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OPINION I BaNKëS Së SHqIPërISë MBI GjENDjEN E 
EKONOMISë GjaTë TrEMUjOrIT Të TrETë Të VITIT 
2005,
TETOr 2005

I. FjaLa E GUVErNaTOrIT

Nëntë muajt e parë të vitit 2005 kanë paraqitur një tablo pozitive në drejtim 
të rritjes ekonomike dhe të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik. aktiviteti 
ekonomik ka lëvizur përgjithësisht brenda trajektores së parashikuar nga 
programi i zhvillimit të vendit. Ky vlerësim mbështetet në një sërë treguesish 
si: rritja e dukshme e vëllimit të shitjeve; rritja e të ardhurave tatimore; 
zgjerimi i eksporteve; ulja e normës së papunësisë dhe zgjerimi i punësimit. 
Një zhvillim i spikatur i vitit 2005, i cili ka dhënë kontributin e tij në rritjen e 
aktivitetit ekonomik, është mbështetja më e mirë e ekonomisë me kredi nga 
sistemi bankar. Pjesa më e madhe e këtij kreditimi ka shkuar për financimin 
e aktiviteteve prodhuese dhe të tregtisë. Ekonomia është favorizuar edhe nga 
politika monetare neutrale e Bankës së Shqipërisë, e cila ka kontribuar në 
ruajtjen e normave të interesit në nivele të ulëta historike. 

Duke u bazuar në të dhënat që kemi në dispozicion, Banka e Shqipërisë 
vlerëson se ekonomia ka shenja të dukshme rritjeje gjatë nëntëmujorit të parë. 
Në veçanti, aktiviteti ekonomik ka patur një hop të dukshëm gjatë tremujorit 
të dytë, duke treguar gjallërim të prodhimit në të gjithë sektorët e ekonomisë. 
Në vijim të dinamikave tashmë të konsoliduara të ekonomisë shqiptare, 
zgjerimi i prodhimit është mbështetur kryesisht në sektorët “Energji elektrike, 
ujë dhe gaz”, “Transport dhe telekomunikacion” dhe “Ndërtim”. Në fund të 
muajit qershor, norma e papunësisë arriti vlerën 14.3 për qind, duke shënuar 
një ulje prej 0.5 pikësh përqindjeje ndaj një viti më parë. Sipas INSTaT, në 
harkun kohor të një viti ekonomia shqiptare ka krijuar 13.4 mijë vende të reja 
pune në sektorin privat, i cili vazhdon të mbetet motorri i rritjes ekonomike.

Bilanci i pagesave ka paraqitur një rezultat pozitiv prej 11 milionë eurosh deri 
në muajin qershor. Hyrjet e kapitalit kanë qenë të mjaftueshme për të mbuluar 
deficitin korent, i cili arriti në rreth 145 milionë euro, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit. Deficiti në tregtinë e mallrave dhe të shërbimeve ka qenë burimi 
kryesor i deficitit korent. Llogaria kapitale dhe financiare ka regjistruar hyrje 
neto prej rreth 197 milionë eurosh, ndërkohë që rezervat valutore të autoritetit 
monetar janë rritur me rreth 7 milionë euro gjatë kësaj periudhe. ashtu si dhe 
më parë, deficiti i lartë tregtar financohet në pjesën më të madhe nga hyrjet 
korente në formën e të ardhurave nga emigrantët, si edhe nga hyrjet kapitale 
dhe financiare në formë grantesh, borxhi qeveritar dhe privat, dhe investimet 
direkte.

rritja ekonomike është favorizuar nga ambienti i qëndrueshëm 
makroekonomik, i shprehur në inflacion të ulët, respektim të vlerave të 
programuara të deficitit buxhetor dhe një situatë monetare nën kontroll. 
Inflacioni vjetor në fund të muajit shtator arriti në 3.1 për qind, praktikisht 
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pika e mesit të objektivit të Bankës së Shqipërisë, ndërsa inflacioni mesatar 
vjetor është luhatur rreth kufirit të poshtëm të këtij objektivi. Në përgjigje 
të zhvillimeve ekonomike dhe monetare, presionet dhe pritjet inflacioniste 
mbeten nën kontroll edhe për periudhën e ardhme. Norma e inflacionit gjatë 
tremujorit të tretë është kushtëzuar nga kontributi i grupeve “Ushqime dhe 
pije joalkolike” e “Transport”. Tremujori i tretë i vitit u karakterizua nga rritja 
e ndjeshme e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, duke përbërë një 
sfidë reale ndaj aktivitetit ekonomik në nivel botëror. Megjithatë, e amortizuar 
nga mbiçmimi i kursit të këmbimit, rritja e çmimeve në tregun vendas ka qenë 
pothuaj dy herë më e ulët. Pesha e ulët e karburanteve në shportën e mallrave 
të konsumit në Shqipëri, ka bërë që ndikimi i saj në inflacion të jetë i vogël 
ndërsa nuk vihet re ende rritje e kostove të produkteve si pasojë e rritjes së 
çmimit të karburanteve.

Konsolidimi i stabilitetit makroekonomik ka ndihmuar kontrollin e presioneve 
inflacioniste. Treguesit kryesorë të programit buxhetor janë respektuar në 
tërësinë e tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në fund të 
muajit shtator, janë mbledhur 97.5 për qind e të ardhurave të planifikuara dhe 
është realizuar rreth 96.4 për qind e shpenzimeve të programuara. Po kështu, 
deficiti buxhetor dhe financimi i brendshëm i tij, kanë qenë përgjithësisht 
brenda parashikimit. 

Gjithsesi, gjatë tremujorit të tretë, si pasojë e një procesi të gjatë paselektoral, 
u vu re një ngadalësim i fluksit të të ardhurave, ndërkohë që nga ana tjetër, kjo 
periudhë është shoqëruar me përqendrimin e huamarrjes së qeverisë e cila, 
ndonëse ka respektuar kufijtë vjetorë, ka krijuar vështirësi në administrimin e 
situatës së likuiditetit. Banka e Shqipërisë vlerëson se forcimi i administrimit 
fiskal si dhe respektimi i kritereve të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik, 
duhet të mbeten një përparësi konstante e politikës fiskale.

Zhvillimet makroekonomike dhe qëndrueshmëria e inflacionit në nivele 
të ulta janë favorizuar edhe nga situata monetare. Pas uljes së fundit të 
normës bazë të interesit në muajin mars, Banka e Shqipërisë ka ndjekur 
një politikë monetare neutrale. Gjatë tremujorit të tretë është vënë re një 
ngadalësim i ritmit të rritjes së ofertës monetare, përkundrejt rritjes së shpejtë 
të saj në gjysmën e parë të vitit. Norma e rritjes vjetore të agregatit M3 në 
muajin gusht, zbriti në 15.4 për qind, nga 18.3 për qind që ishte në fund 
të muajit qershor. Nën ndikimin e ngushtimit të diferencës së normave të 
interesit midis lekut dhe valutës, dhe rritjes sezonale të hyrjeve valutore në 
formën e remitancave, struktura e ofertës monetare është zhvendosur drejt 
depozitave në valutë, ndërkohë që struktura kohore ka rezultuar relativisht 
e qëndrueshme. Ecuria e mjeteve valutore neto të sistemit bankar në muajin 
gusht paraqitet e kënaqshme, me një rritje prej 112.7 milionë usd krahasuar 
me muajin qershor. Deri në muajin gusht, teprica e kredisë është rritur me rreth 
31 miliardë lekë; rritje kjo rreth 60 për qind më e lartë se rritja e tepricës së 
kredisë për gjithë vitin 2004. aktiviteti i vrullshëm i kreditimit është shoqëruar 
me përmirësimin e të gjithë treguesve të kredisë; raporti i saj ndaj parasë 
gjithsej ka arritur në nivelin 18 për qind, ndërkohë që pesha e kredisë në PBB 
ka kapur vlerën 11.8 për qind.
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rritja e kredisë për ekonominë, financimi i përqendruar i deficitit buxhetor 
dhe ngadalësimi i fluksit të depozitave, kanë sjellë rënien e likuiditetit 
të sistemit bankar gjatë tremujorit të tretë, duke kontribuar në rritjen e 
presioneve mbi yield-in e bonove të thesarit. Në kushtet e një tregu bankar 
të privatizuar dhe një tregu relativisht të pazhvilluar të bonove të thesarit, 
yield-i i bonove të thesarit pësoi një rritje, e cila nuk ka qenë në përputhje me 
situatën dhe me faktorët bazë makroekonomikë. Për administrimin e kësaj 
situate, Banka e Shqipërisë vlerësoi me kujdes kuadrin e saj operacional si 
dhe pozicionin e parashikuar të saj në tregun valutor, duke synuar ruajtjen e 
ekuilibrave monetarë. Gjatë muajit korrik, Banka e Shqipërisë ndryshoi kahun 
e operacioneve monetare, me qëllim plotësimin e nevojave afatshkurtra të 
sistemit për likuiditet, nëpërmjet kryerjes së repove të anasjellta. 

Plotësimi i nevojave të përkoshme të tregut me likuiditet si dhe financimi i 
deficitit buxhetor nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet kredive direkte afatshkurtra 
për qeverinë, kishin si qëllim zbutjen e presionit mbi normat e interesit të 
bonove të thesarit, me theks të veçantë në frenimin e rritjes së tyre. Ndërkohë, 
gjysma e dytë e muajit tetor është shoqëruar me normalizim të situatës dhe 
ulje të yield-it të bonove të thesarit. Si pasojë e ngushtimit të diferencës së 
normave të interesit gjatë këtij viti, prurjet valutore të emigrantëve kanë gjetur 
rrugën në sistemin bankar, kryesisht në formën e depozitave në valutë. 

Në prani të një regjimi fleksibël të kursit të këmbimit, kjo dukuri ka kufizuar 
hapësirat për praninë sezonale të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor. 
aktiviteti karakteristik i Bankës së Shqipërisë në tregun valutor në fund të 
verës, ka qenë i kufizuar këtë vit. Këta faktorë kanë çuar në shmangien e 
përkohshme të disa treguesve monetarë nga vlerat e parashikuara. Duke 
përgjithësuar zhvillimet monetare të verës së vitit 2005, mund të konkludohet 
se administrimi i situatës monetare nga Banka e Shqipërisë ka qenë i efekshëm 
dhe kjo vërtetohet nga përmirësimi i situatës së likuiditetit të sistemit në muajt 
shtator-tetor dhe zbutja e presioneve mbi normat e interesit.

Megjithë zhvillimet përgjithësisht pozitive të nëntëmujorit të parë, ekonomia 
shqiptare ka përpara saj disa sfida të karakterit strukturor, zgjidhja e të cilave 
do të përbënte një kontribut të ndjeshëm në konsolidimin e ritmeve të rritjes 
ekonomike. Situata e rënduar energjitike përbën një problem konstant për 
ekonominë shqiptare. Intensiteti i kësaj krize dhe ndjeshmëria e bizneseve 
shqiptare ndaj saj, mund të kushtëzojnë edhe realizimin e objektivit të rritjes 
ekonomike prej 6 për qind për vitin 2005. Situata bëhet më problematike në 
prani të shtrenjtimit të çmimit të karburanteve dhe të shtrenjtimit të çmimit të 
energjisë në rajon. Kombinimi i këtyre faktorëve mund të përbëjë një rrezik, i 
cili mund ta shtrijë ndikimin e vet edhe në vitin e ardhshëm. 

Në këtë kontekst, duke hedhur vështrimin në të ardhmen, Banka e Shqipërisë 
vlerëson se duhet punuar për zgjidhje të qëndrueshme të këtij problemi, për të 
minimizuar në maksimum varësinë e ekonomisë sonë ndaj faktorëve subjektivë 
përfshirë edhe kushtet atmosferike. Përmirësimi i klimës së biznesit në vend 
kërkon, ndër të tjera, zbatimin e projekteve që lidhen me shtimin e burimeve 
alternative energjitike në vend.
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II. ZHVILLIMET EKONOMIKE DHE 
INFLacIONI

II.1 EcUrIa E EKONOMISë SHqIPTarE

Ekonomia shqiptare ka shfaqur një ecuri 
të kënaqshme gjatë vitit 2005.rritja vëllimit të 
shitjeve, e të ardhurave tatimore dhe e kredisë për 
ekonominë dëshmojnë për një rritje të aktivitetit 
ekonomik në vend. Shitjet totale të ekonomisë 
kanë shënuar një rritje vjetore prej 21.54 për qind 
gjatë tremujorit të dytë. Gjithashtu, shitjet janë 
rritur me 30.9 për qind në krahasim me tremujorin 
e parë të vitit, rritja më e lartë kjo e tre viteve të 
fundit, duke treguar gjallërim të prodhimit në të 
gjithë sektorët e ekonomisë. 

Sektorët që kanë shënuar rritje më të lartë, 
në bazë vjetore, janë “Energjia elektrike, ujë 
dhe gaz”, “Transporti dhe telekomunikacioni” 
dhe “Ndërtimi”. Gjithsesi, peshën më të madhe 
në shitjet e ekonomisë së vendit e ka sektori 
i tregtisë dhe i shërbimeve me 42 për qind të 
shitjeve në total, i ndjekur nga sektori i industrisë 
me 26 për qind. Si rezultat, këta sektorë kanë 
dhënë dhe kontributin më të madh në rritjen 
vjetore të shitjeve të ekonomisë gjatë tremujorit 
të dytë të vitit, përkatësisht me 7.4 dhe 5.8 pikë 
përqindje.

II.1.1 Ecuria e prodhimit sipas sektorëve të 
ekonomisë

Sektori i ndërtimit 

Sektori i ndërtimit ka qenë një nga sektorët 
më aktivë të ekonomisë shqiptare gjatë viteve 
të fundit. Gjatë tremujorit të dytë, shitjet në këtë 
sektor u rritën me rreth 24.8 për qind ndaj të 
njëjtës periudhë të vitit të kaluar dhe me 44.2 
për qind ndaj tremujorit paraardhës. Këto 
ritme rritjeje tregojnë një kërkesë të lartë për 
zgjerimin dhe përmirësimin e infrastrukturës, të 
kapaciteteve prodhuese, të aktiviteteve tregtare 
dhe të strehimit. Shitjet e sektorit të ndërtimit 
përbënë 14.4 për qind të shitjeve totale të 
ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 
2005, duke kontribuar në rritjen e tyre vjetore 
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me 4.8 pikë përqindjeje. I njëjti kontribut, gjatë dy viteve të shkuara, ka qenë 
respektivisht 2.5 dhe 0.5 pikë përqindjeje.

Si një sektor në zhvillim, sektori i ndërtimit ka njohur rritje të investimeve 
private dhe shtetërore. Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, fondet e 
parashikuara për investime u rritën me 3 herë në krahasim me të njëjtin 
gjashtëmujor të vitit të kaluar. Pas “qetësisë” së tremujorit të parë, tremujori i 
dytë njohu rritje të ndjeshme të fondit të parashikuar të investimeve. Investimet 
private vazhdojnë të zënë peshën kryesore dhe destinacioni parësor i tyre 
mbeten ndërtesat e banimit. Gjithashtu, gjatë këtij tremujori është rritur numri 
i lejeve të ndërtimit, ku lejet e dhëna për ndërtime banesash janë rritur me 
rreth 3 herë ndaj vitit të kaluar.

Sektori i tregtisë, hoteleve dhe restoranteve

Shitjet e sektorit “Tregti, hotele dhe restorante“ 
kanë përbërë rreth 43 për qind të shitjeve totale 
të ekonomisë, gjatë gjashtëmujorit të parë të 
vitit 2005. Ky sektor kontribuoi në rritjen vjetore 
të shitjeve totale të ekonomisë me 6.4 pikë 
përqindjeje. Si edhe sektorët e tjerë të ekonomisë, 
sektori “Tregti, hotele dhe restorante“ ka shënuar 
një përmirësim të dukshëm gjatë pjesës së dytë 
të gjashtëmujorit. Shitjet e tij u rritën me 17.6 
për qind në krahasim me tremujorin e dytë të 
vitit 2004 dhe me 26 për qind ndaj tremujorit 
paraardhës. Kjo ecuri ka respektuar sjelljen 
sezonale të shitjeve të këtij sektori, sipas të cilës 
shitjet pësojnë rënie çdo tremujor të parë të 
vitit, për të shënuar norma pozitive rritjeje, gjatë 
tremujorëve të tjerë. Gjithsesi, në total, vlerësohet se ecuria e këtij sektori ka 
kontribuar pozitivisht në zhvillimet e ekonomisë së vendit, gjatë gjashtëmujorit 
të parë të vitit 2005.

Sektori i bujqësisë

Prodhimi në sektorin1 e bujqësisë pritet të rritet me 4.7 për qind këtë vit. Në 
veçanti, dega e agroindustrisë pritet të rritet me rreth 12 për qind, rritja më e 
lartë krahasuar me degët e tjera të bujqësisë. Prodhimi në degën e bujqësisë 
parashikohet të rritet me 3.1 për qind, e mbështetur kjo nga kushtet pozitive 
klimaterike, nga rritja e investimeve në serra dhe nga rritja e sipërfaqeve të 
mbjella. rritjen më të madhe në degën e bujqësisë pritet ta ketë prodhimi 
blegtoral me 3.8 për qind krahasuar me një vit më parë. rritja e prodhimit në 
këtë degë vjen si rezultat i rritjes së rendimentit në krahasim me një vit më parë.

Nga të dhënat e vëzhgimit të agroindustrisë për gjashtëmujorin e parë të 
vitit 2005, prodhimi agroindustrial është rritur me 15.7 për qind, në krahasim 
me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Kjo është rritja më e madhe 
(gjashtëmujor me gjashtëmujor) e katër viteve të fundit.
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Investimet në sektorin e agroindustrisë gjatë gjashtëmujorit të parë, janë 
rritur 2.3 herë në krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit paraardhës. Kjo 
ka ardhur si pasojë e rritjes së investimeve të financuara nga kredi të huaja, 
rreth 29 herë dhe e rritjes së investimeve të financuara nga kredi bankare, 
me rreth 2 herë në krahasim me vitin 2004. Këto investime janë përqëndruar 
kryesisht në rrethet e Tiranës, Shkodrës dhe Dibrës. Sipas aktiviteteve, rritje të 
investimeve ka në industrinë e miellit, në prodhimin e lëngjeve të ndryshme, 
në përpunimin e mishit dhe në konservimin e frutave e të perimeve. 

Sektori i industrisë 

Sektori i industrisë ka pasur zhvillime pozitive gjatë gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2005, duke kontribuar pozitivisht në ecurinë e shitjeve të ekonomisë 
gjithsej. Shitjet në këtë sektor janë rritur me 12.14 për qind, gjatë gjysmës së 
parë të vitit 2005, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2004. Më në 
detaje, degët e industrisë nxjerrëse, të industrisë përpunuese dhe të “energjisë 
elektrike, ujë dhe gaz”, pas një rënieje gjatë tremujorit të parë, kanë shënuar 
rritje gjatë tremujorit të dytë. Industria përpunuese ka pasur rritjen vjetore më 
të madhe gjatë gjysmës së parë vitit, por vazhdon të zërë një peshë të vogël 
në shitjet industriale në total. Në industrinë përpunuese janë rritur kryesisht 
nëndegët e prodhimit të plastikës, fabrikimi i artikujve mineralë, përpunimi i 
metaleve dhe industria e letrës. Industria nxjerrëse është rritur me 18.4 për 
qind gjatë gjashtëmujorit të parë, e ndikuar kryesisht nga rritja në nxjerrjen e 
produkteve energjitike. 

Tabelë �. Ecuria e prodhimit 
agroindustrial gjatë 

gjashtëmujorit të parë. 

Tabelë 2. Investimet 
në agroindustri gjatë 

gjashtëmujorit të parë
 (në milionë lekë).

Tabelë 3. Ecuria e sektorit të 
industrisë për gjashtëmujorin 

e parë 2005 (në përqindje).
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Sektori i energjitikës 

Sektori i energjitikës është zhvilluar në mënyrë të ekuilibruar gjatë tetë 
muajve të parë të vitit 2005. Konsumatorët familjarë dhe jofamiljarë janë 
furnizuar me 1.2 për qind më shumë energji elektrike, ndërkohë që importi 
dhe eksporti i energjisë janë praktikisht ekuivalentë. Gjithsesi, brenda kësaj 
periudhe, tremujori i dytë njohu një përmirësim të ndjeshëm të situatës. Gjatë 
tremujorit të dytë të vitit, indeksi i shitjeve të sektorit “Energji elektrike, ujë, 
gaz”, shënoi një rritje vjetore prej 34.6 për qind dhe një rritje prej 9.5 për 
qind në krahasim me tremujorin paraardhës.

Gjatë periudhës janar – gusht ’05, sasia e furnizuar e energjisë në vend 
është rritur me 6.6 për qind, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2004. 
Prodhimi në vend mbuloi 87.5 për qind të furnizimit me energji, ndryshe nga 
tetëmujori i parë i vitit të kaluar, kur ky prodhim 
mbuloi 91 për qind. Ndërkohë, sasia e importuar 
e energjisë u rrit në krahasim me periudhën 
janar – gusht ’04, duke siguruar 12.5 për qind 
të furnizimit të energjisë, në vend të 9 për qind 
dhënë gjatë vitit të kaluar. E njëjta dinamikë është 
ruajtur në ecurinë e eksporteve. Gjatë periudhës 
në fjalë, 12.5 për qind e furnizimit me energji 
shkuan për eksporte në krahasim me vetëm 7 
për qind të eksportuar gjatë tetëmujorit të parë 
të vitit 2004. Megjithëse përdorimi i energjisë 
nga ana e konsumatorëve familjarë ka rënë në 
nivel vjetor me 2.3 për qind, ai vazhdon të zërë 
peshën kryesore (57 për qind) në përdorimin e 
energjisë. Nga ana tjetër, konsumi i energjisë 
nga jofamiljarët, për tetë muajt e parë të këtij viti 
është rritur me rreth 6.3 për qind, në krahasim 
me vitin e kaluar. 

Sektori i transportit

Pas një rënieje të indeksit të shitjeve të sektorit të transportit gjatë tremujorit 
të parë të vitit, ky sektor ka shfaqur zhvillime të kënaqshme gjatë tremujorit 
të dytë, duke shënuar një rritje të këtij indeksi me 25.34 për qind. Kjo është 
rritja më e lartë me bazë tremujore, që nga tremujori i katërt i vitit 2001. Në 
krahasim me tremujorin e dytë të një viti më parë, indeksi i shitjeve është rritur 

Tabelë 4. Të dhënat për 
furnizimin dhe përdorimin e 
energjisë elektrike.
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me 30.57 për qind, duke kontribuar me 3.66 pikë përqindjeje në rritjen totale 
të indeksit të shitjeve të të gjithë ekonomisë. 

Vëllimi i punës në transportin detar pati një rritje me 9 për qind, gjatë 
tetëmujorit të parë të këtij viti. Importet në porte patën një rritje prej 5 për 
qind, ndërkohë që eksportet ranë me 2.1 për qind. Portet e Vlorës dhe të 
Sarandës patën rritjen më të ndjeshme të vëllimit të punës gjatë 8 muajve 
të parë të vitit, por ato zënë vetëm 13 për qind peshë të vëllimit të punës të 
të katër porteve të vendit. Vëllimi i punës në Portin e Durrësit zuri për këtë 
periudhë rreth 80 për qind të vëllimit të punës. Transporti hekurudhor pësoi 
një ulje të numrit të udhëtarëve dhe të vëllimit të mallrave të transportuar. 
Vëllimi i punës ra përkatësisht 13.2 për qind për mallrat dhe 23.6 për qind 
për udhëtarët, në krahasim me të njëjtën periudhë një vit më parë. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti transporti ajror është rritur me 27 
për qind të numrit të fluturimeve, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar. Investimet në sektorin e transportit gjatë gjashtë muajve të parë kanë 
rënë me 31 për qind, krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2004.

II.1.2 Sektori fiskal

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në fund të muajit shtator, 
janë mbledhur 97.5 për qind e të ardhurave të planifikuara dhe është realizuar 
rreth 96.4 për qind e shpenzimeve të programuara. Deficiti buxhetor, në fund 
të muajit shtator, ishte rreth 18.9 miliardë lekë, nga 21.4 miliardë lekë të 
parashikuara. Financimi i brendshëm i deficitit deri në muajin shtator arriti në 
15.2 miliardë lekë, përkundrejt nivelit prej 13.5 miliardë lekësh të parashikuar, 
duke tejkaluar planin me 12.5 për qind. Ndërsa financimi i huaj i deficitit u 
arrit deri në 48.4 për qind të vlerës së parashikuar.

Gjatë tremujorit të tretë, është vënë re një ngadalësim i fluksit të të ardhurave, 
duke sjellë edhe ngadalësimin e shpenzimeve buxhetore. arsyeja kryesore që 
ka ndikuar në uljen e ritmit të grumbullimit të të ardhurave tatimore ishte 
procesi i gjatë paselektoral. 

Kjo periudhë është shoqëruar edhe me përqendrimin e huamarrjes së 
qeverisë, e cila ndonëse ka respektuar kufijtë vjetorë, ka krijuar vështirësi 
në administrimin e situatës së likuiditetit. Banka e Shqipërisë vlerëson se 
rivendosja dhe forcimi i administrimit fiskal si dhe respektimi i kritereve të 
ruajtjes së stabilitetit makroekonomik, duhet të mbeten një përparësi konstante 
e politikës fiskale.

Tabelë 5. Ritmet e rritjes së 
treguesve fiskalë
 (në përqindje).
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Të ardhurat buxhetore

Të ardhurat buxhetore kanë qenë rreth 7.8 për 
qind më të larta gjatë periudhës janar – shtator 
2005, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 
2004. Niveli i të ardhurave tatimore, në fund 
të muajit shtator, arriti në rreth 130.8 miliardë 
lekë. 

Tatimet e mbledhura nga doganat rezultuan 
rreth 9.5 miliardë lekë, duke realizuar nivelin 
e parashikuar në projektbuxhetin e fillimvitit 
respektivisht me 99.7 për qind.

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar përbën burimin 
kryesor të të ardhurave tatimore. Gjatë nëntë 
muajve të parë të vitit është vënë re se ritmi i 
rritjes së të ardhurave nga TVSH-ja, është 8 pikë 
përqindje më i ulët se mesatarja e rritjes së këtij 
treguesi në tre vitet e fundit.

Periudha korrik-shtator 2005 ka shfaqur një 
ngadalësim të ritmit të punës së organeve fiskale. 
Të ardhurat në total janë rritur në masën 6.1 për 
qind në krahasim me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë, duke përfaqësuar nivelin më të ulët 
të rritjes së të ardhurave në katër vitet e fundit. 

Të ardhurat nga akcizat dhe të ardhurat nga 
pushteti lokal kanë patur performancën më të 
mirë të të ardhurave. Ndërkohë që krahasuar me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat 
jotatimore kanë rënë me 10.8 për qind.

Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore gjatë nëntë muajve të parë të vitit ishin 161.8 
miliardë lekë, duke përbërë rreth 96.4 për qind të nivelit të programuar 

Tabelë 6. Ritmet e rritjes së 
të ardhurave gjatë viteve 
2002-2005 (në përqindje).
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për këtë periudhë. Shpenzimet e personelit, të cilat përbëjnë rreth 27 për 
qind të shpenzimeve korente dhe 24 për qind të shpenzimeve totale, u 
realizuan në masën 99.7 për qind. Shpenzimet kapitale, edhe pse në rritje të 
konsiderueshme gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, vazhdojnë të jenë 
poshtë nivelit të planifikuar, duke arritur masën 80.4 për qind të planit. Nga 
këto të fundit, shpenzimet e mbuluara me financim të brendshëm dhe të huaj 
u realizuan respektivisht në masën 99.3 dhe 57.6 për qind.

Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar, shpenzimet totale janë rritur me 3.4 për 
qind gjatë periudhës korrik-shtator të vitit 2005. 
Gjatë këtij tremujori  vërehet se shpenzimet e 
personelit dhe ato të kontributeve për sigurime 
shoqërore kanë patur rritjen më të lartë në 
shpenzimet korente. Ndërkohë, shpenzimet 
operative të mirëmbajtjes dhe ato për interesa 
janë zvogëluar, duke qenë poshtë nivelit të 
planifikuar. Shpenzimet kapitale kanë pësuar një 
tkurrje gjatë kësaj periudhe, por sjellja e tyre gjatë 
viteve paraqitet e çrregullt, gjë që tregon se ecuria 
e këtyre shpenzimeve ndikohet mjaft nga ecuria 
e projekteve të caktuara. Në shpenzimet kapitale 
vihet re pesha gjithnjë në rritje e financimit të 
brendshëm kundrejt atij të huaj.

Deficiti fiskal

Deficiti buxhetor, gjatë nëntë muajve të parë të vitit, ishte afërsisht 88.9 
për qind e nivelit të planifikuar. Peshën kryesore në financimin e deficitit 
e mban financimi i brendshëm, i cili është realizuar në masën 112.5 për 
qind të planit, ndërkohë që financimi i huaj u realizua me vetëm 48.4 për 
qind. 

Gjatë periudhës korrik-shtator 2005, deficiti ka shënuar një rënie prej 8.6 
për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Tabelë 7. Ritmet e rritjes së 
shpenzimeve gjatë viteve 

2002-2005 (në përqindje).
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II.1.3 Tregu i punës

Tregu i punës gjatë vitit 2005 vazhdoi të ruajë ecurinë e mirë që manifestoi 
në fundin e vitit 2004, ku treguesit e punës shfaqën një tendencë të fortë 
rritjeje. Kështu, numri i të punësuarve është rritur me 10 mijë vetë, krahasuar 
me tremujorin e dytë të një viti më parë. Të punësuarit në sektorin privat 
jobujqësor janë rritur me 5400 vetë, duke qenë një tregues i rëndësishëm i 
gjallërimit të aktivitetit ekonomik.

Tregu i punës nuk pati ndryshime në strukturën e tij, gjatë vitit 2005. Kështu, 
sektori shtetëror megjithë uljen e numrit të të punësuarve, vazhdon të zërë 
rreth 19 për qind të numrit total. ai privat jobujqësor zë 23 për qind dhe ai 
privat bujqësor 58 për qind të të gjitha forcave të punës2. Ndryshimet më të 
rëndësishme këtë tremujor ndodhën në shifrën e 
papunësisë. Papunësia është ulur me 0.5 pikë 
përqindjeje në krahasim me një vit më parë. Në 
tremujorin e dytë numri i të papunëve ka rënë me 
një mijë vetë, duke e çuar normën e papunësisë 
në 14.3 për qind. Një tregues tjetër që shpreh 
këtë fakt është edhe numri i personave që fitojnë 
pagesë papunësie. Ky numër ka ardhur duke 
u ulur me 1.1 mijë persona në krahasim me 
qershorin e vitit 2004. 

Përmirësimi i treguesve të punësimit duket se 
është shoqëruar edhe me rritjen e të ardhurave. 
Të dhënat për strukturën e pagave në sektorin 
shtetëror, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2005, 
tregojnë se paga mesatare shtetërore është 
rritur me 2 për qind, krahasuar me mesataren e 

Tabelë 8. Ritmet e rritjes së 
deficitit gjatë viteve 2002-
2005 (në përqindje).

Tabelë 9. Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).
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tremujorit parë të vitit 2005. Në terma vjetorë (tremujor me tremujor), paga 
mesatare shtetërore është rritur me gati 10 për qind.

Megjithatë të dhënat e tregut të punës vazhdojnë të kenë deformime 
në treguesit, që janë rezultat i veprimit të fenomeneve të tilla si: migrimi i 
pakontrolluar i popullsisë që ka sjellë ndryshim të vazhdueshëm të raportit të 
popullsisë rurale dhe asaj urbane, si dhe vazhdimi i ekzistencës së tregut të zi 
të punës, relativisht të gjerë.

II.1.4 Sektori i jashtëm

Transaksionet korente dhe kapitale të vendit me pjesën tjetër të botës kanë 
qenë pothuajse të balancuara, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005. 
Gjatë kësaj periudhe është regjistruar një bilanc i përgjithshëm i pagesave 
prej 11 milionë eurosh. Deficiti në tregtinë e mallrave dhe të shërbimeve ka 
qenë burimi kryesor i deficitit korent. Ky i fundit ka shënuar rreth 145 milionë 
euro, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. Llogaria kapitale dhe financiare ka 
regjistruar hyrje neto prej rreth 197 milionë eurosh, ndërkohë që rezervat 
valutore të autoritetit monetar janë rritur me rreth 7 milionë euro, gjatë kësaj 
periudhe. Deficiti i vazhduar në tregtinë e mallrave gjatë viteve të fundit, është 
kompensuar nga hyrjet korente në formën e të ardhurave nga emigrantët, si 
edhe nga hyrjet kapitale dhe financiare në formë grantesh, borxhi qeveritar 
dhe privat dhe investimet direkte.

Llogaria korente

Deficiti korent i Shqipërisë gjatë gjashtëmujorit 
të parë të vitit 2005, ishte 145 milionë euro 
ose rreth 10 për qind më i lartë se deficiti i 
regjistruar në gjashtëmujorin e parë të vitit të 
kaluar. Pjesa dërrmuese e pagesave korente 
ka mbuluar importet e mallrave (64 për qind) 
dhe ato të shërbimeve (34 për qind), ndërkohë 
që të ardhurat korente janë siguruar kryesisht 
nga transfertat private (37 për qind), shërbimet 
(35 për qind) dhe eksportet e mallrave (20 për 
qind).

Tregtia në mallra zë pjesën më të madhe 
në vëllimin e transaksioneve korente të vendit 
me botën. Vëllimi i përgjithshëm tregtar i 

gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 ishte rreth 1.2 miliardë euro, nga të cilat 
rreth 900 milionë euro kanë qenë pagesa për importet dhe 260 milionë euro 
të ardhura nga eksportet. rritja vjetore e importeve për gjashtëmujorin e parë 
ishte 14 për qind, ndërkohë që eksportet u rritën me 11 për qind. Mbulimi i 
importeve nga eksportet vazhdon të jetë i ulët. Pjesa më e madhe e importeve 
përfaqësohen nga mallra të ndërmjetëm, ndërkohë që importet e mallrave 
kapitalë kanë shënuar një rritje të dukshme në krahasim me gjashtëmujorin 
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e parë të vitit të kaluar. Këto zhvillime janë tregues të një ecurie të mirë 
të industrisë përpunuese dhe të ecurisë së investimeve në vend. Eksportet 
shqiptare vazhdojnë të demonstrojnë një shkallë të ulët diversifikimi, duke u 
përfaqësuar kryesisht nga rieksportet. Vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë 
të jenë burimi dhe destinacioni kryesor i tregtisë së jashtme.

Tregtia në shërbime, zë një vëllim më të vogël se tregtia në mallra. Vëllimi 
i transaksioneve në shërbime, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, ishte 
rreth 930 milionë euro ose 20 për qind më i lartë se ai për të njëjtën periudhë 
për vitin e kaluar. Llogaria e shërbimeve është mbyllur me një deficit prej 43 
milionë eurosh. Shërbimet e turizmit përfaqësojnë nëngrupin me të ardhurat 
dhe shpenzimet më të larta në kategorinë e shërbimeve. Këto shërbime kanë 
siguruar rreth 70 për qind të të ardhurave dhe kanë përfaqësuar rreth 60 për 
qind të pagesave të përgjithshme për shërbime. aktiviteti i turizmit përfaqëson 
jo vetëm një nga burimet kryesore të të ardhurave nga shërbimet,  por edhe 
një nga burimet kryesore të të ardhurave në valutë për ekonominë shqiptare. 
Të ardhurat nga turizmi për gjashtëmujorin e parë të këtij viti, ishin 17 për 
qind më të larta se ato të vitit të kaluar, si pasojë e rritjes së numrit të turistëve 
të huaj si edhe e rritjes së shpenzimeve ditore të tyre. Megjithatë, gjatë dy 
viteve të fundit është vërejtur një rritje e shpenzimeve të turistëve shqiptarë 
jashtë vendit, gjë që ka çuar në një ngushtim të 
bilancit pozitiv të kësaj kategorie.

Kategoria e të ardhurave ka regjistruar një 
suficit prej rreth 66 milionë eurosh. Të ardhurat 
nga puna e punonjësve sezonalë përfaqësojnë 
burimin kryesor të të ardhurave, ndërkohë që 
shpenzimet për interesat e borxhit të jashtëm 
janë zëri kryesor në kahun e shpenzimeve. 
Transfertat korente edhe për këtë gjashtëmujor 
kanë regjistruar një bilanc thellësisht pozitiv, duke 
shërbyer si kundërbalancuese të deficitit tregtar 
në mallra dhe shërbime. Prurjet e emigrantëve 
kanë qenë rreth 420 milionë euro duke përbërë 
rreth 76 për qind të vëllimit të përgjithshëm të 
transfertave, ndërkohë që pjesa tjetër është 
siguruar nga transfertat shtetërore në formë të 
asistencës teknike.

Llogaria kapitale dhe financiare

Hyrjet neto në llogarinë kapitale dhe financiare, gjatë gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2005, kapën nivelin 200 milionë euro. Suficiti në llogarinë kapitale 
dhe financiare  gjatë viteve të fundit ka financuar deficitin korent edhe në 
këtë periudhë. Si llogaria kapitale, ashtu edhe ajo financiare kanë shënuar 
flukse neto pozitive përkatësisht në nivelet 50 dhe 150 milionë euro. Edhe 
pse flukset pozitive të kapitalit përkthehen në rritje të stokut të detyrimeve 
financiare të vendit ndaj pjesës tjetër të botës, aspekti pozitiv i këtyre 
zhvillimeve qëndron në faktin që Shqipëria mbështetet më tepër në investimet 
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direkte sesa në huamarrjen afatgjatë nga jashtë. Investimet e huaja direkte 
për këtë gjashtëmujor kanë qenë rreth 100 milionë euro, ndërsa huamarrja 
nga jashtë rreth 80 milionë euro. Investimet direkte të kësaj periudhe kanë 
qenë më tepër të orientuara ndaj investimeve të reja në krahasim me vitin e 
kaluar, kur të ardhurat nga privatizimi siguruan pjesën dërrmuese të këtyre 
investimeve. Pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj botës, të përfaqësuara 
kryesisht nga investimet e portofolit dhe nga depozitat e bankave rezidente 
me bankat jorezidente, kanë shënuar një rritje prej rreth 26 milionë eurosh. 
Stoku i mjeteve financiare në formën e investimeve të portofolit, në fund të 
periudhës kapi shumën 164 milionë euro, me një fluks gjashtëmujor në rritje 
prej 48 milionë eurosh. Mjetet valutore të zotëruara nga sistemi bankar në 
formën e depozitave jashtë, kanë rënë me rreth 37 milionë euro. 

Gjithashtu, në rënie vlerësohen mjetet valutore cash. Në përbërjen 
strukturore sipas monedhave, mjetet valutore cash në dollarë amerikanë zinin 
39 për qind dhe ato në euro 53 për qind. Flukset hyrëse të mjeteve valutore 
në formën e kapitaleve financiare u reflektuan në rritje të rezervave valutore të 
autoritetit monetar me rreth 11 milionë euro. Niveli i rezervave valutore bruto, 
në fund të periudhës, u vlerësua në 1 miliard e 72 milionë euro duke qenë i 
mjaftueshëm për të përballuar 4.6 muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

II.2 EcUrIa E INFLacIONIT GjaTë TrEMUjOrIT Të TrETë

Inflacioni vjetor shënoi një rritje graduale gjatë tremujorit të tretë, duke 
treguar një ecuri të ndryshme nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Inflacioni 
vjetor u rrit nga 1.8 për qind në muajin korrik, në 3.1 për qind në muajin 
shtator. Megjithatë, presionet dhe pritjet inflacioniste mbetën nën kontroll. 

Kështu, inflacioni ka qenë brenda objektivit 2-4 për qind të Bankës së 
Shqipërisë, gjatë tremujorit të tretë. Norma mesatare vjetore e inflacionit nuk 
ka shënuar ndryshime gjatë tremujorit të tretë, duke u luhatur në intervalin 
2.2-2.3 për qind.

Tabelë �0. Ecuria e bilancit 
të pagesave

(në milionë euro).
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rritja e inflacionit gjatë tremujorit erdhi si 
pasojë e frenimit të rënies sezonale të çmimeve 
të prodhimeve ushqimore, e kombinuar kjo edhe 
me presionet inflacioniste që solli rritja e çmimit 
të naftës, në mënyrë të veçantë në muajt gusht 
e shtator.

II.2.1 Ecuria e inflacionit dhe e grupeve 
përbërëse

Gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, inflacioni 
vjetor shënoi ndryshime në madhësi dhe në kah 
kundrejt së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. 
Krahasuar me një vit më parë, ecuria e inflacionit 
vjetor është përcaktuar nga kontributi i grupeve 
“Ushqime dhe pije joalkolike” e “Transport”. Në 
ndryshim nga vjet, grupi i parë ka shënuar norma 
pozitive të inflacionit vjetor ndërsa grupi i dytë 
gati ka dyfishuar normën e inflacionit vjetor3.

Grupi “Ushqime dhe pije joalkolike” ka 
ndryshuar sjelljen gjatë tremujorit të tretë të vitit 
2005, duke mos kontribuar në uljen e inflacionit 
vjetor. Kontributi i tij në inflacionin vjetor gjatë 
tremujorit të tretë është zero, ndërkohë që një 
vit më parë ai ka kontribuar në rënien me 1.2 
pikë përqindjeje të inflacionit vjetor. arsyeja 
kryesore e kësaj sjelljeje është prania e një 
efekti më të dobët sezonal gjatë stinës së verës, 
duke u shfaqur në uljen graduale të ofertës së 
prodhimeve ushqimore vendase gjatë tremujorit. 
Gjithashtu, rritja e inflacionit të këtij grupi ka 
reflektuar edhe inflacionin e importuar. Çmimet e mallrave ushqimorë në 
Greqi, nga ku importohen pjesa më e madhe e këtyre prodhimeve, kanë 
shënuar çmime të larta, të pazakonta për këtë periudhë. Në total, pamundësia 

Tabelë ��. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).
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e ofertës vendase për të përmbushur kërkesat e tregut dhe futja e prodhimeve 
të importit me çmime më të larta, ka rezultuar në rritjen e përgjithshme të 
çmimeve.

Kontributi i grupit “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji elektrike” është 
luhatur në vlera më të ulëta sesa një vit më parë. Megjithatë, ky grup vazhdon 
të japë kontributin kryesor në inflacionin total. Inflacioni i këtij grupi përbën 
rreth 65 për qind të inflacionit total vjetor gjatë tremujorit të tretë. Në muajin 
shtator, inflacioni vjetor i grupit “qira, ujë, lëndë djegëse, energji” shënoi një 
vlerë 7.7 për qind, nga 6.9 për qind që ishte një muaj më parë. Në këtë shifër 
ka ndikuar rritja e çmimit të qirasë dhe rentës së imputuar në nivelet 3.3 për 
qind, si rezultat i periudhës së vitit të ri shkollor që solli një rritje të kërkesës 
për ambiente banimi.

Gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, dhe në mënyrë të veçantë në muajt 
gusht dhe shtator, ka patur një rritje të ndjeshme të çmimit të naftës në tregun 
ndërkombëtar. Ky fakt ka sjellë rritjen e ndjeshmërisë të operatorëve ndaj rritjes 
së çmimit botëror të naftës, duke u manifestuar në rritje të njëpasnjëshme 
në muajt gusht-shtator të çmimit të saj edhe në tregun vendas. Si rezultat, 
grupi “Transport” ka pësuar rritjen më të lartë që prej muajit shtator të vitit 
të kaluar, ndërsa nëngrupi “Shërbime ndaj mjeteve personale”4 është rritur 
me 12.2 për qind. Kontributi i këtij grupi në normën e inflacionit gjatë këtij 
tremujori ka qenë 0.7 pikë përqindjeje. Pesha e ulët e këtij grupi në indeksin 
e çmimeve të konsumit nuk është aq e madhe sa të bëhet përcaktuese direkt 
për ndryshime të rëndësishme në normën e inflacionit. Gjithashtu, mbiçmimi 
i lekut ndaj euros dhe usd në terma vjetorë, ka zbutur përcjelljen e këtij efekti 
në inflacion.

Kontributet e grupeve të tjera janë luhatur në mënyrë të moderuar gjatë 
këtij tremujori. Megjithëse me peshë të vogël, rritja e pagesave arsimore 

Tabelë �2. Inflacioni i 
grupit “Ushqime dhe pije 

joalkolike” dhe pesha e tij 
në inflacionin total.

Tabelë �3. Inflacioni i grupit 
“Qira, ujë, lëndë djegëse, 
energji” dhe pesha e tij në 

inflacionin total.
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ka ndikuar në rritjen e inflacionit gjatë këtij 
tremujori. Grupet e tjera të shportës5 kanë 
ndikuar, në përgjithësi, në uljen e normës vjetore 
të inflacionit duke zbutur rritjet e çmimeve në 
grupet e sipërpërmendura.

II.2.2 ambienti makroekonomik dhe çmimet e 
konsumit.

ambienti makroekonomik në vend ka qenë 
përgjithësisht i favorshëm për kontrollin e 
inflacionit. ai është karakterizuar nga një ecuri 
e mirë e shitjeve në ekonomi6, nga një situatë 
e qëndrueshme në tregun e punës dhe nga 
ruajtja e mbiçmimit vjetor të lekut ndaj euros dhe 
dollarit. Gjithashtu, ekonomia nuk ka pësuar 
shock nga ana e kërkesës ndërkohë që shock-u i 
çmimeve të naftës, i cili vepron nga ana e ofertës, është amortizuar mjaft nga 
leku i fortë. Në këto rrethana, ky tremujor nuk u karakterizua nga ndryshime 
strukturore të rëndësishme në luhatjen e grupeve të ndryshme të shportës së 
mallrave të konsumit.

Faktorët e kërkesës

• Politika fiskale dhe treguesit fiskalë
Treguesit fiskalë kanë qenë brenda niveleve 

të parashikuara në programin e buxhetor, 
gjatë nëntëmujorit të parë të vitit. Të ardhurat 
dhe shpenzimet buxhetore nuk e kanë tejkaluar 
tavanin e vendosur për këtë periudhë. Deri në 
muajin shtator, ato janë realizuar respektivisht në 
masën 97.5 për qind dhe 96.4 për qind të planit, 
duke bërë që edhe deficiti buxhetor të jetë brenda 
parametrave të parashikuar. Në këtë mënyrë, 
politika fiskale ka dhënë një kontribut të vlefshëm 
në ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë. 

Megjithatë, përqendrimi i deficitit buxhetor 
gjatë tremujorit të tretë ka krijuar probleme 
likuiditeti për sistemin bankar dhe ka rritur luhatshmërinë e normave të interesit 
në treg. Ky fakt, nënvizon rëndësinë që ka respektimi tërësor i treguesve të 
parashikuar buxhetorë në ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë.

• Politika monetare dhe treguesit monetarë
Politika monetare e Bankës së Shqipërsë gjatë tremujorit të tretë ka patur 

një kah neutral. Pas një periudhe të gjatë lehtësimi të kushteve monetare në 
ekonomi, Banka e Shqipërisë ka synuar stabilitetin e normave të interesit në 
treg. Megjithatë, si pasojë e ndryshimit të shpejtë të situatës së likuiditetit, 
normat e interesit kanë shënuar luhatje të dukshme gjatë tremujorit të tretë. 
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Megjithë vështirësitë e natyrës operacionale për administrimin e likuiditetit që 
ka sjellë kjo situatë, ekuilibrat e treguesve monetarë nuk kanë patur shmangie 
të theksuara dhe nuk janë përcjellë në inflacion. raporti i parasë jashtë 
bankave ndaj M3 ka qenë relativisht i qëndrueshëm, ndërsa rritja e ofertës 
monetare i ka korresponduar nevojave të ekonomisë për mjete monetare. Në 
përgjithësi, politika monetare nuk ka dhënë shtysa për rritjen e inflacionit.

• Tregues të tjerë të kërkesës së brendshme
Kërkesa e brendshme ka shënuar rritje gjatë 

tremujorit të dytë të vitit. Indeksi i shitjeve të 
ekonomisë ka shënuar një rritje vjetore prej 21.6 
për qind. Në krahasim me tremujorin paraardhës 
ky indeks u rrit ndjeshëm në 31 për qind, duke 
evidentuar gjallërimin e aktivitetit ekonomik pas 
tremujorit të parë. Gjithashtu, një rritje prej 9.4 
për qind ndaj tremujorit paraardhës ka regjistruar 
dhe Indeksi i Tregtisë me Pakicë. Gjithsesi, duke 
gjykuar performancën dhe dinamikën e treguesve 
të inflacionit, vlerësohet se rritja e kërkesës nuk ka 
përcjellë presione inflacioniste në ekonomi.

 Faktorët e ofertës

• Kursi i këmbimit dhe inflacioni i importuar.
Tendenca mbiçmuese e lekut ndaj euros dhe dollarit vazhdon të jetë e 

dukshme dhe gjatë tremujorit të tretë të vitit 2005. Megjithëse me një dinamikë 
vjetore më të zbutur, leku ka shënuar një mbiçmim mesatar vjetor me 1.4 dhe 
1.0 për qind ndaj dollarit amerikan dhe euros gjatë këtij tremujori. Mbiçmimi 
i kursit të këmbimit është një nga faktorët kryesorë që ka lehtësuar dhe 
absorbuar presionet inflacioniste në vend, sidomos të inflacionit të importuar. 
qëndrueshmëria e jashtme si dhe zhvillimet e favorshme në kursin e këmbimit 
kanë kufizuar shock-et me natyrë të jashtme mbi ecurinë e çmimeve. Nga ana 
tjetër, qëndrueshmëria e kursit të këmbimit shpreh besim tek vlera e lekut dhe 
tregon për pritje të ulëta inflacioniste në ekonomi.

• Ecuria e prodhimit të brendshëm bujqësor.
Parashikimet e bëra nga Ministria e Bujqësisë për prodhimin e brendshëm 

bujqësor për vitin 2005, flasin për një rritje vjetore prej 3.1 për qind. Kjo 
rritje mbështetet nga kushtet e mira klimaterike, nga rritja në sipërfaqet e 
mbjella, nga rritja e rendimentit dhe nga shtimi i serrave. Ecuria e prodhimit të 
brendshëm bujqësor është një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e normës 

Tabelë �4. Inflacioni vjetor 
i vendeve partnere dhe 
ndryshimet në kursin e 

këmbimit (në përqindje) për 
vitin 2005.
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së inflacionit duke qenë se prodhimet bujqësore 
zënë rreth 43 për qind të shportës së mallrave 
të konsumit. 

• Indeksi i çmimeve të prodhimit.
Çmimet e prodhimit gjatë tremujorit të dytë 

të vitit 2005 kanë njohur ritme më të ngadalta 
rritjeje, të cilat nuk janë përcjellë në çmimet e 
konsumit. Në krahasim me tremujorin e dytë të 
vitit të kaluar, çmimet e prodhimit janë rritur me 
4.0 për qind, ndërsa ndaj tremujorit paraardhës 
janë rritur me 1.2 për qind. rritja është vënë re 
në të gjithë sektorët e prodhimit7.

• Çmimi i naftës.
rritja e çmimit të naftës në tregun 

ndërkombëtar është një nga shqetësimet 
kryesore për ekonomitë importuese, në të 
cilat përfshihet dhe vendi ynë. Megjithatë, 
pasqyrimi i veprimit të drejtpërdrejtë, në rritjen 
e inflacionit apo në efektin indirekt, duke rritur 
kostot e mallrave dhe shërbimeve që e përdorin 
këtë input - ka qenë më pak i ndjeshëm në 
vendin tonë. Pesha e vogël që zë ky produkt8 
në shportën e konsumit, si dhe mbiçmimi i 
lekut ndaj dollarit kanë penguar transmetimin 
e plotë të rritjes së çmimit të këtij produkti në 
tregun vendas. Gjithsesi, së bashku me situatën 
e rënduar energjitike, ai mbetet një faktor i cili 
është vazhdimisht në vëmendjen e politikës 
monetare.

• Papunësia dhe pagat
Situata e qëndrueshme në tregun e punës 

por dhe rritja modeste e pagave në sektorin 
shtetëror nuk kanë përçuar presione inflacioniste 
në ekonomi. Tregu i punës, gjatë tremujorit të 
dytë të vitit 2005, nuk ka pësuar ndryshime të 
rëndësishme. 

Norma e papunësisë ka mbetur e pandryshuar 
ndërkohë që paga mesatare në sektorin 
shtetëror u rrit me 2 për qind krahasuar me 
tremujorin e parë të vitit9. Paga minimale dhe 
pagesa e papunësisë për të papunët mbeti e 
pandryshuar.
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III. ZHVILLIMET MONETarE DHE TrEGjET FINaNcIarE

III.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së SHqIPërISë

Zhvillimet makroekonomike dhe pritshmëritë për normën e inflacionit kanë 
kushtëzuar ruajtjen e normës bazë të interesit të pandryshuar, gjatë tremujorit 
të tretë. Megjithatë, kushtet monetare kanë qenë nën ndikimin e faktorëve 
të jashtëm, efekti i të cilëve ka çuar në devijimin e treguesve monetarë nga 
ecuria e parashikuar. Duke vlerësuar se situata monetare dhe faktorët e tjerë 
që ndikojnë në inflacion janë nën kontroll, Banka e Shqipërisë ka ruajtur të 
pandryshuar politikën monetare. Pas uljes së fundit të normës bazë të interesit 
në muajin mars, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare neutrale, 

duke përdorur instrumentet operacionale të saj 
për administrimin e likuiditetit dhe për  kufizimin 
e luhatjeve afatshkurtra të normave të interesit 
në tregje.

rritja tej parashikimit e parasë cash në 
qarkullim dhe përqëndrimi i huamarrjes së 
brendshme të qeverisë, janë shoqëruar me 
përkeqësimin e gjendjes së likuiditetit të sistemit. 
Gjithashtu, si pasojë e ngushtimit të diferencës së 
normave të interesit gjatë këtij viti, prurjet valuore 
të emigrantëve kanë gjetur rrugën në sistemin 
bankar, kryesisht në formën e depozitave në 
valutë në bankat tregtare. Banka e Shqipërisë ka 
qenë aktive në tregjet e parasë duke përdorur si 
instrumentet afatshkurtra ashtu edhe ato afatgjata 
për ruajtjen e ekuilibrit të kushteve monetare. 
Gjatë muajit korrik, Banka e Shqipërisë ndryshoi 

kahun e operacioneve monetare me qëllim plotësimin e nevojave afatshkurtra 
të sistemit për likuiditet, nëpërmjet kryerjes së repove të anasjellta. Paralelisht 
me të, financimi nga ana e Bankës së Shqipërisë i deficitit buxhetor nëpërmjet 
kredive direkte afatshkurtra për qeverinë, ka shmangur volatilitetin e normave 
të interesit të bonove të thesarit dhe njëkohësisht ka kufizuar rritjen e tyre. Këta 
faktorë kanë çuar në shkeljen e objektivit të mjeteve të brendshme neto gjatë 
tremujorit të tretë.

Sasia mesatare e likuiditetit të injektuar në sistem gjatë tremujorit të 
tretë është luhatur rreth nivelit 1.5 miliardë lekë. Mungesa e vazhdueshme 
e likuiditetit në sistem dhe tendenca në rritje e normave të interesave të 
bonove të thesarit të të gjitha maturiteteve, kushtëzuan ndërhyrjen e Bankës 
së Shqipërisë me anë të instrumenteve afatgjata të saj. Në gjysmën e dytë të 
muajit shtator (në fund të tremujorit), Banka e Shqipërisë injektoi 3.5 miliardë 
lekë nëpërmjet blerjes me të drejta të plota të bonove të thesarit me partnerë 
bankat e nivelit të dytë.

Mungesa e presioneve mbiçmuese të lekut gjatë muajve të verës, solli 
nevojën e rishikimit të pozicionimit të parashikuar të Bankës së Shqipërisë 
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në tregun valutor. Blerjet në tregun valutor, që karakterizojnë fundin e verës, 
kanë qenë të kufizuara gjatë këtij viti. Blerjet e Bankës së Shqipërisë në tregun 
valutor kanë shtuar ofertën e parasë në lekë në masën 3 miliardë lekë, dhe 
kanë përmirësuar pjesërisht likuiditetin e sistemit. Në këto kushte, u sigurua një 
qetësim i situatës së likuiditetit dhe u zbutën presionet për rritje të interesave të 
bonove të thesarit. aktualisht, sasia e likuiditetit të injektuar në sistem me anë 
të repove të anasjellta është 1 miliard lekë.

Në kushtet e minimizimit të presioneve ndaj normave të interesave të 
bonove dhe të rrezikut që shoqëron mungesa e likuiditetit në sistem, ecuria e 
disa treguesve monetarë ka rezultuar tej parashikimeve të programit monetar. 
Treguesi i mjeteve të brendshme neto (MBN) të Bankës së Shqipërisë ka 
tejkaluar nivelin objektiv prej 59 miliardë lekësh, me rreth 15.2 miliardë lekë, 
ndërsa niveli i rezervave ndërkombëtare neto (rNN) në fund të muajit shtator, 
është 51.1 milionë usd nën nivelin objektiv të Bankës së Shqipërisë. Gjithsesi, 
tejkalimi i parashikimit të të dy treguesve në total (me kahe të kundërta) zbut 
ndikimet potenciale në treguesit e tjerë makroekonomikë dhe veçanërisht, në 
atë të inflacionit.

III.2 EcUrIa E aGrEGaTëVE MONETarë

Tremujori i tretë i vitit është shoqëruar me 
ngadalësimin e ndjeshëm të ritmit të rritjes së 
ofertës monetare, përkundrejt rritjes së shpejtë 
të saj në gjysmën e parë të vitit. Norma e rritjes 
vjetore të agregatit M3 në muajin gusht, zbriti 
në 15.4 për qind, nga 18.3 për qind që ishte 
në fund të muajit qershor. Ngadalësimi i ritmit 
të ofertës monetare është reflektuar kryesisht në 
përbërësin në lekë të saj, agregatin M2, kërkesa 
për të cilin është reduktuar si rezultat i rënies së 
normave të interesit të depozitave në lekë. Nga 
ana tjetër, efekti më i lartë i mbiçmimit vjetor të 
lekut ka ndikuar negativisht rritjen e depozitave 
në valutë, e cila ndonëse në nivele mjaft të larta, 
ka qenë nën rritjen reale të tyre. Nën ndikimin 

Tabelë �5. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë.
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e normave të ulëta të interesit në lekë dhe të rritjes sezonale të flukseve nga 
remitancat, struktura valutore e ofertës monetare është zhvendosur drejt 
depozitave në valutë, ndërkohë që struktura kohore ka rezultuar relativisht e 
qëndrueshme.

Depozitat në valutë kanë qenë treguesi monetar me rritjen më të shpejtë 
gjatë periudhës korrik – gusht, duke shënuar një rritje me 14.1 miliardë lekësh 
ose 10.4 për qind. rritja vjetore prej 30.5 për qind e tyre në muajin gusht, 
përbën nivelin më të lartë të rritjes vjetore të këtij treguesi në tre vitet e fundit. 
Efekti vjetor i mbiçmimit të kursit të këmbimit ka zbehur tendencën rritëse të 
normave vjetore të depozitave në valutë. E vlerësuar me kurse këmbimi fikse, 
rritja vjetore reale e depozitave valutore në muajin gusht është rreth 33.6 për 
qind, kundrejt 29.0 për qind që ishte në muajin qershor.

rritja e depozitave në valutë gjatë periudhës korrik – gusht është mbështetur 
kryesisht në rritjen e lartë të depozitave me afat, të cilat kanë përbërë rreth 71 
për qind të rritjes së depozitave totale në valutë. Krahas forcimit të flukseve 
valutore në muajt e verës, ecuria pozitive e depozitave në valutë është favorizuar 
edhe nga reduktimi i spread-it të normave të interesit, lekë - valutë, gjë që ka 
rritur atraktivitetin e tyre në raport me instrumentet e kursimit në lekë. rritja më 
e shpejtë e depozitave në valutë në krahasim me treguesit e tjerë monetarë, 
është reflektuar në rritjen e peshës së tyre në ofertën e parasë. Në fund të 

muajit gusht, raporti i depozitave në valutë ndaj 
agregatit M3 arriti në nivelin maksimal historik 
prej 26.8 për qind, duke shënuar një rritje 
prej 1.7 pikësh përqindjeje nga niveli i muajit 
qershor.

Depozitat në lekë kanë kontribuar negativisht 
në rritjen e ofertës monetare gjatë periudhës 
korrik – gusht, duke shënuar një rënie prej 1 
miliard lekësh ose rreth 0.4 për qind. ritmi vjetor 
i rritjes së depozitave në lekë shënoi gjithashtu, 
rënie të ndjeshme, duke zbritur në 11.5 për qind, 
nga 14.7 për qind që ishte në muajin qershor. 
Kjo ecuri ka reflektuar uljen e konsiderueshme të 
depozitave në lekë të individëve me 1.5 miliardë 
lekë, ndërkohë që depozitat në lekë të sektorëve 
të tjerë kanë patur një ecuri normale. Tërheqja 
e depozitave në lekë nga ana e individëve ka 

ardhur si pasojë e uljes së menjëhershme të normave të interesit nga një pjesë 
e bankave të sistemit. Fluksi i depozitave të tërhequra nga sistemi bankar 
vlerësohet të ketë lëvizur pjesërisht në drejtim të investimeve në bono thesari10 
dhe pjesërisht në depozita në valutë. 

Struktura e depozitave në lekë sipas afateve ka njohur rritjen e ndjeshme 
të peshës së depozitave pa afat. Gjatë periudhës korrik – gusht depozitat 
pa afat në lekë kanë shënuar një rritje prej 19.0 miliardë lekësh, kundrejt 
rënies prej 20.0 miliardë lekësh të depozitave me afat në lekë. Kjo rritje ka 
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ardhur si rezultat i ndryshimeve në klasifikimin e depozitave në lekë nga ana 
e Bankës raiffeisen11. rritja e depozitave pa afat në lekë është reflektuar në 
rritjen e ndjeshme të agregatit M1. Norma e rritjes vjetore të këtij treguesi për 
periudhën korrik – gusht është rritur nga 25.8 për qind në 30.1 për qind.

Ulja e normave të interesit të depozitave në 
lekë nuk ka ndikuar ndjeshëm në ekuilibrin e 
likuiditetit të ofertës monetare. rritja me 4.7 
miliardë lekë (3.4 për qind) e parasë jashtë 
bankave në periudhën korrik – gusht, është në 
përputhje me ecurinë sezonale të këtij treguesi, 
në përgjigje të nevojave në rritje të ekonomisë për 
mjete monetare likuide. Pas rritjes së ndjeshme 
të saj në muajin qershor, norma e rritjes vjetore 
të parasë jashtë bankave i është kthyer niveleve 
normale, duke zbritur në 9.0 për qind në muajin 
gusht.

raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 në 
muajin gusht rezultoi në 25.1 për qind, duke 
shënuar një rritje me 0.6 pikë përqindjeje që 
nga fillimi i efektit sezonal në fund të muajit maj. 
Kjo përbën një rritje më të ulët krahasuar me 
rritjen e këtij raporti në të njëjtën periudhë të viteve të kaluara, çka tregon 
për vazhdimin me të njëjtat ritme të kthimit të parasë në sistem, pavarësisht 
normave të ulëta të interesit.

III.3 KërKESa E BrENDSHME

III.3.1 Mjetet valutore neto

Ecuria e mjeteve valutore neto të sistemit bankar në muajin gusht paraqitet 
e kënaqshme, me një rritje prej 112.7 milionë usd krahasuar me muajin 
qershor. Duke përjashtuar efektin e kursit të këmbimit12, rritja e këtyre mjeteve 
është 106.1 milionë usd. Kjo periudhë ka njohur kontributin më të ulët të 

Grafik 23. Raporti i PjB ndaj 
M3 dhe norma mesatare 
e interesit real (shkalla 
djathtas).

Tabelë �6. Ecuria e 
treguesve monetarë në 
korrik-gusht 
(në miliardë lekë).
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këtyre mjeteve në rritjen vjetore të ofertës monetare që nga fillimi i vitit, duke 
arritur në 14 për qind në muajin gusht. Ulja e këtij kontributi shpjegohet 
pjesërisht nga ulja e ritmit të rritjes vjetore të mjeteve valutore neto në lekë. 
Pjesën më të madhe të kontributit në rritjen vjetore të ofertës monetare e ka 
dhënë rritja vjetore e mjeteve të brendshme neto gjatë tremujorit të tretë. 

Zakonisht periudha korrik – gusht njeh rritje 
të depozitave në valutë por ky vit njohu nivele 
më të larta rritjeje se një vit më parë. Kjo ecuri 
e depozitave në valutë, e ndikuar nga flukset 
hyrëse të valutës si dhe nga rënia e normave të 
interesave në lekë, ka krijuar hapësira për rritjen 
e mjeteve valutore neto të bankave të nivelit të 
dytë. Gjithashtu, dhe ulja e detyrimeve valutore 
ka ndikuar në një nivel më të lartë të mjeteve 
valutore neto për këtë periudhë. rritja e mjeteve 
valutore të neto të bankave tregtare për këtë 
periudhë llogaritet rreth 98.1 milionë usd. E 
llogaritur me kursin fiks, rritja e këtyre mjeteve 
është 97.1 milionë usd.

rritja e rezervës valutore neto të Bankës së 
Shqipërisë për periudhën korrik –gusht, rezulton 
14.6 milionë usd. Ky rezultat vjen nga rritja e 
disbursimeve të kredive të huaja (FMN, IDa). E 
llogaritur me kurs fiks13, rezerva valutore neto e 
Bankës së Shqipërisë është rritur me 9.1 milionë 
usd. 

III.3.2 Kërkesa e qeverisë për mjete monetare

Deficiti buxhetor për periudhën korrik–gusht 
ka patur një rritje të konsiderueshme duke kapur 
nivelin 13.5 miliardë lekë. Gjatë kësaj periudhe, 
deficiti u rrit me 6.7 miliardë lekë, rreth 2.2 
miliardë lekë më shumë se rritja e këtij deficiti në 
të njëjtën periudhë vitin që shkoi.

Përballimi i deficitit fiskal është mundësuar 
nëpërmjet huamarrjes së re me rreth 4.4 miliardë 

lekë dhe përdorimit të fondeve të depozitës së qeverisë me 2.3 miliardë lekë. 
Banka e Shqipërisë ka financuar me 2.0 miliardë lekë deficitin buxhetor, për 
të shmangur luhatjet e normave të interesit në tregun ndërbankar dhe në atë 
të bonove të thesarit. Ky financim është kryer në formën e kredisë direkte 
afatshkurtër. Pjesa tjetër e financimit të brendshëm është siguruar nga emetimi 
i obligacioneve qeveritare dy - dhe trevjeçare. Emetimi gjatë periudhës korrik 
- gusht ishte 5 miliardë lekë obligacione dyvjeçare dhe rreth 2 miliardë lekë 
obligacione trevjeçare. 

Grafik 24. Kontributi i rritjes 
së mjeteve valutore neto në 
rritjen vjetore të M3.

Grafik 25. Niveli i 
mjeteve valutore neto 
të sistemit bankar.
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rritja e huamarrjes së brendshme prej 9 miliardë lekësh ka kompensuar 
uljen prej 4.6 miliardë lekësh të nivelit të bonove të thesarit, të blera në 
tregun primar. Portofoli i bonove të thesarit të bankave të nivelit të dytë 
është ulur me 4.1 miliardë lekë gjatë muajve korrik -gusht. Një ulje prej 
0.3 miliardë lekësh është vërejtur dhe në portofolin e institucioneve. Nga 
ana tjetër, individët kanë rritur portofolet e tyre të bonove të thesarit me 0.9 
miliardë lekë. Banka e Shqipërisë pothuajse nuk 
ka patur lëvizje në portofolin e saj gjatë muajve 
korrik-gusht, por e ka rritur atë me 3.5 miliardë 
lekë gjatë muajit shtator, si pasojë e veprimeve 
në tregun sekondar.

III.3.3 Kredia për ekonominë nga sistemi 
bankar

Viti 2005 është karakterizuar nga zhvillime 
pozitive të kredisë për ekonominë. Teprica e 
kredisë është rritur me 31 miliardë lekë deri në 
muajin gusht; rritje kjo rreth 60 për qind më e 
lartë se rritja e tepricës së kredisë për gjithë vitin 
2004. aktiviteti i vrullshëm i kreditimit ka sjellë 
rritjen e peshës që zë kredia për ekonominë ndaj 
M3, duke arritur vlerën 18 për qind në fund të 
muajit gusht. Gjithashtu, raporti i kredisë ndaj PBB-së në vlerën 11.8 për qind 
ka shënuar rritje të dukshme, duke u reflektuar në përmirësimin e të gjithë 
treguesve që lidhen me kredinë.

rritja e tepricës së kredisë gjatë muajve korrik-gusht është rreth 5 miliardë 
lekë, duke pasqyruar një rënie të ritmeve të rritjes së kredisë krahasuar me 
pjesën e parë të vitit 2005. Kjo rënie ka ardhur pjesërisht si pasojë e faktorëve 
sezonalë dhe pjesërisht si pasojë e rritjes së pazakontë të kredisë për muajin 
qershor. Në veçanti, ngadalësimi i ritmeve të rritjes së tepricës së kredisë 
është pasojë e rritjes së përkohshme që pësoi kredia afatshkurtër në muajin 
qershor. Ky fakt mbështetet edhe nga niveli i kredisë së re të akorduar këto 
muaj, e cila ka qenë në nivele pothuajse të njëjta me periudhat e mëparshme 
të vitit. Gjithashtu, mbiçmimi e lekut ndaj euros dhe usd ka sjellë rënien e 
vlerës së kredisë në valutë me 0.8 miliardë lekë, duke ulur më tej ritmin e 
rritjes14.

Tabelë �7. Ecuria e disa 
treguesve kryesorë të 
kredisë.
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Kredia në lekë shënoi një rritje vjetore prej 135 
për qind në fund të muajit gusht. Kredia në lekë 
po njeh një rritje relativisht më të mirë krahasuar 
me vitet e tjera, duke pasqyruar një angazhim 
më të madh të bankave drejt dhënies së kredisë 
në monedhën vendase. Gjithsesi, rritjet mujore të 
kësaj kredie kanë pasqyruar një rënie të ndjeshme 
krahasuar me tremujorin e dytë. ritmet e larta të 
rritjes së kredisë në lekë kanë sjellë edhe rritjen e 
peshës së saj në kredinë totale.

Kredia për individët vazhdon të pasqyrojë të 
njëjtat ritme rritjeje si edhe në tremujorët e parë 
të vitit 2005. Shtysën më të madhe kjo kredi e 
merr nga kredia në lekë për individët, ritmi vjetor 
i rritjes së saj është rreth 3 herë më i lartë se sa 
ajo e vitit të kaluar. 

Gjatë muajve korrik dhe gusht janë akorduar gjithsej rreth 20.7 miliardë 
lekë kredi e re. Në terma mujorë, kredia e re është pothuajse në të njëjtin 
nivel me muajt e tjerë të vitit dhe rreth 70 për qind më shumë në krahasim 
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. rreth 50 për qind e kredisë së re të 
akorduar në këtë muaj ka qenë kredi afatshkurtër. 29 për qind e kësaj kredie 
është akorduar në lekë. Kredia për individët zë vetëm 25 për qind të totalit 
të kredisë së akorduar. Krahasuar me tremujorin paraardhës është ruajtur e 
njëjta strukturë e kredisë së akorduar si për monedhën ashtu edhe për afatin 
e maturimit.

Tabelë �8. Tregues të 
tepricës së kredisë ndaj 

totalit (në përqindje).
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kredisë së re ndaj totalit

 (në përqindje).
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Muajt korrik dhe gusht nuk kanë shënuar ndryshime të peshës së kredisë 
sipas sektorëve, krahasuar me dy tremujorët paraardhës. Në fund të muajit 
gusht, sektori i tregtisë vazhdon të përbëjë pjesën kryesore të alokimit të 
kredisë, duke zënë 19 për qind të totalit. Ndërkohë që sektori i industrisë 
përpunuese ka pasqyruar një rënie të pozicioneve të tij.

III.4 TrEGjET FINaNcIarE, NOrMaT E INTErESIT DHE KUrSI I KëMBIMIT

III.4.1 Ecuria e likuiditetit

rritja e kredisë së brendshme e shoqëruar me ngadalësimin e fluksit të 
depozitave në banka gjatë tremujorit të tretë të vitit, është reflektuar në rënien 
e nivelit të likuiditetit të tepërt të sistemit bankar, duke shënuar në disa raste 
dhe vlera negative të tij. Mesatarisht, niveli ditor i 
likuiditetit në këtë periudhë rezulton 1.07 miliardë 
lekë, ndërkohë që në tremujorin e kaluar sistemi 
bankar llogariste mesatarisht 7.05 miliardë lekë 
likuiditet të tepërt në ditë. Një vit më parë, ky 
tregues shënonte vlerën 5.49 miliardë lekë ose 
4.43 miliardë lekë më shumë se në tremujorin e 
tretë të këtij viti. 

Fillimi i muajit korrik vijoi me organizimin javor 
të ankandeve të repos për tërheqjen e likuiditetit. 
Në vazhdim, për plotësimin e nevojave për 
likuiditet janë organizuar kryesisht ankande 
të marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes me 
maturim shtatëditor, për vlerën mesatare 1.44 
miliardë lekë. Krahas tyre, me qëllim injektimin 
e përhershëm të likuiditetit dhe rregullimin 
e strukturës së tij në treg, janë organizuar 
transaksione për blerjen me të drejta të plota të letrave me vlerë të qeverisë. 
Këto operacione, si dhe rritja e depozitave në lekë gjatë muajit shtator15 kanë 
ndikuar në përmirësimin e situatës së likuiditetit, dhe fillimi i muajit tetor ka 
shënuar vlera pozitive për këtë tregues. 

Niveli mesatar i depozitës njëditore në tremujorin e tretë rezulton 0.72 
miliardë lekë ose 0.26 miliardë lekë më shumë se në tremujorin e kaluar dhe 

Tabelë 20. Ecuria e 
treguesve të tepricës së 
kredisë sipas sektorëve në 
përqindje ndaj totalit.
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0.48 miliardë lekë më pak se një vit më parë. Kredia njëditore është përdorur 
shumë rrallë (me një mesatare prej 0.04 miliardë lekësh) dhe nevojat ditore 
për likuiditet janë plotësuar kryesisht në tregun ndërbankar. 

Vëllimi mesatar ditor i totalit të huadhënies në tregun ndërbankar, në 
tremujorin e tretë rezulton 1.56 miliardë lekë, nga 1.35 miliardë lekë në 
tremujorin e kaluar dhe 0.55 miliardë lekë një vit më parë. Vëllimi mesatar 
i huadhënies midis bankave qëndron mbi nivelin mesatar të likuiditetit për 
periudhën, duke qenë tregues i shpërndarjes josimetrike të tij. Huadhënia, 
ka patur kryesisht formën e transaksioneve njëditore dhe shtatëditore. Vëllimi 
mesatar i transaksioneve njëditore është rritur në 0.84 miliardë lekë nga 0.75 
miliardë lekë në tremujorin e kaluar dhe 0.39 miliardë lekë vitin e kaluar. 

III.4.2 Ecuria e normave të interesit

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2005, politika 
monetare e zbatuar nga Banka e Shqipërisë ka 
qenë neutrale. Norma bazë e interesit ka qëndruar 
në nivelet më të ulëta historike. Megjithatë, gjatë 
kësaj periudhe, janë vënë re presione të rritjes 
së normave të interesit si në treg ndërbankar, në 
treg primar, në tregun e depozitave në lekë, në 
tregun e obligacioneve, në tregun e kredive për 
afatet nën 1 vit etj..

Faktori kryesor që ka ndikuar në rritjen e 
interesave në tregje ka qenë ndryshimi i situatës 
së likuiditetit të bankave. Në tregun primar të 
bonove të thesarit është vënë re rënie e likuiditetit 
të ofruar nga bankat, gjë që ka sjellë dhe rritje 
të yield-it të bonove të thesarit. Në disa raste, 
kërkesa e qeverisë për financim me bono thesari 
ka mbetur e paplotësuar. 

Në treg ndërbankar, interesat e huamarrjeve njëditore, u rritën, pas gati 4 
vjet rënieje të vazhdueshme të tyre. Këtu, ndër të tjera kanë ndikuar rritja e 
kërkesës për likuiditete në treg dhe rritja e interesit të depozitave njëditore nga 
Banka e Shqipërisë16. Përkundrazi, interesat e huamarrjeve 7- ditore, kanë 
patur tendencë rënëse. Këtu, ka ndikuar kryesisht, ulja e interesit të kredisë 

Tabelë 2�. Ndryshimi 
tremujor i interesave në 

tregje (në pikë përqindje)
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njëditore me 0.75 pikë përqindjeje17. Ngushtimi i korridorit të interesave të 
lehtësive mbështetëse, ka sjellë dhe ngushtimin e spread-it midis interesave 
një- dhe shtatëditorë në treg ndërbankar.

Në tregun primar, ka patur rritje të yield-it të bonove të thesarit, në të gjitha 
afatet, ku rritja më e madhe ka qenë në afatet 12- mujore. rritja e yield-it 
të bonove të thesarit ka ardhur si pasojë e reduktimit të kërkesës së bankave 
në tregun primar18 dhe e rritjes së huamarrjes së qeverisë në këtë treg. Duke 
qenë se ky volatilitet rrit pasigurinë në tregun e parasë dhe koston e borxhit të 
qeverisë, Banka e Shqipërisë ka synuar që me anë të injektimit të likuiditetit në 
sistemin bankar, nëpërmjet ankandeve të anasjellta repo19, të zbusë presionet 
rritëse. Gjithashtu, ajo ka ofruar kredi direkte për qeverinë duke reduktuar 
veprimet spekuluese në treg.

Në tregun e depozitave dhe të kredive në lekë20, ka patur rritje të interesave 
të depozitave në të gjitha afatet dhe rritje të interesave të kredive për afatet 
deri në një vit. 

rritja e interesave të depozitave në lekë, pritet që të rrisë interesimin e 
depozituesve, për vendosjen e kursimeve të tyre pranë bankave, gjë që do të 
sjellë rritjen e këtyre depozitave. Sipas të dhënave operative, efektet e kësaj 
rritjeje janë të pranishme në muajin shtator.

Në muajin gusht 2005, interesat realë të depozitave me afat 12- mujor në 
lekë, arritën në 2.07 për qind, nga 0.96 për qind që ishin në fund të tremujorit 
të dytë dhe 3.53 për qind që ishin një vit më parë. Këtu kanë ndikuar luhatjet 
e inflacionit dhe ndryshimi i interesave nominalë.

Bankat tashmë kanë filluar të ofrojnë dhe shërbimin e pranimit të depozitave 
deri në 3 vjet. Kjo do të mundësojë investimin e kursimeve të depozituesve, në 
afate më të gjata, gjë që pritet të sigurojë dhe një lidhje më të ngushtë midis 
interesave të këtyre depozitave me ata të kredive afatgjata dhe të obligacioneve 
qeveritare. Në tregun e kredive në lekë, interesat mesatarë të ponderuar kanë 
patur tendencë të rriten për kreditë me afat nën një vit dhe janë ulur për 
kreditë mbi një vit21. Në rritjen e interesave afatshkurtër kanë ndikuar, rritja e 
yield-it të bonove të thesarit, pritshmëritë afatshkurtra dhe afatgjata për ecurinë 
e normave të interesit, ndryshimi i strukturës së kredidhënies, shkalla e rrezikut 

Tabelë 22. Ndryshimi 
tremujor i interesave (në 
pikë përqindjeje).
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etj.. Në tregun e depozitave në valutë, sikurse dhe në tregun e depozitave në 
lekë ka patur rritje të interesave në të gjitha afatet, me përjashtim të interesave të 
depozitave 24- mujore në usd dhe të depozitave 6- dhe 12- mujore në euro.

Këtu ka ndikuar rritja disa herë e normës 
bazë të interesit nga Fed-i, brenda tremujorit të 
tretë; rritja e interesave libor e euribor në tregjet 
ndërkombëtare, rritja e konkurrencës në tregje 
etj..

 
Tregu i kredive në valutë është karakterizuar 

nga luhatjet e interesave nga njëri tremujor në 
tjetrin. Në muajin gusht 2005, interesat mesatarë 
të ponderuar të kredive në usd, arritën në 8.71 
për qind nga 8.1 për qind që ishin në fund të 
tremujorit të dytë dhe interesat e kredive në euro 
arritën në 5.8 për qind, nga 5.63 për qind që 
ishin në fund të tremujorit të dytë. Megjithatë, 
duke i parë veçmas, sipas afateve, në tregun e 
kredive në usd dhe në euro, nuk kanë munguar 
rastet e rritjes dhe të uljes së këtyre interesave 
si rezultat i politikës së bankave, i shkallës së 
rrezikut sipas llojit të kredive, i ndryshimit të 
peshës së kredidhënësve, i konkurrencës etj..

III.4.3 Kursi i këmbimit 

Tremujori i tretë i vitit 2005 shfaqi tendenca 
mbiçmuese të lekut në pjesën e parë të tij dhe 
më pas vazhdoi me nënçmim të lekut kundrejt 
monedhave kryesore. Mesatarisht gjatë këtij 
tremujori, leku është mbiçmuar në terma vjetorë 
me 1.5 për qind kundrejt dollarit dhe 1.7 për qind 
kundrejt euros. Efekti sezonal i muajve të verës 
është paraqitur i zbehtë këtë vit, duke rezultuar 
në rënie të ritmeve mbiçmuese të lekut, sidomos 

Tabelë 23. Ndryshimi 3-
mujor i interesave (në pikë 

përqindjeje).
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krahasuar me dy vite më parë. Frenimi i presioneve sezonale i detyrohet 
kryesisht reduktimit të diferencës së normave të interesit lekë-valutë.

Deri nga mesi i muajit gusht, leku kundrejt euros ka vazhduar të ecë në 
ritme të njëjta të mbiçmimit, të vëna re që në fillimin e vitit. Pas kësaj periudhe, 
leku është pozicionuar në kahun e nënçmimit. 
Kundrejt dollarit, megjithëse ka patur disa 
luhatje, më shumë të bie në sy prirja nënçmuese 
e lekut që ka vazhduar dhe për muajin shtator. 
Kërkesa më e lartë për turizëm jashtë Shqipërisë, 
duket të ketvepruar në favor të rritjes së kërkesës 
për valutë të huaj. Gjithashtu, edhe situata para 
dhe paszgjedhore duket të ketë ndikuar sjelljen 
e publikut dhe vendimet e tij për mbajtjen e 
valutave. 

Nga ana tjetër, ngushtimi i vazhdueshëm i 
diferencës së normave të interesit lekë dhe valutë 
nuk përbën më një mbështetës për mbiçmimin e 
lekut, e shprehur kjo dhe në rritjen që depozitat 
në valutë kanë patur gjatë këtij tremujori. Në 
fund të muajit shtator nivelet e tregtimit të lekut 
shënojnë 123.41 lek/euro dhe 102.6 lek/usd. 

Tabelë 24. Mesatarja e 
ndryshimit vjetor22 të kursit 
të këmbimit të lekut në 
tremujorë.
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SHëNIME

* Tabelat dhe grafikët të cilëve iu mungon burimi, kanë burim Bankën e Shqipërisë.
1 Sektori i bujqësisë përfshin degët e bujqësisë, të agroindustrisë dhe të peshkimit. Dega 
e bujqësisë përfshin nëndegët e bujqësisë dhe të blegtorisë.
2 Në ndryshim nga dy sektorët e parë, për të cilët të dhënat mund të konsiderohen brenda 
standardeve statistikore, për sektorin e tretë shifra duhet të merret me rezerva. Ajo nuk 
shpreh lëvizjet që mund të ndodhin gjatë tremujorëve të vitit (në fakt vlera mbetet e 
pandryshuar gjatë vitit) duke u bërë e përdorshme vetëm në fund të vitit, kur dalin dhe 
rezultatet e Anketës së Matjes së Nivelit të jetesës mbi të cilën ajo bazohet. 
3 Inflacioni vjetor i këtij grupi u rrit nga 3.3 për qind në muajin shtator 2004, në 6 për 
qind në muajin shtator të këtij viti.
4 Inflacioni vjetor i këtij nëngrupi për muajt korrik dhe gusht’05 është përkatësisht 8.8 
dhe �0.3 për qind.
5 “Komunikimi”, “Hotele, kafene dhe restorant”, “Veshje dhe këpucë” etj..
6 Indeksi i Shitjeve për të gjithë ekonominë shënoi një rritje vjetore prej 2�.6 për qind, 
gjatë tremujorit të dytë. 
7 Indeksi i çmimeve të industrisë nxjerrëse është rritur me 4.8 për qind, industria 
përpunuese me 3.7 për qind si dhe prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit 
dhe e ujit me 7.4 për qind.
8 Nëngrupi ”Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit”, ku përfshihet dhe çmimi 
i naftës ka një peshë prej �.6 për qind në shportën e IÇK-së.
9 Rritja e pagave erdhi si rrjedhojë e vendimit të Këshillit të Ministrave për rritjen e pagës 
në disa sektorë në sistemin e shëndetësisë dhe të arsimit.
10 Portofoli i bonove të thesarit të individëve në muajt korrik – gusht është rritur me 
rreth � miliard lekë ose dy herë më shumë se rritja e tij në të njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar.
11 Politika e mosrinovimit të depozitave me afat në lekë të klientëve individë nga Banka 
Raiffeisen në përfundim të afatit të maturimit, ka shkaktuar riklasifikimin e tyre si depozita 
pa afat. Ndikimi i këtij riklasifikimi për muajt korrik dhe gusht është rreth �8.2 miliardë 
lekë.
12 Mjetet valutore neto të sistemit me kurs këmbimi euro/usd fiks.
13 Diferenca vjen nga mbiçmimi i euros kundrejt dollarit me �.4 për qind për periudhën 
korrik - gusht, që nënkupton një vlerë më të lartë të investimeve në euro të shprehura 
në usd.
14 Nënçmimi i lekut ndaj dollarit ndikoi në rritjen e tepricës së kredisë me rreth 0.8 
miliardë lekë gjatë tremujorit paraardhës.
15 Të dhëna operative. 
16 Në korrik 2005, Banka e Shqipërisë vendosi që interesi i depozitës njëditore të 
qëndronte �.75 pikë përqindjeje poshtë normës bazë të interesit, duke bërë që këta 
interesa të rriteshin me �.25 pikë përqindjeje.
17Në korrik 2005, Banka e Shqipërisë vendosi që interesi i kredisë njëditore të qëndronte 
�.75 për qind, mbi normën bazë e interesit.
18 Kështu, gjatë tremujorit të tretë, kërkesa e qeverisë për likuiditete në treg primar, 
është plotësuar në masën 97 për qind nga �3� për qind që ishte në tremujorin e 
mëparshëm.
19 Banka e Shqipërisë i ka përdorur të dy tipet e repove (me çmim fiks e me shumë 
çmime) në varësi të situatës.
20 Në tabelë shih- tremujori III* gusht ’05-qershor ’05.
21 Në tabelë shih- tremujori III* gusht ’05-qershor ’05.
22 Shenja minus tregon mbiçmim të lekut kundrejt valutave të huaja.
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I. FjaLa E GUVErNaTOrIT

Ekonomia shqiptare është karakterizuar në përgjithësi nga një ecuri e mirë 
dhe brenda parametrave të pritur, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005. 
aktiviteti ekonomik në Shqipëri ka marrë jetë në kushtet e një përmirësimi 
të lehtë të ekonomisë në nivel botëror. Ekonomia botërore ka vazhduar të 
rritet me një ritëm të moderuar gjatë gjysmës së parë të vitit 2005. Ekonomia 
amerikane ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të aktivitetit ekonomik 
botëror, ndërsa situata ekonomike në Eurozonë dhe në japoni, ndonëse në 
përmirësim, vazhdon të mbetet e brishtë. rritja e ekonomisë botërore është 
shoqëruar me rritje të vëllimit të shkëmbimeve tregtare. Nga ana tjetër, 
zhvillimet jo të favorshme në çmimet e naftës dhe pasiguria e lidhur me kursin 
e këmbimit, nuk janë përcjellë në të gjithë amplitudën e tyre në ekonominë e 
brendshme. 

Duke gjykuar nga zhvillimet e sektorëve të veçantë, nga ecuria e treguesve 
fiskalë si dhe nga rritja e shpejtë e kredisë për ekonominë, mund të thuhet se 
kjo periudhë ka qenë e favorshme për ekonominë e vendit dhe për realizimin 
e objektivave të zhvillimit. Në përgjithësi, sektorët më vitalë të ekonomisë 
shqiptare, gjatë fillimit të vitit 2005, kanë regjistruar ecuri të kënaqshme në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Normat e rritjes vjetore të 
tyre kanë ardhur në rritje, duke dëshmuar për një trend afatgjatë në rritje të 
zhvillimit të ekonomisë. Sektorët që kanë shënuar rritje më të larta në bazë 
vjetore të shitjeve janë ndërtimi, tregtia, shërbimet, bujqësia dhe agroindustria, 
ndërkohë që sektori i transportit dhe i industrisë kanë realizuar vëllime 
pothuajse të njëjta shitjesh me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Ecuria 
pozitive e aktivitetit ekonomik në vend është shoqëruar me përmirësimin e 
mëtejshëm të situatës në tregun e punës. Ky përmirësim është manifestuar 
në rritjen e numrit të të punësuarve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar dhe në rënien e normës së papunësisë në tremujorin e parë të vitit 
2005. Norma e papunësisë e tremujorit të parë të këtij viti, ka shënuar vlerën 
më të ulët të 7 viteve të fundit.

Llogaria korente, gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, rezultoi me një 
deficit prej 56.2 milionë usd, duke shënuar një përkeqësim të lehtë ndaj të 
njëjtës periudhë të një viti më parë. Ndërkohë që ritmet e rritjes së importeve 
dhe të eksporteve të mallrave dhe të shërbimeve kanë qenë të përafërta, 
vëllimi i madh i importeve ka rezultuar në thellim të deficitit korent. Deficiti 
tregtar prej 363 milionë usd si edhe deficiti prej rreth 40 milionë usd në 
kategorinë e shërbimeve janë mbuluar, në pjesën më të madhe, nga flukset 
hyrëse të transfertave korente, kryesisht private. Flukset hyrëse të kapitalit, gjatë 
tremujorit të parë, kanë qenë të mjaftueshme për të mbuluar deficitin korent, 
duke rezultuar në një nivel pozitiv të bilancit të përgjithshëm të pagesave prej 

DEKLaraTë E BaNKëS Së SHqIPërISë MBI ZHVILLIMET 
EKONOMIKE DHE MONETarE Për GjaSHTëMUjOrIN 
E Parë Të VITIT 2005
02 GUSHT 2005
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afërsisht 13 milionë usd. Mbiçmimi i lekut ndaj dollarit amerikan dhe ndaj 
euros ka ulur çmimin e mallrave dhe të shërbimeve të huaja, ndërkohë që ky 
mbiçmim nuk ka cënuar konkurrueshmërinë e eksporteve tona, si pasojë e 
strukturës së këtyre të fundit të orientuara drejt rieksporteve.

Megjithë fushatën zgjedhore të vitit 2005, Banka e Shqipërisë vlerëson 
se situata fiskale ka qenë nën kontroll. Zhvillimet fiskale, gjatë gjysmës së 
parë të vitit 2005, kanë qenë të moderuara dhe treguesit nuk e kanë kaluar 
nivelin e parashikuar për këtë periudhë. Sipas të dhënave të Ministrisë së 
Financave, deri në fund të muajit qershor janë mbledhur 98.3 për qind e 
të ardhurave të planifikuara dhe është realizuar rreth 97.7 për qind e 
shpenzimeve të programuara. Për pasojë, deficiti buxhetor në fund të muajit 
qershor ka shënuar rreth 9.4 miliardë nga 10.2 miliardë lekë të parashikuara. 
Deficiti buxhetor për këtë periudhë, është financuar kryesisht me burime të 
brendshme, ndërkohë që financimi i huaj ishte rreth 50 për qind e shumës së 
parashikuar.

Gjashtëmujori i parë i vitit 2005 është karakterizuar nga norma të ulëta 
inflacioni. Inflacioni vjetor ka patur një tendencë rënëse gjatë pjesës së 
parë të vitit, duke arritur vlerën 1.3 për qind në muajin prill, ndërkohë që 
muajt maj dhe qershor shënuan një rritje të inflacionit deri në nivelin 2.9 
për qind. Inflacioni mesatar vjetor ka qenë vazhdimisht brenda objektivit të 
Bankës së Shqipërisë, duke u stabilizuar në vlerën 2.25 për qind, në muajin 
qershor. Orientimi i politikave fiskale dhe monetare drejt ruajtjes së stabilitetit 
makroekonomik si dhe zhvillimet pozitive në grupe të ndryshme mallrash 
të konsumit, brenda një mjedisi makroekonomik të përshtatshëm kanë 
mundësuar kontrollimin e normës së inflacionit. Bilanci i faktorëve të kërkesës 
dhe të ofertës nuk ka rezultuar në presione inflacioniste gjatë kësaj periudhe. 
rritja modeste e pagave, rritja e çmimeve të naftës dhe rritja në çmimet e 
administruara, janë kompensuar nga veprimi i faktorëve disinflacionistë si 
niveli i qëndrueshëm i kërkesës së brendshme, situata e kontrolluar monetare, 
mbiçmimi i qëndrueshëm i lekut dhe rritja e prodhimit bujqësor në vend.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka patur përgjithësisht një kah 
zbutës, gjatë gjashtëmujorit të parë. Kjo tendencë ka qenë më e theksuar 
në tremujorin e parë, duke u finalizuar me uljen me 0.25 pikë përqindjeje të 
normës bazë të interesit në fund të muajit mars, ndërkohë që gjatë tremujorit 
të dytë politika monetare ka marrë gradualisht një qëndrim neutral. Lehtësimi 
i politikës monetare është reflektuar në rënien e vazhdueshme të normave të 
interesit në tregjet financiare. Kjo ulje ka qenë më e theksuar për maturitetet 
afatmesme duke ndikuar në sheshimin e kurbës së normave të interesit në 
lekë. Politika monetare zbutëse e Bankës së Shqipërisë është pasuar nga rritja 
e kërkesës për mjete monetare. Burimi kryesor i zgjerimit monetar gjatë kësaj 
periudhe, ka qenë kreditimi i ekonomisë, në ndryshim nga vitet e kaluara kur 
këtë funksion e ka realizuar huamarrja e qeverisë apo flukset hyrëse valutore. 
Teprica e kredisë është rritur mesatarisht me rreth 3.7 miliardë lekë në muaj, 
gjatë periudhës janar- maj 2005, duke shënuar në fund të periudhës një rritje 
totale prej 18.7 miliardë lekësh. Ky nivel është i njëjtë me rritjen e kredisë 
gjatë gjithë vitit 2004. Zhvillimet pozitive të kreditimit të ekonomisë nga 
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sistemi bankar kanë ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e të gjithë treguesve 
makroekonomikë të kredisë.

Konsolidimi i vazhdueshëm i stabilitetit makroekonomik gjatë viteve të 
fundit, përbën një bazë të mirë për zhvillimin e ekonomisë shqiptare gjatë 
pjesës së mbetur të vitit 2005. Ekonomia shqiptare i ka të gjitha premisat për 
një zhvillim brenda kornizave të programuara. Megjithë tablonë e mësipërme, 
relativisht optimiste, javët e fundit është konstatuar një lëvizje e sforcuar e 
fondeve monetare nga kanalet bankare në ekonomi, si pasojë e shfaqjes 
më të hershme të faktorit sezonal, e pagimit të fondeve të bllokuara në 
firmat piramidale dhe e paqartësive që në përgjithësi, karakterizojnë situatën 
parazgjedhore dhe atë paszgjedhore. Ne jemi duke ndjekur me kujdes 
zhvillimet më të fundit të likuiditetit, veçanërisht ato të lidhura me financimin 
e deficitit buxhetor. 

Në interes të garantimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të ruajtjes së 
ekuilibrave makroekonomikë, ne besojmë se këto zhvillime do të jenë të 
përkohshme dhe administrimi normal i të ardhurave do të rikuperohet shumë 
shpejt me krijimin e ekzekutivit të ri shqiptar. Banka e Shqipërisë mbetet 
thellësisht e angazhuar për respektimin e treguesve programorë të zhvillimit 
ekonomik dhe financiar të vendit për vitin 2005 dhe, në këtë kontekst, ne 
shpresojmë se nuk do të mungojë edhe angazhimi i autoriteteve përkatëse. 
Njëkohësisht, Banka e Shqipërisë përfiton nga rasti t’i bëjë thirrje të gjitha 
subjekteve ekonomike për respektimin e detyrimeve tatimore në bazë të 
legjislacionit dhe të rregullave në fuqi. Nga ana e saj, Banka e Shqipërisë do 
të synojë të ruajë në ekonomi kushte monetare konsistente me objektivin e 
inflacionit prej 2-4 për qind, duke synuar në të njëjtën kohë zhvillimin e tregut 
financiar sipas modeleve më të përparuara, përmirësimin e infrastrukturës së 
pagesave dhe rritjen e shkallës së ndërmjetësimit financiar në ekonomi. Për 
realizimin e objektivave të zhvillimit të vendit, ajo vlerëson si një faktor thelbësor 
mbështetjen dhe bashkëpunimin e të gjitha institucioneve përgjegjëse në 
fushën e politikave ekonomike dhe ruajtjen e tempit të reformave strukturore 
të ekonomisë.

II. EcUrIa EKONOMIKE GjaTë GjaSHTëMUjOrIT Të Parë 
Të VITIT 2005.

II. 1 EKONOMIa BOTërOrE

Ekonomia botërore ka vazhduar të rritet me një ritëm të moderuar edhe 
gjatë gjysmës së parë të vitit 2005. Ecuria pozitive e ekonomisë amerikane 
ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të aktivitetit ekonomik botëror. 
Ekonomitë e Eurozonës dhe të japonisë kanë patur një paraqitje më të mirë 
krahasur me periudhën e mëparshme, por situata ekonomike në këto vende 
vazhdon të mbetet e brishtë. Ekonomia e Kinës vazhdon të rritet me ritme 
të shpejta, duke nxitur aktivitetin ekonomik edhe në pjesën tjetër të azisë 
Lindore. aktiviteti ekonomik botëror për këtë fillim viti është bazuar në ecurinë 
pozitive të sektorit të shërbimeve në krahasim me sektorin prodhues. Në këtë 
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asimetri ka ndikuar edhe rritja e kostove të sektorit prodhues, si efekt i rritjes 
së çmimit të naftës. Çmimi i lartë i naftës vazhdon të jetë një nga problemet 
kryesore të ekonomisë botërore.

Ekonomia amerikane.
aktiviteti ekonomik amerikan shënoi ritme të kënaqshme rritjeje edhe 

gjatë pjesës së parë të vitit 2005. E kthyer në bazë vjetore, norma reale e 
rritjes së PBB-së në tremujorin e parë ishte 3.8 për qind. rritja e ekonomisë 
amerikane pasqyron rritjen e shpenzimeve konsumatore, të eksporteve dhe të 
investimeve. Shpenzimet konsumatore janë mbështetur nga përmirësimet në 
kushtet e tregut të punës si dhe nga zhvillimet pozitive të tregut të shtëpive. 
Duke patur parasysh rigjallërimin e presioneve inflacioniste, banka qendrore 
e SHBa, Federal reserve, ka vazhduar të shtrëngojë me “hapa të matur” 
politikën monetare. Në mbledhjen e datës 30 qershor, FOMc-ja rriti për të 
nëntën herë radhazi normën bazë të interesit, duke e çuar atë në nivelin 3.25 
për qind.

Ekonomia e Eurozonës.
Zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2005 paraqiten më pozitive për ekonominë 

e Eurozonës. Sipas vlerësimeve të para, rritja e PBB-së të Eurozonës gjatë 
tremujorit të parë është 0.5 për qind, nga 0.2 për qind që ishte në tremujorin 
e katërt të vitit të kaluar1. rritja e PBB-së ka ardhur si rezultat i rritjes së 
eksporteve, në një kohë që kërkesa e brendshme nuk ka pasur rritje, ndërsa 
rritja e investimeve ka qenë më e ulët se ajo e periudhës paraardhëse. Në 
Eurozonë, norma bazë e interesit vazhdon të jetë 2 për qind, që prej muajit 
qershor 2003. Normat e ulëta të interesit kanë vazhduar të kenë impakt 
stimulues në ekspansionin monetar dhe në kredi. Niveli i inflacionit (i matur 
nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit) në muajin maj u ul në 1.9 
për qind, pas një periudhe tremujore gjatë së cilës ky tregues ishte në nivelin 
2.1 për qind. Gjatë kësaj periudhe, rritja e pagave ka qenë e moderuar duke 
mos ushtruar presione inflacioniste.

Kursi i këmbimit.
Monedha e Eurozonës është zhvlerësuar si në terma nominalë, ashtu edhe 

në terma realë gjatë vitit 2005. Në fillim të muajit qershor, raporti i monedhës 
euro kundrejt monedhave të 23 partnerëve kryesorë tregtarë kishte shënuar 
një ulje prej rreth 2.8 për qind kundrejt mesatares së vitit 2004. Debatet 
politike në lidhje me kushtetutën si dhe vota “jo” e referendumit në Francë 

Tabelë �. Disa tregues 
ekonomikë të gjashtëmujorit 

të parë të vitit 2005. 
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dhe në Holandë ndikuan negativisht në ecurinë 
e monedhës së Eurozonës. rritja e normave 
të interesit në SHBa ka bërë që investuesit të 
ndikohen nga yield-i i pritur më shumë se nga 
deficitet e ekonomisë amerikane.

Çmimi i naftës. 
Çmimi i naftës ka vazhduar të rritet gjatë gjysmës 

së parë të vitit 2005, duke kaluar edhe pikun e 
arritur në muajin tetor të vitit të kaluar. Në muajin 
prill 2005, një fuçi naftë e papërpunuar2 kushtoi 
mbi 57 dollarë. rritja e çmimit të naftës gjatë viteve 
të fundit ka ardhur si pasojë e rritjes së kërkesës 
dhe e shtrëngimit të ofertës për naftë, si rrjedhojë 
e pasigurive gjeopolitike. Kjo rritje vlerësohet se 
ka patur një efekt të moderuar si mbi aktivitetin 
ekonomik botëror, ashtu edhe mbi inflacion.

II.2 EKONOMIa SHqIPTarE GjaTë 
GjaSHTëMUjOrIT Të Parë

Ekonomia shqiptare është karakterizuar në 
përgjithësi nga një ecuri e mirë dhe brenda 
parametrave të pritshëm, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2005. Duke gjykuar nga ecuria e 
shitjeve të ekonomisë, nga zhvillimet e sektorëve 
të veçantë, nga ecuria e treguesve fiskalë si dhe 
nga rritja e shpejtë e kredisë për ekonominë, 
mund të thuhet se kjo periudhë ka qenë e 
favorshme për ekonominë e vendit. Sipas të 
dhënave të shitjeve të përftuara nga TVSH-ja, të 
cilat trajtohen si tregues të përafërt të ecurisë së 
prodhimit në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, 
tremujori i parë i vitit 2005 ka shënuar rritje në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. 
Tremujori i parë i këtij viti ka shënuar vlerën më 
të lartë të shitjeve për këtë tremujor gjatë katër 
viteve të fundit. Sektorët që kanë shënuar rritje 
më të larta të shitjeve, në bazë vjetore, janë 
“Ndërtimi”, “Tregtia” dhe “Shërbime të tjera”, 
ndërkohë që sektori i transportit dhe ai i industrisë 
kanë realizuar vëllime pothuajse të njëjta shitjesh 
me tremujorin e parë të vitit të kaluar.

Të ardhurat nga TVSH shënojnë një rritje 
vjetore prej 8.9 për qind gjatë pesëmujorit 
të parë të vitit, duke dëshmuar për një rritje 
të shkëmbimeve tregtare në vend. Kreditimi i 
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ekonomisë ka shënuar një rritje vjetore prej rreth 50 për qind. Së bashku 
me zhvendosjen e strukturës së kredisë drejt sektorëve prodhues, ky zhvillim 
tregon për një shfrytëzim më të madh të potencialit financiar të vendit në 
drejtim të mbështetjes së nevojave të zhvillimit të tij. Tremujori i parë i vitit ka 
treguar një konkurrueshmëri më të madhe të eksporteve shqiptare, e shfaqur 
kjo në rritjen vjetore prej 16.1 për qind të eksporteve gjatë kësaj periudhe. 
Gjithashtu, numri i të punësuarve gjithsej është rritur me 12 mijë vetë, në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit 2004. Duke gjykuar mbi këto të dhëna, 
si dhe duke marrë parasysh kufizimet që paraqesin ato për dhënien e një 
opinioni të qartë në lidhje me ecurinë e ekonomisë, sidomos në aspektin 
sasior, Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia shqiptare ka shfaqur shenja 
rritjeje gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, informacioni i pritur gjatë muajve në 
vazhdim do të na ndihmojë në krijimin e një opinioni më të qartë dhe me të 
saktë në lidhje me ecurinë e aktivitetit ekonomik.

II.2.1 Ecuria e prodhimit sipas sektorëve të ekonomisë

Dega e bujqësisë

Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ushqimit, prodhimi 
bujqësor pritet të rritet në masën e parashikuar në fillim të vitit me 4.7 për 
qind. Kushtet klimaterike vlerësohen në përgjithësi të favorshme për realizimin 
e prodhimit të parashikuar. Pranvera e vonë ka ndikuar në futjen më vonë 
se vitet e tjera të prodhimit vendas në treg, por klima e verës ka qenë e 
favorshme për ecurinë e prodhimit bujqësor. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 është vënë re një rritje e sipërfaqes 
së mbjellë me perime, më foragjere dhe me drithëra. Sipas Vrojtimit të 
agroindustrisë për tremujorin e parë të vitit 2005, prodhimi agroindustrial 
është rritur në total me 11 për qind në krahasim me tremujorin e parë të vitit të 
kaluar. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, në sektorin e agroindustrisë 
janë regjistruar rreth 40 subjekte të reja, nga të cilët 35 kanë filluar aktivitetin. 
Numri i të punësuarve në total në agroindustri nuk ka ndryshuar në krahasim 
me të njëjtën periudhë një vit më parë.

Energjitika

Prodhimi i energjisë elektrike ka qenë në nivele të kënaqshme gjatë gjashtë 
muajve të parë të vitit 2005. Sasia e energjisë së prodhuar gjatë kësaj 

Tabelë 2. Ecuria e prodhimit 
agroindustrial gjatë 

tremujorit të parë 2005 
(miliardë lekë).
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periudhe ka qenë rreth 3,200 GWH ose rreth 4 për qind më e lartë se e njëjta 
periudhë e vitit të kaluar. Sasia e energjisë së eksportuar gjatë kësaj periudhe 
është rreth 2 herë më e lartë se sasia e energjisë së eksportuar gjatë të njëjtës 
periudhë të vitit 2004. Konsumi i konsumatorëve jofamiljarë ka shënuar një 
rritje me rreth 7 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, 
ndërkohë që konsumi i familjarëve ka rënë me 3 për qind.

Transporti

Indeksi i shitjeve në sektorin e transportit dhe të telekomunikacionit, në 
tremujorin e parë të këtij viti, paraqitet me një rritje prej 6.6 për qind në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Transporti detar pati një rritje 
prej rreth 6 për qind gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Importet në portet 
kryesore të vendit u rritën me 7 për qind, ndërsa eksportet, të cilat janë rreth 
10 herë më të ulëta se importet, ranë me 0.4 për qind. Gjatë gjashtë muajve 
të parë të vitit 2005, transporti hekurudhor i mallrave shënoi një rënie prej 20 
për qind, ndërsa transporti hekurudhor i pasagjerëve u ul në masën 24 për 
qind. Transporti ajror ka regjistruar një rritje mesatare vjetore prej rreth 15 për 
qind në 10 vitet e fundit. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, transporti 
ajror ka vazhduar të rritet, gjë që është pasqyruar në rritjen me 27 për qind të 
numrit të fluturimeve dhe në rritjen me 22 për qind të numrit të pasagjerëve.

Investimet në sektorin e transportit, gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti 
kanë patur një rënie prej rreth 31 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Kjo rënie ka ardhur kryesisht si pasojë e rënies në investimet 
e brendshme, të cilat ishin 33 për qind më pak se në të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Ndërkohë, edhe investimet e huaja u ulën me rreth 27 për qind.

Ndërtimi

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2005, shitjet në sektorin e ndërtimit ishin 
rreth 34 për qind më të larta në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2004. 
rritja vjetore për tremujorin e parë të këtij viti, përfaqëson një zhvillim mjaft 
pozitiv për sektorin e ndërtimit, sidomos duke marrë parasysh mungesën e 
rritjes vjetore në tremujorët e parë të dy viteve paraardhëse. Indeksi i kushtimit 
në ndërtim, për tremujorin e parë të këtij viti, u rrit me 3 për qind. Në këtë 
indeks vërehet një rritje në shpenzimet direkte totale. Zërat që kanë shënuar 
rritje vjetore më të lartë, përkatësisht 8.8 dhe 9.7 për qind,  janë pagat dhe 
transporti. Gjithashtu, vërehet se fitimi i parashikuar ka patur një rënie prej 
1.5 për qind duke reflektuar rritjen e kostos së ndërtimit.

Tabelë 3. Të dhëna për 
furnizimin dhe përdorimin e 
energjisë elektrike.
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Investimet në sektorin e ndërtimit, si nga 
burimet private ashtu edhe ato shtetërore, 
kanë shënuar rritje gjatë tremujorit të parë të 
këtij viti. Kështu, fondet e parashikuara për 
investime në tremujorin e parë të vitit, u rritën 
me 55 për qind. Peshën kryesore në këtë rritje e 
kanë pasur investimet për ndërtimet për banim, 
të cilat janë rritur me 30 për qind. Gjithashtu, 
rritje të ndjeshme kanë shënuar edhe ndërtimet 
inxhinierike. Numri i lejeve të ndërtimit është rritur 
mjaft në krahasim me tremujorin e parë të vitit 
të kaluar. Pjesa dërrmuese e lejeve të ndërtimit 
është dhënë për ndërtime për banim.

II.2.2 Tregu i punës

Sipas të dhënave të INSTaT3, forca e punës 
për tremujorin e parë të vitit 2005 është ulur 
me 1 mijë vetë, në krahasim me fundin e vitit 
të kaluar. Ndërkohë, krahasuar me tremujorin e 
parë të vitit 2004, forca e punës është rritur me 
7 mijë vetë. Kjo rritje është pasqyruar në rritjen 
e numrit të të punësuarve me 12 mijë vetë dhe 
në rënien e numrit të personave të papunë me 5 
mijë vetë, në terma vjetorë.

Nga të punësuarit gjithsej, 19 për qind janë 
të punësuar në sektorin shtetëror, 58 për qind 
janë të punësuar në sektorin bujqësor dhe 23 
për qind në sektorin privat jobujqësor. Kjo 
strukturë shpërndarjeje e të punësuarve sipas 
sektorëve ka mbetur e pandryshuar gjatë vitit të 
kaluar dhe tremujorit të parë të vitit 2005. Numri 
i personave të papunë, gjatë tremujorit të parë, 

ka rënë me 1 mijë vetë. Në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2004, 
numri i të papunëve është ulur me 5 mijë vetë. Norma e papunësisë në fund 
të tremujorit të parë vlerësohet 14.3 për qind, duke qenë norma më e ulët e 
regjistruar gjatë 7 viteve të fundit.

Tabelë 4.  Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).
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Paga mesatare shtetërore është rritur me 3 për qind gjatë tremujorit të parë 
vitit 2005. Kjo rritje pasqyron rritjen e pagës në disa grupe punonjësish të 
arsimit. Paga minimale, pagesa e papunësisë për të papunët e regjistruar dhe 
ndihma ekonomike mesatare për familje kanë mbetur në të njëjtat nivele të 
fundvitit të kaluar. Në terma vjetorë, paga mesatare shtetërore është rritur me 
13 për qind, paga minimale e miratuar është rritur me 7 për qind dhe pagesa 
e papunësisë është rritur me 10 për qind.

II.2.3 Sektori fiskal

Treguesit fiskalë kanë qenë përgjithësisht nën nivelin e parashikuar gjatë 
gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, 
deri në fund të muajit qershor, janë mbledhur 98.3 për qind e të ardhurave 
të planifikuara dhe është realizuar rreth 97.7 për qind e shpenzimeve të 
programuara. Për pasojë, deficiti buxhetor në fund të muajit qershor ka 
shënuar rreth 9.4 miliardë, nga 10.2 miliardë lekë të parashikuara. Në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të ardhurat dhe shpenzimet 
buxhetore janë rritur respektivisht me 8.7 për qind dhe 9 për qind. Deficiti 
buxhetor për këtë periudhë është financuar kryesisht me burime të brendshme 
(7.3 miliardë lekë), ndërkohë që financimi i huaj ishte rreth 43 për qind e 
shumës së parashikuar. 

Të ardhurat buxhetore

Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, të ardhurat buxhetore ishin rreth 
8.7 për qind më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2004. 
Totali i të ardhurave ishte 93.4 miliardë lekë, nga të cilat rreth 61.8 miliardë 
janë siguruar nga tatimet dhe doganat, 17 miliardë nga buxheti i pavarur 
dhe pjesa tjetër nga pushteti lokal dhe burime të tjera. Me përjashtim të të 
ardhurave nga pushteti lokal, të ardhurat e kategorive të tjera kanë qenë nën 
nivelin e planifikuar duke qenë, megjithatë, pranë këtij niveli. Të ardhurat nga 
TVSH, nga akcizat dhe nga doganat kanë qenë më të ulëta nga parashikimi, 
ndërkohë që e kundërta është vërejtur në të ardhurat nga tatimi mbi fitimin 
dhe në ato nga taksa e qarkullimit të automjeteve. 

Tabelë 5. Ritmet e rritjes së 
treguesve kryesorë fiskalë 
(në përqindje).
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Të ardhurat nga tatimet vazhdojnë të jenë 
burimi kryesor i të ardhurave buxhetore, duke 
përbërë rreth 91 për qind të të ardhurave 
totale. Struktura e të ardhurave nuk ka shënuar 
ndryshime të ndjeshme në krahasim me atë të 
vitit të kaluar.

Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2005, shënuan vlerën 102.9 miliardë 
lekë, duke e realizuar planin e shpenzimeve në 
masën 97.7 për qind. Shpenzimet korente janë 
realizuar në masën 102.9 për qind. Shpenzimet 
korente për periudhën janar – qershor 2005 
përbëjnë 87 për qind të shpenzimeve totale. 

Në ndryshim nga tre vitet e fundit, ecuria e 
shpenzimeve kapitale ka patur rritje të ndjeshme 
gjatë gjashtë muajve të parë vitit 2005, duke 
qenë 22.5 për qind më të larta se një vit më 
parë. 

Megjithatë, këto shpenzime janë realizuar në 
masën 80.1 për qind të nivelit të planifikuar. 
Problematike në këtë drejtim paraqiten 
shpenzimet kapitale të financuara nga burime 
të huaja, të cilat janë realizuar vetëm në masën 
61 për qind të planit, ndërkohë që shpenzimet 
e financuara nga burime të brendshme janë 
realizuar në masën 100 për qind. Shpenzimet 
për interesat dhe ato për sigurimet sociale 
kanë mbetur nën nivelin e parashikuar, duke u 
realizuar përkatësisht në masat 92.8 dhe 98.8 
për qind.

Tabelë 6.  Të ardhurat nga 
Tatimet dhe Doganat

(në miliardë lekë – të dhëna 
progresive).



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

48 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 49

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

48 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 49

II.2.4 Sektori i jashtëm

Bilanci i pagesave të Shqipërisë është mbyllur me një rezultat pozitiv gjatë 
tremujorit të parë të vitit, i shprehur me rritjen e rezervave valutore të Bankës 
së Shqipërisë. Llogaria korente, gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, rezultoi 
me një deficit prej 56.2 milionë usd, duke shënuar një përkeqësim të lehtë ndaj 
të njëjtës përiudhë të një viti më parë, por një ngushtim të dukshëm të deficitit 
në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2004. Vëllimi i transaksioneve 
korente është rritur me rreth 26 për qind në krahasim me tremujorin e parë 
të vitit të kaluar. Ndërkohë që ritmet e rritjes së importeve dhe të eksporteve 
të mallrave kanë qenë të përafërta, vëllimi i madh i importeve ka rezultuar në 
thellim të deficitit korent. Deficiti tregtar prej 363 milionë usd dhe deficiti prej 
rreth 40 milionë usd i kategorisë së shërbimeve, janë mbuluar në pjesën më 
të madhe nga flukset hyrëse të transfertave korente, kryesisht private. Flukset 
neto hyrëse të kapitalit, gjatë tremujorit të parë, shënuan 60 milionë usd dhe 
kanë qenë të mjaftueshme për të mbuluar deficitin korent. Në të njëjtën kohë, 
në bilancin tonë të pagesave është regjistruar një rritje e rezervave valutore 
me rreth 13 milionë usd. 

Llogaria korente

Gjatë tremujorit të parë të këtij viti është realizuar një vëllim transaksionesh 
korente prej rreth 1.7 miliardë usd. aktiviteti më i madh në kategorinë e 
transaksioneve korente vazhdon të jetë ai i tregtisë në mallra, i pasuar nga 
shkëmbimet e shërbimeve. Shpenzimet korente për këtë periudhë vlerësohen 
në rreth 860 milionë usd, prej të cilave 60 për qind kanë shkuar për financimin 
e importeve të mallrave dhe 30 për qind për financimin e shërbimeve të blera 
nga rezidentët jashtë. Eksportet e mallrave për tremujorin e parë të këtij viti 
ishin tre herë më të pakta nga importet, ndërkohë që eksportet e shërbimeve 
financuan rreth 90 për qind të shpenzimeve të rezidentëve për shërbime 
jashtë. Transfertat korente kanë vazhduar të shënojnë flukse neto pozitive, 
duke shërbyer si balancuese të shpenzimeve të larta për blerje mallrash dhe 
shërbimesh. Llogaria e transfertave korente, në fund të tremujorit të parë, 
ishte 297 milionë usd ose rreth 33 për qind më e lartë sesa ajo e tremujorit 
të parë të vitit të kaluar. 

Tabelë 7. Përbërja e 
shpenzimeve korente (të 
dhëna progresive - në 
milionë lekë).
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Shkëmbimet tregtare në mallra vazhdojnë të karakterizohen nga një kërkesë 
e lartë për importe dhe nga eksporte të kufizuara, të cilat, megjithatë, kanë 
shënuar rritje të vazhdueshme përgjatë tremujorëve të fundit. rreth një e treta e 
mallrave të importit përfaqësohen nga mallra të konsumit, ndërkohë që pjesa 
dërrmuese e importeve vjen në formën e mallrave të ndërmjetëm. rritja në 
importet e mallrave kapitalë është një tregues i mirë për ecurinë e investimeve 
në vend. Eksportet kanë vazhduar të mbizotërohen nga rieksportet, të cilat 
gjatë tremujorit të parë të vitit kanë përfaqësuar rreth 80 për qind të totalit të 
eksporteve. 

Gjatë tremujorit të parë të vitit, rezidentët kanë shpenzuar rreth 300 milionë 
usd për shërbime të siguruara nga jorezidentët dhe kanë siguruar rreth 260 
milionë usd për ofrimin e këtyre shërbimeve ndaj jorezidentëve. Kategoria 
‘Udhëtime’ ose ‘Turizëm’ vazhdon të jetë zëri që regjistron të hyrat dhe 
të dalat më të larta midis llojeve të ndryshme të shërbimeve. Gjatë kësaj 
periudhe, jorezidentët kanë shpenzuar në Shqipëri rreth 200 milionë usd. Një 
zhvillim pozitiv në këtë drejtim është rritja e numrit të udhëtarëve jorezidentë 
me rreth 15 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
Paralelisht me rritjen e të ardhurave nga turizmi, janë rritur edhe shpenzimet 
e rezidentëve për turizëm jashtë. Ky fenomen ka çuar në ngushtimin e suficitit 
të shërbimeve të udhëtimit. 

Llogaria kapitale dhe financiare

Si llogaria kapitale, ashtu edhe ajo financiare e kanë mbyllur tremujorin 
e parë me flukse neto pozitive. Bilanci i përbashkët shënoi 66 milionë usd 
nga të cilat 47 milionë usd kanë ardhur në formë fluksesh kapitale dhe 19 
milionë usd në formë fluksesh financiare. Këto të fundit kanë qenë rezultat i 
rritjes së detyrimeve financiare të vendit ndaj botës me 64 milionë usd dhe i 
rritjes së mjeteve të rezidentëve jashtë me 44 milionë usd. rritja e detyrimeve 
të rezidentëve është përfaqësuar kryesisht nga hyrja e investimeve të huaja 

Tabelë 8. Bilanci i pagesave 
(në milionë usd)
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direkte në vend. Këto të fundit, gjatë këtij tremujori, kanë qenë rreth 54 
milionë usd, duke qenë më të larta se investimet e të njëjtit tremujor gjatë 
vitit të kaluar. Shqipëria gjatë kësaj periudhe ka rritur stokun e borxhit të 
saj të jashtëm me rreth 22 milionë usd, ndërkohë që ulja e detyrimeve të 
borxhit si pasojë e shlyerjes së principalit dhe të interesave ka qenë 10 milionë 
usd. Gjatë tremujorit të parë të këtij viti, investimet e portofolit të rezidentëve 
jashtë janë rritur me 56 milionë usd, duke arritur nivelin prej 200 milionë 
usd. Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën e kapitaleve financiare u 
pasqyruan në rritjen e rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 13 
milionë usd. Niveli i rezervave valutore bruto, në fund të periudhës, u vlerësua 
në 1 miliard e 350 milionë usd, i mjaftueshëm për të përballuar 4.9 muaj 
importe mallrash dhe shërbimesh nga 4.6 në tremujorin e parë të vitit 2004.

II.3 EcUrIa E INFLacIONIT GjaTë GjaSHTëMUjOrIT Të Parë.

Gjashtëmujori i parë i vitit 2005 është karakterizuar nga norma të ulëta 
inflacioni. Inflacioni vjetor ka rënë gradualisht gjatë pjesës së parë të vitit, 
duke arritur vlerën 1.3 për qind në muajin prill, ndërkohë që muajt maj dhe 
qershor shënuan një rritje të lehtë të inflacionit deri në nivelin 2.9 për qind. 
Ndërsa norma vjetore ka shënuar luhatje, norma mesatare vjetore për secilin 
nga muajt e kësaj periudhe ka qenë brenda intervalit 2 - 4 për qind. Inflacioni 
mesatar ka ndjekur një trajektore rënëse gjatë katër muajve të parë të vitit, 
duke qëndruar i fiksuar në vlerën 2.25 për qind, gjatë dy muajve pasues.

Harmonizimi i mirë i politikave fiskale dhe monetare si dhe zhvillimet 
pozitive në grupe të ndryshme mallrash të konsumit, brenda një mjedisi 
makroekonomik të përshtatshëm, kanë mundësuar kontrollimin e normës së 
inflacionit.

Bashkëveprimi i faktorëve të kërkesës dhe të ofertës nuk ka rezultuar në 
presione inflacioniste gjatë kësaj periudhe. rritja modeste e pagave, rritja e 
çmimeve të naftës dhe rritja e çmimeve të administruara në fillim të vitit kanë 
ushtruar presione për rritjen e çmimeve të konsumit. Veprimi i këtyre faktorëve 
është balancuar nga niveli i qëndrueshëm i kërkesës së brendshme4, ecuria e 
qëndrueshme e kursit të këmbimit të lekut dhe prodhimi bujqësor në vend. 

Tabelë 9. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).
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II.3.1 Ecuria e inflacionit dhe e grupeve 
përbërëse.

Zhvillimet në normën vjetore të inflacionit, 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, mund 
të ndahen në dy periudha. Gjatë periudhës shkurt 
- prill, indeksi i çmimeve të konsumit manifestoi 
një tendencë rënëse, duke zbritur nën nivelin 2 
për qind. Pas muajit prill, inflacioni vjetor shënoi 
rritje duke arritur vlerën 2.9 për qind në fund të 
gjashtëmujorit.

rënia e çmimeve të prodhimeve ushqimore dhe 
në veçanti e artikujve bujqësorë, ashtu si edhe 
vitin e kaluar, ka vazhduar të ushtrojë presion për 
rënie të çmimeve të konsumit gjatë pesë muajve 
të parë të vitit 2005. Grupi ‘Ushqime dhe pije 
joalkolike’ ka shënuar norma vjetore negative të 
inflacionit, me përjashtim të muajit qershor. Gjatë 
pesë muajve të parë të vitit, kontributi i këtij grupi 
në normën vjetore të inflacionit ishte mesatarisht 
– 0.6 pikë përqindjeje, duke qenë mjaft më i ulët 
se kontributi 0.6 pikë përqindjeje për të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. Në ndryshim nga viti i 
kaluar, inflacioni i këtij grupi shënoi një kthesë në 
muajin qershor duke regjistruar një normë pozitive 
inflacioni prej 1.6 për qind dhe duke kontribuar 
me 0.7 për qind në normën totale të inflacionit. 
Ky zhvillim reflektoi një tkurrje të përkohshme 
oferte, si pasojë e zëvendësimit të prodhimeve 
të serrave me prodhime të fushës. Prodhimi 
bujqësor i serrave, i cili është i pranishëm në treg 
gjatë gjithë vitit, rënia e çmimeve ushqimore në 
tregjet e partnerëve tregtarë si Italia dhe Greqia, 

si dhe mbiçmimi i lekut ndaj euros, kanë ulur presionet inflacioniste të mallrave 
të këtij grupi.

Një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm në përcaktimin e profilit të normës 
vjetore të inflacionit gjatë dy viteve të fundit, ka qenë ecuria e çmimeve të 

Tabelë �0. Norma 
vjetore e inflacionit të 

grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” (në vend dhe 
jashtë) si dhe kontributi i 

inflacionit të këtij grupi në 
inflacionin total.
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administruara. Ky faktor ka qenë i pranishëm edhe gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2005. rritja e çmimit të energjisë me 25.7 për qind në muajin 
janar u përkthye në rritje të inflacionit vjetor të grupit “qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” në 15.2 për qind në këtë muaj. Pas shuarjes në muajin 
shkurt të efektit të rritjes së vjetshme të çmimit të energjisë, kontributi mesatar 
(2.3 pikë përqindjeje) i këtij grupi në shifrën totale të inflacionit gjatë këtij 
gjashtëmujori, ishte pothuajse i njëjtë me atë të gjashtëmujorit të parë të vitit 
të kaluar (2.0 pikë përqindjeje).

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2005, inflacioni vjetor i grupit “qira, ujë, 
lëndë djegëse, energji” ka ardhur në rënie duke reflektuar uljen e çmimeve të 
qirasë dhe të rentës së imputuar. Nëngrupet “qira” dhe “renta e imputuar”, 
kanë ruajtur të pandryshuar normën e tyre vjetore të inflacionit 2.3 për qind, 
për periudhën prill ’05 – qershor ’05.

Një grup tjetër, zhvillimet e të cilit kushtëzohen nga lëvizjet në çmimet 
e administruara, është grupi “Komunikimi”. Ndryshimet e bëra në vitin e 
kaluar në tarifën e telefonisë fikse, janë pasqyruar në inflacionin vjetor të 
gjashtë muajve të parë të këtij viti. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2005, 
grupi “Komunikimi” ka ulur normën vjetore të inflacionit me rreth 0.5 pikë 
përqindje, ndërsa gjatë tremujorit të dytë, kontributi i këtij grupi është shuar. 
Muaji prill ’05 shënoi shuarjen e efektit të uljes së tarifave një vit më parë5, 
duke bërë që kontributi i mëtejshëm i inflacionit të këtij grupi në inflacionin 
total të bëhet i pandjeshëm. 

rritja e çmimit të naftës, megjithëse përbën 
një kosto potenciale në tregun shqiptar, ka 
transmetuar presione të dobëta inflacioniste në 
indeksin e çmimeve të konsumit. Inflacioni i grupit 
“Transport”, gjatë kësaj periudhe ka qenë, më i 
ulët sesa vlerat e arritura gjatë pjesës më të madhe 
të vitit të kaluar. Inflacioni vjetor i këtij grupi, gjatë 
gjashtëmujorit të parë, ka shënuar normën më të 
lartë në muajin prill (3.3 për qind). Gjatë periudhës 
janar - qershor, ky grup ka dhënë një kontribut 
mesatar në vlerën totale të inflacionit prej 0.13 
pikësh përqindjeje. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, grupet 
e tjera të shportës nuk kanë ecur në të njëjtin 
drejtim përsa i përket ecurisë së çmimeve. Ndikimi 
i tyre rezultant në normën e inflacionit është i 

Tabelë ��. Norma vjetore 
e inflacionit dhe kontributi 
i grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” në 
inflacionin total.
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vogël. Inflacion më të lartë kanë shënuar grupet 
e përbëra kryesisht nga mallra dhe shërbime 
me çmime të administruara, si “Shëndeti” 
dhe “Shërbimi arsimor”, por dhe grupet “Pije 
alkoolike dhe duhan”, “Mallra dhe Shërbime 
të ndryshme”. Grupet si “Veshje dhe këpucë”, 
“Mobilim, pajisje dhe mirëmbajtje shtëpie” dhe 
“argëtim e kulturë’ kanë vazhduar të regjistrojnë 
norma negative të inflacionit, ndërsa grupi 
“Hotele, kafene, restorante” ka regjistruar ritme 
më të ulëta rritjeje. Këto grupe kanë kontribuar 
mesatarisht në inflacionin vjetor me 0.05 pikë 
përqindjeje.

II.3.2 ambienti makroekonomik dhe çmimet e 
konsumit

ambienti makroekonomik  ka  qenë  përgjithësisht 
i qëndrueshëm gjatë gjashtëmujorit të parë të 
vitit 2005. Politika monetare e kujdesshme dhe 
mungesa e presioneve inflacioniste nga ana e 
faktorëve të ofertës apo të kërkesës, kanë bërë të 
mundur kontrollin e normës së inflacionit. Impulset 
inflacioniste të dhëna nga rritja e pagave, nga 
rritja e çmimit të naftës dhe nga rritja e çmimeve 
të administruara, janë ekuilibruar nga zhvillimet 
në kursin e këmbimit dhe nga ecuria e mirë e 
prodhimit të brendshëm.

Faktorët e kërkesës.

• Politika fiskale dhe treguesit fiskalë. 
Politika fiskale dhe treguesit fiskalë nuk kanë 

patur shmangie të ndjeshme nga buxheti i 
miratuar. Gjatë pesë muajve të parë të këtij viti është vënë re një tendencë 
rritjeje vjetore e shpenzimeve buxhetore. Megjithatë, rritja e shpenzimeve 
korente dhe kapitale ka qenë brenda parashikimit dhe në përputhje me 
objektivat e tjerë makroekonomikë. rritja e shpenzimeve korente është ndikuar 
edhe nga rritja e rrogave në sektorin publik, rritje kjo e cila nuk ka shkaktuar 
presione inflacioniste gjatë gjysmës së parë të vitit 2005. 

• Politika monetare dhe treguesit monetarë.
Politika monetare ushtron një ndikim afatgjatë në inflacion, nëpërmjet 

kontrollit të agregatëve monetarë, dhe një ndikim afatmesëm në aktivitetin 
ekonomik dhe në inflacion, nëpërmjet rregullimit të normës së interesit. 
Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, Banka e Shqipërisë ka ulur normën 
e interesit me 0.25 pikë përqindjeje, duke e çuar atë në nivelin 5.0 për qind. 
Lehtësimi i politikës monetare ka ndikuar në nxitjen e mëtejshme të kreditimit 
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të ekonomisë. Megjithatë, inflacioni i ulët ka bërë 
të mundur ruajtjen e normës reale të interesit në 
terma pozitivë. ajo ka mundësuar arritjen e një 
ekuilibri të përshtatshëm midis rritjes së agregatëve 
monetarë (si pasojë e rritjes së kredisë) dhe 
rritjes së përmbajtur të likuiditetit në ekonomi, 
duke mos injektuar impulse të pakontrolluara të 
inflacionit. Gjithashtu, tendenca rënëse e raportit 
të parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare 
është ruajtur gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij 
viti. Në muajin maj, ky raport rezultoi 24.5 për 
qind.

• Tregues të tjerë.
Indeksi i tregtisë me pakicë6. Gjatë tremujorit 

të parë të vitit 2005, ky tregues nuk ndryshoi 
ndjeshëm, duke ndjekur modelin sezonal të 
ekonomisë, i cili shfaq një ngadalësim gjatë kësaj periudhe të vitit. Indeksi 
i tregtisë me pakicë u ul me 2.5 për qind ndaj të njëjtës periudhë të vitit 
të kaluar. Sjellja e këtij treguesi mund të interpretohet si një qëndrueshmëri 
e kërkesës së brendshme, duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të 
presioneve inflacioniste nga ana e kërkesës.

Faktorët e ofertës.

• Ecuria e prodhimit të brendshëm bujqësor.
Gjatë vitit të kaluar prodhimi i brendshëm bujqësor shënoi një rritje të 

vrullshme. rritja e prodhimit erdhi si pasojë jo vetëm e një viti të mbarë 
bujqësor, por dhe e rritjes së investimeve në ndërtimin e serrave, prodhimi i të 
cilave, ishte i pranishëm në treg edhe gjatë këtij gjashtëmujori. 

• Ecuria e kursit të këmbimit dhe inflacioni i importuar.
Një nga faktorët përcaktues të zhvillimeve në inflacionin e vendit është 

kursi i këmbimit. Prej një periudhe të gjatë kohe leku ka shfaqur një tendencë 
mbiçmuese ndaj dy monedhave kryesore - euros dhe dollarit amerikan. 
Gjatë këtij gjashtëmujori është ruajtur e njëjta dinamikë, por me ritme më të 
zbutura të mbiçmimit vjetor të lekut. afrimi i sezonit turistik dhe i stinës së verës 
shoqërohen me flukse të mëdha të valutës (kryesisht euro) dhe me rritje të 
kërkesës për lekun, domethënë mbiçmimin e tij. Ecuria e favorshme e kursit të 
këmbimit ka arritur të amortizojë presionet e inflacionit, që përcillen në vend 
nga inflacioni i importuar.

Tabelë �2. Ndryshimet 
vjetore në inflacionin e 
vendeve partnere dhe në 
kursin e këmbimit 
(në përqindje).
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Një ekonomi e vogël dhe e hapur ndaj tregut të jashtëm si Shqipëria, 
ndikohet në mënyrë të pashmangshme nga inflacioni i importuar. Inflacioni i 
importuar është një kombinim i zhvillimeve në çmimet e konsumit të vendeve 
partnere me ecurinë e kursit të këmbimit. Partnerët kryesorë tregtarë të vendit 
tonë, Italia dhe Greqia, kanë shënuar norma të ulëta të inflacionit. Normat e 
ulëta dhe të qëndrueshme të ndryshimeve vjetore të çmimeve të konsumit në 
këto vende, shoqëruar nga mbiçmimi vjetor i lekut ndaj euros kanë rezultuar 
në ulje të çmimeve të importuara të shprehura në lekë.

Inflacioni i importuar nuk ka ushtruar presione të forta inflacioniste. Për 
më tepër, çmimet më të lira të mallrave të importit kanë ushtruar një presion 
konkurrencial rënës edhe në çmimet e mallrave të vendit.

Boks. Inflacioni i importuar.

Në mungesë të të dhënave të çmimeve të importit, u krye një llogaritje e thjeshtë 
për të vlerësuar ecurinë e inflacionit të importuar gjatë periudhës janar ’02 – maj 
’05. 

Peshën më të madhe në importet shqiptare e zënë importet nga Italia dhe Greqia, 
përkatësisht me 3�.6 dhe �5.7 për qind të importeve totale. Për të vlerësuar 
ecurinë dhe ndikimin e çmimeve të importuara (në terma të monedhës vendase) 

në inflacionin në vend, u ndërtua indeksi i çmimeve 
të importit, duke marrë parasysh importet e Italisë 
dhe të Greqisë. Peshat që zënë importet e këtyre 
vendeve ndaj importeve totale për tremujorin e parë 
të vitit 2005 u mbajtën konstante. Indeksi i çmimeve 
të importit u ndërtua në dy hapa: 

• u llogarit një indeks çmimesh të huaja si mesatare 
e ponderuar e indekseve të çmimeve të konsumit të 
Italisë dhe të Greqisë me peshat përkatëse dhe, 
• ky indeks u përkthye në terma leku, duke u 
shumëzuar me kursin e këmbimit lek/euro për 
periudhën janar’02 - maj’05.

Në grafikun brenda boksit jepen ndryshimet vjetore 
të inflacionit të importuar, të inflacionit në vend dhe 
të kursit të këmbimit të lekut ndaj euros.

Inflacioni i importuar nuk ka ushtruar presione 
inflacioniste në vend. Natyrisht që një përfundim i 
tillë duhet të korrektohet edhe me veçoritë e tregut 

të brendshëm, veçanërisht me shkallën e konkurrencës në të, por gjithsesi, ai 
ilustron faktin se kombinimi i inflacionit në vendet partnere dhe i ecurisë së kursit 
të këmbimit nuk ka nxitur presionet inflacioniste në vend. Ashtu siç është theksuar 
dhe në raportet periodike të Bankës së Shqipërisë, mbiçmimi i vazhdueshëm i lekut 
ndaj euros si dhe dollarit ka frenuar presionet inflacioniste të jashtme.
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• Indeksi i çmimeve të prodhimit7.
Nga analiza e indeksit të çmimeve të prodhimit, 

rezulton se çmimet e prodhimit kanë shënuar 
rritje prej mëse një viti. Megjithatë, tendenca 
rritëse në hallkën e parë të zinxhirit të tregtimit 
të mallrave nuk është reflektuar në çmimin 
përfundimtar, paguar nga konsumatori. Mungesa 
e transmetimit të kostove mund të shpjegohet 
nga rritja e konkurrencës në segmentin e tregtisë 
me pakicë. 

• Tregues të tjerë.
Papunësi - paga. Sipas të dhënave të INSTaT, 

tremujori i parë i këtij viti nuk solli ndryshime 
domethënëse në normën e papunësisë dhe 
në nivelin e përgjithshëm të pagave. Norma e 
papunësisë u ul lehtësisht në 14.3 për qind, kurse 
pagat mesatare në sektorin publik u rritën me 3 për 
qind ndaj tremujorit paraardhës. rritja e pagave në sektorin publik vjen kryesisht 
nga rritja e pagave për disa grupe punonjësish në sistemin shëndetësor dhe 
arsimor. Nga ana tjetër, paga minimale, pagesa e papunësisë për të papunët, si 
dhe ndihma ekonomike mesatare për familje mbetën të pandryshuar. Inflacioni 
i ulët gjatë këtij gjashtëmujori tregon për mospërçimin, të paktën në mënyrë 
direkte, të presioneve inflacioniste nëpërmjet spirales pagë – inflacion.

• Çmimet e naftës. 
ashtu si dhe gjatë vitit të kaluar, ky faktor nuk ka ndikuar në inflacionin në 

vend. rritja e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar nuk është përcjellë 
e plotë në tregun e brendshëm, prej kombinimit të një sërë faktorëve si: 
mbiçmimi i monedhës sonë ndaj dollarit, ulja e kërkesës në vend (prej 23.5 
për qind8 ndaj tremujorit të fundit të vitit 2004) dhe pesha e vogël9 që zë 
grupi “Transport” në shportën e mallrave të konsumit. Nga ana tjetër, çmimi 
i prodhimit të naftës gjatë tremujorit të parë të vitit 2005, është rritur ndaj të 
njëjtës periudhë të vitit të kaluar me mesatarisht 2.6 për qind.

III. ZHVILLIMET MONETarE DHE TrEGjET FINaNcIarE

III.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së SHqIPërISë

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka patur përgjithësisht një kah 
zbutës gjatë gjashtëmujorit të parë. Kjo tendencë ka qenë më e theksuar në 
tremujorin e parë, duke u finalizuar me uljen me 0.25 pikë përqindjeje të 
normës bazë të interesit në datën 30 mars, ndërkohë që gjatë tremujorit të 
dytë, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare më neutrale. Kjo 
politikë ka qenë në përputhje me dinamikën e presioneve inflacioniste në 
ekonomi. Vlerat faktike të inflacionit kanë qenë në nivele relativisht të ulëta, 
ndërsa treguesit monetarë kanë shfaqur stabilitet, duke ndikuar në një tablo 
optimiste të parashikimit të inflacionit.
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Efekti i uljes së normës bazë të interesit është 
pasqyruar dukshëm në normat e interesit të 
depozitave, ndërkohë që masa e reagimit të 
normave të bonove të thesarit ka rezultuar e afërt 
me uljen e sinjalizuar. Ulja e normave të interesit 
të depozitave nga bankat e nivelit të dytë ka 
qenë më e theksuar për maturitetet afatmesme 
duke ndikuar në sheshimin e kurbës së normave 
të interesave. 

Politika monetare zbutëse e Bankës së 
Shqipërisë është pasuar nga rritja e kërkesës 
për mjete monetare. Burimi kryesor i zgjerimit 
monetar gjatë kësaj periudhe ka qenë kreditimi 
i ekonomisë, në ndryshim nga vitet e kaluara, 
kur këtë funksion e ka realizuar huamarrja e 
qeverisë apo flukset hyrëse valutore. Normat e 

ulëta të inflacionit gjatë kësaj periudhe kanë mundësuar ritme të larta rritjeje 
të agregatëve monetarë në terma realë. rritja vjetore e treguesit M3 real ka 
ruajtur të njëjtën tendencë të dy viteve të fundit. 

Në tregjet e parasë, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë janë kufizuar në 
tërheqjen e likuiditetit nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes me çmim fiks dhe 
shumë të pakufizuar. 

Banka e Shqipërisë ka lehtësuar funksionimin e tregjeve monetare me anë 
të instrumenteve mbështetëse, kryesisht përdorimit të depozitës njëditore. 
Zhvillimi i operacioneve monetare ka krijuar kushtet për transmetim të sinjalit 
të politikës monetare dhe është shoqëruar me ulje të normave të interesit në 
tregjet monetare. Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka mundësuar 
gjithashtu respektimin e objektivave sasiorë të saj.

Tabelë �3. Reagimi i 
normave të interesit në 
tregun bankar (në pikë 

përqindjeje).

Tabelë �4. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë.
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III.1 EcUrIa E aGrEGaTëVE MONETarë

Zhvillimet monetare, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, kanë ndjekur 
në vija të përgjithshme tendencat e parashikuara në programin monetar. 
ashtu siç pritej, ritmi i rritjes së ofertës monetare ka shënuar rritje, duke qenë 
konsistent me ecurinë pozitive të aktivitetit ekonomik në periudhën aktuale 
dhe me rritjen e vëllimit të parasë së mbajtur nga agjentët ekonomikë për 
financimin e transaksioneve të tyre. Gjithashtu, rritja e ofertës monetare gjatë 
kësaj periudhe, ka reflektuar edhe zhvillimet pozitive në drejtim të thellimit 
të ndërmjetësimit financiar në vend dhe konsolidimit të besimit në sistemin 
bankar. Si rrjedhojë e këtyre zhvillimeve, evidentohet një rritje më e madhe e 
mjeteve monetare më pak likuide dhe, në veçanti, e depozitave me afat në 
valutë.

Norma e rritjes vjetore të ofertës monetare në 
muajin maj arriti në 15.8 për qind, nga 13.1 për 
qind që ishte në muajin dhjetor. rritja e ofertës 
monetare gjatë kësaj periudhe është mbështetur 
në rritjen më të shpejtë të depozitave në valutë 
dhe në ruajtjen e një kahu të moderuar rritës të 
agregatit M2. Kontributi i kredisë për ekonominë 
në gjenerimin e mjeteve monetare në lekë ka 
ardhur në rritje, ndërkohë që kërkesa për para e 
qeverisë ka qenë pothuajse në të njëjtat nivele të 
një viti më parë. Zhvillimet në strukturën kohore 
dhe valutore të ofertës monetare tregojnë për 
ruajtjen dhe përforcimin e tendencave të tyre të 
mëparshme. Gjatë pesë muajve të parë të vitit 
2005, raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 
ka shënuar rënie të ndjeshme, duke zbritur në 
nivelin e tij minimal historik, ndërsa raporti i 
depozitave në valutë ndaj ofertës monetare ka 
qenë vazhdimisht në rritje.

Treguesi i parasë jashtë bankave ka qenë 
përbërësi me rritjen më të ngadaltë në ofertën 
monetare. Norma e rritjes vjetore të saj, gjatë 
periudhës janar– maj, është rritur lehtësisht nga 
10.3 për qind në 11.6 për qind, duke ndjekur 
të njëjtin kah rritës të agregatëve M2 dhe M3. 
Tendenca më e ngadaltë rritëse e parasë jashtë 
bankave në krahasim me përbërësit e tjerë të 
ofertës monetare është shoqëruar me rënien 
e ndjeshme të raportit PjB / M3. Në fund të 
muajit maj, ky raport zbriti në nivelin 24.7 për 
qind, duke shënuar një rënie prej 2.7 pikësh 
përqindjeje kundrejt muajit dhjetor dhe prej 0.9 
pikësh përqindjeje kundrejt muajit maj të vitit të 
kaluar.
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Vazhdimi i tendencës rënëse të këtij treguesi i kushtohet kryesisht zhvillimeve 
pozitive në infrastrukturën e pagesave, të cilat janë shoqëruar me rritjen e 
përdorimit të shërbimeve bankare nga ana e publikut. Në të njëjtën kohë, ruajtja 
e normave reale të interesit në nivele të qëndrueshme pozitive ka mbështetur 
investimet në instrumentet financiare në lekë, duke shërbyer si premisë për 
mbajtjen në ekuilibër të strukturës së likuiditetit të ofertës monetare.

Tendenca në rritje e agregatit M2 dhe vazhdimi i kthimit të parasë jashtë 
bankave në sistem, janë reflektuar në përshpejtimin e ritmeve të rritjes së 
depozitave në lekë. Norma e rritjes vjetore të tyre në muajin maj arriti në 14.6 
për qind, nga 12.9 që ishte në muajin dhjetor. Ecuria në rritje e depozitave 
në lekë ka pasqyruar kryesisht kontributin më të lartë të depozitave me afat 
të individëve, rritja e të cilave ka përbërë rreth 67 për qind të rritjes totale të 
depozitave në periudhën janar – maj. Gjithashtu, depozitat në lekë të sektorit 
privat dhe depozitat pa afat në lekë të individëve kanë manifestuar ritme të 
larta rritjeje, duke ndikuar pozitivisht në ecurinë e depozitave në lekë.

Struktura kohore e depozitave në lekë ka njohur një rritje të peshës së 
depozitave pa afat, e ndikuar nga zhvendosja e depozitave të sektorit shtetëror 
nga depozita me afat në depozita pa afat10. Ky zhvillim ka përcaktuar edhe 
ecurinë e agregatit M1, norma e rritjes vjetore të të cilit është rritur nga 19.4 
për qind në muajin dhjetor në 24 për qind në muajin maj. Në mungesë të 
kësaj zhvendosje, rritja vjetore e agregatit M1 në muajin maj do të rezultonte 
20.1 për qind, duke paraqitur një tendencë rritëse më të moderuar sesa ajo 
e treguesve më të gjerë të parasë.

Gjashtëmujori i parë i vitit ka shfaqur një rritje të ndjeshme të kontributit 
të depozitave në valutë në rritjen e ofertës monetare. Norma e rritjes vjetore 
të tyre në fund të muajit maj u rrit në 23.2 për qind, nga 17.1 për qind që 
ishte në fund të muajit dhjetor. Kjo ecuri e depozitave në valutë ka pasqyruar 
kryesisht nënçmimin e kursit të këmbimit të lekut gjatë periudhës janar – maj11, 
si rezultat i të cilit është ulur ndjeshëm efekti negativ i mbiçmimit vjetor të 
lekut, nga -9.2 për qind në muajin dhjetor, në -3.5 për qind në muajin maj. 
Në terma realë, norma e rritjes vjetore të depozitave në valutë ka patur një 

Tabelë �5. Ecuria e 
treguesve monetarë në 

muajin maj (në miliardë 
lekë).
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ecuri të qëndrueshme, duke shënuar një nivel të lartë prej 27.6 për qind në 
muajin maj.

Kontributin kryesor në rritjen e depozitave në valutë e kanë dhënë depozitat 
me afat dhe ato të individëve, të cilat kanë përbërë përkatësisht rreth 76 për 
qind dhe 73 për qind të rritjes së depozitave totale në valutë, për periudhën 
janar - maj. rritja më e madhe e depozitave me afat në valutë të individëve 
vlerësohet të jetë ndikuar nga vazhdimi i flukseve të larta valutore nga 
remitancat, rritja e besimit në sistemin bankar dhe normat më të favorshme 
të interesit në dollarë.

rritja më e shpejtë e depozitave në valutë në krahasim me përbërësin në lekë 
të ofertës monetare, është shoqëruar me rritjen e peshës së tyre në agregatin 
M3. Në fund të muajit maj raporti i depozitave në valutë ndaj ofertës monetare 
arriti në 24.8 për qind, duke shënuar një rritje prej 1.5 pikësh përqindjeje në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

III.3 KërKESa E BrENDSHME

III.3.1 Mjetet valutore neto

Sistemi bankar ka ruajtur një pozicion të 
qëndrueshëm valutor gjatë pjesës së parë të vitit 
2005. Nën ndikimin e nënçmimit të euros ndaj 
dollarit amerikan, niveli i mjeteve valutore neto 
të sistemit bankar ka shënuar një rënie prej 76.5 
milionë usd, ndërkohë që të matura me kurse 
fikse, ato rezultojnë të jenë rritur me 12.8 milionë 
usd gjatë periudhës janar - maj. Me zbehjen e 
efektit të hyrjes së të ardhurave të privatizimit të 
ish-Bankës së Kursimeve në fillim të vitit të kaluar, 
kontributi i mjeteve valutore neto në rritjen vjetore 
të ofertës monetare ka shënuar rënie, duke tentuar 
drejt vlerave të tij historike.

Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë, 
gjatë pesë muajve të parë të vitit, kanë shënuar 
një rënie me 46.5 milionë usd. Në mungesë të 
ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë në tregun 
valutor dhe në prani të flukseve të ulëta hyrëse 
dhe dalëse të valutës nga burime të tjera, rënia 
e mjeteve valutore neto gjatë kësaj periudhe 
është ndikuar tërësisht nga nënçmimi i euros ndaj 
dollarit. Ky nënçmim, ka ulur vlerën e portofolit në 
euro të rezervës valutore të shprehur në dollarë, 
duke ndikuar negativisht mjetet valutore neto 
të Bankës së Shqipërisë në masën 60.5 milionë 
usd.
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Mjetet valutore neto të bankave të nivelit të 
dytë kanë pësuar gjithashtu rënie në masën 30 
milionë usd. Përshpejtimi i ndjeshëm i kreditimit 
në valutë gjatë pjesës së parë të vitit, nuk ka 
mundur të financohet tërësisht nga rritja e 
depozitave në valutë në bankat tregtare, duke 
bërë të nevojshëm përdorimin e një pjese të 
mjeteve valutore të tyre.

III.3.2 Kërkesa e qeverisë për mjete monetare

Kërkesa e qeverisë për para, gjatë pesë muajve 
të parë të vitit 2005 ka patur një ecuri të ngjashme 
me atë të vitit të kaluar. Kontributi relativ i saj në 
rritjen e ofertës monetare ka vazhduar të jetë i ulët 
dhe nën nivelin e parashikuar. Llogaritë fiskale të 
qeverisë tregojnë një rritje progresive të deficitit 
buxhetor gjatë kësaj periudhe, duke shënuar një 
nivel kumulativ prej 4.7 miliardë lekësh në fund 
të muajit maj. Kjo ecuri ka reflektuar financimin 
me 7.7 miliardë lekë të deficitit në nivel bruto, 
nga njëra anë, dhe rritjen me 3 miliardë lekë të 
depozitave të qeverisë në Bankën e Shqipërisë, 
nga ana tjetër.

Sistemi bankar ka përballuar rreth 56 për qind 
të nevojave për financim të qeverisë deri në muajin 
maj, duke rritur me 3.3 miliardë lekë portofolin e 
letrave me vlerë në zotërim të tij. Kjo rritje është 
pasqyruar plotësisht në rritjen e portofolit të 
bankave tregtare, ndërkohë që portofoli i Bankës 
së Shqipërisë ka mbetur i pandryshuar nga niveli 
i fundit të vitit 2004. Struktura e portofolit të 

bankave të nivelit të dytë është orientuar drejt emetimeve afatgjata të qeverisë, 
me rënien e portofolit  të bonove të thesarit me 6 miliardë lekë dhe me 
rritjen e portofolit të obligacioneve qeveritare me 9.3 miliardë lekë12. Pjesa 
tjetër e huamarrjes prej 2.5 miliardë lekësh është financuar nga individët dhe 
institucionet, me përkatësisht 1.8 dhe 0.7 miliardë lekë.

III.3.3 Kredia për ekonominë

Teprica e kredisë është rritur mesatarisht me rreth 3.7 miliardë lekë në 
muaj, gjatë periudhës janar - maj 2005,  duke shënuar në fund të periudhës 
një rritje në total prej 18.7 miliardë lekësh. Ky nivel është i njëjtë me rritjen e 
kredisë gjatë gjithë vitit 2004. Zhvillimet pozitive të kreditimit të ekonomisë nga 
sistemi bankar kanë ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e të gjithë treguesve 
makroekonomikë të kredisë. 
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Në terma vjetorë kredia për ekonominë, në fund të muajit maj shënoi një 
rritje 58 për qind. Kjo rritje ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së kredisë 
me afat maturimi mbi 1 vit, e cila ka kontribuar me rreth 79 për qind në 
rritjen totale. Gjithashtu, vihet re se pesha e kredisë afatgjatë në mënyrë të 
vazhdueshme ka fituar terren ndaj kredisë afatmesme, duke dëshmuar një 
angazhim në rritje të bankave drejt investimeve me afate të gjata maturimi. 

Kontributin kryesor në rritjen e kredisë totale sipas 
monedhës vazhdon ta japë rritja e kredisë në valutë 
(me rreth 71 për qind), e cila përbën edhe 79 për 
qind të të gjithë portofolit të kredisë. Si pasojë e 
forcimit të lekut ndaj euros dhe e nënçmimit të tij ndaj 
dollarit13, për periudhën janar – maj 2005, kredia në 
valutë është rritur me rreth 1.1 miliardë lekë. 

Gjithsesi, gjatë pesë muajve të parë të vitit 2005, 
vihet re rritja e lartë vjetore që paraqet kredia në 
lekë,14 e cila po jep një kontribut gjithmonë e 
më të madh në rritjen e kredisë në total. ritmet 
pozitive të rritjes së kredisë në lekë në pjesën më 
të madhe të tyre, i dedikohen angazhimit në rritje 
të bankave për të ofruar shërbime në plotësimin 
e kërkesave për kredi të individëve (57 për qind). 
Ky fakt pasqyrohet në rritjen vjetore të lartë të kredisë për këtë grup, rreth 72 
për qind. Në total kredia për individët përbën rreth 30 për qind të portofolit 
të kredisë.

Pesë muajt e parë të vitit 2005 treguan preferencën në rënie të bankave 
për të kredituar sektorin e tregtisë, si dhe prirjet e tyre për të financuar me 
kredi sektorin e ndërtimit dhe blerjet për pasuri të paluajtshme. 

Tabelë �6. Ecuria e disa 
treguesve kryesorë.

Tabelë �7.  Tregues të 
tepricës së kredisë ndaj 
totalit (në përqindje).
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Gjatë periudhës janar-maj 2005, është akorduar rreth 42.3 miliardë lekë 
kredi e re ose 13.4 për qind më pak se sa gjatë së njëjtës periudhë të vitit të 
kaluar. Ky fakt dëshmon se rritja e tepricës së kredisë vjen kryesisht si pasojë e 
orientimit të bankave drejt investimeve me afate të gjata maturimi. Gjithashtu, 
në ndryshim nga një vit më parë, bankat janë angazhuar rreth 60 për qind më 
shumë në kredinë me afat maturimi mbi 1 vit, duke ulur ndjeshëm financimin 
e ekonomisë me kredi afatshkurtër.

Vetëm 30 për qind e kredisë së re është akorduar në lekë, kurse pjesa 
tjetër në monedhë të huaj. Kjo strukturë e kredidhënies ka mbetur pothuajse 
e pandryshuar krahasuar me një vit më parë. 

Sipas shpërndarjes sektoriale të ekonomisë vihet re se sektori i tregtisë ka 
thithur rreth ¼ e kredisë së re të akorduar për gjithë periudhën. Gjithësesi, ky 
nivel është më pak se sa gjysma e kredisë akorduar këtij sektori një vit më parë. 
Ndërsa pjesa e tjetër e kredisë është thithur kryesisht nga sektorët prodhues 
(rreth 21%), sektori i ndërtimit (8.2%) dhe për pasuri të paluajtshme (12.2 %).

III.4 TrEGjET FINaNcIarE DHE EcUrIa E 
NOrMaVE Të INTErESIT

III.4.1 Ecuria e likuiditetit

Në gjysmën e parë të vitit 2005, sistemi 
bankar është karakterizuar nga një nivel i 
konsiderueshëm i likuditetit të tepërt, i shkaktuar 
nga rritja e lartë e depozitave në lekë në muajt 
e parë të vitit. Niveli mesatar i likuditetit të tepërt 
në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, rezulton 
7.9 miliardë lekë, krahasuar me 5.0 miliardë 
lekë në gjashtëmujorin e parë të vitit 2004 dhe 
5.2 miliardë lekë në gjashtëmujorin e dytë të tij.

rritja e likuiditetit të tepërt u vu re kryesisht 
në tremujorin e parë të vitit, kur përsëritet një 
rritje e dukshme e depozitave në lekë, si pasojë e 

kthimit të parasë jashtë bankave në sistem. Në fund të tremujorit të dytë, niveli 
i likuiditetit ra në vlera mesatare rreth 4.0 miliardë lekë. Në gjashtëmujorin 
e parë të këtij viti, tërheqja e likuiditetit të tepërt është kryer kryesisht me 
ankandet javore të repos me interes të përcaktuar, ndryshe nga një vit më 

Tabelë �8. Ecuria e tepricës 
së kredisë sipas degëve 
kryesore të ekonomisë.
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parë, kur krahas këtij instrumenti, tërheqja e tij u realizua edhe me operacione 
strukturore (blerje me të drejta të plota dhe repo njëmujore). Niveli mesatar i 
investimit në repo njëjavore ka shënuar vlerën 6.2 miliardë lekë, krahasuar me 
3.5 miliardë lekë në gjashtëmujorin e parë të vitit 2004 dhe 3.1 miliardë lekë 
në gjashtëmujorin e dytë. Në një rast, është aplikuar dhe repo njëmujore. 

Lehtësia e depozitës njëditore është përdorur rregullisht si mjet për investimin 
e likuiditetit. Mesatarisht, depozita njëditore ka regjistruar vlerën 0.67 miliardë 
lekë në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005 ose 0.17 miliardë lekë dhe 0.18 
miliardë lekë më pak se në gjashtëmujorët e parë dhe të dytë të vitit të kaluar. 
Kredia njëditore është përdorur rrallë dhe në shuma të vogla. 

Nevojat afatshkurtra për likuiditet janë plotësuar 
në tregun ndërbankar, i cili mbizotërohet nga 
transaksionet njëditore. Në gjysmën e parë të 
vitit 2005, vëllimi i transaksioneve në këtë treg 
ka regjistruar rritje, krahasuar me vitin e kaluar. 
Niveli mesatar i huadhënies njëditore u rrit në 
0.69 miliardë lekë, nga 0.48 miliardë lekë në 
gjashtëmujorin e parë 2004 dhe 0.37 miliardë 
lekë në gjashtëmujorin e dytë 2004. Mesatarja 
e huadhënies njëjavore rezultoi 0.49 miliardë 
lekë, nga 0.27 miliardë lekë në gjashtëmujorin 
e parë 2004 dhe 0.18 miliardë lekë në pjesën e 
dytë të këtij viti. 

Tregu primar është karakterizuar nga rritja e 
kërkesës së bankave për të investuar në letra me 
vlerë të qeverisë. Shuma e ofruar nga bankat në 
tregun primar ka tejkaluar në çdo rast shumat e 
kërkuara nga qeveria. Për herë të parë, në muajin prill, u emetuan letra me 
vlerë me afat trevjeçar, kërkesë e cila u përballua nga sistemi bankar. Tregu i 
bonove të thesarit ka rezultuar me krijim të likuiditetit, pasi shumat e maturuara 
kanë qenë më të mëdha se investimet e reja, gjë që ka ushtruar presion për 
ulje të vazhdueshme të normave të interesit në këtë treg. Megjithatë, ulja e 
portofolit të bonove të thesarit me 5.3 miliardë lekë, në periudhën janar - 
qeshor, është kompensuar me rritjen e portofolit të obligacione dyvjeçare dhe 
trevjeçare në masën 10.8 miliardë lekë. 

III.4.2 Ecuria e normave të interesit

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, norma bazë e interesit arriti nivelet 
më të ulta historike prej 5.00 për qind. Krahasuar me vende të tjera, kjo 
normë interesi paraqitet si më poshtë.

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, tregjet i janë përgjigjur politikës 
Tabelë �9. Normat bazë të 
interesit, korrik 2005 (në 
përqindje). 
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lehtësuese të Bankës së Shqipërisë, duke ulur 
normat e interesit në tregun ndërbankar, në 
tregun e depozitave në lekë, në tregun e bonove 
të thesarit, në tregun e obligacioneve qeveritare 
dhe në tregun e kredive.

Në fund të gjashtëmujorit të parë, yield-i i 
bonove të thesarit dhe i obligacioneve qeveritare 
zbriti në nivelet më të ulta historike, ndërkohë që 
interesat e depozitave me afat në lekë, arritën 
nivelet më të ulta në 13 vitet e fundit. Megjithë 
luhatjet e interesave në tregun ndërbankar, 
sidomos në periudhën e mbajtjes së rezervës së 
detyrueshme, gjatë gjashtëmujorit të parë 2005 
ky treg evidentoi rënie të dukshme të normave 
të interesit duke kapur nivelet më të ulëta 
historike15.

Në tregun e kredive në lekë, i cili karakterizohet 
nga luhatje të mëdha të interesave nga njëri muaj 
në tjetrin, fundi i muajit maj 2005 rezulton me ulje 
të interesave në të gjitha afatet, me përjashtim 
të kredive deri në gjashtë muaj. Në fakt, norma 
mesatare e ponderuar e kredisë në lekë ka 
shfaqur një prirje rënëse, që prej muajit mars 
2005. Në sjelljen e normave të interesit në këtë 
treg kanë ndikuar ulja e normës bazë të interesit, 
rritja e konkurrencës në sistemin bankar, shkalla 
e rrezikut të kredidhënies, ndryshimi i strukturës 
së kredidhënies nga njëri muaj në tjetrin, 
diferencat e mëdha midis interesave minimalë 
dhe maksimalë në tregun e kredive etj..

Sikurse shihet në tabelën e mëposhtme, normat 
e interesit në lekë janë ulur si në krahasim me 

fundin e vitit të kaluar dhe në krahasim me një vit më parë.

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 200516, interesat realë të depozitave 12 
-mujore në lekë, u luhatën rreth nivelit mesatar prej 3.35 për qind, nga 3.75 

Tabelë 20. Normat e 
interesit në lekë në muajin 

qershor 2005, ndryshimi 
6-mujor dhe vjetor i tyre në 

pikë përqindjeje.
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për qind në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2004. 
Ky nivel është ndikuar nga ulja e vazhdueshme e 
interesave nominalë dhe niveli i ulët i inflacionit 
gjatë kësaj periudhe. 

Në tregun e depozitave në valutë, tendencat 
e normave të interesit në përgjithësi kanë qenë 
rritëse. Gjatë gjashtëmujorit të parë 200517, 
interesat nominalë të depozitave në usd janë 
rritur ndjeshëm në të gjitha afatet, ndërsa 
interesat e depozitave në euro kanë qenë në 
përgjithësi të qëndrueshme.

Në ecurinë e normave të interesit në valutë 
kanë ndikuar përkatësisht ecuria e interesave 
libor dhe euribor në tregjet ndërkombëtare, 
politika shtrënguese e FED-it dhe politika e 
pandryshuar e Bankës qendrore Evropiane, si 
dhe rritja e konkurrencës në sistemin bankar.

Ulja e normave të interesit të depozitave në 
lekë dhe rritja e atyre në valutë, kanë ndikuar në 
ngushtimin e spread-it midis tyre. 

Ky ngushtim i spread-eve ka reflektuar 
stabilitetin në treg, reagimin ndaj sinjaleve të 
politikës monetare, normën e ulët të inflacionit, 
si dhe forcimin e lekut në gjashtëmujorin e parë 
të vitit 2005.

Normat e interesit të kredisë në valutë kanë 
shfaqur prirje të kundërt për dy monedhat 

kryesore. Në fund të muajit maj, interesi mesatar i ponderuar i kredisë në usd 
është rritur në 8.39 për qind, krahasuar me 7.78 për qind në qershor 2004 
dhe 7.79 për qind në fund të këtij viti. Ndërsa interesi mesatar i ponderuar 
i kredisë në euro ka zbritur në 7.89 për qind nga 8.62 për qind në muajin 
qershor 2004 dhe 8.17 për qind në fund të vitit. 

Normat e interesit të kredive në valutë janë ndikuar kryesisht nga ecuria 
e tyre në tregjet ndërkombëtare, megjithatë, specifikat e tregut kredidhënës 

Tabelë 2�. Normat e 
interesit të depozitave në 
valutë (në pikë përqindjeje).
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në vend (konkurrenca, përqendrimi, rreziku etj.) 
kanë bërë që këto norma të jenë të luhatshme 
nga një muaj në tjetrin.

III.5 EcUrIa E KUrSIT Të KEMBIMIT.

Vlera e monedhës vendase ndaj monedhave 
të huaja kryesore, euro dhe usd, është luhatur 
në intervale të ngushta. Gjatë periudhës janar-
qershor, leku është mbiçmuar me 1.9 për qind 
kundrejt euros, ndërsa është nënçmuar me 10.9 
për qind kundrejt dollarit. Megjithatë, kursi 
nominal efektiv i këmbimit, i cili merr parasysh 
peshat përkatëse të tregtisë me jashtë në euro 
dhe usd, tregon një mbiçmim të lehtë të lekut 
prej 0.6 për qind për këtë periudhë.

Faktorët themelorë që kanë ndikuar në mbiçmimin e lekut në dy vitet e 
fundit, kanë patur tendencë zbehjeje, ndërsa faktorët që ndikojnë mbi kursin 
e këmbimit në periudhën afatshkurtër, si rritja e ofertës së valutës nga turizmi 
apo remitancat,  kanë balancuar efektin e kërkesës për mallra të importuar. 
rritjet e ofertës valutore si dhe hyrja e prodhimit bujqësor vendas drejt fundit 
të gjashtëmujorit, kanë patur ndikime të përkohshme në ecurinë e kursit të 
këmbimit.

Gjithashtu, ecuria e kursit të këmbimit të monedhës vendase ndaj monedhave 
të huaja është subjekt i zhvillimeve në tregjet 
ndërkombëtare të valutës. Ecuria e raportit 
euro/usd në tregun ndërkombëtar në favor të 
dollarit amerikan, është paqyruar kryesisht në 
nënçmim të lekut ndaj dollarit dhe në mbiçmim 
të lehtë ndaj euros në tregun vendas. 

Ky zhvillim është diktuar nga dominimi i 
ecurisë së dollarit amerikan në raportet e shumë 
prej valutave të ekonomive të mëdha në tregjet 
ndërkombëtare. Në përgjithësi, dollari amerikan 
është mbiçmuar kundrejt pjesës më të madhe të 
valutave të tjera të huaja, përfshi euron.

Në këto kushte, zhvillimet në tregun valutor 
vendas vlerësohet të kenë ndikuar pozitivisht 
në ruajtjen e ekuilibrave të kushteve të tregtisë 
me vendet partnere, në ekonomitë e të cilave 
përdoret euro ose një monedhë tjetër që ka 

reflektuar mbiçmimin e dollarit amerikan.
Nivelet e këmbimit të lekut në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 

janë 123.9 lek/euro dhe 102.8 lek/usd, kundrejt niveleve përkatësisht 126.4 
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lek/euro dhe 92.6 lek/usd në fillim të këtij viti.

VI. EcUrIa EKONOMIKE GjaTë VITIT 2005.

Ecuria ekonomike gjatë gjysmës së parë të vitit tregon se linjat kryesore 
dhe parashikimet bazë të programit të zhvillimit ekonomik të vendit janë 
materializuar. Kështu, treguesit e parë të vitit sugjerojnë se ekonomia shqiptare 
ka patur rritje, ndërkohë që stabiliteti makroekonomik është konsoliduar 
më tej. Kështu, inflacioni i ulët gjatë pjesës së parë të vitit, kahu pozitiv i 
bilancit të pagesave, stabiliteti monetar i shprehur në raportet e qëndrueshme 
të agregatëve monetarë dhe të kursit të këmbimit, tregojnë se piketat 
kryesore të programit janë realizuar. Konsolidimi i vazhdueshëm i stabilitetit 
makroekonomik gjatë viteve të fundit, përbën një bazë të mirë për zhvillimin 
e ekonomisë shqiptarë në vitin 2005. 

Gjithashtu, ekonomia shqiptare është duke u mbështetur më shumë me 
kredi nga sistemi bankar, duke shfrytëzuar më mirë kapitalet financiare. Banka 
e Shqipërisë do të synojë të ruajë në ekonomi kushte monetare konsistente 
me objektivin e saj të inflacionit, duke synuar në të njëjtën kohë zhvillimin e 
tregut financiar dhe nxitjen e kreditimit të ekonomisë. Në përgjithësi, tabloja 
e parashikimeve makroekonomike për pjesën e mbetur të vitit nuk ka pësuar 
ndryshime me atë të fillimvitit. Ekonomia shqiptare parashikohet të rritet me 
6 për qind gjatë vitit 2005, në prani të një inflacioni në intervalin 2-4 për 
qind.

Sektori fiskal

Buxheti fiskal i vitit 2005, parashikon një ecuri të moderuar të politikës fiskale, 
duke theksuar kontributin pozitiv të saj në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik 
në vend. Gjatë vitit 2005, shpenzimet buxhetore planifikohet të arrijnë në 29 
për qind të PBB-së, nga të cilat shpenzimet kapitale parashikohet të arrijnë 
në 5.9 për qind të PBB-së. Niveli i parashikuar i të ardhurave buxhetore është 
afërsisht i njëjtë me atë të vitit 2004, 24.1 për qind të PBB-së.

Kontributi i buxhetit të vitit 2005 në rrugën e konsolidimit fiskal qëndron në 
ruajtjen e deficitit buxhetor në nivelin 4.9 për qind të PBB-së. Pjesa kryesore 

Tabelë 22. Treguesit 
kryesorë makroekonomikë.
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e këtij deficiti do të përballohet me anë të financimit të brendshëm, i cili 
planifikohet të arrijë në rreth 2.7 për qind të PBB-së. Financimi i huamarrjes 
së brendshme të qeverisë nga sistemi bankar parashikohet në 15.7 miliardë 
lekë ose 1.8 për qind e PBB-së, ndërsa pjesa tjetër pritet të përballohet nga 
individët dhe subjektet e tjera private.

Sektori monetar

Objektivi kryesor i politikës monetare për vitin 2005, i përfshirë në programin 
monetar, mbetet ruajtja e normës vjetore të inflacionit në intervalin 2 – 4 për 
qind. Ky objektiv do të synohet të arrihet nëpërmjet kontrollit të rritjes së ofertës 
monetare në nivel të përafërt me rritjen e PBB-së nominale, nën supozimin e 
ecurisë së qëndrueshme të shpejtësisë së qarkullimit të parasë në ekonomi. 

Kontrolli i agregatëve monetarë shërben si instrument i ndërmjetëm për 
kontrollin e inflacionit. Banka e Shqipërisë do të synojë të kontrollojë rritjen e 
ofertës monetare gjatë vitit 2005 në nivelin 9.8 për qind. Megjithë rënien e 
normave nominale të interesit në ekonomi, inflacioni i ulët ka ruajtur interesat 
realë në nivele stimuluese për futjen e parasë në sistem. raporti i ulët i parasë 
jashtë bankave është rezultat i një tendence afatgjatë rënëse, karakteristikë e 
periudhës së stabilizimit të një ekonomie. 

Si rezultat, pritet një ritëm më i ulët rritjeje për treguesin e parasë jashtë 
bankave, norma e rritjes vjetore e të cilit parashikohet të zbresë në 4.8 për 
qind në fund të vitit 2005. Kthimi i pritshëm i parasë në sistem do të pasqyrohet 
në ruajtjen e ritmeve të kënaqshme të rritjes së depozitave në lekë. Norma 
vjetore e rritjes së tyre, në fund të vitit 2005, parashikohet të arrijë në 10.8 për 
qind, nga 10.6 për qind që ishte parashikimi i mëparshëm. Struktura valutore 
e ofertës monetare pritet të zhvendoset më tej drejt komponentit të saj valutor. 
rritja e depozitave në valutë do të mbështetet në flukset e qëndrueshme 
valutore nga remitancat dhe në tendencën në rritje të interesave në dollarë. 
Bazuar në këtë supozim, norma e rritjes vjetore të depozitave në valutë në 
fund të vitit 2005, parashikohet të rezultojë rreth 13.7 për qind.

Ekonomia shqiptare parashikohet të përfitojë kredi në masën 33.8 miliardë 
lekë gjatë vitit 2005. Në terma të PBB-së, teprica e kredisë për ekonominë 
parashikohet të rritet me rreth 3.9 pikë përqindjeje, kundrejt rritjes prej 2.5 
për qind të PBB-së në vitin 2004. Teprica e kredisë në lekë parashikohet të 
rritet me rreth 12.2 miliardë lekë, duke përbërë rreth 36 për qind të rritjes 
së tepricës së kredisë gjithsej. Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor për 
vitin 2005 është planifikuar në nivelin 23.3 miliardë lekë, nga të cilat sistemi 
bankar do të mbulojë 15.7 miliardë lekë ose 1.8 për qind të PBB-së. 

rritja më e ulët e pretendimeve neto të sistemit bankar ndaj qeverisë, 
krahasuar me kreditimin e ekonomisë tregon për një administrim më efektiv 
të fondeve të sistemit bankar. rritja vjetore e mjeteve valutore neto të sistemit 
për vitin 2005 parashikohet 11.6 miliardë lekë.

SHëNIME
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* Tabelat dhe grafikët të cilëve iu mungon burimi, kanë burim Bankën e Shqipërisë.
� Specialistët e Bankës Qendrore Evropiane vlerësojnë se një pjesë e kësaj rritjeje 
është efekt statistikor. Vlerësohet se efekti i rregullimit sipas ditëve të punës ka ndikuar 
në nënvlerësim të PBB-së për tremujorin e katërt të vitit 2004 dhe në mbivlerësim për 
tremujorin të parë të vitit 2005.
2 US light crude.
3 Vlerësimet e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale mbi numrin e të punësuarve 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 mungojnë.
4 E vlerësuar nga ecuria e indeksit të shitjeve dhe të tregtisë me pakicë, publikuar nga 
INSTAT.
5 Vendimi i marrë në muajin prill’04 për të ulur tarifën me 28.5 për qind pas rritjes së 
saj në muajin dhjetor’03.
6 Burimi INSTAT.
7 Burimi INSTAT, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit. 
8 Burimi INSTAT, Konjuktura janar – mars 2005.
9 Pesha e këtij grupi në shportën e mallrave të konsumit është 4.8 për qind. 
�0 Efekti i kësaj zhvendosjeje është rreth 4 miliardë lekë. Ai lidhet me transferimin e 
fondeve të skemave piramidale nga depozita me afat në lekë në llogari rrjedhëse, me 
qëllim shpërndarjen e mëtejshme të tyre te kreditorët.
�� Kursi i këmbimit të lekut ndaj euros dhe dollarit, i kombinuar sipas peshave të këtyre 
monedhave në depozitat në valutë, është nënçmuar me rreth 2.6 për qind në periudhën 
dhjetor- maj.
�2 Rritja në portofolin e obligacioneve qeveritare përbëhet nga rritja me 7.3 miliardë lekë 
e obligacioneve dyvjeçare dhe emetimi për herë të parë i 2 miliardë lekë obligacionesh 
trevjeçare në muajin prill.
�3 Për periudhën janar – maj 2005 leku është mbiçmuar me rreth 2 për qind kundrejt 
euros dhe është nënçmuar  me rreth 8 për qind kundrejt dollarit. 
�4 Në fund të muajit maj, teprica e kredisë në lekë është dyfishuar në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
�5 Nivelet më të ulëta historike kanë qenë 2.36 për qind për huamarrjet njëditore (në 
fund të muajit maj) dhe 5.23 për qind për huamarrjet njëjavore (në mes të muajit 
qershor 2005).
�6 Të dhënat janë deri në muajin maj 2005.
�7 Të dhënat më të fundit janë deri në muajin maj 2005.
�8 Në anglisht, ky vlerësim njihet me termin “Financial Sector Assessment Program” 
(FSAP).  
�9 Konkretisht, grupi i parë (G�) 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. 
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Bilanci i përgjithshëm i pagesave për gjashtëmujorin e parë të vitit 2005 
rezultoi me një tepricë prej 11 milionë eurosh. Flukset hyrëse të kapitalit kanë 
qenë plotësisht të mjaftueshme për të përballuar nivelin e deficitit korent.

Zhvillimet kryesore në sektorin e jashtëm të ekonomisë shqiptare mund t’i 
përgjithësojmë në: 

• aktivitet intensiv në sektorin e jashtëm, i shprehur në rritje të të ardhurave 
dhe të shpenzimeve korente.

• Thellim i deficitit korent dhe i atij tregtar.
• Pakësim i flukseve hyrëse në formën e investimeve të huaja direkte. 
• rënie e nivelit të huamarrjes private, në krahasim me një vit më parë. 
• rritje e pretendimeve të vendit ndaj jorezidentëve, e shprehur kryesisht 

në rritje të investimeve të portofolit me jashtë.
• rritje e njëkohëshme e mjeteve dhe e detyrimeve të huaja dhe rritje e 

rezervave valutore të autoritetit monetar.

I. LLOGarIa KOrENTE 

Transaksionet korente, të zhvilluara gjatë gjysmës së parë të vitit 2005, 
vlerësohen në rreth 2.8 miliardë euro ose 23 për qind më të larta se në 
vitin paraardhës. Shkëmbimet tregtare në mallra dhe shërbime kryesojnë 
vëllimin e transaksioneve korente të Shqipërisë me botën. Mëse 93 për 
qind e shpenzimeve korente, gjatë kësaj periudhe, kanë shkuar për blerje 
mallrash dhe shërbimesh. rreth 41 për qind e të ardhurave korente kanë 
hyrë në formën e transfertave korente, ndërkohë që shërbimet dhe eksportet e 
mallrave siguruan përkatësisht 33 për qind dhe 20 për qind të të ardhurave. 
Të ardhurat faktoriale neto u rritën me rreth 26 për qind, megjithatë nuk kanë 
mundur të zbusin deficitin e lartë tregtar (mallra dhe shërbime). Si rezultat, 
llogaria korente u mbyll me një deficit prej 145 milionë eurosh, me rritje 
vjetore prej rreth 10 për qind. 

I. 1. TrEGTIa E jaSHTME. 

Tendenca në rritje e aktivitetit tregtar të Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare 
vërehet edhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2005. Në një nivel prej 1.2 miliardë 
eurosh, vëllimi i përgjithshëm tregtar vlerësohet të jetë 14 për qind më i lartë 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shkëmbimet tregtare në 
mallra përfaqësuan rreth 41 për qind të vëllimit të transaksioneve korente të 
zhvilluara gjatë kësaj periudhe. Ekonomia shqiptare dhe tregu i brendshëm 
mbeten të orientuar drejt importit, i cili vlerësohet të jetë 3.4 herë më i lartë se 

ZHVILLIMET Në SEKTOrIN E jaSHTëM Të EKONOMISë 
Për GjaSHTëMUjOrIN E Parë Të VITIT 2005
05 TETOr 2005
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eksporti. Kërkesa e brendshme vazhdon të nxisë rritjen e importeve, ndërkohë 
që ecuria pozitive e eksporteve nuk ka mjaftuar për të ngushtuar deficitin 
tregtar. Shpenzimet për importe shënuan afërsisht 905 milionë euro, 114.5 
milionë euro ose 15 për qind më të larta krahasuar me vitin 2004. Të ardhurat 
nga eksporti i mallrave u rritën me 11 për qind duke kapur vlerën 265 milionë 
euro.

Deficiti tregtar, në mbyllje të gjashtëmujorit kapi shifrën 640 milionë 
euro ose 16 për qind më i lartë sesa ai i periudhës korresponduese të vitit 
paraardhës. Deficiti i lartë dhe rregullisht në rritje i tregtisë së jashtme tërheq 
vëmendjen drejt politikave që synojnë zëvendësimin e importeve dhe nxitjen 
e eksporteve.

Mallrat e ndërmjetëm vazhdojnë të përfaqësojnë pjesën dërrmuese në 
strukturën e importeve, me  46 për qind të totalit. Vëllimi gjithmonë e në rritje 
i tyre flet për një ecuri pozitive të industrisë së përpunimit në vend. Gjithashtu, 
premtuese vlerësohet dhe ecuria e mallrave kapitalë, tregues pozitiv për 
nivelin e investimeve, rinovimin e bazës teknologjike si dhe prodhueshmërinë 
e sektorit privat. Në mbyllje të këtij gjashtëmujori kjo kategori rezultoi me 
ritmin e rritjes më të lartë krahasuar me kategoritë e tjera (27 për qind). 
Vërejmë gjithashtu, se mallrat e konsumit vazhdojnë të ruajnë një peshë të 
konsiderueshme në importet totale, rreth 32 për qind, peshë kjo që ka ardhur 
lehtësisht në rënie krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2004.

Kontributin kryesor në rritjen e eksporteve shqiptare e kanë dhënë rieksportet 
(eksporte me material porositësi), të cilat vazhdojnë të jenë mbizotëruese në 
eksportet shqiptare, duke zënë aktualisht 67 për qind të vëllimit të përgjithshëm 
të tyre. Megjithatë, vlen të theksohet tendenca në rritje e eksportit të brendshëm 
sidomos gjatë tremujorit të dytë, duke mbetur brenda tendencave sezonale 
që karakterizojnë ecurinë e kësaj kategorie eksporti. Të ardhurat nga eksporti 
për përpunim aktiv vlerësohen 5 për qind më të larta kundrejt gjashtëmujorit 
të parë të vitit të kaluar. 

I. 2. ZHVILLIMET Në ZëraT E TjErë Të LLOGarISë KOrENTE.

Tregtia në shërbime, me ritme rritëse edhe gjatë kësaj periudhe, po 
shndërrohet gjithnjë e më shumë në një element të rëndësishëm të integrimit 
me jashtë për Shqipërinë. Transaksionet tregtare në shërbime arritën në 
925 milionë euro dhe vlerësohen 20 për qind më të larta, krahasuar me 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2004. Llogaria e shërbimeve u mbyll me një 
bilanc negativ prej 43 milionë eurosh, duke qenë mjaft më i lartë se ai prej 
6 milionë eurosh, i regjistruar në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2004. 
Ky deficit ka ardhur kryesisht si pasojë e një bilanci negativ në kategorinë 
“shërbime të tjera” kundrejt një suficiti të vërejtur në këtë kategori vitin e 
kaluar, si dhe e ngushtimit të suficitit të zërit “udhëtime”. 

Lëvizjet në llogarinë e shërbimeve ndikohen ndjeshëm nga zhvillimet 
në shërbime për “turizëm” (udhëtime), të cilat kontribuojnë në masë të 
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konsiderueshme flukset hyrëse dhe dalëse të kësaj kategorie, përkatësisht me 
72 dhe 61 për qind të totalit për këtë gjashtëmujor. aktualisht, aktiviteti i 
turizmit vazhdon të përfaqësojë një nga burimet kryesore të të ardhurave në 
valutë për ekonominë shqiptare. Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë, 
eksporti në turizëm, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 ka gjeneruar 
rreth 319 milionë euro flukse të ardhurash, një vlerë kjo rreth 21 për qind 
më e lartë se vlera e eksporteve të mallrave. Të ardhurat nga turizmi, për 
gjashtëmujorin, vlerësohet të jenë 17 për qind më të larta kundrejt të njëjtit 
hark kohor në vitin 2004, të ndikuara kryesisht nga rritja e fluksit të shtetasve 
të huaj dhe e emigrantëve që kanë vizituar vendin si dhe nga rritja e lehtë e 
koeficientëve vlerësues të shpenzimeve ditore. Gjatë gjashtëmujorit të parë të 
vitit 2005, numri i shtetasve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë është rritur me 
9 për qind, në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin e kaluar.

aktivitet i përshpejtuar vërehet në kahun e shpenzimeve për turizëm, të 
cilat vitet e fundit kanë shfaqur norma vjetore rritjeje më të larta. rezidentët 
shqiptarë kanë shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë shtetit rreth 298 milionë 
euro ose sa 70 për qind e totalit të dërgesave nga emigrantët. rritja në 
shpenzimet e udhëtarëve shqiptarë jashtë është më e lartë sesa rritja në të 
ardhura, duke shkaktuar ngushtimin e bilancit pozitiv të kësaj kategorie nga 
28 në 22 milionë euro, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005.  

Kategoria “shërbime të tjera”, ka rezultuar me një deficit prej 19 milionë 
eurosh, ndryshe nga suficiti (11 milionë euro) në gjashtëmujorin e parë të 
vitit 2004. Deficiti i sivjetshëm është shkaktuar kryesisht si pasojë e rritjes së 
shpenzimeve në kategoritë “shërbime kulturore dhe biznesi”. 

Ekonomia shqiptare përfiton të ardhura në valutë prej punës së punonjësve 
sezonalë dhe investimeve të rezervave valutore të sistemit bankar në 
institucionet financiare jorezidente, dhe njëkohësisht paguan interesat për 
borxhin e jashtëm. rezultati neto i transaksioneve në të ardhura mbetet pozitiv 
edhe gjatë këtij gjashtëmujori dhe vlerësohet në rreth 66 milionë euro.

Të ardhurat nga puna, në krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit të 
kaluar, janë rritur me rreth 9 milionë euro, duke arritur nivelin prej 47 milionë 
eurosh. Gjithashtu rritje kanë regjistruar edhe të ardhurat nga interesat prej 
investimit të rezervës tonë valutore në institucione jorezidente ndërkohë që, të 
ardhurat nga interesat e mbledhur nga investimet e portofolit të institucioneve 
rezidente jashtë, janë më të ulëta se ato të vitit të kaluar. 

Bilanci i transfertave korente, në fund të gjashtëmujorit të parë, u vlerësua 
në rreth 472 milionë euro ose 28 për qind më i lartë se ai i gjashtëmujorit të 
parë të vitit të kaluar. Peshën kryesore (rreth 76 për qind) të të ardhurave në 
këtë kategori vazhdojnë ta zënë prurjet e emigrantëve shqiptarë me banim 
jashtë. Gjatë kësaj periudhe këto transferta kanë arritur nivelin 424 milionë 
euro, duke qenë 24 për qind më të larta se ato të të njëjtës periudhë të vitit 
të kaluar. Këto transferta përfaqësojnë burimin kryesor të financimit të deficitit 
tregtar (në mallra dhe shërbime) në mëse 50 për qind të tij. Prurjet nga 
emigrantët (424 milionë euro) janë shoqëruar edhe nga transferta shtetërore, 
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kryesisht në formë të asistencës teknike (18 milionë euro), të cilat vlerësohen 
në rënie (28 për qind). 

II. LLOGarIa KaPITaLE DHE FINaNcIarE

Flukset neto të kapitalit, gjatë këtij gjashtëmujori, regjistruan 201 milionë 
euro, duke mundësuar plotësisht financimin e deficitit korent, si dhe kontribuan 
në rritje të rezervave valutore. Pas kësaj shifre pozitive, qëndrojnë transfertat 
kapitale hyrëse prej 50 milionë eurosh si dhe bilanci pozitiv i llogarisë 
financiare prej rreth 151 milionë eurosh. Krahasuar me gjashtëmujorin e parë 
të vitit 2004, pozicioni neto i llogarisë kapitale dhe financiare vlerësohet rreth 
54 milionë euro më i ulët. Kujtojmë se gjatë gjysmës së parë të vitit 2004 janë 
regjistruar flukse të larta kapitali për efekt të privatizimit.  

Transfertat kapitale gjatë kësaj periudhe, u rritën me rreth 1.5 milionë euro 
ndërkohë që, bilanci pozitiv i llogarisë financiare vlerësohet në rënie ndaj 
një viti më parë (me rreth 56 milionë euro). Pozicioni i llogarisë financiare 
këtë tremujor përkufizohet në rritje të detyrimeve financiare të Shqipërisë me 
botën (me rreth 177 milionë euro) si dhe rritje të mjeteve tona jashtë (rreth 
26 milionë euro). Megjithatë, krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 
të kaluar, fluksi neto i detyrimeve financiare vlerësohet më i ulët, rreth 78 
milionë usd dhe pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të 
botës qëndrojnë, gjithashtu, në një nivel më të ulët (22 milionë euro).

rritja e detyrimeve financiare ndaj botës, këtë gjashtëmujor, ka ardhur 
kryesisht prej flukseve hyrëse të kapitalit në formën e investimeve direkte (96 
milionë euro) dhe huamarrjes me jashtë (me 77 milionë euro). Investimet e 
huaja direkte vlerësohen të jenë 79 milionë euro më të ulëta kundrejt të njëjtit 
hark kohor në vitin 2004, periudhë në të cilën mëse 60 për qind e fluksit të 
IHD-ve ka hyrë në formën e privatizimit. 

Lëvrimet e kredive afatgjata dhe të atyre të buta nga jashtë, të cilat mbeten 
një faktor tjetër i rëndësishëm në rritjen e detyrimeve financiare të Shqipërisë 
ndaj botës, këtë gjashtëmujor kanë qenë 26 milionë euro më të ulëta: 
huamarrja shtetërore është rritur lehtë me rreth 1.2 milionë euro ndërkohë 
që, ndryshe nga viti i kaluar, përgjatë të cilit është vënë re prania e sektorit 
privat në huamarrjen afatgjatë, këtë gjashtëmujor disbursimet e huave të këtij 
sektori kanë qenë më të ulëta (rreth 27 milionë euro më pak). 

Shërbimet e borxhit të jashtëm në formën e pagesave të principalit dhe të 
interesit vlerësohen në rreth 25.5 milionë euro, të barasvlefshme me 10 për 
qind të eksportit të mallrave. 

Nga ana tjetër, pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër 
të botës janë rritur me 26 milionë euro. rritja e mjeteve është përcaktuar 
kryesisht nga rritje në investime portofoli të njësive rezidente jashtë, ndërkohë 
që mjetet e zotëruara nga sistemi bankar në formën e depozitave jashtë kanë 
ardhur në rënie. 
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Stoku i mjeteve financiare në formën e investimeve të portofolit, në fund 
të periudhës, kapi shumën 164 milionë euro, me një fluks gjashtëmujor në 
rritje prej 48.1 milionë eurosh. Në përbërjen strukturore sipas monedhave 47 
për qind i përkasin atyre në dollarë, 52 për qind në euro dhe 2 për qind në 
stërlinën angleze. Mjetet valutore të zotëruara nga sistemi bankar në formën 
e depozitave jashtë, kanë rënë me rreth 37 milionë euro. Në përbërjen e 
depozitave të zotëruara nga sistemi bankar,  dollari amerikan zë 56 për qind 
të tyre, ndërsa pjesa tjetër është në monedhëm evropiane (40 për qind) dhe 
stërlina angleze (3 për qind). Gjithashtu, në rënie vlerësohen mjetet valutore 
cash. Në përbërjen strukturore sipas monedhave, mjetet valutore cash në 
dollarë amerikanë zinin 39 për qind dhe ato në euro 53 për qind, stërlina 
angleze 8 për qind.

Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën e kapitaleve financiare 
u reflektuan në rritje të rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 
11 milionë euro. Niveli i rezervave valutore bruto, në fund të periudhës, u 
vlerësua në 1 miliard e 72 milionë euro, i mjaftueshëm për të përballuar  4.6 
muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

Tabelë �. Bilanci i Pagesave
(në milionë euro)
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Në mbështetje të kërkesës së ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën 
e Shqipërisë” dhe detyrimit për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve të vendit, 
të tregut financiar dhe të operatorëve të tij, si edhe të publikut, mbi rreziqet 
potenciale që kërcënojnë qëndrueshmërinë e sistemit financiar dhe veçanërisht 
të atij bankar, në vend, Banka e Shqipërisë publikon këtë deklaratë: 

Banka e Shqipërisë nuk konstaton ndonjë element ose zhvillim, i cili të 
kërcënojë ecurinë e qëndrueshme të sistemit bankar dhe të sistemit financiar, 
në muajt e ardhshëm.

Megjithatë, si edhe më parë, Banka e Shqipërisë e shfrytëzon këtë mundësi 
që, krahas identifikimit të rreziqeve potenciale, të ngrejë edhe çështje të tjera 
që i shërbejnë mbarëvajtjes së sistemit bankar në veprimet e përditshme dhe që 
ndihmojnë në funksionimin më të mirë të sistemit financiar, në përgjithësi. 

1. Banka e Shqipërisë konstaton se në gjashtëmujorin e parë të vitit 
2005, u evidentuan zhvillime pozitive në sistemin bankar, me përfitime të 
cilat janë ndjerë në një mënyrë më konkrete dhe në një shkallë më të lartë 
nga klientët e bankave dhe nga ekonomia në përgjithësi. Konkretisht:

a) është zgjeruar kredia dhe janë pasuruar format e dhënies së saj për t’iu 
përshtatur më mirë kërkesave të tregut. është realizuar një strukturim 
më i mirë i kredisë përsa i takon afatit të maturimit. cilësia aktuale e 
kredisë është e mirë dhe kushtet e dhënies së saj përfaqësojnë një bazë 
të shëndoshë për ruajtjen e kësaj cilësie edhe në të ardhmen;

b) normat e interesit kanë ardhur në rënie, duke krijuar kushte më të 
përshtatshme që sistemi bankar dhe ai financiar në përgjithësi, të 
asistojnë më mirë zhvillimin ekonomik të vendit; 

c) sistemi i pagesave është konsoliduar më tej me zgjerimin e numrit të 
përdoruesve të kartave të debitit dhe të kreditit të lëshuara nga sistemi 
bankar, si edhe me finalizimin dhe vendosjen në funksionim të “Sistemit 
të Kryqëzimit të Pagesave me Vlerë të Vogël” nga Banka e Shqipërisë. 
Sistemi bankar, ka vijuar të zgjerohet në të gjithë vendin nëpërmjet 
hapjes së degëve dhe të agjencive të reja. Në fund të muajit qershor 
2005, numri i degëve funksionale të sistemit bankar arriti në 110, 
ndërsa numri i agjencive funksionale të tij arriti në 108.

2. Gjatë periudhës së kaluar, u konsolidua më tej veprimtaria e 
agjencisë së Sigurimit të Depozitave. rritja e fondit të sigurimit të depozitave 
që administrohet nga ky institucion, është shoqëruar me pasurim të mënyrave 
të investimit të tij. Në vijim të përvojës së deritanishme, agjencia e Sigurimit 
të Depozitave synon të rishikojë kuadrin ligjor për të pasuruar instrumentet e 
saj në drejtim të njohjes më të afërt të situatës financiare në institucionet e 

DEKLaraTë E BaNKëS Së SHqIPërISë “MBI 
STaBILITETIN E SISTEMIT FINaNcIar Në SHqIPërI”
29 KOrrIK 2005
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siguruara, si edhe për të forcuar rolin e saj në faza të caktuara të veprimtarisë 
së tyre. Në zbatim të detyrimeve ligjore, Banka e Shqipërisë ka mbështetur 
nevojat e zhvillimit të këtij institucioni.

3. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, u shënuan zhvillime të 
reja edhe në drejtim të pasurimit të mozaikut të institucioneve financiare. 
Përmendim rritjen e numrit të shoqërive të sigurimit dhe të risigurimit, si edhe 
lindjen e fondeve të para jopublike të pensioneve. Këto zhvillime, të cilat 
pritet të vazhdojnë, duhet të shoqërohen me pasurimin dhe me konsolidimin 
e kuadrit rregullativ përkatës, si edhe me forcimin e funksionit mbikëqyrës të 
tyre.  

Ndër treguesit kryesorë financiarë të sistemit bankar për periudhën e kaluar, 
përmendim:

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, sistemi financiar në vend iu 
nënshtrua një vlerësimi profesional të posaçëm të kryer nga ekspertë të huaj, 
si pjesë e një programi global1 të organizuar nga Banka Botërore dhe Fondi 
Monetar Ndërkombëtar. Vlerësimi nuk kufizohet vetëm në njohjen e gjendjes 
së sistemit financiar dhe në aftësinë e tij për të përballuar rreziqe të ndryshme 
dhe për t’u zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme, por shtrihet edhe në aftësinë 
e autoriteteve për të mbikëqyrur këtë zhvillim në përputhje me standardet më 
të mira ndërkombëtare. raporti përfundimtar ende nuk është publikuar, por 
rezultatet papraprake të këtij vlerësimi për sistemin bankar dhe autoritetin 
mbikëqyrës të tij, janë pozitive. rekomandimet e këtij raporti, do të jenë pjesë 
e planit të zhvillimit të mëtejshëm të sistemit bankar, në të ardhmen e afërt.

Pavarësisht nga sa më sipër, Banka e Shqipërisë tërheq vëmendjen në 
çështjet e mëposhtme, të cilat kërkojnë një vlerësim më të madh dhe të 
vazhdueshëm, nga të gjithë aktorët e sistemit bankar.

rritja e kreditimit me ritme të përshpejtuara në kushtet e forcimit të 
konkurrencës në treg, e vendos sistemin bankar përballë rrezikut real të 
përkeqësimit të cilësisë së saj, nëse ulet vëmendja ndaj respektimit rigoroz të 
kërkesave për identifikimin e huamarrësve të mirë, të cilët sigurojnë të ardhura 
të qëndrueshme nga veprimtaria e kredituar. Krahas zbatimit të procedurave 
për miratimin e kredisë, bankat duhet të vënë në funksionim sa më të shpejtë, 
strukturat përgjegjëse për monitorimin e vazhdueshëm të tyre. është e 
nevojshme gjithashtu, që bankat të tregohen konservatore në provigjonimin 
e kredisë, në shenjat më të para të vështirësisë së huamarrësit për shlyerjen e 
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saj. Në këtë mënyrë, çdo bankë dhe sistemi në tërësi, do të shmangë thellimin 
e problemeve që mund të vijnë nga përkeqësimi i cilësisë së kredisë, duke 
siguruar një qëndrueshmëri më të mirë të rezultatit financiar.  Në këtë kuadër, 
Banka e Shqipërisë është e vendosur të vërë në funksionim, në një kohë sa më 
shpejtë, Zyrën e Informacionit të Kredive, duke synuar të përfitojë në këtë rast 
edhe asistencën e institucioneve financiare ndërkombëtare.

Në kushtet e rritjes së konkurrencës, është vërejtur një rritje e qarkullimit 
të personelit, veçanërisht atij me përvojë dhe aftësi të spikatura profesionale, 
drejt bankave dhe institucioneve të tjera financiare që ofrojnë kushte më të 
mira pune. Megjithëse ky është një zhvillim i natyrshëm, Banka e Shqipërisë 
kërkon nga të gjitha bankat të bëjnë përpjekjet maksimale për të nxitur më 
mirë dhe për të ruajtur personelin e tyre. Objektivi për t’i siguruar kushte më 
të mira pune personelit të institucionit, nuk kufizohet vetëm në shpërblimin 
material sipas performancës në punë, por shtrihet edhe në mundësitë që krijon 
institucioni për trainim dhe ngritje profesionale, për nxitje nëpërmjet zhvillimit 
në karrierë, për përfitime të ndryshme sociale etj.. Nëse këto mundësi nuk do 
të shfrytëzohen në maksimum, banka të veçanta rrezikojnë të provojnë rritje të 
kostos së veprimtarisë së tyre dhe ulje të cilësisë së shërbimit për publikun, me 
ndikim negativ të ndjeshëm në ruajtjen e pozicionit të tregut dhe në rezultatin 
e tyre financiar. Nga ana e Bankës së Shqipërisë, lëvizjet e konsiderueshme 
të personelit në kushtet e mungesës së përpjekjeve reale të drejtimit të bankës 
për ta motivuar atë, do të konsiderohen si paaftësi e drejtimit dhe do të 
ndikojnë në vlerësimin e përgjithshëm të bankës.  

është e rëndësishme që të ekzistojë një komunikim i hapur dhe i vazhdueshëm 
mes aktorëve më të rëndësishëm të tregut bankar dhe autoritetit monetar 
dhe mbikëqyrës. Brenda përgjegjësive respektive ligjore dhe të vetëdijshme 
për rolin që luajnë, palët duhet të sigurojnë që ky komunikim t’i shërbejë 
diskutimit konstruktiv të pikëpamjeve respektive, në drejtim të zbatimit të 
politikës monetare dhe të kuadrit rregullativ e mbikëqyrës. Në këtë mënyrë, 
do të arrihej një ekuilibër më i mirë mes interesit të autoritetit monetar dhe 
mbikëqyrës nga njëra anë, dhe aktorëve të rëndësishëm të sistemit bankar 
nga ana tjetër, duke mënjanuar lëvizje të njëanshme dhe të kushtueshme 
në politikat dhe në instrumentet që përdorin të dyja palët, për të sinjalizuar 
objektivat e ardhshëm të veprimtarisë së tyre. 

Pjesa e dytë e këtij viti, përfaqëson periudhën kur duhet të përfundojë 
rishikimi i ligjit ekzistues nr.8365, datë 02.07.1998 ”Për bankat në republikën 
e Shqipërisë”. Projekti do t’i nënshtrohet një diskutimi të gjerë me industrinë 
bankare dhe me të gjitha institucionet e tjera që kanë rol në zhvillimin e tregut 
financiar. Projekti është hartuar me asistencën e institucioneve financiare 
ndërkombëtare dhe përmban praktikën më të mirë ndërkombëtare në fushën 
e zhvillimit dhe të mbikëqyrjes së sistemeve bankare. Banka e Shqipërisë 
kërkon mbështetjen e institucionit të qeverisë dhe të Kuvendit, që ky projekt 
të shqyrtohet dhe të miratohet brenda vitit 2005.

Fillimi i vitit të ardhshëm, përfaqëson periudhën kur me ligj parashikohet 
hyrja në fuqi dhe zbatimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit / 
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Standardeve Ndërkombëtare të raportimit Financiar, edhe për bankat e 
nivelit të dytë.  Banka e Shqipërisë, e shfrytëzon edhe një herë këtë deklaratë 
për të kërkuar nga bankat dhe institucionet e tjera financiare, të cilat kanë rol 
në zbatimin në praktikë të standardeve të përmendura më sipër, të ndërtojnë 
një strategji të qartë për mënyrën se si do të realizojnë këtë rol dhe objektivat 
e tyre. Banka e Shqipërisë thekson se është i nevojshëm të institucionalizohet 
një proces i përbashkët diskutimi, ku institucionet të diskutojnë problemet që 
do të dalin në fazën përgatitore dhe në zbatimin e këtyre standardeve, në 
mënyrë që problemet të kuptohen dhe qëndrimi ndaj zgjidhjeve të tyre të jetë 
i harmonizuar dhe i qëndrueshëm në kohë. 

  
Banka e Shqipërisë beson se periudha deri në fund të vitit 2005, do të 

vijojë të dëshmojë normalitet në veprimtarinë e sistemit bankar dhe financiar, 
në ecurinë e vazhdueshme drejt konsolidimit dhe qëndrueshmërisë së tij.

Shënim
� Në anglisht, ky vlerësim njihet me termin “Financial Sector Assessment Program” (FSAP). 
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VLErëSIMI I GjENDjES FINaNcIarE Të SISTEMIT 
BaNKar SHqIPTar Për TrEMUjOrIN E DyTë Të VITIT 
2005
1 SHTaTOr 2005

Krahasuar me fundin e tremujorit të parë të vitit 2005, në tremujorin e dytë 
aktivet e sistemit bankar u rritën me 21.9 miliardë lekë ose 4.8 për qind. Të 
njëjtët tregues për tremujorin e parë të vitit 2005, krahasuar me fundin e vitit 
të kaluar, ishin përkatësisht 28.5 miliardë lekë ose 6.7 për qind. Në lidhje me 
ndikimin e grupbankave1 në rritjen e aktiveve të 
sistemit evidentohen G3 me 10.4 miliardë lekë, 
G2 me 8 miliardë lekë dhe G1 me 3.5 miliardë 
lekë. 

Grupi G3 vazhdon të japë efektin kryesor në 
rritjen e totalit të aktiveve të sistemit, ndonëse me 
një tendencë në rënie krahasuar me tremujorin 
e parë.    

Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit 
bankar dallon reduktimin e ndjeshëm të peshës së 
grupit “Veprime me thesarin dhe ndërbankare2” 
me rreth 12 pikë përqindjeje, në krahasim me 
të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sistemi 
bankar shënon rritjen e peshës së kreditimit dhe 
të investimit në letrat e tjera me vlerë respektivisht 
me 6.3 dhe 5 pikë përqindjeje ndaj totalit të 
aktiveve.

Gjithashtu, struktura e aktiveve të sistemit 
prezanton rritjen e konsiderueshme të  investimeve 
në mjete të qëndrueshme, me rreth 28 për qind 
në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar, ngjarje kjo që tregon zgjerimin e rrjetit 
bankar me degë dhe agjenci të reja.

Krahasuar me fundin e tremujorit të parë të 
vitit 2005, në tremujorin e dytë të vitit, teprica e 
kredisë së sistemit bankar u rrit me 18.8 miliardë 
lekë ose 23.5 për qind. Të njëjtët tregues për 
tremujorin e parë të vitit 2005, krahasuar me 
fundin e vitit të kaluar, ishin përkatësisht 10.1 
miliardë lekë ose 14.4 për qind. Krahas bankave 
të mëdha, kjo rritje i atribuohet edhe disa prej 
bankave të mesme e të vogla të sistemit. rritja e 
tepricës së kredisë është disa herë më e madhe se rritja e tepricës së kredisë 
prej 3.3 miliardë lekësh, në tremujorin e dytë të vitit 2004. Ndërkohë, kredia e 
re e akorduar për tremujorin e dytë është pothuaj e krahasueshme me kredinë 
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e re të akorduar në të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar. analiza e përbashkët e ecurisë së këtyre 
dy treguesve, shpjegon zhvendosjen e kreditimit 
nga afati i shkurtër në afatin e mesëm dhe të 
gjatë. Në lidhje me kontributin e grupbankave në 
rritjen e tepricës së kredisë për tremujorin e dytë 
evidentohen G3 me 11.7 miliardë lekë, G2 me 
4.9 miliardë lekë dhe G1 me 2.2 miliardë lekë.

Treguesi “kredi me probleme / tepricës së 
kredisë (bruto)”, i cili vlerëson efektivitetin e 
administrimit të portofolit të kredisë, llogaritet 2.4 
për qind nga 3.5 për qind në tremujorin e parë. 
Kjo rënie shpjegohet me ritmin rritës të portofolit 
të kredive (+18.8 për qind) kundrejt ritmit rënës 
të portofolit të kredive me probleme (- 17.5 për 
qind). Struktura e kredisë, sipas cilësisë, dallon 

përmirësimin e kësaj të fundit për tremujorin e dytë.

Ekspozimi i kufizuar i sistemit bankar ndaj rrezikut të kreditit evidentohet 
dhe nga vlerat e ulëta, madje në rënie të treguesit “kredi me probleme / 
tepricës së kredisë (neto)”, i cili mat efektivisht madhësinë e këtij ekspozimi. Ky 
raport llogaritet 0.8 për qind nga 1.3 për qind në tremujorin e parë.

 
Gjithashtu, aftësia e sistemit bankar për të mbuluar me kapital humbjet e 

rrjedhura nga kreditë3 evidenton përmirësim në tremujorin e dytë, rrjedhojë e 
ritmit rritës të kapitalit rregullator (+8.4 për qind), kundrejt rënies së tepricës 
neto të kredisë me probleme (-29 për qind).

Rezultati financiar. 
Sistemi bankar vazhdon të tregojë një performancë të mirë edhe për 

tremujorin e dytë të vitit 2005. rezultati neto ndjek serinë pozitive të periudhave 
të kaluara dhe përllogaritet rreth 1,879 milionë lekë, rreth 442 milionë lekë 
më i lartë sesa tremujori i parë i vitit apo 533 milionë lekë më i lartë sesa e 
njëjta periudhë e një viti më parë. rezultati neto në fund të gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2005, zë rreth 65 për qind të rezultatit neto të raportuar në fund 
të vitit 2004 dhe përbën një mbështetje të fortë për treguesit e efektivitetit, për 
gjysmën e dytë të vitit në vazhdim. 

Kthyeshmëria nga aktivet mesatare (roaa) në bazë vjetore rezulton në 
nivelin 1.46 për qind. Ky nivel është më i lartë sesa niveli i roaa për një 
tremujor më parë apo e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Teknikisht, një zhvillim 
i tillë është rrjedhojë e rritjes së shpejtë të rezultatit neto, me rreth 30.7 për 
qind në krahasim me një tremujor më parë, ndaj rritjes së aktiveve mesatare 
me rreth 2.4 për qind. 

Kapitali aksioner dhe raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit. 
Tremujori i dytë i vitit shënoi vlerën 30.4 miliardë lekë të kapitalit aksioner të 

sistemit dhe nivelin 20 për qind të treguesit të mjaftueshmërisë së kapitalit.
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Kapitali aksioner i sistemit shënon rritje të konsiderueshme rreth 4 miliardë 
lekë në këtë tremujor, krahasuar me periudhën e parë të vitit. Në sistem 
vazhdon të dallohet grupi i bankave të mesme (G2) me kontributin më të 
lartë në treguesin e sistemit me rreth 2.1 miliardë lekë, ndërkohë që grupi 
i bankave të mëdha (G3) njeh rritje me rreth 1.3 miliardë lekë dhe grupi i 
bankave të vogla (G1) shënon rritje modeste me rreth 400 milionë lekë.

Elementi kryesor i kapitalit aksioner – kapitali i paguar,- vazhdon të ruajë 
peshën kryesore (rreth 73 për qind) në kapitalin aksioner të sistemit dhe me 
një kontribut prej rreth 1.3 miliardë lekësh në këtë tremujor, i krahasueshëm 
me atë të tremujorit të parë të vitit.

rMK4 për sistemin bankar në fund të tremujorit të dytë të vitit evidentohet 
20 për qind ose rreth 1 pikë përqindjeje më i ulët se në tremujorin e parë. 
Elementet e treguesit të mjaftueshmërisë shënojnë rritje respektivisht 17 
miliardë lekë (ose 15 për qind) – aktivet e klasifikuara sipas rrezikut dhe rreth 
2 miliardë lekë (ose 8 për qind) – kapitali rregullator. rritja me ritme më të 
larta e aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut krahasuar me nivelet e kapitalit 
rregullator, shpjegon rënien e raportit të mjaftueshmërisë të kapitalit, tendeca 
në rënie e të cilit flet për shfrytëzimin gjithnjë më të mirë të kapaciteteve të 
bankave drejt investimeve më me rrezik e më fitimprurëse.

analiza e mjaftueshmërisë së kapitalit sipas grupbankave të sistemit vazhdon 
të dallojë edhe në këtë periudhë të dytë të vitit, nivelin më të lartë të treguesit 
në G1 (42 për qind). Bankat e vogla vazhdojnë të jenë të kufizuara në shtrirjen 
në aktivitete me rrezik duke ruajtur nivele të larta të mjaftueshmërisë, ndërsa 
bankat e mesme dhe të mëdha njohin rritje të aktivitetit të kredidhënies dhe 
shfaqin nivele efektive të treguesit të mjaftueshmërisë, përkatësisht 18 për 
qind për G2 dhe 16 për qind për G3.

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

1 Konkretisht, grupi i parë (G�) 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. 
2 Kryesisht, zëri “Investimet në bono thesari të Qeverisë Shqiptare”.
3 Raporti “kredi me probleme neto / kapitalit rregullator” llogaritet 2.9 për qind, nga 
4.4 për qind në tremujorin e parë.   
4 RMK llogaritet si raport i kapitalit rregullator me aktivet e klasifikuara sipas rrezikut të 
shprehur në përqindje.
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Duke përfituar nga rasti i nënshkrimit të marrëveshjes në fushën e Mbikëqyrjes 
Bankare, dëshiroj të them se ndjehem sinqerisht i emocionuar që ndodhem 
sot në Prishtinë. është vizita ime e parë që nga momenti që kam marrë detyrën 
e Guvernatorit dhe dëshiroj t’ju garantoj se nuk do të jetë e fundit. 

Kam shumë arsye që më shtyjnë të marr këtë angazhim sot para jush dhe 
ndër to do të dëshiroja të veçoja domosdoshmërinë që të dy institucionet 
tona, autoriteti i rregullimit të Pagesave dhe Mbikëqyrjes së Kosovës dhe 
Banka e Shqipërisë, duhet të rritin nivelin e bashkëpunimit dhe të ndihmës 
reciproke në një nivel më të lartë. 

Unë personalisht kohët e fundit kam zhvilluar takime të ndryshme, jo 
vetëm me bankat qendrore të rajonit por edhe me përfaqësues të lartë të 
institucioneve të interesuara ndërkombëtare. Kudo kam gjetur një klimë 
mirëkuptimi dhe mbështetjeje, veçanërisht në drejtim të nismës për më shumë 
bashkëpunim midis bankave qendrore të rajonit. 

Dëshiroj që të ndalem pak më shumë në këtë pikë, pasi mendoj se ajo 
përbën një nga drejtimet e rëndësishme ku duhet të fokusohemi më shumë 
në të ardhmen. Marrëveshja që ne kemi nënshkruar sot është një argument 
mbështetës në këtë drejtim dhe nga biseda që unë zhvillova me zotin Svetchine, 
me drejtuesit e UNMIK-ut dhe me zotin Kosumi, kam gjetur mirëkuptimin dhe 
gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar në këtë drejtim. 

Më konkretisht, kemi vendosur kontakte me të gjitha bankat e rajonit deri në 
nivele të larta përfaqësimi dhe kam konstatuar se në çdo rast, ato janë shprehur 
të gatshme për të intensifikuar bashkëpunimin rajonal në këtë kontekst. Nga 
ana tjetër, në kontakte me organizma të rëndësishëm ndërkombëtarë si nga 
ana e Komisionit Evropian, Bankës Botërore, pa harruar të përmend Bankën 
qendrore Evropiane dhe shumë prej bankave anëtare të Sistemit të Bankave 
qendrore të Evropës, kam diskutuar gjerësisht këtë problem dhe kam gjetur 
mbështetjen e plotë të tyre për probleme specifike që karakterizojnë zhvillimin 
ekonomiko-financiar të rajonit tonë. aktualisht, ka shumë oportunitete që ne 
duhet t’i shfrytëzojmë në mënyrë të mençur, pasi një sjellje e jona në bllok do 
të rriste shumë imazhin pozitiv të rajonit në sytë e komunitetit ndërkombëtar 
gjë që do ta bënte më të lehtë aspiratën tonë finale për anëtarësim në BE. 

Gjithashtu, mendoj se duhet të shfrytëzojmë të punuarin në grup edhe 
për një arsye tjetër. Pavarësisht shkallëve të ndryshme të zhvillimit të vendit, 
pavarësisht shumë faktorëve të tjerë gjeopolitikë, mendoj se në fushën e 
ekonomisë, të bankave, të reformave strukturore, të financave dhe të tregjeve 
shfaqim simptoma të njëjta dhe priortietet deri-diku konvergojnë. Për këtë 
qëllim, mendoj se asistenca e huaj do të jetë më efektive dhe se projektet 

FjaLa PërSHëNDETëSE E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS 
Së SHqIPërISë Z.arDIaN FULLaNI

me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes në fushën e Mbikëqyrjes Bankare 
midis Bankës së Shqipërisë dhe autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës, 

Prishtinë, 6 korrik 2005
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e ndryshme që mund të hartohen nga donatorë të huaj do të jenë më të 
efekshme. Mendoj se rajoni do të përparojë me një hap pak a shumë të njëjtë 
pa krjuar kontraste të mëdha, të cilat në një këndvështrim afatgjatë mund të 
shndërrohen në probleme serioze. 

Unë shpresoj që marrëveshja që nënshkruam sot të jetë vetëm hapi i parë 
në rrugën e gjatë të bashkëpunimit të gjithanshëm midis të dyja institucioneve 
tona. Personalisht, shoh si drejtime të tjera me interes reciprok  fushën e 
pagesave, fushën kërkimore, fushën e burimeve njerëzore pse ajo edhe atë të 
statistikave. Bashkëpunimi duhet të jetë  konkret dhe në kuadër të adoptimit 
të standardeve më të mira, si edhe të shkëmbimit të opinioneve për çështje të 
ndryshme të kuadrit rregullativ.

Lidhur me Marrëveshjen e Mirëkuptimit në fushën e Mbikëqyrjes Bankare, 
dëshiroj të theksoj që është adoptuar një model standard në përputhje 
me Direktivat Evropiane dhe të Komitetit të Bazelit. Kemi të bëjmë me një 
angazhim të përbashkët konkret, dhe të përshtatshëm për bashkëpunimin në 
fushën e mbikëqyrjes. ajo që është me rëndësi vlen të theksohet se të dyja 
palët, ndërmjet të tjerash do ta shtrijnë bashkëpunimin edhe në drejtim të 
organizimit të evenimenteve të përbashkëta si dhe në drejtim të programeve 
të ndryshme të trainimit me interes të përbashkët.

Banka e Shqipërisë ka zhvilluar tashmë kapacitetet e saj mbikëqyrëse dhe 
analizuese në nivel të kënaqshëm e për rrjedhim, mendoj se asistenca jonë në 
këtë drejtim do të jetë e dobishme. Po kështu, mendoj se edhe në autoritetin 
Bankar e të Pagesave të Kosovës, si një institucion më i ri, janë duke u zhvilluar 
me ritme të kënaqshme këto aftësi dhe mendoj se ka shumë praktika dhe 
gjetje, të cilat mund t’u ofrohen kolegëve të Bankës së Shqipërisë.  

Në përfundim të kësaj përshëndetjeje të shkurtër më lejoni që edhe një 
herë të shpreh kënaqësinë e madhe që më jep kjo vizitë. Përfitoj nga rasti të 
përshëndes të gjithë miqtë e mij kosovarë dhe dëshiroj t’i garantoj ata se tek 
unë personalisht dhe tek insitucioni që unë drejtoj do të gjejnë përherë një 
dritare të hapur, jo thjesht mikëpritjeje, por një oportunitet të pashtershëm 
bashkëpunimi, asistence dhe përkushtimi.

Edhe një herë faleminderit.
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FjaLa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHqIPërISë 
Z.arDIaN FULLaNI
Takimi për fillimin e operimit të sistemit të kryqëzimit të pagesave në vlerë të 

vogël.
Tiranë, 22 korrik 2005

ZBaTIMI I SISTEMIT Të KLErINGUT Në BaNKëN E SHqIPërISë

Mirëdita të gjithëve, 

ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë ceremoni të thjeshtë me rastin e  
fillimit të operimit të sistemit të kryqëzimit të pagesave me vlerë të vogël – 
aEcH. ashtu siç ju thashë edhe në nëntor të vitit të kaluar, kur u mblodhëm për 
fillimin e zbatimit të projektit, me kënaqësi shprehem sot se Banka e Shqipërisë 
e mbajti premtimin e realizimit në kohë të këtij projekti të rëndësihëm. 

Ngritja dhe vënia në funksionim e këtij sistemi është hapi i dytë i rëndësishëm 
i ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë, me bashkëfinancim të Bankës Botërore, 
në bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë, në drejtim të rritjes së eficiencës 
së sektorit bankar dhe atij të sistemit të pagesave.  

Pas më se një viti operim të sistemit rTGS, zgjerimi i infrastrukturës së 
pagesave edhe me sistemin e automatizuar të kleringut, aEcH, krijon kushtet 
e nevojshme për përballimin e nevojave në rritje të ekonomisë sonë.  Sistemi 
aEcH mbështetet mbi standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.  Ky 
sistem, i realizuar me investime në teknologji bashkëkohore, do të mundësojë 
reduktimin e ndjeshëm të kohës së procesimit të pagesave me vlerë të vogël, 
duke rritur kështu popullaritetin e pagesave bankare, dhe duke i ofruar 
klientëve të bankave një shërbim më cilësor.  

Shtrirja e pajisjeve, e programeve kompjuterike, e bazës rregullatore dhe 
e procedurave operuese, që janë pjesë përbërëse e sistemit, në tërësinë e 
vet kanë përfshirë si Bankën e Shqipërisë ashtu edhe bankat e nivelit të dytë 
që operojnë në Shqipëri. Për këtë arsye, roli dhe kontributi i bankave gjatë 
procesit të zbatimit, është gjykuar si tejet i rëndësishëm. Transparenca dhe 
gjithëpërfshirja ndaj bankave ka gjetur reflektim në një angazhim serioz dhe 
vendimmarrje të përbashkët, gjatë gjithë projektit. 

Natyrisht, që ky projekt të quhet tërësisht i suksesshëm, duhet të pasohet 
nga një fushatë sensibilizimi të publikut dhe të kompanive utilitare në drejtim 
të përdorimit më të gjerë të instrumenteve të pagesave.  Në këtë kuadër, 
në shtator të këtij viti parashikohet të zhvillohet një takim më i gjerë me 
drejtues të bankave të nivelit të dytë dhe të Shoqatës Shqiptare të Bankave, 
me përfaqësues të shoqërive të shërbimeve utilitare dhe të palëve të tjera të 
interesuara, si dhe me ndihmën e medias, me qëllim nxitjen e përdorimit sa 
më të gjerë të këtij sistemi. 

Eshtë një kënaqësi e veçantë për mua, si drejtues i Bankës së Shqipërisë, të 
konstatoj se, ky projekt u realizua në kohë duke përmbushur të gjithë objektivat 
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e vënë, në sajë të bashkëpunimit të frytshëm me ju, dhe të asistencës së 
mediave, me gjithë vështirësitë dhe kompleksitetin që paraqet një projekt i 
përmasave të tilla.  

Unë besoj se ky mekanizëm është një pjesë mjaft e rëndësishme në 
sistemin që ne po ngremë për reduktimin e ekonomisë cash dhe reduktimin e 
ekonomisë informale. 

Me këtë rast, ju shpreh përgëzimet dhe ju falenderoj për mbështetjen dhe 
kontributin tuaj në mbarëvajtjen e këtij projekti.

Punë të mbarë!
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Mirëmëngjes të gjithëve,

Takimi që po zhvillojmë sot me miqtë tanë bullgarë është në vazhdën e 
disa veprimtarive që kemi zhvilluar këto kohët e fundit, me theks të qartë drejt 
sfidave të ardhme të integrimit. Më vjen mirë që ky fillim vjeshte i vitit 2005 të 
fillojë me këtë aktivitet dhe përfitoj nga rasti që para së gjithash të falenderoj 
përfaqësuesit e Bankës Kombëtare të Bullgarisë, GTZ-së si dhe mikun tim, 
profesorin Bolle. 

që në ditët e para të emërimit tim në detyrë e kam shprehur publikisht se 
kryesfida jonë është përgatitja institucionale e Bankës së Shqipërisë në rrugën 
drejt SEBq-së. Ndërkohë që në takimet që kam zhvilluar me përfaqësues të 
bankave qendrore të rajonit si dhe me zyrtarë të lartë të Brukselit dhe të BqE-
së, kam nënvizuar idenë se e ardhmja e BE-së do të jetë më e begatë dhe më 
e qetë, nëse vendet periferike me të do të hedhin vështrimin e tyre jo vetëm 
nga Brukseli, por të fillojnë të shikojnë edhe njëri-tjetrin. Ne, bankat qendrore 
të rajonit, duhet të japim shembullin tonë në këtë drejtim. 

Bankat qendrore të vendeve të rajonit, si institucione pararojë të progresit, 
duhet të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën, në mënyrë që të zgjerojnë më tej 
rrugën për një integrim të mëtejshëm politik, social dhe kulturor.

Unë besoj se shanset për një integrim të shpejtë dhe të sigurt evropian, 
ndërmjet të tjerash mund të përshpejtohen në qoftë se do të kemi një sistem 
financiar dhe bankar të shëndetshëm dhe të sigurtë, i cili duhet të jetë i aftë 
të shtyjë përpara zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, ne mendojmë 
se bankat qendrore të vendeve në tranzicion, në mënyrë që të bëjnë realitet 
objektivin për përafrim të modelit të tyre me atë të vendeve të Bashkimit 
Evropian, kanë “detyra shtëpie” më të rënda sesa ato klasike të një banke 
qendrore.  Më konkretisht, këtu e kam fjalën për sfidat që lidhen me zhvillimin 
e tregjeve,  me unifikimin e normave dhe të standardeve, me rritjen e besimit 
në vend me qëllim krijimin e një atmosfere sa më të besueshme për investimet 
e huaja direkte.

Sistemet tona bankare edhe pse kanë kaluar në fazën e konsolidimit, 
mbeten akoma të brishta, dhe si të tilla kanë nevojë për një përkushtim 
dhe përkujdesje më të madhe. Pavarësisht zhvillimeve numerike, shkalla 
e ndërmjetësimit financiar mbetet relativisht e ulët, ndërkohë që herë pas 
here hija e tronditjes së ekuilibrave ekonomikë shfaqet nga njëri vend në 
tjetrin. Ndryshimet që na presin nuk do të jenë aspak të lehta, por të gjithë 
së bashku duke shkëmbyer eksperiencat dhe nevojat për ndryshim do të 
ndërtojmë një shtrat më të sigurt që shpresoj se do të lehtësojë disi sfidat 
e së ardhmes. 

PërSHëNDETjE E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
SHqIPërISë Z.arDIaN FULLaNI

seminar: “Përvojat e Bankës Kombëtare të Bullgarisë në rrugën e saj drejt 
Sistemit Evropian të Bankave qendrore”. 

Tiranë, 5 shtator 2005
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Dhënia e pavarësisë bankave qendrore përbën një ndër hapat më të 
rëndësishëm në reformën e sistemeve financiare të vendeve të rajonit, si 
parakusht i rëndësishëm i mbajtjes nën kontroll të inflacionit dhe i hyrjes në 
SEBq. Por, përpjekjet tona për konsolidimin e pavarësisë insitucionale dhe 
reale duhet të bashkërendohen me kujdes, duke pasur parasysh karakteristikat 
e veçanta të ekonomive tona në tranzicion dhe jo si një zbatim i thjeshtë i asaj 
që mund të duket se është e suksesshme për vendet e SEBq-së.

Në këtë kuadër, takimin e sotëm e gjykoj se merr një rëndësi të veçantë, 
për vetë faktin se ekonomia bullgare dhe Banka Kombëtare e Bullgarisë 
kanë ndërmarrë një sërë reformash në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin 
Evropian. Mendoj se sfidat me të cilat jemi përballur dhe ato me të cilat do 
të përballemi janë pak a shumë të njëjta me ato që kanë përballuar dhe 
autoritetet bullgare, përfshirë dhe Bankën Kombëtare të Bullgarisë. 

Për këtë arsye, gjykoj se bashkëpunimi dypalësh midis dy bankave tona në 
këtë drejtim ka një potencial të madh e në emër të insitucionit që unë drejtoj, 
përfitoj nga rasti që të jap garancitë maksimale për zhvillimin e frytshëm të 
këtyre marrëdhënieve.

Duke kaluar në një plan shumëpalësh do të kthehem edhe një herë tek ideja  
e institucionalizimit të bashkëpunimit ndërrajonal midis bankave qendrore. 
Nga takimet e deritanishme me disa prej autoriteteve bankare të rajonit, 
nisma për bashkëpunim rajonal është mirëpritur, por besoj se tani ka ardhur 
koha që ne të hedhim hapa konkretë drejt këtij bashkëpunimi. Nga përvoja 
personale e deritanishme, jo si Guvernator por si bankier, mendoj se do të 
ishte i përshtatshëm krijimi i një klubi rajonal të bankave qendrore të vendeve 
të rajonit. Takimet periodike të këtij klubi do të mundësonin shkëmbimin e 
përvojave të ndryshme dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit tonë. 
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Zëri i amerikës: Zoti Fullani, ju nënshkruat projektin me Bankën Botërore 
për administrimin e rezervave valutore. Çfarë do të përfitojë Shqipëria nga ky 
projekt?

Z. ardian Fullani: Ky program është pjesë e vizionit tim për Bankën qendrore. 
Për këtë, dua sinqerisht të falenderoj Bankën Botërore, e cila na ndenji afër dhe 
me të cilën bashkëpunuam për rreth tetë muaj për të realizuar marrëveshjen 
që u nënshkrua sot (e premte). Kjo është shprehje  e bashkëpunimit të ngushtë 
dypalësh, që ka qenë i shkëlqyer me Bankën Botërore. Ky bashkëpunim ka 
qenë i rëndësishëm jo vetëm për këtë marrëveshje,  por edhe për projekte të 
tjera të përbashkëta, si projekti i kleringut të pagesave me vlerë të madhe dhe 
ai i pagesave me vlerë të vogël, i cili është përfunduar dhe do të jetë një bazë 
mjaft e mirë për pagesat e “utilities”. Nëpërmjet bankave, dhe pa dyshim, 
nëpërmjet shtimit të kartave të kreditit ky sistem pagesash i jep një nxitje mjaft 
të madhe perfeksionimit të sistemit të pagesave, luftës kundër ekonomisë 
informale dhe njëkohësisht ndikon në uljen e nivelit të qarkullimit të “cash”-
it në ekonomi. Marrëveshja me Bankën Botërore do të bëjë që Shqipëria 
në dy deri në tre vjet të përfitojë jo vetëm administrimin e asaj pjese që do 
të administrohet nën Bankën Botërore, por pas përfundimit të këtij projekti 
njëkohësisht  do të jetë e aftë teknikisht dhe administrativisht të administrojë 
vetë nën parimet bashkëkohore, rezervën  e saj valutore.

Zëri i amerikës: Deficiti buxhetor mbetet problematik për financat shqiptare. 
qeveria para disa ditësh mori vendimin për të përgjysmuar taksat e biznesit të 
vogël. a është konsultuar qeveria Shqiptare me institucionet ndërkombëtare 
dhe me institucionin tuaj për një vendim të tillë dhe si do të ndikojë ky vendim 
në deficitin buxhetor të Shqipërisë?

Z. ardian Fullani: Shqipëria është në programin e Fondit Monetar dhe ne 
jemi këtu (në Uashington) për të diskutuar, së bashku me Ministrin e Financave, 
të gjitha problemet që lidhen me politikën fiskale dhe me politikën monetare 
të Bankës së Shqipërisë. Natyrisht, iniciativa e re do të merret mjaft parasysh 
në programin e ri, për të cilin do të bashkëpunojmë me Fondin Monetar, dhe 
njëkohësisht do të bëhen të gjitha llogaritjet e mundshme për buxhetin e vitit 
tjetër. E rëndësishme është që Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë 
të rrisin më tej bashkëpunimin e tyre, me qëllim krijimin e një instrumenti ose 
të instrumenteve të reja për administrimin e borxhit të brendshëm. qeveria ka 
një rrjet të gjerë konsultimi në lidhje me vendimet që merr, por përsëri të gjitha 
efektet (e pritshme) do të jenë objekt diskutimi këtu (me Bankën Botërore),  në 
mënyrë që të kemi një përgatitje sa më të mirë për buxhetin e ardhshëm.

Zëri i amerikës: Zoti Fullani, shtypi shqiptar ditët e fundit ka botuar shkrime 
skeptike për nivelin e lartë të normave të interesit të bonove të thesarit. Si 

INTErVISTë E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
SHqIPërISë Z.arDIaN FULLaNI
dhënë Zërit të amerikës: “Banka e Shqipërisë është institucion i përgjegjshëm 

dhe i pavarur”. 
Uashington, 24 shtator 2005
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lidhet ky shqetësim me iniciativën tuaj për të liberalizuar tregun e bonove të 
thesarit për bankat e nivelit të dytë?

Z. ardian Fullani: Mesazhi që ne japim, dhe kjo u duk qartë në deklaratën 
e Bankës së Shqipërisë të disa ditëve më parë, është fakti që ne të gjithë duhet 
të kuptojmë që tashmë kemi një treg privat; atë treg për të cilin kemi shpresuar 
me kohë, tashmë e kemi. E kam thënë që në ditët e para të zgjedhjes sime si 
Guvernator se 2005-a dhe më tej do të jetë ndryshe nga 2004-a, sepse kemi 
një treg ndryshe. Tashmë kemi të privatizuar të paktën 60 për qind të një tregu 
shtetëror, siç ishte Banka e Kursimeve. Tashmë kemi një bankë me një sjellje 
private, e cila, mbi të gjitha, ka parimet e saj të konsolidimit dhe të arritjes së 
rezultateve sa më të mira financiare. 

Zëri i amerikës: a ka ndikuar në punën tuaj, si institucion i pavarur, 
ndryshimi i mazhorancës dhe i ministrave të sektorit të ekonomisë? 

Z. ardian Fullani: Unë mendoj se Banka e Shqipërisë është një institucion 
i konsoliduar, i pavarur dhe i përgjegjshëm, dhe mbi të gjitha, vigjilent. E 
them vigjilent, për kujdesin që ne tregojmë për tregun. Në qoftë se ka rritje të 
“yield”-eve të bonove, kjo tregon që tregu po sillet siç duhet të sillet në mënyrë 
private. Në qoftë se ka “distortions”, në qoftë se ka manipulime, në qoftë se 
ka shpërpjesëtime përsa i përket rolit monopol ose konkurrencës, këto janë 
probleme që ne duhet t’i shohim me mjaft kujdes dhe ne jemi duke i ndjekur 
ato. Banka qendrore është me ligj një institucion i pavarur, i mirëorganizuar 
dhe me objektiv kryesor ruajtjen e qëndrueshmërisë së çmimeve. Ndryshimet 
janë parë gjithmonë në kuadrin e bashkëpunimit, koncept i cili është i imi 
dhe njëkohësisht i institucionit që unë përfaqësoj; koncepti i bashkëpunimit 
është një koncept mjaft i rëndësishëm dhe  themelor për Bankën qendrore, 
është një koncept modern. Duke qenë një institucion i pavarur, duhet të 
jesh njëkohësisht edhe një institucion i përgjegjshëm dhe bashkëpunues me 
qeverinë, me Ministrinë e Financave, me Ministrinë e Ekonomisë dhe me 
ministritë e tjera,  në mënyrë që të arrish qëllimin kryesor, qëndrueshmërinë 
makroekonomike dhe financiare. 
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ÇëSHTjE KryESOrE LIDHUr ME POLITIKaT E rEMITaNcaVE Në 
EKONOMITë Në TraNZIcION: PIKëPaMjE NGa Një VEND PrITëS

Në ditët e sotme remitancat mund të klasifikohen lehtësisht si një nga 
burimet më të rëndësishme financiare për ecurinë e vendeve në zhvillim, duke 
e lënë në hije financimin e zakonshëm siç është kreditimi bankar. Fluksi i 
remitancave në mbarë botën i kalon 100 miliardë usd në vit, ku më shumë 
se 60 për qind e kësaj shume të konsiderueshme shkon drejt vendeve në 
zhvillim. remitancat shpesh vlerësohen më të larta se flukset hyrëse nga 
tregtia apo financimi dhe investimi i huaj. Për këtë arsye, ato janë kthyer në 
një mekanizëm të rëndësishëm për kanalizimin e fondeve dhe burimeve nga 
vendet e zhvilluara drejt vendeve në nevojë. Gjithashtu, remitancat, sikurse 
investimet e huaja direkte (FDI), konsiderohen si flukse kapitali të sigurta, të 
cilat ndihmojnë vendet në zhvillim për të arritur norma rritjeje të larta e të 
qëndrueshme.  

Në vitet e fundit, kemi parë një rritje të interesit lidhur me remitancat si 
një burim i rëndësishëm financiar për zhvillim. Kjo çështje u përfshi edhe në 
axhendën e takimit të G8-ës në vitin 2004 dhe në takimin e pranverës të 
FMN-së dhe Bankës Botërore në fillim të këtij viti, duke theksuar rëndësinë 
në rritje të migracionit, dhe brenda tij, të remitancave të emigrantëve, si 
edhe duke bërë thirrje për intensifikimin e përpjekjeve drejt përmirësimit dhe 
identifikimit të shkaqeve të tyre, dhe krijimin e një ambienti i cili do të mund 
të rriste ndikimin e remitancave në procesin e zhvillimit.  

Më lejoni të ndaj shkurtimisht me ju përvojën tonë (shqiptare) me remitancat 
si edhe disa sugjerime mbi përmirësimin e përdorimit dhe efikasitetit të tyre 
në ekonomi. 

Gjatë viteve ‘90-të, Shqipëria përjetoi një lëvizje masive të emigracionit 
jashtë, i cili shpejt u bë një burim i rëndësishëm financiar për ekonominë e 
re të tregut. Sipas disa studimeve (Barjaba, 2004; INSTaT, 2002; Kule et al, 
2002, 2002), që prej vitit 1990, afërsisht 800,000 shqiptarë mund të jenë 
larguar nga vendi përgjithmonë ose për një periudhë të përkohshme. Disa 
vlerësime më të fundit tregojnë se numri i shqiptarëve që jetojnë jashtë mund 
të ketë arritur në 1 milion. Kjo është një shifër e konsiderueshme për një vend 
të vogël si Shqipëria me vetëm 3 milionë banorë. Për rrjedhojë, fenomeni i 
eksodit ka tërhequr një vëmendje të madhe si në qarqet politike ashtu edhe 
në ato ekonomike.   

roli i remitancave në ekonomi është rritur dukshëm me kalimin e kohës. 
Ne mund ta vlerësojmë më lehtë rëndësinë e tyre, nëse i krahasojmë me disa 
tregues kryesorë ekonomikë. Megjithatë, përpara se ta bëj diçka të tillë, do 

FjaLa E GUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së SHqIPërISë 
Z.arDIaN FULLaNI

në Konferencën e organizuar nga BErZH me temë: “remitancat në 
Ekonomitë në Tranzicion: Çështjet kryesore dhe Implikimi i Politikave”. 

Londër, 28 shtator 2005
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të doja të thoja disa fjalë mbi besueshmërinë e të dhënave mbi remitancat. 
është shumë e vështirë që të bëhet një vlerësim i saktë i remitancave në 
Shqipëri duke patur parasysh që një pjesë e madhe e tyre nuk kalon përmes 
kanaleve formale (zyrtare) të transferimit, duke i shpëtuar kështu regjistrimit 
zyrtar të fluksit të kapitalit. Banka e Shqipërisë regjistron vetëm atë pjesë të 
remitancave, e cila kalon përmes rrjeteve zyrtare, që përfshijnë bankat dhe 
agjencitë e transferimit të parave. remitancat e dërguara në rrugë jozyrtare, 
siç janë paratë e sjella nga emigrantët apo miqtë e tyre gjatë vizitave në 
Shqipëri, mbeten për t’u vlerësuar. 

Përvoja e tranzicionit deri tani ka treguar se deficitet e larta tregtare nuk 
janë financuar vetëm përmes flukseve zyrtare të kapitalit, të cilat pa diskutim 
kanë luajtur një rol të rëndësishëm, por gjithashtu përmes remitancave të cilat 
kanë rritur mundësitë financuese brenda llogarisë korente. Gjatë periudhës 
1994 – 2004, nga 6.3 miliardë usd në formën e transfertave korente që 
kanë hyrë në vend, 5.8 miliardë vlerësohen të jenë kontribut i emigrantëve 
shqiptarë.   

Në parim, fluksi hyrës i kapitalit dhe 
remitancave varet nga pritshmëritë lidhur me 
zhvillimet ekonomike. Megjithëse gjatë fazës së 
parë të tranzicionit, pritshmëritë inflacionare dhe 
zhvlerësuese ishin të larta, reagimi i politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë për të mbajtur 
norma interesi të larta (Lek), siguroi një fluks hyrës 
normal të remitancave në Shqipëri. Në vitet 1994 
dhe 1996 tërheqja e fluksit hyrës të këmbimit të 
huaj u nxit edhe më shumë nga normat shumë të 
larta të interesit të ofruara nga skemat piramidale, 
duke arritur një nivel të lartë historik në vitin 
1996. Një rënie e konsiderueshme në vëllimin 
e remitancave u regjistrua gjatë viteve 1997 dhe 
1999, periudhë e cila u karakterizua nga një 
paqëndrueshmëri politike dhe shoqërore.1 Me 
kthimin e qetësisë fluksi hyrës i remitancave u rrit 
përsëri.   

Vlerësimet e Bankës së Shipërisë tregojnë se totali i remitancave ka arritur 
në rreth 1,028 milionë (një miliardë) usd ose 13.5 për qind e PBB-së. Kjo 
vlerë është dy herë më e madhe se të ardhurat nga eksporti i mallrave, duke 
e bërë “fuqinë punëtore” eksportin kryesor të vendit. Gjithashtu, remitancat 
vlerësohen të jenë tri herë më të larta se flukset hyrëse në formën e investimeve 
të huaja direkte (FDI) dhe vlera e tyre e tejkalon totalin e ndihmave zyrtare të 
ardhura nga jashtë.   

Dëshiroj të përqëndrohem pak më shumë në mekanizmin e transfertave të 
remitancave dhe në mënyrat sesi përdoren ato. 

Në rastin e Shqipërisë, ashtu si në shumë vende të tjera në zhvillim, remitancat 
hyjnë në vend si në rrugë formale ashtu edhe në ato informale. Studimet më të 
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fundit tregojnë se vetëm 22.6 për qind e emigrantëve preferojnë të përdorin 
rrugët zyrtare, ndërkohë që 77.4 për qind iu drejtohen kanaleve jozyrtare – në 
të shumtën e rasteve ata i sjellin vetë.  

rrjeti zyrtar përfshin bankat tregtare dhe kompanitë e transferimit të parave, 
aktiviteti i të cilave rregullohet dhe mbikëqyret nga Banka e Shqipërisë. 
Kompanitë e transferimit të parave (Western Union dhe Money Gram) kanë 
luajtur një rol të rëndësishëm në transferimin e remitancave që prej fillimit të 
aktivitetit të tyre në vitet ’90-të. Shtrirja e tyre gjeografike në të gjithë vendin, 
duke mbuluar gjithashtu shumë zona rurale, ka plotësuar në mënyrë të 
mjaftueshme zhvillimin relativisht të ngadaltë të sektorit bankar në lehtësimin 
e transferimit të parave.  

Vitet e fundit, rrjeti zyrtar ka fituar terren të mjaftueshëm kundrejt atij informal 
në totalin e transfertave të kryera. Vëllimi i remitancave të kanalizuara përmes 
rrugëve zyrtare për vitin 2004 vlerësohet të ketë qenë rreth 46 për qind të 
totalit, krahasuar me vetëm 12 për qind – mesatarja për periudhën 1994-
1996. Duket se rrjeti zyrtar ka fituar besimin e emigrantëve shqiptarë për 
transferimin e parave të tyre. Zhvillimi i sistemit financiar në Shqipëri është 
një faktor kyç për shpjegimin e lëvizjes së transfertave përmes rrugëve zyrtare. 
Kështu, vetëm gjatë vitit 2004, në të gjithë vendin janë hapur 30 degë të reja 
dhe agjenci bankare. Megjithatë, flukset jozyrtare ende mbeten të larta, duke 
u llogaritur në më shumë se gjysma e vëllimit gjithsej.   

Bankat dhe agjencitë e licencuara, megjithëse 
më të sigurta, janë më të shtrenjta sesa rrugët 
alternative jozyrtare, duke bërë që shumë 
emigrantë t’iu drejtohen këtyre të fundit. Një 
studim krahasues i Manuel Orozco-s në vitin 
2003 lidhur me kostot e transferimit të parave në 
vende të ndryshme, tregon se bankat kanë një 
kosto më të ulët sesa kompanitë e transfertave 
të parave. Këto të fundit kanë tendencën për të 
qenë me kosto më të lartë, për shkak të tarifave të 
larta të transferimit dhe kurseve të pafavorshme 
të këmbimit me të cilat ato përballen. 

Gjithashtu, disa hulumtime tregojnë se kostot 
e transaksionit të transferimit të remitancave 
përmes kompanive të transferimit të parave në 
Evropën juglindore janë më të larta sesa rreziku 
i rajonit. Duke u bërë të vetëdijshme për këtë përparësi krahasuese, bankat 
kanë prezantuar pagesa më të ulëta për transferta në të njëjtën kohë, kanë 
ofruar produkte dhe shërbime të reja financiare për të inkurajuar dhe tërhequr 
kursimet e kësaj pjese të klientëve. Megjithatë, unë mendoj se, megjithëse 
bankat ofrojnë pagesa më të lira sesa kompanitë e transfertave të parave, 
ato mbeten burokratike dhe më pak elastike sesa agjencitë e transfertave 
të parave, pa përmendur këtu mbulimin e tyre të pamjaftueshëm gjeografik 
të zonave rurale ku jeton më shumë se 60 për qind e popullsisë. Për këtë 
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arsye, me gjithë zhvillimet e fundit premtuese, 
bankat nuk kanë mundur të fitojnë një pjesë 
të konsiderueshme të tregut të remitancave në 
Shqipëri.  

rezultatet e përftuara nga një vrojtim2 i kryer 
së fundmi mbi remitancat, tregojnë gjithashtu se, 
sistemi bankar ende mbetet më pak i preferuar 
nga emigrantët shqiptarë, të cilët dërgojnë 
para për familjarët ose të afërmit e tyre – vetëm 
15.2 për qind e emigrantëve shfaqin interes në 
përdorimin e sistemit bankar. Disa nga arsyet, të 
cilat ndikojnë në vendimin e emigrantëve për të 
(mos) zgjedhur bankat për transferimin e parave 
të tyre, janë:

• afërsia gjeografike midis Shqipërisë 
dhe Greqisë (shqiptarët me banim në Greqi dhe Itali udhëtojnë shpesh për në 
Shqipëri, mesatarisht 2 deri në 3 herë në vit, duke i transferuar paratë vetë). 

• Pamjaftueshmëria e pranisë së familjeve të emigrantëve në 
sistemin bankar. Matjet empirike kanë treguar se, ndërkohë që një numër 
i konsiderueshëm i emigrantëve janë familjarizuar me sistemin bankar 
në vendin e rezidencës (74.4 për qind e tyre i mbajnë kursimet e tyre në 
bankat e rezidencës), familjet korresponduese në Shqipëri shfaqen më pak 
të familjarizuara me sistemin bankar në Shqipëri. Vetëm 45.3 për qind e 
familjeve shqiptare kanë llogari bankare.   

Në këtë pikë, janë të dukshme disa implikime politike: rritja e ndërgjegjësimit 
të popullsisë lidhur me shërbimet bankare, inkurajimi i zgjerimit bankar në të 
gjithë vendin dhe lehtësimi i mundësive të transfertave të parave. Banka e 
Shqipërisë është në procesin e krijimit të një strategjie të komunikimit me 
publikun, e cila ka për qëllim njohjen e publikut me produktet dhe shërbimet 
bankare, ku përfshihen edhe transfertat. Gjithashtu, fluksi i remitancave 
mund të rritet nëse zvogëlohet barra fiskale e transfertave financiare. rritja e 
konkurrencës duke shtuar numrin e pjesëmarrësve në treg do të ulte gjithashtu 
tarifat e transfertave. Për këtë, qeveria duhet të nxisë krijimin e kompanive të 
tjera si edhe aplikimin e taksave të reduktuara. Një mënyrë tjetër e rritjes së 
konkurrencës në këtë sektor, është që t’i kushtohet një vëmendje të veçantë 
transparencës së çmimeve. 

Siç u përmend edhe më lart, remitancat ndikohen gjithashtu nga gjendja 
ekonomike dhe financiare në vendin përfitues. Përvoja ndërkombëtare sjell 
shumë shembuj për ta ilustruar këtë pikë. Pas një rritjeje të qëndrueshme të 
remitancave në Filipine, si pasojë e përmirësimit të klimës së investimeve në 
fillim të viteve ’90, ato u bënë shumë të paqëndrueshme me fillimin e krizës 
financiare që përfshiu vendet aziatike në fund të viteve ’90. Po kështu, Turqia, 
pas një rritjeje të qëndrueshme të remitancave gjatë viteve ’90-të, përjetoi 
një rënie drastike me fillimin e krizës financiare gjatë viteve 1999-2000. 
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Megjithatë, duhet përmendur që në të dyja këto raste, rënia e remitancave si 
edhe e qëndrueshmërisë së tyre, ishin më të ulëta sesa ato të fluksit të kapitalit 
privat. remitancat duken se reagojnë më pak ndaj luhatjeve ekonomike 
krahasuar me flukset e tjera të kapitalit duke shfaqur stabilitet të dallueshëm 
përgjatë viteve (ratha, 2003). Në këtë kuadër, vendet me përqindje të lartë të 
remitancave mund të jenë më të imunizuara ndaj shterimit të kapitalit në kohë 
krizash sesa flukset e tjera të kapitalit.  

remitancat nuk janë thjesht shprehje e vullnetit të mirë të emigrantëve 
për të ndihmuar familjet e tyre në situata të pafavorshme ekonomike. ato 
gjithashtu përfaqësojnë një burim financiar të rëndësishëm që rrit flukset 
hyrëse të kapitalit dhe investimet në ekonomi. remitancat mund të kenë një 
ndikim pozitiv jo vetëm në vëllimin e investimeve, por edhe në cilësinë e 
tyre. Emigrantët dhe/ose të afërmit e tyre, duke qenë më të familjarizuar me 
mjedisin ekonomik dhe social në vend, mund ta përdorin kapitalin e sjellë në 
vend më mirë sesa investitorët e huaj. Në ditët e sotme, ky nuk është vetëm 
një përfundim teorik. Një numër i madh emigrantësh të larguar gjatë viteve 
’90, janë kthyer në vend dhe janë përpjekur të krijojnë bizneset e tyre të vogla 
dhe të mesme, duke mos sjellë vetëm financime, por edhe shumë përvojë dhe 
njohuri praktike.

Megjithatë, ka gjithmonë një anë tjetër të medaljes. Fluksi hyrës i remitancave 
mund të ketë edhe efekte negative. Nëse vendi pranues i remitancave mbetet i 
varur nga transfertat e parave, kjo do të inkurajojë emigracionin e mëtejshëm 
të fuqisë punëtore duke zvogëluar efektivitetin e investimeve nga investitorët 
vendas dhe të huaj, për shkak të një fuqie punëtore të paqëndrueshme. Për 
më tepër, nëse remitancat do të përdoren kryesisht për financimin e importeve, 
ndikimi i tyre në zhvillimin e ekonomisë së brendshme do të bjerë ndjeshëm. 

remitancat përdoren kryesisht për të siguruar nevojat e përditshme familjare 
dhe për të përmirësuar stilin e jetës, për të ndërtuar apo rindërtuar shtëpi, si 
edhe për financimin e ceremonive tradicionale familjare. Vetëm një pjesë 
e vogël e tyre shkon në banka në formën e depozitave të kursimit. Në pak 
raste, remitancat janë investuar në prona të patundshme, në prodhim ose në 
sektorët e shërbimeve dhe bujqësore. Shpërndarja e remitancave ndihmon në 
uljen e varfërisë, por nuk çon në krijimin e vendeve të reja të punës përmes 
investimeve, gjë e cila do të mund të parandalonte flukse të reja emigrimi, 
duke krijuar mundësi në vend. Duke qenë se remitancat janë përdorur pak 
në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, ato kanë çuar në një varësi 
individuale, familjare dhe zonale. 

  
Gjatë fazës së parë të tranzicionit në Shqipëri, nuk janë zhvilluar politika 

për përmirësimin e administrimit dhe përdorimit të remitancave në dobi të 
zhvillimit shoqëror. Masa të pakta sporadike kanë patur për qëllim kanalizimin 
e remitancave në rrugë zyrtare dhe nxitjen e kursimeve dhe investimeve të 
emigrantëve në vend, por ato kanë qenë përgjithësisht të pamjaftueshme.    

Më pas, qeveria Shqiptare i ka kushtuar vëmendje më të veçantë rëndësisë 
së remitancave dhe kontributeve të tyre të mundshme në financimin e rritjes 
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dhe të zhvillimit të vendit. Me asistencën e Bashkimit Evropian nëpërmjet 
programit carDS dhe mbështetjes së Organizatës Ndërkombëtare të 
Emigracionit (IOM), këtë vit qeveria Shqiptare ka hartuar dy dokumente 
të rëndësishme lidhur me çështjet e emigracionit dhe të remitancave, të 
cilat janë quajtur: Strategjia Kombëtare e Emigracionit dhe Plan Veprimi. 
Objektivat kryesorë të tyre janë: (i) rishikimi i flukseve të remitancave, dhe (ii) 
identifikimi i shtrëngesave politike dhe i kuadrit institucional dhe rregullativ, të 
cilat ndikojnë në këto flukse, me qëllim që të:

• rritet vëllimi i remitancave;
• ndihmohet zhvendosja e tyre në kanale formale; dhe
• përmirësohet përdorimi i tyre në mbështetje të rritjes ekonomike të 

vendit.
  
roli i Bankës së Shqipërisë në arritjen e këtyre objektivave konsiston, në 

radhë të parë, në ruajtjen e stabilititetit makroekonomik dhe financiar, që 
përbën kushtin bazë për suksesin e çdo politike që ka të bëjë me remitancat. 
Emigrantët do të jenë më të vullnetshëm për të dërguar dhe investuar 
remitanca, nëse inflacioni mbahet nën kontroll dhe norma e këmbimit e 
kushtet financiare janë të qëndrueshme.  

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me institucionet e tjera 
qeveritare dhe joqeveritare, është angazhuar në disa masa më konkrete me 
qëllim rritjen e rolit të remitancave në ekonomi. Do të doja të përmendja disa 
prej tyre:  

Së pari: përmirësimi i statistikave mbi remitancat. Të dhëna të besueshme 
lidhur me remitancat përbëjnë një element kyç në hartimin dhe vlerësimin e 
politikave për rritjen e rolit të tyre zhvillues. Banka e Shqipërisë, vazhdimisht 
ka theksuar rëndësinë e vlerësimeve të sakta të flukseve hyrëse të kapitalit 
në formën e remitancave. Me asistencën e misioneve të FMN-së, është 
punuar për të afruar metodologjinë me afër me standardet ndërkombëtare 
në përcaktimin e remitancave. Gjithashtu, ka një bashkëpunim të ngushtë 
me partnerët tanë kryesorë, Greqinë dhe Italinë, si destinacionet kryesore të 
emigrantëve shqiptarë, për të harmonizuar metodologjitë tona me qëllim që 
të rritet saktësia e vlerësimeve mbi remitancat. 

Së dyti: Kanalizimi i remitancave në rrugë formale. Flukset e larta të 
remitancave, të cilat kalojnë përmes kanaleve jozyrtare, shtrojnë nevojën e 
marrjes së masave për t’i bërë kanalet zyrtare më tërheqëse në aspektin e 
efikasitetit, të sigurisë, të kostos dhe të anonimitetit. Siç u shpreha edhe më 
lart, edhe pse emigrantët duket se kanë më tepër akses në sistemin bankar 
sesa familjet e tyre, marrëdhënia e tyre me bankat mbetet akoma e vështirë për 
shkak të problemeve të gjuhës (zakonisht formularët janë në gjuhën e vendit 
pritës) dhe në shumë raste, kërkohen dokumente të shumta për të hapur një 
llogari bankare. autoritetet rregullative në vendet përkatëse mund të japin 
ndihmesën e tyre në këtë aspekt. Gjithashtu, bankat shqiptare mund t’i marrin 
remitancat e emigrantëve shqiptarë përmes “institucioneve korresponduese 
bankare” në vendin pritës dhe organizatave shqiptare të mikrokreditit dhe 
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mikrofinancimit, të cilat mund të shërbejnë si agjenci lokale ku ky proces 
mund të kanalizohej.  

Së treti: Përdorimi i remitancave për nevojat e zhvillimit të vendit. Zakonisht, 
emigrantët nuk janë në fokusin kryesor të shërbimeve bankare, për shkak 
se kjo kategori klientësh konsiderohet të ketë punë të paqëndrueshme. 
Megjithatë, ekzistojnë hapësira ku mund të ofrohen shërbime financiare 
edhe për emigrantët, gjithashtu. Ndër të tjera, këtu mund të përmendja: 
lidhjen e remitancave me investimet për shembull, duke kanalizuar flukset 
e remitancave drejt kredive dhe projekteve të mikrokreditit, si edhe duke 
mbështetur kontributin e emigrantëve dhe shoqërive të tyre në zhvillimin e 
vendit. remitancat mund të ndihmonin gjithashtu në prezantimin e popullsisë 
së zonave rurale me bankat. Nëse familjet pritëse do të vendosnin gjithashtu 
që t’i mbanin remitancat në llogaritë e tyre bankare, kjo do të ndihmonte 
zhvillimin ekonomik pasi në banka do të kishte më tepër fonde për t’iu dhënë 
sektorit privat në formë kredie. Programet e mikrokreditit dhe përmirësimet 
cilësore të infrastrukturës bankare, së bashku me prezantimin e instrumenteve 
të reja financiare, të cilat do të tërhiqnin më shumë remitanca, janë gjithashtu 
të rëndësishme.  

Në përfundim, do të doja të shprehja vlerësimet e mija më të sinqerta 
për ata që marrin pjesë në këtë konferencë, duke na dhënë një mbështetje 
të vlefshme në përpjekjet tona drejt përmirësimit të efikasitetit të përdorimit 
të remitancave në ekonomitë tona. jam i sigurtë se folësit e shquar nga 
institucione të ndryshme, të cilët janë të pranishëm në këtë konferencë, do 
të ndajnë me ne ide dhe sugjerime të mëtejshme ndihmëse (ne kemi dëgjuar 
disa ide shumë interesante në diskutimet e mëparshme), duke siguruar në 
këtë mënyrë krijimin e masave të duhura për t’u inkorporuar në politikat tona 
mbi remitancat. Dhe unë shpresoj që ky shkëmbim përvojash dhe ekspertize 
do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe do të kontribuojë në krijimin e 
kapaciteteve të duhura njerëzore, infrastrukturore dhe institucionale për t’i 
transferuar remitancat nga forca të mundshme në forca reale lëvizëse për 
zhvillimin e vendeve tona.    

Sërish, më lejoni të shpreh konsideratat e mija më të larta për këtë aktivitet 
dhe

Faleminderit për vëmendjen tuaj!
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SHëNIME

1 Viti �997 përfaqëson vitin e kaosit për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare, si pasojë 
e rënies së skemave piramidale dhe viti �999, vitin i krizës kosovare. 
2 Një vrojtim i realizuar me asistencën e Organizatës Ndërkombëtare për Emigracion 
(IOM) në Shqipëri dhe të projektit CARDS. Periudha e anketimit përfshin muajt prill-
qershor të vitit 2005.  
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Çfarë është sigurimi i depozitave? I shprehur thjesht është mbrojtja e 
depozitorëve kur banka nuk është më në gjendje të paguajë.

Në raste të tilla sistemi i sigurimit të depozitave, nëse ekziston dhe është 
institucionalizuar më parë dëmshpërblen depozitorët. Masa e dëmshpërblimit 
apo e sigurimit është e ndryshme nga shteti në shtet. Në shumë shtete, në fakt 
në pjesën më të madhe të shteteve të zhvilluara, sigurimi i depozitave është 
një aktor i rëndësishëm dhe i domosdoshëm i rrjetit të sigurimit financiar (safty 
net player)—i cili mbështet stabilitetin e sistemit financiar.

Lidhjet parësore të këtij rrjeti sigurimi janë sistemi rregullativ ligjor, sistemi 
strikt i mbikëqyrjes dhe autoriteteve të vendimmarrjeve të brendshme si 
dhe mekanizmi i kontrollit të bankave të ushtruara kryesisht nga bankat 
qendrore.

Ministria e Financave mund të ofrojë ndihmën e saj gjithashtu në pozicionin 
e huadhënësit të radhës së fundit. 

Nëse lidhjet e mësipërme të rrjetit të sigurimit financiar nuk janë në gjendje 
të parandalojnë që një bankë të bëhet e paaftë për të paguar (insolvent), 
-që në fakt është një ngjarje e rrallë në një sistem bankar të shëndoshë,- 
atëherë sistemi i sigurimit të depozitave hyn në skenë si burimi i fundit për 
depozitorët. Sistemet e sigurimit të depozitave në përgjithësi, e përqendrojnë 
vëmendjen në mbrojtjen maksimale të depozituesve. Kjo ndodh meqenëse 
këta depozitues nuk janë në gjendje, që në çdo kohë të vlerësojnë bankën 
ku kanë investuar ose duan të investojnë kursimet e tyre, pasi kanë njohuri 
të kufizuara për aktivitetin financiar dhe për operacionet financiare dhe 
bankare. 

qëllimi parësor i skemës së sigurimit është të mbrojë depozitorët e 
vegjël. Bankat janë të detyruara të jenë anëtare të skemës së sigurimit të 
depozitave, të paguajnë primin e sigurimit sipas ligjit të çdo vendi. Kështu 
që nëse një bankë bëhet (insolvente) e paaftë për të paguar të kemi fonde 
të mjaftueshme të vlefshme për të dëmshpërblyer depozitorët. Si rrjedhim, 
skema e sigurimit financohet nga vetë banka dhe përfituesi është depozituesi 
(klienti i saj).

Për pjesën më të madhe të depozituesve, shuma e mbulimit e njohur me 
ligj, mbulon pothuajse të gjitha fondet e depozituara gjithnjë sipas  kufizimeve 
aktuale të kufirit të shumës së mbulimit. Kështu që, nëse ndonjë bankë 
nuk është në gjendje të paguajë, sigurimi i depozitës është në gjendje të 
parandalojë trazirën e panikut ose të paktën efektin e tronditjes, kështu në 
këtë mënyrë kontribuon në ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar.

Dy FjaLë MBI SIGUrIMIN E DEPOZITaVE*,**
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Në vendin tonë, shuma e mbulimit është deri në 700.000 lekë apo 
ekuivalenten në monedhë të huaj. Karakteristikë bazë është që ky kufi llogaritet 
mbi shumën e agreguar të totalit të depozitave për çdo depozitues. 

administruesi ligjor i sigurimit të depozitave në Shqipëri është agjencia e 
Sigurimit të Depozitave, aSD.

PaK HISTOrI BOTërOrE

qysh prej shekullit XIX zhvillimet apo luhatjet ekonomike shumë shpesh 
janë shoqëruar nga krizat, tronditja apo kolapsi i sistemeve bankare ose i disa 
bankave të mëdha. 

Falimentimet dhe veçanërisht humbjet e depozituesve të vegjël që lidhen 
me to në mënyrë të dukshme, shtrojnë nevojën për parandalimin e humbjeve 
të tilla apo për lehtësimin e pasojave të kolapseve kur ato ndodhin.

Si rezultat i sa më sipër, nevoja e rregullimit dhe e mbikëqyrjes së 
institucioneve financiare të depozitave dhe kreditit, bëhet gjithnjë e më e 
domosdoshme.

Në gjysmën e dytë të shekullit XX u kuptua se bankat e veçanta dhe 
sistemi bankar botëror janë ngushtësisht të ndërlidhur e të ndërvarur, kështu 
që kontrolli i tyre nuk mund të kufizohej në kufijtë shtetërorë kombëtarë. 
Për këtë arsye, u krijua marrëveshja e njohur si Marrëveshja e Bazelit, që 
përfaqëson marrëveshjen e parë mbi rregullat dhe parimet e bankingut 
ndërkombëtar.

Përpjekja e dytë ishte ajo e krijimit të institucioneve ligjore financiare për të 
lehtësuar dëmet fillimisht në disa shtete e më pastaj, nga fundi i shekullit XX, 
në shumicën e shteteve.

Në dritën e fakteve, pavarësisht iniciativave ligjore nga shtete të veçanta 
për të hartuar rregullore të nevojshme për sigurimin e depozitave të kursimit, 
është një çudi që ngritja e skemave të sigurimit të depozitave që mbaheshin 
nëpër banka, u realizua vetëm pas një kohe relativisht më të gjatë. Ishte 
pikërisht kriza bankare në SHBa, e cila arriti përmasa katastrofike duke çuar 
drejt falimentimit më shumë se 10.000 banka, ajo që minimizoi besimin në 
sistemin bankar dhe krijoi panik, duke sjellë largimin nga bankat të një mase 
të madhe njerëzish. 

Pikërisht në këtë kohë,  janë SHBa që marrin iniciativën për mbrojtjen e 
depozituesve në nivel institucional ligjor, duke e bërë të detyruar sigurimin e 
depozitave, nëpërmjet krijimit të një institucioni për të mundësuar sigurimin e 
depozitave të quajtur FDIc (Federal Deposit Insurance coorporation).

Më vonë, u krijuan me radhë në vende të ndryshme të Evropës skemat e 
sigurimit të depozitave dhe institucionet e tyre. Në vitet 1974 në Gjermani, në 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�02 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �03

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�02 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �03

Spanjë në vitin 1977, në Francë dhe në Hollandë në vitin 1980, në Britaninë 
e madhe në vitin 1982, në Belgjikë në vitin 1985. Megjithatë, këto sisteme 
ndyshonin shumë nga njëri-tjetri. Në disa prej tyre skema ishte shtetërore, 
në disa private, anëtarësimi ishte mandator ose vullnetar. ajo që vihet re 
është se ka një ndryshueshmëri të madhe midis skemave lidhur me produktet, 
llogaritjen dhe pagesën e primit në skemën e sigurimit.Në mes të viteve 1990, 
pas një pune përgatitore të gjatë, Evropa Perëndimore mori hapa të tjerë në 
lidhje me sigurimin e depozitave. Direktivat no 94/95 EEc hynë në fuqi në 
01 korrik 1995. Direktiva e re bëri që mbledhja e depozitave të kushtëzohet 
me sigurimin e tyre. ajo përcaktoi se duhet të ketë të paktën një sigurues 
depozitash në çdo vend. Në fund të vitit 1995 vendet e fundit të Evropës 
Lindore, Hungaria, republika Çeke dhe Polonia themeluan institutet e tyre të 
sigurimit të depozitave.

Kjo periudhë përkon edhe me kohën kur me rekomandimin e institucioneve 
financiare ndërkombëtare si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar 
edhe në Shqipëri filloi puna përgatitore për ngritjen e institucionit të sigurimit 
të depozitave, e cila u finalizua në 29 mars 2002 kur Kuvendi i Shqipërisë 
miratoi ligjin nr. 8873 “Për sigurimin e depozitave”.

Ç`ëSHTë aGjENcIa E SIGUrIMIT Të DEPOZITaVE DHE aMBIENTI Në Të 
cILIN U KrIjUa

agjencia e Sigurimit të Depozitave në Shqipëri si një institucion me karakter 
tërësisht publik, u krijua në tetor të vitit 2002 në zbatim të ligjit nr. 8873, datë 
29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë 
dhe dekretuar nga Presidenti i Shqipërisë, në një atmosferë ekonomike dhe 
bankare me rrezik minimal për fondin e sigurimit. Megjithatë, ndryshimet e 
mundshme në sektorin bankar të kombinuara me disa dobësi në sistemin 
rregullativ krijonin një ambient më pak të sigurt në terma mesatarë. anëtare 
e organizmave prestigjozë ndërkombëtarë si IaDI, Shoqata Ndërkombëtare 
e Siguruesve të Depozitave me qendër në Bazel dhe seli pranë BIS (Bank of 
Interntional Settlments) si dhe EFDI Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave, 
agjencia po intensifikon përpjekjet e saj për të zhvilluar e ngritur në nivele 
bashkëkohore ndërkombëtare, veprimtarinë e sigurimit të depozitave. Natyra 
relativisht konservatore e administrimit të fondeve, investimi i kapitalit themeltar 
nga buxheti i shtetit dhe bankat për ngritjen e fondit të sigurimit të depozitave 
si dhe arkëtimi i primit të sigurimit nga bankat, të gjithë këta janë faktorë 
që ndikojnë në minimizimin e rrezikut dhe në stabilitetin e sistemit financiar 
të vendit. Mbështetja e stabilitetit të sistemit financiar dhe administrimi i 
periudhave të vështira janë përgjegjësi e institucioneve të ndryshme të cilat 
janë aktorë të rrjetit të sigurisë së sitemit financiar. aSD luan rolin e vet si një 
aktor i të rëndësishëm në këtë rrjet.

Misioni saj është të mbrojë depozituesit nga falimentimi i bankës ku kanë 
vendosur depozitat, të kompensojë depozitat deri në nivelin e caktuar dhe 
sipas dispozitave të ligjit të ndihmojë në qëndrueshmërinë e sistemit financiar 
të vendit.
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Vizioni i saj është të krijojë dhe të forcojë besimin e publikut të gjerë në sistemin 
bankar në veçanti dhe në sistemin financiar kombëtar në përgjithësi.

qëllimi i saj është përqendrimi i vëmendjes në mbrojtjen maksimale të 
depozituesve nëpërmjet ofrimit të skemës së sigurimit të depozitave të 
qytetarëve, për të realizuar sigurimin e kursimeve të tyre.

OBjEKTIVaT 

• Përmirësimi dhe përsosja e skemës së sigurimit të depozitave të sistemit 
bankar.

• Përmirësimi dhe përsosja e bazës ligjore ekzistuese.
• Përmirësimi dhe përsosja e procedurave të kompensimit të depozitave.
• Krijimi i një programi të kompjuterizuar për pagesën e depozitave të 

siguruara. Në funksion të tij, studimi i fizibilitetit për projektin e për 
blerjen e programit për të lehtësuar procedurat e pagesës në fazën e 
kompensimit.

• Ky soft kërkon zhvillimin e një sistemi të aftë për të administruar fazat 
individuale të procesit të kompensimit në mënyrë të ndarë dhe të lehtë 
për t`u përdorur e modifikuar. 

aNëTarëSIMI

anëtarë të agjencisë së Sigurimit të Depozitave janë të gjitha bankat, që 
aktualisht janë licencuar nga Banka e Shqipërisë dhe që kryejnë veprimtari 
bankare në republikën e Shqipërisë. Këto janë Banka e raiffeisen, Banka 
Kombëtare Tregtare, Banka Italo-Shqiptare, Banka Dardania, Banka 
amerikane e Shqipërisë, Banka Procredit, Banka Tirana, Dega e Bankës 
Kombëtare Greke, Dega e Bankës alfa, Banka Tregtare e Greqisë, Banka 
Ndërkombëtare Tregtare, Banka e Bashkuar e Shqipërisë, Banka e Parë e 
Investimeve, Banka e Kreditit e Shqipërisë.

Në rast se një bankë e re ose një degë banke e huaj do të kërkojë në të 
ardhmen licencë nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar aktivitet në territorin 
e Shqipërisë, do të kërkojë njëkohësisht edhe sigurimin e depozitave. Me 
fillimin e aktivitetit të saj, depozitat e vendosura në të, do të jenë të siguruara 
sipas ligjit përkatës.

MjETET FINaNcIarE Të aGjENcISë Së SIGUrIMIT Të DEPOZITaVE DHE 
aDMINISTrIMI I TyrE

Në administrimin e portofolit të saj të investimeve agjencia e Sigurimit të 
Depozitave si institucion publik udhëhiqet nga parimet e përgjegjshmërisë 
dhe transparencës.

Mjete financiare të aSD janë:  
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• kontributi i buxhetit të shtetit prej 400.000.000 
lekësh; 

• kontributet fillestare të bankave të 
porsalicencuara; 

• primet e bankave të siguruara; si dhe 
• fitimet e realizuara nga investimi i tyre. 

agjencia përgjigjet për administrimin e fondeve 
me efektivitet dhe në përputhje me standardet e 
pranuara të administrimit të rrezikut. 

Kjo realizohet duke investuar mjetet financiare 
të agjencisë së Sigurimit të Depozitave në letra me 
vlerë të qeverisë Shqiptare, si dhe të qeverive dhe 
institucioneve të vendeve të tjera, monedha e të 
cilave është e depozituar në bankat e siguruara.

Mjetet financiare të agjencisë së Sigurimit të 
Depozitave në dhjetorin e vitit  2004, krahasuar 
me dhjetorin e vitit 2003, janë rritur me 58 për 
qind. Në qershor të vitit 2005, mjetet financiare 
të aSD arritën në vlerën 2.480.000.000 lekë dhe 
fitimi i realizuar prej saj në të njëjtën periudhë 
është 439,918,794.65 lekë, duke shënuar një 
rritje prej 47 për qind  krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar.

Objektivat e politikës së administrimit të 
mjeteve financiare të agjencisë së Sigurimit të 
Depozitave janë që të ndërtojë një portofol me 
kushtet e mëposhtme:

- rrezik zero;
- afat maturimi, që nga momenti i blerjes, 

jo më shumë se një vit;
- likuiditet i lartë.

EcUrIa E DEPOZITaVE Të SIGUrUara 

Totali i depozitave të sistemit bankar në fundin 
e qershorit të vitit 2005 ishte 414 miliardë lekë, i 
cili krahasuar me fundin e qershorit të vitit 2004 
ka shënuar një rritje prej 20 për qind. Në këtë 
total depozitash 81 për qind zënë depozitat 
e individëve, me shumën përkatëse prej 336 
miliardë lekësh, kurse depozitat e siguruara 
arrijnë shifrën prej 178 miliardë lekësh, të cilat 
të shprehura në përqindje përfaqësojnë rreth 
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53 për qind të depozitave të individëve. Pjesën më të madhe të depozitave 
të individëve e zënë depozitat në lekë dhe vetëm 29 për qind e tyre janë 
depozita në valutë. Për periudhën njëvjeçare qershor 2004 – qershor 2005, 
vërehet një rritje prej 7 për qind e depozitave në valutë dhe një rënie prej 3 
për qind e depozitave në lekë. Kjo mund të shpjegohet me uljen e normave 
të interesit për depozitat në lekë.

Depozitat e individëve gjatë kësaj periudhe njëvjeçare kanë shënuar 
një rritje prej 16 për qind, dhe ato të siguruara një rritje prej 14 për qind. 
Depozitat mbi 700 mijë lekë, mbizotërojnë duke zënë rreth 75 për qind  të 
totalit të depozitave të individëve. 

Kurse depozituesit, të cilët kanë depozita deri në 700 mijë lekë, dominojnë 
duke zënë 82 për qind të totalit të numrit të depozituesve, duke shënuar një 
rritje prej 9 për qind krahasuar me qershorin 2004. Në tendencën rritëse të 
numrit të depozituesve të vegjël, një ndikim mund të ketë  ekzistenca e skemës 
së sigurimit të depozitave.

Në tregun bankar, Banka raiffeisen vazhdon të ketë një rol dominant, duke 
zotëruar 64 për qind të depozitave të siguruara të sistemit.

STrUKTUra E DEPOZITaVE Të SIGUrUara     

Në strukturën e depozitave të siguruara të sistemit bankar, si edhe në 
strukturën e totalit të depozitave, peshën kryesore vazhdon ta zërë Banka 

raiffeisen. Kjo bankë zotëron 64 për qind të 
totalit të depozitave. 

Në ligjin “Për sigurimin e depozitave”, janë 
përcaktuar nivelet për kompensimin e depozitave, 
me nivel maksimal 700 mijë lekë, duke siguruar:

100 për qind të depozitës deri në 350,000 
lekë dhe 85 për qind të pjesës mbi 350,000 
lekë. 

Duke parë strukturën e depozitave sipas 
niveleve të kompensimit të përcaktuara në ligj, 
bie në sy dominimi i depozitave mbi 700,000 
(shtatëqind mijë) lekë, shuma e të cilave zë rreth 
74 për qind të shumës totale të depozitave të 
individëve. 
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Duke qenë se agjencia e Sigurimit të 
Depozitave është në vitin e tretë të aktivitetit 
të saj, dhe njohja me skemën e sigurimit nga 
ana e depozituesve nuk është në nivel të lartë, 
vihet re mungesa e shpërndarjes së portofolit të 
depozitave të tyre. E kundërta e këtij fenomeni 
është e pranishme në vendet me një praktikë të 
gjatë të skemave të sigurimit. analiza e numrit 
të depozitave të individëve, sipas strukturës së 
kompensimit, tregon që peshën më të madhe 
e zë numri i  depozituesve të vegjël, depozitat 
e të cilëve arrijnë deri në 700,000 (shtatëqind 
mijë) lekë, me 77 për qind të totalit të numrit të 
depozituesve. Kjo gjë shkon në të njëjtin drejtim 
me qëllimin e ligjit, për të marrë në mbrojtje në 
radhë të parë pjesën e depozituesve të vegjël, 
të cilët janë më të ekspozuar kundrejt rrezikut të 
mungesës së informacionit ekonomik.

KaraKTErISTIKaT E NOrMëS Së PrIMIT

Duke u bazuar në nenin 24 të ligjit “Për 
sigurimin e depozitave”, për çdo bankë të 
siguruar, norma vjetore e primit të sigurimit 
është 0.5 për qind e mesatares arithmetike 
të shumës së depozitave të siguruara, të 
regjistruara në fund të çdo dite pune për tre 
muajt e fundit të vitit. 

agjencisë së Sigurimit të Depozitave i lind e 
drejta e uljes së normës së primit deri në 0.1 
për qind, vetëm nëse mjetet financiare të saj, 
janë jo më pak se 5 për qind të mesatares së 
këtyre depozitave (aktualisht, ky raport është 1.4 për qind). Njëkohësisht me 
politikat e saj të sigurimit, agjencia e Sigurimit të Depozitave mund të rrisë 
normën e primit deri në 0.7 për qind, kur gjykohet se është rritur rreziku 
i ndërmarrë nga bankat. Në të dyja rastet kjo realizohet duke propozuar 
akte nënligjore, të cilat miratohen nga autoriteti Mbikëqyrës.

aplikohet norma e primit prej 0.5 për qind, e cila nuk është e bazuar në 
rrezik dhe është e njëjtë për të gjitha bankat e siguruara.

raPOrTI I MBULIMIT Në FUND Të VITIT 2004 DHE aFTëSIa PaGUESE 
Për BaNKa Të VEÇaNTa

Norma e mbulimit është një tregues i rëndësishëm për skemën e sigurimit 
të depozitave. Ky tregues është i ngjashëm me fondet e provigjoneve që 
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krijohen për të përballuar rrezikun dhe llogaritet si raport i mjeteve financiare 
të agjencisë ndaj totalit të depozitave. Ky tregues ka përparësi pasi është një 
tregues i lehtë për t`u llogaritur dhe është mjaft kuptimplotë në shkallën e 
ekspozimit të fondit ndaj rrezikut, por ky tregues nuk jep informacion lidhur 
me rrezikun që përballon agjencia  nga përqendrimi në sektorin bankar ose 
kapacitete kredituese të bankave anëtare.

agjencia e Sigurimit të Depozitave gjatë vitit 2005 ka rritur të ardhurat e 
saj nëpërmjet kontributit të bankave të reja, të primeve vjetore të sigurimit 
të depozitës, si dhe me anë të politikave të saj të investimit (në përputhje 
me dispozitat e ligjit “Për sigurimin e depozitave”), rritje e cila ka sjellë si 
rrjedhim edhe rritjen e raportit të mbulimit. Ky raport shpreh raportin e mjeteve 
financiare të agjencisë së Sigurimit të Depozitave me totalin e depozitave të 
siguruara. 

raporti i mbulimit në dhjetor 2004 është 1.2 
për qind kundrejt 0.9 për qind që ishte në fund 
të vitit 2003.

Ky raport mbulimi në qershor të vitit 2005 ka 
arritur normën 1.4 për qind  kundrejt 1.1 për 
qind të së njëjtës periudhë të vitit të kaluar.

Gjendja financiare që agjencia e Sigurimit 
të Depozitave ka aktualisht, lejon të mbulohen 
në rast falimentimi secila nga bankat e sistemit, 
sipas paraqitjes në grafikun përbri.

agjencia e Sigurimit të Depozitave në vitin 
e tretë të punës së saj, është në gjendje të 
kompensojë tërësisht depozituesit e siguruar 
për 8 bankat e mësipërme nga 16 që ka 
sistemi.

KOMPENSIMI SI  PërParëSI E OBjEKTIVaVE 
Të aSD 

Një nga detyrimet e agjencisë së Sigurimit të 
Depozitave është kompensimi i depozitave të 
siguruara deri në nivelin dhe sipas procedurave 
të përcaktuara nga ligji, jo më vonë se tre muaj 
nga dita e ndërhyrjes nga autoriteti Mbikëqyrës 
në bankën e siguruar. 

Në funksion të këtij procesi janë miratuar nga 
autoriteti Mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë dy 
udhëzime të propozuara nga agjencia e Sigurimit 
të Depozitave. Udhëzimi “Mbi procedurat e 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�08 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �09

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�08 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �09

pranimit të bankave në skemën e sigurimit të depozitave” si dhe udhëzimi “Mbi 
marrëdhëniet e aSD me bankat e siguruara”. Këto dy udhëzime së bashku me 
anekset përkatëse u janë shpërndarë të gjitha bankave të siguruara. 

anekset e udhëzimit “Mbi marrëdhëniet e aSD me bankat e siguruara” 
përmbajnë të dhënat për depozitën dhe depozituesin, të dhëna të cilat do të 
shërbejnë për një kompensim të shpejtë dhe pa probleme në rast të ndonjë 
falimentimi të mundshëm të ndonjë apo disa bankave. 

Në funksion të realizimit të procesit të kompensimit, lind domosdoshmëria e 
hartimit të një programi informatik  për realizimin e procesit të kompensimit në 
përputhje me dispozitat e ligjit “Për sigurimin e depozitave”, duke përcakuar 
kështu edhe prioritetin e objektivave të institucionit tonë. Kështu, programi i 
informatizuar i procesit të kompensimit do të përmbushë me lehtësi realizimin 
e të gjitha pikave të nenit 6, “Kompensimi i depozitës së siguruar”, duke 
filluar që nga: 

- agregimi i të gjitha depozitave të klientit në një të vetme, 
- përcaktimi i tepricës kreditore dhe i interesit të llogaritur deri në ditën e 

ndërhyrjes;
- këmbimi në lekë i depozitave të siguruara në monedhë të huaj, sipas 

kursit zyrtar të këmbimit të përcaktuar nga autoriteti Mbikëqyrës në 
ditën e ndërhyrjes;

- mbajtja e të dhënave të detajuara për çdo depozitues, me qëllim 
shmangien e të dhënave të pavërteta dhe mashtruese.

Në lidhje me nenin 7, kompensimi i depozitave të siguruara kryhet nga 
agjencia sa më shpejt të jetë e mundur, por në çdo rast jo më vonë se tre 
muaj nga dita e ndërhyrjes. agjencia kompenson depozitën e siguruar duke 
njohur të drejtën e pronësisë mbi të, si dhe sipas niveleve të kompensimit.

Programi i informatizuar që ne synojmë të aplikojmë do të kontrollojë 
gjithë të dhënat e marra nga bankat, në mënyrë të tillë që të plotësojnë 
kërkesat për depozitë dhe depozitues. Do të bëjë të mundur ndërhyrjen 
në rast ndryshimi të mëvonshëm të disa neneve të ligjit, për shembull, mbi 
procedurat e llogaritjes së primit të sigurimit apo ndryshimi në rritje i shumës 
së sigurimit. Mbrojtja e interesave të depozituesve si qëllim final i veprimtarisë 
së intitucionit tonë, zhvillimet e sistemit bankar e financiar  në Shqipëri, marrja 
në konsideratë e praktikave të vendeve perëndimore me synim integrimin e 
vendit në bashkësinë evropiane, bën akoma më të domosdoshëm aplikimin e 
procedurave e teknikave moderne dhe lehtësisht të zbatueshme.

INFOrMacIONE Të PërGjITHSHME 

Çfarë Siguron agjencia e Sigurimit të Depozitave

agjencia e Sigurimit të Depozitave në vendin tonë, realizon sigurimin 
e kursimeve të qytetarëve apo të depozituesve të vegjël. agjencia siguron 
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depozitat e kursimit në lekë dhe në valutë, ato depozita të cilat nuk përdoren 
për qëllime tregtare. 

Kështu, kursimet e vendosura nga qytetarët në një bankë të siguruar në 
formën e:

depozitave me afat në lekë;
depozitave me afat në valutë;
depozitave pa afat në lekë;
depozitave pa afat në valutë;
çertifikatave të depozitave në lekë;
çertifikatave të depozitave në valutë; 
janë të siguruara sipas ligjit.

Llojet e depozitave të mësipërme sigurohen si në rastin kur depozituesi 
është rezident ashtu edhe në rastin kur nuk është rezident. rezident quhet një 
individ që ka jetuar të paktën 6 muaj në Shqipëri.

Çfarë nuk siguron aSD ?

Depozitat e pasiguruara janë përgjithësisht ato depozita që kanë karakter 
tregtar dhe funksioni kryesor i tyre është kryerja e pagesave, e transfertave 
etj.. Më konkretisht, janë depozitat e kompanive dhe të bizneseve, llogaritë 
e të cilave i përgjigjen aktivitetit prodhues, tregtar, shërbimit, organizatave 
qeveritare dhe joqeveritare, pjesa e depozitave mbi 700,000 lekë, depozitat 
që përdoren për qëllime kriminale, zotëruesve të aksioneve të bankës së 
siguruar, administratorëve të bankës, të kontrollorëve dhe ekspertëve kontabël 
të bankës së siguruar, depozitat e çdo depozituesi me interesa preferencialë, 
personave që kanë detyrime ndaj saj, depozitat në degën e bankës së siguruar 
jashtë territorit të republikës së Shqipërisë, depozitat që vendosen në ditën e 
vendosjes së likuidimit të bankës etj. të ngjashme me to.

 
Kush e mban koston e sigurimit të depozitave?

Klienti apo depozituesi nuk paguan për sigurimin e depozitave.Shpenzimet 
e agjencisë për kompensimin, paguhen kryesisht nga bankat. agjencia për 
të përballuar shpenzimet mund të marrë kredi apo të financohet nga buxheti 
i shtetit.

Ç`është shuma e mbulimit ?

Sipas ligjit agjencia paguan principalin e depozitës dhe interesat e rrjedhur 
(të mbledhur) nga kjo depozitë për çdo depozitues, deri në ditën e ndërhyrjes, 
deri në 700.000 lekë.

a mund të rritet shuma e mbulimit?

Kjo shumë mund të rritet sipas parimit që sigurimi zbatohet për çdo 
depozitues dhe çdo bankë, pra janë dy mundësi, mund të përdoren më 
shumë banka ose mund të rritet numri i mbajtësve (zotëruesve) të depozitave 
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Nëse një individ depoziton paratë e tij në më shumë se një bankë, shuma 
e mbuluar mund të rritet deri në maksimumin e kufirit për çdo bankë. Nëse 
një depozitues/familjar i shpërndan paratë e tij në depozita të ndryshme të 
zotëruara nga secili anëtar i familjes, atëherë totali i depozitave të siguruara 
për çdo familje do të rritet.

Shënim
* Artikujt e paraqitur në këtë botim, nuk shprehin gjithmonë opinionin zyrtar të Bankës 
së Shqipërisë.
** Silva Seiko, Drejtore e ASD.
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aBSTraKT*,**

Ky material ka për qëllim të krahasojë praktikën ekzistuese të shpërndarjes 
së statistikave në Bankën e Shqipërisë me standardet e SDDS-it, si dhe të 
identifikojë shmangiet nga standardi. Vlerësimet e shprehura në këtë material 
janë vlerësime të specialistëve të statistikave të Bankës së Shqipërisë dhe të 
specialistit përkatës të SDDS-it pranë Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe nuk 
përbëjnë një vlerësim përfundimtar.

Seksioni i parë i materialit hedh një vështrim mbi punën e  Fondit për 
shpërndarjen e të dhënave dhe përshkruan kërkesat e standardit të SDDS-it. 
Seksioni i dytë përshkruan praktikat  ekzistuese të shpërndarjes së të dhënave 
në Bankën e Shqipërisë, i krahason ato me standardin dhe identifikon 
shmangiet e mundshme. Në vazhdim, seksioni 3 liston një sërë detyrash  që 
dalin për njësitë që prodhojnë statistika në Bankën e Shqipërisë në kuadër të 
anëtarësimit të Shqipërisë në SDDS.   

SHKUrTIME:

SDDS (Special Data Dissemination Standards) – Standardet Speciale të 
Shpërndarjes së të Dhënave.

GDDS (General Data Dissemination System) – Sistemi i Përgjithshëm i 
Shpërndarjes së të Dhënave.

DqaF (Data quality assesment Framework) – Kuadri i Vlerësimit të cilësisë 
së të Dhënave. 

DSBB (Dissemination Standards Bulletin Board) – Bordi i Buletinit të 
Standardeve të Shpërndarjes.

NSDP (National Summary Data Page) – Faqja e të Dhënave Përmbledhëse 
Kombëtare.

rOSc (report on Observance of Standards and codes) – raporti i Ndjekjes 
së Standardeve dhe Kodeve.

BoP – Bilanci i Pagesave.

IIP (International Investment Position) – Pozicioni Ndërkombëtar i Investimeve 
– PNI.

KraHaSIMI I STaNDarDEVE Të STaTISTIKaVE Në 
BaNKëN E SHqIPërISë ME STaNDarDET E PrOjEKTIT 
SDDS Të FONDIT MONETar NDërKOMBëTar
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1. ÇFarë ëSHTë SDDS-I?

1.1 Një KUaDër I PërGjITHSHëM Për ZHVILLIMIN E SHPërNDarjES Së 
Të DHëNaVE STaTISTIKOrE

Standardet speciale të shpërndarjes1 së të dhënave (SDDS), bazuar në 
praktikat më të mira të vendeve, u krijuan nga Fondi Monetar Ndërkombëtar 
që në vitin 1996, për ato vende që merrnin pjesë në tregjet financiare 
ndërkombëtare dhe për vendet që kërkonin të merrnin pjesë në to. Duke qenë 
se ekzistenca e standardeve të njëjta në kompilimin e të dhënave statistikore 
rrit transparencën dhe lehtëson monitorimin e politikave makroekonomike, 
zbatimi i SDDS-it mendohet të përmirësojë funksionimin e tregjeve financiare. 
Nëpërmjet SDDS-it invesitorëve u jepen instrumente kontrolli mbi të gjitha 
hallkat e shpërndarjes së të dhënave statistikore dhe mundësohet monitorimi 
i cilësisë së tyre nga FMN, si rrjedhim, besueshmëria e investitorëve rritet 
dhe po ashtu interesi i tyre për vendin, i cili zbaton SDDS-in. Studime të 
ndryshme empirike tregojnë se pjesëmarrja në SDDS, ul koston e huamarrjes 
së një vendi dhe ndikon pozitivisht vlerësimin e vendit nga agjencitë listuese 
të kreditit. allum dhe agca (2001), duke vrojtuar përmbushjen e aspekteve të 
veçanta të standardeve të SDDS-it nga vendet anëtare, arritën në përfundimin 
që përmirësimi në kompilimin e të dhënave statistikore ndikon pozitivisht në 
vendimmarrjen e autoriteteve dhe debatin publik mbi to. 

Nënshkrimi i një vendi në SDDS bëhet mbi baza vullnetare, por kërkon një 
angazhim të tij për të përmbushur standardet dhe për të vënë në dispozicion 
të FMN-së informacionin në lidhje me shpërndarjen e të dhënave. Vendet 
anëtare të SDDS-it e publikojnë këtë informacion në faqen e internetit të 
FMN-së, në buletinin elektronik të Fondit (DSBB) si dhe krijojnë një lidhje 
interneti me vetë të dhënat, të quajtur “Faqja e të dhënave përmbledhëse 
kombëtare” (NSDP). SDDS-i sot përfshin 61 anëtarë nga të cilët rreth 17 janë 
vendet në tranzicion2 dhe ato që e kanë kaluar atë fazë.

Krahas SDDS-it, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka krijuar një tjetër grup 
standardesh, Sistemin e Përgjithshëm të Shpërndarjes së të Dhënave (GDDS), 
me qëllim zhvillimin e sistemeve statistikore si bazë për shpërndarjen e të 
dhënave. Në rishikimin e pestë të iniciativave të Fondit mbi standardet e të 
dhënave, qëllimi i GDDS përcaktohet:

(1) të inkurajojë vendet anëtare të përmirësojnë cilësinë e të dhënave; 
(2) të krijojë një kuadër për vlerësimin e nevojave për përmirësimin e të 

dhënave, të vendosë përparësi në këtë drejtim si dhe të mobilizojë 
asistencën teknike; dhe 

(3) të udhëheqë vendet në shpërndarjen e të dhënave statistikore 
ekonomike, financiare dhe demografike të besueshme, lehtësisht të 
përdorshme,  në mënyrë të plotë e në kohën e duhur3. 

GDDS-i fokusohet në përmirësimin e sistemeve statistikore, ndërsa SDDS-
i në shpërndarjen e atyre të dhënave që përdoren nga tregjet financiare. 
Në dallim nga SDDS-i, GDDS-i mund të zbatohet për të gjitha vendet pa 
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përjashtim, dhe shihet si një hallkë ndërmjetëse për anëtarësimin në SDDS, 
duke qenë se në bazë të tij qëndrojnë rritja e transparencës për praktikat 
ekzistuese të vendit anëtar dhe përgatitja e strategjive për përmirësimin e tyre 
me qëllim arritjen e standardeve të SDDS-it. Deri më sot katër4 nga vendet që 
merrnin pjesë në GDDS, janë anëtarësuar në SDDS. 

Për monitorimin e praktikave të këtyre vendeve shërbejnë raportet mbi 
ndjekjen e standardeve dhe të kodeve (raportet rOSc), të cilat realizohen 
për vendet anëtare të SDDS-it dhe GDDS-it dhe që vlerësojnë ndjekjen prej 
tyre të standardeve në lidhje me SDDS/GDDS-in, si dhe të gjitha praktikat 
statistikore në prodhimin e të dhënave specifike makroekonomike. 

Në lidhje me vlerësimin e praktikave të vendeve për shpërndarjen e të 
dhënave statistikore është krijuar sistemi DqaF (kuadri i vlerësimit të cilësisë së 
të dhënave), i cili mbulon të gjitha aspektet e ciklit të prodhimit të të dhënave. 
Krahas funksionit të tij si bazë për raportet rOSc, DqaF-i mund të përdoret 
lehtësisht nga vetë agjencitë kombëtare që shpërndajnë të dhëna statistikore 
për të vlerësuar performancën e tyre në krahasim me standardet dhe për të 
identifikuar dobësitë që ekzistojnë5. 

1.2 ÇFarë PërMBaN SDDS-I?

SDDS-i përmban katër përmasa të shpërndarjes së të dhënave dhe për secilën 
prej tyre mund të monitorohen elementet e përshkruara në tabelën 1.

SDDS-i përfshin të dhënat më të rëndësishme në vlerësimin e politikave 
makroekonomike. Kategoritë e të dhënave përfshijnë katër sektorë të 
ekonomisë: sektorin fiskal, sektorin real, sektorin financiar dhe sektorin e 

Tabelë �. Përmasat e 
SDDS dhe elementet e 
monitorueshme të tyre.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

��4 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��5

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

��4 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��5

jashtëm. Për secilin nga këta sektorë përdoret një kuadër i plotë statistikor, 
përkatësisht:

• llogaritë kombëtare për sektorin real, ku si pikë referimi merret “Sistemi 
i llogarive kombëtare”, FMN, 1993,

• llogaritë e qeverisë për sektorin fiskal, ku si pikë referimi merret 
“Manuali i statistikave financiare të qeverisë”, FMN 2002,

• të dhënat analitike për sistemin bankar për sektorin financiar, ku si 
pikë referimi shërben “Manuali i statistikave monetare dhe financiare”, 
FMN 2000,

• të dhënat e bilancit të pagesave për sektorin e jashtëm, ku si pikë 
referimi shërben edicioni i pestë i “Manualit të bilancit të pagesave”, 
FMN 1993.

Në secilin prej këtyre sektorëve identifikohen dy kategori të dhënash; 
kategori të dhënash bazë dhe  kategori të dhënash të inkurajuara, të cilat 
vendi anëtar nuk është i detyruar t’i zbatojë për të përmbushur standardet 
e SDDS-it. Për të monitoruar ndjekjen e standardeve të SDDS-it analizohen 
kategoritë e të dhënave bazë nën dritën e përmasave të përshkruara në 
tabelën 1.

  
Një tjetër karakteristikë e SDDS-it që vlen të përmendet është mundësia 

e një vendi për të mos përmbushur për disa kohë një nga standardet si 
për shembull në lidhje me vonesën apo me periodicitetin për kategori të 
caktuara të dhënash (mundësi tolerimi). Nëpërmjet kësaj mundësie, një 
vendi anëtar i jepet kohë të përshtasë praktikat e veta duke qenë brenda 
SDDS-it. 

2. STaNDarDET E STaTISTIKaVE Të BaNKëS Së SHqIPërISë 
Në KraHaSIM ME SDDS-IN.

Shqipëria është anëtare e Projektit të GDDS-it që prej vitit 1999, duke qenë 
vend pilot në këtë projekt. Gjatë gjithë kësaj kohe proceset statistikore në 
Bankën e Shqipërisë, në Ministrinë e Financave dhe në INSTaT kanë njohur 
zhvillime të rëndësishme në drejtim të transparencës dhe cilësisë, kualifikimit të 
burimeve njerëzore dhe të ndihmës ndaj përdoruesve.  Lidhur me shpërndarjen 
e të dhënave, misioni rOSc vizitoi Shqipërinë në maj të vitit 2000 dhe la një 
sërë detyrash, duke përfshirë ndërtimin e një sistemi të llogarive kombëtare, 
përmirësimin e kuadrit ligjor dhe mbulimin e aktiviteteve ekonomike sidomos 
për statistikat e sektorit real dhe atij të jashtëm, si dhe përdorimin eficient të 
burimeve të informacionit. 

Megjithatë, gjatë periudhës në vazhdim, në sajë edhe të mbështetjes e 
bashkëpunimit të vazhdueshëm me specialistë të FMN-së, për përmirësimin 
e statistikave në Bankën e Shqipërisë janë bërë hapa të rëndësishëm. Në 
vazhdim do të vlerësohen praktikat e shpërndarjes së të dhënave për sektorin 
financiar dhe për atë të jashtëm, në bazë të elementeve të paraqitura në 
tabelën 1, si dhe do të evidentohen hapësirat për përmirësim.   
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2.1 STaTISTIKaT E SEKTOrIT FINaNcIar

Kategoritë bazë të të dhënave në këtë sektor janë të dhënat analitike për 
sistemin bankar, të dhënat analitike për bankën qendrore dhe normat e 
interesit. Në aneksin 1 jepen në mënyrë të përmbledhur përmasat e SDDS-it 
në lidhje me këto kategori, elementet e monitorueshme të tyre sipas kërkesave 
të standardit SDDS (në të majtë të tabelës) dhe praktika aktuale në Bankën e 
Shqipërisë.  

i) Të dhënat

Statistikat monetare dhe financiare në Shqipëri mbulojnë korporatat e tjera 
depozituese (ku përfshihen shoqëritë e kursim-kreditit dhe bankat e nivelit të 
dytë) dhe Bankën e Shqipërisë. Të dhënat për sistemin bankar shpërndahen 
në periudhë mujore, si rregull 40 ditë nga data e fundit e referencës për 11 
muajt e parë të vitit dhe brenda dy muajve nga data e referencës për muajin 
dhjetor. Të dhënat për shoqëritë e kursim-kreditit rifreskohen çdo tremujor.

Të dhënat për bankën qendrore shpërndahen gjithashtu, në periudhë 
mujore dhe si rregull, brenda 10 ditëve nga data e referencës.

Normat e interesit të publikuara nga Banka e Shqipërisë përfshijnë normat 
e interesit për instrumentet indirekte të politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë, normat e interesave të letrave me vlerë të qeverisë në treg primar 
si dhe normat e interesit për kreditë dhe depozitat e reja të sistemit bankar në 
lekë, në usd dhe në euro për çdo maturim dhe në total. Normat e interesit të 
instrumenteve indirekte si dhe të letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar, 
publikohen që në ditën e ndryshimit ose emisionit të tyre, ndërsa normat e 
interesit për kreditë dhe depozitat e sistemit bankar publikohen çdo muaj, me 
40 ditë vonesë nga fundi i muajit të referencës.

Së pari, në lidhje me mbulimin dhe periodicitetin mund të themi se për të 
gjitha kategoritë praktika jonë është në përputhje me standardet e SDDS-
it. Gjithashtu. rifreskimi çdo tremujor i të dhënave për shoqëritë e kursim-
kreditit për të dhënat analitike të sistemit bankar, nuk përbën shmangie për 
standardin SDDS duke qenë se standardi mjaftohet vetëm me mbulimin e 
bankave tregtare.   

Shmangie përsa i përket kësaj përmase përbën vonesa në kompilimin e 
treguesve për sektorin bankar. Kjo vonesë rrjedh nga pamundësia e bankave 
për të raportuar më parë, gjë që theksohet sidomos për fundin e vitit. Megjithatë, 
në këtë rast mund të përdoret mundësia e tolerimit e përmendur më sipër, për 
aq kohë sa të shkurtohet koha e raportimit nga bankat e nivelit të dytë. Në lidhje 
me llogaritë e bankës qendrore kompilimi bëhet dhe shpërndahet në kohë.  

ii) E drejta e përdorimit nga  publiku

Elementet e monitorueshme në lidhje me këtë përmasë janë e drejta e 
informimit paraprak dhe të njëkohshëm të të gjitha palëve. 
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Elementi i parë i monitorueshëm i kësaj përmase ka të bëjë me publikimin 
paraprak të një kalendari që specifikon datën (fikse ose në trajtë intervali) 
në të cilën do të publikohen të dhënat statistikore. Një kalendar i tillë është 
i domosdoshëm për përdoruesit jashtë institucionit, pasi i mundëson ata të 
planifikojnë kohën dhe aktivitetet e tyre. Standardi parashikon që kalendari 
të botohet të paktën një tremujor përpara datës së publikimit të të dhënave 
dhe specifikon intervalin (brenda pesë ditësh) në të cilin do të publikohen të 
dhënat ose afatin e fundit të tij. Në një hap të dytë, një javë përpara datës së 
publikimit të të dhënave duhet shpallur data fikse e publikimit.

Botimi i një kalendari të tillë aktualisht nuk është praktikë për asnjë nga 
kategoritë e të dhënave të sektorit financiar. Kalendari  mund të publikohet 
në faqen e Bankës së Shqipërisë  ose në DSBB, si dhe në një nga botimet 
periodike të Bankës së Shqipërisë si për shembull raporti (buletini) mujor.

Elementi tjetër i monitorueshëm ka të bëjë me shpërndarjen e njëkohshme 
të statistikave të gjitha palëve7 të interesuara. Shpërndarja në këtë rast i 
referohet publikimit të parë të të dhënave pavarësisht prej mënyrës në të cilin 
bëhet publikimi. Ky element është i domosdoshëm në ato raste kur e drejta e 
përdorimit e një informacioni statistikor të dhënë përpara kohe një pale, mund 
t’i krijojë kësaj të fundit përfitime në kurriz të palëve të tjera duke i dëmtuar 
ato. Për statistikat monetare dhe financiare dhe normat e interesit, kjo gjë 
realizohet nëpërmjet postimit në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë të 
treguesve statistikorë.

iii) Integriteti i të dhënave

Në lidhje me këtë përmasë udhëzuesi mbi SDDS-in8 shprehet:

“Për t’i siguruar informacion publikut, agjencitë statistikore duhet të kenë 
besimin e përdoruesve të tyre. Nga ana tjetër, besimi në statistikat bëhet një 
çështje besimi në objektivitetin dhe profesionalizmin e agjencisë që prodhon 
statistikat. Transparenca e praktikave dhe e procedurave të agjencisë është 
një faktor kyç në krijimin e këtij besimi”.

Kjo përmasë ka të bëjë pikërisht me transparencën përsa i përket procedurave 
dhe praktikave për shpërndarjen e të dhënave. 

Elementi i parë lidhet me publikimin e kushteve dhe të termave në të 
cilat prodhohen statistikat, përfshirë ato që kanë të bëjnë me mbrojtjen e 
informacionit individual. Konkretisht, për statistikat e sektorit financiar 
ekziston një bazë rregullative e plotë që rregullon mbledhjen e informacionit, 
përpunimin, shpërndarjen dhe ruajtjen e tij. Përgjithësisht, ligjet dhe rregulloret 
në lidhje me këtë gjë mund të përdoren nëpërmjet faqes së internetit të Bankës 
së Shqipërisë.  

Ligji “Për Bankën e Shqipërisë”, i jep qartësisht mandatin Bankës së 
Shqipërisë për të prodhuar dhe për të shpërndarë statistikat e sektorit 
financiar. Gjithashtu, ligji për bankat e nivelit të dytë dhe ai për shoqëritë e 
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kursim-kreditit i detyron ato të raportojnë të dhënat statistikore në Bankën e 
Shqipërisë. Në ligjin e Bankës së Shqipërisë parashikohet gjithashtu, që çdo 
institucion, person fizik apo juridik është i detyruar të raportojë në Bankën e 
Shqipërisë (neni 27, ligji i Bankës së Shqipërisë), por nuk ekzistojnë cilësime 
se çfarë ndodh në të kundërtën (për shembull, penalizimi i atyre subjekteve që 
nuk plotësojnë këtë kërkesë).

Banka e Shqipërisë siguron konfidencialitetin e të dhënave individuale 
në bazë të: ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, “Kodit të etikës të Bankës së 
Shqipërisë” dhe “rregullores për transparencën dhe konfidencialitetin në 
Bankën e Shqipërisë”.

Krahas mbrojtjes nga ligji, ekzistojnë gjithashtu procedura që parandalojnë 
shpërndarjen e informacioneve idividuale. Këta rregulla parandalojnë 
shpërndarjen e paligjshme të informacionit, si për shembull duke siguruar 
bazën e të dhënave, duke kufizuar numrin e personelit që konsulton të dhënat 
individuale etj.. Ndërkohë duhet patur parasysh shpërndarja indirekte e 
informacionit individual. Përsa i përket mbrojtjes rregullatore, ligji i Bankës së 
Shqipërisë si dhe rregulloret e përmendura më lart ruajnë konfidencialitetin e 
të dhënave individuale, duke i ndaluar punonjësit e Bankës së Shqipërisë të 
shpërndajnë apo të transferojnë të dhënat individuale një pale të tretë, për çdo 
qëllim. Megjithatë, në bazën rregullative duhet specifikuar dhe “parandalimi 
i shpërndarjes indirekte të informacionit konfidencial’” (si shembull mund të 
përmendet rasti kur një bankë ka një pozicion mbizotërues në një instument të 
caktuar dhe mundëson marrjen e këtij informacioni edhe kur të dhënat janë 
në nivel të agreguar).

 
Elementi i dytë ka të bëjë me identifikimin e të drejtës së përdorimit nga 

qeveria9 të të dhënave statistikore para publikimit të tyre. Nëpërmjet këtij 
elementi synohet mbrojtja e të dhënave statistikore nga ndikimi i qeverisë, 
duke qenë plotësisht transparent me publikun për listën e njësive, që gëzojnë 
të drejtën e përdorimit të të dhënave para publikimit. Për statistikat monetare 
dhe financiare, askush jashtë agjencisë hartuese – Bankës së Shqipërisë nuk 
e gëzon këtë të drejtë.

Elementi i tretë lidhet me identifikimin e komenteve mbi të dhënat nga 
qeveria. Duke qenë se qeveria mund të mos vlerësojë objektivisht të dhënat 
statistikore sidomos në ato raste kur ato lidhen direkt me përgjegjësitë e saj, 
standardi parashikon identifikimin e burimit të komenteve mbi të dhënat. Për 
statistikat monetare dhe financiare nuk bëhet ndonjë koment nga qeveria për 
të dhënat e publikuara.

Elementi i fundit i kësaj përmase ka të bëjë me publikimin e  informacionit 
mbi rishikimet dhe njoftimin paraprak të ndryshimeve kryesore metodologjike. 
Përdoruesit e statistikave duhet të njohin praktikat e rishikimit të të dhënave. 
Gjithashtu, duhet ditur nëse të dhënat janë paraprake apo përfundimtare. 

rishikimet në statistikat monetare dhe financiare si rregull, ndodhin për 
arsye të rishikimit të bilanceve të bankave të nivelit të dytë pas kontrollit nga 
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kontrollorët e jashtëm ose nga mbikëqyrja (on site) e Bankës së Shqipërisë. 
Në statistikat monetare, ndryshimet përfshihen në publikimin e rradhës. Për 
rrjedhojë, të dhënat quhen përfundimtare në momentin e parë që publikohen 
dhe rishikohen nëse është e nevojshme. Meqënëse akoma nuk ekziston një 
politikë e miratuar për rishikimin e të dhënave, nuk mund të dihet paraprakisht 
se kur pritet rishikimi i tyre. Dokumentacioni i rishikimeve, që përfshin arsyet e 
ndryshimit, masën e ndryshimit etj., megjithëse mbahet rregullisht nga Zyra e 
Statistikave Monetare dhe Financiare nuk publikohet bashkë me të dhënat. 

iv) cilësia e  të dhënave

cilësia e të dhënave është përmasa më e vështirë për t’u matur, pasi 
shpesh presioni për të përmbushur një element tjetër si mbulimi apo vonesa, 
ka pasoja mbi cilësinë e të dhënave. 

Së pari, dokumentacioni mbi konceptet, mbulimin, klasifikimin, metodat 
e regjistrimit, burimet e informacionit dhe teknikat statistikore, duhet të 
publikohet. Gjithashtu, duhet të publikohen dhe ndryshimet nga standardet 
ndërkombëtare. 

Për statistikat monetare dhe financiare mund të thuhet se ekziston një 
informacion i plotë mbi mënyrën e kompilimit të treguesve statistikorë. 
“Metodika e statistikave monetare dhe financiare, BSH, Korrik 2003”, që 
përbën bazën metodologjike të punës për kompilimin e statistikave monetare 
dhe financiare, si dhe metadatat analitike për kompilimin e treguesve janë të 
publikuara në internet dhe mund të thuhet se nuk ka devijime nga standardi 
ndërkombëtar10. 

Në lidhje me normat e interesit, metodologjia e llogaritjes së tyre është në 
përputhje me rregulloren “Për instrumentet indirekte të politikës monetare të 
Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendim nr. 08 datë 07.02.2001, e cila 
gjendet e publikuar në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë.

Përsa i përket normave të interesit të letrave me vlerë të qeverisë, 
metodologjia e llogaritjes përcaktohet në marrëveshjet mbi “Emetimin e 
obligacioneve afatgjata të qeverisë në formë regjistrimi, datë 25.09.2002” 
dhe mbi “Emetimin e bonove të thesarit në formë regjistrimi, datë 08. 07. 
2002”.

Elementi i dytë ka të bëjë me publikimin e të dhënave të detajuara, me 
pajtueshmërinë e tyre me të dhëna të lidhura me to dhe ekzistencën e një 
kuadri statistikor të tillë, që të mundësojë kontrollet statistikore e të sigurojë 
besueshmërinë dhe korrektësinë e të dhënave.

Publikimi i treguesve të statistikave monetare dhe financiare bëhet sipas 
kuadrit të përcaktuar në “Manualin e statistikave monetare dhe financiare, 
FMN, 2000”. Sipas këtij të fundit sigurohen dhe kriteret e kontrollit për statistikat 
monetare dhe financiare brenda një periudhe kohe. Seritë për të dhënat e 
Bankës së Shqipërisë gjithashtu publikohen në “raportin statistikor mujor”.  
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2.2 STaTISTIKaT E SEKTOrIT Të jaSHTëM.

Sipas manualit dhe modulit fillestar11 të SDDS-it, hartuar nga Fondi Monetar 
Ndërkombëtar në vitin 1996, kategoritë kryesore të statistikave të sektorit të 
jashtëm ishin: bilanci i pagesave, rezervat ndërkombëtare, tregtia e jashtme, 
pozicioni ndërkombetar i investimeve dhe kurset e këmbimeve. 

Në rishikimin e dytë të këtij standardi, në dhjetor 1998, u mbështet propozimi 
për shtimin e borxhit të jashtëm si kategori statistikash për t’u kompiluar 
brenda kuadrit të sektorit të jashtëm. Më pas, në rishikimin e tretë në mars 
të vitit 2000, Fondi Monetar Ndërkombëtar vendosi një periudhë tranzicioni 
trevjeçare (deri në fund të marsit 2003) për raportimin tremujor të statistikave 
të borxhit të jashtëm, si një kategori e detyrueshme e standardit të SDDS-it. 
Këto statistika duhet të publikohen me një vonesë prej jo më shumë se një 
tremujori dhe të mbulojnë borxhin e jashtëm të qeverisë së përgjithshme, 
autoritetit monetar, sistemit bankar, sektorit privat e sektorëve të tjerë.

aktualisht, Banka e Shqipërisë kompilon dhe shpërndan të dhëna për këto 
kategori: bilancin e pagesave, tregtinë e jashtme, kurset e këmbimit dhe rezervat 
ndërkombëtare, ndërkohë që është larg plotësimit të kërkesave të SDDS-it për 
kompilimin e statistikave të pozicionit ndëkombëtar dhe borxhit të jashtëm. 

Përsa i përket statistikave të rezervave ndërkombëtare, në Bankën e 
Shqipërisë shpërndahen vetëm të dhënat mujore për mjetet e huaja neto 
të cilat përfshijnë mjetet dhe detyrimet e autoritetit monetar, publikuar nga 
Sektori i Statistikave Monetare e Financiare dhe ndryshimi i mjeteve të huaja 
neto në kuadrin e statistikave të bilancit të pagesave, publikuar nga Sektori i 
Bilancit të Pagesave. 

Ndërkohë, FMN, gjatë rishikimit të dytë të SDDS-it, në mars 1999, 
miratoi përfshirjen e një moduli të ri shpërndarjeje për statistikat e rezervës 
ndërkombëtare - moduli i të dhënave mbi rezervën ndërkombëtare dhe 
likuiditetin në valutë të huaj, si dhe përcaktoi një periudhë tranzitore që mbaronte 
në fund të marsit 2000, pas të cilës vendet anëtare kompilonin të dhënat sipas 
këtij moduli. Kjo bazë të dhënash u bë operative në tetor 2000 dhe përfshin të 
dhëna jo vetëm nga autoriteti monetar, por edhe nga qeveria. 

Në kuadrin e anëtarësimit në SDDS, për Bankën e Shqipërisë del si 
detyrë kompilimi i këtij moduli si dhe vendosja e kontakteve përkatëse 
ndërinstitucionale (me Ministrinë e Financave), për arritjen e këtij misioni. 

Në aneksin 2 paraqiten në mënyrë të përmbledhur përmasat e SDDS-it në 
lidhje me 3 kategoritë e sektorit të jashtëm, që janë më afër kërkesave të këtij 
standardi: bilancin e pagesave, tregtinë e jashtme dhe kurset e këmbimeve.   

i) Të dhënat

Bilanci i Pagesave të Shqipërisë mbulon në parim, të gjitha transaksionet 
mes rezidentëve e jorezidentëve, megjithëse disa aktivitete ilegale mbeten 
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të pambuluara. Të dhënat e bilancit të pagesave hartohen në milionë usd 
dhe klasifikohen sipas strukturës së tabelës së bilancit të pagesave dhe 
përkufizimeve të komponentëve standardë, të listuar në manualin të bilancit 
të pagesave të FMN, BPM512. Këta komponentë klasifikohen në tre kategori 
kryesore: i - Llogaria korente ku dallohen mallrat, shërbimet, të ardhurat dhe 
transfertat korente; II – Llogaria kapitale që përmban transfertat kapitale ku 
dallohen borxhi i falur dhe transferta të tjera; III - Llogaria financiare me 
pretendimet dhe detyrimet financiare të Shqipërisë ndaj jorezidentëve, të 
ndara në rezervat ndërkombëtare dhe transaksionet financiare. 

Bilanci i llogarisë korente barazohet nga bilanci neto i llogarisë kapitale 
e financiare. Tabela statistikore e bilancit të pagesave bazohet në parimin e 
regjistrimit të dyfishtë dhe mbetjet përfshihen në zërin “Gabime dhe Harresa”, 
sipas rekomandimeve të Manualit të Bilancit të Pagesave të FMN, BPM5. 
Gjithashtu, respektohet frekuenca (çdo tremujor) dhe vonesat (jo më shumë 
se një tremujor nga periudha e referimit) për publikimin e shpërndarjen e të 
dhënave.

Për shkak të burimeve jo të plota ose të dobëta të të dhënave, bëhen vlerësime 
për disa njësi të sektorit të jashtëm. Për bilancin e pagesave, rregullime bëhen 
në të dhënat e doganave për importin dhe eksportin, për vlerësimin e importit 
të mallrave kontrabandë dhe energjisë elektrike, si edhe për vlerësimin e 
importeve në bazë f.o.b.. Gjithashtu, vlerësime bëhen edhe për kompilimin 
e disa lloj shërbimeve, të ardhurave nga emigrantët dhe investimet e huaja 
direkte. Megjithatë, nuk bëhen rregullime sezonale për të dhënat financiare.  

aktualisht, po punohet në disa drejtime për të përmirësuar burimet e të 
dhënave në mënyrë që të sigurohet një mbulim sa më i gjerë i statistikave të 
bilancit të pagesave. 

Kurset e këmbimit në Bankën e Shqipërisë shpërndahen në përputhje me 
kërkesat e SDDS-it në lidhje me përmasën e të dhënave. Metodologjia aktuale 
e llogaritjes së kursit zyrtar të këmbimit zbatohet që prej datës 31 maj 2003, 
me miratimin e udhëzimit “Mbi mënyrën e llogaritjes së kursit të këmbimit në 
Bankën e Shqipërisë”. Për llogaritjen e kursit të këmbimit, sipas kësaj metode 
llogaritet mesatarja e kuotimeve të 6 bankave dhe 4 zyrave të këmbimit, 
ndërsa ajo e mëparshmja llogariste kursin mesatar të transkasioneve të kryera 
nga 6 banka dhe 4 zyra të këmbimit valutor. rritja e vëllimeve të veprimeve 
të operatorëve dhe ngushtimi i spread-it në kuotime, bëri që metoda e dytë të 
sillte një kurs këmbimi real, me më pak kosto dhe në përshtatje me praktikën 
botërore. 

Kursi i këmbimit të dollarit amerikan në raport me lekun llogaritet nga 
kuotimet e sipërpërshkruara, ndërsa kursi i këmbimit të monedhave të tjera 
llogaritet si kurs cross i kursit të këmbimit usd/lek me kursin e këmbimit të këtyre 
monedhave kundrejt dollarit amerikan, në orën 12.00 të ditës përkatëse. 

Tregtia e jashtme, në formën e statistikave e pasqyrave në lidhje me tregtinë 
e mallrave, hartohet dhe shpërndahet nga Banka  e Shqipërisë dhe Instituti 
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i Statistikave (INSTaT) në bazë të informacionit mujor të marrë Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave, e cila raporton totalin e deklaratave doganore 
të periudhës. Të dhënat regjistrohen në momentin e plotësimit  të deklaratës 
doganore. Burimi i informacionit është i njëjtë për të dyja agjencitë e 
kompilimit të këtyre të dhënave. INSTaT publikon të dhëna mujore të tregtisë 
së jashtme në lekë, sipas 21 grupmallrave të Sistemit të Harmonizuar13 dhe 
sipas 30 shteteve.  Importet publikohen në vlerën c.i.f. dhe eksportet në vlerën 
f.o.b. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë i përmbahet metodologjisë së bilancit të 
pagesave duke publikuar importet dhe eksportet e mallrave në vlerën f.o.b. 
në milionë dollarë. Në lidhje me tipin e mallrave për t’u përfshirë apo për 
t’u përjashtuar nga importi dhe eksporti tregtar,  Banka e Shqipërisë ndjek 
standardet metodologjike, të përcaktuara nga Eurostat, UN si dhe FMN.    

Për vlerësimin e importeve në vlerën f.o.b., importet në vlerë c.i.f. zhvishen 
nga kostoja e sigurimit dhe e transportit. Koeficientët për kostot e sigurimit 
dhe të transportit të mallrave sigurohen nëpërmjet vrojtimeve të tregtisë së 
jashtme. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë përdor një vlerësim për importet 
kontrabandë apo ato të nënregjistruara.  

ii) E drejta e përdorimit nga publiku

Për Bilancin e Pagesave nuk ekziston aktualisht një kalendar paraprak 
publikimesh. Mbetet si detyrë hartimi i një politike për krijimin e një kalendari 
të tillë, si dhe publikimi i tij.

Momenti i parë i njohjes së publikut me të dhënat e bilancit të pagesave 
si edhe me statistikat e tregtisë së jashtme, është publikimi i  deklaratës 
tremujore për shtyp bashkë me tabelat përmbledhëse. Publikimi i statistikave 
të tregtisë sipas 21 grupmallrave dhe shteteve bëhet çdo muaj, dy muaj 
pas muajit të referencës. Brenda tre javëve nga dalja e deklaratës per shtyp 
bëhet shpërndarja në formë elekronike dhe publikimi në faqen e internetit 
të Bankës së Shqipërisë, në bazën e të dhënave dhe në raportin statistikor, 
i cili shpërndahet në formë të printuar sipas listës së përdoruesve. Në bazë 
të kërkesave (gjithmonë pas datës së publikimit të statistikave) përdoruesve 
mund t’iu dorëzohen elektronikisht apo në kopje të printuara, të dhëna 
të publikuara sipas formatit standard.  Praktikisht, të dhënat e bilancit të 
pagesave dhe tregtisë së jashtme bëhen të përdorshme  nga të gjitha palët 
në të njëjtën kohë. 

Në lidhje me kurset e këmbimit, kërkesa për shpërndarjen e njëkohshme të 
të dhënave plotësohet nëpërmjet publikimit të kursit të këmbimit në faqen e 
Bankës së Shqipërisë dhe në faqen e reuters (NBaL) të institucionit. Ndërkohë 
që, ashtu si dhe për statistikat e tjera, nuk ekziston praktika e kalendarit 
paraprak të publikimeve.

iii) Integriteti i të dhënave

Kompilimi i të dhënave të Bilancit të Pagesave bëhet në bazë të nenit 27 
të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, sipas të cilit Banka e Shqipërisë harton 
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bilancin e pagesave të Shtetit Shqiptar, si dhe organizon dhe drejton sistemin 
e statistikave të këtij bilanci pagesash. Në këtë kuadër, kompilimi i statistikave 
të tregtisë së jashtme nga ana e Bankës së Shqipërisë rrjedh nga detyrimi i 
saj për hartimin e bilancit të pagesave të Shtetit Shqiptar. Për mbledhjen e 
informacionit në kompilimin e BP-së dhe statistikave të tregtisë së jashtme, 
si dhe përsa i përket konfidencialitetit në shpërndarjen e të dhënave, baza 
ligjore e rregullative ku mbështetet sektori është e njëjtë me atë të përdorur 
për statistikat financiare dhe është e publikuar në faqen e internetit të Bankës 
së Shqipërisë. 

Mbi këto statistika njësitë qeveritare nuk kanë të drejta përdorimi paraprak në 
të dhënat që publikohen e nuk ka as komente të këtyre njësive në lidhje me to.

Përsa i përket rregullimeve në statistikat e bilancit të pagesave, megjithëse 
përfundimtare në momentin kur publikohen, ato rregullohen vazhdimisht 
për shkak të ndryshimeve në lidhje me vlerësime paraprake, ndryshimeve të 
metodologjisë, shtimit të burimeve të reja të informacionit ose përmirësimeve 
të atyre ekzistuese. Në të njëjtën mënyrë e për të njëjtat arsye mund të ketë 
rregullime e rishikime edhe në statistikat e tregtisë së jashtme. Tabelat e 
rregulluara publikohen, por jo dokumentacioni i historisë së rregullimeve 
përkatëse. 

Gjithashtu, nuk ekziston një politikë e mirëfilltë rregullimesh që të përcaktojë 
një kalendar të saktë të rishikimeve, si dhe informimin e përdoruesve të 
statistikave të sektorit të jashtëm në lidhje me këto rishikime. Hartimi dhe 
zbatimi i kësaj politike, mbetet detyrë, në kuadrin e përmirësimit të shpërndarjes 
së statistikave të bilancit të pagesave.

Ligji “Për Bankën e Shqipërisë” i jep asaj të drejtën për llogaritjen dhe 
publikimin e kursit të këmbimit zyrtar të vendit. Për këtë të dhënë statistikore, 
njësitë qeveritare nuk kanë të drejtën e përdorimit para publikimit. Gjithashtu, 
në lidhje me rregullimet për këtë kategori të dhënash, shpërndarja e tyre është 
përfundimtare në momentin e parë të publikimit. 

iv) cilësia e të dhënave

Bilanci i pagesave të Shqipërisë hartohet në bazë të “Metodologjisë së 
bilancit të pagesave”, e cila mbështetet në standardet e “Manualit të 
Statistikave të Bilancit të Pagesave, FMN, Edicioni i Pestë, 1993”. ajo përmban 
detaje teknike të kompilimit të statistikave të bilancit të pagesave, konceptet e 
përkufizimet themelore të zërave të bilancit të pagesave si edhe orientime mbi 
burimet e informacionit që përdoren. Kjo metodologji përdoret gjerësisht nga 
sektori, por nuk publikohet. 

Në këtë kuadër, për të plotësuar kërkesat e standardit të SDDS-it, duhet bërë 
publike  metodologjia pasi të jenë pasqyruar në të ndryshimet e përmirësimet 
e bëra në vite, si dhe të jenë lënë hapësira për ndyshime në të ardhmen. 
Gjithashtu, rekomandohet edhe publikimi i shmangieve të kësaj metodologjie 
nga standardet ndërkombëtare në lidhje me këto statistika. 
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Përsa i përket publikimit të të dhënave të detajuara, statistikat e bilancit 
të pagesave janë të detajuara deri në pikën ku i lejon tërësia e burimeve 
të informacionit. Me zgjerimin e tyre pritet të ketë detajime të mëtejshme. 
Në Buletinin Statistikor të Bilancit të Pagesave dhe në seritë e agreguara, të 
publikuara në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë përfshihen të dhëna 
e seri kohore të detajuara për katër tremujorët e fundit dhe për të paktën 10 
vitet e fundit.

Statistikat e tregtisë së jashtme hartohen në bazë të rekomandimeve të 
paraqitura në “Manualin e Statistikave të Bilancit të Pagesave, FMN, 
Edicioni i Pestë, 1993”, si edhe në bazë të detajimeve të “Udhëzuesit të 
Kompilimit të Bilancit të Pagesave, FMN, 1995”. Kompilimi i të dhënave 
ndjek metodologjinë e përcaktuar në “Statistikat e Tregtisë Ndërkombëtare: 
Koncepte dhe përkufizime” (1998).

Metodologjia e llogaritjes së kurseve të këmbimit është aktualisht e publikuar 
në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë.  Përsa i përket procedurave të 
punës, po punohet për të mundësuar hedhjen dhe përpilimin elektronik të 
kuotimeve të bankave të nivelit të dytë dhe kurseve në tregun ndërkombëtar, 
që në momentin e përllogaritjes. Prania e serive kohore të kursit të këmbimit 
në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë, në “raportin Mujor Statistikor ”, 
mundëson kontrollin e tyre.

3. DETyraT që DaLIN DHE ÇëSHTjE Për T’U ZGjIDHUr

Duke pasur si qëllim përmirësimin e shpërndarjes së të dhënave për të 
arritur standardet e SDDS-it, më poshtë jepet një listë detyrash që buron nga 
shmangiet ekzistuese: 

 
• Plotësimi i ligjit me penalizimet në rast mosraportimi të subjekteve për 

qëllime statistikore. 
• Pasurimi i rregulloreve për parandalimin e shpërndarjes indirekte 

të të dhënave dhe kufizimin e të drejtës së përdorimit të të dhënave 
individuale. Njohja e personelit me rregullat e transparencës. 

• Krijimi i kushteve për kompilimin e statistikave të IIP-së e borxhit të 
jashtëm.

• Kompilimi i statistikave të rezervës ndërkombëtare sipas modulit 
“International reserves and Foreign currency Liquidity”.

• rifreskimi i metodologjisë së kompilimit të bilancit të pagesave, miratimi 
e publikimi i saj.

• Listimi, publikimi dhe rishikimi i rregulloreve lidhur me kushtet dhe 
termat në të cilat mblidhen, përpunohen dhe shpërndahen të dhënat 
statistikore.

• Shkurtimi i kohës së raportimit të bankave të nivelit të dytë, vendosja e 
afateve për fundin e vitit.

• rritja e transparencës për revizionimin e statistikave me anë të 
publikimit të kalendarëve, komenteve e dokumentacionit që shoqëron 
rregullimin.  
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• Shtrirja e mbulimit me institucionet e tjera financiare në statistikat 
monetare e financiare.

• Publikimi paraprak i kalendareve të botimeve të statistikave që prodhon 
Banka e Shqipërisë.
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 aNEKS 1: SEKTOrI FINaNcIar.

Shënime: 

1. Tabelat janë të ndërtuara sipas ndarjeve të tabelës 1. 

2. Vlerësimet e dhëna në të janë realizuar nga autorët; nga njësia e SDDS-
it  të Fondit Monetar Ndërkombëtar janë marrë konsiderata paraprake. 
Për të marrë vlerësimet reale, duhet kontaktuar me specialistët e Fondit 
Monetar Ndërkombëtar.

3.	Në	kolonën	e	tretë	të	tabelave	më	poshtë,	simboli	“√”	tregon	që	praktika	
ekzistuese është në përputhje me standardin e SDDS-it, ndërsa simboli 
“X” tregon që praktika ekzistuese nuk është në përputhje me standardin 
e SDDS-it.

I) LLOGarITë aNaLITIKE Të SEKTOrIT BaNKar
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II) LLOGarITë aNaLITIKE Të BaNKëS qENDrOrE
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Në datat 5 – 7 korrik 2005, me ftesë të Drejtorit Ekzekutiv të autoritetit Bankar 
dhe të Pagesave të Kosovës, z. Michel Svetchine,  një delegacion i Bankës së 
Shqipërisë i kryesuar nga Guvernatori, z. ardian Fullani, zhvilloi një vizitë pune 
pranë këtij institucioni. Gjatë kësaj vizite dyditore, u zhvilluan takime të shumta 
me zyrtarët më të lartë të këtij institucioni si dhe të institucioneve të tjera qendrore 
të Kosovës. qëllimi i vizitës, ishte forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit në fusha 
me interes të përbashkët. Nënshkrimi i një marrëveshjeje të re bashkëpunimi 
përbënte një ndër objektivat e tjerë të zhvillimit të kësaj vizite.

Në datën 20 korrik 2005, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani, zhvilloi një vizitë pune në Bankën qendrore Evropiane. ai u takua me 
z. jean-claude Trichet, President i BqE-së dhe me z. Lorenzo Bini Smaghi, 
anëtar i Bordit Ekzekutiv dhe Përgjegjës për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe 
Evropiane pranë këtij bordi. Takimi u fokusua mbi çështjet që kanë të bëjnë 
me zhvillimet monetare në Shqipëri, si dhe mbi sfidat që ka ndërmarrë Banka 
e Shqipërisë për zhvillimin dhe konsolidimin e sistemit bankar dhe financiar 
në Shqipëri. Në përfundim të takimit, Presidenti Trichet shprehu gatishmërinë 
e Bankës qendrore Evropiane dhe të Eurosistemit për të zhvilluar edhe më tej 
bashkëpunimin teknik me Bankën e Shqipërisë.

Në datën 22 korrik 2005, përfundoi projekti i implementimit të sistemit të 
kryqëzimit të pagesave me vlerë të vogël (automatic Electronic clearing House 
aEcH). Ky projekt synon automatizimin e shërbimit të kleringut, që Banka e 
Shqipërisë u ofron bankave të nivelit të dytë për përpunimin e pagesave të 
klientëve të tyre. Zbatimi i këtij sistemi, i realizuar me investime të teknologjisë 
bashkëkohore, do të sjellë përfitime të ndjeshme për sistemin kombëtar të 
pagesave në drejtim të rritjes së shpejtësisë, uljes së kostove dhe rritjes e 
sigurisë në përpunimin e tyre. Me këtë rast, u organizua edhe një takim, 
ku merrnin pjesë përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, si dhe përfaqësues 
e specialistë të 14 bankave të nivelit të dytë pjesëmarrëse në këtë sistem, të 
cilëve iu dha edhe çertifikata e pjesëmarrjes.

Në datën 26 korrik 2005, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti ardian 
Fullani, duke kryesuar një delegacion të Bankës së Shqipërisë, zhvilloi një 
vizitë pune pranë Bankës së Greqisë, ku u takua edhe me homologun e tij, z.  
Nicholas c.Garganas. Të dy guvernatorët patën rastin të rivlerësojnë zhvillimet 
ekonomike në Greqi dhe Shqipëri, funksionimin e sistemeve financiare të të 
dyja vendeve, si dhe të diskutojnë për mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit 
midis dy bankave qendrore, sidomos në fushën e politikës monetare dhe atë 
të mbikëqyrjes bankare. 

BaNKa E SHqIPërISë Në HarKUN KOHOr 
KOrrIK-SHTaTOr 2005

Vizitë e Delegacionit të 
Bankës së Shqipërisë pranë 
Autoritetit Bankar dhe të 
Pagesave të Kosovës

Vizitë e Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, z. 
Ardian Fullani, në Bankën 
Qendrore Evropiane

Përfundimi i implementimit 
të sistemit të kryqëzimit të 
pagesave me vlerë të vogël 

Vizitë e delegacionit të 
Bankës së Shqipërisë në 
Bankën e Greqisë
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Në datën 5 shtator 2005, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Zyrën e 
GTZ-së në Tiranë dhe Bankën Kombëtare të Bullgarisë, organizoi seminarin 
me temë: “Përvojat e Bankës Kombëtare të Bullgarisë në rrugën drejt Sistemit 
Evropian të Bankave qendrore”. Seminari u drejtua nga Profesor Michael 
Bolle, këshilltar për Bankën e Shqipërisë në emër të qeverisë Gjermane, 
si dhe zj. Daniela Bobeva, Drejtore e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe 
Integrimit Evropian, Banka Kombëtare e Bullgarisë. 

Temat e seminarit u fokusuan në probleme që kanë të bëjnë me sfidat me 
të cilat bankat qendrore ndeshen gjatë procesit të përafrimit dhe anëtarësimit 
në Bashkimin Evropian. Më konkretisht, seminari u përqendrua në ndryshimet 
institucionale dhe operacionale, që bankat qendrore duhet të kryejnë në 
kuadër të anëtarësimit në Sistemin Evropian të Bankave qendrore, si dhe në 
përafrimin e legjislacionit vendas me atë komunitar.

Në datën 26 shtator 2005, në vazhdim të qëndrimit të tij në Uashington, 
me rastin e Mbledhjes Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës 
Botërore, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, zhvilloi një 
takim me Kryetarin e Bordit të Guvernatorëve të rezervës Federale, z. alan 
Greenspan. Fillimisht, zoti Fullani bëri një ekspoze të shkurtër të zhvillimeve të 
fundit ekonomike në Shqipëri, ndërkohë që duke përfituar nga rasti shprehu 
mirënjohjen për ndihmën që rezerva Federale ka dhënë kohët e fundit, 
veçanërisht në drejtim të përsosjes së mëtejshme të mbikëqyrjes bankare.  
Gjatë bisedës nga ana e të dy guvernatorëve u arrit në përfundimin se 
ekzistojnë mundësi të mëtejshme për të ofruar asistencë në këtë drejtim. 

Në datat 22-26 shtator 2005, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe 
njëkohësisht Guvernator i Shqipërisë pranë Fondit Monetar Ndërkombëtar, z. 
ardian Fullani, duke kryesuar delegacionin e Bankës së Shqipërisë, mori pjesë 
në Mbledhjen Vjetore të Grupit të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit të tij në Uashington, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, zhvilloi takime të shumta me përfaqësues të lartë të FMN, BB, 
rezervës Federale dhe të FSVc. Në takimet e zhvilluara me përfaqësues të 
FMN dhe të BB, pala shqiptare u përfaqësua me pjesëmarrjen e përbashkët 
të Ministrit të Financave, zotit ridvan Bode dhe të Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, zotit ardian Fullani.

Në të gjitha takimet, nga të dyja palët iu kushtua vëmendje e veçantë 
ecurisë së mëtejshme të marrëdhënieve midis FMN-së dhe Shqipërisë. Nga 
pala shqiptare, në unison të plotë, iu kërkua FMN-së që të fillojë sa më 
shpejt bisedimet me autoritetet përkatëse për një marrëveshje të re afatmesme 
bashkëpunimi midis FMN-së dhe Shqipërisë.

Një rëndësi të veçantë kishte edhe nënshkrimi i marrëveshjes me Bankën 
Botërore “Për administrim dhe konsulencë të investimit të rezervës valutore”, e 
cila përveç ekspertizës në administrim do të sjellë edhe asistencë e programe 
kualifikuese për personelin teknik të Bankës së Shqipërisë. Ndërsa, në datën 

Seminari me temë “Përvojat 
e Bankës Kombëtare të 

Bullgarisë në rrugën drejt 
Sistemit Evropian të Bankave 

Qendrore”

Takimi i Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, z. 

Ardian Fullani me z. Alan 
Greenspan, Kryetar i Bordit 

të Guvernatorëve të FED

Veprimtari të Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, 

z. Ardian Fullani gjatë 
zhvillimit të Mbledhjes 
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23 shtator 2005, Departamenti i Thesarit të Bankës Botërore, në bashkëpunim 
me Departamentin Monetar dhe Financiar të FMN, organizuan Forumin e 
Guvernatorëve mbi administrimin e rezervave valutore, ku z. Fullani moderoi 
panelin me temë “Përbërja e monedhave në rezervën valutore, kapitali dhe 
rregullat e shpërndarjes së fitimit”. 

Në datën 28 shtator 2005, Banka Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim 
(BErZH) me ndihmën financiare të Ministrisë Zviceriane për Çështjet 
Ekonomike, organizoi në Londër një konferencë ndërkombëtare të nivelit të 
lartë me temë “remitancat në ekonomitë në tranzicion: Çështjet kryesore dhe 
implikimi i politikave”. qëllimi i kësaj konference ishte trajtimi i problemeve 
kryesore që lidhen me remitancat, si dhe diskutimi i praktikave të vendeve të 
ndryshme mbi korridoret e transferimit të remitancave. Pjesëmarrës në këtë 
konferencë ishin përfaqësues të lartë të BErZH-it, drejtues të bankave qendrore, 
si dhe ekspertë të institucioneve të ndryshme financiare ndërkombëtare. 

Në këtë konferencë, z. ardian Fullani  mbajti një fjalim me temë “Çështje 
kryesore lidhur me politikat e remitancave në ekonomitë në tranzicion: 
pikëpamje nga një vend pritës”, ku paraqiti përvojën shqiptare në lidhje me 
remitancat, si dhe parashtroi disa sugjerime mbi përmirësimin e përdorimit 
dhe efikasitetit të tyre në ekonominë shqiptare.

Konferencë e organizuar 
nga BERZH me temë 
“Remitancat në ekonomitë 
në tranzicion: Çështjet 
kryesore dhe implikimi i 
politikave”
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OPEracIONET MONETarE

Në datën 13.07.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 56 rregulloren “Mbi transaksionet e shitblerjeve me të drejta 
të plota”. Transaksionet shitje-blerje me të drejta të plota në tregun e hapur 
i referohen operacioneve të Bankës së Shqipërisë për shitblerjen me të drejta 
të plota në treg të bonove të thesarit me afat maturimi deri një vit dhe me 
periudhë të mbetur në maturim jo më pak se shtatë ditë, dhe të letrave të tjera 
me vlerë. Këto operacione kryhen me qëllim të administrimit të likuiditeteve 
dhe të normave të interesit. 

Në datën 13.07.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 57 rregulloren “Për kredinë lombard”. qëllimi i kredisë 
lombard është plotësimi i nevojave afatshkurtra për likuiditet të bankave të 
nivelit të dytë. ajo përfaqëson instrumentin më të fundit kreditues për sistemin 
bankar dhe njëkohësisht është kredia më e shtrenjtë në dispozicion të bankave 
të nivelit të dytë.

Në datën 13.07.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 58 rregulloren “Për depozitën njëditore”. Depozita njëditore 
përfaqëson një instrument afatshkurtër investimi për bankat e nivelit të dytë. 
ajo ka për qëllim rregullimin e nivelit të likuiditetit në sistemin bankar dhe 
stabilizimin e normave të interesit në tregun e parasë. 

Në datën 13.07.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 59 rregulloren “Për kredinë njëditore”. Kredia njëditore 
përfaqëson një instrument afatshkurtër borxhi në dispozicion të bankave të 
nivelit të dytë. ajo është një kredi plotësisht e garantuar, e cila ka për qëllim 
të shtojë likuiditetin në sistemin bankar dhe të ndihmojë në administrimin e 
normave afatshkurtra të interesit.

Në datën 13.07.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 60 rregulloren “Për vendosjen e komisionit në sportelet e 
Bankës së Shqipërisë për bonot e thesarit”. Ky komision do të llogaritet mbi 
bazën e kostos marxhinale dhe do të jetë i njëjtë për të gjithë pjesëmarrësit 
në tregun primar të bonove të thesarit dhe në të gjitha sportelet e Bankës së 
Shqipërisë në Tiranë dhe në degët e Bankës së Shqipërisë në rrethe. 

Në datën 31.08.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendim nr. 71, udhëzimin  “Mbi mënyrën e llogaritjes së kursit të këmbimit 
të lekut, në Bankën e Shqipërisë”. qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i 
mënyrës së llogaritjes së “fiksit” për efekte të përftimit  të një niveli të vetëm 
reference të kursit të këmbimit të lekut, i cili më pas mund të përdoret nga 

NGjarjET jUrIDIKE, KOrrIK-SHTaTOr 2005
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të interesuarit për qëllime statistikore, krahasuese, kontabilizuese, vlerësuese 
dhe tregtuese.

Në datën 14.09.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
në parim me vendimin nr.75 “Marrëveshjen me Bankën Botërore (IBrD) për 
administrimin dhe konsulencën e investimit të rezervës valutore”. Nëpërmjet kësaj 
marrëveshjeje, Banka e Shqipërisë do të bëhet pjesë e Programit Këshillues për 
administrimin e rezervave Valutore, i cili u ofron bankave qendrore të vendeve 
të ndryshme asistencë teknike në fushën e administrimit të rezervave valutore. 

MBIKëqyrja BaNKarE

Në datën 31.08.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 68 rregulloren “Për mbikëqyrjen e konsoliduar”. Mbikëqyrja e 
konsoliduar vlerëson pozicionin ndaj rrezikut/rreziqeve jo vetëm të veprimtarisë 
së shoqërisë, por edhe të veprimtarisë së filialeve dhe të pjesëmarrjeve të saj. 
Subjekte të kësaj rregulloreje, janë të gjitha subjektet e licencuara nga Banka 
e Shqipërisë.

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 03.08.2005, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 552 “Për 
miratimin e instrumentit të angazhimit të republikës së Shqipërisë në shtesën 
e burimeve të IDa-s “Plotësimi i katërmbëdhjetë””. Shtesa e kuotës prej 652 
182 lekësh do të përballohet nga buxheti i vitit 2005, miratuar për Ministrinë 
e Financave. 

Në datën 01.09.2005, Presidenti i republikës së Shqipërisë miratoi dekretin 
nr. 4644 “Për thirrjen e Kuvendit të republikës së Shqipërisë”. Në bazë të këtij 
dekreti, mbledhja e parë e legjislaturës së 17-të të Kuvendit të republikës së 
Shqipërisë thirret ditën e premte, datë 02.09.2005, ora 18.00.

Në datën 03.09.2005, Presidenti i republikës së Shqipërisë miratoi dekretin 
nr. 4645 “Për emërimin e Kryeministrit”. Në bazë të këtij dekreti, zoti Sali 
Berisha emërohet në detyrën e Kryeministrit të republikës së Shqipërisë, pas 
propozimit të shumicës parlamentare. 

Në datën 07.09.2005, Këshilli i Ministrave miratoi udhëzimin nr.1 “Për 
kriteret e veçanta të marrjes në punë dhe deklarimin e pasurisë së nëpunësve 
të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave”. 
Përcaktimi i këtyre kritereve, bëhet me qëllim që të sigurohet një administratë 
e aftë profesionalisht, e pavarur dhe me integritet  të lartë moral, nëpërmjet 
procedurave transparente përzgjedhëse dhe të mbështetura në kritere tërësisht 
profesionale.  
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DrEjTIMI I BaNKëS Së SHqIPërISë
30 SHTaTOr 2005

KëSHILLI MBIKëqyrëS

ARDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBRAHIMI   Zëvendëskryetar 
LIMOS MALAj    Anëtar 
SULO HADëRI    Anëtar 
TONIN KOLA   Anëtar 
TEFTA ÇUÇI    Anëtare 
KSENOFON KRISAFI   Anëtar 
ADRIAN CIVICI    Anëtar 
ELISABETA GjONI   Anëtare

GUVErNaTOrI

ARDIAN FULLANI 

KaBINETI I GUVErNaTOrIT

GENC MAMANI

ZëVENDëSGUVErNaTOrëT

FATOS IBRAHIMI  -   Zëvendësguvernator i Parë 
LIMOS MALAj  -    Zëvendësguvernator i Dytë 

INSPEKTOrI I PërGjITHSHëM

ELSA BIZHGA 

DEParTaMENTET DHE NjëSITë E TjEra 

GRAMOZ KOLASI  Departamenti i Politikës Monetare 
ERjON LUÇI  Departamenti i Kërkimeve 
MARjAN GjERMENI  Departamenti i Operacioneve Monetare 
KLODION SHEHU  Departamenti i Mbikëqyrjes 
SONILA TAÇI  Departamenti i Emisionit 
MARSEDA DUMANI Departamenti i Kontabilitetit dhe i Pagesave 
XHILDA DELIANA   Departamenti i Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikave 
DASHAMIR HALILAj  Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe juridik 
INA KRAjA  Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun 
AGRON SKëNDERAGA Departamenti i Shërbimeve Logjistike 
ALFONS THEKA   Shtypshkronja

DEGëT 

ERMIRA ISTREFI   Shkodra 
VALENTINA DEDjA  Elbasani
ANILA THOMAj   Gjirokastra 
LILjANA ZjARRI   Korça 
SHPRESA MEÇO  Lushnja 
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BaNKa DHE DEGë Të BaNKaVE Të HUaja

�. BANKA ITALO – SHQIPTARE SH.A
Licenca nr.�/�996, datë �7.07.�998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.89, datë 
�8.06.�998. Çertifikata nr. � “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori : Giovanni BOGANI
Adresa:  Rruga e Barrikadave, Nr.70, Tiranë.
Tel. Central: 23 56 97, 23 56 98, 22 62 62.
Faks:  23 30 34.

2. BANKA RAIFFEISEN SH.A
Licenca nr.2/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�63, datë 
��.�2.�998. Çertifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Steven GRUNERUD
Adresa:  Rruga e Kavajës, Tiranë.
Tel. Central: 22 45 40, 22 26 69, 22 54 �6.
Faks:  22 35 87, 22 36 95, 22 40 5�.

3. BANKA E BASHKUAR E SHQIPëRISë SH.A
Licenca nr.3/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�65, datë 
��.�2.�998.
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/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�64, datë 
0�.�2.�998. 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 5�.
Faks:  23 05 66.
Email:  db@albaniaonline.net ; dardaniabank@hotmail.com

5. BANKA KOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.6/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�62, datë 
��.0�.�999. Çertifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë. 
Tel:  25 09 55. 
Faks:  25 09 56.

LISTa E SUBjEKTEVE Të LIcENcUara NGa BaNKa E 
SHqIPërISë

* Deri në 3� mars 2005. 
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6. BANKA TIRANA SH.A
Licenca nr.07, datë �2.09.�996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
�2.09.�996. Çertifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Dimitrios FRANGETIS 
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Nr.55/�, Tiranë.
Tel. Central: 23 34 4�/42/43/44/45/46/47. 
Faks:  23 34�7.

7. BANKA KOMBETARë E GREQISë - DEGA TIRANë
Licenca nr.08, datë 25.��.�996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.4, datë 
�4.03.�996. Çertifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Spiro BRUMBULLI 
Adresa:  Rruga e Durrësit, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel. Central: 23 36 2�/22/23/24.
Faks:  23 36 �3.

8. BANKA NDëRKOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.09, datë 20.02.�997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
30.04.�996. Çertifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ooi Kooi KEAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel. Central: 23 75 67/68/69.
Tel/Faks: 23 75 70. 

9. DEGA Në TIRANë E BANKëS ALPHA
Licenca nr.�0, datë 07.0�.�998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.0�/03/96, 
datë 27.�2.�997. 
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 76/77.     
Tel/Faks: 23 2� 02.

�0. BANKA AMERIKANE E SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr.��, datë �0.08.�998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�05, datë 
�0.08.�998. Çertifikata nr.�0 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Lorenzo RONCARI
Adresa:   Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 83�9, Tiranë.
Tel.:  24 87 53/54/55/56.
Tel/Faks: 24 87 62.

��. BANKA PROCREDIT SH.A.
Licenca nr. �2, datë �5.03.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
03.03.�999. Çertifikata nr. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ralf REITEMEIER
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2395, Tiranë.
Tel:  27 �2 72/73/74/75.
Tel/Faks:  27 �2 76.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�54 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �55

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�54 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �55

�2. BANKA E PARë E INVESTIMEVE SH.A - DEGA TIRANë 
Licenca nr. �3, datë �6.04.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.45, datë 
�3.04.�999. Çertifikata nr. �2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Martin Tsvetkov BOGDANOV 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel:  35 64 23, 35 64 24.
Tel/Faks: 35 64 22.

�3. BANKA EMPORIKI – SHQIPëRI SH.A.
Licenca nr. �4, datë 28.�0.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�05, datë 
�9.�0.�999. Çertifikata nr. �3 “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.

�4. BANKA E KREDITIT Të SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr. �5, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë 
28.08.2002. Çertifikata nr. �4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Kamal Abdel MONEIM
Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Al-Kharafi Group Administration Building, 

Kati �&2, Tiranë.
Tel.:  27 2� 68; 27 2� 62.
Tel/Faks:   27 2� 62. 
E-mail:   creditbkalb@icc-al.org 

�5. BANKA “CREDINS” SH.A. 
Licenca nr. �6, datë  3�.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.03.2003. Çertifikata nr. �5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.2� Tiranë.
Tel:    22 29 �6; 23 40 96.

�6. BANKA POPULLORE SH.A.
Licenca nr.�7, datë  �6.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.06, datë 
��.02.2004. Çertifikata nr.�6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Edvin Libohova 
Adresa:  Rruga ‘’Donika Kastrioti’’, Pall.��/�, Kati I, Tiranë.
Tel:    27 27 88/89/90/9�.
Faks:  27 27 8�



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �57

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �57

SUBjEKTE jOBaNKa

�. UNIONI FINANCIAR I TIRANëS SH.P.K. (UFT) 
Licenca nr.�, datë 08.�2.�999, 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.�8, Tiranë.
Tel:  25 06 53. 
Faks:  25 06 54

2. DINERS CLUB ALBANIA SH.P.K. 
Licenca nr.2, datë 09.�0.2000, 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 �8.04.200�, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar. 

Pronësia :  Shtetërore.
Drejtore : Luiza Hoxha
Adresa:   Rruga “Reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.
Tel:  22 23 �5. 

4. “CREDINS” SH.A. TIRANë 
Licenca nr. 4, datë �3.06.200�, 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.2�, Tiranë.
Tel:   22 29 �6; 23 40 96. 

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.�2, Tiranë. 
Tel:  25 06 33.
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6. “AK – INVEST” SH.A. 
Licenca nr.7, datë 03.�2.2003, 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 0� 47.

7. TIRANA LEASING SH.A.  
Licenca nr. 8, datë 08.��.2004 

Drejtori : Fatos Aliaj
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, Pall. “Samos Tower”, Kati II, Zyra 2/� B, Tiranë.
Tel:  26 97 05/06.
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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.)

�. FONDI I FINANCIMIT RURAL
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 207, datë 28.04.�999.
Objekti i veprimtarisë: Financimi i zonave rurale.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr.�843, datë 0�.08.2000.

Drejtore: 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/�, datë �9.0�.200�.

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

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

Drejtori   james Reiff. 
Adresa:  Rruga “Gjin Bue Shpata”, Nr. 7/�, Tiranë.
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Zyra Të KëMBIMEVE VaLUTOrE

�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “jOARD”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �, datë 0�.�0.�999.
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 0�.�0.�999.
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 0�.�0.�999.
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 0�.�0.�999.
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, “Pall. Shallvare”, Shk. 2/�8, 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 0�.�0.�999.
Adresa:  Agjencia �: Rruga “Islam Alla”, Nr.�, 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 “EXCHANGE”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 08, datë 24.��.�999.
Adresa: Rruga e Durrësit, Nr. �70, Tiranë dhe Rruga “Reshit Çollaku”, Pallati 

Shallvare, Shk.2, Ap. 42, Tiranë
Kambistë:  Ivan Pavllovski, Ervis Myftari.

7. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “UNISIX”  SH.P.K., KORÇë
Licenca:  Nr. 09, datë 26.��.�999.
Adresa:  Bulevardi “Republika”, Pall.4, Korçë.
Kambistë:  Pandi Cunoti, Ernest Golka, Nikolin Bicka, Eli Bode.

8. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “EKSPRES j & E”  SH.P.K., DURRëS
Licenca:  Nr. �0, datë 26.��.�999.
Adresa:  Lagja ��, Rruga “Prokop Meksi” (pranë  Hotel “Durrësi”),  Durrës. 
Kambistë:  Kostandin Ekonomi, Entela Ekonomi.

9. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ILIRIA ‘98” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �2, datë 25.02.2000.
Adresa:  Sheshi “Skënderbej”, Teatri i Kukullave, Tiranë.
Kambistë:  Edmond Ymeri, Ali Topalli, Ilir janku.   
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�0. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “SERXHIO” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. �4, datë 07.04.2000.
Adresa:   Lagja “Luigj Gurakuqi”, Rruga ”�� Nëntori”, Pall. 70, Nr.�4, Elbasan. 
Kambistë:  Amarildo Canoku.

��. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALBTUR” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �5, datë 07.04.2000.
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Pall. 32, Shk.� (përballë Bankës Tirana), Tiranë.
Kambistë:  Albert Rahmani, Artur Rahmani.
 
  
�2. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “R & M” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �6, datë 22.05.2000.
Adresa:  Rruga “Punëtorët e Rilindjes”, Pall.�82, Tiranë.
Kambistë:  Edmond Stepa, Miranda Stepa.

�3. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “TEUTA 2000”  SH.P.K., DURRëS
Licenca:  Nr. �7, datë 22.05.2000.
Adresa:  Lagja 4, Rruga “Skënderbej”, Ap. 950,  Durrës.
Kambistë:  Qemal Hoxha, Arben Çuni.

�4. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “T & E”  SH.P.K., DURRëS
Licenca:  Nr. �8, datë ��.06.2000.
Adresa:   Lagja 4, Rruga “9 Maji”, Durrës. 
Kambist:  Shpëtim Hysa.

�5. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “SHIjAK 2000”  SH.P.K., SHIjAK
Licenca:  Nr. �9, datë 24.��.2000.
Adresa:  Lagja “Popullore”, Shijak. 
Kambistë:  Nazmi Ademi, Farije Ademi.

�6. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “R & T”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 20, datë 20.�2.2000.
Adresa:  Bulevardi “Zogu I” (pranë BPI-së), Tiranë. 
Kambist:  Renis Tershana. 

�7. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “MANUSHI” SH.P.K., TIRANë 
Licenca:  Nr. 22, datë �8.04.200�.
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit VEVE, Tiranë.  
Kambist:  Roland Manushi.

�8. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “UNIONI SELVIA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca:  Nr. 23, datë 2�.05.200�.
Adresa:  Godina 2-katëshe në krah të Postës Qendrore, Kati I, Tiranë.  
Kambistë:  Leonat Zenelaj, Gani Xhaja.

�9. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “KALENjA”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 24, datë 29.06.200�.
Adresa:  Rruga e Kavajës (pranë Ambasadës Turke), Tiranë.  
Kambistë:  Hair Shametaj, Fatmir Shametaj.

20. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “TILBA”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 25, datë 30.09.200�.
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Adresa:  Lagja “Luigj Gurakuqi”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Njësia nr.�2, 
Elbasan.

Kambistë:  Kristaq Bako, Vjollca Bako. 

2�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ANAGNOSTI”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 26, datë 3�.�0.200�.
Adresa:  Zyra �: Bulevardi “Zogu I”, Pall. 97, Shk.3, Ap, 28, Tiranë.
Kambistë:  jani Anagnosti, Odise Anagnosti, Edlira Anagnosti.
  Zyra 2: Rruga “Kajo Karafili”, Nr.�� Tiranë.
Kambist:  Fredi Cami.

22. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “KO-GO”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 27, datë �2.��.200�.
Adresa:  Rruga “Vaso Pasha”, Pall.�6, Shk.2, Ap. 9, Tiranë.  
Kambistë:  Mihal Konomi, Përparim Goxhaj. 

23. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALB- FOREX”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 28, datë 22.��.200�.
Adresa:  Agjencia �: Rruga “Abdyl Frashëri, Nr.3, Tiranë.
Kambistë:  Almir Duli, Agim Xhemo.
Agjencia 2:  Rruga “Mine Peza”, Pall. �02, Shk.� (pranë Bar “Grand”), Tiranë. 
Kambist:  Fatmir Baholli.

24. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “L&N”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 29, datë 22.��.200�.
Adresa:  Rruga “Muhamet Gjollesha”, ish Gjelltorja tek sheshi ATATURK, Tiranë.
Kambist:  Leonora Mihalcka.

25. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “EXHANGE ALOG”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 3�, datë   22.��.200�.
Adresa:  Rruga “Mine Peza” (përballë Selisë së Vatikanit), Tiranë.  
Kambistë:  Almida Sterio, Fatmir Tafaj, Eduard Andoni, Elida Hasamemi.

26. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BASHKIMI 200�”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 35, datë �2.�2.200�.
Adresa:  Rruga e Kavajës (Pastiçeri “Rinia”), Tiranë.  
Kambistë:  Bashkim Shametaj, Luan Shametaj, Ilir Mesini.

27. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARjON 2002”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 36, datë �4.�2.200�.
Adresa:  Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi ”Qemal Stafa”, Pall. 9-

katësh, Elbasan.
Kambistë:  Arben Kovaçi, Besnik Lulja. 

28. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALAKTH”  SH.P.K.,  TIRANë
Licenca:  Nr. 42, datë �8.0�.2002.
Adresa:  Rruga e Dibrës, Nr.�05/�, Tiranë.
Kambistë:  Kosta Papa, Arben Memko, Lorenc Konomi, Thoma Konomi, Aleko Plaku.

29. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “FORMAT”  SH.P.K.,  TIRANë
Licenca:  Nr. 43, datë 2�.0�.2002.
Adresa:  Rruga e Durrësit, Pall.85, Shk.�, Ap.�, Tiranë.
Kambistë:  Diana Lemi, Egon Sinani. 
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30. 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.

3�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BESA 200�”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 46, datë �5.02.2002.
Adresa:  Rruga “Myslym Shyri”, Nr.25,Tiranë.
Kambistë:  Belul Lleshi, Vladimir Avda, Mimoza Avda. 

32. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “MARIO”  SH.P.K., SARANDë
Licenca:  Nr. 47, datë �4.03.2002.
Adresa:  Lagja �, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.
Kambistë:  Vangjel Gramozi, Blerim Dhima. 

33. 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. 

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

35. 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.  

36. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FIER”  SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. 5�, datë 08.05.2002.
Adresa:  Lagja “�5 Tetori”, Rruga “Kastriot Muça”, Fier.
Kambistë:  Gjergj Dulaj (administrator).

37. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “TAXI EKSPRES” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 52, datë 20.05.2002.
Adresa:  Rruga “Sami Frashëri”, nr. �� (pranë shkollës “Edith Durhan”),
 Tiranë.
Kambistë:  Arben Sharra, Sokol Kaleci.

38. 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.

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



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�62 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �63

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

�62 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �63

40. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “UNIONI BALLSH” SH.P.K., BALLSH 
Licenca: Nr. 57, datë ��.09.2002.
Adresa:  Rruga “8 Nëntori”, Ballsh.
Kambistë: Luan Zenelaj, Lavdimir Zenelaj.

4�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ESLULI” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 58, datë �7.�0.2002.
Adresa:  Rr. “Reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Shk.4/�, Tiranë.
Kambistë: Selim Luli, Kleomen Gjiknuri.

42. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “DENI&KRISTI-2002” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 6�, datë 02.06.2003.
Adresa:  Rruga “Myslym Shyri”, Pall.60, Ap.3, Tiranë.
Kambist:  Maksim Çeku.

43. 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).

44. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BILLI” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 63, datë �6. 02.2004.
Adresa:  Sheshi “Wilson”, Pallati i ri në kryqëzimin e Tiranës së Re.
Kambist:  Sybi Cenolli (themelues dhe administrator).

45. 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, Bukurosh jaho (administratorë).

46. 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. 

47. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARIABA” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 67, datë 07.06.2004.
Adresa:  Rruga “Abdyl Frashëri”, pranë Librit Universitar, Kati I, Shk.5, Tiranë. 
Kambistë: Agim Xhemo (administrator), Astrit Hado.

48. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALBACREDITS” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 68, datë �3.07.2004.
Adresa:  Rruga “Murat Toptani”, Pallati �2 katësh, Tiranë.
Kambistë: Ermira Skënderi (administratore), Engjëll Skënderi, Burhan Kodra.

49. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALB-KREDIT” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr.69, datë �9.07.2004.
Adresa:  Rruga “Kongresi i Përmetit”, Nr.2, Tiranë. 
Kambistë: Arben Cani (administrator), Vasil Marto, Rudina Muskaj, Teuta 

Koltarka, Hajredin Toca, Valbona Kadriu.
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50. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “IDEA - 2” SH.P.K., KAVAjë
Licenca:  Nr. 70, datë 02.09.2004
Adresa:  Lagja nr.2, Rruga “�0 korriku”, Kavajë. 
Kambist:  Taulant Karkini (administrator).

5�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “O & G” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 7�, datë 30.09.2004
Adresa:  Rruga e Kavajes, përballë Kishës Katolike, Tiranë 
Kambistë: Prandvera Ago (administratore), Teuta Broqi. 

52. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “OMEGA” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 72, datë 20.�2.2004
Adresa:  Rruga “Abdyl Frashëri”, Pallati �, Shk. 2, Ap. �0, Tiranë.
Kambistë: Mihallaq Peko (administrator). 

53.  ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ELBA 2005” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 73, datë 28.04.2005
Adresa:   Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet Agimi, nr. �6, Tiranë.
Kambistë:  Kujtim Elbasani (administrator). 

54.  ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “jONADA – 05” SH.P.K., TIRANë
Licenca:            Nr. 74, datë 27.06.2005
Adresa:             Rruga “Kavajës”, Pallati �85, Shk. 2, Ap. 09, Tiranë.
Kambistë:         Liliana Zyfi (administrator), Pëllumb Zyfi.

55. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BASHA – N.B.” SH.P.K., ELBASAN
Licenca nr.  Nr. 75, date 08.07.2005
Adresa:  Lagja “Shënkoll”, rruga “Thoma Kaleshi”, pallati ��0, shk. �, 
  kati i parë, Elbasan.
Kambistë: Nashifer Basha, Çlirim Basha, Sonila Alla.

56. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ÇELA 2005” SH.P.K., LUSHNjë
Licenca nr.  Nr. 76, datë 02.08.2005
Adresa:  Lagja “Çlirim”, Lushnjë.
Kambistë: Bledar Çela.

57. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “I & K 2005” SH.P.K., LEZHë
Licenca nr.  Nr. 77, datë 09.09.2005
Adresa:  Lagjia “Beselidhja”, Pll. 73, Lezhë.
Kambistë: Ilir Malaj.
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UNIONET E SHOqërIVE Të KUrSIM-KrEDITIT

�. UNIONI I SHOQëRIVE Të KURSIM-KREDITIT “jEHONA” TIRANë
Licenca:  Nr.�, datë 27.06.2002.
Adresa:  Rruga “Kajo Karafili”, nr.26/�       
Kryetar i bordit drejtues: Vojsava Rama.
Anëtare të këtij unioni janë 4� 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-kreditit”.

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.

Zyra Të PërFaqëSIMIT Të BaNKaVE Të HUaja

�. ZYRA E PëRFAQëSIMIT Të BANKëS POPULLORE PULIEZE  Në SHQIPëRI.
Licenca:  Nr.�, datë 02.07.2003.
Adresa:  Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, Kati III, Tiranë.
Përfaqësuesi: Pasquale Guido Vergine.
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