë të
interesit, Banka e Shqipërisë realizoi edhe
ndërhyrjet në tregun e këmbimeve valutore, si

rezultat it ë cilave në periudhën në fjalë, euro
pati një forcim të lehtë me 1.5 për qind kundrejt
lekut, ndërsa dollari amerikan në masën 0.75
për qind.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori u shpreh
se përsa i përket efekteve të kursit të këmbimit
në rënien e eksporteve është e vështirë të
vërtetohet plotësisht teoria në rastin e Shqipërisë,
sipas së cilës një vlerësim i monedhës vendase
sjell ndikime të ndjeshme në tkurrjen e
eksporteve dhe në rritjen e importeve. Këtë fakt
ai e mbështeti me të dhënat e bilancit të
pagesave gjatë viteve të fundit, por edhe me të
dhënat mbi zhvillimet në tremujorin e parë të vitit
2004, ku rezulton se kanë patur rritje edhe
eksportet edhe importet. Importet e kësaj
periudhe (451 milionë dollarë) u rritën rreth 14
për qind, ndërkohë që eksportet (136 milionë
dollarë) u rritën me 26 për qind, pavarësisht
mbiçmimit të lekut ndaj euros dhe dollarit
amerikan. Eksportet shqiptare në një shkallë të
lartë janë ri-eksporte dhe në këtë rast ndikimet
e kursit të këmbimit prekin si eksportet ashtu
edhe importet (pagat, qiratë etj.)

MIRATOHET SHTYPJA E MONEDHAVE NUMIZMATIKE PËR

VITIN 2005.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë
miratoi me vendimin nr.53, datë 14 korrik 2004,
shtypjen e dy monedhave për qëllime
numizmatike për vitin 2005.

Monedhat numizmatike do të jenë të prerjes 10
Lekë, pa kurs ligjor, me një tirazh prej 10,000
copësh  secila dhe me tematikë përkatësisht
“Tirana, 85 vjet kryeqytet, 1920 - 2005” dhe
“Objekte të trashëgimisë kulturore (Kostumet
popullore në Shqipëri)”.

Vendimi përcakton gjithashtu edhe të dhënat
teknike për monedhat si materialin, pastërtinë,
peshën, formën dhe ngjyrën.

TAKIM I GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË,
DR. SHKËLQIM CANI, ME MISIONIN RISHIKUES TË
FONDIT MONETAR NDËRKOMBËTAR.

Më datë 19 korrik 2004, Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, Dr.Shkëlqim Cani, u takua me
Misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar që
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vizitoi Shqipërinë, të kryesuar nga z.Julio
Escolano, shefi i Misionit dhe i shoqëruar nga
z.Jan-Peter Olters, përfaqësues i përhershëm i
FMN-së në Tiranë.

Temat kryesore të takimit u fokusuan mbi
zhvillimet monetare dhe inflacionin, mbi zhvillimet
në kursin e këmbimit, në rritjen e kreditimit dhe
në ndryshimet e kuadrit rregullativ të mbikëqyrjes
bankare si dhe në axhendën e Misionit të
ardhshëm të muajit nëntor.

Në fjalën e tij, Guvernatori u shpreh se nga të
dhënat dhe zhvillimet e pritshme në Indeksin e
Çmimeve të Konsumit rezulton se inflacioni në
fund të vitit 2004 mendohet të jetë brenda intervalit
objektiv 2-4 për qind.

Sa i përket mbiçmimit të lekut ndaj valutave
kryesore, Guvernatori nënvizoi faktin që stabiliteti
i qëndrueshëm  makroekonomik gjatë viteve të
fundit ka rritur besimin e publikut te monedha
vendase. Ndërsa, veç nënçmimit në tregun
ndërkombëtar të dollarit, ai përmendi edhe arsyet
kryesore kryesisht sezonale të tregut vendas, si
rritja e prodhimit kryesisht bujqësor, intensiteti i
të ardhurave në valutë nga turizmi dhe
emigrantët, diferencat në normat e interesit mes
lekut dhe valutave kryesore, rritja e interesit të
individëve për të investuar në depozitat në lekë,
bonot e thesarit etj..

BANKA E SHQIPËRISË UL NORMËN BAZË TË INTERESIT ME

0.25 PËR QIND.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në
mbledhjen e tij të datës 28 korrik 2004, vendosi
të ulë me 0.25 pikë përqindjeje normën bazë të
interesit. Pas këtij ndryshimi, norma e interesit
e zbatueshme në ankandet njëjavore të
Marrëveshjeve të Riblerjes (Repo), ra në 5.5 për
qind, nivel ky që konsiderohet një tjetër minimum
të ri historik për normën bazë të interesit në
Shqipëri.

Marrja e vendimit për uljen e normës bazë të
interesit  u mbështet në ecurinë dhe pritshmëritë
për nivele nën kontroll të inflacionit dhe stabilitetit
të treguesve makroekonomikë. Mbas disa
presioneve inflacioniste gjatë tremujorit të parë
të vitit, norma e inflacionit iu kthye niveleve të
ulëta. Rënia e normës së inflacionit erdhi
pjesërisht si rezultat i prodhimit bujqësor

relativisht të bollshëm, i cili u fut në treg më shpejt
se një vit më parë, duke sjellë një efekt sezonal
të hershëm në uljen e Indeksit të Çmimeve të
Konsumit. Njëkohësisht, kushtet monetare në
ekonomi: likuiditeti, niveli i normave të interesit
dhe mbiçmimi i lekut kundrejt valutave kontribuan
në qetësimin e presioneve inflacioniste.

Viti 2004 paraqet në tërësi një situatë të
favorshme për zhvillimin ekonomik. Stabiliteti
makroekonomik dhe zhvillimi i sektorit privat
vazhdojnë të përbëjnë baza të qendrueshme për
rritjen e aktivitetit ekonomik. Gjithashtu, reduktimi
i problemeve energjitike, mbështetja më e mirë
e nevojave të ekonomisë për kreditim nga sistemi
bankar dhe përdorimi i një pjese të të ardhurave
të privatizimit të Bankës së Kursimeve për
financimin e projekteve publike do t’i japin më
shumë hapësira zhvillimi ekonomisë për pjesën
e mbetur të vitit 2004. Banka e Shqipërisë
vlerëson se situata makroekonomike është
përgjithësisht e favorshme për ruajtjen e
stabilitetit të çmimeve edhe për horizontin kohor
afatmesëm. Parashikimet tregojnë se inflacioni
do të jetë i ulët gjatë periudhës afatmesme dhe
brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë për
fundin e vitit 2004. Situata monetare dhe ajo
fiskale janë nën kontroll. Shpenzimet qeveritare
dhe deficiti buxhetor janë duke ecur sipas rrugës
së parashikuar vjetore. Gjithashtu, kushtet
monetare rezultojnë të kontrolluara dhe ushtrojnë
ndikim pozitiv në përmbushjen e objektivit të
inflacionit. Treguesit e likuiditetit: normat vjetore
të rritjes së agregatëve monetarë dhe raporti i
parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare
paraqiten të favorshme për respektimin e
objektivit të inflacionit. Nga ana tjetër, inflacioni i
ulët ka kontribuar në ruajtjen e niveleve pozitive
dhe të pranueshme të normave të interesit të
lekut, duke ruajtur besimin e qytetarëve për të
depozituar kursimet e tyre në lekë. Normat reale
të interesit të lekut dhe diferenca e tyre me
valutën janë një prej shkaqeve që ka ndikuar në
mbiçmimin e lekut.

Ulja e normës bazë të interesit është konsistente
me politikën e Bankës së Shqipërisë për të
ruajtur në ekonomi kushtet më të favorshme
monetare të cilat përputhen me objektivin e
inflacionit. Reduktimi i kostos së huamarrjes së
lekut në ekonomi do të nxisë kreditimin në lekë,
do të ulë koston e borxhit të qeverisë dhe do të
lehtësojë presionet mbiçmuese të lekut, pa
shkaktuar presione të dëmshme mbi inflacionin.
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BANKA E SHQIPËRISË MIRATON TRANSFERIMIN E 100
PËRQIND TË AKSIONEVE TË KAPITALIT AKSIONER TË
BANKËS SË KURSIMEVE SH.A.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë
miratoi në datën 18 gusht 2004 kërkesën për
transferimin e aksioneve të Bankës së
Kursimeve nga Raiffeisen Zentralbank Österreich
AG tek Raiffeisen International Bank-Holding AG.
Kërkesa është e mbështetur në ligjin nr.8365,
datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë” dhe në rregulloren “Për dhënien e
licencës për të ushtruar veprimtari bankare në
Republikën e Shqipërisë” dhe shoqërohet me
dokumentacionin përkatës. Raiffeisen
International Bank-Holding AG është shoqëri
holding e rrjetit bankar të grupit Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG (RZB Group) në
Europën Qendrore dhe Lindore dhe është
plotësisht e zotëruar dhe e kontrolluar nga RZB.
Transferimi i kapitalit ka si qëllim ruajtjen e
strukturës së përgjithshme të zotërimit të Grupit
RZB dhe nuk sjell asnjë ndryshim në kontrollin e
Bankës së Kursimeve, i cili vazhdon të ushtrohet
nga RZB.

TAKIMI I GUVERNATORIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË,
DR. SHKËLQIM CANI, ME PRESIDENTEN E WESTERN

UNION INTERNATIONAL.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Dr. Shkëlqim

Cani, priti në një takim në datën 1 shtator 2004,
një delegacion të Western Union International të
kryesuar nga Presidentja e tij, znj.Cristina Gold.

Në fjalën e tij, Guvernatori pasi bëri një përshkrim
të zhvillimeve kryesore në ekonominë shqiptare,
u ndal më gjerësisht në Programin e Bankës së
Shqipërisë për reduktimin e parasë cash në
ekonomi.

Në këtë proces, vijoi ai, Banka e Shqipërisë ka
gjetur mbështetjen edhe të Western Union, i cili
falë një rrjeti të plotë të shpërndarjes gjeografike,
ka arritur të mbulojë transfertat kryesisht të
emigrantëve thuajse në të gjithë Shqipërinë.

Përfaqësuesit e Western Union vlerësuan
mbështetjen dhe kontributin e Guvernatorit Cani
në zhvillimin e sektorit dhe të shërbimeve
financiare dhe paraqitën projektet e reja për
shërbimet e Unionit Financiar në Shqipëri, në të
cilat renditen vendosja e ATM-ve dhe kryerja e
pagesave të faturave të shërbimeve publike.

Një pjesë interesante e bisedës iu referua edhe
ecurisë së remitancave dhe të konkurrencës në
rritje të transfertave të parave mes bankave dhe
Western Union, si në drejtim të komisioneve për
klientët ashtu edhe të shtrirjes gjeografike.
Znj.Gold u shpreh se është në favor të zhvillimit
të konkurrencës, e cila në fund të fundit do të
sjellë më shumë përfitime për klientët.
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VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.52, DATË

14.07.2004

“Për miratimin e rregullores “Për administrimin e
rrezikut të kredisë””.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.53, DATË

14.07.2004

“Për shtypjen  e  monedhave, për  qëllime
numizmatike, në  vitin  2005”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.56, DATË

28.07.2004

“Për miratimin e “Raportit të zhvillimeve
ekonomike dhe monetare për gjashtëmujorin e
dytë të vitit 2003””.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.57, DATË

28.07.2004

“Për miratimin e uljes së përqindjes së interesave
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjelltë të
riblerjes”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.59, DATË

28.07.2004

“Për lirimin nga detyra të Drejtorit aktual dhe
emërimin e Drejtorit të ri të Departamentit të
Emisionit në Bankën e Shqipërisë”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.60, DATË

18.08.2004

“Për miratimin e “Raportit të politikës monetare
për muajin korrik të vitit 2004””.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.61, DATË

18.08.2004

“Për miratimin e transferimit të pronesisë së 100
për qind të aksioneve të kapitalit aksioner të
Bankës së Kursimeve sh.a. nga Raiffeisen
Zentralbank Õsterreich AG tek Raiffeisen
International Bank-Holding AG”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.62, DATË

18.08.2004

“Për miratimin e “Rregullave të funksionimit të
sistemit IDBS””.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.63, DATË

18.08.2004

“Për miratimin e financimit të projektit AECH për
nevoja të Bankës së Shqiperisë”.

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR.66, DATË

22.09.2004

“Për miratimin e “Raportit të politikës monetare
për muajin gusht të vitit 2004””.

NGJARJET JURIDIKE
KORRIK – SHTATOR 2004
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LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA NGA BANKA E
SHQIPËRISË*

BANKA DHE DEGË TË BANKAVE TË HUAJA

1. BANKA ITALO – SHQIPTARE SH.A.
Licenca nr.1/1996, datë 17.07.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.89, datë 18.06.1998.
Çertifikata nr. 1 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Ardian FULLANI
Adresa: Rruga e Barrikadave, Nr.70, Tiranë.
Tel. Central: 23 56 97, 23 56 98, 22 62 62.
Faks: 23 30 34.

2. BANKA E KURSIMEVE SH.A.
Licenca nr.2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.163, datë 11.12.1998.
Çertifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Steven GRUNERUD
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Nr.6, Tiranë.
Tel. Central: 22 45 40, 22 26 69, 22 54 16.
Faks: 22 35 87, 22 36 95, 22 40 51.

3. BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A.
BANKA  ARABO-SHQIPTARE ISLAMIKE ka ndryshuar emrin me vendimin nr.4315/7, datë 16.09.2003
të Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë.
Licenca nr.3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.165, datë 11.12.1998.
Çertifikata nr.3  “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Abdul Waheed ALAVI
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.8, Tiranë.
Tel. Central: 22 84 60, 22 38 73, 22 74 08.
Faks: 22 84 60, 22 83 87.

4. BANKA DARDANIA SH.A.
Licenca nr.5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.164, datë 01.12.1998.
Çertifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Beqir MEZELXHIU
Adresa: Bulevardi “Zogu I” (pranë Fakultetit të Shkencave), Tiranë.
Tel. Central: 22 87 59, 25 93 50, 25 93 51.
Faks: 23 05 66.
Teleks: 2298 db banc ab
Email: db@albaniaonline.net ; dardaniabank@hotmail.com

5. BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A.
Licenca nr.6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.162, datë 11.01.1999.
Çertifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Seyhan PENCAPLIGIL

* Deri në datën 30.09.2004.
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Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë.
Tel: 25 09 55.
Faks: 25 09 56.

6. BANKA TIRANA SH.A.
Licenca nr.07, datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 12.09.1996.
Çertifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Dimitris KARAVIAS
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Nr.55/1, Tiranë.
Tel. Central: 23 34 41/42/43/44/45/46/47.
Faks: 23 3417.

7. BANKA KOMBETARË E GREQISË - DEGA TIRANË
Licenca nr.08, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.4, datë 14.03.1996.
Çertifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Spiro BRUMBULLI
Adresa: Rruga e Durrësit, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel. Central: 23 36 23/24.
Faks: 23 36 13.

8. BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SH.A.
Licenca nr.09, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 30.04.1996.
Çertifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Ooi Kooi KEAT
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”, Tiranë.
Tel. Central: 23 75 67/68/69.
Tel/Faks: 23 75 70.

9. BANKA ALPHA - DEGA TIRANË
Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.01/03/96, datë 27.12.1997.
Çertifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Andrea GALATOULAS
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel: 23 35 32, 23 33 59, 34 04 76.
Tel/Faks: 23 21 02.

10. BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË SH.A.
Licenca nr.11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, datë 10.08.1998.
Çertifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Lorenzo RONCARI
Adresa: Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8319, Tiranë.
Tel.: 34 87 53/54/55/56.
Tel/Faks: 34 87 62.

11. BANKA PROCREDIT SH.A.
BANKA FEFAD SH.A ka ndryshuar emrin me vendimin nr.20797/10, datë 15.09.2003 të Gjykatës
së Shkallës së Parë, Tiranë.
Licenca nr. 12, datë 15.03.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 03.03.1999.
Çertifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
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Drejtori: Jasper MENKEN
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2395, Tiranë.
Tel: 23 04 99, 23 34 96.
Tel/Faks: 23 34 81.

12. BANKA E PARË E INVESTIMEVE SH.A. - DEGA TIRANË
Licenca nr. 13, datë 16.04.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.45, datë 13.04.1999.
Çertifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Petar Gavrillov KRASTEV
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel: 35 64 23, 35 64 24.
Tel/Faks: 35 64 22.

13. BANKA EMPORIKI – SHQIPËRI SH.A.
BANKA TREGTARE E GREQISË (SHQIPËRI) SH.A. ka ndryshuar emrin me vendimin nr.20830/5,
datë 15.12.2003, të Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë.
Licenca nr. 14, datë 28.10.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, datë 19.10.1999.
Çertifikata nr. 13 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: George CARACOSTAS
Adresa: Rruga e Kavajës, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel: 25 87 55/56/57/58/59/60.
Tel/Faks: 25 87 52.

14. BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË SH.A.
Licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë 28.08.2002.
Çertifikata nr. 14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Kamal Abdel MONEIM
Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Al-Kharafi Group Administration Building, Kati 1&2, Tiranë.
Tel.: 27 21 68; 27 21 62.
Tel/Faks: 27 21 62.
E-mail: creditbkalb@icc-al.org

15. BANKA “CREDINS” SH.A.
Licenca nr. 16, datë  28.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 26.03.2003.
Çertifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Artan SANTO
Adresa: Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.21 Tiranë.
Tel: 22 29 16; 23 40 96.

16. BANKA POPULLORE SH.A.
Licenca nr.17, datë  16.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.06, datë 11.02.2004.
Çertifikata nr.16 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Edvin Libohova
Adresa: Rruga ‘’Donika Kastrioti’’, Pall.11/1, Kati I, Tiranë.
Tel: 27 27 88/89.
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SUBJEKTE JOBANKA

1. UNIONI FINANCIAR I TIRANËS SH.P.K. (UFT)
Licenca nr.1, datë 08.12.1999, për ushtrimin e veprimtarive financiare:

- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.

Drejtor: Niko Leka; Edmond Leka
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Pall. “Shallvare”, Sh.2, Nr.18, Tiranë.
Tel: 25 06 53.

2. DINERS CLUB ALBANIA SH.P.K.
Licenca nr.2, datë 09.10.2000, për ushtrimin e veprimtarisë financiare:

- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare.

Drejtor: Vebi Velia
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit VEVE, Tiranë.

3. POSTA SHQIPTARE SH.A.
Licenca nr.3, datë 18.04.2001, për ushtrimin e veprimtarive financiare:

- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.

Pronësia : Shtetërore.
Drejtore : Aleksandra Çollaku
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku” , Nr.4 Tiranë.
Tel : 22 23 15.

4. “CREDINS” SH.A. TIRANË
Licenca nr. 04, datë 13.06.2001, për ushtrimin e veprimtarive financiare:

- të dhënies së kredive;
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të ofrimit të garancive;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar (këtu nuk përfshihen shërbimet e parashikuara
  në pikat 3/a dhe 3/b të nenit 26, të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”).

Drejtore: Monika Milo
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.21, Tiranë.
Tel: 22 29 16; 23 40 96.
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5. FONDI I FINANCIMIT TË ZONAVE MALORE
Licenca nr.5, datë 29.03.2002, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e veprimtarisë financiare:

- të dhënies së kredive.

Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.
Drejtori: Arben Jorgji
Adresa: Rruga “Mustafa Matohiti”, Vila nr.12, Tiranë.
Tel: 25 06 33.

6. “AK – INVEST” SH.A.
Licenca nr.7, datë 03.12.2003, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e veprimtarive financiare:

- të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të shërbejë si agjent dhe këshilltar financiar.

Administratori: Ilir Adili
Adresa : Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2/3, Tiranë.
Tel: 24 01 47.
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SUBJEKTET FINANCIARE QË NUK LICENCOHEN NGA BANKA E SHQIPËRISË PËR
KRYERJEN E VEPRIMTARISË SË TYRE, NË MBËSHTETJE TË VENDIMIT NR. 26, DATË
29.03.2000, TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË: “PËR
PËRJASHTIMIN E DISA SUBJEKTEVE NGA ZBATIMI I DISPOZITAVE TË LIGJIT NR.
8365, DATË 02.07.1998 “PËR BANKAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË””.

(Këto subjekte nuk licencohen apo mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë, por kanë detyrimin të
raportojnë në Bankën e Shqipërisë.)

1. FONDI I FINANCIMIT RURAL
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 207, datë 28.04.1999.
Objekti i veprimtarisë: Financimi i zonave rurale.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr.1843, datë 01.08.2000.

Drejtor: Zana Konini.
Adresa: Rruga”Ismail Qemali”, P.32, Tiranë.

2. FONDACIONI “BESA”
Themeluar nga “Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë” (SOROS).
Objekti i veprimtarisë: Financimi i ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr. 2895/1, datë 19.01.2001.

Adresa: Rruga “Asim Vokshi”, Nr. 35, Tiranë.
Drejtor: Bajram Muça.

3. PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDI
Aksioner: “Opportunity International” (East Europe).
Objekti i veprimtarisë: Kredidhënia.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr. 828/1, datë 08.04.2002.

Adresa: Rruga “Gjin Bue Shpata”, Nr. 7/1, Tiranë.
Drejtor: James Reiff.
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ZYRA TË KËMBIMEVE VALUTORE

1. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “JOARD”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 1, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2, Tiranë.
Kambistë: Josif Kote, Pajtim Kodra.

2. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AMA”  SH.P.K., DURRËS
Licenca: Nr. 2, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Tregtare”, Lagja 3, Durrës.
Kambistë: Mirlinda Ceka, Ilir Hoxha.

3. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARIS”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 3, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Luigj Gurakuqi” , Tiranë.
Kambistë: Ardian Goci, Ismet Noka.

4. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FINANCIAR TIRANË”  SH.P.K.
Licenca: Nr. 4, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, “Pall. Shallvare”, Shk. 2/18, Tiranë.
Administrator: Niko Leka
Kambistë: Arjan Lezha (Përgjegjës i agjencisë), Albert Sara, Dhimitër Papadhopulli, Genta

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

5. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AGLI”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 5, datë 01.10.1999.
Adresa: Agjencia 1: Rruga “Islam Alla”, Nr.1, Tiranë.

Agjencia 2: Rruga e Kavajës, pranë Pastiçeri “Rinia”, Tiranë.
Kambistë: Kujtim Nina (Drejtor i Shoqërisë), Agim Cani, Selim Luli.

6. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBAKREDIT”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 06, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”,  Nr.5, Tiranë.
Kambistë: Ëngjëll Skënderi, Arben Cani, Vasil Marto, Hajredin Toca, Dallëndyshe Shima,
Ermira Skënderi, Valbona Kurti, Teuta Koltraka.

7. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EXCHANGE”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 08, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga e Durrësit, Nr. 170, Tiranë.
Kambistë: Ivan Pavllovski, Ervis Myftari.

8. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNISIX”  SH.P.K., KORÇË
Licenca: Nr. 09, datë 26.11.1999.
Adresa: Bulevardi “Republika”, Pall.4, Korçë.
Kambistë: Pandi Cunoti, Ernest Golka, Nikolin Bicka, Eli Bode.

9. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EKSPRES J & E”  SH.P.K., DURRËS
Licenca: Nr. 10, datë 26.11.1999.
Adresa: Lagja 11, Rruga “Prokop Meksi” (pranë  Hotel “Durrësi”),  Durrës.
Kambistë: Kostandin Ekonomi, Entela Ekonomi.
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10. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MI & CO” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 11, datë 29.02.2000.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2/3, Tiranë.
Kambistë: Muharrem Kokona, Ilir Adili, Andis Tirana.

11. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ILIRIA ‘98" SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 12, datë 25.02.2000.
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Teatri i Kukullave, Tiranë.
Kambistë: Edmond Ymeri, Ali Topalli, Ilir Janku.

12. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “SERXHIO” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 14, datë 07.04.2000.
Adresa: Lagja “Luigj Gurakuqi”, Rruga “11 Nëntori”, Pall. 70, Nr.14, Elbasan.
Kambistë: Amarildo Canku.

13. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBTUR” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 15, datë 07.04.2000.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Pall. 32, Shk.1 (përballë Bankës Tirana), Tiranë.
Kambistë: Albert Rahmani, Artur Rahmani.

14. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “R & M” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 16, datë 22.05.2000.
Adresa: Rruga “Punëtorët e Rilindjes”, Pall.182, Tiranë.
Kambistë: Edmond Stepa, Miranda Stepa.

15. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TEUTA 2000”  SH.P.K., DURRËS
Licenca: Nr. 17, datë 22.05.2000.
Adresa: Lagja 4, Rruga “Skënderbej”, Ap. 950,  Durrës.
Kambistë: Adelina Hoxha, Arben Çuni.

16. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “T & E”  SH.P.K., DURRËS
Licenca: Nr. 18, datë 11.06.2000.
Adresa: Lagja 4, Rruga “9 Maji”, Durrës.
Kambist: Shpëtim Hysa.

17. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “SHIJAK 2000”  SH.P.K., SHIJAK
Licenca: Nr. 19, datë 24.11.2000.
Adresa: Lagja “Popullore”, Shijak.
Kambistë: Nazmi Ademi, Farije Ademi.

18. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “R & T”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 20, datë 20.12.2000.
Adresa: Bulevardi “Zogu I” (pranë BPI-së), Tiranë.
Kambist: Renis Tershana.

19. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MANUSHI” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 22, datë 18.04.2001.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit VEVE, Tiranë.
Kambist: Roland Manushi.

20. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI SELVIA” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 23, datë 21.05.2001.
Adresa: Godina 2-katëshe në krah të Postës Qendrore, Kati I, Tiranë.
Kambistë: Leonat Zenelaj, Gani Xhaja.
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21. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “KALENJA”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 24, datë 29.06.2001.
Adresa: Rruga e Kavajës (pranë Ambasadës Turke), Tiranë.
Kambistë: Hair Shametaj, Fatmir Shametaj, Gëzim Dushkaj.

22. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TILBA”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 25, datë 30.09.2001.
Adresa: Lagja “Luigj Gurakuqi”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Njësia nr.12, Elbasan.
Kambistë: Kristaq Bako, Vjollca Bako.

23. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ANAGNOSTI”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 26, datë 31.10.2001.
Adresa: Zyra 1: Bulevardi “Zogu I”, Pall. 97, Shk.3, Ap, 28, Tiranë.
Kambistë: Jani Anagnosti, Odise Anagnosti, Edlira Anagnosti.

Zyra 2: Rruga “Kajo Karafili”, Nr.11 Tiranë.
Kambist: Fredi Cami.

24. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “KO-GO”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 27, datë 12.11.2001.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, Pall.16, Shk.2, Ap. 9, Tiranë.
Kambistë: Mihal Konomi, Perparim Goxhaj.

25. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALB- FOREX”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 28, datë 22.11.2001.
Adresa: Agjencia 1: Rruga “Abdyl Frashëri, Nr.3, Tiranë.

Agjencia 2: Rruga “Mine Peza”, Pall. 102, Shk.1 (pranë Bar “Grand”), Tiranë.
Kambistë: Almir Duli, Agim Xhemo, Fatmir Baholli.

26. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “L&N”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 29, datë 22.11.2001.
Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, ish Gjelltorja tek sheshi ATATURK, Tiranë.
Kambist: Leonora Mihalcka.

27. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EXHANGE ALOG”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 31, datë   22.11.2001.
Adresa: Rruga “Mine Peza” (përballë Selisë së Vatikanit), Tiranë.
Kambistë: Almida Sterio, Fatmir Tafaj, Eduard Andoni.

28. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EX-CHANGE BEBI & FLORI” SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. 32, datë 26.11.2001.
Adresa: Lagja “Kongresi i Përmetit”, Fier.
Kambistë: Kujtim Zeneli, Fatmir Brahimi.

29. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BASHKIMI 2001”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 35, datë 12.12.2001.
Adresa: Rruga e Kavajës (Pastiçeri “Rinia”), Tiranë.
Kambistë: Bashkim Shametaj, Luan Shametaj, Ilir Mesini.

30. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARJON 2002”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 36, datë 14.12.2001.
Adresa: Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Pall.9-katësh, Elbasan.
Kambistë: Arben Kovaçi, Besnik Lulja.
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31. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALAKTH”  SH.P.K.,  TIRANË
Licenca: Nr. 42, datë 18.01.2002.
Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.105/1, Tiranë.
Kambistë: Kosta Papa, Arben Memko, Lorenc Konomi, Thoma Konomi, Aleko Plaku.

32. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “FORMAT”  SH.P.K.,  TIRANË
Licenca: Nr. 43, datë 21.01.2002.
Adresa: Rruga e Durrësit, Pall.85, Shk.1, Ap.1, Tiranë.
Kambistë: Diana Lemi, Egon Sinani.

33. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TRI URAT”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa: Lagja “29 Nëntori”, pranë Filialit të Postës Elbasan.
Kambistë: Fahri Sanco, Ismail Bejta.

34. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BESA 2001”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 46, datë 15.02.2002.
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, Nr.25,Tiranë.
Kambistë: Belul Lleshi, Vladimir Avda, Mimoza Avda.

35. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MARIO”  SH.P.K., SARANDË
Licenca: Nr. 47, datë 14.03.2002.
Adresa: Lagja 1, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.
Kambistë: Vangjel Gramozi, Blerim Dhima.

36. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE  “JAV” SH.P.K., TIRANË.
Ka ndryshuar emrin  Zyra e Këmbimit Valutor  “R&T EXCHANGE”  Sh.p.k.
Licenca: Nr. 48, datë 20. 03.2002.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”,  Godina e “Zërit të Popullit”, Tiranë.
Kambistë: Ervin Lera, Ilir Gurashi.

37. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “DROGU”  SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 49, datë 23.04.2002.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, Kulla 1(pas pallatit Agimi), Kati I,  Tiranë.
Kambistë: Shkëlqim Drogu, Kostandin Koteci.

38. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “HYSEN-C”  SH.P.K., LAÇ
Licenca: Nr. 50, datë 23.04.2002.
Adresa: Lagja nr.3, përballë Komisariatit të Policisë, Laç.
Kambist: Cen Hyseni.

39. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FIER”  SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. 51, datë 08.05.2002.
Adresa: Lagja “15 Tetori”, Rruga “Kastriot Muça”, Fier.
Kambistë: Gjergj Dulaj, Lartim Isufaj.

40. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TAXI EKSPRES”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 52, datë 20.05.2002.
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.11 (pranë Shkollës “Edit Durham”), Tiranë.
Kambistë: Arben Sharra, Sokol Kaleci.

41. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MERO” SH.P.K., DEVOLL
Licenca: Nr. 53, datë 22.05.2002.
Adresa: Zyra nr.1 : Bulevardi “Fuat Babani”, Bilisht.

Zyra nr.2 : Dogana, Kapshticë.
Kambistë: Gëzim Demcolli, Valter Miza, Genti Mahmutaj, Albert Haxhia, Edmond Miza.
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42. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “GLEAR”  SH.P.K., SHIJAK
Licenca Nr. 55, datë  23.07.2002.
Adresa: Lagja “Kodër”, Shijak, Durrës.
Kambistë: Argjend Calliku, Afërdita Calliku.

43. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “POSTA SHQIPTARE”  SH.A., TIRANË
Licenca: Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, nr.4 Tiranë.

44. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI BALLSH” SH.P.K., BALLSH
Licenca: Nr. 57, datë 11.09.2002.
Adresa: Rruga “8 Nëntori”, Ballsh.
Kambistë: Luan Zenelaj, Lavdimir Zenelaj.

45. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ESLULI” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 58, datë 17.10.2002.
Adresa: Rr. “Reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Shk.4/1, Tiranë.
Kambistë: Selim Luli, Kleomen Gjiknuri.

46. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AMERICAN GLOBAL CAPITAL FUND WORLDWIDE INVESTMENT”
SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 59, datë 26 .11.2002.
Përfaqësues me prokurë: Dashnor Shena, Vilson Ahmeti.
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Parcela 167/187, “Euroapartment”, Tiranë.
Kambistë: Elda Skënderi, Vasil Llogoro, Arian Kokali.

47. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “DENI&KRISTI-2002” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 61, datë 02.06.2003.
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, Pall.60, Ap.3, Tiranë.
Kambist: Maksim Çeku.

48. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “YLDON” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 62, datë 03. 06.2003.
Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, Pall. 382/2/2, Tiranë.
Kambist: Ylli Ndoqi (themelues dhe administrator).

49. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BILLI” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 63, datë 16. 02.2004.
Adresa: Sheshi “Wilson”, Pallati i ri në kryqëzimin e Tiranës së Re.
Kambist: Sybi Cenolli.

50. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “REXHA F&E” SH.P.K., DURRËS
Licenca: Nr. 64, datë 07.04.2004.
Adresa: Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja nr. 5, Pall. 619, Durrës.
Kambistë: Fatmir Rexha (themelues dhe administrator), Ermira Rexha.

51. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBA&ARBËR” SH.P.K., TIRANË
Licenca:. Nr. 65, datë 06.05.2004.
Adresa: Rruga e Kavajës, Pall. 3, Kati I, Tiranë.
Kambistë: Pëllumb Memetaj e Bukurosh Jaho (administratorë).

52. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “I.S.N.” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 66, datë 06.05.2004.
Adresa: Rruga e Kavajës, Pall. 3, Kati I, Tiranë.
Kambistë: Evzi Zemzadja (administrator), Nexhmi Uka, Salandi Brojaj.
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53. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARIABA” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 67, datë 07.06.2004.
Adresa: Rruga “Abdyl Frashëri”, Pallati i Librit Universitar, Kati I, Shk.5, Tiranë.
Kambistë: Agim Xhemo (administrator), Astrit Hado.

54. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBACREDITS” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr. 68, datë 13.07.2004.
Adresa: Rruga “Murat Toptani”, Pallati 12 katësh, Kati përdhe, Tiranë.
Kambistë: Engjell Skënderi, Ermira Skënderi.

55. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALB- KREDIT” SH.P.K., TIRANË
Licenca: Nr.69, datë 19.07.2004.
Adresa: Rruga “Kongresi i Përmetit”, Nr.2, Tiranë.
Kambistë: Agim Cani, Hajredin Toca, Vasil Marto.

56. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “IDEA - 2” SH.P.K., KAVAJË
Licenca: No. 70, datë 02.09.2004
Adresa: Lagjja nr.2, Rruga “10 korriku”, Kavajë.
Kambist: Taulant Karkini (administrator).
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UNIONET E SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT

1. UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “JEHONA” TIRANË
Licenca: Nr.1, datë 27.06.2002.

Kryetar i bordit drejtues: Vojsava Rama.

Anëtare të këtij unioni janë 41 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara edhe si shoqëri
të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga Fondacioni “Lëvizja për zhvillimin e shoqërive të
kursim-kredive”.

2. UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “UNIONI SHQIPTAR KURSIM-KREDITIT”, TIRANË
Licenca: Nr.2, datë 09.08.2002.
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.32.

Kryetar i bordit drejtues: Zana Konini

Anëtare të këtij unioni janë 98 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara edhe si shoqëri
të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga Fondi i Financimit Rural.
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ZYRA TË PËRFAQËSIMIT TË BANKAVE TË HUAJA

1. ZYRA E PËRFAQËSIMIT TË BANKËS POPULLORE PULIEZE  NË SHQIPËRI.
Licenca: Nr.1, datë 02.07.2003.

Përfaqësuesi: Giancarlo Stasi.
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, Kati III, Tiranë.
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