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DEKLaraTa E POLITIKëS MONETarE Për 
gjaShTëMUjOrIN E DyTë Të vITIT 2005
jaNar 2006

I. FjaLa E gUvErNaTOrIT

gjashtëmujori i dytë i vitit 2005 shënoi, në përgjithësi, një periudhë të 
favorshme për zhvillimin ekonomik të vendit. Ekonomia shqiptare ka vijuar të 
zgjerohet, siç dëshmohet nga rritja vjetore e vëllimit të shitjeve, nga rritja e 
numrit të të punësuarve, nga rritja mjaft e shpejtë e kreditimit të ekonomisë 
dhe nga rritja e të ardhurave fiskale. Për më tepër, rritja ekonomike është 
zhvilluar në kushtet e kontrollit të inflacionit dhe të deficitit buxhetor brenda 
vlerave të programuara, duke mos cënuar ekuilibrat dhe raportet kryesore 
makroekonomike. gjithashtu, pozicioni i jashtëm i vendit është përmirësuar 
më tej dhe kursi i këmbimit ka qenë i qëndrueshëm.

rritja ekonomike gjatë vitit 2005 është favorizuar edhe nga përmirësimi i 
klimës ekonomike në nivel global. Ekonomia botërore ka vazhduar të rritet 
me ritme relativisht të shpejta, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit. Sipas 
parashikimeve të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja e ekonomisë 
botërore për vitin 2005 pritet të jetë në nivelin 4.3 për qind, e ndikuar 
veçanërisht nga rritja ekonomike e ShBa-së, azisë dhe japonisë. gjithashtu, 
kushtet financiare në nivel botëror kanë qenë pozitive për financimin e aktivitetit 
ekonomik, megjithë rritjet e normave të interesit nga dy bankat qendrore më 
të rëndësishme, FED dhe BQE.

Në retrospektivë, gjashtëmujori i dytë i vitit mund të shihet si një periudhë prove 
për qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike dhe të ekuilibrave makroekonomikë. 
gjashtëmujori i dytë u hap me një periudhë të gjatë paselektorale, e cila 
ndikoi në një përqëndrim më të madh të deficitit buxhetor në këtë periudhë 
dhe në rritjen e paqartësisë në treg. Pjesërisht si rezultat i veprimit të faktorit 
të mësipërm, sistemi bankar u përball me mungesë likuiditeti, e cila solli 
tendenca rritëse për yield-in e bonove të thesarit, në prani të një volatiliteti të 
lartë. Më tej, aktiviteti ekonomik u gjend nën efektin e mungesës së energjisë 
elektrike, e cila ndikoi drejtpërdrejt prodhimin dhe solli vështirësi financiare 
për bizneset në formën e kostove më të larta. Nga ana tjetër, rritja e çmimit të 
naftës në tregun botëror forcoi impulset inflacioniste, duke përforcuar efektin 
negativ të shkaktuar prej situatës së rënduar energjitike. 

Situata e zgjatur paszgjedhore dhe zvogëlimi i stimulit fiskal të tremujorit 
të dytë, kanë ndikuar në ngadalësimin e ritmit të rritjes ekonomike gjatë 
tremujorit të tretë, ndërkohë që situata e rënduar energjitike, e cila kulmoi në 
tremujorin e katërt, frenoi më tej aktivitetin ekonomik gjatë kësaj periudhe. Në 
këto kushte, Banka e Shqipërisë vlerëson se ekonomia është rritur në terma 
realë edhe gjatë vitit 2005, rritje e cila gjithsesi është pak më e ulët se niveli i 
parashikuar prej 6 për qind. Duke konfirmuar tendencat e vëna re gjatë viteve 
të fundit, rritja ekonomike është mbështetur nga dinamizmi i sektorit privat, 
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veçanërisht në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit. Zhvillimet faktike të 
gjashtëmujorit dhe situata aktuale ekonomike tregojnë se impakti i faktorëve 
të jashtëm në treguesit kryesorë makroekonomikë ka rezultuar i kufizuar dhe 
kalimtar. Kjo përbën një sinjal inkurajues për konsolidimin e faktorëve të rritjes 
ekonomike dhe të ekuilibrave makroekonomikë.

Zhvillimet fiskale kanë ecur përgjithësisht brenda linjave të parashikuara 
gjatë vitit 2005, duke vazhduar tendencat e konsolidimit fiskal. Shpenzimet 
buxhetore dhe deficiti buxhetor kanë qenë brenda parametrave të programit 
buxhetor, çka ka kontribuar në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe 
në kontrollin e presioneve inflacioniste. Sipas të dhënave të Ministrisë 
së Financave, deri në muajin nëntor, janë mbledhur 97.8 për qind e të 
ardhurave të planifikuara dhe janë realizuar rreth 93 për qind e shpenzimeve 
të programuara. Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor arriti në nivelin më 
të ulët të 7 viteve të fundit në raport me prodhimin e brendshëm bruto, duke 
lehtësuar barrën që ai paraqet për burimet financiare të ekonomisë. gjithsesi, 
duke u nisur edhe nga eksperienca e këtij viti, Banka e Shqipërisë gjykon se 
ka nevojë për një njëtrajtshmëri më të madhe në shpërndarjen dhe zbatimin 
në kohë të programit fiskal. 

gjithashtu, nevojat e zhvillimit të vendit kërkojnë një vëmendje më të madhe 
në drejtim të respektimit të planit të shpenzimeve kapitale, të cilat, ashtu si 
dhe vitet e shkuara, vazhdojnë të regjistrojnë shkallë të ulët realizimi. rritja 
ekonomike ka krijuar premisa për përmirësimin e tregut të punës, i cili, edhe 
gjatë vitit 2005, ka ndjekur ecurinë pozitive të viteve paraardhëse. Norma e 
papunësisë shënoi vlerën 14.2 për qind në tremujorin e tretë, duke arritur në 
nivelin më të ulët të viteve të fundit. 

Sektori i jashtëm i ekonomisë është karakterizuar nga një aktivitet intensiv, 
duke u reflektuar në rritjen e transaksioneve korente dhe kapitale. vëllimi i 
përgjithshëm i eksporteve dhe i importeve, gjatë periudhës korrik-shtator 2005, 
ishte rreth 650 milionë euro ose rreth 12 për qind më i lartë në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Megjithëse deficiti tregtar shënoi një rritje 
vjetore prej 16 për qind në tremujorin e tretë, duke arritur në vlerën 382 milionë 
usd, flukset hyrëse të kapitalit e kanë mbuluar tërësisht atë, duke mundësuar 
edhe rritjen e rezervave valutore. Bilanci i pagesave u mbyll me një suficit prej 
33.7 milionë eurosh gjatë tremujorit të tretë të vitit 2005, duke bërë që niveli i 
rezervës valutore të mbulojë 4.6 muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

Norma e rritjes vjetore të çmimeve të konsumit është luhatur në gjysmën 
e poshtme të objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë gjashtëmujorit të dytë, 
duke zbritur në kufirin e poshtëm të objektivit të Bankës së Shqipërisë në 
muajin dhjetor. Ndonëse ekonomia ka qenë nën ndikimin e disa goditjeve të 
ofertës, si çmimet e larta të naftës dhe kriza energjitike, politika monetare dhe 
fiskale kanë mundësuar krijimin e një mjedisi makroekonomik të favorshëm 
për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Banka e Shqipërisë nuk ka konstatuar 
lindjen e efekteve dytësore apo rritjen e pritjeve inflacioniste në ekonomi. 
harmonizimi i mirë i politikave makroekonomike dhe pozitat e forta të lekut 
kanë amortizuar presionet inflacioniste.
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Në prani të zhvillimeve normale inflacioniste, Banka e Shqipërisë ka 
ndjekur një politikë monetare neutrale, duke e lënë të pandryshuar normën 
bazë të interesit në nivelin 5 për qind. Në këto kushte, politika monetare dhe 
kuadri operacional i saj janë fokusuar në zbutjen e luhatjeve të treguesve 
monetarë dhe të normave të interesit të bonove të thesarit. Sistemi bankar 
ndjeu mungesën e likuiditetit gjatë periudhës korrik-tetor, si pasojë e uljes 
së papritur të interesit të depozitave në lekë nga disa banka dhe e rritjes së 
kërkesës së ekonomisë dhe të qeverisë për mjete monetare gjatë tremujorit 
të tretë. Kjo mungesë likuiditeti u përcoll më tej në rritjen e shpejtë të yield-it 
të bonove të thesarit. Këto zhvillime kërkuan një administrim të kujdesshëm 
të situatës monetare, duke balancuar kërkesat për injektim likuiditeti me 
nevojën për kontrollin e presioneve inflacioniste në ekonomi. vëllimi mesatar i 
injektuar nëpërmjet instrumentit të repove të anasjellta, gjatë periudhës korrik-
shtator, ishte 1.7 miliardë lekë. Po kështu, Banka e Shqipërisë ka kredituar 
për periudha të caktuara kohore qeverinë, duke zbutur presionet e tepërta në 
rritjen e yield-it të bonove të thesarit. Kjo politikë rezultoi e suksesshme. Në 
fund të gjashtëmujorit, yield-i i bonove të thesarit është rikthyer në nivele të 
përafërta me ato të muajit qershor, ndërsa sistemi bankar është me tepricë 
likuiditeti. Banka e Shqipërisë ka blerë valutë gjatë pothuaj gjithë gjashtëmujorit 
të dytë, duke zbutur presionet mbiçmuese mbi kursin e këmbimit dhe duke 
injektuar likuiditet në treg. Këto ndërhyrje kanë injektuar rreth 12.4 miliardë 
lekë likuiditet, duke ndihmuar sistemin bankar në tejkalimin e situatës dhe 
duke lehtësuar ekspansionin joinflacionist të ofertës monetare.

viti 2005 është shoqëruar nga një rritje e shpejtë e ofertës monetare. ritmi 
i rritjes së ofertës monetare shënoi vlerën 14.3 për qind, në muajin nëntor. 
Kreditimi i ekonomisë ka qenë burimi kryesor i përdorimit të fondeve dhe i 
ekspansionit monetar, duke spostuar për herë të parë financimin e deficitit 
buxhetor nga ky rol. Në fund të muajit nëntor, kredia për ekonominë arriti 
në 114.6 miliardë lekë, e barabartë kjo me 13.7 për qind të PBB-së. vetëm 
gjatë periudhës korrik-nëntor kredia është rritur me 2.5 pikë përqindjeje 
ndaj PBB-së, ndërkohë që ritmet e rritjes vjetore të kredisë janë luhatur rreth 
nivelit 70 për qind. Kredia ka shënuar rritje në të gjithë sektorët e ekonomisë, 
duke reflektuar një lidhje më të ngushtë të bizneseve dhe konsumatorëve 
me bankat. Banka e Shqipërisë vlerëson se kushtet monetare aktuale dhe 
tendenca e pritur e tyre janë konsistente me ruajtjen e stabilitetit të çmimeve 
në periudhën afatmesme.

viti që lamë pas, tregoi se ekonomia e vendit tonë ka krijuar një lloj 
imuniteti, një pikë rezistence, e cila krijon premisa të mira për zhvillime më 
cilësore në të ardhmen. Megjithatë, konsolidimi i mëtejshëm i saj është një 
proces në vazhdim, ku ndër të tjera, përparësi mbetet kryerja me ritme më 
të shpejta e reformave të shumta të parashikuara në programin afatmesëm 
trevjeçar të zhvillimit të vendit.

Banka e Shqipërisë, duke vlerësuar rolin e saj si një nga institucionet 
kyçe në përmbushjen me sukses të objektivave ambiciozë të këtij programi 
afatmesëm, ka hartuar tashmë programin monetar për vitin 2006. Duke u 
mbështetur në supozimet bazë të këtij programi për një rritje ekonomike 5 
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për qind në kushtet e një inflacioni mesatar 3 për qind, Banka e Shqipërisë 
parashikon që rritja e ofertës do të jetë në nivelin 11.8 për qind. Kjo rritje 
vlerësohet të jetë e mjaftueshme për të përmbushur nevojat e ekonomisë për 
mjete monetare dhe veçanërisht, për të mundësuar një zgjerim të kredisë në 
kufirin e 53 miliardë lekëve ose rreth 45 për qind të totalit. Duke vazhduar 
logjikën pozitive ekonomike të vitit 2005, financimi i deficitit buxhetor nga 
sistemi bankar parashikohet të konsumojë rreth 12.8 miliardë lekë ose ¼ 
e fondeve të parashikuara për kreditim. Banka e Shqipërisë vlerëson se 
mbështetja në rritje e biznesit shqiptar me fonde të brendshme përbën një 
premisë pozitive për ruajtjen e ritmeve të larta të rritjes ekonomike edhe në 
të ardhmen. 

II. EKONOMIa BOTërOrE

Ekonomia botërore ka vazhduar të rritet me ritme relativisht të shpejta edhe 
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit. Impulsi kryesor në aktivitetin ekonomik 
botëror ka ardhur veçanërisht nga rritja ekonomike e ShBa-së, azisë dhe 
japonisë. Sipas parashikimeve të fundit1 të Fondit Monetar Ndërkombëtar, 
rritja e ekonomisë botërore për vitin 2005 pritet të jetë në nivelin 4.3 për 
qind. Situata në tregjet financiare botërore paraqitet pozitive për financimin e 
aktivitetit ekonomik, në sajë të çmimeve të larta të aktiveve financiare, kostos 
së ulët të huamarrjes dhe fitimeve pozitive të korporatave. Nga ana tjetër, 
ekziston një rrezik për rritjen ekonomike, i pranishëm ky jo vetëm në çmimet 
e larta të naftës por dhe në zhbalancimet fiskale në vendet më të zhvilluara, 
në rritjen e deficitit të bilancit të pagesave në një sërë vendesh si dhe në 
diferencat që ekzistojnë në zhvillimin e ekonomik midis rajoneve.

PBB-T3 Norma e papunësisë IÇK
USa +4.1 4.9 (nëntor) +3.5 (nëntor)
Eurozonë +1.6 8.3 (tetor) +2.3 (nëntor)
gjermani +1.4 11.5 (nëntor) +2.3 (nëntor)
Francë +1.8 9.7 (tetor) +1.6 (nëntor)
Itali +0.1 7.7 (qershor) +2.2 (nëntor)
Britani +1.7 4.9 (tetor) +2.1 (nëntor)
japoni +2.9 4.5 (tetor) -0.7 (tetor)

Burimi: Departamenti Amerikan i Punës, Departamenti Amerikan i Tregtisë, Revista “The economist”, 
24 dhjetor 2005 - 6 janar 2006.

Ekonomia e Eurozonës

Prodhimi i brendshëm bruto në Eurozonë shënoi një rritje më të shpejtë 
në tremujorin e tretë. Sipas të dhënave paraprake, rritja ekonomike gjatë 
këtij tremujori ishte 0.6 për qind, kundrejt një rritjeje prej 0.3 për qind dhe 
0.4 për qind në tremujorët e parë dhe të dytë të këtij viti. rritja ekonomike 
erdhi kryesisht si rezultat i rritjes së investimeve, të eksporteve, të shpenzimeve 
individuale për konsum dhe të importeve. Informacioni mbi besimin e biznesit 
tregon për një qëndrueshmëri të pritur të rritjes ekonomike për pjesën e 
mbetur të vitit. rritja e vazhdueshme në kërkesën globale pritet të ndihmojë 

Tabelë �. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë 

(ndryshime vjetore në 
përqindje).
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eksportet e Eurozonës, ndërsa investimet pritet të përfitojnë nga kushtet e 
favorshme financiare dhe rritja e ndjeshme e fitimeve të korporatave. Nga 
ana tjetër, parashikimi për aktivitetin ekonomik mbetet subjekt i rreziqeve që 
lidhen kryesisht me çmimin e lartë të naftës, shqetësimeve mbi mungesën e 
ekuilibrave globalë dhe besimit të dobët të konsumatorëve. Norma vjetore e 
inflacionit për muajin nëntor në Eurozonë ishte  2.3 për qind nga 2.6 dhe 2.5 
për qind në dy muajt e mëparshëm. Norma e inflacionit pritet të jetë më e 
lartë se sa norma e synuar prej më pak se 2 për qind edhe për një periudhë 
afatshkurtër. Identifikimi i disa presioneve në rritje mbi stabilitetin e çmimeve 
bëri që në muajin dhjetor, Banka Qendrore Evropiane të rrisë normën bazë 
të interesit me 0.25 pikë përqindjeje. Ky ndryshim pritet të jetë i mjaftueshëm 
për ruajtjen e pritshmërive afatmesme dhe afatgjata të inflacionit në linjë me 
objektivin e stabilitetit të çmimeve.

Ekonomia amerikane

aktiviteti ekonomik i Shteteve të Bashkuara të amerikës shënoi një rritje të 
shpejtë gjatë tremujorit të tretë të këtij viti. Sipas të dhënave më të fundit, rritja 
vjetore e PBB-së për tremujorin e tretë shënoi 4.1 për qind, nga 3.3 për qind 
që ishte në tremujorin e dytë. Shpenzimet konsumatore, investimet fikse të 
rezidentëve dhe të jorezidentëve dhe shpenzimet qeveritare, janë kontribuesit 
kryesorë në rritjen e ekonomisë amerikane. Parashikimet për zhvillimin 
ekonomik në terma afatshkurtër mbeten të mira. Presionet inflacioniste, të 
shkaktuara pjesërisht nga efektet negative të uraganeve pritet të zbuten, duke 
ndikuar kështu pozitivisht në pritshmëritë për inflacionin dhe vazhdueshmërinë 
e rritjes me ritme të shpejta të produktivitetit. Në këto kushte, rezerva Federale 
amerikane (FED) pritet të moderojë agresivitetin për rritjen e normave të 
interesit.

Çmimi i naftës

Çmimi i naftës ka patur një rënie gjatë muajve të 
fundit. Megjithatë, ai shfaq një rritje të dukshme në 
terma vjetorë.

Luhatshmëria e çmimit të naftës gjatë muajve të fundit 
ka ardhur kryesisht nga diferencat midis kapaciteteve 
rafinuese dhe kërkesës. Sipas të dhënave më të fundit 
për nëntë muajt e parë të vitit dhe parashikimeve të 
OPEC-ut për tre muajt e fundit të vitit 2005, kërkesa 
botërore për naftë pritet të rritet me 1.2 milionë fuçi 
në ditë, duke arritur në një mesatare ditore prej 83.3 
milionë fuçi në ditë. Oferta e vendeve jashtë OPEC-
ut pritet të arrijë një mesatare prej 54 milionë fuçi në 
ditë ndërsa prodhimi mesatar për vendet e OPEC-ut 
vlerësohet të ketë arritur një mesatare prej 30 milionë 
fuçi në ditë, në muajin tetor.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

�2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

�2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

2004 T1 2005 T2 2005 T3 2005 T4 2005
a-Kërkesa botërore për naftë 82.09 83.65 82.09 82.42 84.93
b-Oferta pa përfshirë vendet e OPEC-ut. 53.94 54.55 54.77 54.09 54.61
c- Oferta nga OPEC. 29.06 29.48 29.92 30.21
Balanca (b+c-a) 0.91 0.38 2.61 1.87 30.32

Burimi: Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC).

Kursi i këmbimit

Monedha e Eurozonës ka shfaqur tendenca 
nënçmuese ndaj dollarit amerikan gjatë muajve të 
fundit. Kursi i këmbimit të euros është nënçmuar me 
2.44 për qind gjatë kësaj periudhe. Kursi i këmbimit 
të dollarit amerikan është ndikuar pozitivisht nga 
normat relativisht të larta të interesit në Shtetet e 
Bashkuara të amerikës. rritja e normës bazë të 
interesit nga Banka Qendrore Evropiane (ECB) në 
muajin dhjetor, ka ndikuar në stabilizimin e kursit 
të këmbimit gjatë këtij muaji. Në fund të muajit 
dhjetor, një euro këmbehej me 1.179 usd duke u 
mbiçmuar me 0.24 për qind në krahasim me një 
muaj më parë. 

III. EKONOMIa ShQIPTarE gjaTë gjaShTëMUjOrIT Të 
DyTë

aktiviteti ekonomik në vend ka patur shenja të dukshme rritjeje gjatë vitit 
2005. Ky konstatim mbështetet në disa tregues, si rritja e vëllimit të shitjeve, 
rritja e numrit të të punësuarve, rritja e shpejtë e kreditimit të ekonomisë dhe 
rritja e të ardhurave fiskale. Kështu, shitjet e ekonomisë gjatë nëntë muajve 
të parë të vitit kanë qenë 16.2 për qind më të larta se e njëjta periudhë e vitit 
2004. Indeksi i shitjeve totale ka shënuar një rritje vjetore prej 14.7 për qind 
gjatë tremujorit të tretë. Megjithatë, situata e rënduar energjitike e tremujorit 
të katërt ka patur një ndikim negativ në aktivitetin e biznesit shqiptar. 

Mbështetur në të dhënat më të fundit monetare, kreditimi i ekonomisë 
ka njohur një rritje të fortë gjatë vitit 2005. Teprica e kredisë u rrit me 18.7 
miliardë lekë gjatë periudhës korrik-nëntor, duke shënuar një rritje prej 19.5 
për qind të tepricës së kredisë. Për herë të parë duket se raporti i kredisë 
për ekonominë me kredinë për qeverinë është përmbysur në favor të së 
parës, duke dhënë një sinjal pozitiv se edhe në të ardhmen sistemi bankar 
do të vazhdojë të gjenerojë burime financiare për rritjen dhe gjallërimin e 
ekonomisë.

Sipas të dhënave nga sektori i jashtëm i ekonomisë të hyrat valutore nga 
emigracioni gjatë vitit 2005 duket se kanë ruajtur tendencat e viteve të 
fundit duke përbërë një tjetër faktor të rëndësishëm në sigurimin e ritmeve të 
qëndrueshme të rritjes ekonomike. 

Tabelë 2. Oferta dhe 
kërkesa botërore për naftë 

(në milionë fuçi në ditë).
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Duke u bazuar në këtë tablo, Banka e Shqipërisë 
vlerëson se ekonomia do të ketë rritje edhe gjatë 
vitit 2005, por ajo do të jetë diçka më e ulët se niveli 
i parashikuar prej 6 për qind.

Tremujori i tretë i vitit ka shënuar një rritje të 
shpejtë të sektorëve të shërbimeve dhe të ndërtimit. 
Shitjet e sektorit të shërbimeve (“Tregti, hotele, 
restorante”) kanë patur një rritje vjetore prej 15.1 
për qind gjatë tremujorit të tretë të vitit, duke dhënë 
kontributin më të madh në zgjerimin e aktivitetit 
ekonomik gjatë kësaj periudhe. Ky kontribut 
vlerësohet të jetë 7 pikë përqindjeje, duke përbërë 
pothuajse gjysmën e rritjes vjetore të ekonomisë. 

Zgjerimi i aktivitetit në këtë sektor ka sjellë edhe 
rritjen në 47 për qind të peshës së tij në ekonomi, 
nga 43 për qind që ishte në tremujorin e dytë të 
vitit. rritja e peshës së sektorit të shërbimeve është 
shoqëruar me zvogëlimin e peshës së sektorit të 
industrisë. Ndërkohë, peshat e sektorëve të tjerë të 
ekonomisë nuk kanë patur ndryshime të ndjeshme 
gjatë kësaj periudhe.

Sektori i tregtisë, i hoteleve dhe i restoranteve

Pas një rritjeje të konsiderueshme në tremujorin e 
dytë të vitit 2005, zhvillimet e sektorit “Tregti, hotele 
dhe restorante” kanë qenë pozitive edhe gjatë 
tremujorit të tretë. Shitjet e këtij sektori kanë shënuar 
një rritje vjetore prej 15 për qind ndërsa në krahasim 
me tremujorin paraardhës, shitjet paraqiten 15.8 
për qind më të larta. ashtu si dhe në disa sektorë të 
tjerë, ritmet e rritjes së shitjeve në këtë sektor janë 
zvogëluar gjatë tremujorit të tretë.

Sektori i bujqësisë

Prodhimi i sektorit të bujqësisë pritet të rritet me 
3.9 për qind gjatë vitit 2005, i mbështetur nga rritja 
me 2.5 për qind e prodhimit bujqësor dhe rritja me 
10 për qind e sektorëve të agroindustrisë dhe të 
peshkimit. Këto pritje janë më pesimiste krahasuar 
me parashikimin e fillimvitit dhe realizimin e tij në 
vitin 2004. Të punësuarit në sektorin e agroindustrisë 
janë rritur me 1 për qind në krahasim me një vit më 
parë.
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Emërtimi realizimi ‘04 Parashikimi ‘05
Bujqësia 3.2 2.5
agroindustria 10.2 10
Peshkimi 7.9 10
Total 4.7 3.9

Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit.

ritmi i rritjes së prodhimit bujqësor është 
zvogëluar me 0.7 pikë përqindje gjatë periudhës 
janar – shtator 2005 në krahasim me rritjen e një 
viti më parë, duke manifestuar një lloj zhvillimi 
spontan dhe varësi të konsiderueshme nga kushtet 
e motit. Ende gjatë vitit 2005 problemet e shumta 
ligjore me tokën nuk morën zgjidhje, duke vazhduar 
të pengojnë në këtë mënyrë një rritje sasiore dhe 
cilësore të prodhimit bujqësor. 

Sipas vrojtimit të agroindustrisë, prodhimi 
agroindustrial është rritur me 4 për qind gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2005, ndërkohë që 
përpunimi i prodhimeve bujqësore ka rënë me 11 
për qind gjatë tremujorit të tretë të këtij viti. Ulja e 
kapaciteteve përpunuese ka  ndikuar drejtpërdrejt 
në uljen me 44 për qind të eksporteve të degës së 
agroindustrisë, duke ndikuar edhe eksportin total të 

sektorit të bujqësisë. Eksportet bujqësore në total, gjatë nëntëmujorit të parë 
të vitit 2005, janë zvogëluar me 21.2 për qind, ndërkohë që duhet theksuar 
se edhe importet nga ana tjetër kanë regjistruar rënie me 11.5 për qind. 

Në blegtori situata e eksport/importeve është e përmbysur, eksportet janë 
ulur me 12 për qind gjatë nëntëmujorit, krahasuar me një vit më parë dhe 
importet janë rritur me 10.4 për qind.

Sektori i industrisë dhe energjisë

rritja vjetore e shitjeve të sektorit të industrisë arriti në 10 për qind gjatë 
tremujorit të tretë të vitit, duke shënuar gjithsesi një ngadalësim në krahasim 
me rritjen 23.6 për qind të shënuar në tremujorin e dytë. Megjithatë, sektori i 
industrisë vazhdon të zërë vendin e dytë në shitjet e ekonomisë gjithsej edhe 
gjatë gjashtëmujorit të dytë 2005.

Pesha ndaj totalit T3 ‘05/T3 ‘04 9-mujor ‘05/9-mujor ‘04
Industria gjithsej 100 11.87 10.06
Industria nxjerrëse 8 16.05 14.3
Industria përpunuese 67 10.04 7.5
Energjia elektrike, ujë, gaz 25 15.3 16.0

Burimi: INSTAT, Indeksi i shitjeve, T� 2005.

Shitjet në vlerë absolute të degës “Energji elektrike, ujë dhe gaz” shënuan 
një rritje vjetore prej 16 për qind gjatë tremujorit të tretë të vitit. gjatë 

Tabelë �. Parashikimi i 
prodhimit bujqësor sipas 

degëve, në përqindje.

Tabelë 4. Ecuria e sektorit të 
industrisë për tremujorin e 
tretë 2005 (në përqindje).
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periudhës korrik – nëntor 2005 u shënua një rritje prej 7 për qind në burimet 
energjitike, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Prodhimi 
i brendshëm u rrit me 3.8 për qind në këtë periudhë, duke plotësuar 76.3 
për qind të kërkesës së brendshme përdoruese. gjatë tremujorit të fundit, 
Shqipëria u përfshi në një krizë energjitike, e cila erdhi si pasojë e nivelit të 
ulët të prodhimit dhe të importit. gjatë muajve tetor dhe nëntor importet u 
rritën në mënyrë të konsiderueshme në krahasim me muajt korrik-shtator, 
për të përballuar kërkesën vendase për energji. Konsumi familjar, i cili 
përbën 57 për qind të përdorimit të konsumit të energjisë, u ul me 5.1 për 
qind gjatë këtyre muajve në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë.

Korrik
-05

gusht
-05

Shtator
-05

Tetor
-05

Nëntor
-05

Kor-Nën 05
/Kor-Nën 04

11m 05
/11m 04

Burimet gjithsej 495.6 474.6 471.7 507.8 449.3 7.0% 6.7%
Prodhim 406.7 395.6 380.7 362.0 286.2 3.8% 4.0%
Import (përfshirë këmbimet) 88.9 79.0 91.0 145.8 163.1 18.7% 23.7%
Eksport (përfshirë këmbimet) 43.9 25.3 54.7 47.6 30.7 294.0% 126.3%
humbjet në rrjet 145.0 149.8 116.4 165.0 162.4 8.9% 1.0%
Furnizimi për konsumatorët 306.6 299.4 300.5 295.2 256.3 -3.1% -0.8%
Përdorim familjar 167.6 176.6 171.7 166.4 153.4 -5.1% -4.1%
Përdorim jofamiliar 139.0 122.8 128.8 128.8 102.9 -0.4% 3.9%

Burimi: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare.

Ndërtimi

Shitjet në sektorin e ndërtimit shënuan një rritje të 
ndjeshme prej 19.7 për qind në krahasim me të njëjtën 
periudhë të vitit të 2004. gjatë nëntëmujorit të parë të 
vitit, shitjet në këtë sektor janë rritur me 25.5 për qind. 
Shpenzimet direkte në ndërtim u ulën me 0.31 për 
qind në krahasim me tremujorin e kaluar dhe 0.37 
për qind në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 
2004. Shpenzimet materiale gjithashtu patën një rënie 
të lehtë me 0.36 për qind në krahasim me tremujorin 
e kaluar, ndërsa përkundrejt të njëjtës periudhë të një 
viti më parë nuk u shënua pothuajse asnjë ndryshim. 
Fitimi i parashikuar pati një rënie prej 2.78 përqindësh 
ndaj tremujorit të tretë të vitit të kaluar.

Transporti

Shitjet në sektorin e “Transportit dhe Telekomunikacionit” u rritën me 10.3 
për qind në tremujorin e tretë të këtij viti, në krahasim me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë.

Transporti detar i mallrave pati një rritje prej rreth 16.6 për qind gjatë 
muajve korrik – nëntor të këtij viti në krahasim me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Kështu importet u rritën me 7.7 për qind ndërsa eksportet u 

Tabelë 5. Treguesit kryesorë 
të bilancit të energjisë 
elektrike (në GWh).
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ulën me 28.8 për qind, në portet kryesore të vendit. 
Transporti hekurudhor në Shqipëri përbën vetëm 1 
për qind të trafikut të mallrave dhe atij të pasagjerëve. 
gjatë muajve korrik - nëntor të vitit 2005, transporti 
hekurudhor i mallrave pati një rënie prej 29 për qind. 
Ndërsa transporti hekurudhor i pasagjerëve u ul në 
masën 15 për qind. Transporti ajror ka patur një rritje 
mesatare vjetore prej rreth 15 për qind në 10 vitet e 
fundit. Kështu, ky trend ka vazhduar gjatë 9 muajve të 
parë të vitit 2005, ku u vu re një rritje në nivelin 24 për 
qind të numrit të fluturimeve dhe 22 për qind të numrit 
të pasagjerëve. Investimet në këtë sektor kanë patur 
një rënie prej rreth 28.8 për qind gjatë tremujorit të 
tretë të këtij viti në krahasim me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. Kjo rënie ka ardhur si pasojë e nivelit 
të ulët të investimeve të brendshme dhe të huaja, të 
cilat kanë qenë respektivisht 21.6 dhe 43.9 për qind 
më pak se tremujori i tretë i vitit të kaluar.

III.1 TrEgU I PUNëS

gjatë vitit 2005, tregu i punës vazhdoi të ruajë 
ecurinë e mirë që manifestoi në fundin e vitit 2004, 
ku treguesit e punës shfaqën një tendencë të fortë 
rritjeje. Krahasuar me tremujorin e tretë të një viti 
më parë, numri i të punësuarve është rritur me 
9200 vetë, ku vetëm të punësuarit në sektorin privat 
jobujqësor janë rritur me 3 mijë vetë. Ndërkohë, 
struktura e tregut të punës nuk pati ndryshime gjatë 
vitit 2005. Kështu, sektori shtetëror vazhdon të 
zërë rreth 19 për qind të numrit total, sektori privat 
jobujqësor zë 23 për qind dhe ai privat bujqësor 58 
për qind të të gjithë forcave të punës2. 

viti viti 2004 2005
2002 2003 Tr.I Tr.II Tr.III Tr.Iv Tr.I Tr.II Tr.III

Forcat e punës gjithsej 1167 1093 1080 1081 1080 1088 1087 1086 1086
a. Të punësuar gjithsej 991 927 919 921 922 931 931 931 931.2
i) në sektorin shtetëror 188 184 179 179 177 176 176 175.6 175.6
ii) në sektorin privat 
jo bujqësor 160 209 206 208 211 213 213 213.4 214

iii) në sektorin 
privat bujqësor 644 534 534 534 534 542 542 542 542

B. Papunësia (në mijë)
i) të papunë gjithsej 175.5 165.8 161 160 158 157 156 155 154.8
ii) përfitojnë pagesë 
papunësie 12.3 11 11.7 12.3 12 11 11.5 11.5 11.5

C. Shkalla e 
papunësisë (%) 15.1 15.2 14.9 14.8 14.6 14.4 14.4 14.3 14.2

Burimi: INSTAT, Koniuktura, dhjetor 2005.

Tabelë 6. Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).
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Numri i të papunëve është ulur me 3200 vetë gjatë katër tremujorëve të 
fundit të mbuluar me të dhëna, ndërsa norma e papunësisë është ulur me 
0.4 pikë përqindjeje. Në tremujorin e tretë numri i të papunëve ka rënë me 
200 vetë, duke e çuar normën e papunësisë në 14.2 për qind. Përmirësimi i 
treguesve të punësimit duket se është shoqëruar edhe me rritjen e të ardhurave. 
Të dhënat për pagat në sektorin shtetëror, gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2005 tregojnë se paga 
mesatare në sektorin publik është rritur me gati 9 
për qind, në terma vjetorë.

Megjithatë, të dhënat e tregut të punës vazhdojnë 
të kenë deformime në treguesit, si rezultat i veprimit 
të fenomeneve të tilla si: migrimi i paregjistruar 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.

III.2 Sektori fiskal

Treguesit fiskalë kanë qenë përgjithësisht afër 
niveleve të parashikuara gjatë 11 muajve të parë 
të vitit 2005. Sipas të dhënave të Ministrisë së 
Financave, deri në muajin nëntor janë mbledhur 
97.8 për qind e të ardhurave të planifikuara dhe janë realizuar rreth 93 për 
qind e shpenzimeve të programuara për këtë periudhë. Kjo ka bërë që deficiti 
buxhetor, në fund të muajit nëntor, të jetë rreth 16.3 miliardë nga 27 miliardë 
lekë të parashikuara. Shpenzimet dhe deficiti buxhetor në total, në periudhën 
janar – nëntor 2005, arritën nivelet më të ulëta në 7 vitet e fundit në raport 
me Prodhimin e Brendshëm Bruto. Një rënie të dukshme në raport me PBB-në 
patën shpenzimet kapitale dhe financimi i brendshëm i deficitit.

11M 99 11M 00 11M 01 11M 02 11M 03 11M 04 11M 05
Të ardhurat totale 21.7 22.3 19.6 21.1 21.6 21.3 21.1
Të ardhura tatimore 13.5 15.6 13.2 14.7 19.2 19.3 19.0
Shpenzime totale 31.8 29.7 25.4 26.1 25.3 24.5 23.0
Shpenzime korente 26.1 24.1 19.7 21.4 21.7 20.7 19.7
Shpenzime kapitale 5.6 5.5 5.5 4.7 3.6 3.8 3.3
Deficiti (10.1) (7.5) (5.8) (5.0) (3.7) (3.2) (1.9)
Financimi i brendshëm 4.0 4.5 3.2 2.2 2.8 2.5 1.4
Financimi i huaj 6.0 2.9 2.6 2.9 0.9 0.7 0.5

Burimi: Ministria e Financave.

Të ardhurat dhe shpenzimet janë rritur respektivisht me 9.3 për qind dhe 
3.7 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke 
shënuar një rritje më të vogël se mesatarja e 7 viteve të fundit. Financimi 
i brendshëm i deficitit deri në muajin nëntor arriti në 11.9 miliardë lekë, 
përkundrejt nivelit prej 16.2 miliardë lekësh të parashikuar. Financimi i huaj i 
deficitit u arrit deri në 40 për qind të vlerës së parashikuar.

Tabelë 7. Treguesit kryesorë 
fiskalë (në përqindje ndaj 
PBB-së).
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 11M 99 11M 00 11M 01 11M 02 11M 03 11M 04 11M 05 Mes.
99-05

Të ardhura totale 15.2 14.3 5.7 15.7 12.8 11.3 9.3 12.0
Të ardhura tatimore 13.9 28.8 1.8 19.7 43.2 13.2 9.0 18.5
Të ardhura nga 
pushteti lokal 13.9 57.9 39.7 32.0 252.1 13.3 16.0 60.7

Të ardhura nga 
buxhetet e pavarura 14.7 10.7 3.3 23.1 11.5 12.7 10.6 12.4

Të ardhura jotatimore 19.5 (26.2) 29.5 (9.3) (6.6) (10.4) (6.7) (1.5)
Shpenzime totale 15.5 4.3 2.7 10.4 6.8 9.1 3.7 7.5
Shpenzime korente 9.7 3.0 (1.9) 17.1 11.5 7.4 5.0 7.4
Shpenzime kapitale 49.9 9.1 21.1 (8.6) (15.1) 19.9 (3.7) 10.4
Deficiti 16.3 (17.4) (6.0) (7.1) (18.6) (3.3) (34.2) (10.1)
Financimi i 
brendshëm (9.3) 24.9 (14.7) (27.7) 43.5 1.3 (39.1) (3.0)

Financimi i huaj 43.5 (45.9) 7.5 18.1 (65.3) (17.8) (15.6) (10.8)
Burimi: Ministria e Financave.

Të ardhurat buxhetore

Të ardhurat buxhetore të nëntëmujorit të parë të vitit kanë patur një rritje 
vjetore prej rreth 9.3 për qind. Të ardhurat nga tatimet janë burimi kryesor 
i të ardhurave buxhetore duke përbërë rreth 90 për qind të të ardhurave 
totale. Niveli i tyre arriti në 165.1 miliardë lekë në fund të muajit nëntor, duke 
realizuar me 100.4 për qind nivelin e parashikuar në buxhet. 

Kontributin kryesor në realizimin e të ardhurave tatimore e kanë dhënë 
tatimi mbi fitimin, taksa e qarkullimit të automjeteve, tatimi mbi vlerën e 
shtuar dhe akcizat, të cilat tejkaluan planin me 16.5, 41.9, 2.0 dhe 1.7 për 
qind respektivisht. Tatimet e mbledhura nga doganat rezultuan rreth 12.2 
miliardë lekë, duke arritur në 87.8 për qind të nivelit të planifikuar. Ndërsa 
tregues të tjerë kryesorë të tatimeve si: tatimi mbi të ardhurat personale dhe 
ato doganore u realizuan me 97.1 dhe 87.8 për qind, respektivisht. 

gjithashtu, vihet re se të ardhurat nga pushteti lokal vazhdojnë të tejkalojnë 
planin duke u realizuar në 110.8 për qind, ndërsa të ardhurat nga buxheti 
i pavarur dhe ato jotatimore u realizuan në masën 98.5 dhe 85.6 për qind 
respektivisht.

Korrik gusht Shtator Tetor Nëntor Plani 
11M %

Plani 
vjetor %

Të ardhura totale 109.0 125.2 142.8 161.5 180.8 97.8 87.5
Tëe ardhura tatimore 99.6 114.4 130.8 147.4 165.2 100.4 90.6
Tatimi mbi vlerën e Shtuar 33.6 38.9 45.2 51.8 58.4 102.1 92.2
Tatimi mbi fitimin 10.7 12.1 13.7 15.2 17.1 116.5 106.6
akcizat 9.3 11.1 13.1 15.1 16.9 101.7 92.7
Tatimi mbi të ardhurat personale 3.9 4.4 5.1 5.5 6.4 97.1 84.0
Taksa doganore 7.0 8.2 9.5 10.8 12.2 87.8 78.1
Taksë qarkullimi për automjete 2.3 2.5 2.7 2.8 2.8 141.9 130.8
Të ardhura nga pushteti lokal 6.9 7.8 8.6 9.5 10.6 110.8 102.3
Të ardhura nga buxheti i pavarur 20.3 23.0 25.9 29.2 32.2 98.5 87.8
Të ardhura jotatimore 8.2 9.3 10.5 11.8 12.8 85.6 74.0

Burimi: Ministria e Financave.

Tabelë 8. Ritmet e rritjes 
vjetore të treguesve kryesorë 

fiskalë (në përqindje).

Tabelë 9. Treguesit kryesorë 
(të dhëna progresive - në 

miliardë lekë).
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Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore arritën në nivelin 197.1 miliardë lekë në fund të 
muajit nëntor, duke përbërë rreth 93 për qind të nivelit të programuar për këtë 
periudhë. Niveli i rritjes së shpenzimeve për këtë periudhë ishte afërsisht sa 
gjysma e mesatares së rritjes në shtatë vitet e fundit. Shpenzimet e personelit, 
të cilat përbëjnë rreth 28 për qind të shpenzimeve korente, u realizuan në 
masën 97.9 për qind. Shpenzimet korente (për periudhën janar – nëntor 2005) 
përbëjnë rreth 85 për qind të shpenzimeve totale. ristrukturimi i administratës 
publike pritet të japë efekte më të theksuara në vitin 2006, me shpenzime 
më të pakta sidomos në treguesin e shpenzimeve për personelin. Ndërkohë, 
shpenzimet kapitale vazhdojnë të realizohen më pak se niveli i planifikuar. 
Kështu, për 11 muajt e parë të vitit ato u realizuan në masën 71.9 për qind. 
Nga këto të fundit, shpenzimet e mbuluara me financim të huaj janë realizuar 
vetëm në masën 52.5 për qind të planit.

Korrik gusht Shtator Tetor Nëntor Plani  
11M %

Plani 
vjetor %

Shpenzime totale 123.2 140.7 161.8 179.7 197.1 93 79
Shpenzime korente 107.3 121.7 138.9 153.6 168.5 99 87
Personeli 29.6 33.6 38.1 42.1 46.5 98 84
Interesat 15.9 17.9 20.6 22.3 24.0 88 80
Të brendshme 14.9 16.8 19.4 20.9 22.5 90 82
Të huaja 975.0 1.2 1.2 1.3 1.5 68 60
Shp. operative mirëmbajtjeje 13.5 14.5 16.7 18.6 20.4 108 93
Shp. për sigurime sociale etj 30.9 35.9 40.6 45.0 49.3 98 89
Shpenzime buxheti lokal 9.6 11.0 12.9 14.5 16.3 116 92
Shpenzime të tjera  5.8 6.6 7.4 8.2 9.1 101 89
Shpenzime kapitale 15.9 18.9 22.8 26.1 28.6 72 57
Financim i brendshëm 10.4 12.7 15.4 17.4 19.4 87 69
Financim i jashtëm 5.6 6.3 7.4 8.7 9.3 52 41

Burimi: Ministria e Financave.

Deficiti fiskal

Deficiti fiskal në fund të muajit nëntor ishte 
afërsisht rreth 60.3 për qind e nivelit të planifikuar. 
Mbajtja e shpenzimeve nën kontroll dhe realizimi 
i të ardhurave kanë bërë që deficiti buxhetor të 
regjistrojë rënien më të lartë në shtatë vitet e fundit. 
gjatë kësaj periudhe u regjistruan 4 muaj në të cilat 
buxheti kishte suficit, ndërkohë që në 8 vitet e fundit ka 
rezultuar se ka patur mesatarisht vetëm një muaj në vit 
me suficit. Deficiti është përqendruar në tremujorin e 
tretë, ndërsa tremujori i katërt deri në nëntor rezulton 
me një suficit prej 2.7 miliardë lekësh.

III.3 SEKTOrI I jaShTëM I EKONOMISë 

Bilanci i përgjithshëm i pagesave u mbyll me një 
suficit prej 33.7 milionë eurosh, gjatë tremujorit të 

Tabelë �0. Përbërja e 
shpenzimeve korente (në 
miliardë lekë – të dhëna 
progresive).
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tretë të vitit 2005. Flukset hyrëse të kapitalit kanë mbuluar tërësisht deficitin 
korent si dhe kanë mundësuar rritjen e rezervave valutore. gjatë kësaj periudhe 
sektori i jashtëm i ekonomisë është karakterizuar nga një aktivitet intensiv, i 
cili është reflektuar në rritjen e të ardhurave dhe të shpenzimeve korente. 
Tremujori i tretë ka shënuar një deficit korent rreth 65 për qind më të ulët sesa 
ai i tremujorit paraardhës, por rreth 2.8 herë më të lartë se deficiti korent i 
regjistruar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. vëllimi i përgjithshëm i 
eksporteve dhe importeve gjatë periudhës korrik –shtator të këtij viti ishte rreth 
650 milionë euro ose rreth 12 për qind më i lartë në krahasim me të njëjtën 
periudhë të vitit të mëparshëm.

T-III’04 T-Iv’04 T-III’05 T-I&III’05
Llogaria korente -25.0 -129.0 -67.0 -222.5
Bilanci tregtar -329.3 -389.4 -382.2 -1022.4
Llogaria kapitale dhe financiare 13.9 339.2 34.5 248.0
Bilanci i përgjithshëm 78.1 45.9 33.7 44.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

III.3.1 Llogaria korente

Llogaria korente gjatë tremujorit të tretë ka regjistruar një vëllim të 
përgjithshëm të transaksioneve prej rreth 4.5 miliardë eurosh ose 22 për 
qind më të lartë se ai i të njëjtës periudhë të vitit 2004. rreth 73 për qind e 
transaksioneve korente janë përfaqësuar nga transaksionet në mallra dhe 
shërbime. 

Në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të kaluar, tremujori në fjalë ka 
shënuar disa ndryshime jo tepër pozitive si për shembull: thellimi i deficitit 
tregtar në masën 16 për qind, rritje e theksuar e deficitit të shërbimeve (nga 
rreth 5 milionë në rreth 45 milionë euro) dhe një rënie e lehtë e suficitit në 
llogarinë e të ardhurave. rritja në transfertat korente shtetërore dhe sidomos 
private, ka balancuar thellimin e deficitit ose zvogëlimin e suficitit në këta 
zëra. Për pasojë, tremujori është mbyllur me një deficit korent rreth 40 milionë 
euro më të lartë sesa tremujori i tretë i vitit të kaluar.  

Tregtia e jashtme

gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti aktiviteti tregtar në mallra me 
botën shënoi një vlerë prej 1.8 miliardë eurosh. Shkëmbimi tregtar i mallrave 
për këtë periudhë ka përfaqësuar rreth 40 për qind të vëllimit të përgjithshëm 
të transaksioneve korente të kryera gjatë kësaj periudhe. Ekonomia e vendit 
dhe tregu i brendshëm mbeten të orientuara drejt importeve, të cilat për këtë 
periudhë kanë qenë rreth 3.85 herë më të larta sesa eksportet. 

Për periudhën korrik-shtator vëllimi i tregtisë së jashtme, në krahasim me 
të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, është rritur me 650 milionë euro ose 
rreth 11.8 për qind. Si të ardhurat nga eksportet, ashtu edhe shpenzimet për 

Tabelë ��. Zërat kryesorë të 
bilancit të pagesave sipas 

tremujorëve (në milionë 
euro).
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importe kanë shënuar rritje të ndjeshme, por rritja 
e importeve si në përqindje ashtu edhe në vlerë 
absolute, ka qenë më e lartë sesa rritja e eksporteve. 
Për pasojë, deficiti tregtar i mallrave është rritur me 
16 për qind ose me 50 milionë euro. 

raporti eksport/import është luhatur në kufijtë 
20-25 për qind gjatë gjithë viteve të fundit. Ky 
raport duhet të tërheqë vëmendjen drejt politikave 
të zëvendësimit të importeve si edhe drejt nevojës 
për të diversifikuar dhe mbështetur eksportet, të cilat 
aktualisht paraqesin një shkallë të lartë përqëndrimi 
dhe një varësi të theksuar ndaj një numri të kufizuar 
shtetesh, që blejnë nga Shqipëria mallra të prodhuar 
në vend me lëndë të parë të importuar (rieksporte). 
Transfertat korente, të cilat përfaqësohen në një 
masë të madhe nga të ardhurat nga emigrantët, nuk 
mund të konsiderohen si një burim i pashtershëm 
dhe i përhershëm financimi për deficitin e vazhduar tregtar.

Shërbimet

gjatë periudhës korrik-shtator, bilanci i shërbimeve shënoi një deficit prej 
rreth 44.2 milionë eurosh. Ky deficit ishte rreth 2 herë më i thellë sesa deficiti 
i regjistruar në tremujorin paraardhës dhe rreth 9 herë më i madh sesa deficiti 
i regjistruar në të njëjtin tremujor vitin e kaluar. rezidentët kanë shpenzuar 
rreth 306 milionë euro për të blerë shërbime nga jorezidentët, ndërkohë që 
këta të fundit kanë shpenzuar rreth 260 milionë 
euro për të blerë shërbime në territorin shqiptar ose 
të siguruara nga njësi rezidente në Shqipëri (si për 
shembull shërbime të telekomunikacionit). Peshën 
më të madhe të shërbimeve si në të ardhura, ashtu 
edhe në shpenzime e zënë shërbimet e  turizmit 
(63 për qind të të ardhurave dhe 54 për qind të 
shpenzimeve) si edhe shërbimet e transportit, të 
cilat kanë siguruar 12 për qind të të ardhurave dhe 
29 për qind të shpenzimeve. aktualisht, aktiviteti 
i turizmit vazhdon të përfaqësojë një nga burimet 
kryesore të të ardhurave në valutë për ekonominë e 
vendit tonë dhe, si i tillë, duhet të konsiderohet si një 
nga motorët e rritjes së ekonomisë shqiptare. vlen 
të theksohet se eksporti i shërbimeve gjatë tremujorit 
të tretë të këtij viti, ka qenë rreth 17.5 për qind më i 
lartë se eksporti i mallrave. 

Të ardhurat

Bilanci i të ardhurave gjatë këtij tremujori ka rezultuar pozitiv. Suficiti prej 
rreth 44 milionë eurosh ka qenë rreth 2 herë më i lartë se ai i shënuar në 
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tremujorin e dytë, por rreth 14 për qind më i ulët se 
suficiti i regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
rritja e të ardhurave ka ardhur si pasojë e rritjes së të 
ardhurave nga puna e punëtorëve sezonalë dhe atyre 
kufitarë, si dhe nga rritja e interesave të akumuluar 
nga investimet e rezervave valutore të sistemit bankar, 
në formën e investimeve të portofolit.

Transfertat

gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, në llogarinë e 
transfertave korente janë shënuar zhvillime pozitive. 
Transfertat private kanë qenë rreth 20 për qind më të 
larta si në krahasim me tremujorin paraardhës, ashtu 
edhe në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të 
kaluar. Të ardhurat nga emigrantët ose remitancat, 
vlerësohet të kenë mbuluar rreth 77 për qind të deficitit 
tregtar. ato përbëjnë pjesën kryesore (93 për qind) të 
transfertave korente. gjatë këtij tremujori, të ardhurat 
nga emigrantët kanë shënuar nivelin 295 milionë 
euro, ndërkohë që transfertat shtetërore, edhe pse më 
të larta se në tremujorët paraardhës, mbeten disa herë 
më të ulëta sesa ato private. 

III.3.2 Llogaria kapitale dhe financiare

Flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare 
janë vlerësuar rreth 34.5 milionë euro gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2005. gati 72 për qind 
e këtyre hyrjeve, gjatë muajve korrik-shtator, vijnë 
nga transfertat kapitale. gjithsesi, llogaria kapitale 
ka qenë rreth 16 për qind më e ulët në krahasim me 

të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Llogaria financiare për tremujorin e tretë 
paraqitet me një fluks kapitalesh neto prej 9.4 milionë eurosh, në ndryshim nga 
e njëjta periudhë e vitit të kaluar kur kjo llogari shënonte një bilanc negativ. 

Investimet e huaja direkte në këtë tremujor ishin rreth 53 milionë euro, duke 
qenë pothuajse në nivelin e investimeve të tremujorit të dytë, por diçka më të ulëta 
sesa investimet direkte të kryera në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Detyrimet 
financiare të Shqipërisë ndaj botës janë rritur me rreth 9 milionë euro.

III.3.3 Mjetet rezervë 

Mjetet e rezervës valutore janë rritur me 33.7 milionë euro, duke bërë që 
niveli i rezervës valutore të arrijë në rreth 1 miliard e 72 milionë euro, një sasi 
e mjaftueshme për të mbuluar 4.6 muaj importe mallrash dhe shërbimesh.
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T-III’04 T-Iv’04 T-I’05 T-II’05 T-III’05
Llogaria korente -25.0 -129.0 -51.6 -103.9 -67.0
Eksporti i mallrave 121.6 125.0 121.5 143.3 133.7
Importi i mallrave -450.9 -514.4 -398.0 -507.0 -515.9
Bilanci tregtar -329.3 -389.4 -276.5 -363.7 -382.2
Shërbimet:Kredi 223.8 201.1 196.5 237.4 262.0
Shërbimet: Debi -229.0 -230.4 -225.9 -261 -306.2
Shërbimet (neto) -5.2 -29.3 -29.4 -23.6 -44.2
Të ardhurat: Kredi 55.8 39.3 37.4 39.5 51.2
Të ardhurat: Debi -5.1 -6.8 -5.1 -9.6 -7.6
Të ardhurat (neto) 50.7 32.5 32.3 29.9 43.6
Transferatat private 244.5 242.3 210.2 243.3 295
Transfertat shtetërore 16.7 18.5 11.8 10.1 20.8
Llogaria kapitale 29.1 28.5 35.5 14.6 25.0
Llogaria financiare -15.2 110.7 29.0 134.4 9.4
Llogaria kapitale & financiare 13.9 339.2 64.5 149.0 34.5
Investimet direkte 58.7 42.6 45.3 50.3 53
Investimet e portofolit 98.2 -95.9 -42.9 -5.3 40.9
Kapitale të tjera -172.2 164.0 21.9 89.4 -89.3
gabimet dhe harresa neto 84.9 35.6 -3.3 -43.7 66.2
Bilanci i përgjithshëm 78.1 45.9 9.7 1.4 33.7
rezervat dhe zëra të lidhur me to 
Mjetet e rezervës -78.1 -45 -9.7 -1.4 -33.7
Përdorim huash e kredish nga FMN 4.8 0 4.6 0 4.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

III.4 ECUrIa E INFLaCIONIT

Inflacioni vjetor është luhatur në gjysmën e poshtme të objektivit të Bankës 
së Shqipërisë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit. Pas një rritjeje të butë gjatë 
pjesës së parë të gjashtëmujorit, inflacioni vjetor ka qenë në rënie, duke arritur 
vlerën 2 për qind në muajin dhjetor. gjithashtu, norma mesatare e inflacionit 
vjetor është luhatur në intervalin e ngushtë 2.1 – 2.4 për qind gjatë periudhës 
korrik – dhjetor.

2001 2002 2003 2004 2005
janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8
Mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6
Prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3
Maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9
Korrik 5.6 4.2 3.0 3.1 1.8
gusht 4.1 5.5 3.0 2.7 2.3
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1
Tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2 3.0
Dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2 2.0
Mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4

Burimi: INSTAT

Zhvillimet makroekonomike kanë mundësuar krijimin e një mjedisi 
makroekonomik të favorshëm për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. harmonizimi 

Tabelë �2. Bilanci i 
Pagesave sipas tremujorëve.

Tabelë ��. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).
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i mirë i politikave makroekonomike, mungesa e 
presioneve inflacioniste nga kahu i ofertës dhe 
pozitat e forta të lekut, kanë amortizuar presionet 
inflacioniste.

III.4.1 Ecuria e inflacionit dhe e grupeve përbërëse

Inflacioni vjetor njohu një rritje nga 1.8 për qind 
në 3.3 për qind gjatë periudhës korrik-tetor, për të 
shënuar ulje më tej gjatë dy muajve pasues. grupet 
kryesore të shportës së konsumit, “Ushqime dhe 
pije joalkolike”, “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji”, 
“Transporte” dhe “hotele, restorante dhe kafe”, kanë 
qenë përcaktuesit kryesorë të ecurisë së inflacionit, 
duke ruajtur të njëjtën strukturë kontributi.

“Ushqime dhe pije joalkolike”. Zhvillimet në çmimet 
e konsumit kanë treguar se niveli i përgjithshëm i 
çmimeve gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2005, ka 
ndjekur dinamikën e çmimeve të mallrave ushqimorë. 
Në ndryshim nga gjysma e parë e vitit, kontributi i 
këtij grupi në inflacionin vjetor gjatë gjashtëmujorit 
të dytë ka qenë me kahe të kundërta për muaj të 
veçantë. Kontributi mesatar i grupit “Ushqime dhe 
pije joalkolike” në normën vjetore të inflacionit të 
kësaj periudhe ka qenë zero. Në ndryshim nga vitet e 
kaluara, inflacioni vjetor i këtij grupi në muajin dhjetor 
ishte negativ (-1.9 për qind). Mungesa e rritjes së 
tepruar të kërkesës konsumatore, ka dekurajuar rritjen 
artificiale të çmimeve gjatë këtyre festave. Inflacioni i 
këtij grupi uli me -0.8 pikë përqindjeje normën vjetore 
të inflacionit në muajin dhjetor.

Inflacioni 
vjetor’04

Kontributi 
(pp)

Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi 
(pp)

Itali3 Inflacioni 
vjetor’05

greqi4 Inflacioni 
vjetor’05

Korrik -0.1 -0.05 -1.6 -0.7 -0.2 0.7
gusht -1.4 -0.6 0.0 0.0 -0.2 1.3
Shtator -2.9 -1.2 1.5 0.6 0.1 2.1
Tetor -2.2 -0.9 1.7 0.7 0.2 2.7
Nëntor -1.6 -0.7 0.2 0.1 0.6 2.6
Dhjetor 0.3 0.1 -1.9 -0.8 - -

Burimi: Banka e Shqipërisë; Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar të Greqisë, 
ISTAT-Itali.

“Qira, ujë, lëndë djegëse, energji”. Ndryshimet në çmimet e administruara 
vazhdojnë të jenë burimi kryesor i presioneve inflacioniste në vend. rritja 
e çmimit të energjisë elektrike, në muajin janar 2005, ndikoi normën e 
inflacionit përgjatë gjithë vitit. Kontributi mesatar i grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” në inflacionin total të gjashtëmujorit të dytë ishte 2.3 

Tabelë �4. Inflacioni vjetor 
i grupit “Ushqime dhe pije 

joalkolike” (në vend dhe 
jashtë) si dhe kontributi i 
këtij grupi në inflacionin 

total.
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pikë përqindjeje, thuajse në të njëjtat nivele me kontributin e dhënë gjatë 
gjashtëmujorit të parë. Krahas rritjes së çmimit të administruar të energjisë 
elektrike, në ecurinë e inflacionit të këtij grupi ka ndikuar dhe rritja e çmimeve 
të lira të tregut të lëndëve djegëse, të qirasë dhë të rentës së imputuar. rritja e 
çmimeve të lëndëve djegëse, të gazit dhe të druve të zjarrit, erdhi si pasojë e 
krizës energjitike që përfshiu vendin në muajt tetor – nëntor. rritja e kërkesës 
për këto alternativa zëvendësuese të energjisë, solli rritjen e çmimeve të tyre 
që u përkthye në norma më të larta inflacioni (23.1 -23.4 për qind) për 
nëngrupin “Lëndë djegëse, energji”, në periudhën tetor – dhjetor. gjithashtu, 
çmimi i qirasë njohu rritjen më të madhe në muajin dhjetor, ku shënoi një 
inflacion vjetor prej 4.9 për qind. 

Inflacioni vjetor ‘04 Kontributi (pp) Inflacioni vjetor ‘05 Kontributi (pp)
Korrik 9.9 2.4 7.7 2.0
gusht 9.7 2.4 6.9 1.8
Shtator 10.4 2.5 7.7 2.0
Tetor 9.2 2.2 8.2 2.1
Nëntor 9.2 2.2 9.0 2.3
Dhjetor 8.8 2.1 9.0 2.3

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

“Transport”. Në ndryshim nga gjashtëmujori i parë i vitit, çmimi i naftës është 
kthyer në një kosto domethënëse për konsumatorët shqiptarë. Megjithëse me 
një peshë të vogël prej 4.8 për qind në shportën përfaqësuese të konsumit, 
grupi “Transport” ka shënuar norma të larta inflacioni vjetor gjatë periudhës 
korrik – dhjetor. ai ka kontribuar mesatarisht me 0.23 pikë përqindjeje në 
inflacionin vjetor të kësaj periudhe (në krahasim me 0.13 pikë përqindje gjatë 
periudhës paraardhëse). Norma më e lartë e inflacionit prej 6.1 për qind 
është regjistruar në muajin shtator. rritja e çmimit të naftës u akomodua 
dhe nga nënçmimi i lekut ndaj dollarit amerikan5 - faktor ky i cili lehtësoi 
transmetimin më të plotë të kësaj rritjeje nga tregu ndërkombëtar në tregun 
vendas. Krahas presioneve të jashtme për rritjen e çmimit të këtij produkti, 
tregu vendas u përball me një kosto prodhimi më 
të lartë. gjatë tremujorit të tretë, çmimi i prodhimit 
të naftës bruto shënoi një rritje vjetore prej 3.2 për 
qind. Megjithatë, ekonomia shqiptare nuk duket të 
jetë prekur nga efektet dytësore të rritjes së çmimit 
të naftës.

“Hotele, kafene, restorante”. gjashtëmujori i 
dytë i vitit 2005 u karakterizua nga rritja e çmimeve 
në sektorin e shërbimeve. grupi “hotele, kafene, 
restorante” ka dëshmuar për ritme më të larta 
rritjeje në krahasim me gjashtëmujorin e parë. Ky 
grup ka dhënë një kontribut mesatar prej 0.2 pikësh 
përqindjeje në shifrën totale të inflacionit vjetor për 
këtë periudhë. rritja më e dukshme është shënuar 
kryesisht gjatë tre muajve të fundit. Nëngrupi 

Tabelë �5. Norma vjetore 
e inflacionit dhe kontributi 
i grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” në 
inflacionin total.
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“Shërbime akomodimi” ka shënuar norma vjetore inflacioni nga 28.3 për 
qind në 28.7 për qind.

grupet e tjera të shportës kanë respektuar tendencat e shfaqura në pjesën 
e parë të vitit edhe gjatë gjashtëmujorit të dytë të tij. grupet “Pije alkolike 
dhe duhan” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” kanë shënuar norma 
pozitive rritjeje, ndërsa grupet si “veshje dhe këpucë” dhe “Mobilim, pajisje 
dhe mirëmbajtje shtëpie” kanë vazhduar të regjistrojnë norma negative të 
inflacionit. Në total këto grupe kanë kontribuar mesatarisht në inflacionin 
vjetor me -0.1 pikë përqindjeje. Ndërsa ndikimi i çmimit të administruar të 
energjisë dha një ndikim konstant gjatë vitit, çmimet e tjera të administruara 
janë rritur në mënyrë të ndjeshme, gjatë gjashtëmujorit të dytë të këtij viti. 
grupet “Shëndeti” dhe “Shërbimi arsimor” kanë dhënë një kontribut mesatar 
përkatësisht me 0.14 dhe 0.1 pikë përqindjeje në inflacionin vjetor të periudhës 
në analizë. 

III.4.2 ambienti makroekonomik dhe çmimet e konsumit

Kushtet makroekonomike gjatë gjashtëmujorit të dytë kanë qenë 
përgjithësisht të favorshme për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Pavarësisht 
krizës energjitike të muajve tetor–nëntor dhe çmimeve të larta të naftës 
– faktorë të cilët shtuan presionet inflacioniste - ambienti makroekonomik 
mund të cilësohet i favorshëm. Tregues të rëndësishëm makroekonomikë 
dëshmojnë për rritje më të ngadaltë të aktivitetit ekonomik në tremujorin e 
tretë, për situatë të qëndrueshme në tregun e punës dhe për qëndrueshmëri 
të pozitave të lekut kundrejt valutave të huaja. gjithashtu, normat e ulta të 
inflacionit janë mbështetur nga koordinimi i mirë i politikës fiskale me atë 
monetare, në kushtet e një ambienti të jashtëm tregtar me ndikim të dobët 
inflacionist. 

Faktorët e kërkesës

Politika fiskale dhe treguesit fiskalë. Politika 
fiskale ka ecur me hapa të matur, duke treguar 
kujdes në zbatimin e buxhetit të miratuar. Treguesit 
fiskalë kanë respektuar nivelet e parashikuara. 
Kështu, shpenzimet buxhetore dhe deficiti buxhetor 
janë në nivele më të ulta se ato të parashikuara 
për njëmbëdhjetë muajt e parë të vitit. gjithashtu, 
shpenzimet buxhetore janë rritur me ritme më të 
ulta gjatë gjashtëmujoritë të dytë të vitit 2005, 
në krahasim me gjashtëmujorin e parë dhe me 
vitin e kaluar. Zbatimi i matur i politikës fiskale, 
pavarësisht rritjes së shpenzimeve buxhetore dhe 
rritjes modeste të pagave në sektorin shtetëror, ka 
mundësuar kushte për kontrollimin e normës së 
inflacionit. 
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Politika monetare dhe treguesit monetarë. 
Në mungesë të presioneve inflacioniste, politika 
monetare ka akomoduar zhvillimet makroekonomike, 
duke ndjekur një politikë monetare neutrale. gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2005, oferta e parasë 
shënoi ritme më të ngadalta rritjeje, por duke 
plotësuar kërkesën e lartë të ekonomisë për kredi. 
Nga ana tjetër, raporti i parasë jashtë bankave 
ndaj ofertës së parasë, si dhe normat afatgjata 
të interesit kanë ardhur në rënie, duke reflektuar 
uljen e pritshmërive për inflacionin dhe duke sjellë 
arritjen e qëndrueshmërisë në kohë të tij, pa kosto 
të mirëfillta për ekonominë. 

Kërkesa e brendshme. Tremujori i tretë i vitit 
2005 shënoi një rritje më të ngadaltë të aktivitetit 
ekonomik në krahasim me tremujorin paraardhës. 
Indeksi i shitjeve shënoi një rritje vjetore prej 14.7 
për qind dhe rritje tremujore prej 4.9 për qind ndaj tremujorit paraardhës. 
Këto norma në tremujorin e dytë ishin përkatësisht 22.8 dhe 32.2 për qind. 
Ndërkohë, indeksi i tregtisë me pakicë u rrit me 5.5 për qind ndaj tremujorit 
të mëparshëm dhe u ul në nivel vjetor me 9.6 për qind. Ky fakt tregon se 
kërkesa e brendshme, e vlerësuar nga këta tregues nuk ka gjeneruar presione 
inflacioniste për periudhën në shqyrtim.

Faktorët e ofertës

Ecuria e kursit të këmbimit dhe inflacioni i 
importuar. Zhvillimet në kursin e këmbimit luajnë 
një rol të rëndësishëm në ecurinë e inflacionit. 
Tregu i brendshëm vazhdon të jetë i orientuar 
drejt importeve, të cilat për nëntëmujorin e parë 
të vitit 2005 rezultojnë 3.6 herë më të larta sesa 
eksportet. Deficiti tregtar nuk ka sjellë zhbalancime 
në kursin e këmbimit, duke u financuar tërësisht 
nga flukset neto të kapitalit. Tendecat e kursit të 
këmbimit të monedhës vendase ndaj euros dhe 
dollarit amerikan, kanë reflektuar ecurinë e raportit 
të këtyre dy monedhave në tregjet ndërkombëtare. 
Pas një periudhe të gjatë forcimi, dinamika vjetore 
mbiçmuese e lekut erdhi në rënie gjatë vitit 2005. 
gjatë tremujorit të katërt të këtij viti, leku është 
nënçmuar ndaj dollarit amerikan, por ka vazhduar 
të mbiçmohet ndaj euros. Duke qenë se shtetet 
kryesore partnere mbeten Italia dhe greqia - 
eksportet dhe importet e të cilave përfaqësojnë përkatësisht 83 për qind dhe 
47 për qind të vëllimit të përgjithshëm - mbiçmimi i lekut ndaj euros vazhdon 
të zbusë ndikimin e inflacionit të importuar.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

Stabiliteti i ambientit të jashtëm tregtar, si dhe mbiçmimi i kursit të këmbimit 
ndaj euros kanë lehtësuar presionet inflacioniste të përcjella nga ky faktor.

Korrik gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
greqi6 3.9 3.7 3.9 3.9 3.5 - 
Itali7 2.1 2.0 2.0 2.2 2.2 -
Lek/euro -1.8 -2.4 -1.0 -2.1 -3.7 -3.2
Lek/usd 0.0 -3.3 -1.4 1.6 5.9 9.5

Burimi: INSTAT, Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar të Greqisë, ISTAT-Itali.

Ecuria e prodhimit të brendshëm bujqësor. 
Çmimet e produkteve ushqimore pësuan rritje gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2005, si në krahasim 
me vitin e kaluar ashtu dhe me gjysmën e parë të 
këtij viti. Ndikimi rënës i këtij faktori vlerësohet të mos 
veprojë me të njëjtën forcë gjatë këtij gjashtëmujori. 
Të dhënat e fundit nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit 
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit e mbështesin këtë 
vështrim. gjatë këtij viti parashikohet që prodhimi 
bujqësor të rritet me 1.3 për qind, në krahasim me 
2.5 për qind që u parashikua në fillim të vitit dhe 
me 3.3 për qind që u realizua në vitin 2004. Krahas 
rritjes më të ulët të prodhimit të brendshëm bujqësor, 
rritja e çmimeve të produkteve ushqimore në tregjet 
partnere, si dhe zbutja e efektit kompensues të 
mbiçmimit të lekut ndaj euros, sollën si rrjedhojë një 
ndikim mesatar thuajse asnjanës të grupit “Ushqime 
dhe pije joalkolike” (kontributi mesatar i këtij grupi 
në inflacionin vjetor është 0.0 pikë përqindjeje), në 
normën vjetore të inflacionit për gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2005. 

Indeksi i çmimeve të prodhimit8. Pas një rritjeje të 
ndjeshme të çmimeve të prodhimit gjatë periudhës 
prill ’04 – mars ’05, këto çmime shënuan norma më 
të ulta rritjeje gjatë tremujorëve të dytë dhe të tretë 
të këtij viti. Në tremujorin e tretë, rritjen vjetore më të 
madhe e shënuan sektorët ”Silvikultura, shfrytëzimi i 
pyjeve, shërbime plotësuese” (10%) dhe ”Nxjerrja e 
produkteve joenergjitike” (6.8%), ndërsa ”Industria 
përpunuese” dhe kryesisht ”Industria ushqimore” 
regjistruan normat më të ulta, me përkatësisht 1.5 
dhe 0.1 për qind. Pavarësisht rritjes së kostove 
të prodhimit, ato nuk u përcollën në çmimet e 
konsumit, kryesisht si pasojë e rritjes së konkurrencës 
në segmentin e tregtisë me pakicë.

Çmimet e naftës. Ndryshe nga gjashtëmujori i parë i këtij viti, çmimet e 
naftës janë kthyer në një burim presionesh inflacioniste. ritmet e rritjes së 

Tabelë �6. Inflacioni vjetor 
i vendeve partnere dhe 

ndryshimi i kursit të këmbimit 
(në përqindje).
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çmimit të këtij produkti në tregjet ndërkombëtare, janë përkthyer në rritje me 
thuajse të njëjtën dinamikë në tregun vendas. 

Çmimi i naftës 
në vend  (Lek)

Ndryshimi 
vjetor (%)

Çmimi i naftës 
jashtë (usd)

Ndryshimi 
vjetor (%)

Korrik 104.5 32 60.6 38
gusht 112.4 30 68.9 64
Shtator 116.4 32 66.2 33
Tetor 116.8 23 59.8 15
Nëntor 117.1 21 57.3 17
Dhjetor 116.0 25 59.5 37

Burimi: INSTAT, Bloomberg.

rritja e çmimit të naftës në vend, kryesisht në tremujorin e tretë të këtij viti, 
u shoqërua me rënien e kërkesës për të me 21 për qind në terma vjetorë 
dhe 18 për qind në terma tremujorë9. Pavarësisht 
nga pesha e vogël10 që ka ky produkt në shportën 
e mallrave të konsumit, ai shtoi mesatarisht me 
0.24 pikë përqindjeje koston vjetore të jetesës në 
tremujorin e tretë të vitit 2005 (në krahasim me 
0.17 pikë përqindjeje në tremujorin e tretë të vitit 
2004). Megjithatë, rritja e çmimit të naftës nuk ka 
krijuar efekte të raundit të dytë.

Iv. POLITIKa MONETarE DhE 
TrEgUESIT MONETarë 

Iv.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së 
ShQIPërISë

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë 
monetare neutrale gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit 2005, duke mbajtur të pandryshuar normën 
bazë të interesit në nivelin 5 për qind. Kjo politikë 
është kushtëzuar nga ecuria e qëndrueshme e 
çmimeve të konsumit dhe pritjet e ulta inflacioniste 
për periudhën në vazhdim. Në përgjithësi, kushtet 
monetare vlerësohen se janë të përshtatshme për 
të kontrolluar rritjen e çmimeve brenda objektivit të 
Bankës së Shqipërisë gjatë periudhës në vijim.

Në këto kushte, politika monetare dhe kuadri 
operacional i saj, janë fokusuar në zbutjen e disa 
luhatjeve të treguesve monetarë gjatë gjashtëmujorit. 
Si pasojë e uljes së papritur të interesit të depozitave 
në lekë nga disa banka si dhe rritjes së kërkesës 
së ekonomisë dhe qeverisë për mjete monetare 

Tabelë �7. Ndryshimet 
vjetore në inflacionin e 
vendeve partnere dhe 
në kursin e këmbimit (në 
përqindje).
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gjatë tremujorit të tretë, sistemi bankar ndjeu mungesën e likuiditetit gjatë 
periudhës korrik-tetor. Kjo mungesë likuiditeti u përcoll më tej në rritjen e 
shpejtë të yield-it të bonove të thesarit gjatë tremujorit të tretë të vitit. Për të 
përballuar këtë situatë, Banka e Shqipërisë ndryshoi kahun e operacioneve të 
saj kryesore, repo, duke i shndërruar ato në injektues të likuiditetit në sistem. 
vëllimi mesatar i injektuar nëpërmjet instrumentit të repove të anasjellta, 
gjatë periudhës korrik-shtator, ishte 1.7 miliardë lekë. Po kështu, ajo përdori 
në mënyrë selektive kreditimin direkt të qeverisë, duke synuar shmangien e 
spekulimeve dhe presioneve të tepërta në rritjen e yield-it. Si pasojë e kësaj 
politike, sistemi bankar e kaloi situatën e mungesës së likuiditetit, duke 
vetëkorrigjuar në pjesën më të madhe normat e interesit të depozitave në 
lekë. 

gjithashtu, politika e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor ka qenë në 
përputhje me tejkalimin e kësaj situate. Banka e Shqipërisë ka blerë valutë 
gjatë pothuaj gjithë gjashtëmujorit të dytë, duke zbutur presionet mbiçmuese 
mbi kursin e këmbimit dhe duke injektuar likuiditet në treg. Nga ndërhyrjet e 
saj në këtë treg, vlerësohet se janë injektuar rreth 12.4 miliardë lekë likuiditet, 
duke ndihmuar sistemin bankar në tejkalimin e situatës. gjashtëmujori i 
dytë i vitit 2005 nuk ka qenë i mbuluar me marrëveshje midis organizmave 
financiarë ndërkombëtarë dhe Shqipërisë. Megjithatë, Banka e Shqipërisë ka 
përmbushur treguesit indikativë të vendosur për këtë periudhë.

Mars ‘05 Qersh ‘05 Shtator ‘05 Tetor ‘05 Dhjetor
rezervat Ndërkombëtare Neto (milionë dollarë)
Objektivi 1,073 1,086.7 1,094.6 1,108.5 1114.3
aktuale 1,107 1,098.0 1,094.6 1,119.1 1116.9
Diferenca 35 11.3 0.0 10.6 2.6
Mjetet e Brendshme Neto (miliardë lekë)
Objektivi 61 60.0 65.7 65.7 65.7
aktuale 53 63.6 65.7 57.8 55.8
Diferenca -8 3.6 0.0 -7.9 -9.8
Kredia e Brendshme Neto për Qeverinë (miliardë lekë)
Objektivi 292 297.7 302.7 304.7 306.7
aktuale 288 294.4 301.6 299.5 296.9
Diferenca -4 -3.2 -1.1 -5.2 -9.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* Të dhëna operative.

Iv.2 ECUrIa E agrEgaTëvE MONETarë

viti 2005 është karakterizuar nga një ekspansion i lartë monetar, duke 
reflektuar aktivitetin e lartë ekonomik dhe rritjen e besimit në sistemin financiar 
të vendit. Efektin kryesor në rritjen e ofertës monetare e ka dhënë kërkesa e 
ekonomisë për kredi, ndërkohë që huamarrja e qeverisë nga sistemi bankar 
ka patur një tendencë rënëse. ritmi i rritjes së ofertës monetare ka shfaqur 
tendenca ngadalësuese në gjysmën e dytë të vitit. ritmi i rritjes së M3 zbriti në 
14.3 për qind në muajin nëntor, pasi kulmoi në nivelin 18.3 për qind në muajin 
qershor. Ky ishte një zhvillim i parashikuar nga Banka e Shqipërisë.Ecuria 
e agregatëve monetarë në këtë periudhë është ndikuar edhe nga politikat 

Tabelë �8. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë.
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monetare stabilizuese që ka ndjekur Banka e Shqipërisë, në gjashtëmujorin 
e dytë të vitit 2005, për të zbutur luhatjet e normave të interesit dhe për 
të stabilizuar situatën e likuiditetit në sistemin bankar, gjatë kësaj periudhe. 
Kushtet monetare aktuale dhe tendenca e pritur e tyre, janë konsistente me 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në periudhën afatmesme.

ritmet e rritjes vjetore të agregatëve të parasë 
kanë shfaqur prirje të ngjashme në gjysmën e dytë 
të vitit. Komponenti më likuid i agregatit M3, paraja 
jashtë bankave, ka reaguar në të njëjtën mënyrë 
si oferta monetare ndaj zhvillimeve në ekonomi. 
rritja vjetore e parasë jashtë bankave rezultoi rreth 
8 për qind në fund të vitit, kundrejt 14.9 për qind 
në muajin qershor. ritmi vjetor i rritjes së parasë 
jashtë bankave i rezistoi tendencës përshpejtuese 
të rishfaqur si rezultat i kërkesës së përqëndruar të 
qeverisë për likuiditet, në muajin shtator dhe nivelit 
të ulët të normave të interesit të depozitave në lekë 
në këtë periudhë. Megjithë luhatjet e parasë jashtë 
bankave, pesha e tyre ndaj M2 ka ardhur në rënie. 
Treguesi i raportit të parasë jashtë bankave ndaj M2 
shënoi 33.8 për qind në muajin nëntor, duke u ulur 
me 0.5 pikë përqindjeje në krahasim me muajin 
shtator. Kthimi i këtij raporti në trendin rënës reflekton uljen e presioneve 
inflacioniste në anën e kërkesës në ekonomi. rënia e parasë jashtë bankave 
përkthehet direkt në rritjen e depozitave në lekë.

Impakti pozitiv i këtyre zhvillimeve transmetohet më 
tej në përmirësimin e kapaciteteve të sistemit bankar 
për financimin e aktiviteteve prodhuese në ekonomi 
dhe mundëson plotësimin e nevojave për financim të 
deficitit buxhetor. Niveli i depozitave të sistemit bankar 
ka qenë i mjaftueshëm për mbulimin e kërkesës së 
ekonomisë për kredi në lekë. Pjesëmarrja në rritje 
e individëve në financimin e deficitit buxhetor, ka 
lehtësuar alokimin e burimeve financiare të sistemit 
bankar drejt financimit të ekonomisë11. 

rritja vjetore e depozitave në lekë ka pasqyruar 
ritmet e rritjes së agregatit M2. Depozitat në lekë 
shënuan një rritje vjetore prej 10.0 për qind në 
muajin nëntor, kundrejt rritjes prej 14.7 për qind të 
muajit qershor. rritja me 3.9 miliardë lekë e nivelit 
të depozitave në lekë gjatë periudhës korrik-nëntor, 
është më e vogël se rritja e tepricës së kredisë në lekë në të njëjtën periudhë. 
Sistemi bankar e ka përballuar këtë situatë duke ulur nivelin e likuiditetit 
të tepërt të mbajtur prej tij. Depozitat me afat në lekë kanë pësuar rënie 
gjatë dymbëdhjetë muajve të fundit12, por ajo është kompensuar nga rritja 
e depozitave pa afat. rritja e peshës së depozitave pa afat në lekë ndaj 
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depozitave totale nga 15.2 për qind në muajin qershor në 27.7 për qind në 
muajin nëntor, ka ndikuar në uljen e kostos së depozitave në lekë të sistemit. 
Kostoja marxhinale e burimeve financiare në lekë të sistemit bankar arriti 
në 1.2 për qind në muajin nëntor, nga 1.3 për qind në muajin qershor. 
Megjithatë, normat pozitive të interesave realë të depozitave në lekë kanë 
ruajtur kërkesën për to, duke sjellë edhe rritjen e depozitave totale në lekë dhe 
uljen e peshës së parasë jashtë bankave ndaj M2.

Krahas pasqyrimit të dinamikës së zhvillimeve në ekonominë e brendshme, 
zhvillimet në ofertën monetare kanë reflektuar edhe ecurinë e prurjeve valutore 
nga remitancat. Në terma absolutë, depozitat në valutë janë rritur me 16.4 
miliardë lekë gjatë periudhës korrik-nëntor, kundrejt rritjes prej 12.8 miliardë 
lekë në të njëjtën periudhë të një viti më parë13. Ecuria e tyre ndikohet si nga 
hyrjet valutore të emigrantëve edhe nga ngushtimi i normave të interesave 
midis lekut dhe monedhave euro dhe usd. 

rritja e normave të interesave të euros dhe usd 
nga bankat qendrore përkatëse ka sjellë ngushtimin e 
diferencës së normave të interesave, duke influencuar 
mënyrën e investimit të prurjeve valutore. Megjithatë, 
në kushtet e një politike të ekuilibruar të Bankës së 
Shqipërisë ndaj ndërhyrjeve në tregjet valutore dhe 
të qëndrueshmërisë së kursit të këmbimit, rritja e 
depozitave në valutë mund të jetë reflektim i një oferte 
më të lartë të remitancave këtë vit, krahasuar me një 
vit më parë. raporti i depozitave në valutë ndaj ofertës 
monetare arriti në 26.9 për qind në muajin nëntor, 
kundrejt nivelit 25.1 për qind të shënuar në muajin 
qershor të këtij viti. gjithashtu, raporti i depozitave në 
valutë ndaj depozitave në lekë u rrit nga 50.4 për 
qind në muajin qershor, në 55.7 për qind në muajin 
nëntor. rritja e depozitave në valutë në sistemin 
bankar influencon pozitivisht në përballimin e nevoja 

të ekonomisë për kreditim në valutë.

Nëntor Ndryshimi 5-mujor Ndryshimi vjetor
2005 absolut Përqindje absolut Përqindje

Para jashtë bankave 139.7 3.8 2.8 10.8 8.4
Depozita totale 426.3 20.3 5.0 60.1 16.4
- në lekë 273.9 3.9 1.4 24.8 10.0
- në valutë 152.4 16.4 12.1 35.2 30.0
Depozita pa afat 113.5 23.0 25.4 42.7 60.3
- në lekë 59.9 18.9 46.0 34.8 138.7
- në valutë 53.6 4.1 8.3 7.9 17.3
Depozita me afat 305.7 -10.0 -3.1 20.2 7.1
- në lekë 209.1 -20.0 -8.7 -7.0 -3.2
- në valutë 96.5 10.0 11.6 27.2 39.3
M1 200.4 23.5 13.3 46.4 30.1
M2 409.5 3.7 0.9 39.4 10.6
M3 559.6 17.8 3.3 74.5 15.4
Baza monetare 183.9 3.4 1.9 13.5 7.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �9. Ecuria e 
treguesve monetarë në 

korrik-nëntor (në miliardë 
lekë).
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Iv.3 KërKESa Për MjETE MONETarE

viti 2005 ka shënuar një moment pozitiv për 
ecurinë e treguesve monetarë. gjatë kësaj periudhe, 
kreditimi i ekonomisë ka qenë burimi kryesor i 
përdorimit të fondeve dhe i ekspansionit monetar, 
duke spostuar financimin e deficitit buxhetor nga ky 
rol. Ndërkohë, komponenti i huaj i rritjes së ofertës 
monetare, mjetet valutore neto të sistemit bankar, 
ka ruajtur një nivel të qëndrueshëm në raport me 
M3.

Portofoli i kredisë së sistemit bankar për ekonominë 
është rritur me 18.7 miliardë lekë, gjatë periudhës 
korrik - nëntor 2005. Në fund të muajit nëntor, 
kredia për ekonominë arriti në 114.6 miliardë lekë, 
duke përbërë 13.7 për qind të PBB-së së vitit 2005. 
Brenda 5 muajve të fundit të vitit, raporti i kredisë ndaj PBB-së është rritur me 2.5 
pikë përqindje14. Për periudhën korrik-nëntor 2005, kredia vazhdon të paraqesë 
ritme mjaft të larta të rritjes vjetore, me një mesatare prej 70 për qind.

2003
2004 2005

6 mujori I 6 mujori II 6 mujori I Tetor Nëntor
Oferta e parasë
(në miliardë lekë) 448.4 458.2 507.2 541.8 567,4 566.0

Kredi e brendshme
(në % ndaj M3) 71.5 69.5 68.9 69.9 69.0 69.5

Kredi për qeverinë
(në % ndaj M3) 60.2 57.1 55.1 52.2 49.6 49.2

Kredi për ekonominë
(në % ndaj M3) 11.3 12.4 13.8 17.7 19.4 20.2

Kredi për ekonominë
(% ndaj totalit të aktiveve) 13.7 14.6 16.9 20.8 22.9 23.5

Kredi për ekonominë
(në % ndaj PBB) 6.8 7.4 9.0 11.2 13.2 13.7

raporti kredi / depozita (në 
%) 15.7 16.7 19.0 23.6 25.8 26.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

angazhimi në rritje i bankave drejt kredive me afate të gjata maturimi, ka 
ndikuar në rënien e peshës që zë kredia afatshkurtër ndaj totalit të kredisë, 
krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit. Kjo prirje ka ndikuar pozitivisht 
në rritjen e tepricës së kredisë.

2003 2004 T-1 ‘05 T-2 ‘05 T-3 ‘05 Tetor ‘05 Nëntor ‘05
Teprica e kredisë
(në mld lekë) 50.7 69.3 79.0 95.9 106.0 110.0 114.6

Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 34.1 33.7 31.6 31.8 32.0
Kredi afatmesme 33.3 36.0 34.5 33.1 31.2 31.3 31.2
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 31.4 33.1 36.9 36.9 36.8
Kredi për individët 24.5 30.6 31.0 30.8 31.4 31.7 32.0
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 69.0 69.2 68.6 68.3 68.0
Lekë 19.6 19.5 20.1 22.9 23.7 24.5 25.2
valutë 80.4 80.5 79.9 77.1 76.3 75.5 74.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 20. Ecuria e disa 
treguesve kryesorë.

Tabelë 2�. Tregues të 
tepricës së kredisë në 
përqindje ndaj totalit.
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rritja e kredisë në lekë ka ruajtur të njëjtat ritme me 
pjesën e parë të vitit, duke shënuar një rritje mujore 
mesatare prej 1.4 miliardë lekësh, gjatë periudhës 
korrik – nëntor. Në terma vjetorë, për këtë periudhë, 
kredia në lekë ka pasqyruar një rritje mesatare prej 
142 për qind, krahasuar me normën mesatare 
prej 86 për qind të gjashtëmujorit të parë. Në këtë 
zhvillim pozitiv ka ndikuar jo vetëm angazhimi në 
rritje i bankave drejt kredisë për individët, por edhe 
kreditimi në lekë i bizneseve, i cili ruajti nivele të 
larta rritjeje pas impulsit pozitiv të muajit qershor.

Kreditimi i sektorit të bujqësisë ka patur rritjen 
më të spikatur për periudhën korrik - nëntor, duke 
treguar angazhim më të madh të bankave në këtë 
sektor. Krahas bujqësisë, me rritje të moderuar është 
shoqëruar dhe kredia për sektorin e ndërtimit dhe 
për pasuritë e paluajtshme. rritja në këta sektorë ka 

balancuar rënien e peshës së kredisë për sektorët e industrisë nxjerrëse dhe 
atë hotelerisë dhe restorante. Ndërkohë, tregtia vazhdon të jetë sektori më i 
kredituar i ekonomisë duke përbërë në fund të nëntorit, rreth 19.3 për qind 
të totalit të kredisë.

2003 2004 2005
6 

mujori I
6

mujori II
6 

mujori I
Tetor 

‘05
Nëntor 

‘05
Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 1 1.5 1.5 1.5 2.51 2.44
Industria përpunuese 17 17.1 17.1 15.6 13.8 14.58
Ndërtimi 10 9.8 9.8 11.2 12.9 12.27
Tregtia, riparimi i automobilave 
dhe i artikujve shtëpiakë 34 23.3 23.3 19.1 18.9 19.34

hotele dhe restorante 6 8.3 8.3 4.7 4.4 4.35
Pasuritë e patundshme 13 9.8 9.8 13.5 14.0 13.78
Të tjera 19 30.2 30.2 34.3 33.5 33.24
Totali 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Për periudhën korrik – nëntor të vitit 2005 janë akorduar gjithsej 50 miliardë 
lekë ose mesatarisht rreth 10 miliardë lekë në muaj. Krahasuar me pjesën e 
parë të vitit, vihet re se bankat po angazhohen më shumë drejt kredive me 
periudha të gjata maturimi dhe kredive në lekë. Kredia e re e muajit nëntor 
pasqyroi rritje të ndjeshme të peshës së kredisë në lekë ndaj totalit. 

2004 2005

Nëntor janar-
nëntor Totali janar 

- qershor
Korrik-
nëntor Nëntor

Kredia e re (në miliardë lekë) 7.1 88.8 99.7 54.9 49.9 9.3
Kredi afatshkurtër 54.0 63.3 62.5 49.6 46.6 45.8
Kredi afatmesme 26.9 22.4 22.5 27.5 30.1 29.5
Kredi afatgjatë 19.1 14.3 14.9 22.9 23.3 24.8
Lekë 32.6 33.3 32.6 31.7 31.9 36.0
valutë 67.4 66.7 67.4 68.3 68.1 64.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 22. Tregues të 
kredisë sipas sektorëve të 

ekonomisë (përqindje ndaj 
totalit).

Tabelë 2�. Tregues të 
kredisë së re (përqindje ndaj 

totalit).
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Pozicioni valutor i sistemit bankar ka shënuar përmirësim të mëtejshëm 
gjatë gjashtëmujorit të dytë, megjithë rritjen e shpejtë të kredisë në valutë 
gjatë kësaj periudhe. Mjetet valutore neto të sistemit bankar janë rritur me 
131.7 milionë usd gjatë periudhës korrik – nëntor. rezerva valutore neto e 
Bankës së Shqipërisë është rritur me 67.0 milionë usd, ndërsa mjetet valutore 
neto të bankave të nivelit të dytë janë rritur me 64.7 milionë usd. 

Blerja e valutës së huaj nga Banka e Shqipërisë në tregun valutor ka qenë 
arsyeja kryesore e rritjes së rezervës valutore neto të Bankës së Shqipërisë. 
Ulja e detyrimeve valutore të bankave të nivelit të dytë me 50.7 milionë usd, 
kryesisht si rezultat i uljes së depozitave pa afat të bankave të huaja, ka ndikuar 
në pjesën më të madhe të rritjes së mjeteve valutore neto të këtyre bankave. 
rritje ka patur edhe në mjetet valutore bruto të bankave të nivelit të dytë, 
megjithëse akordimi i kredisë në valutë, për pjesën e dytë të vitit, ka qenë në 
nivele më të larta se hyrja e depozitave në valutë në sistemin bankar. 

Mbajtja nën kontroll e deficitit buxhetor ka 
nxitur një kërkesë për para të qeverisë në nivele të 
moderuara. Për periudhën korrik - nëntor 2005, 
deficiti buxhetor rezultoi me një rritje prej 5.1 
miliardë lekësh, krahasuar me 12.1 miliardë lekë 
që ishte rritja e tij në të njëtën periudhë një vit më 
parë. Deri në muajin nëntor është shënuar një nivel 
financimi i brendshëm prej 15.9 miliardë lekësh, 
rreth 5.4 miliardë lekë më shumë se në muajin 
qershor. Diferenca prej 0.3 miliardë lekësh nga 
financimi i deficitit, ka kaluar si depozitë e qeverisë 
pranë Bankës së Shqipërisë. Në muajt korrik dhe 
shtator, qeverisë i është akorduar kredi direkte nga 
Banka e Shqipërisë, në shumë totale 3.5 miliardë 
lekë, me qëllim shmangien e luhatjeve të normave të 
interesit në tregun ndërbankar dhe në atë të bonove 
të thesarit. Situata e përmirësuar e sistemit bankar i 
ka mundësuar qeverisë të kthejë të gjithë shumën. 

Forma kryesore e financimit të brendshëm të 
kërkesës së qeverisë ka qenë shitja e obligacioneve 
qeveritare dy dhe tre-vjeçare. gjatë kësaj periudhë 
janë emetuar përkatësisht 8.1 miliardë lekë dhe 3.9 
miliardë lekë obligacione Nga ana tjetër, portofoli 
i bonove të thesarit është ulur me 4.3 miliardë lekë 
gjatë periudhës korrik - nëntor. Kjo situatë është 
shprehur në rënien e nivelit të portofolit të bonove të 
thesarit. Bankat e nivelit të dytë kanë ulur me 14.6 
miliardë lekë portofolin e tyre, ndërsa institucionet 
me 1 miliard lekë. rritje të portofolit të bonove 
të thesarit kanë shënuar individët dhe Banka e 
Shqipërisë, përkatësisht me 8.2 miliardë lekë dhe 
3.0 miliardë lekë.
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Iv.4 TrEgjET FINaNCIarE, NOrMaT E 
INTErESIT DhE KUrSI I KëMBIMIT

Niveli mesatar ditor i likuiditetit në sistemin bankar 
shënoi vlerën 2.3 miliardë lekë në gjashtëmujorin 
e dytë të vitit 2005, nga 7.9 miliardë lekë në 
gjashtëmujorin e parë të këtij viti dhe 5.2 miliardë 
lekë një vit më parë. Ecuria e treguesit të likuiditetit 
ka qenë mjaft e luhatshme gjatë kësaj periudhe. Si 
pasojë e rritjes së kredisë së brendshme, e shoqëruar 
kjo edhe me ngadalësimin e fluksit të depozitave në 
lekë, sistemi bankar tregoi mungesë të përkohshme 
likuiditeti në tremujorin e tretë. Niveli mesatar ditor 
i tij zbriti në 1.1 miliardë lekë, nga 7.1 miliardë 
lekë një tremujor më parë. Kjo situatë u përmirësua 
dhe u normalizua në tremujorin e fundit të vitit, 
pas ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, kur niveli 

mesatar ditor i likuiditetit u rrit në 3.7 miliardë lekë.

Për administrimin e likuiditetit janë përdorur instrumentet e repos njëjavore 
dhe transaksionet outright. Në kushtet e mungesës së likuiditetit, në pjesën e 
parë të gjashtëmujorit janë organizuar ankandet e repos së anasjelltë njëjavore. 
Krahas tyre, me qëllim injektimin e përhershëm të likuiditetit dhe rregullimin e 
strukturës së tij në treg, janë organizuar transaksionet për blerjen me të drejta 
të plota të letrave me vlerë të qeverisë. Me përmirësimin e kushteve të likuiditetit 
në sistemin bankar, prej muajit tetor, ka vijuar organizimi i ankandeve njëjavore 
të repos.

Tregu i parasë

Luhatjet e likuiditetit janë reflektuar në aktivitetin 
e tregut ndërbankar dhe në atë primar si dhe 
tek normat e interesit të aplikuara në to. vëllimi 
mesatar ditor i huadhënies në tregun ndërbankar 
u rrit në 1.5 miliardë lekë në gjashtëmujorin e dytë 
të vitit, nga 1.2 miliardë lekë në gjashtëmujorin e 
parë. Në këtë periudhë vihet re rritja e huadhënies 
me afat shtatëditor, e cila pothuajse është dyfishuar 
krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit (niveli 
mesatar ditor është rritur në 0.9 miliardë lekë nga 
0.5 miliardë lekë).

Normat mesatare të ponderuara të interesit 
në tregun ndërbankar, janë rritur me 1.7 pikë 
përqindjeje për transaksionet njëditore dhe me 0.2 

pikë përqindjeje për transaksionet shtatëditore. Megjithëse një pjesë e rritjes 
së tyre u shkaktua nga rritja e kërkesës për likuiditete në treg në tremujorin e 
tretë, rritja e normave të interesit në tregun ndërbankar është ndikuar edhe nga 
përcaktimi i një korridori simetrik dhe më të ngushtë të interesave të lehtësive 
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mbështetëse, nga Banka e Shqipërisë, prej ±1.75 për qind. vendosja e këtij 
korridori që nga muaji korrik 2005, solli ngushtimin e ndjeshëm të spread-it 
midis interesave të huamarrjeve shtatëditore me ato njëditore dhe luhatjen e 
interesave të huamarrjeve njëditore rreth normës bazë të interesit. 

Mungesa e likuiditetit në tremujorin e tretë qe faktori kryesor që ndikoi në 
rritjen e normave të interesit në tregun primar. Oferta e bankave për bonot e 
thesarit, e cila deri në fund të gjashtëmujorit të parë kishte tejkaluar shumën e 
shpallur për emetim nga qeveria duke ndikuar në uljen e yield-eve, nuk arriti 
të plotësonte kërkesën e qeverisë. Yield-i për bonot e thesarit me maturim 12-
mujor arriti në 9.1 për qind në muajin shtator, nga 6.8 për qind në muajin 
qershor. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë ka ofruar kredi direkte për 
qeverinë duke reduktuar presionet mbi normat e interesit në tregun primar. 

Normat e interesit
dhjetor 2005

Ndryshimi
6-mujori II 2005

Ndryshimi
6-mujori I 2005

Norma bazë e interesit 5.00% 0.00 -0.25
Tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar njëditor 4.20% 1.70 -0.90
Interesi i tregut ndërbankar 7-ditor 5.46% 0.18 -0.62
Tregu primar
Yield-i për bono thesari 3 - mujore 5.41% 0.35 -1.03
Yield-i për bono thesari 6 - mujore 6.90% 0.50 -0.82
Yield-i për bono thesari 12- mujore 6.91% 0.12 -1.31
Tregu i obligacioneve
Yield-i për obligacionet 2 - vjeçare 8.00% 0.40 -1.40

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.

Normalizimi i situatës së likuiditetit dhe mbajtja nën kontroll e kërkesës 
së qeverisë, sollën uljen graduale të yield-eve gjatë tre muajve të fundit. Në 
fund të muajit dhjetor, diferenca midis yield-eve të bonove të thesarit dhe 
depozitave në lekë me maturitet njëvjeçar ra në 1.5 
pikë përqindjeje, nga 3.8 pikë përqindjeje në muajin 
shtator.

Normat e interesit të depozitave dhe kredive

Normat e interesit të depozitave në lekë kanë 
shënuar rritje, sidomos në afatet e gjata të maturimit. 
Kjo rritje është kryesisht një korrigjim i uljeve të 
mëdha të këtyre interesave në gjashtëmujorin e 
parë të vitit. Në muajin nëntor, interesat realë të 
depozitave në lekë u rritën në 2.38 për qind, duke 
shënuar nivelin më të lartë të interesave realë që 
nga qershori i vitit 2005. Ky nivel është ndikuar nga 
rritja e interesave nominalë dhe ulja e inflacionit. 
Në tregun e depozitave në valutë, normat e interesit 

Tabelë 24. Ecuria e 
normave të interesit (në pikë 
përqindjeje).
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kanë vazhduar të kenë tendenca rritëse, sikurse edhe në gjashtëmujorin 
e parë. gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 200515, interesat nominalë të 
depozitave në usd janë rritur ndjeshëm në të gjitha afatet, ndërkohë interesat 
e depozitave në euro, ndonëse me luhatje, kanë pasur një tendencë rritëse 
të moderuar.

Normat e interesit
nëntor 2005

Ndryshimi
6-mujori II 2005*

Ndryshimi 
6-mujori I 2005

Norma bazë e interesit 5.00% 0.00 -0.25
Interesat e depozitave në lekë
1 - mujore 3.49% 0.38% -0.28%
3 - mujore 4.17% 1.09% -1.40%
6 - mujore 4.89% 1.12% -1.64%
12 - mujore 5.45% 1.56% -2.10%
24 - mujore 6.54% 1.93% -2.37%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
* të dhënat më të fundit i përkasin muajit nëntor 2005.

Në tregun e kredive në lekë ka patur rritje të interesave gjatë gjashtëmujorit 
të dytë të vitit, duke përjashtuar kreditë mbi 3 vjet16. Normat e kredisë në 
lekë janë ndikuar nga rritja e kostos së pranimit të depozitave në lekë dhe 
rritja e yield-it të bonove të thesarit. Njëkohësisht, ka ndikuar mjaft ndryshimi i 
strukturës së kredidhënies nga njëra periudhë në tjetrën si dhe akordimi në disa 
raste, i kredive preferenciale, me interesa më të ulët sesa interesat e tregut.

Normat e interesit
nëntor 2005

Ndryshimi
6-mujori II 2005*

Ndryshimi 
6-mujori I 2005

Interesat e kredive në lekë
Kredi deri 6 muaj 13.36% 2.74% -0.36%
Kredi 6 muaj -1 vit 13.29% 1.67% -2.11%
Kredi 1-3 vjet 17.34% 0.68% -3.76%
Kredi mbi 3 vjet 8.54% -3.82% -0.53%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2005, ka pasur 
rritje të normave të interesit të kredive në dollarë 
dhe në euro, me gjithë luhatjet që e karakterizojnë 
këtë treg. Në rritjen e interesave të kredive në valutë 
ka ndikuar rritja e interesave libor dhe euribor në 
tregjet ndërkombëtare, rritja e kostos së pranimit 
të depozitave në valutë, shkalla e rrezikut të 
kredidhënies, ndryshimi i strukturës së saj nga një 
muaj në tjetrin etj.. Në muajin nëntor, interesat 
mesatarë të ponderuar të kredive në dollarë dhe në 
euro arritën përkatësisht në 8.79 për qind dhe 7.87 
për qind, me një rritje prej 0.69 pikësh përqindjeje 
për kreditë në usd dhe 2.24 pikësh përqindjeje për 
kreditë në euro.

Tabelë 25. Normat e 
interesit të depozitave në 

lekë (në pikë përqindjeje).

Tabelë 26. Normat e 
interesit të kredive në lekë 

(në pikë përqindjeje).
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Kursi i këmbimit

Kursi i këmbimit të lekut ka qenë relativisht i 
qëndrueshëm gjatë gjashtëmujorit të dytë, duke 
treguar një ngadalësim të tendencave mbiçmuese, 
të vëna re gjatë pjesës së parë të vitit. Pjesa më 
e madhe e kësaj ecurie i detyrohet reduktimit të 
diferencës së normave të interesit lekë-valutë, por 
edhe kërkesa më e lartë për valutë të huaj me qëllim 
turizmin jashtë ka përforcuar këtë ecuri. gjithashtu, 
ndërhyrjet valutore të Bankës së Shqipërisë, të cilat 
janë të përqendruara në kahun e blerjes, veprojnë 
në kahun e zbutjes së tendencave mbiçmuese të 
lekut.

Megjithë luhatjet e lekut gjatë gjashtëmujorit 
të dytë, leku në fund të vitit gjendet pothuajse në 
nivelet e qershorit. gjatë kësaj periudhe, leku është 
mbiçmuar me 1.1 për qind ndaj euros dhe është 
nënçmuar me 0.8 për qind ndaj dollarit. Nivelet 
e këmbimit të lekut në fund të muajit dhjetor janë 
122.6 lek/euro dhe 103.6 lek/usd. Në terma 
vjetorë, leku vazhdon të jetë i mbiçmuar ndaj euros, 
mesatarisht me 2.4 për qind për gjashtëmujorin e 
dytë. Kundrejt dollarit, pas një periudhe të gjatë 
mbiçmimi, leku gjendet i nënçmuar mesatarisht me 
2.0 për qind.

v. EKONOMIa ShQIPTarE Në vITIN 
2006

Treguesit makroekonomikë të vitit 2005 
dëshmojnë që ekonomia shqiptare ka patur rritje 
ndërkohë që është ruajtur qëndrueshmëria makroekonomike. Normat e ulëta 
dhe të qëndrueshme të inflacionit gjatë vitit të kaluar, ruajtja e një bilanci 
pozitiv të pagesave, konsolidimi i mëtejshëm financiar i shprehur në raportet e 
qëndrueshme të agregatëve monetarë, ndërmjetësimit më të mirë të aktivitetit 
ekonomik nga sistemi bankar dhe të kursit të këmbimit, vazhdojnë të sigurojnë 
kushte të favorshme për promovimin e aktivitetit sipërmarrës në ekonomi.

Megjithatë, zhvillimet makroekonomike gjatë vitit 2005 kanë qenë nën 
presionin e faktorëve të brendshëm dhe të atyre ndërkombëtarë. Kriza 
energjitike që kaloi ekonomia në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, 
vlerësohet të ketë influencuar rritjen e ekonomisë shqiptare. Prania e këtyre 
efekteve gjatë këtij viti dhe madhësia e tyre, kushtëzohen nga përmirësimi 
i situatës energjitike. gjithashtu, rritja e çmimit të naftës në tregjet e huaja 
tenton të ketë ndikime negative në rritjen ekonomike, të cilat u transmetuan 
edhe në ekonominë tonë. Efektet indirekte të rritjes së çmimit të karburanteve 
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në faktorët e prodhimit mund të jenë të pranishme edhe gjatë vitit 2006. 
Në kushte të njëjta të faktorëve të tjerë, rritja e kostove të prodhimit do të 
reflektohej në zbutje të kërkesës në ekonomi dhe, rrjedhimisht, ngadalësim të 
ritmeve të rritjes ekonomike në të ardhmen.

Megjithatë, faktorët që mbështetën rritjen ekonomike do të vazhdojnë 
të ushtrojnë ndikime pozitive. Konsolidimi i vazhdueshëm i stabilitetit 
makroekonomik gjatë viteve të fundit, siguron një mbështetje pozitive për 
rritje të qëndrueshme ekonomike në vitin 2006. Ulja e deficitit fiskal do të 
lejojë financimin e ekonomisë dhe të aktiviteteve prodhuese nga ana e sistemit 
bankar. Ndërmjetësimi financiar i sistemit bankar në Shqipëri do të mundësojë 
mbështetjen me më tepër kredi të ekonomisë, duke përmirësuar potencialin 
financiar të saj. Politika monetare e Bankës së Shqipërisë do të synojë ruajtjen e 
kushteve monetare në ekonomi, në përputhje me objektivin e saj të inflacionit, 
si dhe në mbështetje të zhvillimit të tregut financiar dhe nxitjes së kreditimit të 
ekonomisë. Prirja e zhvillimeve makroekonomike dhe kushtet aktuale në tregjet 
financiare mbështetin parashikimin e rritjes ekonomike prej 5 për qind, në prani 
të një inflacioni që luhatet rreth objektivit prej 3 për qind për vitin 2006.

2002 2003 2004 2005* 2006*
Treguesit e ekonomisë reale (në pikë përqindjeje)
rritja e PBB-së 2.9 5.7 5.9 5.5 5.0
IÇK vjetor (mesatar) 5.2 2.4 2.9 2.5 3.0
PBB nominale (miliardë lekë) 624.7 682.7 766.4 836.9 899.7
Treguesit fiskalë (në përqindje ndaj PBB)
Deficiti primar** (pa grante) -3.3 -0.5 -1.8 -1.7 -1.7
Deficiti fiskal (me grante) -6.7 -4.5 -5.1 -3.9 -4.1
Të ardhura 24.7 24.5 24.1 24.6 24.6
Shpenzime 31.4 29.0 29.2 28.4 28.7
Sektori i jashtëm
Deficiti tregtar (milionë euro) -1214 -1248 -1307 -1548 -1699
Deficiti i llogarisë korente (% PBB) -10.0 -8.1 -5.5 -7.0 -8.1

Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, INSTAT.
* Shifrat  për vitet 2005 dhe 2006 janë parashikime.
** Deficiti primar përjashton shpenzimet e interesave të borxhit të qeverisë.

Sektori fiskal

Treguesit fiskalë të vitit 2006 dëshmojnë një kontribut pozitiv të realizimit 
të buxhetit vjetor, në funksion të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik të 
ekonomisë. Shpenzimet buxhetore parashikohen në 28.7 për qind të PBB-së 
kundrejt nivelit prej 28.4 për qind në vitin 2005. rritja  e shpenzimeve totale 
ndaj PBB-së favorizon rritjen e shpenzimeve kapitale në 5.5 për qind të PBB-
së kundrejt nivelit prej 5.3 për qind në vitin 2005, një zhvillim që kontribuon 
në përmirësimin e situatës makroekonomike dhe potencialit të rritjes së të 
ardhurave kombëtare. Parashikimi prej 24.6 për qind ndaj PBB-së i të ardhurave 
buxhetore për vitin 2006 është i njëjtë me atë të vitit të mëparshëm.

Impakti pozitiv i buxhetit të vitit 2006 në zhvillimet makroekonomike, 
reflektohet në ruajtjen e nivelit të deficitit buxhetor në 4.1 për qind të PBB-së. 

Tabelë 27. Treguesit 
kryesorë makroekonomikë.
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rreth 65 për qind e deficitit buxhetor do të financohet nëpërmjet huamarrjes 
së brendshme. Në terma të PBB-së, financimi i brendshëm i buxhetit do të 
jetë 2.6 për qind. Pjesëmarrja e individëve dhe e subjekteve të tjera private, 
parashikohet të sigurojë financim të huamarjes së brendshme prej rreth 11 
miliardë lekë, ndërsa pjesa e mbetur prej 12.8 miliardë lekë do të financohet 
nga sistemi bankar.

Sektori monetar

Politika monetare dhe programi monetar i vitit 2006 janë orientuar drejt 
përmbushjes së objektivit të Bankës së Shqipërisë, për ruajtjen e inflacionit 
rreth nivelit 3 për qind, me një zonë tolerance + 1 pikë përqindjeje. Kjo do 
të kërkojë ndjekjen e një politike monetare të kujdesshme gjatë vitit 2006. 
Politika monetare lehtësuese e dy viteve të fundit rezultoi e suksesshme në 
ruajtjen e inflacionit brenda objektivit. gjatë nëntë muajve të fundit, norma 
bazë e interesit në ekonomi ka mbetur e pandryshuar në minimumin e vet 
historik, ndërsa norma e inflacionit ka tentuar drejt mesatares së intervalit 
objektiv të vitit të kaluar prej 2-4 për qind, pasi preku kufirin e poshtëm të këtij 
intervali në gjysmën e parë të vitit. 

Parashikimet e Bankës së Shqipërisë për ecurinë e inflacionit në të ardhmen, 
sugjerojnë se ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në ekonomi 
priret të luhatet afër nivelit 3 për qind. Megjithatë, influenca e faktorëve 
ekzogjenë në ekonomi dhe ndikimi i efekteve shock nga ana e ofertës, mbeten 
elemente të paparashikueshme, të cilat dalin në pah me njëfarë diference 
kohore në ekonomi. Kështu, efektet direkte të rritjes së çmimeve të naftës në 
dy vitet e fundit, nuk kanë cënuar përmbushjen e objektivit të inflacionit gjatë 
kësaj periudhe.

Ecuria e parashikuar e komponentëve të ofertës monetare, përbën një 
faktor qëndrueshmërie të flukseve monetare gjatë vitit 2006. rritja prej 67.6 
miliardë lekësh e M3 në terma vjetorë, parashikohet të përqëndrohet kryesisht 
në tremujorin e tretë, si rezultat i prurjeve valutore nga emigrantët. Natyra 
ekzogjene e rritjes së depozitave në valutë, kryesisht në baza sezonale, nuk 
reflekton presione inflacioniste në ekonomi. Efekti i prurjeve valutore nga 
remitancat, pritet të sigurojë rritjen e depozitave në valutë me 16.5 për qind. 
Pesha e depozitave në valutë ndaj M3 parashikohet të rritet në 27 për qind. 
Përbërësit e ofertës monetare në lekë, paraja jashtë bankave dhe depozitat 
në lekë pritet të ruajnë kontributet e tyre në rritjen e agregatit M2. Në fund 
të vitit 2006, raporti i parasë jashtë bankave ndaj agregatit M2 parashikohet 
35.2 për qind, ndërsa rritja vjetore e tyre parashikohet 9.2 për qind. rritja e 
moderuar e parasë jashtë bankave mundëson rritje të depozitave në lekë, me 
rreth 29.1 miliardë lekë ose 10.6 për qind në terma vjetorë.

Burimi kryesor i rritjes së depozitave në lekë do të jetë kredia në lekë e 
bankave për sektorin privat. Në dallim nga tendenca historike, kredia në lekë 
për sektorin privat parashikohet më e lartë se kredia në lekë për qeverinë e 
sistemit bankar. Megjithatë, rritja prej 29.1 miliardë lekësh e depozitave në 
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lekë, rezulton e pamjaftueshme për financimin e kredisë në lekë dhe të deficitit 
nga ana e sistemit bankar. gjatë vitit 2006 parashikohet ndërhyrja e Bankës 
së Shqipërisë nëpërmjet blerjeve me të drejta të plota të letrave me vlerë në 
masën 5 miliardë lekë, kryesisht gjatë pjesës së dytë të vitit. Megjithatë, në 
varësi të zhvillimeve monetare, Banka e Shqipërisë do të përshtatë kohën 
e ndërhyrjeve me të drejta të plota në funksion të ruajtjes së stabilitetit të 
gjendjes së likuiditetit dhe normave të interesit në tregun bankar.

gjatë vitit 2006 rritja e tepricës së kredisë për ekonominë parashikohet rreth 
53.0 miliardë lekë ose 5.9 për qind e PBB-së. Krahasuar me ecurinë e kredisë 
në vitin 2005, ky parashikim është rreth 7 miliardë lekë më i lartë. Kreditimi 
në monedhën vendase është prirur drejt rritjes gjatë viteve të fundit. Në vlerë 
absolute rritja e tepricës së kredisë në lekë parashikohet 19.2 miliardë lekë 
ose 36.2 për qind e rritjes totale të tepricës së kredisë. Në fund të vitit 2006, 
pesha e stokut të kredisë ndaj PBB-së parashikohet 19.0 kundrejt raportit prej 
14.1 për qind në fund të vitit 2005. Në raport me rritjen e ofertës monetare 
prej 67.6 miliardë lekësh, rritja e tepricës së kredisë për ekonominë përbën 
78 për qind të kësaj rritjeje. Kjo ecuri është në përputhje me synimin e Bankës 
së Shqipërisë për konsolidimin e mëtejshëm të sektorit bankar, nëpërmjet 
rritjes së angazhimit të burimeve financiare të sistemit bankar në financimin e 
sektorit privat të ekonomisë.

Zgjerimi i aktivitetit kreditues të bankave të nivelit të dytë në monedhë të 
huaj më tepër se rritja e depozitave në valutë, pakëson mjetet valutore neto 
të bankave të nivelit të dytë. Kredia në valutë për sektorin privat pritet të 
rritet me 33.8 miliardë lekë, kundrejt rritjes së depozitave në valutë me 24.6 
miliardë lekë. Pozicioni neto i mjeteve valutore të bankave të nivelit të dytë 
parashikohet të pësojë rënie me rreth 11.6 miliardë lekë. Ndërsa, mjetet 
valutore neto të Bankës së Shqipërisë do të pësojnë rritje prej 13.4 miliardë 
lekësh. Në këto kushte, mjetet valutore neto të sistemit bankar parashikohet 
të pësojnë rritje të lehtë prej 1.8 miliardë lekësh.
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ShëNIME

� FMN, shtator 2005, Përshkrim i Ekonomisë Botërore.
2 Ndryshe nga dy sektorët e parë, të dhënat për të cilët mund të konsiderohen brenda standardeve 
statistikore, për sektorin e tretë shifra duhet të merret me rezerva, për faktin se ajo nuk shpreh 
lëvizjet që mund të ndodhin gjatë tremujorëve të vitit (vlera mbetet e pandryshuar gjatë vitit). Ajo 
bëhet e përdorshme vetëm në fund të vitit, kur dalin rezultatet e Anketës së Matjes së Nivelit të 
Jetesës mbi të cilën ajo bazohet.
� Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it
4 Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar të Greqisë; faqja e internetit: 
http://www.statistics.gr
5 Monedhë në të cilën kryhet importimi i këtij input-i.
6 Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar të Greqisë;  http://www.
statistics.gr
7 Burimi: ISTAT; http://www.istat.it
8 Burimi INSTAT, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit. 
9 Burimi INSTAT, Konjuktura Korrik – Shtator 2005.
�0 Pesha e grupit “Transport” në shportën e mallrave të konsumit është 4.8 për qind. 
�� Portofoli i bonove të thesarit të individëve në periudhën korrik – nëntor është rritur me rreth 8.2 
miliardë lekë ose rreth �.5 herë më shumë se rritja e tij, në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
�2 Rënia e depozitave me afat të sistemit në vitin 2005, ka qenë rezultat i mosrinovimit automatik 
të kontratave të depozitave me afat në lekë nga Banka Raiffeisen, duke i klasifikuar ato si depozita 
pa afat.
�� Efekti i kursit të këmbimit në të njëjtën periudhë të dy viteve është i papërfillshëm.
�4 Rishikimi në rënie i vlerës së PBB-së për vitin, ka patur ndikimin e vet pozitiv krahas rritjes së 
kredisë në këtë raport.
�5 Të dhënat më të fundit janë deri në muajin nëntor 2005.
�6 Në uljen e interesave të kredive mbi � vjet, ka ndikuar aplikimi i kredive preferenciale.
�7 Kursi nominal efektiv i këmbimit të lekut. Rritja e kursit do të thotë forcim i vlerës së tij.
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Bilanci i përgjithshëm i pagesave për nëntëmujorin e vitit 2005 rezultoi me 
një tepricë prej 44.7 milionë eurosh. Flukset hyrëse të kapitalit kanë qenë 
plotësisht të mjaftueshme për të përballuar nivelin e deficitit korent dhe kanë 
çuar në rritjen e rezervës së autoritetit monetar.

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 tregtar dhe i atij korent.
•  rritje e konsiderueshme e dërgesave nga emigrantët.
•  rënie e flukseve hyrëse në formën e investimeve të huaja direkte 

kundrejt një viti më parë.
•  Zvogëlim i dukshëm i pretendimeve të vendit ndaj jorezidentëve, i 

ardhur kryesisht nga tërheqjet e mjeteve tona financiare në formën e 
investimeve të portofolit dhe depozitave tona jashtë.

•  rritje të mjeteve të rezervës së autoritetit monetar.

I. LLOgarIa KOrENTE

Transaksionet korente, të zhvilluara gjatë nëntëmujorit të vitit 2005, 
vlerësohen në rreth 4.5 miliardë euro ose rreth 22 për qind më të larta se në 
vitin paraardhës. Shkëmbimet tregtare në mallra dhe në shërbime kryesojnë 
vëllimin e transaksioneve korente të Shqipërisë, me rreth 73 për qind. 

Mëse 93.6 për qind e shpenzimeve korente, gjatë kësaj periudhe, kanë 
shkuar për blerje mallrash dhe shërbimesh. rreth 43 për qind e të ardhurave 
korente kanë hyrë në formën e transfertave korente, ndërkohë që eksportet e 
mallrave dhe shërbimeve siguruan përkatësisht rreth 33 për qind dhe 51 për 
qind të të ardhurave. 

Megjithë rritjen prej rreth 22 për qind, të ardhurat faktoriale neto nuk kanë 
mundur të zbusin deficitin e lartë tregtar në mallra dhe shërbime. Si rezultat, 
llogaria korente u mbyll me një deficit prej 222.5 milionë eurosh, me rritje 
vjetore prej rreth 41.5 për qind.

I. 1. TrEgTIa E jaShTME.

aktiviteti tregtar i Shqipërisë gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2005 shënoi 
një vlerë prej 1.8 miliardë euro, duke përfaqësuar 40 për qind të vëllimit të 

ZhvILLIMET Në SEKTOrIN E jaShTëM Të EKONOMISë 
Për NëNTëMUjOrIN E vITIT 2005
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transaksioneve korente të kryera gjatë kësaj periudhe. Ekonomia shqiptare 
dhe tregu i brendshëm mbeten të orientuar drejt importit, i cili vlerësohet të 
jetë 3.6 herë më i lartë se 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 1.4 miliardë euro, 14.1 për qind 
më të larta krahasuar me vitin 2004. 

Kërkesa për importe u shtua duke i dhënë shtysë importeve nëpërmjet 
vlerësimit të monedhës vendase (kursi nominal i këmbimit u vlerësua 
mesatarisht me 3 për qind, gjatë periudhës janar–qershor) dhe rriti investimet. 
rritja e konsiderueshme e kreditimit privat gjithashtu, dha kontributin e saj 
në importin e mallrave. Në terma volumi, importet janë rritur me 2.7 për 
qind krahasuar me një vit me parë. Importet e artikujve të përpunuar (që 
përfaqësojnë rreth 30 për qind të totalit të importeve) janë rritur si pasojë dhe 
e rritjes të çmimeve. Importet e artikujve ushqimorë (që përfaqësojnë 14 për 
qind të totalit të importeve) janë rritur në terma volumi me 2 për qind duke 
reflektuar dhe një rënie të çmimeve. 

Duke u bazuar në strukturimin e importeve sipas kategorive ekonomike, 
theksojmë se vazhdojnë të ruhen nivele të larta të mallrave të ndërmjetëm, 
që përfaqësojnë 46 për qind të totalit të importeve, tregues ky i zhvillimit të 
mëtejshëm të industrisë së përpunimit aktiv në vend. Ndërkohë që mbetet e 
lartë gjithashtu kërkesa për mallra kapitalë, me një ritëm rritjeje prej 26 për 
qind. Kërkesa e brendshme për mallra konsumi ka bërë që edhe gjatë këtij 
nëntëmujori kjo kategori të ruajë peshë të konsiderueshme ndaj totalit, rreth 
31 për qind.

Ndërkohë, ritmi i rritjes së eksporteve konsiderohet më i ulët (10.5 për 
qind në euro) krahasuar me 23.6 për qind të një viti më parë. Eksportet në 
terma volumi u ulën me 1 për qind krahasuar me një vit më parë. Eksportet 
e artikujve të përpunuar (që përfaqësojnë pjesën më të madhe të eksporteve 
tona, rreth 70 për qind të totalit) patën një rënie të lehtë (vetëm 0.4 për qind) 
ndërkohë që çmimet janë rritur. Eksportet e metaleve (që përfaqësojnë 12 për 
qind të totalit të eksporteve) kanë pësuar rënie në volum me 6 për qind edhe 
pse çmimet janë rritur gjatë kësaj periudhe. vëllimi total i eksporteve gjatë vitit 
2005 është vlerësuar 3 për qind më i ulët se ai në vitin 2004.

Industria e përpunimit aktiv rezulton me një suficit prej 56 milionë eurosh, 
e ardhur kjo nga trendi pozitiv i eksporteve me material porositësi, të cilat 
vazhdojnë të jenë dominuese duke zënë 70 për qind të vëllimit të përgjithshëm 
të eksporteve. Në të njëjtën kohë, theksojmë se vërehen tendenca pozitive 
drejt eksportit të brendshëm.

Kështu nëntëmujori i vitit 2005 regjistroi një deficit tregtar prej 1 miliard eurosh, 
vlerë kjo 14.7 për qind më e lartë se periudha korresponduese e një viti më parë. 
Deficiti i lartë dhe rregullisht në rritje i tregtisë së jashtme, tërheq vëmendjen drejt 
politikave që synojnë zëvendësimin e importeve dhe nxitjen e eksporteve.
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Duke u bazuar në strukturimin e tregtisë së jashtme sipas partnerëve 
tregtarë, Shqipëria vazhdon të kryejë pjesën më të madhe të transaksioneve 
të saj me Bashkimin Evropian, por gjithashtu vlen të thuhet se po anohet drejt 
tregtisë (sidomos në kahun e eksporteve) me vendet e rajonit, e nxitur kjo dhe 
nga marrëveshjet e tregtisë së lirë me vendet fqinje.

I. 2. ZhvILLIMET Në ZëraT E TjErë Të LLOgarISë KOrENTE.

Tregtia në shërbime dhe investimet në to edhe gjatë kësaj periudhe, si 
një tregues i rëndësishëm i konkurrencës në tregjet ndërkombëtare dhe i 
rritjes ekonomike, po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një element të 
rëndësishëm të integrimit me jashtë për Shqipërinë. Transaksionet tregtare në 
shërbime arritën në 1.4 miliardë euro dhe vlerësohen 26 për qind më të larta, 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2004. Llogaria e shërbimeve u mbyll 
me një bilanc negativ prej 97 milionë eurosh. Ky deficit ka ardhur kryesisht si 
pasojë e një bilanci negativ të kategorisë së shërbimeve të transportit. ashtu 
siç pritej, rritja e vëllimit të importit të mallrave ka shkaktuar rritjen e importit 
të shërbimeve të transportit.

Një rritje të konsiderueshme kanë pësuar edhe shërbimet e tjera të biznesit 
dhe ato kulturore. Lëvizjet në llogarinë e shërbimeve ndikohen ndjeshëm nga 
zhvillimet në shërbime për “turizëm” (udhëtime), të cilat kontribuojnë në masë 
të konsiderueshme flukset hyrëse dhe dalëse të kësaj kategorie, përkatësisht 
me 74 dhe 60 për qind të totalit për këtë nëntëmujor. aktualisht, aktiviteti i 
turizmit vazhdon të përfaqësojë një nga burimet kryesore të të ardhurave në 
valutë për ekonominë shqiptare dhe si i tillë, duhet të konsiderohet si një nga 
motorët e rritjes ekonomike të vendit. 

Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë, gjatë nëntëmujorit të vitit 2005, 
eksporti në turizëm, ka gjeneruar rreth 516 milionë euro flukse të ardhurash, 
një vlerë kjo rreth 30 për qind më e lartë se vlera e eksporteve të mallrave dhe 
vlerësohet të jetë 17 për qind më i lartë kundrejt të njëjtit hark kohor në vitin 
2004. Kjo rritje, ka ardhur 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 këtij nëntëmujori, numri i shtetasve 
të huaj në Shqipëri është rritur me 21 për qind, ku pesha kryesore e kësaj 
rritjeje bie mbi muajt korrik- shtator, duke shfaqur edhe faktorin sezonal të 
pushimeve verore.

aktivitet i përshpejtuar vërehet në kahun e shpenzimeve për turizëm, të cilat 
vitet e fundit kanë shfaqur norma vjetore rritjeje më të larta. Kështu, rezidentët 
shqiptarë kanë shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë shtetit rreth 478 milionë 
euro ose sa 67.4 për qind e totalit të dërgesave nga emigrantët.

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.
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Bilanci pozitiv i të ardhurave në fund të vitit vlerësohet rreth 106 milionë 
euro. Ky suficit i dedikohet të ardhurave nga puna e punëtorëve sezonalë, e 
atyre kufitarë dhe interesave të akumuluar nga investimi i rezervave valutore të 
sistemit banker në institucionet financiare jorezidente si dhe atyre të përftuara 
nga investimet e sistemit tonë bankar në formën e investimeve të portofolit. 
Bilanci i transfertave korente, në fund të nëntëmujorit, u vlerësua në rreth 
791 milionë euro ose 8.6 për qind më i lartë se ai i të njëjtës periudhë 
kohore të vitit 2004. Peshën kryesore (rreth 77 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 709.4 milionë 
euro, duke qenë 21 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 63.3 për qind të tij. Prurjet nga 
emigrantët janë shoqëruar edhe nga transferta shtetërore, kryesisht në formë 
të asistencës teknike (33 milionë euro), të cilat vlerësohen me një rritje prej 5 
për qind kundrejt periudhës paraardhëse.

II. LLOgarIa KaPITaLE DhE FINaNCIarE

Flukset neto të kapitalit, gjatë këtij nëntëmujori, regjistruan 248 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 75 milionë eurosh si dhe bilanci pozitiv i llogarisë 
financiare prej rreth 173 milionë eurosh. Krahasuar me nëntëmujorin e parë 
të vitit 2004, pozicioni neto i llogarisë kapitale dhe financiare vlerësohet rreth 
26 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 ulën me rreth 2.6 milionë euro 
ndërkohë që, bilanci pozitiv i llogarisë financiare vlerësohet në rënie ndaj 
një viti më parë (me rreth 23 milionë euro). Pozicioni i llogarisë financiare 
këtë tremujor përkufizohet në rritje të detyrimeve financiare të Shqipërisë me 
botën (me rreth 211 milionë euro) si dhe rritje të mjeteve tona jashtë (rreth 38 
milionë euro). Megjithatë, krahasuar me nëntëmujorin e parë të vitit të kaluar, 
fluksi neto i detyrimeve financiare vlerësohet më i ulët, rreth 138 milionë euro 
dhe pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës qëndrojnë, 
gjithashtu, në një nivel më të ulët (115 milionë euro).

rritja e detyrimeve financiare ndaj botës, këtë nëntëmujor, ka ardhur 
kryesisht prej flukseve hyrëse të kapitalit në formën e investimeve direkte (149 
milionë euro) dhe huamarrjes me jashtë (me 107 milionë euro). Investimet e 
huaja direkte vlerësohen të jenë 85 milionë euro më të ulëta kundrejt të njëjtit 
hark kohor në vitin 2004, periudhë në të cilën mëse 60 për qind e fluksit të 
investimeve të huaja direkte 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 nëntëmujor kanë qenë 17 milionë euro më të ulëta: huamarrja  
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shtetërore ka rënë lehtë me rreth 3 milionë euro ndërkohë që, ndryshe nga viti 
i kaluar, përgjatë të cilit është vënë re prania e sektorit privat në huamarrjen 
afatgjatë, këtë nëntëmujor disbursimet e huave të këtij sektori kanë qenë rreth 
14 milionë euro më të ulëta. Shërbimet e borxhit të jashtëm në formën e 
pagesave të principalit dhe të interesit vlerësohen në rreth 25.5 milionë euro, 
të barazvlefshme me 10 për qind të eksportit të mallrave.

Stoku i mjeteve financiare në formën e investimeve të portofolit, në fund të 
periudhës, regjistroi 123 milionë euro, me një fluks nëntëmujor në rritje prej 7 
milionë eurosh. Në përbërjen e tyre strukturore sipas monedhave, 72 për qind 
i përkasin atyre në dollarë amerikanë, 24 për qind në euro. Mjetet valutore të 
zotëruara nga sistemi bankar në formën e depozitave jashtë, këtë nëntëmujor 
janë rritur me rreth 9 milionë euro. Në përbërjen e tyre, depozitat në dollarë 
amerikanë zënë 53 për qind të tyre, ndërsa 42 për qind janë në euro.

Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën e kapitaleve financiare 
u reflektuan në rritje të rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 
45 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.

Bilanci i Pagesave 
në milionë Euro

  T3 
2004 

 T4 
2004 

 T1 
2005 

 T2 
2005 

 T3 
2005 

Llogaria korente (25.5) (129.0) (51.6) (103.9) (67.0)

Eksporti i mallrave  121.6  125.0  121.5  143.3  133.7 
Importi i mallrave (450.9) (514.4) (398.0) (507.0) (515.9)
 Bilanci tregtar (329.3) (389.4) (276.5) (363.7) (382.2)
Shërbimet: kredi  223.8  201.1  196.5  237.4  262.0 
Shërbimet: debi (229.0) (230.4) (225.9) (261.0) (306.2)
Të ardhurat: kredi  55.8  39.3  37.4  39.5  51.2 
Të ardhurat: debi  (5.1)  (6.8)  (5.1)  (9.6)  (7.6)
Transferta private pa shpërblim  244.5  242.3  210.2  243.3  295.0 
Transferta shtetërore pa shpërblim  16.7  18.5  11.8  10.1  20.8 
Llogaria kapitale  29.1  28.5  35.5  14.6  25.0 
Llogaria financiare (15.2)  110.7  24.4  134.4 4.6 
Investime direkte  58.7  42.6  45.3  50.3  53.0 
Investime portofoli  98.2 (95.9) (42.9)  (5.3)  40.9 
Kapitale të tjera* (172.2)  164.0  21.9  89.4 (89.3)
gabime dhe harresa neto  84.9  35.6  (3.3) (43.7)  66.2 

Bilanci i përgjithshëm  78.1  45.9 9.7 1.4  33.7 

rezervat dhe zëra të lidhur me to
Mjetet e rezervës (78.1) (45.9)  (9.7)  (1.4) (33.7)
Përdorim huash e kredish nga FMN 4.8 - 4.6 - 4.8 

Për t’u mbajtur në vëmendje
Ndryshimi total në rezerva (84.4) (95.2)  15.7  35.3 (30.1)
nga të cilat: ndryshim nga kursi i këmbimit 6.3  49.3 (25.4) (36.7)  (3.6)
*/ nuk përfshihen përdorime huash e kredish nga FMN.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �. Bilanci i pagesave
(në milionë euro).
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vLErëSIMI I gjENDjES FINaNCIarE Të SISTEMIT 
BaNKar ShQIPTar Për TrEMUjOrIN E TrETë Të vITIT 
2005

Tremujori i tretë, prezanton një sistem bankar me rritje të totalit të aktiveve 
me rreth 16 miliardë lekë ose 3.3 për qind, nga 22 miliardë lekë ose 4.8 
për qind në tremujorin e dytë. grupi i bankave të mëdha vazhdon të japë 
kontributin kryesor në rritjen e aktivitetit bankar, ndërsa tendenca në rënie e 
këtij ritmi tregon për reduktimin e përqendrimit të sistemit dhe përmirësimin e 
kushteve të konkurrencës.

Tremujori i tretë evidenton shpërndarje më të diversifikuar të portofolit të 
sistemit bankar.

Sistemi bankar është orientuar drejt aktivitetit kreditues, duke u zhvendosur 
disi nga investimet në letrat me vlerë të Qeverisë Shqiptare. rrjedhimisht, 
portofoli i kredive përbën rreth 23 për qind të portofolit nga 15 për qind në 
të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.

grupi i bankave të mëdha vazhdon të japë ndikimin kryesor në zgjerimin e 
aktivitetit kreditues, ndonëse pesha e portofolit të tyre të huasë ndaj totalit të 
portofolit të huave, e krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë ka 
rënë disa pikë përqindje. Në tremujorin e tretë, teprica e kredisë së sistemit 
bankar shënoi rritje me 13.5 miliardë lekë ose 13.6 për qind, nga 18.8 
miliardë lekë ose 23.5 për qind në tremujorin e dytë. ritmi më i ulët rritës për 
tremujorin e tretë shpjegohet kryesisht me pakësimin e tepricës së kredisë nga 
tre banka, me rreth 795 milionë lekë, ndërkohë që kredia e re e akorduar 
shënon një nga nivelet më të larta. Tremujori i tretë dallon një zhvendosje 
të lehtë të kreditimit nga ai afatshkurtër dhe afatmesëm në atë afatgjatë. 
Kredia afatshkurtër shfaq një qëndrueshmëri përgjatë vitit 2005, rreth nivelit 
26 për qind, ndërsa evidentohet një rënie e kredisë afatmesme në favor të 
kredisë afatgjatë. Këto zhvillime tregojnë një tendencë të sistemit bankar për 
të financuar projekte më afatgjata, të cilat kontribuojnë për një rritje më të 
qëndrueshme të ekonomisë në të ardhmen.

Peformanca shumë e mirë e sistemit bankar edhe për tremujorin e tretë të 
vitit 2005, tashmë nuk përbën më ngjarje por është rrjedhojë e një tendence 
që po konsolidohet nga njëra periudhë në tjetrën. rezultati neto përllogaritet 
rreth 45 milionë lekë më i lartë sesa tremujori i dytë i vitit dhe 284 milionë 
lekë më i lartë sesa e njëjta periudhë e një viti më parë. rezultati neto në fund 
të këtij nëntëmujori e ka tejkaluar rezultatin neto të realizuar në fund të vitit 
2004 me rreth 2.6 për qind. gjithashtu, rezultati neto për tremujorin e tretë 
përbën rezultatin neto më të lartë të vitit mbi baza tremujore si edhe shënon 
një nivel prej rreth 177 milionë lekë më shumë sesa mesatarja tremujore 
për vitin 2005. Këto analiza krahasuese dhe zhvillimet në kohë të rezultatit 
neto, në kushte normale, premtojnë për një vazhdimësi të mirë të tij edhe për 
tremujorin e fundit të vitit, ndërsa performanca shumë më e mirë sesa ajo e 
vitit të kaluar përbën një rezultat të sigurtë.
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Tremujori i tretë i vitit shënoi vlerën 32.3 miliardë lekë të kapitalit aksioner 
të sistemit ose rreth 2 miliardë më të lartë se në periudhën e mëparshme. 
grupi i bankave të mëdha (g3) dallon me kontributin më të lartë me 1.3 
miliardë lekë, grupi i bankave të mesme (g2) shënon rritje vetëm 625 milionë 
lekë, ndërsa grupi i bankave të vogla (g1) njeh rritje të pakonsiderueshme, 
rreth 15 milionë lekë.

raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin bankar, në fund të 
tremujorit të tretë të vitit, evidentohet 18 për qind ose rreth 2 pikë përqindjeje 
më i ulët se në tremujorin e dytë, ndërsa bankat vazhdojnë të ndërmarrin më 
shumë rrezik duke investuar në aktive me rrezik më të lartë.

gjithashtu, treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit për bankat e sistemit, edhe 
gjatë tremujorit të tretë të vitit, përllogaritet mbi nivelin minimal të kërkuar prej 
12 për qind. Tendenca e mjaftueshmërisë së kapitalit sipas grupbankave të 
sistemit ruhet edhe gjatë tremujorit të tretë.

Nivelin më të lartë të treguesit e dallojmë në g1 (38%), ndërsa në g2 dhe 
g3 treguesi shënon respektivisht 17 për qind dhe 15 për qind.

Tremujori i tretë i vitit ruan një nivel të kënaqshëm të aktiveve likuide në 
totalin e aktiveve të bankave të sistemit. Ky tregues është shumë i rëndësishëm 
pasi tregon aftësitë e bankave, në rast të një krize likuiditeti, për të përballuar 
një tkurrje të bilancit me mjete likuide para se të jenë të detyruara të shesin 
mjetet më pak likuide.

Pavarësisht treguesve statikë prudencialë për likuiditetin, të dhënat operative 
për tregun ndërbankar dhe lehtësitë kredituese të Bankës së Shqipërisë 
prezantojnë një periudhë tremujore me luhatje të gjendjes së likuiditetit të 
karakterizuar nga rënia, mungesa dhe teprica e likuiditetit në muajt respektivë. 
Këto situata janë ndjekur me kujdes dhe Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në 
momentet e duhura me operacione injektuese.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë 
Z.arDIaN FULLaNI

në prezantimin e publikimit “vjeshtë 2005” të revistës ligjore “Ligji në 
tranzicion”, publikuar nga BErZh

hotel “rogner”, Tiranë, 18 tetor 2005

Të nderuar pjesëmarrës, 

është kënaqësi për mua që të marr pjesë në këtë ceremoni, e cila i kushtohet 
publikimit të “vjeshtë 2005” të revistës ligjore “Ligji në tranzicion”. Unë besoj 
se ky publikim i Bankës Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim, do të mbledhë 
rreth tij ekspertët më të mirë të ligjit dhe të financave në vend, të cilët do të 
gjejnë tek ai një burim alternativ konsultimi dhe ekspertizë për projektet e 
rëndësishme që ndërthurin profesionet e tyre.

Bankat përfaqësojnë institucionet kryesore të sistemit tonë financiar. Totali i 
vëllimit të veprimtarisë së tyre zë rreth 50 për qind të Prodhimit të Përgjithshëm 
Bruto (PBB) të vendit. Sot operojnë në vend 16 banka, kapitali i të cilave 
është në duart e aksionerëve privatë dhe institucional, vendas dhe të huaj. 
Konkurrenca në treg është forcuar dhe cilësia e shërbimit ndaj publikut është 
përmirësuar ndjeshëm. rrjeti bankar është shtrirë në pjesën më të madhe të 
territorit të vendit dhe zhvillimet në këtë drejtim janë ende të fuqishme. roli i 
sistemit bankar si zhvillues i ekonomisë së vendit, shfaqet kryesisht në rritjen 
e kreditimit për ekonominë. ritmi i rritjes së saj, veçanërisht në 15 muajt e 
fundit, është mbresëlënës. Në fund të muajit qershor 2005, kredia zinte rreth 
21 për qind të totalit të aktiveve të sistemit bankar, krahasuar me 14.5 për 
qind në fund të vitit 2004 dhe 12.5 për qind në fund të vitit 2003. gjithashtu, 
vëllimi i depozitave në sistemin bankar është rritur, duke përfaqësuar burimin 
kryesor të rritjes së veprimtarisë së sistemit bankar. Bankat shërbejnë edhe si 
institucione të rëndësishme punësimi. Personeli i tyre është rritur me 26 për 
qind vetëm gjatë vitit 2004 dhe kjo rritje pritet të jetë edhe më e lartë në fund 
të vitit 2005. Sistemi bankar vijon të jetë një sektor investimi fitimprurës.

Sikur të ishte e nevojshme, këto zhvillime tregojnë edhe një herë rëndësinë 
jetike të sistemit bankar për ekonominë e vendit. është e domosdoshme që 
veprimtaria e sistemit bankar të mbikëqyret me kujdes për të siguruar praktika 
të shëndosha dhe të sigurta bankare, rregulla loje të qartë dhe transparentë, 
konkurrencë të ndershme, institucione të qëndrueshme. është detyra jonë si 
autoritet mbikëqyrës në vend, por edhe e institucioneve të tjera të shtetit, që 
të kontrollojmë pjesë të veprimtarisë së sistemit bankar, të kujdesemi për të 
krijuar kushte sa më të favorshme zhvillimi.

Banka e Shqipërisë është autoriteti mbikëqyrës i sistemit bankar dhe 
i disa institucioneve të tjera që kryejnë veprimtari financiare. roli i Bankës 
së Shqipërisë si autoritet mbikëqyrës, mbështetet në ligjin nr. 8269, datë 
23.12.1997. Mënyra e licencimit, e organizimit dhe e funksionimit të bankave, 
përgjegjësitë e tyre ndaj aksionerëve, ndaj publikut dhe ndaj autoritetit 
mbikëqyrës, përcaktohen gjerësisht në ligjin nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për 
bankat në republikën e Shqipërisë”. Të dy ligjet, janë miratuar në periudhën 
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’97-’98, menjëherë pas daljes së vendit nga një krizë me pasoja të rënda 
në jetën sociale dhe ekonomike. Si rezultat i kësaj, ligjet e hartuara synonin 
të krijonin një autoritet të fortë mbikëqyrës të sistemit bankar, si edhe të 
siguronin që veprimtaria bankare të mbrohej nga format e tjera të paligjshme 
të ndërmjetësimit financiar. Më tej, u miratuan edhe ligje të tjera me rëndësi 
të veçantë për sistemin bankar, ku veçojmë atë të “Sigurimit të depozitave” 
(2002), atë të “Parandalimit të pastrimit të parave” (2003) si edhe atë ”Për 
kontabilitetin”.   

Ligjet “Për Bankën e Shqipërisë” dhe “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, 
janë ndjekur nga një sërë rregulloresh e udhëzimesh të nxjerra në zbatim të 
tyre nga Banka e Shqipërisë. Këto akte nënligjore kanë synuar zbërthimin e 
parimeve të ligjit, kryesisht në fushën operacionale dhe në atë të mbikëqyrjes së 
bankave. janë krijuar në këtë mënyrë rregullore të tilla si ajo “Për licencimin e 
subjekteve që kryejnë veprimtari bankare”, “Për mjaftueshmërinë e kapitalit”, 
“Për kapitalin rregullator”, “Për rezervën e detyruar”, “Për personat e lidhur 
me bankën”, “Për administrimin e rrezikut të kredisë”, “Për parandalimin 
e pastrimit të parave”, “Për miratimin e administratorëve të bankave” etj.. 
Ne besojmë se kuadri rregullativ në përgjithësi, ka siguruar në mënyrë të 
kënaqshme mbarëvajtjen e veprimtarisë së bankave deri në këtë moment dhe 
shërben si një bazë solide për zhvillimet e ardhshme.

Më lejoni të ndalem pak më tepër në këtë çështje.

Një kuadër rregullativ mund të konsiderohet i mirë në rast se ai nuk përmban 
një konceptim statik të çështjeve që rregullon, pra që krijohet jo vetëm si 
rezultat i nevojave të momentit, por që ka aftësinë për t’i dhënë subjekteve 
të ligjit parimet e nevojshme për zhvillim të qëndrueshëm dhe të kontrolluar 
të veprimtarisë, edhe në të ardhmen e parashikueshme. Në të njëjtën kohë, 
kuadri rregullativ duhet të jetë i qartë dhe i zbatueshëm. Kjo gjë mund të 
sigurohet nëse kërkesat e tij marrin në konsideratë edhe shqetësimet që mund 
të kenë subjektet e tij, nëpërmjet një procesi të gjerë dhe formal komunikimi 
dhe diskutimi. Kuadri rregullativ, në çdo fushë të veprimtarisë ekonomike dhe 
më gjerë, duhet të marrë në konsideratë gjithashtu, objektivat e vendit tonë 
për integrim në familjen evropiane, pasi në këtë mënyrë procesi i integrimit 
do të jetë më i lehtë, më i natyrshëm dhe më i shpejtë. Në fushën bankare, 
kuadri rregullativ duhet të synojë përcaktimin dhe zbatimin e kërkesave të 
ngjashme si ato të përcaktuara në Direktivat Evropiane apo në publikimet e 
organizmave që veprojnë në kuadër të institucioneve evropiane të parimeve 
dhe të standardeve në këtë fushë.

Ligjet kryesore, që kanë përcaktuar zhvillimin e veprimtarisë bankare, për 
kohën kur u krijuan, e kanë kryer më së miri funksionin e tyre, por në besojmë 
se ka ardhur koha kur rishikimi i tyre është bërë i nevojshëm. Këtu veçojmë 
ligjin “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, puna për rishikimin e të cilit 
ka filluar nga Banka e Shqipërisë. aktualisht, projekti është në fazën finale të 
qartësimit dhe pritet të fillojë së shpejti diskutimi me industrinë bankare dhe 
me institucione të tjera të rëndësishme. Projekti i përgatitur, shfrytëzon bazën 
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e kërkesave të ligjit ekzistues, por njëherazi parashikon edhe disa ndryshime 
të cilat synojnë adresimin e disa çështjeve që kanë dalë në praktikën 
bankare dhe mbikëqyrëse të deritanishme, si edhe përqasjen më të mirë me 
standardet ndërkombëtare në fushën bankare. Më konkretisht, janë saktësuar 
kërkesat për veprimtarinë e bankave në lidhje me kapitalin e tyre, janë riparë 
veprimet e bankave me personat e lidhur, janë përcaktuar më qartë strukturat 
drejtuese të bankave dhe përgjegjësitë e tyre, janë forcuar kërkesat lidhur me 
transparencën e veprimtarisë bankare, janë parashikuar kërkesa lidhur me 
mbikëqyrjen e konsoliduar, janë qartësuar masat korrigjuese dhe penalitetet, 
janë qartësuar kërkesat dhe përcaktimet lidhur me marrjen e bankës në 
administrim ose kalimin e saj në likuidim, janë parashikuar disa raporte me 
agjencinë e Sigurimit të Depozitave, është parashikuar një kapitull i veçantë 
për mbrojtjen e konsumatorit në veprimtarinë bankare etj.. Në të njëjtën 
kohë, disa nga rregulloret e rëndësishme, kryesisht ato që lidhen me kapitalin 
rregullator dhe me mjaftueshmërinë e kapitalit, po vlerësohen për të prezantuar 
në to disa nga elementet e standardeve të reja, të përcaktuara në akordin 
e ri të Komitetit të Bazelit, i njohur ndryshe si Bazel II.  Në veçanti, veprimet 
e bankës me personat e lidhur janë rivlerësuar në kuadër të saktësimit të 
marrëdhënieve që çojnë në konflikt interesi të administratorëve, të punonjësve 
dhe të aksionerëve të bankës me funksionin, me detyrën ose me rolin që ata 
kryejnë lidhur me bankën.  

Një nga drejtimet më të rëndësishme të veprimtarisë së bankave, është 
kreditimi. Mënyra e rregullimit dhe e mbikëqyrjes së tij, merr një rëndësi të 
veçantë, në kushtet kur kjo veprimtari po zgjerohet me shpejtësi si në formë 
ashtu edhe në vëllim. aspekte të veçanta të kësaj veprimtarie, janë trajtuar 
rast pas rasti, në kuadër të një rregulloreje të veçantë të Bankës së Shqipërisë. 
Mbetet një çështje e rëndësishme ajo e ekzekutimit të hipotekës të vendosur 
mbi sendet e paluajtshme, në kushtet kur kredimarrësi paraqet probleme në 
shlyerjen e kredisë. Banka e Shqipërisë është e përkushtuar të kontribuojë në 
ndryshimet ligjore dhe në rregullimin praktik që nevojitet për zgjidhjen e këtij 
problemi. Për këtë çështje, mendojmë se duhet të kenë vëmendjen e nevojshme 
propozimet që vijnë nga industria bankare lidhur me disa ndryshime në Kodin 
e Procedurës Civile ku veçojmë: ndryshimet në nenin 564, ku vlerësimi i sendit 
të sekuestruar të kryhet nga ekspertë vlerësues të pavarur, të zgjedhur nga 
Zyra e Përmbarimit duke shkurtuar në këtë mënyrë procedurat e panevojshme 
të ankimit ndaj vlerësimit fillestar të sendit; ndryshimet në nenin 577, për 
përsëritjen e ankandit, duke shkurtuar afatin kohor midis dy ankandeve nga 3 
(tre) në 1 (një) muaj; duke i njohur kreditorit (bankës) të drejtën e zotërimit të 
sendit, pa pasur detyrimin për kthimin e diferencës së vlerës; duke i njohur të 
drejtën kreditorit për të tjetërsuar (shitur) sendin me një vlerë më të ulët se në 
ankandin e parë; dhe deri te mosheqja e sekuestros mbi sendin, por njohjen 
e të drejtës së kreditorit (bankës) për hapjen e procedurës së ekzekutimit, kur 
kushtet e tregut të jenë në favor të tij. Nga ana jonë, propozojmë që të fillojë 
puna për hartimin e ligjit “Për procedurat e ankandit”, i cili parashikohet në 
nenin 573, paragrafi 4 të Kodit të Procedurës Civile, si edhe të kryhen ndryshime 
në ligjin “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe në kuadrin rregullativ 
përkatës. Këto masa, besojmë se do të mbështesnin rritjen e ekonomisë në 
vend, duke ulur rreziqet nga veprimtaria kredituese dhe duke u shoqëruar me 
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një përmirësim të kostove për kredidhënësin dhe kredimarrësin. Ne synojmë 
që titulli ekzekutiv të bëhet vërtetësisht i ekzekutueshëm.

Një tjetër ligj, i cili kërkon një vëmendje më të madhe nga ana e autoriteteve 
për të vlerësuar zbatueshmërinë e tij, është edhe ai i “Parandalimit të pastrimit 
të parave”. Pa asnjë dyshim, reputacioni i sistemit bankar, pengimi i zhvillimit 
ekonomik nëpërmjet devijimit të burimeve nga aktivitetet e ligjshme, bllokimi 
i investimeve aq të nevojshme dhe sabotimi i politikës fiskale, veprimtaria 
kriminale që cënon jetën dhe liritë njerëzore, janë disa nga pasojat që sjell 
pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit, i cili shpeshherë mund të kryhet 
në shtratin e një sistemi bankar. Por theksojmë, se në kushtet e vendit tonë 
kur ekonomia informale është e konsiderueshme dhe kur insfrastruktura 
e teknologjisë së informacionit në përpunimin dhe analizën e të dhënave 
që mblidhen për çështje të parandalimit të pastrimit të parave është e 
pamjaftueshme, nevojitet të adoptohet një përqasje, e cila t’i fokusojë 
përpjekjet e autoriteteve për të luftuar fenomenin sipas nivelit të rrezikut të 
sektorëve të ndryshëm dhe të grupeve shoqërore të caktuara, që janë më të 
prekshme ndaj këtij fenomeni. Për këtë arsye, jemi të mendimit që më tepër 
vëmendje i duhet kushtuar sektorëve të tjerë të ekonomisë, ku ka nevojë për 
një imponim më të madh dhe më të koordinuar të kërkesave të ligjit. 

gjithashtu, sipas opinionit të Bankës së Shqipërisë, por edhe të ekspertëve 
të huaj që kanë punuar me ne dhe me specialistë të tjerë nga institucionet 
e shtetit që angazhohen në fushën e parandalimit të pastrimit të parave, 
ligji aktual duhet të rishikohet pasi ai krijon edhe premisa për formalizëm të 
theksuar, veçanërisht në veprimet që lidhen me raportimin e transaksioneve 
dhe me identifikimin e transaksioneve të dyshimta. Banka e Shqipërisë ka 
kontribuar në përgatitjen e një projekti të ri të këtij ligji, duke qenë anëtare në 
grupin e punës të drejtuar nga ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar.   

Paralelisht, Banka e Shqipërisë po punon edhe për përshtatjen e kuadrit 
rregullativ që lidhet me veprimtarinë financiare që kryhet nga institucionet 
financiare jobanka. Këtu ka vend për përmirësim të mëtejshem si në drejtim 
të shtrirjes dhe të zgjerimit të kërkesave rregullative ashtu edhe në drejtim 
të përmirësimit të kuadrit ekzistues që lidhet me praktikën mbikëqyrëse dhe 
me raportimin e veprimtarisë së tyre. Në këtë kuadër, është miratuar sistemi 
raportues i veprimtarisë së këtyre institucioneve, si edhe është miratuar një 
rregullore për veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të 
tyre. Për këto të fundit, Banka e Shqipërisë po punon në drejtim të përcaktimit 
të manualit të kontabilitetit si edhe manualit të inspektimit.

Në shkurt-mars të këtij viti, sistemi ynë financiar iu nënshtrua një procesi 
vlerësues të organizuar nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. 
Në raportin konkludues, të dërguar për Qeverinë Shqiptare dhe për autoritetet 
mbikëqyrëse në vend, identifikohen disa çështje, të cilat përfshijnë edhe 
nevojën për ndryshime në kuadrin rregullativ. Mjaft nga këto elemente që 
lidhen me veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë dhe me atë të subjekteve që 
licencohen dhe që mbikëqyren prej saj, janë bërë pjesë e ndryshimeve në 
projektet rregullative që përmenda më sipër. 
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Në përfundim, dëshiroj të theksoj edhe një herë angazhimin e Bankës 
së Shqipërisë për të dhënë kontributin maksimal në përmirësimin e kuadrit 
rregullativ, që lidhet me sistemin bankar dhe me atë financiar. Besoj se 
objektivit tonë, për ta përqasur kuadrin tonë ligjor dhe rregullativ në fushën 
financiare me standardet, të cilin po e promovojmë sot dhe të cilit i uroj 
sukses.

Faleminderit.
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FjaLa PërShëNDETëSE E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS 
Së ShQIPërISë Z.arDIaN FULLaNI

në 5-vjetorin e privatizimit të Bankës Kombëtare Tregtare
Tiranë, 18 tetor 2005

Zonja dhe zotërinj,

Sot ndjehem i nderuar që në këtë takim jubilar të shoh se si është rritur 
dhe konsoliduar Banka Kombëtare Tregtare dhe bashkë me të i gjithë 
sistemi bankar në Shqipëri. Me kënaqësi konstatoj se sistemi bankar pas një 
periudhe të gjatë ristrukturimi, po merr rolin që i takon në ekonomi, atë të 
angazhimit të fondeve të lira drejt nevojave gjithmonë e në rritje të biznesit 
dhe të konsumatorit shqiptar, duke përmirësuar në të njëjtën kohë numrin dhe 
cilësinë e shërbimeve. 

Për këtë arsye, ndjehem i nderuar që më jepet rasti të marr fjalën në 
këtë takim, për të adresuar dhe diskutuar bashkarisht me ju disa çështje të 
momentit dhe të perspektivës, të cilat i gjykoj se janë të rëndësishme për rritjen 
e mëtejshme të kontributit të sistemit bankar në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Më lejoni të filloj nga puna jonë si Bankë e Shqipërisë në drejtim të krijimit 
të një klime të favorshme për zhvillimin e biznesit dhe të ekonomisë. 

• Politika monetare e ndjekur vitet e fundit në vazhdimësi ka synuar uljen 
e mëtejshme të çmimit të parasë për t’i dhënë frymëmarrje ekonomisë, 
ndërkohë që kemi qenë të sukseshëm në mbajtjen nën kontroll të 
inflacionit. Për rrjedhim, gjykoj se kemi krijuar stimuj të qenësishëm në 
drejtim të krijimit të një klime biznesi të qëndrueshme ku vendimet dhe 
planet e biznesit nuk rrezikohen nga pasiguria e erozionit inflacionist.

• Prej pothuajse një periudhe disavjeçare, Banka e Shqipërisë ka qenë e 
angazhuar me të gjitha kapacitetet e saj për krijimin e një infrastrukture 
pagesash bashkëkohore, me qëllimin që sistemi bankar të jetë më pranë 
dhe i hapur në marrëdhëniet me klientelën. Kështu, pasi përfunduam 
sistemin e pagesave në vlerë të madhe dhe atë në vlerë të vogël, tashmë 
kemi vënë gjithë forcat për krijimin e regjistrit të kredive. aktualisht, pas 
përfundimit të sistemit të kryqëzimit të pagesave në vlerë të vogël, kemi 
krijuar një mundësi më shumë jo vetëm për sistemin bankar por edhe 
për biznesin e shërbimeve me natyrë periodike për të rritur eficiencën 
e tij ekonomike. Me këtë rast, i bëjmë apel të dyja palëve, bankave 
dhe bizneseve, të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën për të shfrytëzuar më 
efektivisht përparësitë e ofruara nga ky sistem i ri.

• Banka e Shqipërisë gjykon se një sistem bankar ndihmon rritjen 
ekonomike kur ai, në radhë të parë, është i shëndoshë financiarisht. 
Ekonomitë në zhvillim si ekonomia jonë, në përgjithësi karakterizohen 
nga një qëndrueshmëri e brishtë. është kjo arsyeja që Banka e 
Shqipërisë është përpjekur të ndërmarrë një tërësi masash, të cilat 
synojnë forcimin e aftësive të saj mbikëqyrëse, me qëllim pasjen e një 
sistemi bankar të fortë, të shëndoshë dhe eficient. 
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Në lidhje me performancën e sistemit bankar:

• gjatë vitit 2005 janë shënuar zhvillime të spikatura. Të dhënat e 
deritanishme tregojnë se kredia për ekonominë ka shënuar një rritje 
prej gati 3–4 pikë përqindjeje të PPB-së, duke dhënë sinjale të qarta 
për një gjallërim premtues të financimit të ekonomisë në të ardhmen. 
Deri në gusht të vitit 2005, krahasuar me fundin e vitit të kaluar, aktivet 
e sistemit u rritën më tej me 14.5 për qind, ndërkohë që pati shtim të 
produkteve bankare dhe zgjerim të rrjetit të tyre. Krahasuar me fundin 
e vitit 2004, sistemi bankar shfaqet me një nivel fitimi që ka ardhur në 
rritje, në masën 4.65 miliardë lekë. Kthimi mbi kapitalin (rOE) rezultoi 
në nivelin 24.8 për qind, ndërkohë që cilësia e kreditit, e shprehur 
si raport mes kredisë me probleme (neto) dhe totalit të portofolit të 
kredisë është vetëm në nivelin 2.39 për qind, nga 4.2 për qind në fund 
të vitit 2004. Megjithatë, nuk është vendi për t’u përfshirë nga euforia 
e shifrave, sepse kreditë janë ende të reja dhe cilësia e tyre mbetet për 
t’u monitoruar me kujdes.

• Një zhvillim tjetër i mirëpritur i sistemit bankar i takon shërbimit të 
klientelës, i cili nëpërmjet terminaleve elektronike natyrshëm është 
shoqëruar edhe me rritjen e numrit të kartave elektronike në qarkullim. 
Tashmë bankat ofrojnë karta debiti dhe krediti në bashkëpunim me 
kompanitë ndërkombëtare visa dhe MasterCard, Diners Club. gjashtë  
banka ofrojnë shërbimin e aTM-ve dhe numri  i këtyre të fundit, në 
fund të muajit gusht 2005, arriti në 180, ndërkohë që numri i pikave 
të shitjes ka arritur në 391.

• Pa dyshim një aspekt i rëndësishëm mbetet dhe shtrirja dhe fuqizimi i 
mëtejshëm i sistemit bankar. Zgjerimi gjeografik i mbulimit të territorit 
me biznes bankar, rritja e konkurrencës, prezantimi i shumë produkteve 
të reja pa harruar edhe zhvillime të tjera të kohëve të fundit, përbëjnë 
një argument më shumë në rolin vital që ka pasur dhe do të vazhdojë 
të ketë sistemi bankar në të ardhmen. harta e mbulimit të vendit 
me biznes bankar u zgjerua më tej, duke përfshirë rajone të reja të 
pambuluara më parë. Në fund të gushtit numri total i degëve arriti në 
109 ose 21 degë më shumë se fundi i vitit paraardhës.

• Përfitoj nga ky eveniment që të shpreh se vlerësime pozitive rreth sistemit 
bankar janë dhënë edhe në raportin e përgatitur nga Banka Botërore 
dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, në përfundim të vlerësimit që ata 
bënë për sektorin financiar në Shqipëri (FSaP). Sigurisht që ky është një 
lajm i mirë. Konkluzionet e FSaP, të kësaj pasaporte të rëndësishme 
ndërkombëtare, janë një tregues i konkluzioneve tona më të hershme, 
se sistemi financiar në Shqipëri është i karakterizuar nga një sistem 
bankar i mbikëqyrur dhe efektiv si dhe nga segmentet e tjera, të cilat 
ende janë në fazat e para të zhvillimit, ku kryegjëja mbetet rregullimi 
dhe mbikëqyrja e tyre. 

Megjithë zhvillimet pozitive ende mbetet shumë për t’u bërë. Shkalla e 
ndërmjetësimit financiar vazhdon të jetë relativisht e ulët (rreth 11 për qind e 
PPB-së). Ende disa sektorë të ekonomisë si bujqësia, vazhdojnë të kreditohen 
pak ose aspak. Kontributi i kreditit bankar në investime prodhuese është ende 
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i ulët dhe për më tepër, duke konsideruar peshën e lartë që zë kredia në 
mbështetje të aktivitetit tregtar, mund të dilet në konkluzionin se pjesa më 
e madhe e kredisë shkon për financimin e importeve. Po kështu, shkalla e 
përdorimit të sistemit bankar nuk është në parametrat që kërkon koha dhe për 
më tepër, shkalla e përdorimit të cash-it vazhdon të jetë e lartë. 

Përveç të tjerash, tregjet financiare vazhdojnë të mbeten të cekta dhe 
objekt spekulimesh. Një arsye për këtë situatë janë alternativat e kufizuara 
të investimit të fondeve të lira. Ende si alternativë më e mirë vazhdon të jetë 
financimi i deficitit buxhetor. Megjithatë, sistemi bankar duhet të mendojë 
seriozisht për pasurimin e tregut me instrumente të tjera dhe jo për shfrytëzimin 
në maksimum të këtij investimi pa rrezik. 

Për të qenë më konkret, në vazhdim do të nënvizoj disa drejtime të cilat   
mendoj, se në një këndvështrim afatmesëm janë parësorë për të nxitur dhe 
gjallëruar më tej rolin e kredisë bankare në ekonomi, si mjeti kryesor me anë 
të të cilit sistemi bankar nxit zhvillimin ekonomik në një ekonomi tregu.

Duke filluar nga kontributi i Bankës së Shqipërisë, në radhë të parë ai lidhet 
me përmbushjen e detyrimeve ligjore për arritjen e stabilitetit të përgjithshëm 
makroekonomik me një theks të veçantë në kontrollin e inflacionit. Ne mbetemi 
të vendosur në qëndrimin tonë se një inflacion nën kontroll është një kontribut 
i çmuar për arritjen e objektivave të rritjes ekonomike të vendit, të rritjes së 
punësimit dhe të nivelit të jetesës në përgjithësi. 

Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë do të nxisë dhe do të mbështesë pa 
hezitim zhvillimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të sistemit bankar në veçanti, 
dhe të sektorit financiar në një kuptim më të përgjithshëm. Ne jemi thellësisht 
të angazhuar për të ndërmarrë të gjithë hapat e duhur për plotësimin e të 
gjitha rekomandimeve të lëna nga FSaP-i. Për këtë, ne jemi të gatshëm që të 
ofrojmë kapacitetet tona njerëzore për të kontribuar në këtë drejtim. Përfitoj 
nga rasti që të bëj një apel për marrjen e masave të menjëhershme në drejtim 
të rikonceptimit të procesit licencues dhe mbikëqyrës të pjesëve të tjera të 
sektorit financiar. 

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të ndjekë një politikë të kujdesshme në 
plotësimin e funksionit të saj si autoritet licencues i subjekteve financiare që 
përfshihen në aktivitete kreditimi. Në kontekst të kësaj që thashë më sipër, 
përfitoj nga rasti që të shpreh angazhimin tonë për të përfshirë në strukturën 
tonë të mbikëqyrjes të gjitha ato shoqëri apo institucione krediti, të cilat në 
një mënyrë ose në një tjetër mobilizojnë fonde të popullatës ose administrojnë 
fonde publike në procesin e kreditimit.  

Duke vlerësuar problemin e informacionit, si një element kritik në lehtësimin 
e aktivitetit të kredidhënies, dëshiroj t’iu kumtoj se Banka e Shqipërisë e ka 
përfshirë projektin e ndërtimit të regjistrit të kredive në planet e saj të afërta 
dhe jemi thellësisht të angazhuar që ta përfundojmë atë sa më shpejt. Ky 
regjistër do të jetë nën administrimin e Bankës së Shqipërisë dhe pjesëmarrja 
e bankave anëtare të sistemit do të jetë e detyruar. vetëm kështu, do të mund 
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të reduktohet evazioni i informacionit, do të sigurohet integriteti i tij dhe 
njëkohësisht do të ishte i disponueshëm për secilën nga bankat anëtare të 
sistemit. 

Duke qenë të ndërgjegjshëm se problematika e kreditit është komplekse dhe 
e lidhur me shumë pengesa që burojnë nga pasaktësitë dhe keqfunksionimi i 
sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nga mangësitë në procedurën 
civile për ekzekutimin e hipotekës, të cilat vështirësojnë funksionimin e Zyrës së 
Përmbarimit në realizimin korrekt të këtyre procedurave, ne do të ndërmarrim 
nisma që synojnë rritjen e efektivitetit të përdorimit të hipotekës, si një mjet i 
rëndësishëm jo thjesht garantues, por edhe përzgjedhës. 

Nga ana e tij, sistemi bankar ka një rol parësor në krijimin e një klime më 
të ngrohtë në marrëdhëniet biznes-bankë.

Para së gjithash, do të kërkoja që sistemi bankar të jetë më transparent dhe 
më i hapur ndaj publikut. Transparenca është një ndër faktorët e rëndësishëm 
që forcon lidhjet klient – bankë dhe për më shumë, ajo i jep një kuptim më të 
madh konceptit të reciprocitetit në marrëdhëniet dypalëshe bankë – depozitues 
dhe bankë – biznes. Mendoj se ende shumica e njerëzve të thjeshtë shfaq 
njëlloj hezitimi për t’iu drejtuar bankës. Shkak mund të jetë edhe mungesa e 
sqarimeve të detajuara të rastit. Bankat duhet të jenë më aktive, jo thjesht në 
reklamimin e produkteve dhe të shërbimeve të reja, por dhe në shpjegimin 
më të saktë të çmimeve/kostove, që ato mbartin dhe kërkesave të nevojshme 
që duhen plotësuar për përfitimin e tyre. Ka jo pak raste që klientët janë të 
paqartë çfarë norme interesi paguajnë për kreditë e tyre apo çfarë kriteresh 
përdoren nga bankat për të përfituar kredi. Edhe në anën e depozitorëve 
komunikimi është jo optimal. Ndërkohë që ndryshime të vogla të interesave të 
depozitave mund të justifikohen me ndryshimet e kushteve të tregut, ndryshime 
disi më të forta kanë nevojë të shoqërohen me informacion dhe me shpjegim 
përkatës më të plotë. rritja e kësaj transparence duhet bërë jo thjesht në emër 
të etikës, por dhe të rritjes së konkurrencës në treg.

Sistemi mund të luajë një rol më të madh në reduktimin e cash-it në 
ekonomi duke rritur dhe përmirësuar më tej nivelin e shërbimeve. Zhvillimet 
pozitive të kohëve të fundit kanë patur efektet e tyre në reduktimin e sasisë së 
parasë cash në ekonomi. Nga ana tjetër, kemi zhvilluar një aktivitet të dendur 
publik, me karakter sqarues dhe promovues ku nuk kanë munguar edhe 
takimet e një natyre tjetër, ku ne si sistem bankar së bashku jemi angazhuar 
konkretisht. Më lejoni t’iu kujtoj takimet e hapura që kemi bërë me biznesin 
e shërbimeve utilitare si dhe atë në lidhje me veprimtarinë e tregut primar të 
bonove të thesarit. Shpresoj që tashmë, pas finalizimit të projektit të kryqëzimit 
të pagesave në vlerë të vogël, secila bankë nga ana e saj duhet të mendojë 
seriozisht për të rritur shkallën e përfitimit nga ky fasilitet i ri që po ofron 
Banka e Shqipërisë, në këtë moment. Pas përfundimit të këtij projekti mendoj 
se duhet të mendojmë më me seriozitet për shtimin numerik dhe cilësor të 
pagesave elektronike. Për këtë qëllim, do t’iu bëj thirrje që të filloni të mendoni 
që tani në lidhje me projektet e ardhme në infrastrukturën e pagesave. Unë 
personalisht do të insistoj që edhe në këtë drejtim, ne si sistem bankar të 
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hedhim sytë nga direktivat e Bashkimit Evropian, me qëllim që çdo hap i yni 
në të ardhmen të jetë i prirur drejt integrimit të vendit me Bashkimin Evropian. 
Pak kohë më parë jam njohur me një inciativë të re të Bashkimit Evropian, 
e cila kërkon që brenda një periudhe kohe të caktuar, ndërmjet të tjerash të 
ndërtohet një sistem i unifikuar i pagesave brenda Eurozonës, duke përfshirë 
edhe pagesat me kartë. Për këtë qëllim, do të sugjeroja që specialistët përkatës 
nga shoqata dhe Banka e Shqipërisë të njihen sa më shpejt me këtë projekt, 
duke na sjellë dhe sugjerimet përkatëse në këtë drejtim. gjithashtu, mbetem 
konstant në qëndrimin tim se ne në Shqipëri duhet të adoptojmë zgjidhjet 
më të përparuara në gjithë projektet infrastrukturore që ne do të aplikojmë. 
Besoj se nuk kemi pse të marrim në shqyrtim modele të vjetruara tashmë, 
të cilat përveç kostos fillestare do të kërkonin vazhdimisht fonde të tjera për 
mirëmbajtjen dhe modifikimin e tyre. 

gjithashtu, tashmë që administrata publike është bërë kliente e sistemit, 
mendoj se ka mundësi reale për të zgjidhur nëpërmjet sistemit bankar pagesat 
e shërbimeve utilitare. 

Duke iu rikthyer tregjeve financiare mendoj se megjithë kufizimet e 
përmendura edhe në kushtet aktuale ka hapësira për të përmirësuar 
konkurrencën nga ana e bankave. Do të doja të tërhiqja vëmendjen në 
drejtimet e mëposhtme.

• Sistemi duhet të jetë më aktiv dhe të mbajë premtimet e tij publike për të 
vënë sportelet e tij në shërbim të shitjes së bonove thesarit drejtpërdrejt 
publikut të interesuar. Ne si Bankë e Shqipërisë i kemi mbajtur premtimet 
e tona, duke aplikuar një komision i cili presupozon mbulimin e kostos 
së transaksionit, ndërkohë që këtë masë do ta shoqërojmë me ndalimin 
e arkëtimit të prurjeve cash në sportelet e Bankës së Shqipërisë. 
gjithashtu, bankat duhet të investojnë në teknologji moderne për të 
mundësuar realokimin e fondeve të klientëve të tyre në alternativa të 
ndryshme investimi, me anë të mjeteve elektronike dhe jo si ndodh jo 
rrallë sot, që individët lëvizin akoma me çanta me cash.

• Bankat duhet të jenë me aktive në drejtim të tregut sekondar të bonove. 
Duhet t’i bëhet e qartë publikut se kushdo që është i interesuar mund 
të skontojë bonot e tij në çdo moment ashtu sikurse çdo individ, që ka 
pak para mënjanë, çdo ditë mund t’i drejtohet sistemit bankar jo vetëm 
për të depozituar, por edhe për të blerë bono thesari. 

• Tregu ndërbankar mund dhe duhet të përmirësohet. Në ditët e sotme 
bankat tregtare shkëmbejnë një sasi të madhe likuiditeti me bankën 
qendrore. Por, duhet të intensifikohet edhe shkëmbimi i këtij likuiditeti 
ndërmjet bankave tregtare. Kjo do të siguronte më shumë mundësi 
financuese dhe investuese për individët dhe firmat, përfshirë dhe 
bankat. 

• Bankat duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje tregjeve të valutës 
dhe të bonove të thesarit, në drejtim të thellimit dhe të zgjerimit të 
mëtejshëm të tyre. Kështu, përveç paraqitjes së instrumenteve financiare 
të reja do të ishte gjithashtu e nevojshme, të avancohej në përdorimin 
e instrumenteve ekzistuese. Këto përmirësime do të ishin në përfitim të 
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ekonomisë në përgjithësi, pra të individëve, të kompanive dhe të vetë 
bankave, por edhe të bankës qendrore dhe qeverisë. Kështu, individët 
do të kishin më tepër mundësi për të investuar kursimet e tyre, kompanitë 
do të mund të shfrytëzonin më mirë aktivitetet e reja të biznesit, bankat 
do të kishin përfitime më të larta dhe banka qendrore bashkë me 
qeverinë do të bëheshin më eficiente në zbatimin e politikave të tyre.

Më lejoni tani të përqëndrohem pak tek të ftuarit e nderuar biznesmenë, 
të cilët me gjithë mbështetjen modeste financiare të ofruar në fillimet e 
tranzicionit, kanë treguar një  performancë realisht impresionuese. Në 
pozicionin tim si drejtues i njërit prej institucioneve të rëndësishme në 
vendimmarrjen e politikave ekonomike, duke përfituar nga kjo ngjarje do të 
dëshiroja të ofroja disa sugjerime, të cilat sinqerisht shpresoj t’i mirëprisni dhe 
t’i mirëkuptoni. Në radhë të parë do të kërkoja më shumë profesionalizëm 
në marrëdhëniet e biznesit me bankat. Pa dashur ta ekzagjeroj, do të thoja 
se jemi ende larg praktikave dhe standardeve më të mira, e për rrjedhim 
të gjitha segmentet ekonomike, politike, financiare, sociale, lënë ende për 
të dëshiruar. Marrëdhëniet që duhet të vendosen midis jush dhe bankave 
duhet të jenë marrëdhënie të bashkëpunimit reciprok, të hapura dhe ligjore. 
Më konkretisht, biznesi duhet të kuptojë se: banka është pjesë e pandarë e 
aktivitetit të tij, në qoftë se ai dëshiron të jetë i suksesshëm për një kohë të 
gjatë. 

Në përfundim, do të inkurajoja lidhje më të institucionalizuara të sistemit 
bankar me shoqatat dhe me organizimet e ndryshme të biznesit. Ndoshta 
është koha që shoqata e bankierëve të vendosë kontakte të rregullta me 
përfaqësitë e biznesit, kontakte të cilat pa dyshim do t’i çonin marrëdhëniet 
biznes-bankë në një nivel më të lartë.  

gjithashtu, përfitoj nga rasti të rinovoj angazhimin e Bankës së Shqipërisë 
për të marrë pjesë duke ofruar ekspertizën e saj në projekte, tryeza, forume, 
debate etj., të cilat do të synojnë në përmirësimin e klimës së biznesit dhe në 
shtimin dhe kanalizimin më eficient të kredisë bankare. 

ju faleminderit.
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FjaLa PërShëNDETëSE E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS 
Së ShQIPërISë Z.arDIaN FULLaNI
në takimin “Dita e komunikimit biznes – bankë“, organizuar nga Dhoma e Tregtisë 

dhe Industrisë Tiranë, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave
hotel “Tirana International”

Tiranë, 20 tetor 2005

Të nderuar zonja dhe zotërinj,

ritmet premtuese të rritjes së kreditimit të ekonomisë nga sektori bankar 
kohët e fundit, të bëjnë të mendosh se takimet e shumta të organizuara për të 
afruar bankat me bizneset më në fund po japin rezultatet e tyre. E megjithatë 
është ende herët për të thirrur fitore. Pa minimizuar rëndësinë e këtyre takimeve, 
mendoj se zgjerimi i kreditimit të bizneseve nuk është një çështje e lehtë për 
t’u zgjidhur, sidomos në një ekonomi në tranzicion si ekonomia jonë. Shpesh 
zgjidhja e çështjeve të ngritura shkon përtej dëshirës së mirë të komunitetit 
të biznesit dhe atij bankar. Ndaj duke iu shmangur retorikës së takimeve të 
mëparshme, që zakonisht vë përballë pretendimet e njërës palë ndaj tjetrës, 
do të doja të theksoja nevojën e një koordinimi më të mirë të përpjekjeve të 
të dy komuniteteve për zgjidhjen e problemeve të ndryshme.

Disa ditë më parë në përvjetorin e privatizimit të njërës prej bankave 
pjesëmarrëse në këtë takim, ndërmjet të tjerash theksova nevojën për 
intensifikimin e lidhjeve institucionale të sistemit bankar me shoqatat e 
ndryshme të biznesit. Takimi i sotëm është një shembull i shkëlqyer i vënies në 
praktikë të kësaj ideje, dhe shpresoj se do të shërbejë si fillim i kontakteve të 
rregullta midis shoqatës së bankave dhe asaj të bizneseve.  

Institucionalizimi i marrëdhënieve bankë-biznes mund të ndihmojë në 
zgjidhjen e një sërë çështjeve, të cilat mund të jenë të vështira për t’u adresuar 
individualisht nga ana e bankave apo e bizneseve, qofshin këto dhe të mëdha. 
Shembulli më i mirë është përpjekja për reduktimin e ekonomisë informale. 
Të gjitha palët e ftuara në këtë takim janë shprehur pro luftës kundër evazionit 
dhe informalitetit. Megjithatë, në realitet konkurrenca e pandershme detyron 
shumë prej tyre të zgjedhin rrugët informale sepse në të kundërt e gjejnë veten 
jashtë tregut. Thyerja e këtij rrethi vicioz mund të bëhet duke koordinuar më 
mirë përpjekjet tona, në mënyrë që të shmanget i ashtuquajturi fenomen free-
rider, ku biznesit të pandershëm i lihen hapësira për të përfituar nga situata.

Ndaj përshëndes aktivitetin e sotëm, duke besuar që nuk do të mbetet 
thjesht në kuadrin e komunikimit, por do  të ngrihet në një nivel më të lartë 
koordinimi.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë 
Z.arDIaN FULLaNI

në Forumin Financiar të Evropës juglindore, Edicioni i Dytë
rumani, 8-11 nëntor, 2005

NDIKIMET, MUNDëSITë DhE SFIDaT E BaZEL II PërPara 
ShQIPërISë DhE EvrOPëS jUgLINDOrE

Zonja dhe Zotërinj,

Çështja që po diskutohet në këtë forum është me të vërtetë aktuale. Mjafton 
që të lexosh titujt kryesorë të lajmeve për të kuptuar përse administrimi i 
rrezikut është kaq i rëndësishëm. Disa ngjarje na kujtojnë se nëse bankat nuk 
e përmbushin detyrimin për të administruar rrezikun në mënyrë të kujdesshme, 
ato nuk do të mund të mbajnë përgjegjësitë e tyre ndaj aksionerëve dhe ndaj 
të gjithë publikut. Si rrjedhojë, kostoja për shoqërinë mund të jetë e lartë dhe 
ndikimi mbi ekonominë shkatërrues.   

Një drejtim i mirë dhe i përgjegjshëm është i mundur vetëm kur ka një 
angazhim të vërtetë për të kryer detyrat e duhura dhe për të administruar rreziqet 
e çfarëdolloj forme. administratorët e rrezikut duhet t’u sigurojnë drejtuesve të 
tyre informacione objektive, të sakta dhe në kohë. Ndërsa administrata e lartë 
dhe bordi i drejtorëve duhet të sigurohen që brenda firmës të ketë një mjedis 
transparent, i cili nxit marrjen e rreziqeve të kontrolluara dhe të disiplinuara. 

Për të përmirësuar njohjen mbi rrezikun dhe administrimin e tij, Komiteti 
i Bazelit ka hartuar përqasje rregullatore për të nxitur një sistem bankar të 
sigurtë dhe të shëndoshë si dhe stabilitet më të madh të sektorit financiar. 

Megjithatë, tashmë është e qartë se akordi i vitit 1988 dhe shumë prej 
amendamenteve të tij janë jo-funksionale dhe janë tejkaluar nga përparimet 
në sektorin bankar dhe financiar si dhe nga zhvillime të tjera ekonomike. Si 
rrjedhojë, Komiteti i Bazelit ka hartuar një propozim të ri, i cili njihet me emrin 
Bazel II. Ky propozim ka për qëllim të jetë më i ndjeshëm ndaj rrezikut sesa 
akordi i vitit 1988, në mënyrë që të sigurojë një vendosje dhe një kalibrim 
më të mirë të kapitalit rregullator dhe të mjaftueshmërisë së kapitalit kundrejt 
rreziqeve themelore ekonomike me të cilat përballen bankat. Kategorizimi i 
debitorëve në grupime më të pakta të rrezikut ishte sigurisht një progres në 
vitin 1988, por krijoi një hendek ndërmjet masës së rrezikut rregullator të çdo 
transaksioni të caktuar dhe rrezikut ekonomik real të tij. Kjo favorizon kreditë 
me rrezik të lartë kundrejt atyre me rrezik të ulët, duke marrë parasysh peshën 
100 për qind të rrezikut, pavarësisht nga profili i rrezikut të firmave të cilat 
marrin kredi. Si rrjedhim, ai ndikon negativisht mbi saktësinë e vlerësimit të 
mjaftueshmërisë dhe të shpërndarjes së kapitalit. Efekti anësor më shqetësues 
ka qenë shtrembërimi i vendimmarrjes financiare, çka nënkupton kredi dhe 
investime të bëra bazuar mbi kufizimet rregullatore sesa mbi mundësi të 
vërteta ekonomike.  
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akordi i ri i Bazel II përpiqet t’i zgjidhë këto çështje duke inkurajuar bankat 
që të sofistikohen më shumë në vlerësimin e rrezikut dhe që të përdorin 
kërkesa rregullatore më rigoroze së bashku me metodologjinë e matjes së 
rrezikut të brendshëm. është e rëndësishme që të pranohet se zbatimi i akordit 
të ri fillimisht është paracaktuar për bankat e mëdha ndërkombëtare, të cilat 
janë institucione të përbëra që zakonisht operojnë në vende të zhvilluara. Për 
këtë arsye, Bazel II shpesh është vënë në pikëpyetje në lidhje me implikimet 
dhe përshtatshmërinë e tij për banka në ekonomi me treg në zhvillim, dhe 
pikërisht në këtë pikë do të doja të fokusoja komentet e mija. 

Në parim, struktura prej tre shtyllash e akordit të ri u jep rregullatorëve 
direktiva më të saktë për të forcuar mbikëqyrjen bankare dhe i nxit bankat 
që të bëhen më të sofistikuara në administrimin e rrezikut. Zbatimi i Bazel 
II eliminon metodologjinë “një masë për të gjithë” në vlerësimin e rrezikut 
dhe në vend të saj ofron një numër metodash të vlerësimit të rrezikut, të cilat 
bazohen më tepër në mundësitë e falimentimit. Por autoritetet mbikëqyrëse 
në disa tregje dhe ekonomi në zhvillim, janë të shqetësuara se mos ndoshta 
Bazel II përbën një sfidë të cilën ato nuk mund ta përmbushin. 

Me siguri shqetësimi ynë më i madh ka të bëjë me nevojën për një përqasje 
të standardizuar, e cila do të mbështetej tek agjencitë vlerësuese të jashtme 
për llogaritjen e kërkesave të kapitalit minimal. aktualisht, agjencitë vlerësuese 
vendore mungojnë tërësisht në Shqipëri dhe nuk janë të zhvilluara si në 
shumë vende, të cilat nuk bëjnë pjesë në OECD. Nga ana tjetër, në pjesën 
më të madhe të ekonomive tona, shumë ndërmarrje të vogla nuk mund ta 
përballojnë që të jenë kliente të agjencive ndërkombëtare të vlerësimit. Duke 
qenë se kredimarrësve, të cilët nuk janë renditur nga agjencitë vlerësuese, do 
t’u caktohet rrezik 100 për qind në përputhje me Bazel II, fillimisht pjesa më 
e madhe e kredive vendore mund të përfundojnë nën këtë kategori 100 për 
qind. Kjo mund të zvogëlojë ndjeshmërinë ndaj rrezikut të sistemit të ri duke e 
afruar atë ose duke e bërë të ngjashëm me sistemin e Bazel I. 

Nga ana tjetër, bankat shqiptare zotërojnë një pjesë të konsiderueshme të 
bonove të thesarit dhe të letrave me vlerë të qeverisë. Faktikisht, sipas Bazel 
I, ky ekspozim i sistemit financiar emërtuar në monedhën vendore vlerësohet 
me rrezik 0 për qind, pavarësisht nga fakti nëse rreziku i kreditit të borxhit 
sovran renditet apo jo. Sipas përqasjes së standardizuar të Bazel II është e 
mundur që borxhit sovran t’i caktohet një rrezik ndërmjet 0 për qind deri në 
150 për qind, ka të ngjarë 100 për qind, duke qenë se ai bie në kategorinë e 
pavlerësuar. Kjo do të thotë që sistemit financiar në Shqipëri mund t’i nevojitet 
që të rrisë alokimin e kapitalit për të qenë në përputhje me nivelin minimal të 
raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. 

Një synim i rëndësishëm i Bazel II është forcimi i disiplinës së tregut, duke 
zhvilluar një numër kërkesash të dhënies së informacionit. Në vendet tona 
ka mjaft hapësira për përmirësim në lidhje me këtë çështje, në mënyrë që 
pjesëmarrësit në treg të lejohen që të vlerësojnë informacionet kryesore mbi 
ekspozimin ndaj rrezikut, procesit të vlerësimit të rrezikut, dhe në këtë mënyrë 
mjaftueshmërisë së kapitalit. Kjo është e rëndësishme pasi rrit presionin 
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publik mbi bankat, në mënyrë që të bëjnë një punë më të mirë në vlerësimin 
dhe monitorimin e rrezikut. Megjithatë, në terma afatshkurtër, le të themi 
në Shqipëri, dhënia e informacionit mund të ketë gjithashtu disa ndikime 
të pafavorshme. Më lejoni të shpjegohem më mirë lidhur me këtë pikë. 
Zakonisht, publiku është më tepër i ndjeshëm ndaj lajmeve të këqija sesa ndaj 
zhvillimeve pozitive. Në vende si Shqipëria, reagimet ndërmjet lajmeve të mira 
apo të këqija janë madje më asimetrike sesa në ekonomitë me treg të pjekur. 
Publiku në Shqipëri është veçanërisht i ndjeshëm ndaj lajmeve të zymta mbi 
sektorin bankar apo mbi një bankë të caktuar, ndërkohë që ka prirje që 
të mos përfillë atë çfarë konsiderohet si pozitive. Kjo mund të jetë pasojë 
e faktorëve historikë, për shembull  kriza e sistemit financiar në vitin 1997 
dhe e faktorëve kulturorë, për shembull niveli i ulët i njohurisë mbi biznesin 
bankar ose si për shembull, reagimi i publikut ndaj paraqitjes së ligjit “Mbi 
sigurimin e depozitave në vitin 2002”. Kjo do të thotë që dhënia e mëtejshme 
e informacionit siç kërkohet nga Bazel II, mund të jetë problematike, nëse nuk 
mbështetet nga një kulturë e mjaftueshme nga ana e publikut.  

Kjo është edhe arsyeja pse ndihem paksa i shqetësuar në lidhje me 
efikasitetin dhe volitshmërinë e një zbatimi të menjëhershëm të Bazel II. 
Prandaj, një përqasje më graduale mund të ishte e nevojshme. Kjo përqasje 
mund të marrë formën e një standardi të përkohshëm ndërmjet Bazel I dhe 
Bazel II, i cili mund t’u ofronte bankave në ekonomitë me treg në zhvillim 
disa nga përfitimet e Bazel II, pa u dashur të përballen me një kosto të lartë. 
Kjo nënkupton se përshtatja e Bazel II nuk duhet të bëhet e detyrueshme në 
vlerësimet financiare (për shembull, të BB-së, FMN-së) dhe vendeve duhet t’u 
jepet mundësia e vazhdimit të zbatimit të Bazel I.  

Direktivat bankarë të BE-së janë të detyrueshëm për vendet tona, të cilat 
synojnë të hyjnë në BE. Duke qenë se elementet e Bazel II janë të rrënjosura 
në Direktivat e BE-së dhe vendet tona janë duke bërë përparim drejt integrimit 
në BE, ne do të përballemi me sfidat e zbatimit të Bazel II. Do të doja të 
theksoja tri sfida në veçanti. 

Shqipëria, si shumë vende të tjera të Evropës Lindore ka një numër të 
konsiderueshëm bankash të huaja. Këto janë në pjesën më të madhe degë ose 
filiale të bankave nga vende të BE-së, të cilave mund t’u nevojitet të zbatojnë 
sistemin e ri duke përfshirë elementet e tij më të përparuara, nëse zyrat e tyre 
qendrore vendosin ta adoptojnë atë në të gjithë rrjetin e punës, për arsye 
përputhjeje dhe konkurrueshmërie. Duke pasur parasysh se ka një shkallë 
të lartë të standardizimit në praktikat e administrimit të rrezikut të një grupi 
bankar – që do të thotë, të njëjtat teknika të administrimit të rrezikut zbatohen 
në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë grupin – mbikëqyrja bankare e vendit të 
degës apo filialit, mund të zgjedhë që të mbështetet tërësisht mbi përqasjen e 
ndjekur nga mbikëqyrja e vendit-mëmë, me kusht që mjaftueshmëria e modelit 
u përshtatet kushteve vendore. Nëse nuk është kështu, mbikëqyrja e vendit-
mëmë do të duhet të mbështetet në vlerësimin e saj të modeleve të bazuara 
në vlerësimet e brendshme (IrB-së). Megjithatë, kjo e fundit shtron dy çështje 
të tjera të ndjeshme. E para, plotësimi i zbatimit të IrB-së vështirësohet nga 
mungesa e të dhënave të besueshme mbi të paktën një cikël të plotë biznesi. 
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E dyta, ajo kërkon trainimin dhe përgatitjen e mbikëqyrësve bankarë me 
rregullat e rinj, duke përmirësuar kështu aftësinë e tyre për të kontrolluar dhe 
për të vlerësuar përqasjet e IrB-së për përputhshmëri, integritet dhe saktësi në 
mënyrë që të masin si duhet rrezikun, përndryshe, sistemi i alokimit i të gjithë 
kapitalit mund të bëhet jofunksional. Nga ana tjetër, ky mjedis i ri ka nevojë 
për bashkëpunim dhe koordinim më të mirë ndërmjet mbikëqyrjes bankare 
midis vendeve, në mënyrë që të shmanget rregullimi i tepërt i bankave dhe 
për të ruajtur burimet. 

Sfida e dytë lidhet me nevojën e zhvillimit të industrisë sonë vendore të 
renditjes së rrezikut për vlerësimin e kredimarrësve. Kjo është e domosdoshme 
për të përftuar zvogëlimin e kostos së mundshme të ndërmjetësimit përmes 
zbatimit të sistemit të ri. Kjo do të bëjë të mundur që disa huamarrës të marrin 
vlerësime më të mira të renditjes së rrezikut dhe për rrjedhojë, pesha më 
të mira rreziku krahasuar me sistemin aktual 100 për qind të pavlerësuar. 
Megjithatë, kjo nuk është një detyrë e lehtë. agjencitë e vlerësimit duhet të 
plotësojnë disa kritere në mënyrë që të jenë të pranueshme. Këto kritere 
përfshijnë përvojën, pavarësinë nga ndikimi i jashtëm, vlerësime publikisht 
të disponueshme, kërkesën për të bërë të njohur modelet dhe përqasjet e 
vlerësimit, burime të mjaftueshme dhe në fund, miratimin ose njohjen nga 
autoritetet mbikëqyrëse në vendet tona. 

Së treti, por sigurisht jo më pak e rëndësishme, sistemi i ri paraqet një sfidë 
për të gjitha bankat për të përmirësuar kapacitetet e tyre, në mënyrë që të 
jenë në përputhje me kornizën e re për të konkurruar dhe për të mbijetuar 
me sukses. Bankat duhet të fillojnë të zbatojnë një përqasje më dinamike dhe 
progresive për vlerësimin e rrezikut dhe të dispozitave, duke qenë se nën një 
përqasje të ndjeshme ndaj rrezikut gjithmonë ekziston rreziku i pro-ciklitetit,1 i 
cili do të thotë se raportet e kapitalit të bankave kanë të ngjarë të luhaten më 
shumë gjatë cikleve të biznesit. 

Pavarësisht nga sfidat e mësipërme, në Shqipëri ne tashmë kemi filluar të 
ngremë disa nga këto çështje.

• Së pari, duke u siguruar që kemi konsoliduar arritjet e funksionit tonë 
mbikëqyrës duke plotësuar kërkesat e Bazel I. Ne jemi të kënaqur që 
progresi është pohuar gjithashtu edhe nga vlerësimi FSaP, gjatë misionit 
të tyre në shkurt-mars këtë vit. Disa rekomandime lidhur me kërkesat 
rreth mbikëqyrjes së konsoliduar do të ndiqen me shumë kujdes.

• Së dyti, ne kemi drejtuar procesin tonë mbikëqyrës dhe bankat drejt 
një qëndrimi të orientuar më tepër drejt rrezikut. Në të njëjtën kohë, 
ne kemi për qëllim që të mbajmë një nivel më të lartë të minimumit të 
raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit sesa standardet evropiane, në 
mënyrë që të sigurojmë mbështetje për format e tjera të rrezikut, siç 
është rreziku operacional.  

• Së treti, po përpiqemi që të fitojmë sa më shumë nga përvoja dhe 
njohuria e vendeve të tjera në rajon, të cilat janë në një shkallë më të 
avancuar në përpjekjet e tyre për të zbatuar kërkesat e Bazel II, pjesërisht 
ose plotësisht. Ne gjithashtu, kemi privilegjin që të jemi afër shteteve 
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anëtare të Eurozonës, si Italia dhe greqia, bankat e të cilave luajnë një 
rol të rëndësishëm në sistemin tonë financiar. Kjo na jep mundësinë 
që të përfitojmë nga ekspertiza e autoriteteve mbikëqyrëse të këtyre 
vendeve, në procesin e adoptimit të kërkesave të reja.

• Së katërti, ne kemi shtrirë bashkëpunimin tonë me vendet e tjera “mike” 
në rajon, pasi shumëllojshmëria e problemeve të hasura në këto vende 
është shumë e ngjashme dhe përvoja e shkëmbyer në këtë aspekt është 
mjaft praktike. 

• Së pesti, jemi duke u përpjekur që të promovojmë një mjedis ku 
çështjet e Bazel II të diskutohen në një nivel profesional. Ne nuk po 
përqëndrohemi vetëm mbi palët e përfshira në mënyrë të drejtpërdrejtë 
(duke përfshirë qeverinë, autoritetet e tjera mbikëqyrëse të tregut 
financiar) por gjithashtu, edhe mbi klientët e rëndësishëm të sektorit 
bankar dhe financiar.   

  
Në përfundim, do të doja të theksoja se Bazel II përfaqëson një pasardhës 

të logjikshëm dhe të duhur të Bazel I. ai rrënjos mësimet e kohëve të fundit 
dhe ato të kaluara dhe jep direktiva të shkëlqyera për sistemin financiar dhe 
autoritetet e mbikëqyrjes sesi ato të ecin përpara. Nga ana tjetër, zbatimi i tij 
mund të jetë paksa shumë ambicioz dhe një detyrë e vështirë për vendet tona. 
Prandaj, është në interesin tonë që të gjejmë mënyra për ta bërë atë sa më të 
përshtashëm për nevojat tona, duke ndjekur një përqasje graduale sesa duke 
rrezikuar suksesin e tij përmes një adoptimi të painformuar. 

Shënim
1  Sipas Bazel II, vlerësimi i rrezikut të kredisë së huamarrësit do të varet nga ecuria e ekonomisë, 
nëse ajo ka një trend në rritje apo në zbritje. Në rastin më të keq, kur ekonomia do të përfshihet 
tërësisht nga rënia ekonomike, bankave do t’iu duhet që automatikisht të rrisin nivelin e kapitalit 
ose të zhvendosen drejt mjeteve më pak të rrezikshme, të cilat kërkojnë një ngadalësim në sigurimin 
e kredive, duke shkaktuar në këtë mënyrë kriza kredish dhe rënie ekonomike të mëtejshme.  
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FjaLa PërShëNDETëSE E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS 
Së ShQIPërISë Z.arDIaN FULLaNI

në Forumin e hapur “Parakushtet për shënjestrimin e inflacionit në Shqipëri” 
Tiranë, 1-2 dhjetor 2005

Zonja dhe Zotërinj,

1. është një kënaqësi e madhe t’ju uroj mirëseardhjen në Forumin e 
hapur: “Parakushtet për Shënjestrimin e Inflacionit në Shqipëri”. Ndihem me 
të vërtetë i lumtur dhe krenar që kam nderin t’iu uroj mirëseardhjen kaq 
shumë të ftuarve të nderuar nga vendi dhe bota.  

2. është hera e parë që Banka e Shqipërisë organizon një Forum të kësaj 
natyre dhe me kaq të ftuar të nderuar. jam mirënjohës që pranuat ftesën time 
dhe ngrohtësisht ju uroj mirëseardhjen. Me padurim pres të dëgjoj komentet 
tuaja mbi propozimet që Banka e Shqipërisë do të paraqesë gjatë ditës së 
sotme dhe të nesërme. Koha është e mjaftueshme për të dëgjuar të gjitha 
diskutimet tuaja si dhe për të shkëmbyer ide mbi politikat shqiptare.   

3. Tema kryesore e këtij Forumi ka të bëjë me objektivin kryesor të 
bankës qendrore. Sipas ligjit të bankës qendrore “Objektivi kryesor i Bankës 
së Shqipërisë është të arrijë dhe të ruajë stabilitetin e çmimeve” (Neni 3,1). 
Për arritjen e këtij objektivi, regjimi të cilin do të diskutojmë në këtë forum 
është shënjestrimi i inflacionit.  

4. regjimi formal i politikës sonë monetare është aktualisht, në një kuptim 
të gjerë, ai i shënjestrimit monetar. Brenda bankës [tonë] në fakt, herë - herë 
i referohemi me emra disi të ndryshëm. Disa e përcaktojnë këtë regjim si një 
përqasje e “dy shtyllave”, pasi përmban tiparet e shënjestrimit monetar dhe të 
Inflacionit. Shpesh madje, regjimi aktual quhet dhe shënjestrimi i inflacionit. 

5. Në kushtet e regjimit aktual të politikës monetare, Banka e Shqipërisë 
i përmbahet programit monetar. Politika monetare synon të administrojë 
ofertën e parasë dhe normat e interesit, në mënyrë që të arrijë stabilitetin e 
çmimeve në periudhën afatshkurtër dhe afamesme. Kursi i këmbimit luhatet 
lirisht. Banka e Shqipërisë është duke konsideruar kalimin drejt regjimit formal 
të shënjestrimit të inflacionit. Bazuar në informacionin e disponueshëm, ne e 
konsiderojmë këtë regjim, si një zgjedhje të mirë. Lëvizja drejt këtij sistemi të ri 
është menduar të jetë e butë brenda një hapësire kohore realiste. Qëllimisht 
e theksoj “e butë”, sepse shumë hapa duhen hedhur gradualisht në kohë.  Për 
më tepër, ne duhet të analizojmë me kujdes të gjithë ardhjen e informacionit 
të ri. 

6. arsyet kryesore për adoptimin e shënjestrimit të inflacionit lidhen 
me përmirësimin e transparencës dhe të besueshmërisë. Banka qendrore 
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dëshiron të shkojë drejt një regjimi më transparent të politikës monetare dhe 
më efektiv në fiksimin e pritshmërive [inflacioniste] në periudhën afatmesme. 
Në këtë aspekt, Banka e Shqipërisë, gjykon se shënjestrimi i inflacionit është 
regjimi më i përshtatshëm për politikën monetare të Shqipërisë. aktualisht, 
për drejtimin e politikës monetare ne zbatojmë disa parime [teorike/teknike], 
por një vend të rëndësishëm zë dhe gjykimi [praktik/ekonomik]. Një regjim i 
cili bazohet në objektiva të mirëpërcaktuar dhe të qartë, do të na mundësonte 
një “gjykim të strukturuar” më mirë.

7. Diskutimet gjatë ditës së sotme dhe të nesërme do të përqëndrohen 
mbi kushtet, të cilat duhet të plotësojmë përpara fillimit të zbatimit formal të 
shënjestrimit të inflacionit. Këtu në Shqipëri jemi të vetëdijshëm se zbatimi i 
suksesshëm i shënjestrimit të inflacionit, kërkon përmbushjen e disa kërkesave 
thelbësore. Disa prej këtyre parakushteve nuk varen nga Banka e Shqipërisë, 
siç është për shembull, situata fiskale. Parakushtet e tjera varen vetëm 
pjesërisht nga Banka e Shqipërisë, siç janë për shembull reformat strukturore 
apo zhvillimi i sistemit financiar. gjatë këtyre dy ditëve shpresoj të mësoj ato 
parakushte, për të cilat ndajmë të njëjtat mendime në rastin e Shqipërisë, dhe 
ato për të cilat mendimet tona ndryshojnë. 

 
8. Krahas diskutimit të hapur për kushtet e një regjimi të suksesshëm të 

politikës monetare, ka dhe një arsye tjetër pse jemi mbledhur këtu. Përmes 
këtij Forumi banka qendrore rrit transparencën dhe kontribuon në zgjerimin 
e bashkëpunimit rajonal. Këtu i referohem rajonit në një kuptim të gjerë. 
Banka e Shqipërisë i konsideron marrëdhëniet e mira me vendet fqinje 
mjaft të rëndësishme. Përpjekjet e koordinuara për të plotësuar kushtet dhe 
kërkesat e përcaktuara në nivelin ndërkombëtar kanë një rëndësi të veçantë 
për Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit të Ballkanit për të  arritur vendin 
që meritojnë në Evropë. 

9. Shqipëria është një vend relativisht i vogël ndaj duhet të mbetemi 
modestë. Megjithatë, ndershmërisht them se ndihem krenar, tejet krenar, që 
banka qendrore e Shqipërisë mund të ndihmojë në hapjen e rrugës drejt 
konvergimit, shpresojmë të shpejtë,  të Shqipërisë me Evropën dhe me vendet 
e tjera më të zhvilluara. Linjat më të mira të komunikimit ndërmjet Bankës 
së Shqipërisë, bankave qendrore rajonale dhe organizatave ndërkombëtare 
do të hapin rrugën për një zhvillim të mëtejshëm të bankave të nivelit të dytë 
dhe institucioneve të tjera. Dikur, një urë e fortë dhe e qëndrueshme do të 
ndërtohet mes Shqipërisë dhe botës, që do të ketë një sistem financiar të 
zhvilluar, një nivel të qëndrueshëm rritjeje ekonomike dhe nivele më të larta 
mirëqenieje për Shqipërinë.  

10. Për të patur diskutime më frytdhënëse do të dëshiroja të theksoja 
natyrën e hapur të këtij takimi. Qëllimisht ky forum është quajtur “i hapur”. 
Personalisht, do të vlerësoja çdo lloj komenti i cili do të kontribuonte në 
ngritjen e mëtejshme institucionale të bankës qendrore të Shqipërisë, deri 
në nivelet më të larta ndërkombëtare. vetëm një diskutim - siç i themi ne në 
gjuhën shqipe - “i hapur” do të mund të na sillte më pranë njëri-tjetrit në këto 
nivele të larta. 
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11. Në përfundim të fjalës time, më lejoni t’ju uroj ditë të frytshme dhe të 
këndshme këtu në Tiranë. jam i bindur se përfaqësuesit e Bankës së Shqipërisë 
do t’i paraqesin pikëpamjet e tyre kryesore në mënyrë mjaft transparente, 
ndërkohë që pres me padurim diskutimet e anëtarëve të paneleve. 

12. Më lejoni tani t’i jap fjalën Kryetarit për fillimin e Forumit të hapur.  



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

70 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

70 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

FjaLa E MByLLjES E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë Z.arDIaN FULLaNI

në Forumin e hapur “Parakushtet për shënjestrimin e inflacionit në Shqipëri” 
Tiranë, 1-2 dhjetor 2005

Zonja dhe Zotërinj,

1. Do të doja ta përfundoja këtë Forum duke thënë së pari e mbi të gjitha, 
që mendoj se kemi patur dy ditë me të vërtetë të frytshme! Ishte një kënaqësi 
e madhe për mua të dëgjoja pikëpamjet tuaja, propozimet konstruktive dhe 
idetë e frytshme mbi politikën monetare në Shqipëri. ju falenderoj shumë për 
të gjithë kontributin e dhënë!

2. Në fund të këtij Forumi do të doja të ndaja me ju pikëpamjet e mija 
personale mbi rrugën që Banka e Shqipërisë ka përpara. Por, së pari do të 
vendosja këto zhvillime në aspektin historik.   

3. Që prej vitit 1990 deri sot në vitin 2005, ekonomia shqiptare është 
transformuar nga një ekonomi e centralizuar dhe e izoluar në një ekonomi tregu 
të lirë. Përpara vitit 1990 funksiononte vetëm një monobankë shtetërore. Ndërsa 
sot kemi një bankë qendrore të rrethuar nga shumë banka të nivelit të dytë dhe 
institucione të tjera financiare. Në vitin 2000 banka qendrore kaloi tërësisht në 
përdorimin e instrumenteve indirekte për drejtimin e politikës së saj monetare. 

4. Siç e shikoni, Banka e Shqipërisë ka një histori relativisht të shkurtër 
bankingu qendror. Për mendimin tim, banka qendrore është duke ecur në 
rrugën e drejtë. Por ka ardhur koha për të vendosur si duhet lëvizur që tani e 
këtej në të ardhmen. Kjo ka qenë dhe arsyeja kryesore e organizimit të këtij 
Forumi të hapur. 

5. Një synim final për vendin tonë është anëtarësimi në Bashkimin 
Evropian. hyrja në Bashkimin Evropian nënkupton një anëtarësim të plotë. 
Për rrjedhojë, kjo mund të përfshijë dhe adoptimin e euros diku, pas këtij 
momenti. anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të çojë në hyrjen në ErM 
II, dhe më pas adoptimin e plotë e të ligjshëm të euros. Kjo do të sjellë dhe 
ndjekjen automatike të politikës monetare të Bankës Qendrore Evropiane. 
Megjithatë, këto janë akoma zhvillime që i përkasin të ardhmes. 

6. Duke patur parasysh këtë periudhë deri në hyrjen në BE, ne jemi 
të vetëdijshëm për ndryshimet e vazhdueshme që pëson bota rreth nesh. 
Shqipëria si një ekonomi e vogël dhe e hapur është pjesë e kësaj bote në 
lëvizje. Sot, gjendemi përballë globalizimit e liberalizimit të shpejtë, thellimit 
dhe zgjerimit të vazhdueshëm të tregjeve financiare, shoqëruar me futjen e 
produkteve të reja financiare në, një botë gjithnjë e më të lidhur. Shqipëria 
ndikohet çdo ditë nga këto zhvillime. Ndaj, Shqipëria ka nevojë për një ndjekje 
të vazhdueshme të këtyre zhvillimeve të reja ndërkohë që i duhet të përballojë 
këto sfida ndërkombëtare. 
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7. Përpara arritjes së objektivit final, atij të hyrjes në Bashkimin Evropian, 
në këtë botë në lëvizje mbetet ende një rrugë e gjatë për t’u bërë. Në lidhje 
me politikën monetare, sot Banka e Shqipërisë mendon se rruga që duhet 
ndjekur është shënjestrimi i inflacionit. rrugë më të mira do ta bëjnë më të 
shpejtë vajtjen në aeroportin e Tiranës. Në të njëjtën mënyrë, sa më efektive 
të jetë politika monetare në ruajtjen e stabilitetit e çmimeve, aq më shpejt 
Shqipëria do të mund të marrë rrugën drejt fqinjëve evropianë dhe të arrijë 
nivelet e larta të mirëqenies së tyre.  

8. Ne jemi plotësisht të ndërgjegjshëm se adoptimi formal i shënjestrimit 
të inflacionit është një proces i cili kërkon shumë punë si dhe plotësimin e 
disa parakushteve, siç u nënvizua dhe gjatë këtyre dy ditëve. Shënjestrimi i 
inflacionit është më tepër një maratonë se sa një garë e shkurtër me pengesa. 
Këto dy ditë treguan se nuk është çështje e një vendimi të vetëm që do të 
zgjidhte të gjitha problemet. Ky proces duhet të jetë gradual. Kjo vlen sidomos 
për një vend në tranzicion siç është Shqipëria. Sfidat që përballon vendi ynë 
janë të ndryshme nga ato të vendeve të zhvilluara.  

9. Ku konsiston Plani i Punës sonë?

10. Fillimisht do të dalloja pjesën e punës brenda dhe jashtë bankës 
qendrore. Pjesa e punës jashtë bankës qendrore mund të ndahet më tej në 
pjesën breda Shqipërisë dhe pjesën ndërkombëtare.  

11. Si një nga detyrat e mija kryesore unë konsideroj ngritjen e mëtejshme 
të bankës qendore në nivelin e një institucioni të njohur dhe të respektuar. Këto 
nivele të larta pune brenda bankës qendrore do t’i arrijmë duke u mbështetur 
në njerëz të rinj, të kualifikuar dhe ambiciozë. Për të marrë vendime të sakta 
për politikën monetare dhe për mbikëqyrjen dhe stabilitetin financiar (në një 
kuptim të gjerë) banka qendrore ka nevojë për diskutime bashkëkohore dhe 
studime thelbësore. gjithashtu, duhet siguruar ruajtja e kapaciteteve njerëzore. 
Shënjestrimi i Inflacionit duhet të shqyrtohet dhe të analizohet më tej në të gjitha 
aspektet. Modelet ekonometrike duhet të zhvillohen më tepër për parashikimin 
e saktë të inflacionit dhe qartësimin e kanaleve të transmetimit. Më tepër 
punë statistikore nevojitet, në veçanti në lidhje me informacionin e ekonomisë 
reale në nivel firmash individuale. Duhet krijuar një njësi e specializuar 
që përqendrohet mbi të gjitha segmentet që kanë të bëjnë me indeksin e 
çmimeve të konsumit. Duhet të përpilohet një strategji e qartë dhe profesionale 
komunikimi, të cilës duhet t’i përmbahemi në mënyrë rigoroze. Informacioni 
për politikën monetare duhet të përshtatet në një gjuhë të kuptueshme për 
grupet e ndryshme të popullsisë në vendin tonë. Krahas këtyre masave, duhet 
të vazhdojmë diskutimet tona lidhur me vendimmarrjet monetare, të cilat 
gjykohen të rëndësishme për shënjestrimin e inflacionit. Këto veprimtari brenda 
Bankës së Shqipërisë përbëjnë axhendën time për të nesërmen. 

12. Për pjesën jashtë bankës qendrore, në Shqipëri duhet të bëjmë të gjitha 
përpjekjet për zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve financiare dhe kanaleve të 
tjera të transmetimit. Këtë gjë nuk mund ta bëjmë vetëm. Në këtë kuptim, 
duhet të vendosim një bashkëpunim më të thellë e konstruktiv me institucionet 
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e tjera vendore. Së bashku me Ministrinë e Financave dhe Parlamentin duhet 
të shtjellojmë më tej çështjet ligjore për forcimin e pavarësisë së bankës 
qendrore. Me Ministrinë e Financave jemi duke punuar tashmë mbi disa 
projekte, si për shembull projekti kundër përdorimit të cash-it në ekonomi, 
projekti mbi zyrën e inormacionit të kredive, tregun e bonove të thesarit etj.. 
Por, një çështje me një rëndësi të veçantë në axhendën tonë dhe në atë 
të Ministrisë së Financave duhet të zërë problemi i statistikave. Statistikat 
e INSTaT-it duhen përshpejtuar në kohë si dhe duhen përmirësuar për t’i 
ardhur më mirë në ndihmë vendimeve të politikave të ndjekura nga banka 
qendrore dhe qeveria. ashtu siç u diskutua edhe gjatë këtyre dy ditëve, ne 
duhet të përpiqemi të mbushim hendekun ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe 
bankave të tjera qendrore në Evropë. Ligji për bankën qendrore i ka shërbyer 
Shqipërisë për kohën kur ai u krijua. Tani, në prag të vitit 2006, të gjithë jemi 
në një mendje që ky ligj ka nevojë për përmirësime.  

13. Struktura e drejtimit në bankën qendrore duhet të vijë në nivelet e asaj 
të bankave qendrore në vendet më të zhvilluara. Duhet të ketë një pavarësi të 
plotë për politikën monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë në njërën anë, 
dhe për  politikat fiskale dhe politikat e tjera qeverisëse, në anën tjetër. Na 
duhet më profesionalizëm. Politika monetare duhet ndjekur me vizionin drejt 
të ardhmes. Duhet të përmirësojmë më tej përgjegjshmërinë. Duhet t’i bëjmë 
njerëzit tanë të hapur ndaj sfidave si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, e 
njëjta gjë edhe përsa i përket politikave. Do të doja të shikoja më tepër takime 
të hapura ku mund të diskutonim në detaje mbi opinionet tona të ndryshme, 
por gjithashtu do të doja që në fund të ditës të arrinim marrëveshje - me 
qëllim të vetëm – përfitim për ekonominë shqiptare. 

14. Bashkëpunimi ynë me organizatat ndërkombëtare, siç është Fondi 
Monetar Ndërkombëtar, si edhe diskutimet e hapura rreth çështjeve të 
përputhshmërisë me strategjinë e re monetare do të vazhdojnë më tej. 
Bashkëpunimi me Komisionin Evropian duhet të intensifikohet, me qëllim 
harmonizimin e të gjitha kërkesave për bankën qendrore në përputhje me 
standardet e BE-së. Për mendimin tim, BE është një nga përparësitë më të 
rëndësishme në axhendën e Shqipërisë, dhe banka qendrore do të sigurojë të 
gjithë bashkëpunimin e nevojshëm që ligji i saj mbi bankën qendrore dhe të 
gjithë rregullat e rregulloret e mëtejshme, të jenë në përputhje me standardet 
evropiane.  

15. Krahas kësaj, marrëdhëniet me Bankën për rregullime Ndërkombëtare 
(BIS) dhe Bankën Qendrore Evropiane duhet të thellohen edhe më tej. Si një pikë 
të veçantë do të doja të theksoja sërish bashkëpunimin me bankat qendrore në 
rajon. Ne mund të ndajmë më shpesh pikëpamjet tona mbi politikën monetare, 
mbikëqyrjen dhe stabilitetin financiar. Ne gjithashtu, mund të kemi më tepër 
projekte të përbashkëta. Dhe një nga projektet e mëdha që kam në mendje 
është procesi i përgatitjes për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. 

16. Siç e shikoni, axhenda jonë është mjaft e plotë dhe e mbushur. E 
ndoshta jo vetëm për periudhën afatshkurtër, por edhe për atë afatgjatë. Por, 
më lejoni të ndalem këtu. 
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17. jam i sigurtë që ne do të takohemi sërish në të ardhmen. Por, do ta 
mbyll këtu duke thënë që shpresoj t’ju takoj sërish në të ardhmen shumë të 
afërt. Dhe në këto raste do t’ju përditësoj me hapat dhe progresin që kemi 
bërë brenda Bankës së Shqipërisë! Sot kam thënë shumë fjalë, nesër do t’i vë 
ato në praktikë.  

18. Edhe një herë, shumë faleminderit dhe rrugë të mbarë për në shtëpi. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë 
Z.arDIaN FULLaNI

në Konferencën Euro- Mesdhetare mbi Mikrokreditin
romë, 5-6 dhjetor 2005

Të nderuar pjesëmarrës! 

Ndihem i lumtur që marr pjesë në Konferencën Mesdhetare Euro mbi 
Mikrokreditin, një ngjarje e rëndësishme, e cila lidhet me shpalljen e vitit 
2005 nga Kombet e Bashkuara si “viti ndërkombëtar i mikrokreditit”. 

Zakonisht, autoritetet e një vendi kanë për synim arritjen e një rritjeje të 
qëndrueshme ekonomike në një mjedis joinflacionist. Idealisht, në një treg të 
lirë, kapitali do të shkojë tek ato oportunitete, të cilat përfaqësojnë investimet 
më efikase dhe më fitimprurëse. Por, në një vend në zhvillim, tregjet kanë 
disa të meta dhe probleme dhe kapitali mund të keqshpërndahet lehtësisht. ai 
mund të shkojë në ato oportunitete investimesh, të cilat sigurojnë rendiment të 
shpejtë, të lartë por të rrezikshëm, por edhe në sipërmarrje të tjera me frytshmëri 
të ulët e të cilat janë pothuajse të sigurta. gjithsesi, kjo mënyrë sjelljeje mund 
të jetë problematike për rritjen e ardhme ekonomike të vendit. Shumë sektorë 
me mundësi të mëdha rritjeje afatgjatë mund të lihen të pashfrytëzuar. Kjo 
nënkupton që disa fusha të ekonomisë do të lulëzojnë, ndërkohë që të 
tjerat do të mbeten mjaft prapa duke çuar në një zhvillim ekonomik tepër të 
pabalancuar. gjithashtu, grupe të ndryshme të popullsisë, veçanërisht ato me 
të ardhura të ulëta, ka shumë të ngjarë që të përjashtohen nga oportunitetet 
financiare duke shtuar gjasat e rritjes së varfërisë së tyre. Për rrjedhojë, mund 
të lindin probleme sociale, si për shembull humbja e punës, lëvizje të lira të 
popullsisë dhe biznese të paligjshme etj., të cilat do t’i detyrojnë shërbimet 
publike që të përballen me këtë situatë. Prandaj, është e rëndësishme që të 
gjenden rrugë për të siguruar oportunitete më të balancuara zhvillimi për të 
gjithë sektorët e ekonomisë dhe grupet e popullsisë. 

Përgjithësisht, ekonomia shqiptare mbështetet në mikrobiznesin. Pothuajse 
të gjitha ndërmarrjet në Shqipëri bëjnë pjesë në kategorinë e ndërmarrjeve 
të vogla dhe të mesme. Sipas të dhënave të INSTaT-it, më shumë se 90 për 
qind e ndërmarrjeve shqiptare mund të klasifikohen si ndërmarrje të vogla 
dhe të mesme. Pjesa më e madhe e këtyre kompanive janë të angazhuara në 
tregti dhe shërbime, duke reflektuar natyrën e tyre të biznesit mikro, dhe më 
pak në industri. 

Përsa i  përket punësimit, këto ndërmarrje llogarisin më shumë se 40 për 
qind të punësimit gjithsej në sektorin e ndërmarrjeve. Në zonën Tiranë-Durrës 
ka një përqendrim më të lartë të ndërmarrjeve private sesa në rajonet e tjera, 
ndërkohë që industria është kryesisht e përqendruar në Elbasan. Ky sektor 
i ri privat, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ka nevojë për 
mbështetje financiare për t’u rritur. Deri tani, sektori bankar nuk ka qenë i 
aftë t’i përmbushë këto nevoja. gjendja është akoma më tepër problematike 
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sepse ndërmarrjet e vogla private nuk kanë sektorë financiarë shumë të 
zhvilluar. gjithashtu, këto vende kanë vështirësi për të hyrë në tregjet financiare 
ndërkombëtare. 

Nuk dua të më keqkuptoni për rolin e sektorit financiar. Sektori financiar ka 
bërë hapa të konsiderueshëm në Shqipëri. Sot, sektori ynë financiar përfshin 
shumë institucione financiare bankare dhe jobankare, shoqëri të kursim-kreditit 
dhe unionet e tyre, kompani të sigurimit dhe të risigurimit, fonde pensionesh. 
Megjithatë, duhet të theksohet se zhvillimi i institucioneve të sektorit financiar 
është më tepër i dukshëm në sektorin bankar dhe në atë të sigurimeve. 
aktualisht, sistemi bankar përfshin 16 institucione operuese, me asete totale 
rreth 53 për qind të PBB-së së vendit. Sistemi është i mirëkapitalizuar dhe 
likuid. roli i tij i ndërmjetësimit po rritet. aktiviteti i kredidhënies, edhe pse 
i vogël (rreth 23 për qind të aseteve bankare gjithsej dhe rreth 12 për qind 
të PBB-së), po rritet me shpejtësi. Institucionet e tjera financiare po përpiqen 
të rrisin dhe të modernizojnë aktivitetin e tyre. Megjithatë, shumë probleme 
të lidhura kryesisht me të drejtat ligjore dhe pronësore, të cilat janë jashtë 
sektorit financiar, po vështirësojnë zgjerimin e linjave të tyre të kreditit. 

Mikrofinanca ka provuar të jetë një mënyrë më efektive për t’i zgjidhur këto 
probleme. Me formulat e saj origjinale, ajo bën që burimet financiare të jenë 
të arritshme për bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat përbëjnë pjesën më të 
madhe të prodhimit të agreguar, gjatë këtyre fazave të zhvillimit. Këto burime 
shpesh përdoren për të financuar projekte të vogla në fusha të tilla, si bujqësi, 
blegtori apo shërbime si artizanat, ushqimore të vogla etj..

Institucionet e para mikrofinanciare në Shqipëri u krijuan në vitin 1994, 
si projekte zhvillimi të bashkëfinancuara nga Qeveria Shqiptare dhe Banka 
Botërore. 13 donatorë bashkëpunojnë më Qeverinë Shqiptare për të 
mbështetur zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme në Shqipëri. Që 
nga viti 1992, Shqipëria ka përfituar mjaft fonde si donacion, por vetëm një 
pjesë e tyre është shpenzuar. Pjesa më e madhe e këtyre fondeve janë dhënë 
si kredi të buta për Qeverinë Shqiptare. Fondet ndihma përfaqësojnë rreth 
30 për qind dhe vetëm 5 për qind janë kredi direkte tregtare për financimin 
e investimit privat. Ky lloj financimi, i quajtur “Projekte për Zhvillim”, përdoret 
kryesisht për të financuar nevojat për kredi të ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme, shoqëruar kjo me asistencë teknike. Fondet e linjave të kreditit jepen 
nga donatorët si hua të buta dhe qeveria i vendos ato në banka për t’u 
përdorur si hua tregtare, pa dëmtuar praktikat bankare dhe përdorimin e 
kapitalit të vetë bankës. Për rrjedhojë, një pjesë e madhe e burimeve financiare 
të kreditimit kthehet në fonde tregtare. 

Sot, institucionet mikrofinanciare operojnë si institucione të pavarura me 
një numër klientësh gjithnjë e në rritje. Në 5-7 vitet e fundit disa institucione 
të tjera janë përqendruar në mikrofinancimin. aktualisht, ne kemi 133 shoqëri 
individuale të kursim-kreditit të organizuara në 2 unione, të cilat operojnë 
në zonat rurale. Numri i anëtarëve të tyre është rreth 18 mijë dhe stoku i 
kredisë së tyre rreth 12 milionë euro. Përveç kësaj, kemi 7 institucione 
mikrofinanciare me asete totale që arrijnë shumën e 50 milionë eurove, dhe 
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kredi prej 43 milionë eurosh. Bankat gjithashtu, po bëhen më tepër aktive 
në mikrofinancim, pavarësisht nga interesi i tyre i pakët në këtë drejtim. Kjo 
mund të shpjegohet nga ngushtimi i konkurrencës në treg dhe nga nevoja 
për të eksploruar mundësi të reja investimi. Tani, një pjesë gjithnjë e më të 
madhe e kredive shkon për bizneset e vogla, gjë e cila shpesh i ndihmon 
ato në fazat fillestare. Bankat janë veçanërisht aktive në mikrofinancimin në 
zonat urbane. Në fakt, një nga bankat fillimisht ka filluar të operojë si një 
institucion mikrofinanciar. ajo ende zë një vend të konsiderueshëm në këtë 
segment të tregut, veçanërisht në zonat urbane. Kredidhënia ndaj sektorit 
mikrofinanciar tashmë llogaritet në më shumë se 10 për qind të të gjithë 
portofolit të kredidhënies të sistemit bankar. 

Cilësia e kredive mikrofinanciare ka qenë e kënaqshme. Në bazë të 
raporteve të tyre, rreziku i portofolit është mesatarisht ndërmjet 1.5-2 për 
qind. Kjo nuk është vetëm për shkak të shumës së vogël të tyre (zakonisht 
nën 1.5 mijë euro secila), por gjithashtu për shkak të shumëllojshmërisë së 
projekteve, duke siguruar kështu diversitetin e portofolit të kredive. Duhet 
theksuar gjithashtu, se  një rol të rëndësishëm për këtë ecuri pozitive ka luajtur 
edhe përvoja e fituar nga institucionet mikrofinanciare në këtë fushë.

 
Korniza ligjore mbi mikrofinancën përfundoi në vitin 1996, me miratimin e 

një ligji të veçantë, i cili përcakton parimet mbi të cilat mund të krijohen dhe 
të operojnë institucione të tilla. Këto parime për institucionet e specializuara 
përfshinin vullnetin e lirë, bashkëpunimin reciprok, kapitalizimin e fitimit e 
riinvestimin në komunitet etj.. Zhvillimet e mëvonshme bënë të nevojshme 
që ky ligj të ndryshonte. Për këtë arsye, një ligj i ri “Mbi shoqëritë e kursim-
kreditit dhe unionet e tyre” u miratua në Parlament në maj të vitit 2001. Ky 
ligj i ri u mbështet nga disa ndryshime. Krahas parimeve të cilat u ritheksuan, 
ligji ka përcaktuar personalitetin ligjor të institucioneve mikrofinanciare, 
aktivitetet e tyre të lejuara, të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve të shoqërisë, 
strukturat administruese të shoqërive dhe funksionet e tyre, kërkesa të tjera 
të rëndësishme financiare mbikëqyrëse dhe raportet, rolin e unioneve dhe të 
Bankës së Shqipërisë si autoriteti rregullator dhe mbikëqyrës. E mandatuar me 
këtë rol, Banka e Shqipërisë ka miratuar disa rregullore, që kanë të bëjnë me 
institucionet mikrofinanciare dhe me zhvillimin e tyre. Kjo kornizë rregullatore 
përfshin kërkesat mbikëqyrëse për të filluar dhe operuar një shoqëri kursim-
krediti, treguesit që mundësojnë raportimin dhe analizat e tyre financiare, dhe 
parimet mbi të cilat kryhet inspektimi në vend i institucioneve të tilla.   

rregullorja e Bankës së Shqipërisë “Mbi licencimin e shoqërive të kursim-
kreditit dhe unionet e tyre”, është dokumenti i parë nxjerrë nga Banka e 
Shqipërisë lidhur me këtë çështje, duke përfaqësuar kështu një hap të madh 
drejt formalizimit të këtyre institucioneve. Kjo rregullore përcakton kërkesat e 
dokumentacionit për aplikimin e dhënies së licencës, afatet dhe autoritetin që 
e jep këtë licencë. Këto kërkesa iu drejtohen shoqërive të veçanta, unionit dhe 
shoqërisë anëtare të unionit. është pranuar roli i përfaqësimit të shoqërive 
anëtare të propozuara të unionit në procesin e licencimit, gjë e cila shërben 
si një instrument i rëndësishëm për të nxitur ShKK-të e pavarura që të bëhen 
anëtare të unionit. Numri i unioneve pa dyshim nuk është i kufizuar. Një 
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rregullore tjetër e rëndësishme është edhe ajo mbi “Mbikëqyrjen e shoqërive 
të kursim-kreditit dhe unionet e tyre”. Në këtë rregullore, Banka e Shqipërisë 
ka përcaktuar treguesit mbikëqyrës për tipologji të caktuara të rrezikut, të cilat 
janë karakteristike për fazën aktuale të zhvillimit të institucioneve financiare në 
Shqipëri. rreziku i kundërpartisë kontrollohet përmes kërkesave për një proces 
të qëndrueshëm të analizës së portofolit të kredisë. Këto përfshijnë mënyrat 
e klasifikimit të kredive, kërkesat e tyre të provigjonimit, garancitë e tyre të 
mundshme individuale dhe të grupit, normat mbikëqyrëse të cilësisë së kredisë 
etj.. Përveç kësaj, rreziku i kundërpartisë kontrollohet në mënyrë indirekte 
nga kërkesat mbi mjaftueshmërinë e kapitalit të institucionit. Në rregullore 
përmenden gjithashtu rreziqe të tjera, për mbrojtjen nga të cilat përcaktohen 
kërkesa të caktuara. Përsa i përket rrezikut të likuiditetit, janë përcaktuar 
norma të ndryshme për mbajtjen e mjeteve të mjaftueshme likuide dhe 
kufizimin e kohëzgjatjes së kredisë. Ndërsa lidhur me rrezikun e përqendrimit, 
kërkesat e rregullores fokusohen në aktivitetin e kredidhënies dhe përcaktojnë 
normat për ekspozimin neto krahasuar me mjetet gjithsej të institucionit. Kjo 
kornizë rregullatore ka për qëllim që të orientojë në mënyrë aktive aktivitetin e 
institucioneve mikrofinanciare, dhe si e tillë, ajo do të rishikohet sipas nevojës 
së zhvillimeve. Krahas këtyre dy rregulloreve, është përgatitur edhe manuali i 
inspektimit të këtyre institucioneve. Ky manual bazohet në sistemin CaMELS, 
që ne përdorim për bankat dhe ka për qëllim vlerësimin e mjaftueshmërisë 
së politikave dhe procedurave të brendshme, cilësinë e administrimit dhe 
identifikimin, vlerësimin dhe monitorimin e rreziqeve. gjithashtu, është 
përgatitur Manuali i Kontabilitetit, i cili është bazuar në standardet kombëtare 
të kontabilitetit, të përshtatura për aktivitetin mikrofinanciar. Ne mendojmë që 
korniza aktuale rregullatore, pas disa ndryshimeve të pritshme dhe miratimit 
të saj, është duke monitoruar si duhet aktivitetin mikrofinanciar në Shqipëri pa 
u kthyer njëkohësisht në një pengesë për zhvillimin e tij.  

Duke pranuar rolin e mikrofinancës si një instrument të rëndësishëm 
për sigurimin e oportuniteteve të zhvillimit për bizneset e vogla, të cilat 
ndryshe nuk do të kishin mundësi përfitimi nga burimet financiare, duhet të 
theksojmë që mikrofinanca do të jetë e shëndetshme nëse ajo sigurohet nga 
institucione të shëndetshme. Nëse këto institucione do të dështojnë për shkak 
të qëndrimit të butë ndaj rregullave dhe procedurave të tyre të brendshme, 
dhe/ose sepse autoriteti mbikëqyrës ka mbyllur njërin sy për shkak të rolit të 
tyre social, atëherë sigurisht që nuk do të ketë shumë përfitime prej tyre. Kjo 
gjithashtu, do t’i bënte institucionet e tjera të ngurronin për t’u angazhuar në 
mikrofinancim.   

Marrëdhënia ndërmjet institucioneve mikrofinanciare dhe sektorit bankar 
në aspektin e bashkëveprimit në financimin e ekonomisë, është një çështje 
tepër delikate. Bashkëekzistenca e tyre është pa dyshim “paqësore”, në fazën 
e hershme të zhvillimit të të paktën një prej këtyre grupeve të institucioneve, 
por ndërsa ekonomia rritet dhe konkurrenca shtohet, ato kanë tendencën që të  
drejtohen më shumë përballë njëra-tjetrës. Në këtë fazë, është e rëndësishme 
që t’i kushtohet një vëmendje e veçantë përcaktimit të “rregullave të qartë të 
lojës” për aktivitetin e tyre dhe sigurimit të politikave të duhura, të cilat lejojnë 
reforma strukturore në këto institucione dhe në ndikimin e tyre në treg.        
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Në përfundim, do të doja të theksoja se mikrofinanca është një mjet shumë 
i rëndësishëm për të arritur një rritje të balancuar ekonomike, duke u siguruar 
mbështetje financiare bizneseve të vogla dhe të mesme, jetësore për rritjen 
ekonomike afatmesme dhe afatgjatë. Krahasuar me disa vende të tjera në 
rajon, mikrofinancat në Shqipëri kanë shfaqur norma më të larta rritjeje me 
cilësi të mirë. Megjithatë, ka hapësira të mjaftueshme për t’i zhvilluar ato më 
tej. Mbajtja e një mjedisi të qëndrueshëm makroekonomik, dhe përmirësimi i 
nivelit për një ligj dhe rregulla më të mirë, të drejta pronësore dhe konkurrencë 
e lirë, janë të gjithë faktorë shumë të rëndësishëm, të cilët do të përmirësojnë 
financimin e biznesit në Shqipëri. Si autoritet mbikëqyrës, ne do të punojmë 
shumë në drejtim të rritjes së qëndrueshme të mikrofinancave. Projekti i zyrës 
së kreditit, që banka jonë do të ndërmarrë së shpejti, pritet gjithashtu që të 
rrisë kreditimin përmes përmirësimit të problemeve të informacionit. 

ju faleminderit për vëmendjen tuaj. 
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë 
Z.arDIaN FULLaNI

Në konferencën për shtyp të organizuar në kuadër të Programit të vlerësimit të 
Sistemit Financiar

hotel “Tirana International”
15 dhjetor 2005

Kam kënaqësinë që jam sot këtu së bashku me Ministrin e Financave, z. 
Bode dhe zj. Laura Kodres, eksperte e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe 
një prej drejtuesve të misionit FSaP, me rastin e prezantimit të një dokumenti 
shumë të rëndësishëm siç është vlerësimi i sektorit financiar të vendit ose siç 
njihet ndryshe FSaP . 

Në emër të institucionit që unë drejtoj përfitoj nga rasti që të falenderoj 
Misionin e përbashkët të FMN-së dhe BB-së, për punën e mrekullueshme, që 
ata bënë gjatë qëndrimit të tyre në Tiranë. Ky vlerësim është një pasaportë 
shumë e rëndësishme financiare, një hap i parë serioz për një vlerësim 
profesional dhe të sinqertë të sistemit financiar në Shqipëri, duke mos 
anashkaluar asnjë segment të tij. 

Një falenderim të veçantë dëshiroj t’i adresoj edhe autoriteteve të larta të 
FMN-së dhe BB-së, të cilat e konsideruan të arsyeshme kërkesën tonë për të 
dërguar në Tiranë përfaqësuesit e tyre për të mundësuar prezantimin publik të 
gjetjeve dhe të rekomandimeve të dala nga ky vlerësim.

Sinqerisht shpresoj që konkluzionet e bëra prezent nga zonja Kodres do të 
vlerësohen drejt dhe objektivisht prej jush. Dëshiroj të theksoj se rekomandimet 
e lëna nga misioni FSaP janë një ndihmë e madhe që duhen kuptuar dhe 
interpretuar drejt. ato janë një ndihmë e madhe për çdo vendimmarrës, për 
çdo institucion mbikëqyrës, për çdo operator tregu, ku pa dyshim nuk mund 
t’iu përjashtoj edhe juve, mediat. Mënyra se si do të monitoroni dhe si do 
të përcillni mesazhet në publik është shumë e rëndësishme dhe në emër të 
Bankës së Shqipërisë dëshiroj të theksoj se ne do të jemi shumë të hapur në 
këtë drejtim. 

Për këtë qëllim, prej pak kohësh kemi bërë operative zyrën e komunikimit, 
duke plotësuar kështu edhe një nga rekomandimet afatshkurtra të FSaP-it. 
Përfitoj nga rasti të theksoj se në planet tona të afërta jemi duke menduar për 
një stil më bashkëkohor, veçanërisht në drejtim të përgatitjes dhe të lançimit 
të paketave edukative dhe trainuese, të destinuara për grupe të ndryshme të 
interesit. 

• Ne si institucion që në momentin që jemi njohur me sugjerimet e 
FSaP-it kemi filluar punën për t’i renditur ato sipas përparësive dhe 
sipas përkatësisë institucionale. ashtu siç e monitoruat edhe ju, gjatë 
forumit të fillimdhjetorit ne diskutuam gjerësisht në lidhje me Komitetin 
e Politikës Monetare. 

• Në lidhje me zhvillimet në tregun bankar, Banka e Shqipërisë po i 
qëndron angazhimeve të saj në drejtim të shtimit të mundësive që bankat 
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e nivelit të dytë kanë në tregun e letrave me vlerë. Më konkretisht,në 
muajin shtator nga ana jonë u aplikua komisioni për veprimet që kryhen 
në sportelet e saj, dhe në fillim të muajit dhjetor u vu në funksionim 
regjistri i letrave me vlerë me dy nivele. Në përputhje me rekomandimet 
e FSaP-it dhe me qëllim përmirësimin e administrimit ditor të likuiditetit 
u ndryshua baza rregullatore e kredisë brenda ditës. 

• Ka përfunduar dhe aktualisht jemi gati për t’ua kaluar bankave për 
mendim projektligjin e ri “Për bankat në republikën e Shqipërisë”. 
Bazuar dhe në konsulencën e specializuar ndërkombëtare, ne besojmë 
se ligji i ri do të jetë shumë bashkëkohor dhe do të adresojë një numër 
të madh çështjesh që ngrihen në formën e rekomandimeve nga FSaP-i. 

• Nga muaji korrik 2005 ka filluar funksionimi i sistemit të automatizuar 
të klerimit të pagesave me vlerë të vogël. aktualisht, po punohet për 
plotësimin e kuadrit rregullativ në drejtim të shtimit të produkteve, 
duke synuar mbi të gjitha përfshirjen e pagave periodike për shërbimet 
utilitare që ofrohen në ekonomi.   

• Në muajin nëntor, nga ana e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
u rishikua rregullorja “Për licencimin e subjekteve jobanka”, me qëllim 
përfshirjen nën skemën e licencimit dhe të mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë të të gjitha institucioneve financiare jobankare, që ushtrojnë 
aktivitet në territorin e republikës së Shqipërisë.

• Në muajin tetor 2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi strukturën e re organizative të Bankës së Shqipërisë, duke i vënë 
një theks të veçantë forcimit të konsulencës juridike, shërbimit statistikor 
dhe komunikimit me publikun. Të treja këto funksione i gjykojmë shumë 
të rëndësishme veçanërisht në kontekstin e objektivave tanë për të 
ardhmen e politikës monetare dhe për integrimin me BE.

• Një tjetër rekomandim afatshkurtër i FSaP-it për shtimin e transparencës 
nga ana e Bankës së Shqipërisë, tashmë është përmbushur. Cilido i 
interesuar mund të konsultohet nëpërmjet faqes sonë në internet me 
rregullat që ndjek Banka e Shqipërisë kur ndërhyn në tregun valutor 
ashtu sikurse keni rastin të njiheni me marrëveshjet ekzistuese të Bankës 
së Shqipërisë me Ministrinë e Financave. 

• Prej disa kohësh kemi intensifikuar përpjekjet për të arritur një zgjidhje 
të shpejtë dhe efektive në lidhje me Qendrën e Informacionit të Kredive. 
Duke e vlerësuar si një rekomandim shumë të rëndësishëm, kohët e 
fundit kemi shtuar kontaktet me Shoqatën e Bankave për të gjetur një 
zgjidhje sa më të shpejtë.

• është përfunduar tashmë dhe u kemi bërë prezent autoriteteve të FMN-
së një plan konkret veprimesh për pjesën e rekomandimeve që lidhen 
drejtpërdrejt me aktivitetin dhe kompetencat e Bankës së Shqipërisë. 

ajo që mendoj se është shumë e rëndësishme ka të bëjë me asimilimin e 
plotë të çdo sugjerimi të bërë, dhe bazuar mbi këtë asimilim jemi munduar 
që të ndërtojmë një axhendë veprimesh realiste dhe plotësisht të mundshme. 
Ne mendojmë se realizimi me sukses i detyrave të përfshira në këtë plan 
veprimesh do të jetë një faktor i rëndësishëm që do të përmirësojë më tej 
stabilitetin financiar të sistemit bankar, do të ndikojë në ndërtimin e një 
infrastrukture pagesash dinjitoze, do të rrisë eficiencën e tregut financiar, do 
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të perfeksionojë kapacitetet njerëzore si dhe do të krijojë një shtrat të sigurt 
për zhvillime më të sofistikuara në të ardhmen.

Për më tepër, shfrytëzoj këtë mundësi për të theksuar se Banka e Shqipërisë 
do të ofrojë të gjithë ekspertizën e saj në grupin ndërinstitucional që do të 
ngrihet në funksion të përmbushjes së shumë rekomandimeve të tjera, që 
rrjedhin nga raporti i FSaP-it. Ne shpresojmë që angazhimi i institucioneve të 
tjera, qofshin ato qendrore apo mbikëqyrëse do të jetë në lartësinë e duhur, 
në mënyrë që realizimi i rekomandimeve të bëhet në kohë. 

jam i bindur që me zotin Ministër të Financave kemi të njëjtin objektiv 
për t’i vendosur institucionet tona në pararojë të këtij procesi, me qëllim që 
të mundësojmë zgjerimin e hapësirave për zhvillim të qëndrueshëm dhe të 
shëndetshëm të sektorit financiar të vendit. 

vetëm kështu do të bëjmë të mundur krijimin e kushteve për një rivlerësim 
të dytë në një hark kohor trevjeçar, me qëllim jo vetëm verifikimin e plotësimit 
të rekomandimeve të lëna sot, por për të përcaktuar prioritete të reja në 
rrugën e zhvillimit të sistemit financiar të vendit.

Faleminderit.
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hyrjE*,**

Ky material ka për qëllim të informojë përdoruesit e serive kohore të disa prej 
treguesve monetarë mbi disa veçori të tyre, si metodologjia e llogaritjes dhe 
ndryshimet metodologjike në kohë, riklasifikimet, përdorimi i instrumenteve të 
reja, ngjarjet e veçanta që kanë ndikuar ecurinë e tyre etj.. Materiali trajton 
treguesit e depozitave të rezidentëve,  treguesit e  kredisë për ekonominë 
dhe mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë, si disa prej treguesve më të 
përdorshëm për politikëbërësit e Bankës së Shqipërisë dhe kërkuesit shkencorë 
të brendshëm e të jashtëm.

  
Duke qenë se një analizë e plotë e këtyre treguesve shkon përtej qëllimeve 

të këtij materiali, informacioni i dhënë është mbështetur kryesisht në analizën 
e tabelave dhe grafikëve të serive kohore. gjithashtu, janë konsultuar 
raportet vjetore të Bankës së Shqipërisë, analiza dhe vrojtime të kryera nga 
Departamenti i Politikës Monetare, Departamenti i Kërkimeve, Departamenti 
i Mbikëqyrjes, si dhe analiza të tjera të kryera nga specialistë të Bankës së 
Shqipërisë. Për secilin nga treguesit është përshkruar metodologjia e llogaritjes 
dhe tendenca e tij dhe më pas janë evidentuar dhe shpjeguar “këputjet”. Si 
të tilla janë marrë ndryshimet e dukshme në nivelin e treguesve brenda një 
ose dy periudhave kohore, ndryshimet metodologjike dhe riklasifikimet për të 
cilat specialistët e statistikave kanë informacion, që mund të jenë më pak të 
dallueshme për të dhënat e agreguara.    

Si burim të dhënash janë përdorur kryesisht të dhënat e publikuara në bazën 
e të dhënave “Seri kohore” që publikohet në faqen e internetit të Bankës së 
Shqipërisë. Në rastet kur të dhënat e treguesit nuk gjenden të publikuara në 
këtë bazë të dhënash, janë përdorur të dhënat e botuara në raportet statistikore 
dhe raportet vjetore të Bankës së Shqipërisë. Në çdo rast që të dhënat nuk 
janë marrë në bazën e të dhënave “Seri kohore”, është cituar burimi përkatës. 
Periudha e marrë në shqyrtim është periudha dhjetor 1992 – qershor 2005. 
Në rastet që nuk ka qenë e mundur të sigurohen të dhënat përkatëse, është 
analizuar periudha për të cilën ekzistojnë të dhëna të publikuara.

1. DEPOZITaT DhE PESha E TyrE Në agrEgaTëT 
MONETarë 

1.1. PërShKrIM I PërgjIThShëM I ECUrISë Së DEPOZITavE gjaTë 
PErIUDhëS DhjETOr 1992 – QErShOr 2005.

gjatë dekadës së kaluar struktura e depozitave të sistemit bankar ka pësuar 
ndryshime të rëndësishme, të cilat përgjithësisht kanë qenë funksion i zhvillimit 

Një vëShTrIM aNaLIZUES I SErIvE KOhOrE Të 
DEPOZITavE, KrEDIvE DhE MjETEvE vaLUTOrE 
NETO Të BaNKëS Së ShQIPërISë
jaNar, 2006
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ekonomik të vendit, por edhe i dukurive dhe zhvillimit të vetë sistemit bankar. 
Prirja e përgjithshme e depozitave të sistemit ka qenë pozitive dhe grafikët e 
tabelat e serive kohore tregojnë për tendencën në rritje të tyre. Megjithatë, 
brishtësia dhe problemet e dekadës së parë të krijimit të një sistemi bankar 
janë pasqyruar në kriza dhe probleme të strukturës dhe të nivelit të depozitave 
të sistemit bankar. 

Në vitet 1993 – 1995, ekonomia shqiptare sapo kishte hyrë në ekonominë 
e lirë prandaj edhe  pjesën më të madhe në totalin e depozitave e përbënin 
depozitat e sektorit publik. Proceset e privatizimit bënë që tendenca e 
përgjithshme të ishte rritja e nivelit të depozitave të sektorit privat dhe të 
individëve (përkatësisht rreth 68 për qind, 62 për qind dhe 50 për qind), 
duke zvogëluar peshën e depozitave të sektorit publik. Kontributin kryesor 
në rritjen e nivelit të përgjithshëm të depozitave e kanë dhënë depozitat me 
afat të individëve, kjo për shkak të mungesës së alternativave të investimit si 
edhe të rritjes së normës reale të interesit dhe të stabilitetit të lekut në tregun 
e brendshëm1. 

gjatë viteve 1993 – 1995, depozitat me afat në lekë përbënin mesatarisht 
27.5 për qind të parasë gjithsej, ndërkohë që 37 për qind e përbënin paraja 
jashtë bankave, 16 për qind depozitat pa afat në lekë dhe 19.5 për qind 
depozitat në valutë (grafiku 1). Shtimi i numrit të firmave të vogla e të mesme 
tregtare apo prodhuese, përdorimi relativisht i ulët i shërbimeve bankare, si 
dhe ndërgjegjësimi i publikut për rënien e inflacionit, bënë që paraja jashtë 
bankave të ishte përbërësi kryesor i parasë gjithsej. Ndikim negativ ka patur 
edhe një sistem pagesash dhe shërbimesh bankare akoma joefektiv.

viti 1996 shënon një ndryshim në peshën e përbërësve të parasë gjithsej 
dhe në ritmin e rritjes së këtyre përbërësve. Lindja dhe zhvillimi i skemave 
piramidale, shkaktuan ulje në ritmin e rritjes së parasë jashtë bankave dhe 
të depozitave me afat në favor të ritmit të rritjes së depozitave pa afat, duke 
qenë se publiku nisi të tërhiqte paratë nga depozitat me afat dhe skemat i 

vendosnin ato në depozita pa afat në banka. Kjo gjë 
u bë akoma më e dukshme sidomos gjatë muajve 
tetor – nëntor kur aktiviteti i firmave piramidale 
arriti kulmin e vet. Në periudhën shtator – dhjetor 
paraja gjithsej u ul mesatarisht 7 për qind, depozitat 
me afat në lekë u ulën 14 për qind, ndërkohë që 
depozitat pa afat në lekë u rritën me 104 për qind. 
Ky ndryshim në strukturën e depozitave të sistemit 
bankar uli kostot për bankat, por nga ana tjetër 
krijoi problemin e administrimit të likuiditetit. Duke 
patur si burim kryesor depozitat pa afat, bankat nuk 
mund të investonin në instrumente afatgjata.

  
rënia e firmave piramidale në vitin 1997 dëmtoi 

rëndë besimin e publikut në sistemin bankar. Kjo u 
shoqërua me ulje të konsiderueshme të depozitave 
në favor të parasë jashtë bankave, gjë që shkaktoi 
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probleme likuiditeti në sistemin bankar. Për të ndalur rrjedhjen e depozitave 
nga sistemi bankar u rritën normat e interesit. Kështu për shembull, normat e 
interesit për depozitat tremujore u rritën nga 27 për qind që ishin në mars të 
vitit 1997 në 37 për qind, në korrik të po këtij viti. 

rritja pozitive e normave të interesit dhe masat e tjera që u morën për të 
rritur besimin e publikut në sistemin bankar, bënë që në gjysmën e dytë të vitit 
1997 dhe duke vazhduar në vitin 1998 të rriten në mënyrë pozitive depozitat 
(akoma më shumë ato me afat në lekë) si dhe të ulet ndjeshëm paraja jashtë 
bankave (grafiku 1).

Kriza kosovare në vitin 1999 shkaktoi rritje të parasë jashtë bankave dhe 
të depozitave në valutë, kjo sepse hyrjet nga organizatat joqeveritare dhe 
humanitare në ndihmë të qytetarëve kosovarë të vendosur në vendin tonë, 
ishin kryesisht në valutë2. 

Edhe gjatë viteve 2000 – 2001 kontributin kryesor në rritjen e parasë 
githsej e kanë dhënë depozitat në valutë dhe paraja jashtë bankave. gjatë vitit 
2000, depozitat në lekë pësuan rënie në vëllim ose në ritmin e rritjes si pasojë 
e uljes së normave të interesit të depozitave. Interesi mesatar i ponderuar i 
depozitave me afat tremujor për sistemin bankar, u reduktua nga 9.5 për 
qind (në dhjetor 1999) në 6.9 për qind në fund të vitit 2001. Pas tetorit të vitit 
2000, niveli i interesave të depozitave me afat në lekë nuk u përcaktua më 
administrativisht nga Banka e Shqipërisë. Si referencë për normat e interesave 
të tregut u përcaktua norma e interesit të repove.

Pikërisht kur vlerësohej se situata financiare e sistemit bankar ishte më e 
mira e dhjetë viteve të fundit,  një krizë tjetër goditi sistemin bankar. Në muajt 
mars – prill 2002, sistemi bankar u karakterizua nga një tërheqje masive në 
depozitat me afat të individëve, kryesisht në dy bankat më të mëdha të vendit 
Banka e Kursimeve (sot raiffeisen) dhe Banka Kombëtare Tregtare, si pasojë e 
së cilës brenda dy  muajve u tërhoqën afërsisht 21.4 miliardë lekë nga sistemi 
bankar. Fillimi i procedurave të privatizimit të Bankës së Kursimeve, problemet 
financiare të pronarit të Bankës Kombëtare Tregtare, keqinterpretimi i ligjit 
lidhur me sigurimin e depozitave etj., shkaktuan tronditje të besimit të publikut 
në sistemin bankar3. Tërheqjet e depozitave sollën probleme likuiditeti për 
bankat e nivelit të dytë. Në përgjigje të situatës së krijuar, Banka e Shqipërisë 
e ndryshoi kursin e politikës monetare dhe injektoi likuiditet në treg. 

gjysma e dytë e vitit 2002 dhe viti 2003 u karakterizuan nga kthimi i 
parasë në sistem. Ky kthim uli nivelin e parasë jashtë bankave (me rreth 5.6 
miliardë lekë ose 4.3 për qind në dhjetor 2003) dhe raportin e saj ndaj 
ofertës monetare. Paraja u rikthye në sistem në formën e depozitave me afat 
në lekë. Diferenca e normave të interesit ndërmjet atyre në lekë dhe atyre në 
valutë si dhe mbiçmimi i lekut, bënë që depozitat me afat në lekë të ishin më 
të preferuara nga individët. E njëjta prirje vazhdoi edhe gjatë vitit 2004. 

Paraja gjithsej ka vazhduar të rritet me ritme edhe më të larta në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2005. Në muajin qershor të vitit 2005 paraja 
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gjithsej u rrit me një normë vjetore 18.3 për qind krahasuar me 13.1 për qind 
që ishte rritja vjetore në dhjetor 2004. rritja e parasë gjithsej në këtë periudhë 
erdhi kryesisht nga rritja e depozitave valutore. Norma e rritjes vjetore të tyre, 
në qershor të vitit 2005 ishte 30.2 për qind, krahasuar me 17.1 për qind 
që ishte në dhjetor të vitit 2004. gjatë kësaj periudhe, ndërsa u rrit pesha e 
depozitave në valutë, u ul pesha që zinte paraja jashtë bankave në paranë 
gjithsej. Në uljen e parasë jashtë bankave ndikoi rritja e besimit të publikut 
ndaj sistemit bankar (kjo u shpreh në rritjen e investimeve të individëve në 
banka si depozita me afat në lekë dhe në valutë) si edhe rritja e efikasitetit 
të sistemit të pagesave4. Në rritjen e depozitave në valutë kanë ndikuar edhe 
nënçmimi i kursit të këmbimit të lekut ndaj dollarit amerikan, gjatë periudhës 
janar – qershor 2005, dhe normat më të favorshme të interesit në dollarë 
amerikanë.

1.2. PrOBLEMaTIKa Në LIDhjE ME SErITë KOhOrE Të DEPOZITavE 
SIPaS STrUKTUrëS Në BaZëN E Të DhëNavE “SErI KOhOrE”.

1.2.1. Depozitat pa afat në lekë të rezidentëve.

Treguesit:

Depozitat pa afat në lekë të rezidentëve
• autoritetet lokale5

• Ndërmarrjet jofinanciare publike
• Institucionet e tjera financiare
• Sektori privat
• Individët

Depozitat pa afat në lekë përfaqësojnë llogaritë rrjedhëse dhe depozitat 
pa afat në lekë të vendosura nga autoritetet lokale, ndërmarrjet jofinanciare 
publike, institucionet e tjera financiare, sektori privat dhe individët, në bankat 

që pranojnë depozita dhe në Bankën e Shqipërisë.

Duke përjashtuar paranë jashtë bankave, 
depozitat pa afat në lekë janë instrumenti më likuid 
i parasë gjithsej. Së bashku me paranë jashtë 
bankave depozitat pa afat në lekë formojnë paranë 
e ngushtë ose agregatin M1. 

Në treguesin depozita pa afat në lekë janë 
përfshirë:

Llogaritë rrjedhëse në lekë, të cilat përfshijnë 
llogaritë në lekë që janë të këmbyeshme me kërkesë, 
në vlerë nominale, pa asnjë penalitet apo kufizim, 
të transferueshme lirisht me çek, urdhërpagesë, të 
përdorura gjerësisht si mjete pagese. 
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Llogari depozitash pa afat në lekë të cilat janë të këmbyeshme me kërkesë, 
në vlerë nominale, pa asnjë kufizim apo penalitet, por që nuk mund të 
përdoren si mjete pagese. 

Në treguesin depozita pa afat në lekë janë përfshirë gjithashtu, edhe 
depozitat e garancive në lekë dhe depozitat e bllokuara në lekë (si për 
shembull depozitat për mbulimin e çeqeve, për mbulimin e letërkredive etj.,) 
të cilat kanë kufizime përsa i përket likuiditetit dhe transferueshmërisë së tyre. 
Bazuar në metodologjinë e  re të statistikave monetare këto llogari nuk duhet 
të përfshihen në agregatin e parasë së ngushtë.

Prirja e përgjithshme e nivelit të depozitave pa afat në lekë ka qenë rritëse, 
por me luhatje të shpeshta. Meqënëse depozitat pa afat në lekë janë mjete 
me likuiditet të lartë që përdoren për transaksione, kërcimet e mëdha në 
vlerën e tyre  në një moment të caktuar nuk tregojnë domosdoshmërisht rënie 
apo rritje të preferencës së agjentëve ekonomikë për këto instrumente.

grafiku në figurën 3, në të cilin pasqyrohet raporti i depozitave pa afat në 
lekë (DD6) ndaj parasë së ngushtë (M1), ka një prirje rënëse për periudhën 
dhjetor 1993 – dhjetor 2003, gjë që tregon se në këtë periudhë në ekonominë 
shqiptare kanë mbizotëruar transaksionet në cash. 

gjatë vitit 2004 dhe fillimit të vitit 2005 vihet re një prirje rritëse e  raportit 
DD/M1, e cila tregon për arritje pozitive në lidhje me efikasitetin e shërbimeve 
bankare si dhe në marrëdhënien e bizneseve e individëve me bankat. Përpjekjet 
e bëra për të luftuar ekonominë cash, si për shembull nëpërmjet programit 
“Përtej Parasë”7 kanë dhënë rezultate pozitive.

Problematika dhe shpjegimet

Korrik 1996 – dhjetor 1996: rriten depozitat pa 
afat në lekë.

është periudha në të cilën depozitat pa afat në 
lekë pësuan rritjen më të madhe. Kjo është periudha 
gjatë së cilës skemat pramidale ishin në kulmin e 
zhvillimit të tyre dhe firmat, të cilat mblidhnin paratë 
e publikut, i investonin ato në banka si depozita pa 
afat në lekë.

janar 1997 – dhjetor 1997: rënie e depozitave 
pa afat në lekë nga muaji në muaj.

Në këtë periudhë, depozitat pa afat në lekë janë zvogëluar nga muaji në muaj. 
Firmat piramidale falimentuan dhe nuk investonin më në depozita pa afat. 

Në muajin janar 1997 depozitat pa afat në lekë u zvogëluan 40 për qind, 
krahasuar me muajin dhjetor 1996. Fondet e firmave piramidale të investuara 
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si depozita pa afat në lekë në Bankën Kombëtare Tregtare u bllokuan dhe 
u klasifikuan si depozita me afat në lekë të sektorit privat. Në muajin shkurt 
fondet e bllokuara nga firmat piramidale u kaluan në Bankën e Kursimeve dhe u 
riklasifikuan nga kjo bankë përsëri si depozita pa afat në lekë të sektorit privat.  

Qershor 2003: riklasifikim i depozitave pa afat.

Në qershor 2003 depozitat pa afat të sektorit privat janë ulur 27 për qind 
(afërsisht 4 miliardë lekë në vlerë absolute) me bazë mujore. Në këtë muaj, 
Banka e Kursimeve bazuar mbi sugjerimet e auditorëve të saj ka riklasifikuar 
një pjesë të depozitave të bllokuara të firmave piramidale si depozita me afat 
të sektorit publik. 

Dhjetor 2004: rritje e depozitave pa afat.

Shkak për rritjen e depozitave pa afat në dhjetor 2004 ishte klasifikimi 
i  depozitave me afat të maturuara të një banke, në pritje të rinovimit të 
kontratës si depozita pa afat. është për t’u theksuar se një zhvendosje e tillë 
e depozitave me afat në depozita pa afat nuk përbën një ndryshim themelor, 
por vetëm një riklasifikim të përkohshëm.

1.2.2. Depozitat me afat në lekë të rezidentëve  

Treguesit:

Depozitat me afat të rezidentëve në lekë
• autoritetet lokale
• Ndërmarrjet jofinanciare publike
• Institucionet e tjera financiare
• Sektori privat
• Individët

Depozitat me afat në lekë përfaqësojnë depozitat 
me afat të mbajtura në lekë nga autoritetet lokale, 
ndërmarrjet jofinanciare publike, institucionet e tjera  
financiare, sektori privat dhe individët, në bankat që 
pranojnë depozita dhe në Bankën e Shqipërisë.

 
Në depozitat me afat përfshihen depozitat, të cilat 

mund të tërhiqen vetëm pas një periudhe të caktuar 
kohe dhe që mund të kenë kufizime që i bëjnë ato më të 
përshtashme për kursim sesa për transaksione tregtare. 
gjithashtu, në treguesin depozita me afat përfshihen 
edhe çertifikatat e depozitave, të cilat përfaqësojnë një 
formë të caktuar të depozitave me afat. 

Depozitat me afat kanë pasur një prirje rritëse 
(grafiku në figurën 4). Kjo ka qenë rezultat i stabilitetit 
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të lekut në tregun e brendshëm, i normave reale pozitive të interesit si dhe i 
rritjes së besimit të publikut në sistemin bankar. 

Pjesa më e madhe e depozitave me afat në lekë janë depozita të individëve, 
të cilët nuk kanë shumë alternativa për të investuar kursimet e tyre.

Problematika dhe shpjegimet

Maj 1996 – dhjetor 1996: Zvogëlim në nivelin e depozitave me afat të 
individëve.

gjatë kësaj periudhe nga muaji në muaj ka pasur një ulje të nivelit të 
depozitave me afat të individëve. Kjo është periudha e zhvillimit të skemave 
piramidale, që thithnin paratë e individëve. Individët tërhiqnin depozitat nga 
bankat për t’i investuar fondet në këto firma. Në këtë periudhë, janë rritur 
depozitat me afat në lekë të sektorit privat.

janar 1997: Ka një kërcim në totalin e depozitave me afat në lekë prej 43 
për qind në bazë mujore.

Totali i depozitave me afat në lekë është ndikuar nga rritja prej 432 për 
qind në bazë mujore e depozitave me afat në lekë të sektorit privat. Kjo 
këputje në serinë e depozitave me afat në lekë të sektorit privat, ka qenë 
pasojë e riklasifikimit të përkohshëm të depozitave pa afat të firmave që 
falimentuan, e shpjeguar në paragrafët më sipër. Në muajin shkurt, këto 
depozita u riklasifikuan si depozita pa afat.  

   
Mars – prill 2002:  Ka një kërcim negativ të nivelit të depozitave me afat 
në lekë.

Kjo periudhë përkon me tronditjen e besimit të publikut në sistemin bankar. 
Individët u drejtuan pranë sporteleve të bankave (kryesisht në Bankën e 
Kursimeve dhe në Bankën Kombëtare Tregtare) dhe tërhoqën depozitat e tyre. 
Për 2 muaj u tërhoqën afërsisht 21.4 miliardë lekë nga sistemi bankar. 

Qershor 2003: Ka një kërcim në nivelin e depozitave me afat në lekë të 
sektorit publik.

Në qershor 2003 depozitat me afat të sektorit publik janë rritur afërsisht 
400 për qind. Kjo këputje në serinë e depozitave me afat të sektorit publik 
ka qenë pasojë e riklasifikimit të fondeve të firmave piramidale të shpjeguar 
më sipër.

Shkurt – mars 2005:  Ka pasur riklasifikim të depozitave me afat në lekë të 
sektorit publik.

gjatë këtyre dy muajve ka pasur një rënie prej afërsisht 4 miliardë lekë 
të depozitave me afat të sektorit publik. Fondet e skemave piramidale të 
klasifikuara si depozita me afat të sektorit publik, u riklasifikuan si llogari 
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rrjedhëse të individëve me qëllim shpërndarjen e mëtejshme të tyre te 
kreditorët.

1.2.3. Depozitat në valutë të rezidentëve

Treguesit:

Depozitat në valutë të rezidentëve
• autoritetet lokale.
• Ndërmarrjet jofinanciare publike.
• Institucionet e tjera financiare.
• Sektori privat.
• Individët.

Depozitat në valutë përfaqësojnë llogaritë rrjedhëse, depozitat pa afat, 
depozitat me afat, çertifikatat e depozitave dhe depozitat e bllokuara dhe të 
garancive të mbajtura në valuta të huaja nga autoritetet lokale, ndërmarrjet 
jofinanciare publike, institucionet e tjera financiare, sektori privat dhe individët, 
në bankat që pranojnë depozita dhe në Bankën e Shqipërisë.

Depozitat në valutë kanë pasur një prirje rritëse 
gjatë periudhës. Depozitat në valutë janë lloji 
i depozitave, të cilat kanë pasur më pak kërcime 
vlere krahasuar me depozitat në lekë. Kështu për 
shembull, momenti i krizës së sistemit bankar në 
vitin 1997 ka pasur një ndikim më të vogël në 
totalin e depozitave në valutë të individëve në 
krahasim me luhatjet që kanë pasur depozitat në 
lekë të individëve, duke shprehur në këtë mënyrë 
përveç të tjerash, një besim më të madh të publikut 
në monedhën e huaj në krahasim me lekun. Edhe 
grafiku 1, i cili paraqet përbërësit e parasë gjithsej, 
tregon se pesha e depozitave në valutë në paranë 
e gjerë paraqet tendencën më të qëndrueshme në 
krahasim me përbërësit e tjerë të parasë gjithsej.

Pas vitit 1996, depozitat e individëve përbëjnë 
pjesën më të madhe të depozitave në valutë. remitancat nga emigrantët kanë 
qenë burimi kryesor i depozitave në valutë8. 

Problematika dhe shpjegimet

Qershor 1996 – dhjetor 1996:  rritje e depozitave në valutë të sektorit 
privat.

gjatë periudhës qershor 1996 – dhjetor 1996 depozitat në valutë u rritën 
afërsisht 280 për qind. Kjo rritje i dedikohet investimit të valutës së huaj, të 
mbledhur nga firmat piramidale në depozita pa afat në valutë në banka.
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janar 1999 – qershor 1999:  rritje e depozitave pa afat në valutë.

viti 1999 i cili përkon me periudhën e krizës në Kosovë, është karakterizuar 
nga tendenca e qëndrueshme në rritjen e depozitave në valutë. Më e madhe 
kjo rritje ka qenë në gjashtëmujorin e parë të vitit. hyrjet kryesore ishin depozita 
pa afat në valutë (llogari rrjedhëse të organizatave joqeveritare, ndihma për 
të ardhurit nga Kosova etj.).  

Mars 2002 – prill 2002:  Ka një kërcim negativ të nivelit të depozitave në valutë.

Tronditja e besimit të publikut në sistemin bankar gjatë muajve mars 2002 – 
prill 2002, ndikoi edhe në nivelin e depozitave në valutë. rënia në këta tregues 
erdhi kryesisht si pasojë e rënies së depozitave në valutë të individëve. 

2. KrEDIa Për EKONOMINë

2.1 PërShKrIM I PërgjIThShëM I ECUrISë Së KrEDISë. 

Kredia është një instrument i rëndësishëm në përkrahjen e zhvillimit të një 
vendi. ai mbështet invesimet e reja prodhuese në ekonomi duke ndikuar në 
rritjen e aktivitetit të prodhimit, të tregtisë, të shërbimeve etj..

gjatë dymbëdhjetë viteve të fundit aktiviteti i kredisë në vendin tonë është 
vlerësuar se mbart shumë rreziqe si ai i kredive të pakthyera, i rendit dhe i 
sigurisë në vend etj.. Kjo ka bërë që për një kohë të gjatë bankat të tregohen 
të kujdesshme në dhënien e kredive. Kjo gjë mund të shihet edhe në grafikun 
6, i cili paraqet ecurinë e totalit të kredisë për ekonominë si edhe kredinë 
dhënë sektorit shtetëror dhe atij privat. Megjithëse prirja e përgjithshme e 
kredisë gjatë viteve ka qenë gjithmonë rritëse, deri në vitin 1999 ajo është 
rritur me një ritëm tepër të ulët.

 
vitet 1992 – 1996 ishin vitet e para të daljes 

nga sistemi socialist. Në këtë periudhë bankat, për 
shkak të ekspertizës së pakët në biznesin bankar, 
nuk arritën të aplikojnë me rigorozitet kushtet 
e dhënies së kredive. Kjo bëri që të rritej shumë 
numri i kredive me probleme10. Për të ulur numrin e 
madh të kredive me probleme, Banka e Shqipërisë 
ka përdorur një politikë të shtrënguar rifinancimi 
duke përdorur kufirin e kredisë si instrument kryesor 
të politikës monetare. gjithashtu edhe bankave 
me kapital tërësisht shtetëror iu ishte ndaluar që 
të jepnin kredi. Në nëntor të vitit 1999 Banka e 
Shqipërisë vendosi që të heqë kufirin e kredisë gjë 
që ndikoi që në vitet në vazhdim kredia të rritet me 
një shpejtësi më të madhe. Kështu, vetëm në vitin 
2000 kredia u rrit afërsisht 3 herë në krahasim me 
vitin 1999.
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Nga një vrojtim11 i bërë në vitin 2000 ka rezultuar se në kreditimin e ulët të 
biznesit shqiptar, përveç kufizimit të ofertës së kredisë nga ana e bankave, ka 
ndikuar dhe fakti që vetë bizneset kanë ngurruar që të drejtohen në sistemin 
bankar për të plotësuar nevojat e tyre për kapital. Kredia bankare u vlerësua 
të përdorej në nivel mjaft të ulët nga vetëm 10.5 për qind e bizneseve. Për këtë 
ndikonin normat e larta të interesave të kredive si edhe mungesa e traditës 
dhe e kulturës në marrëdhënien bankë – biznes.  

Për të rritur kredinë Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë lehtësuese, 
duke ulur herë pas here normën bazë të interesit. Në fillim të vitit 2005 kjo 
normë është ulur në 5 për qind, ndërsa në dhjetor 1999, që ishte edhe 
momenti i parë që u hoq kufiri i kredisë, kjo normë ishte 18.5 për qind.

Për sa i përket sektorëve të mbështetur me kredi (grafiku 6), gjatë gjithë 
kësaj periudhe, mesatarisht 95 për qind e kredisë është dhënë për sektorin 
privat (70 për qind për ndërmarrjet dhe 25 për qind për individët) dhe vetëm 
5 për qind e kredisë është dhënë për sektorin publik. Kredia për sektorin 
publik ka një prirje negative dhe ka ardhur duke u zhdukur pothuajse fare nga 
bilancet e bankave. Kjo mund të kuptohet edhe me faktin se nëpërmjet kredisë 
për sektorin privat  është mbështetur privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore, gjë 
që ka sjellë si rezultat zvogëlimin e numrit të ndërmarrjeve shtetërore si dhe të 
kredisë së akorduar atyre. 

Pjesa më e madhe e kredisë dhënë nga sistemi bankar shqiptar është kredi 
në valutë. Si edhe për depozitat, niveli i kreditimit është karakterizuar nga 
mbizotërimi i një ose dy bankave në treg, si për kredinë në lekë ashtu dhe për 
kredinë në valutë12. Megjithatë, është për t’u theksuar fakti se pas vitit 1999, 
këto banka nuk vazhdojnë të mbajnë akoma pozita sunduese në aktivitetin 
kreditues. Zhvillimet dinamike në sistemin bankar shqiptar të tilla si rritja e 
numrit të bankave që operojnë në treg, zgjerimi i rrjetit bankar në zona të 
ndryshme të vendit, transferimi i plotë i kapitalit të Bankës së Kursimeve tek 
raiffeissen Zentral Bank, kanë rritur konkurrencën ndërmjet bankave si edhe 
kanë bërë që përqindja e kredisë së akorduar të jetë më e diversifikuar midis 
bankave.

Tabela 1 tregon totalin e kredisë së re të dhënë gjatë secilit vit. Edhe pse 
pjesa më e madhe e kredisë së re të akorduar deri tani është kredi afatshkurtër, 
të dhënat tregojnë se bankat po orientohen drejt investimeve me afate më të 
gjata maturimi. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, 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 afatshkurtër13. 

viti 2000 2001 2002 2003 2004  2005
gjashtëmujori I

Totali i kredisë 24.2 40.6 94.3 183.0 88.1 57.5
Lekë 4.4 10.0 18.1 27.6 30.9 17.4
valutë 19.8 30.6 76.2 155.4 57.2 40.1

afatshkurtër 12.9 27.6 80.7 157.8 54.4 27.0
afatmesme 10.0 10.7 7.1 7.9 13.0 12.2
afatgjatë 1.3 2.6 6.5 17.3 20.7 18.3

Tabelë �. Kredia e re�4

(në miliardë lekë).
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Një aspekt tepër i rëndësishëm në lidhje me 
kredinë është cilësia e portofolit të kredisë. grafiku 
7 tregon përqindjen e kredisë me probleme ndaj 
totalit të kredisë së akorduar, ndërsa grafiku 8 
tregon vlerën e totalit të kredisë me probleme.  

Megjithëse pesha e kredisë me probleme ka një 
prirje rënëse, totali i kredisë me probleme është 
rritur. ritmet e larta të rritjes së kredisë diktojnë 
nevojën për të qenë të kujdesshëm në lidhje me 
cilësinë e portofolit15. rreziku i kredisë reflekton 
problemet e shumta në drejtim të rregullave dhe 
praktikave që lidhen me mbrojtjen e të drejtave 
të kreditorëve. Zgjidhja e këtyre problemeve 
në të ardhmen do të jetë një faktor-kyç, që do 
të mbështesë rritjen e shpejtë të kredisë për 
ekonominë.

2.2 PrOBLEMaTIKa Në LIDhjE ME SErITë 
KOhOrE Të KrEDIvE SIPaS STrUKTUrëS Në 
BaZëN E Të DhëNavE “SErI KOhOrE”.

2.2.1 Kredia për ekonominë. 

Treguesit:

Totali i kredisë
• Pretendime ndaj sektorit publik.
• Pretendime ndaj sektorit privat.
• Ndërmarrjet private.
• Individët.
• Pretendime ndaj institucioneve të tjera financiare.

Kredia për ekonominë përfshin të gjitha 
pretendimet e bankave ndaj sektorit publik, 
ndërmarrjeve private, individëve dhe institucioneve 
të tjera financiare. Këto pretendime janë të shprehura 
në formën e kredive  afatshkurtra, afatmesme 
dhe afatgjata, kredive hipotekare, kontratave të 
qiradhënies financiare si dhe kreditimit nëpërmjet 
llogarive rrjedhëse debitore.

Ky tregues përfaqëson kreditimin total në lekë 
dhe në valutë të ekonomisë nga bankat që pranojnë 
depozita. Në këtë tregues janë përfshirë kreditë 
standarde, kreditë e pakthyera në afat, kreditë në 
ndjekje, kreditë nënstandarde, kreditë e dyshimta 
dhe kreditë e humbura. 
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Siç tregohet dhe në grafikun 9 totali i kredisë ka një prirje rritëse pozitive. 
Në periudhën pas vitit 1999, kredia për ekonominë është rritur me ritme 
më të larta. Licencimi i bankave të reja, liberalizimi i politikës së normave 
të interesit, heqja e kufirit të kredisë dhe stabilizimi i mjedisit politik kanë 
bërë që bankat të jenë më agresive në politikën e tyre për të rritur dhënien 
e kredisë. Në vitin 2004 dhe fillimin e vitit 2005 grafiku tregon për rritje me 
ritme edhe më të larta të kredisë. Në këtë periudhë ka ndikuar pozitivisht 
privatizimi i Bankës së Kursimeve (sot Banka raiffesisen) dhe heqja e kufizimit 
për aktivitetin kreditues të kësaj banke, në dhjetor 2004. 

Problematika dhe shpjegimet:

Maj 1993: Kredia për ekonominë pati një kërcim negativ prej - 21.5 për 
qind.

Ky zvogëlim në totalin e kredisë ka ardhur nga një ulje prej 30 për qind 
në kredinë e akorduar ndërmarrjeve shtetërore. Këtë ulje e shkaktoi vendimi 
i qeverisë për të falur kreditë e pakthyera në afat deri në 31 dhjetor 1992 të 
Bankës Bujqësore për Zhvillim, për një shumë prej 2 .9 miliardë lekësh.

                                     
Dhjetor 1993: Kredia për ekonominë pati një kërcim negativ prej - 47 për 
qind.

Në fund të vitit 1993 qeveria pranoi që kompanive shtetërore t’u falej 
borxhi që kishin marrë para vitit 1992  në Bankën Kombëtare Tregtare, për 
një vlerë prej 4.3 miliardë lekësh. Ministria e Financave emetoi obligacione 
për të zëvendësuar kreditë pa shpresë arkëtimi, të cilat u falën.

gusht 2001 – shtator 2001: Kredia për ekonominë pati një kërcim negativ 
prej -19 për qind.

Në shtator 2001 Banka e Kursimeve transferoi kreditë nënstandarde, të 
dyshimta dhe të humbura pranë agjencisë së Trajtimit të Kredive. Kredia për 
sektorin privat dhe për sektorin shtetëror pësoi ulje të ndjeshme përkatësisht 
me –17 për qind  dhe –55 për qind ndryshim mujor.

             

2.2.2 Kredia për ekonominë në valutë.

Treguesit:
Totali i kredisë
• Pretendime ndaj sektorit publik.
• Pretendime ndaj sektorit privat.
• Ndërmarrjet private.
• Individët.
• Pretendime ndaj institucioneve të tjera financiare.

Kredia për ekonominë në valutë të huaj përfshin të gjitha pretendimet në 
valutë të bankave ndaj sektorit publik, ndërmarrjeve private, individëve dhe 
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institucioneve të tjera financiare. Këto pretendime 
janë të shprehura në formën e kredive afatshkurtra, 
afatmesme dhe afatgjata, të kredive hipotekare, 
kontratave të qiradhënies financiare si dhe kreditimit 
nëpërmjet llogarive rrjedhëse debitore.

Treguesi “Kredia në valutë” ka shfaqur një prirje 
rritëse përgjatë periudhës (grafiku 10). Ecuria e 
këtij treguesi është ndikuar nga kredia në valutë 
dhënë sektorit privat dhe kryesisht nga ajo dhënë 
ndërmarrjeve private sepse pjesa më e madhe e 
kredisë në valutë është dhënë për këtë sektor.

Kredia në valutë për sektorin publik është 
zvogëluar vazhdimisht deri sa është bërë zero në 
janar 2001, edhe pse është shfaqur përsëri në vitin 
2004, por me vlera tepër të vogla. 

Kredia për institucionet e tjera financiare është 
një tregues që është shfaqur në vitin 2003 dhe 
përbën akoma një zë me peshë tepër të vogël në 
totalin e kredisë. 

Kredia në valutë është kredia që zë peshën më 
të madhe në totalin e kredisë. Duke filluar që nga 
muaji mars i vitit 2000 e në vazhdim, kredia në 
valutë ka qenë gjithmonë më e madhe se kredia 
në lekë (grafiku 10). Një nga shkaqet që ka nxitur 
kreditimin në valutë kanë qenë normat e interesave, 
të cilat ishin më të favorshme për kredinë në 
valutë. Kështu për shembull, në dhjetor 2003, për 
kredinë në lekë me afat maturimi 1 – 3 vjet norma 
e interesit ishte 20.33 për qind, kurse për kredinë 
në euro 11.04 për qind dhe për kredinë në dollarë 
amerikanë 9.34 për qind.

Dhjetor 
1998

Dhjetor 
1999

Dhjetor 
2000

Dhjetor 
2001

Dhjetor 
2002

Dhjetor 
2003

Dhjetor 
2004

Qershor 
2005

Totali i kredisë (në milionë lekë) 17745 19890 23242 27941 38652 50683 69973 95892
Kredia në valutë 5627 9277 14827 22829 30519 41537 56312 73872
Kredia në lekë 12065 10613 8415 5112 8132 9146 13661 22020
Në përqindje ndaj totalit
Kredia në valutë 32% 47% 64% 82% 79% 82% 80% 77%
Kredia në lekë 68% 53% 36% 18% 21% 18% 20% 23%

arsye të tjera të rritjes së kredisë në valutë mund të jenë edhe problemet 
e administrimit të rrezikut të kurseve të këmbimit, ekzistenca e pasiveve 
(depozita e kapital) të bankave në valutë si dhe fakti që ekonomia në vendin 
tonë mbështetet kryesisht në importet e larta nga vendet e tjera, përmendim 
këtu importimin e makinerive dhe të lëndëve të para.

Tabelë 2. Kredia për 
ekonominë.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

96 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 97

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

96 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 97

2.2.3 Kredia për ekonominë në lekë

Treguesit:

Totali i kredisë
• Pretendime ndaj sektorit publik.
• Pretendimet ndaj sektorit privat.
• Ndërmarrjet private.
• Individët.
• Pretendime ndaj institucioneve të tjera financiare.

Kredia për ekonominë në lekë përfshin të gjitha pretendimet në lekë të 
bankave ndaj sektorit publik, ndërmarrjeve private dhe individëve. Këto 
pretendime janë të shprehura në formën e kredive afatshkurtra, afatmesme 
dhe afatgjata, të kredive hipotekare, kontratave të qiradhënies financiare si 
dhe kreditimit nëpërmjet llogarive rrjedhëse debitore.

Kredia në lekë ka pasur prirje rënëse dhe me 
luhatje të shpeshta gjatë viteve 1999, 2000 dhe 
2001 dhe vetëm pas vitit 2001 ka prirje më të 
rregullt rritëse, duke treguar se pas këtij momenti 
sistemi bankar po rrit rolin e kredidhënies në lekë 
si mënyrë financimi. ritmi i rritjes së kredisë në 
lekë është rritur veçanërisht pas vitit 2004.  Këto 
ritme pozitive, 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.

Problematika dhe shpjegimet:

Maj 1999: Ka ndodhur riklasifikim ndërmjet 
sektorëve për kredinë në lekë. 

Në maj 1999 ka pasur një përmbysje të vlerave për kredinë ndaj 
ndërmarrjeve private me atë ndaj individëve e cila ka vazhduar edhe në muajt 
që kanë pasuar deri në vitin 2000. Në këtë muaj, kredia për ndërmarrjet 
private është ulur për një vlerë prej 5033 milionë lekësh dhe është rritur me 
një vlerë prej 4601 milionë lekësh kredia për individët, por ndryshimi i kredisë 
së sektorit privat në total është i vogël. Ky ndryshim ka ndodhur në raportimin 
e Bankës së Kursimeve dhe duke ditur se kjo ka qenë një periudhë në të cilën 
kësaj banke i ishte ndaluar akordimi i kredisë së re, ky ndryshim ka ardhur 
nga riklasifikimet e mundshme në bilanc. 

Dhjetor 2000: Kredia në lekë ka pasur një kërcim negativ prej -22 për 
qind.

Në dhjetor 2000 Banka Kombëtare Tregtare transferoi kreditë nënstandarde, 
të dyshimta dhe të humbura pranë agjencisë së Trajtimit të Kredive. Në këtë 
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muaj kanë pësuar një ulje të ndjeshme si kredia ndaj sektorit privat, ashtu 
edhe ajo ndaj sektorit shtetëror.

Shtator 2001: Kredia në lekë ka pasur një kërcim negativ prej -61 për 
qind.

Kredia në lekë u zvogëlua sepse në këtë muaj Banka e Kursimeve ka kaluar 
për administrim në agjencinë e Trajtimit të Kredive kreditë me probleme për 
sektorin privat dhe atë shtetëror.

3. MjETET vaLUTOrE NETO Të BaNKëS Së ShQIPërISë

3.1 MjETET vaLUTOrE NETO Të BaNKëS Së ShQIPërISë. 

Treguesit:

Mjetet valutore Neto (MvN)
• Mjetet valutore (Mv)
• Detyrimet valutore (Dv)

Treguesi “Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë” paraqet të gjitha 
pretendimet që Banka e Shqipërisë ka ndaj jorezidentëve16 minus detyrimet që 
autoriteti monetar ka ndaj të njëjtit sektor.

Treguesi “Mjetet valutore neto” llogaritet si diferencë e “Mjeteve valutore” 
me “Detyrimet valutore” si rrjedhim ecuria e tij ndikohet nga ecuria dhe 
ngjarjet e veçanta të ndeshura te këto të fundit. 

Pretendimet ndaj jorezidentëve përfshijnë:

• arin që Banka e Shqipërisë mban në depozitë në bankat e huaja;
• Depozitat me dhe pa afat në bankat e huaja;
• Investimet në letrat me vlerë të jorezidentëve; 
• Monedhat dhe bankënotat në valutë; 
• Mbajtjet e SDr-ve; 
• Pozicioni rezervë në Fond;
• Kuotat e Bankës Botërore dhe të Bankës arabe të Zhvillimit.

Detyrimet ndaj jorezidentëve përfshijnë:

• huatë e ndryshme nga jorezidentët (si për shembull, huaja greke 
për mbulimin e bilancit të pagesave, huaja nga Banka Evropiane e 
Investimit, huaja për zhvillimin e bujqësisë, industrisë dhe shërbimeve 
si dhe huatë e tjera të marra nga bankat tregtare për nevojat e tyre);

• Depozitat e bankave të huaja në Bankën e Shqipërisë; 
• Programet ESaF të FMN-së; 
• Llogaritë në lekë të Bankës Botërore dhe të Bankës arabe të Zhvillimit 

në Bankën e Shqipërisë. 
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Tabela e mjeteve valutore hartohet me vlerat në lekë dhe në dollarë 
amerikanë. Ndryshimi ndërmjet MvN në dollarë amerikanë dhe MvN në lekë 
qëndron në faktin se në MvN në dollarë përfshihen vetëm ato pretendime 
dhe detyrime të Bankës së Shqipërisë që janë në valutë duke përjashtuar 
llogaritë e Bankës Botërore dhe të Bankës arabe të Zhvillimit në lekë. MvN 
të Bankës së Shqipërisë në lekë përfshijnë të gjitha pretendimet dhe detyrimet 
ndaj jorezidentëve, në lekë dhe në valutë.

Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë kanë 
pasur një prirje rritëse, gjë që ka ardhur nga ndikimi 
i tre grupe faktorësh: 

1. Nga transaksionet e realizuara 

Në këtë grup përmblidhen të gjithë faktorët 
që ndikojnë në shtimin ose pakësimin e 
mjeteve valutore nëpërmjet hyrjes dhe daljes së 
fondeve të donatorëve, institucioneve financiare 
ndërkombëtare, fondacioneve, qeverive të huaja, 
projekteve të ndryshme etj.. 

2. Nga faktorë që ndikojnë në rivlerësimin e 
mjeteve valutore neto.

Në këtë grup do të veçojmë, ndikimin e ndryshimit 
të kursit të këmbimit të valutave në momente të ndryshme sipas situatave në 
tregun ndërkombëtar dhe në atë të brendshëm.

3. Ndryshime të ndodhura për shkak të ndryshimit të metodologjisë dhe 
të riklasifikimeve.

rritja ose zvogëlimi në mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë mund të 
vijë edhe si pasojë e ndryshimit në metodologji ose për shkak të rregullimeve në 
zërat e klasifikuar nën këtë tregues. Kështu për shembull, deri në dhjetor 2002, 
ari i mbajtur në kasafortat e Bankës së Shqipërisë ishte klasifikuar si një nga 
zërat përbërës të mjeteve valutore neto. Sipas metodologjisë për kompilimin e 
statistikave monetare17, ari jostandard nuk duhet përfshirë në mjetet valutore. 
Pas sqarimeve në lidhje me karakteristikat e këtij ari dhe të udhëzimeve që jep 
metodologjia, ari në kasafortat e Bankës së Shqipërisë nuk u përfshi më në 
mjetet valutore të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, si pjesë e mjeteve valutore 
vazhdon të paraqitet ari jostandard që mbahet në Bankën e anglisë.

Problematika dhe shpjegimet:

Korrik 1994 – gusht 1995: Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë 
patën vlera negative. 

Në periudhën e viteve 1990 – 1994, deri në mesin e vitit 1995 treguesi 
“Mjetet valutore neto të autoritetit monetar” ka pasur vlera negative. Kjo 
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për shkak se gjatë gjithë kësaj periudhe, detyrimet e huaja të Bankës së 
Shqipërisë kanë qenë tepër të larta në krahasim me mjetet valutore (shih 
grafikun në figurën 13). Banka e Shqipërisë kishte të trashëguar në bilancin 
e saj një borxh të jashtëm relativisht të lartë dhe rezerva valutore të pakta, 
të cilat sollën si rrjedhojë që treguesi “Mjetet valutore neto” të ketë vlera 
negative.

Shtator 1995: Mjetet valutore neto të autoritetit monetar ka kërcimin më të 
madh pozitiv prej +136.36 për qind.

Kjo rritje e menjëhershme e mjeteve valutore neto ka qenë rrjedhojë e 
zvogëlimit të detyrimeve të huaja të Bankës së Shqipërisë. Në shtator të vitit 
1995 është zvogëluar borxhi afatshkurtër i prapambetur (overdue short term 
obligations)18, që ka ardhur për shkak të ristrukturimit të borxhit që Shqipëria 
kishte ndaj bankave kreditore të huaja. Ky borxh u zgjidh me investimin 
në blerjen e obligacioneve me kupon zero të thesarit amerikan, me afat 
maturimi 30 vjet. Kështu në këtë muaj është shtuar zëri “Bono thesari të 
Shtetit amerikan” (US – TB collateral) dhe në anën e pasivit është shtuar 
“Borxhi tridhjetëvjeçar për pretendimet e huaja” (�0 - year bonds for FX 
claims) për të njëjtën vlerë.

Korrik 1997: Mjetet valutore neto ka  kërcimin më të madh negativ prej 
– 18.1 për qind.

Në muajin korrik 1997 “mjetet valutore neto – MvN” në lekë kanë pasur 
uljen më të madhe mujore. Ky përkeqësim i nivelit të MvN-së lidhet kryesisht 
me ecuritë e dollarit amerikan në tregun valutor ndërkombëtar dhe të lekut 
në tregun e brendshëm. gjatë periudhës në fjalë, dollari amerikan ka fituar 
terren ndaj markës gjermane dhe gjithë valutave të tjera që kompozonin 
rezervën valutore të Bankës së Shqipërisë. Ky vlerësim pati një ndikim negativ 
duke zvogëluar shumë “mjetet valutore” në dollarë amerikanë. gjithashtu, 
kujtojmë se kjo periudhë përkon me një periudhë të rënduar në sferën 
ekonomike dhe politike të vendit. Destabiliteti i vitit 1997 u reflektua edhe në 
çmimin e lekut kundrejt  valutave në tregun valutor, shoqëruar me humbjen 
e besimit të njerëzve tek leku, si dhe me spekulime të ndryshme, gjë që solli 
zhvlerësim të lekut. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë ndërhyri disa herë në 
treg duke shitur dollarë e duke blerë lekë, veprim i cili rivlerësoi në mënyrë 
të menjëhershme lekun, kështu për shembull, ndërsa në qershor të vitit 1997 
kursi lek/usd ka qenë 178.74, në korrik të po këtij viti ai arriti në 145.17. 
vlerësimi i lekut ndaj dollarit shkaktoi një ulje të vlerës së “mjeteve valutore 
neto” të vlerësuara në lekë.

Dhjetor 2003: Ka një ulje prej 38 për qind në detyrimet valutore.

Në muajin dhjetor 2003 është hequr nga bilanci i Bankës së Shqipërisë 
kredia për qeverinë, akorduar nga Qeveria gjermane për programin KFW 
(hua zhvillimi për bujqësinë, industrinë, shërbimet etj.). Me vendim të Këshillit 
Mbikëqyrës ndjekja e kësaj kredie i kaloi qeverisë, prandaj ajo nuk u paraqit 
më në bilancin e Bankës së Shqipërisë. 
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4. Së fundi

Nëpërmjet këtij materiali është synuar t’u vihet në ndihmë analistëve të 
Bankës së Shqipërisë si dhe analistëve të tjerë të institucioneve brenda dhe 
jashtë vendit. Duke qenë se në formë të përmbledhur një informacion i tillë 
për seritë kohore të treguesve monetarë të publikuara nga Banka e Shqipërisë 
bëhet për herë të parë, është synuar të përzgjidhen treguesit statistikorë më të 
përdorshëm për vendimmarrjen ekonomike si dhe nga analistët e tjerë.

Duke përshkruar gjithashtu metodologjinë e serive kohore dhe ndryshimet 
kryesore në kohë, ky material përbën edhe një plotësim të dokumentacionit 
metodologjik të serive kohore, gjë që përbën një nga hapat e rëndësishëm 
në drejtim të rritjes së standardeve të shpërndarjes së të dhënave në Bankën e 
Shqipërisë. Kështu, në programin SDDS të Fondit Monetar Ndërkombëtar në 
të cilin Shqipëria synon të anëtarësohet, shoqërimi i të dhënave të publikuara 
me përshkrimin e hollësishëm metodologjik të tyre, përbën elementin kryesor të 
përmasës së cilësisë së të dhënave19. Nga ana tjetër, përshkrimi i ndryshimeve 
kryesore metodologjike përbën një nga elementet e përmasës së integritetit 
të të dhënave. Ky material përbën një hap të parë në këtë drejtim dhe do të 
vazhdojë të plotësohet edhe në të ardhmen. 
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ShëNIME

Ky material jep një informacion të përgjithshëm për ecurinë e serive kohore të depozitave, të 
kredive dhe të mjeteve valutore neto të Bankës së Shqipërisë, pikat e këputjes në seritë përkatëse 
dhe shkaqet e këtyre këputjeve. Informacioni i dhënë është mbështetur në analizën e tabelave dhe 
grafikëve të serive kohore. Si burim të dhënash janë përdorur kryesisht të dhënat e publikuara në 
bazës së të dhënave “Seri kohore”, që publikohet në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë. 
Periudha e marrë në shqyrtim është periudha dhjetor �992 – qershor 2005.

* Punoi: Refika Fejzo, specialiste në Sektorin e Statistikave Financiare, në Departamentin e 
Statistikës, Banka e Shqipërisë. 
** Bashkëpunuan: Kliti Ceca, Drejtor në Departamentin e Statistikës, Banka e Shqipërisë; Hilda 
Shijaku, Përgjegjëse e Sektorit të Statistikave Financiare, në Departamentin e Statistikës, Banka 
e Shqipërisë.
Autorja falenderon z. Kelmend Rexha për komentet në lidhje me artikullin.

� Shiko: Banka e Shqipërisë, Raporti Vjetor �994, faqet �7 – �8.
2 Shiko: Banka e Shqipërisë, Raporti Vjetor �999.
� Shiko: Cani, Sh., dhe Vika, I., (2002), Kriza e konfidencës, shkaqet prapa hemorragjisë së 
depozitave bankare, Monitor, Nr.4.
4 Shiko: Banka e Shqipërisë, Deklarata e politikës monetare për gjashtëmujorin e parë 2005, 
faqe 27.
5Depozitat e autoriteteve lokale janë paraqitur si sektor më vete duke filluar që nga muaji dhjetor  
i vitit 200�. Më parë ato paraqiteshin së bashku me ndërmarrjet jofinanciare publike.
6 Me DD është shënuar “Demand Deposit” – depozita pa afat në lekë.
7 “Përtej Parasë” është një program i Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me qeverinë dhe 
sistemin bankar për reduktimin e transaksioneve në cash në ekonomi. Disa nga arritjet e këtij 
programi në luftën anticash janë realizimi i sistemit të pagesave në vlerë të madhe (RTGS), të 
kryqëzimit të pagesave me vlerë të vogël (AIPS), kalimi i pagesave të punonjësve të sistemit publik 
nëpërmjet bankave të nivelit të dytë etj..
8 Shiko: Banka e Shqipërisë, Raporti Vjetor 2004, faqe 5�.
9 Burimi i të dhënave: dhjetor �992 – dhjetor �997, Raporti mujor statistikor. Janar �999 – qershor 
2005, baza e të dhënave “Seri kohore” në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë.
�0 Shiko: Çeliku, E., dhe Luçi, E., (200�), Ndikimi i qëndrueshmërisë së situatës makroekonomike 
në nivelin e kredive me probleme. 
�� Shiko: Cani, Sh., Muço, M., dhe Baleta, T., (2000), Sistemi bankar shqiptar, probleme të 
zhvillimit të tij.
�2 Shiko: Baleta, T., (2000), Dominimi i tregut bankar shqiptar.
�� Shiko: Banka e Shqipërisë, Deklarata e politikës monetare për gjashtëmujorin e parë 2005, 
faqe �2 – ��.
�4Burimi i të dhënave: vitet 2000 dhe 200�, Raporti Vjetor 2002. Vitet 2002, 200�, 2004 dhe 
gjashtëmujori i parë i vitit 2005, baza e të dhënave “Seri Kohore” në faqen e internetit të Bankës 
së Shqipërisë.
�5 Shiko: Fullani, A., (2005), Fjala përshëndetëse në Forumin Ndërballkanik të Shoqatave të 
Bankave, Buletini Ekonomik, vëllimi 8, Nr.2.
�6 Koncepti i jorezidentëve është bazuar në “Metodikën e statistikave monetare dhe financiare, 
Banka e Shqipërisë, korrik 200�”.
�7 IMF, Guide to international monetary and financial statistics, �997.
�8 Shiko: Taçi, S., (2004), Borxhi i jashtëm i Shqipërisë dhe shërbimi i tij.
�9 SDDS – Special Data Dissemination Standards. Këto standarde bazohen mbi praktikat më të 
mira ndërkombëtare në shpërndarjen e të dhënave statistikore dhe janë mandatore për vendet, 
të cilat anëtarësohen në projektin e SDDS-it. Përmasat e monitorueshme të këtyre standardeve 
lidhen me karakteristikat e të dhënave (mbulimi, periodiciteti, koha e publikimit të të dhënave), e 
drejta e përdorimit të të dhënave, integriteti i të dhënave dhe cilësia e të dhënave. Për më tepër, 
shiko referenën 20. Referencat të tjera: �8, �9, 2�, 22, 2�, 24, 25.  
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hyrjE*

Zhvillimet ekonomike, sidomos globalizimi i ekonomisë, kanë bërë që 
vendimet ekonomike-financiare të marrin një rëndësi gjithnjë e më të madhe 
në rrafshin ndërkombëtar. Tashmë, faktorët kryesorë ndërkombëtarë kanë 
konverguar në të njëjtin qëndrim përsa i përket “gjuhës së përbashkët” të 
informacionit financiar që publikojnë nëpërmjet pasqyrave financiare, 
sipërmarrjet ekonomike të vendeve të ndryshme të botës. Kjo gjuhë do të jetë 
ajo e standardeve kontabël ndërkombëtare, zbatimi i të cilave është shpallur si 
detyrim të paktën për sipërmarrjet e kuotuara në tregjet financiare kombëtare 
e ndërkombëtare.

Në këtë kuadër shumë shtete, veç e veç apo të grupuara në organizma të 
caktuar si për shembull Bashkimi Evropian, kanë ndërmarrë nisma reformuese 
në dispozitivin rregullator kontabël të tyre. Ky proces ka filluar tashmë edhe në 
shtetet e quajtura në tranzicion apo që kanë hyrë vonë në ekonominë e tregut 
si Polonia, Çekia, rusia, Bullgaria etj..

Procesi reformues në kontabilitet nuk është as i lehtë dhe as pa probleme, 
për çdo shtet që nuk e ka zhvilluar dispozitivin e vet rregullator sipas praktikave 
dhe koncepteve anglo-saksione, dhe veçanërisht për shtetet që kanë hyrë vonë 
në ekonominë e tregut. Në këtë proces, natyrisht është përfshirë dhe vendi 
ynë i cili synon hyrjen në Komunitetin Evropian, proces i cili është mishëruar 
edhe në ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare”. 

Për të paraqitur sa më mirë të jetë e mundur natyrën dhe  qëllimin e këtij 
procesi, vlerësuam si të nevojshme dhe të dobishme përgatitjen e këtij shkrimi 
duke ekspozuar fillimisht një historik të lindjes dhe të zhvillimit të standardeve 
kontabël ndërkombëtare.

1. hISTOrIKU I STaNDarDEvE NDërKOMBëTarE Të 
KONTaBILITETIT (IaS) 

1.1 ZhvILLIMET gjaTë vITEvE 1973-1998

1973: Krijimi i IaSC
IaS-të e kanë fillesën në nevojën e harmonizimit të rregullave të përgatitjes 

e të paraqitjes së pasqyrave financiare, në nivel ndërkombëtar. Kërkesa 
për këtë harmonizim rridhte natyrshëm, për shkak të ndërkombëtarizimit 
të sipërmarrjeve dhe të tregjeve, veçanërisht të tregjeve të kapitalit. Nisma 

ELEMENTE Të rëNDëSIShME Të STaNDarDEvE 
NDërKOMBëTarE Të raPOrTIMIT FINaNCIar
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për arritjen e këtij harmonizimi u bë publike në korrik të vitit 1973, kur u 
krijua Komiteti i Standardeve Kontabël Ndërkombëtare (IaSC). Nismëtarë 
ishin organizmat kontabël të 9 vendeve (angli, Francë, gjermani, holandë, 
japoni, Kanada, Meksikë, australi dhe ShBa).

IaSC shpalli në statutin e tij këta objektiva:

a. Të formulojë dhe të publikojë në interesin e përgjithshëm standardet 
kontabël për t’u respektuar në përgatitjen e pasqyrave financiare dhe 
të promovojë pranimin dhe zbatimin e tyre.

b. Të punojë në mënyrë të përgjithshme në përmirësimin dhe harmonizimin 
e rregullimeve, të standardeve dhe të procedurave lidhur me paraqitjen 
e pasqyrave financiare.

Objektivat e IaSC që në fillim, ishin në pajtim me ndërkombëtarizimin e 
tregjeve të kapitalit, sepse pikërisht këto tregje kërkojnë që pasqyrat financiare 
të mund të kuptohen e të krahasohen lehtësisht, pavarësisht vendit të origjinës 
së sipërmarrjeve që i paraqesin këto pasqyra. IaSC, si një organizëm privat 
nuk mund të kishte një autoritet detyrues mbi asnjë shtet, prandaj ai do të 
punonte për arritjen e objektivave harmonizues; kryesisht në sajë të zhvillimit 
dhe të  promovimit të standardeve të tij. Kjo ishte vërtet një detyrë ambicioze, 
e vështirë dhe që do të kërkonte një kohë të gjatë, ashtu siç u provua në 
realitet. Në nëntor të vitit 1974 u publikua IaS 1 (IaS1) i titulluar “Publikimi i 
metodave kontabël” dhe deri në vitin 1989 numri i standardeve të publikuara 
arriti në 31.

IaSC, në vitin 1987, si rrjedhojë e kritikave që u bëheshin IaS-ve dhe 
rezistencës që bëhej për përshtatjen e këtyre standardeve nga shtetet e 
zhvilluara, ndërmori një program për rishikimin e standardeve. Si objektiv i 
këtij rishikimi u caktua përmirësimi cilësor dhe pakësimi i opsioneve.

 
Në qershor të vitit 1989 u publikua kuadri i përgatitjes dhe i paraqitjes së 

pasqyrave financiare, i cili shpesh quhet edhe kuadri konceptual.

1987: hyrja e IOSCO në grupin Konsultativ
IOSCO (Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Bursave të Letrave me 

vlerë) i tregonte IaSC që midis standardeve ekzistuese, një pjesë e madhe ishin të 
pranueshme me disa rezerva për pika jothelbësore (14 standarde), disa të tjera 
duhet të rishikoheshin (6 standarde) dhe disa të papranueshme (4 standarde).

Në dhjetor të vitit 1998, IaSC mori një letër në emër të ministrave të 
financave të g7 dhe të guvernatorëve të bankave qendrore, përmes të cilës 
inkurajohej IaSC në punët e tij lidhur me informacionin financiar dhe shprehej 
besimi që ky organizëm do të arrinte të plotësonte në afat programin e vet. 
Letra shprehte vullnetin e g7 për të promovuar “parime, standarde dhe kode 
të sjelljes së mirë, të pranuara në nivel ndërkombëtar, më rigoroze dhe më 
të kuptueshme si dhe synimin për mbikëqyrjen më nga afër të zbatimit efektiv 
të tyre”. Përveç g7 vijimi i punës nga ana e IaSC inkurajohej gjithashtu, nga 
IOSCO, Komisioni Evropian, Banka Botërore etj..
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Shtetet si gjermania, Belgjika, Italia dhe Franca miratuan disa ligje apo 
vendime që u lejonin një pjese ose të gjithë sipërmarrjeve kombëtare, të 
adoptonin për pasqyrat financiare të konsoliduara IaS-et ose/dhe standardet 
amerikane. Shtete të tjera si austria, australia, Suedia, Zvicra etj., morën 
gjithashtu masa të brendshme për të inkurajuar harmonizimin kontabël 
ndërkombëtar, duke i autorizuar sipërmarrjet e tyre të unifikoheshin me 
standardet ndërkombëtare. Shumica e bursave evropiane kishin pranuar IaS-
et dhe numri i sipërmarrjeve në botë që kishin vendosur për përdorimin e 
këtyre standardeve ishte rritur.

Duke i përmbledhur zhvillimet e 25 vjetëve (1973-1998) konstatohet se:

• gjatë 25 vjetëve të parë, roli i Komitetit të IaS-ve ka qenë kryesisht në 
harmonizimin e standardeve kontabël të vendeve kryesore që kishin 
përpunuar një referencial kontabël kombëtar;

• megjithë përparimet e shënuara në adoptimin apo pranimin e IaS-ve 
nga vende të tjera, ato nuk arritën të fitojnë zyrtarisht statusin e një 
referenciali kontabël ndërkombëtar;

• si pretendentë për t’u bërë organizma të standardizimit kontabël 
ndërkombëtar mbeten vetëm dy: Komiteti i IaS-ve dhe FaSB-i 
amerikan.

1.2 ZhvILLIMET E KOhëvE Të FUNDIT

IaS-et, në fillimet e veta përmbanin shpesh opsione të diktuara nga synimi 
i gjetjes së një kompromisi sa më të mirë. Ekzistenca e këtyre opsioneve i 
lejonte sipërmarrjet të gjenin një zgjidhje të përshtatshme sipas vështrimit tyre. 
Por në anën tjetër, prania e opsioneve nuk shkonte në të njëjtin drejtim me 
objektivin e harmonizimit. Nën presionin e organeve rregullatore të bursave, 
Komiteti i IaS-ve ndërmori rishikimin e mjaft standardeve me synim pakësimin 
e opsioneve. 

Kalimi nga objektivat për harmonizimin në objektiva për standardizimin, i 
diktuar nga kompleksiteti i mëtejshëm i transaksioneve tregtare dhe financiare 
(instrumentet financiare dhe ato derivative), si dhe synimet për t’u pranuar 
si i vetmi organizëm i standardizimit kontabël ndërkombëtar, ishin shkaku i 
riorganizimit të Komitetit të IaS-ve në vitin 2000. Kështu, më 24 maj të vitit 2000 
në Edinburg (Skoci), anëtarët e Komitetit të IaS-ve miratuan statutin e ri.

Sipas këtij statuti, objektivat e Komitetit janë:

• përpunimi, në interes të përgjithshëm, i një pakete unike të standardeve 
kontabël të cilësisë së lartë, të kuptueshme dhe që mund të zbatohen 
në gjithë botën, që imponojnë dhënien në pasqyrat financiare të 
informacioneve të cilësisë së lartë, transparente dhe të krahasueshme, 
në mënyrë që të ndihmohen ndërhyrësit e ndryshëm në tregjet e 
kapitaleve në botë, si dhe përdoruesit e tjerë të pasqyrave financiare 
në marrjen prej tyre të vendimeve ekonomike;
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• promovimi i përdorimit dhe aplikimit rigoroz të këtyre standardeve; 
dhe

• shtrirja drejt konvergimit e normave kontabël kombëtare dhe e 
standardeve kontabël ndërkombëtare për të bërë zgjidhje të cilësisë së 
lartë.

realizimi i këtyre objektivave, të orientuar tashmë drejt një standardizimi 
(dhe jo harmonizimi) kontabël ndërkombëtar, diktoi nevojën që Komiteti i 
IaS-ve të punojë në lidhje të ngushtë me organizmat kontabël kombëtarë.

Pa hyrë në një analizë të statutit të ri, gjithsesi është e nevojshme që të 
përmenden disa emërtime dhe organe të këtij komiteti:

Komiteti i Standardeve Kontabël Ndërkombëtar (International accounting 
Standards Committee, IaSC).

Bordi i Standardeve Kontabël Ndërkombëtar (International accounting 
Standards Board, IaSB). Bordi i Standardeve Kontabël Ndërkombëtar (IaSB), 
është organi i ngarkuar për të përgatitur dhe për të përshtatur standardet. 
Standardet e reja duke filluar nga viti 2002, do të emërtohen IFrS (International 
Financial reporting Statement), ndërsa standardet ekzistuese, të pamodifikuara 
mbeten të emërtuara IaS. IaSB-i në maj të vitit 2002, ka publikuar një ekspoze 
sondazh të titulluar “Përmirësimi i standardeve kontabël ndërkombëtare”. Fjala 
është për një propozim për të ndryshuar 12 standarde nga 34 ekzistuese. Ky 
propozim është i pari në kuadrin e projektit “Përmirësim” të IaSB, me objektiv 
rritjen e cilësisë dhe të koherencës së informacionit financiar. Këto standarde 
janë  IaS 1, IaS 2, IaS 8, IaS 10, IaS 16, IaS 17, IaS 21, IaS 23, IaS 27, 
IaS 28 dhe IaS 33. Në të ardhmen mund të bëhen të tjetra propozime për 
rishikimin e IaS-ve.

Këshilli Konsultativ i Standardizimit (Standards advisory Council International, 
SaC) ka për rol të këshillojë IaSB mbi programin e punës dhe përparësitë e 
diskutimeve në mbledhjet dhe konsultat.

1.3 BaShKIMI EvrOPIaN Për aDOPTIMIN DhE ZBaTIMIN E IaS-EvE

vendet e Bashkimit Evropian e çmuan të nevojshëm përshpejtimin e 
procesit të harmonizimit ndërkombëtar të standardeve kontabël kjo, kryesisht 
për shkak të presionit të lartë që ushtronin tregjet ndërkombëtare të kapitalit 
dhe të nevojave në rritje të shumëkombsheve evropiane për t’iu drejtuar 
këtyre tregjeve të financimit, për të nxitur zhvillimin e tyre. Por, nga ana tjetër, 
debatet dhe veçanërisht ato pas vitit 1990, nxorën në pah vështirësitë për të 
arritur këtë harmonizim ndërkombëtar dhe e paraqitën procesin si afatgjatë.

Midis këtyre vështirësive mund të përmenden:

• në shumicën e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, traditat 
kontabël nuk gjenden të shprehura ose gjenden të shprehura keq në 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

�08 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �09

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

�08 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �09

IaS. Këto të fundit shprehen hapur në favor të një preference që i jepet 
interesave të investitorëve, në mënyrën e ndërtimit të informacionit 
financiar. Interesat e kreditorëve shtyhen në nivel të dytë dhe rëndësia 
e pasqyrave financiare (PF), në kuadër të dhënies së llogarisë nga ana 
e administratorëve, del disi tërthorazi.

• IaS-et nuk bëjnë fjalë për lidhjen që ekziston midis kontabilitetit dhe 
fiskalitetit, në një kohë që në shumicën e shteteve anëtare, kjo çështje 
është e një rëndësie kapitale.

• IaS-et nuk bëjnë dallim midis pasqyrave financiare (PF) individuale 
dhe atyre të konsoliduara. Në nivel të Bashkimit Evropian ekzistojnë dy 
direktiva të veçantë dhe shoqëritë janë të detyruara të bëjnë publike të 
dyja tipet e këtyre pasqyrave.

• Disa nga IaS-et shkojnë përtej nevojave të sipërmarrjeve të mesme 
dhe të vogla. Numri i madh i informacioneve për t’u paraqitur në 
aneks, tejkalon atë që është realisht e nevojshme.

Krahas vështirësive të përmendura më sipër, konstatimi i përgjithshëm 
ishte që Direktivat Evropiane nuk mjaftonin më për pasqyrat financiare (PF) të 
sipërmarrjeve të mëdha evropiane që kërkonin të përftonin kapitale në tregje 
ndërkombëtare, veçanërisht në tregjet amerikane dhe se nuk duhej lënë që 
çështja të shkonte deri në një pikë, ku direktivat kontabël evropianë do të 
pengonin çdo zhvillim të ardhshëm. Nisur nga këto konstatime dhe duke 
ndjekur me kujdes hapat e ndërmarrë nga vetë komiteti i IaS-ve, nën nxitjen 
dhe mbështetjen e organizmave ndërkombëtarë të interesuar, Komisioni 
Evropian ndërmori veprimet e veta, që çuan në strategjinë e re evropiane për 
zbatimin e standardeve kontabël ndërkombëtare.

Strategjia e re evropiane u iniciua në mars të vitit 2000, por procesi juridik 
përfundoi në mes të vitit 2002 me miratimin e “rregullimit evropian mbi 
zbatimin e standardeve kontabël ndërkombëtare”. Këto rregullime u votuan 
nga Parlamenti Evropian më 27 maj 2002. 

Në nenin 1 të rregullimit Evropian përcaktohen dy objektiva kryesorë:

• të garantohet një shkallë e lartë e transparencës dhe e krahasueshmërisë 
së pasqyrave financiare (PF);

• të garantohet një funksionim efikas i tregut komunitar të kapitaleve dhe 
i tregut të brendshëm.

Në nenin 4 të rregullimit Evropian parashikohet që, - “për çdo ushtrim 
që nis nga 1 janari 2005, shoqëritë evropiane që i bëjnë ofertë publikut, 
duhet të paraqesin pasqyrat financiare (PF) të konsoliduara sipas standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit (IaS)”.

Për pasqyrat financiare të tjera, rregullimi (neni 5) e lë në zgjedhjen e secilit 
shtet anëtar, që të parashikojë zbatimin e IaS/IFrS duke dalluar:

• rastin e pasqyrave financiare (PF) individuale të shoqërive me ofertë 
publike (shoqëritë që janë në fushën e zbatimit të IaS/IFrS për pasqyrat 
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financiare të konsoliduara);
• rastin e pasqyrave financiare të konsoliduara dhe të pasqyrave 

financiare individuale të shoqërive të tjera të pakuotuara.

1.4 ShQIPërIa Për ZBaTIMIN E STaNDarDEvE KONTaBëL

Në ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare”, neni 4 përcaktohen standardet kontabël për hartimin e pasqyrave 
financiare si vijon:

a. Njësitë ekonomike që zbatojnë këtë ligj, me përjashtim të rasteve të 
parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni, zbatojnë standardet kontabël 
kombëtare për hartimin dhe publikimin e pasqyrave financiare. Standardet 
kontabël hartohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit dhe brenda një 
muaji shpallen të detyrueshme për zbatim nga Ministri i Financave.

b. Ministri i Financave, pasi merr mendimin e Këshillit Kombëtar të 
Kontabilitetit, shpall standardet kontabël të detyrueshme për zbatim për 
njësitë ekonomike publike, që nuk ndjekin qëllime fitimprurëse.

c.  Standardet e hartuara nga Bordi i Standardeve Kontabël Ndërkombëtare 
dhe të përkthyera në shqip, nën përgjegjësinë e Këshillit Kombëtar të 
Kontabilitetit, pa ndryshime nga teksti origjinal në gjuhën angleze, 
shpallen nga Ministri i Financave dhe zbatohen detyrimisht:

• nga shoqëritë e listuara në një bursë zyrtare letrash me vlerë dhe filialet 
e tyre, subjekt i konsolidimit të llogarive;

• nga bankat e nivelit të dytë, institucionet financiare të ngjashme me 
bankat, shoqëritë e sigurimeve dhe të risigurimeve, fondet e letrave 
me vlerë dhe të gjitha shoqëritë e licencuara për të kryer veprimtari 
investimi në letrat me vlerë, edhe kur ato nuk janë të listuara në një 
bursë zyrtare letrash me vlerë;

• nga njësi ekonomike të tjera të mëdha, të palistuara në një bursë zyrtare 
letrash me vlerë, kur ato tejkalojnë kufijtë e përcaktuar nga Këshilli i 
Ministrave për të ardhurat vjetore dhe numrin e të punësuarve.

2. KUaDrI KONCEPTUaL 

2.1 KUaDrI KONCEPTUaL DhE NEvOja E TIj

Një kuadër konceptual në fushën e kontabilitetit është një pasqyrë e 
parimeve teorike përgjithësisht të pranuara, të cilat formojnë një kuadër 
referues për raportimin financiar.

Këto parime teorike janë të rëndësishme sepse sigurojnë bazat për zhvillimin 
e standardeve të reja të kontabilitetit dhe vlerësimin e atyre ekzistuese. Procesi 
i raportimit financiar lidhet me sigurimin e informacionit që është i dobishëm 
në procesin e vendimmarrjes ekonomike. Megjithëse është teorik nga natyra, 
një kuadër konceptual për raportimin financiar ka qëllime përfundimtare mjaft 
të vlefshme në praktikë.
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Nevoja e hartimit të një kuadri konceptual për përgatitjen e pasqyrave 
financiare, evidentohet nga rreziqet që mund të lindin nga mospërdorimi i 
tij për hartimin e rregullimit kontabël. Mungesa e një kuadri konceptual do 
të thotë që parimet themelore mund të përfshihen më shumë se një herë 
në standarde të ndryshme, duke sjellë në këtë mënyrë kontradikta dhe 
paqëndrueshmëri në konceptet bazë, siç janë ato të kujdesit dhe përputhjes. 
Kjo çon në pasiguri dhe ndikon mbi konceptin “e vërtetë dhe e saktë”, të 
raportimit financiar.

2.2 ParIMET PërgjIThëSIShT Të PraNUara Të KONTaBILITETIT 
(gaaP) DhE KUaDrI KONCEPTUaL

Kuptimi: Me gaaP kuptohen të gjithë rregullat, pavarësisht nga burimi i tyre, 
të cilët shërbejnë për të udhëhequr kontabilitetin. Nisur nga ky përcaktim, për një 
vend të caktuar ata mund të thuhen se përbëhen kryesisht si një kombinim i:

• ligjit kombëtar të shoqërive;
• standardeve kombëtare të kontabilitetit;
• kërkesave të bursës vendase.

Pa mohuar tre burimet e mësipërme, baza e gaaP-it për çdo vend të 
veçantë është më e gjerë dhe përfshin gjithashtu edhe burime si:

• standardet ndërkombëtare të kontabilitetit;
• kërkesat statutore në shtetet e tjera.

Në Britaninë e Madhe, gaaP, i referohet praktikave të kontabilitetit, të 
cilat shikohen si të pranueshme nga profesioni i kontabilistit. Çdo praktikë 
kontabël, e cila është e legjitimuar në rrethana sipas të cilave ajo është zbatuar 
duhet të trajtohet si gaaP. vendimi nëse një praktikë kontabël është pranuar/
legjitimuar apo jo do të varet nga një ose më shumë faktorë të mëposhtëm:

• a i merr parasysh praktika standardet e kontabilitetit, statutin apo 
prononcimet e tjera zyrtare?

• a është praktika e pandryshueshme në lidhje me nevojat e përdoruesve 
dhe me objektivat e raportimit financiar?

• a ka mbështetje të rëndësishme praktika në literaturën kontabile? a 
është zbatuar praktika nga kompani të tjera në situata të ngjashme?

• a është praktika në përputhje me konceptin thelbësor “i vërtetë dhe i 
saktë”? 1

Në ShBa, parimet e kontabilitetit të pranuara përgjithësisht (gaaP) janë 
përcaktuar si ato parime, të cilat kanë “mbështetje të rëndësishme autoritare”. 
Prandaj, llogaritë vjetore dhe pasqyrat financiare (PF) të përgatitura në përputhje 
me parimet e kontabilitetit për të cilat nuk ekziston një mbështetje e rëndësishme 
autoritare, supozohen të jenë të papërshtatshme për vendimmarrjen e 
përdoruesve. Efekti këtu është që parimet “e reja” të kontabilitetit ose ato “të 
ndryshme” nuk janë të pranueshme po të mos jenë të përshtatura nga rryma 
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e profesionit kontabël, dhe zakonisht nga organizmat hartues të standardeve 
dhe/ose nga organizmat profesionalë të kontabilitetit. Kjo pikëpamje është 
shumë më strikte sesa këndvështrimi i Britanisë së Madhe.

2.3 KUaDrI KONCEPTUaL Për PërgaTITjEN E PaSQyravE 
FINaNCIarE (PF) 

Në rrafshin ndërkombëtar për të identifikuar diferencat e ndryshme që 
ekzistojnë në ndërtimin e pasqyrave financiare (PF) si dhe për të harmonizuar 
rregullimin, standardet kontabël dhe procedurat në lidhje me përgatitjen dhe 
paraqitjen e PF, është ngarkuar IaSC. Kuadri konceptual i IaS-ve i hartuar 
nga IaSC, u miratua nga Bordi i IaSC në prill të vitit 1989 dhe u publikua në 
qershor të po këtij viti. Ky kuadër paraqet një tërësi rregullash e konceptesh 
bazë kontabël, marrëveshjesh e parimesh të tjera themelore, të cilat synojnë 
që të ndihmojnë në procesin e hartimit dhe rishikimit të standardeve kontabël, 
të ndërtimit dhe paraqitjes së pasqyrave financiare (PF) të publikueshme.

Qëllimi, statusi, objektivi, fusha e zbatimit të tij

Qëllimi: 
Kuadri konceptual shërben për të përcaktuar konceptet bazë që duhet të 

mbahen parasysh për përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare (PF) për 
përdoruesit e jashtëm. Pra, ai merr në konsideratë vetëm pasqyrat financiare 
(PF) të publikueshme e nuk rregullon dhe as jep konceptet dhe rregullat për 
pasqyra financiare të tjera, të prodhuara nga sistemi i kontabilitetit për nevoja 
të drejtimit apo të tjera.

Sipas përcaktimit të bërë nga IaSC rezulton se qëllimi i këtij kuadri është 
që:

• të ndihmojë bordin e IaSC në rishikimin e IaS-ve ekzistuese dhe në 
zhvillimin e IFrS-ve të reja;

• të ndihmojë bordin e IaSC në promovimin e harmonizimit të rregullimit 
të standardeve kontabël në lidhje me paraqitjen e pasqyrave financiare 
(PF), duke siguruar bazat për zvogëlimin e alternativave të trajtimit 
kontabël të lejuar nga një IaS;

• të ndihmojë përgatitësit e pasqyrave financiare (PF) në aplikimin e 
IaS;

• të ndihmojë audituesit në formimin e një opinioni nëse pasqyrat 
financiare (PF) janë ndërtuar konform me IaS;

• të ndihmojë përdoruesit e pasqyrave financiare (PF) që të interpretojnë 
informacionin që përmbajnë PF të përgatitura në përputhje me IaS.

Statusi:
Kuadri konceptual i përpunuar dhe emetuar nga IaSC, megjithëse paraqitet 

e publikohet së bashku me IaS, nuk është një IaS, për rrjedhojë nuk përbën 
një standard për asnjë problem të veçantë të vlerësimit apo të paraqitjes së 
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elementeve në pasqyrat financiare (PF) të publikueshme. asgjë nga trajtimet 
e këtij kuadri nuk del mbi asnjë nga IaS-të e veçanta. Kjo duhet të kuptohet 
që në ato raste, kur mund të ketë ndonjë konflikt midis trajtimit të bërë një 
problemi në IaS me trajtimin e po atij problemi në kuadrin konceptual, atëhere 
mbizotëron kërkesa dhe rregullimi i përcaktuar nga IaS.

Objektivi i Pasqyrave Financiare:
Objektivi i pasqyrave financiare (PF) është të sigurojë informacionin mbi 

pozicionin financiar, performancën dhe ndryshimet në pozicionin financiar të 
ndërmarrjes, i cili është i dobishëm për një gamë të gjerë të përdoruesve në 
marrjen e vendimeve financiare.

Shtrirja dhe ristrukturimi:  

Kuadri konceptual ka të bëjë me përcaktimin për:
• objektivat dhe përbërësit e pasqyrave financiare (PF);
• karakteristikat cilësore të pasqyrave financiare (PF);
• përkufizimet, kriteret e njohjes dhe të matjes së elementeve të pasqyrave 

financiare (PF);
• konceptet e kapitalit e të ruajtjes së tij.

2.3.1 Objektivat dhe përbërësit e pasqyrave financiare (PF) 

Pasqyrat Financiare (PF) duhet të sigurojnë dhe të japin informacion për 
të plotësuar nevojat e përdoruesve të tyre në vendimmarrjen ekonomike. 
Këtë informacion pasqyrat financiare (PF) e japin nëpërmjet dhënies së 
informacionit për:

• pozicionin financiar;
• performancën; dhe 
• ndryshimet në pozicionin financiar

Sipas kuadrit konceptual, të gjitha pjesët përbërëse të pasqyrave financiare 
(PF) të treguara më sipër duhet të shihen të ndërlidhura midis tyre, sepse ato 
reflektojnë aspekte të ndryshme të transaksioneve të njëjta ose të ngjarjeve 
të tjera. Megjithëse çdo pasqyrë siguron informacion i cili është i ndryshëm 
nga të tjerët, asnjëra prej tyre nuk duhet të shërbejë si një qëllim i vetëm 
ose të sigurojë të gjithë informacionin e nevojshëm për nevojat e veçanta të 
përdoruesve.

Pozicioni financiar paraqitet në pasqyrën e bilancit kontabël. Nëpërmjet 
pasqyrës së bilancit kontabël sigurohet informacion për gjendjen financiare 
të një shoqërie, gjendje e cila ndikohet nga:

• burimet ekonomike që ajo kontrollon;
• struktura e saj financiare;
• likuiditeti dhe aftësia e saj paguese;
• aftësia e saj për t’iu përshtatur ndryshimeve të ambientit ku ajo vepron.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

��2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ���

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

��2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ���

Performanca paraqitet në pasqyrën e të ardhurave. Informacioni në lidhje 
me performancën e një shoqërie dhe në veçanti aftësia e saj për fitim, kërkohet 
me qëllim që të vlerësohen ndryshimet e mundshme në rezervat ekonomike 
që ajo ka mundësi të kontrollojë në të ardhmen.

Ndryshimet në pozicionin financiar paraqiten në pasqyrën e flukseve të 
parasë. Informacioni në lidhje me ndryshimet në gjendjen financiare të një 
shoqërie është i dobishëm, me qëllim që të vlerësohet aktiviteti i saj investues, 
financues dhe operativ gjatë periudhës raportuese.

2.3.2 Supozimet bazë dhe karakteristikat cilësore të Pasqyrave Financiare

Supozimet bazë
Në kuadrin konceptual, rregullat që duhet të mbahen parasysh për 

ndërtimin e pasqyrave financiare (PF) që të plotësojnë kërkesat e nevojat e 
përdoruesve të tyre, paraqiten në formën e dy supozimeve bazë për ndërtimin 
e pasqyrave financiare (PF)  si dhe të katër cilësive kryesore që duhet të 
plotësojë informacioni i siguruar nga pasqyrat financiare (PF) vjetore, të 
publikueshme për këtë qëllim. Dy supozimet bazë shpesh njihen si parimet 
themelore që janë:

a. Kontabiliteti mbi baza rritëse (accrual basis).

Sipas këtij supozimi, efektet e transaksioneve dhe të ngjarjeve të tjera 
njihen kur ato ndodhin (dhe jo kur paratë apo ekuivalente të saj merren ose 
paguhen) dhe ato regjistrohen në regjistrimet kontabël, dhe pasqyrohen në 
pasqyrat financiare të periudhës me të cilën ato lidhen. 

Pra, kuadri konceptual nuk mbulon rregullat e parimet e ndërtimit të 
pasqyrave financiare, të ndërtuara mbi baza monetare por vetëm të atyre të 
ndërtuara mbi baza rritëse.

b. vijimësia (going concern).

Sipas kuadrit konceptual, pasqyrat financiare (PF) përgatiten mbi supozimin 
që njësia është në vijimësi dhe që do të vazhdojë operacionet e saj për një 
të ardhme të parashikueshme. Kuadri nuk përcakton zgjatjen e periudhës së 
“ardhme të parashikueshme”. ajo përcaktohet në IaS 1, sipas të cilit periudha 
optimale është 12 muaj nga data e ndërtimit të Pasqyrave Financiare.

Sipas këtij kuadri, vijimësia ka të bëjë me faktin që njësia nuk ka as 
qëllimin dhe as nevojën që të likuidojë ose të zvogëlojë materialisht shkallën 
e operacioneve të saj. 

Karakteristikat cilësore të pasqyrave financiare (PF). 

Në kuadrin konceptual të IaS, përcaktohen katër karakteristika cilësore bazë 
që janë: kuptueshmëria, rëndësia, besueshmëria dhe krahasueshmëria.
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Në vijim jepet një trajtim shumë i shkurtër i këtyre karakteristikave 
cilësore:

a. Kuptueshmëria: Sipas kësaj cilësie informacioni i pasqyrave financiare 
(PF) duhet të jetë i kuptueshëm thjesht dhe shpejt nga përdoruesit. Kjo 
varet jo vetëm nga paraqitja thjesht dhe kuptueshëm e informacionit por 
edhe nga aftësitë e përdoruesve, nga njohja e biznesit dhe kontabilitetit 
si dhe nga durimi e dëshira për të studiuar me kujdes informacionin. 
Por, fakti që një informacion nuk është i thjeshtë për t’u kuptuar nga 
përdoruesit, nuk do të thotë patjetër që ai të mos paraqitet automatikisht 
në pasqyrat financiare (PF). Nëse hartuesit e pasqyrave financiare (PF) e 
gjykojnë të rëndësishme që t`i ndihmojnë përdoruesit në vendimmarrje, 
ai duhet të paraqitet në pasqyrat financiare (PF) pavarësisht nga shkalla 
e vështirësisë.

b. rëndësia: Informacioni i pasqyrave financiare (PF) ka cilësinë e të qenurit 
i rëndësishëm kur ai ndikon vendimet ekonomike të përdoruesve, duke 
i ndihmuar ata të vlerësojnë ngjarjet e kaluara, të tashme e të ardhme. 
rëndësia e informacionit varet nga natyra e tij. Për shembull,ekspozimi 
i segmenteve të reja të prodhimit mund të ndihmojë në vlerësimin e 
rrezikut. Por, rëndësia e informacionit shpesh varet jo vetëm nga natyra 
por edhe nga shkalla e materialitetit të  tij. Sipas kuadrit konceptual, 
një informacion është material në ato raste kur, nëse ai lihet pas dore 
apo paraqitet në mënyrë të shtrembëruar, atëhere mund të influencojë 
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të pasqyrave 
financiare.

c. Besueshmëria: Informacioni i pasqyrave financiare (PF) ka cilësinë e 
besueshmërisë, kur është i lirë nga gabimet materiale dhe paragjykimet 
e hartuesit të tij. Besueshmëria e informacionit, si karakteristikë cilësore 
e tij, varet nga zbatimi i parimeve që vijojnë:

• paraqitja e sinqertë;
• thelbi mbi formën;
• paanshmëria;
• kujdesi;
• plotësia.

Pa nënvlerësuar parimet e mësipërme, parimi i kujdesit është mjaft i 
rëndësishëm. Sipas kuadrit konceptual, zbatimi i kujdesit në ndërtimin 
e pasqyrave financiare (PF) nuk lejon krijimin e rezervave të fshehura ose 
provigjone të tepërta, nënvlerësimin e aktiveve dhe të të ardhurave apo 
mbivlerësimin e detyrimeve dhe të shpenzimeve.

d. Krahasueshmëria: Informacioni i pasqyrave financiare (PF) duhet të 
jetë i tillë që t’iu sigurojë përdoruesve mundësinë e krahasimit të tij në 
periudha të ndryshme. Kjo u shërben atyre që të identifikojnë tendencën 
në pozicionin e saj financiar dhe të performancës. Krahasueshmëria 
lidhet me qëndrueshmërinë e zbatimit të politikave e metodave kontabël 
në kohë të ndryshme, në ndërtimin e pasqyrave financiare (PF). Këto 
politika edhe mund të ndryshojnë nga shoqëria, por me kusht që ajo 
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të japë shpjegimet e duhura në lidhje me politikat dhe metodat e reja 
të përdorura si dhe me efektin që ato kanë shkaktuar në pasqyrat 
financiare (PF). Për të siguruar krahasueshmërinë e informacionit është e 
domosdoshme që të jepen në anekset e Pasqyrave Financiare, politikat 
kontabile të përdorura nga shoqëria për ndërtimin e tyre.

2.3.3 Përkufizimet, kriteret e njohjes dhe vlerësimi i elementeve të 
pasqyrave financiare (PF).

Përkufizimet dhe kriteret e njohjes

Përkufizimet Kriteri i njohjes
aktivet

Një aktiv është:
• një burim i kontrolluar nga shoqëria;
• si rezultat i ngjarjeve të shkuara;
• nga të cilat priten të hyjnë në shoqëri përfitime të ardhme.

Një aktiv njihet në bilanc kur plotësohen kushtet:
• është e mundur që përfitimi i ardhshëm ekonomik të hyjë në 

shoqëri;
• ai ka një kosto ose vlerë që mund të matet me saktësi.

Detyrimet

Një detyrim është:
• një detyrim i tanishëm i shoqërisë;
• i lindur nga ngjarje të kaluara;
• shlyerja e të cilit do të sjellë si rezultat një dalje nga shoqëria, 

të burimeve që përmbajnë përfitime ekonomike.

Një detyrim njihet në bilanc kur plotësohen kushtet:
• është e mundur që një dalje e burimeve të cilat mbartin 

përfitime ekonomike, do të rezultojë nga shlyerja e një 
detyrimi aktual;

• shuma në të cilën shlyerja do të zërë vend mund të matet në 
mënyrë të besueshme.

Kapitali i vet
Kapitali neto, është pjesa e mbetur e interesit në aktivet e 
shoqërisë pasi janë zbritur të gjitha detyrimet. aktivet – Detyrimet
Të ardhurat

Të ardhurat janë:
• rritje të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës kontabile në 

formën e:
të hyrave;
rritjeve të aktiveve; ose 
uljes së detyrimeve.

Të ardhurat njihen në pasqyrën e të ardhurave kur:
• ka lindur një rritje në përfitimet ekonomike të ardhshme të 

cilat janë të lidhura me një rritje në aktive ose me një pakësim 
në detyrime;

• rritja në përfitimet ekonomike të mund të matet në mënyrë të 
besueshme.

Shpenzimet

Shpenzimet  janë:
• zvogëlimet në përfitimet ekonomike gjatë periudhës kontabile 

në formën e:
daljes;
konsumimit të aktiveve; ose 
lindjes së detyrimeve.

Shpenzimet njihen në pasqyrën e të ardhurave kur:
• shfaqet një rënie në përfitimet ekonomike të ardhme të lidhura 

me një rënie në një aktiv ose një rritje të një detyrimi;
• kjo rënie në përfitimet ekonomike mund të matet në mënyrë 

të besueshme.

vlerësimi i elementeve të pasqyrave financiare (PF) 

Në kuadrin konceptual përcaktohet që vlerësimi (matja) është procesi i 
përcaktimit të shumave monetare me të cilat elementet e pasqyrave financiare 
duhet të njihen dhe të vendosen në bilanc ose në pasqyrën e të ardhurave.

Metodat bazë të vlerësimit që përcaktohen në kuadrin konceptual janë:

a. Kostoja historike. Sipas kësaj metode aktivet regjistrohen me shumën 
e parave dhe të ekuivalenteve të tyre të paguara ose vlerën e këmbimit 
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(e besueshme) të konsideratës (kundërpartisë) së dhënë për të marrë 
aktivet në kohën e marrjes. Detyrimet regjistrohen me shumën e 
parave të marra në këmbim për detyrimin e tyre ose në disa rrethana 
(për shembull, tatimet e të ardhurave), me shumën e parave ose të 
ekuivalenteve të tyre, që pritet të paguhen për të plotësuar detyrimin 
gjatë ecurisë normale të biznesit.

b. Kostoja aktuale. Sipas të cilës aktivet mbarten në bilanc me shumën 
e parave ose të ekuivalenteve të tyre që do të duhej të paguheshin 
nëse një aktiv i njëjtë ose një ekuivalent i tij do të merrej aktualisht. 
Detyrimet mbarten në bilanc në një shumë të pazbritur të parave dhe 
të ekuivalenteve të tyre, që do të mund të kërkoheshin për të shlyer 
një detyrim aktual.

c. vlera e realizueshme (e shlyerjes). Sipas kësaj metode kërkohet që 
aktivet të mbarten në bilanc me shumën e parave dhe të ekuivalenteve 
të tyre, që do të mund të merreshin nga shitja e aktiveve gjatë një procesi 
shitjeje normale. Detyrimet mbarten me vlerën e tyre të shlyerjes, e 
cila është sa shumat e pazbritura të parave dhe, ekuivalenteve të tyre, 
që pritet të paguhen për të plotësuar detyrimet gjatë ecurisë normale 
të biznesit.

d. vlera aktuale. Sipas kësaj metode aktivet mbarten në bilanc me vlerën 
aktuale të diskontuar të hyrjeve neto të ardhme të parave, të cilat 
pritet që të prodhohen nga elementi i aktivit gjatë ecurisë normale 
të biznesit. Detyrimet mbarten në bilanc me vlerën aktuale të daljeve 
neto të ardhme të parave, të cilat priten ose kërkohen për të shlyer 
detyrimet gjatë ecurisë normale të biznesit.

2.3.4 Koncepti i kapitalit dhe koncepti i mirëmbajtjes së kapitalit

Në kuadrin konceptual jepen dy koncepte bazë në lidhje me kapitalin:

• koncepti financiar i kapitalit;
• koncepti fizik i kapitalit.

Koncepti financiar i kapitalit si për shembull paratë e investuara ose fuqia 
blerëse e investuar, është sinonim me aktivet neto ose me kapitalin e vet të 
njësisë. Ky koncept përdoret nga shumica e njësive në procesin e përgatitjes 
së pasqyrave financiare.

Koncepti fizik i kapitalit si për shembull, aftësia operuese, përfshin 
mundësitë produktive ku bazohet njësia, për shembull në njësitë e produkteve 
të prodhuara për një ditë.

Koncepti i ruajtjes së kapitalit ka të bëjë me atë se si një njësi përcakton 
kapitalin, të cilin ajo kërkon që të mbajë. Kjo siguron lidhjen midis konceptit 
të kapitalit dhe konceptit të fitimit, sepse ajo siguron pikën e referimit nga e 
cila llogaritet fitimi. ajo është një parakusht për dallimin midis kthimit nga 
kapitali të një njësie dhe kthimit të kapitalit të saj. vetëm hyrjet e aktiveve më 
të larta sesa shuma e nevojshme për të ruajtur kapitalin mund të konsiderohen 
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si fitim dhe kështu, edhe si një kthim nga kapitali. Pra, përfitimi është shuma 
që mbetet pas zbritjes së shpenzimeve nga të ardhurat.

Koncepti i ruajtjes së kapitalit kërkon përdorimin e konceptit të bazës së 
kostos aktuale të matjes. Koncepti financiar i ruajtjes megjithatë, nuk kërkon 
përdorimin të ndonjë marrëveshjeje të veçantë të matjes.

Sipas konceptit të ruajtjes së kapitalit financiar, ku kapitali përcaktohet në 
termat e njësisë monetare nominale, fitimi paraqet rritjen e kapitalit në para 
nominale gjatë periudhës. Kështu, rritjet në çmimet e aktiveve të mbajtura gjatë 
periudhës të cilat i referohen në mënyrë konvencionale si rritje të mbajtura 
(gains), janë në koncept fitime. Megjithatë, ato mund të mos njihen si të tilla 
derisa aktivet të jenë shitur në një transaksion këmbimi.

Sipas konceptit të ruajtjes së kapitalit fizik, ku kapitali përcaktohet në termat 
e kapacitetit prodhues fizik, fitimi përfaqëson rritjen në kapital gjatë periudhës. 
Të gjitha ndryshimet e çmimeve që ndikojnë në aktivet e detyrimet e njësisë 
shikohen si ndryshime në vlerësimin e kapacitetit prodhues fizik të saj; pra ato 
trajtohen si rregullime të ruajtjes së kapitalit, të cilat janë pjesë e kapitalit dhe 
jo si fitim.

Zgjedhja e metodës së matjes dhe koncepti i ruajtjes së kapitalit do të 
përcaktojnë modelin kontabël të përdorur në përgatitjen e pasqyrave financiare. 
Modele të ndryshme kontabël shfaqin shkallë të ndryshme të rëndësisë dhe 
të besueshmërisë prandaj, ashtu si në fusha të tjera, administrimi duhet të 
kërkojë që të gjejë një ekuilibër midis rëndësisë e besueshmërisë.

3. IFrS 1: “aDOPTIMI Për hErë Të Parë I STaNDarDEvE 
NDërKOMBëTarE Të raPOrTIMIT FINaNCIar”

Objektivat 
IFrS 1. aplikimi për herë të parë i IFrS, përcakton procedurat që duhet 

të ndjekë një kompani kur zbaton për herë të parë IFrS për përgatitjen e 
pasqyrave të saj financiare. 

Përkufizimi i “zbatimit për herë të parë”
Një zbatues për herë të parë është një kompani e cila, për herë të parë, 

shpreh në mënyrë të qartë dhe pa rezerva që pasqyrat financiare janë të 
përgatitura në përputhje të plotë me IFrS. 

Një kompani zbaton për herë të parë IFrS nëse, në vitin paraardhës, ka 
përgatitur pasqyrat financiare sipas IFrS vetëm për qëllime të administrimit 
të brendshëm, për aq kohë sa këto pasqyra financiare nuk i janë prezantuar 
pronarëve apo palëve të treta si investitorë apo kreditues. Nëse, për 
arsye të ndryshme, kompania në vitet e kaluara ka prezantuar tek palët e 
interesuara jashtë kompanisë, pasqyra financiare në përputhje me IFrS, 
atëhere kompania konsiderohet si zbatuese e IFrS-ve dhe nuk aplikohet 
IFrS 1.
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Një kompani, gjithashtu mund të quhet si zbatuese për herë të parë nëse, 
në vitet paraardhëse, pasqyrat financiare të publikuara shprehin: 

• përputhje me disa por jo me të gjitha IFrS; 
• një rakordim (rikonsilim) të të dhënave sipas gaaP të mëparshme dhe 

IFrS. (gaaP të mëparshme nënkuptojnë gaaP që një kompani ka 
ndjekur direkt para se të zbatonte IFrS.) 

gjithsesi, një kompani nuk konsiderohet se zbaton për herë të parë standardet 
nëse, në vitin paraardhës, pasqyrat e publikuara financiare shprehin: 

• përputhje me IFrS, por raporti i auditorëve shpreh një opinion të 
kualifikuar në lidhje me përputhjen me IFrS;

• përputhje me gaaP dhe IFrS njëkohësisht. 

Data efektive e IFrS 1 
IFrS 1 aplikohet për përgatitjen e pasqyrave financiare për herë të parë 

sipas IFrS, për një periudhë që fillon me 1 janar 2004 apo pas kësaj periudhe. 
rekomandohet edhe aplikim më i hershëm. 

Një mbikëqyrje për kompanitë që zbatojnë për herë të parë IFrS-të në 
pasqyrat financiare vjetore për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2005.

1.  Politikat kontabël. Zgjedh politikat kontabël bazuar në IFrS në fuqi 
në 31 dhjetor 2005. (Drafti I IFrS 1 propozon që një kompani mund 
të përdorë IFrS-të që ishin në fuqi gjatë periudhave të kaluara, sikur 
kompania të kishte përdorur gjithmonë IFrS. Ky opsion nuk është 
përfshirë në standardin përfundimtar.)

2.  Periudhat e raportimit IFrS. Përgatiten pasqyrat financiare minimalisht 
për vitet 2005 dhe 2004, dhe ripasqyrohen në retrospektivë bilancet 
e fillimit të vitit (fillimi i periudhës së parë për të cilën janë prezantuar 
pasqyra financiare plotësisht të krahasueshme) duke zbatuar IFrS-të 
në fuqi në 31 dhjetor 2005. 

a. Meqenëse IaS 1 kërkon që të prezantohen pasyrat financiare në baza 
të krahasueshme për të paktën një vit paraardhës, atëhere bilanci i 
çeljes do të jetë të paktën 1 janar 2004, nëse jo edhe më parë.

b. Nëse një zbatues për herë të parë në 31 dhjetor 2005, raporton disa 
të dhëna financiare (por jo plotësisht pasqyrat financiare) në bazë të 
IFrS për periudha para vitit 2004, si plotësim të pasqyrave financiare 
për vitet 2004 dhe 2005, kjo nuk e ndryshon faktin që bilanci i hapjes 
sipas IFrS është 1 janar 2004.

Sistemime të domosdoshme për të lëvizur nga gaaP të mëparshme në 
IFrS, për shkak të zbatimit për herë të parë.

1.  Nxjerrja jashtë bilancit e disa mjeteve dhe detyrimeve të vjetra. Kompania 
duhet të eliminojë nga bilanci i hapjes disa mjete dhe detyrime të 
mbajtura sipas gaaP të mëparshme, nëse ato nuk cilësohen si të tilla 
sipas IFrS. Për shembull: 
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a. aS 38 nuk lejon njohjen e shpenzimeve sa më poshtë nëse lidhen me 
një mjet të paprekshëm (intangible asset): 

• faza e kërkimeve;
• faza e përgatitjes (start-up), si dhe kostot e shkaktuara para fillimit të 

veprimit;
• trainimet;
• reklamat dhe promocionet;
• zhvendosjet dhe rishpërndarjet.

Nëse gaaP të mëparshme, të përdorura nga kompania i njihnin këta zëra 
si asete, ata duhet të eliminohen në bilancin e hapjes sipas IFrS. 

b. Nëse gaaP të mëparshme, të përdorura nga kompania, lejonin 
rrjedhshmërinë (accrual) e detyrimeve në “rezerva të përgjithshme”, 
ristrukturimi, humbjet operative të ardhshme apo zëra të ngjashëm, 
që nën IaS 37 nuk përmbushin kriteret për njohje si provigjone, këto 
eliminohen në bilancin e hapjes IFrS.

c. Nëse gaaP të mëparshme, të përdorura nga kompania lejonin njohjen 
e rimbursimeve dhe aktivet “me kusht” (contingent) që nuk janë të 
sigurta, këto eliminohen nga bilanci i hapjes IFrS. 

2.  Njohja e disa mjeteve dhe detyrimeve të reja. Në të kundërt, kompania 
duhet të njohë të gjitha mjetet dhe detyrimet që janë të domosdoshme 
të njihen në bazë të IFrS edhe nëse nuk janë njohur kurrë si të tilla në 
bazë të gaaP. Për shembull:

a. IaS 39 kërkon njohjen e të gjitha derivativeve si mjete dhe detyrime 
financiare, përfshirë dhe derivativet e ndërmjetme. Këto nuk njihen 
nga shumë gaaP të vendeve të ndryshme. 

b.  IaS 19 kërkon që kompania të njohë detyrimet e veta, që lindin si 
plane përfitimesh të caktuara. Këtu nuk përfshihen vetëm detyrimet 
për pensione por gjithashtu, detyrimet mjekësore dhe për jetën, për 
pushimet, për përfundimin e kontratës, si dhe për kompensime të 
ngjashme. Në rastin e një plani  “over-funded”, do të kemi të bëjmë 
me një aktiv përfitimesh të përcaktuara.  

c. IaS 37 kërkon njohjen e provigjoneve si detyrime. Shembuj të tillë mund 
të jenë: detyrimet e një kompanie për ristrukturim, për kontrata me 
probleme, për zhdëmtimet, për rialokime të pjesshme, për garancitë, 
si dhe për çështjet gjyqësore. 

d. aktivet dhe pasivet në lidhje me taksat e shtyra duhet të njihen në 
përputhje me IaS 12. 

3.  riklasifikimi. Kompania duhet të riklasifikojë bilancin e hapjes për vitin 
e kaluar, të përgatitur në bazë të gaaP, sipas klasifikimeve përkatëse 
të IFrS. Shembuj: 

a. IaS 10 nuk lejon klasifikimin e dividentëve të deklaruar apo të 
propozuar pas datës të bilancit si detyrime në datën e bilancit. Në 
bilancin e hapjes sipas IFrS ato do të riklasifikohen si një zë i fitimit të 
mbajtur (ratained earnings).

b. Nëse gaaP të përdorura nga kompania në të kaluarën lejonin që 
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aksionet e thesarit (aksionet e vetë kompanisë që ajo i ka blerë) të 
raportohen si mjete, ato do të riklasifikohen si një përbërës i kapitalit 
sipas IFrS-ve. 

c. Zërat e klasifikuar si mjete të paprekshme (të patrupëzuara) të 
përcaktuar në një kombinim biznesesh që raportojnë sipas gaaP 
të mëparshme, mund të kërkohet të klasifikohen si emër i mirë 
(goodwill) në përputhje me IaS 22, meqënëse ata nuk përmbushin 
kriteret për një mjet të paprekshëm në IaS 38. Por, gjithashtu e 
kundërta mund të jetë e vërtetë në disa raste. Këto objekte duhet të 
riklasifikohen. 

d. IaS 32 ka disa kritere për klasifikimin e instrumenteve si detyrime apo 
kapital financiar. Kështu, aksionet e preferueshme të detyruara për t`u 
shkëmbyer si dhe aksionet e thirrshme që mund të jenë klasifikuar si 
kapital sipas gaaP,  duhet të riklasifikohen si detyrime në bilancin e 
hapjes sipas IFrS. 

• vihet re që IFrS 1 bën një përjashtim nga provigjonet e “split-accounting” 
të IaS 32. Nëse pjesa e detyrimit të një instrumenti financiar të përbërë, 
nuk ekziston më në datën e bilancit të hapjes sipas IFrS, kompania nuk 
është e detyruar të riklasifikojë si kapitale të tjera (nga fitimi i mbajtur) 
pjesën fillestare të kapitalit të instrumentit të përbërë. 

e. Parimi i riklasifikimit duhet të aplikohet për qëllime të raportimit të 
segmentuar në IaS 14.

f. Qëllimi i konsolidimit mund të ndryshojë në varësi të përputhjes së 
kërkesave gaaP të mëparshme me ato të IaS 27. Në disa raste, IFrS 
do të kërkojnë pasqyra financiare të konsoliduara edhe nëse nuk ishin 
të nevojshme më parë. 

g. Disa netime të mjeteve dhe detyrimeve apo të ardhurave dhe 
shpenzimeve që ishin të lejueshme nën gaaP të mëparshme, mund të 
mos lejohen më sipas IFrS. 

4.  Matja. Parimi kryesor i matjes - ekzistojnë disa përjashtime të 
rëndësishme të shprehura më poshtë - është aplikimi i IFrS në matjen 
e të gjitha mjeteve dhe detyrimeve të njohura. Pra, nëse një kompani 
zbaton për herë të parë IFrS në pasyrat financiare vjetore për fundvitin 
31 dhjetor 2005, në përgjithësi duhet të përdorë parimet e matjes në 
fuqi sipas IFrS në datën 31 dhjetor 2005. 

5.  rregullimet e nevojshme për të kaluar nga gaaP të mëparshme tek 
IFrS në momentin e zbatimit për herë të parë.  Këto duhet të njihen 
direkt në fitimet e mbajtura apo në zëra të tjerë të përshtatshëm të 
kapitalit, në datën e transferimit tek IFrS.  

Si të njohim këto sistemime të kërkuara për të kaluar nga gaaP tek IFrS?  

Sistemimet e nevojshme për të kaluar nga gaaP tek IFrS në zbatimin për 
herë të parë të tyre, duhet të njihen direkt në fitimet e mbajtura ose nëse është 
e përshtatshme, në një kategori tjetër të kapitalit në datën e kalimit në IFrS. 

Përjashtime nga parimi kryesor i matjes në IFrS 1 
1.  Përjashtime opsionale. Ekzistojnë disa përjashtime të rëndësishme 

në lidhje me parimet kryesore të pasqyrimit dhe matjes, të shprehura 
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më poshtë. Këto përjashtime janë individualisht opsionale, jo të 
detyrueshme: 

Kombinimet e biznesit që kanë ndodhur përpara datës së bilancit të 
hapjes. 

a.  Një kompani mund të mbajë kontabilitetin sipas gaaP të mëparshme, 
domethënë të mos ripasqyrojë: 

• bashkimet e mëparshme apo emrin e mirë të zbritur nga rezervat;
• vlerën e mbartur të mjeteve dhe detyrimeve të njohura në datën e 

blerjes apo të bashkimit;
• si ishte përcaktuar fillimisht emri i mirë.
b.  IFrS 1 përfshin një aneks që shpjegon se si një zbatues për herë të 

parë duhet të raportojë për bashkimin e biznesit që ka ndodhur para 
kalimit në IFrS. 

c.  Pavarësisht nëse dëshiron të realizojë apo jo, kompania mund të 
zgjedhë të ripasqyrojë të gjithë kombinimin e biznesit, duke filluar që 
nga data që zgjedh para datës së bilancit të hapjes. 

d.  Në çdo rast, kompania duhet të realizojë një test fillestar të aftësisë 
mospaguese sipas IaS 36, të emrit të mirë të mbetur në bilancin e 
hapjes sipas IFrS, pasi të ketë riklasifikuar mjetet e paprekshme tek 
emri i mirë (në rastet e nevojshme).

Pasuritë, toka dhe pajisjet, mjetet e paprekshme dhe pasuritë e investueshme 
të mbajtura me modelin e kostos. 

a.  Këto mjete mund të maten me “fair value” në datën e bilancit të hapjes 
sipas IFrS (ky opsion aplikohet për mjetet e paprekshme vetëm nëse 
ekziston një treg aktiv). vlera e saktë (fair value) kthehet në “koston 
e besueshme”, duke shkuar drejt modelit të kostos në IFrS. (Kosto e 
besueshme-Deemed cost, është një shumë e përdorur si një zëvendësuese 
për koston apo koston e zhvlerësuar në një datë të dhënë.)

b.  Nëse, para datës së hartimit për herë të parë të bilancit sipas IFrS-ve, 
kompania ka bërë vlerësimin e ndonjë mjeti sipas gaaP të mëparshme, 
me vlerën e saktë (fair value) apo me koston e axhustuar sipas çmimit, 
atëhere kjo shumë e rivlerësuar do të përbëjë edhe koston e besueshme 
të mjetit sipas IFrS. 

c.  Nëse, para datës së hartimit për herë të parë të bilancit sipas IFrS-ve, 
kompania ka bërë një rivlerësim të vetëm të mjeteve dhe detyrimeve 
me vlerën e saktë, për shkak të privatizimit apo fillimit të një oferte 
publike, dhe kjo shumë e rivlerësuar bëhet kosto e besueshme sipas 
gaaP të mëparshme, kjo shumë (e sistemuar për çdo zhvlerësim apo 
amortizim në vazhdim apo paaftësi kthimi) do të vazhdojë të përbëjë 
koston e besueshme edhe pas adoptimit të IFrS. 

IaS 19 – Përfitimet e punonjësve: fitim – humbjet aktuariale

Një kompani mund të zgjedhë të njohë gjithë fitim - humbjet aktuariale 
progresive për të gjitha planet me përfitime të përcaktuara, në datën e 
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hapjes së bilancit sipas IFrS (domethënë, të rivendosë çdo korridor të njohur 
sipas gaaP në zero), edhe nëse zgjedh të përdorë tek IaS 19 trajtimin sipas 
korridorit për fitim – humbjet aktuariale, që rrjedhin pas zbatimit për herë të 
parë të IFrS. Nëse një kompani nuk zgjedh të zbatojë këtë model, duhet të 
ripasqyrojë të gjitha planet me përfitime të përcaktuara sipas IaS 19, që nga 
krijimi i këtyre planeve (të cilat mund të ndryshojnë nga data efektive për IaS 
19). 

IaS 21 – rezervat e këmbimit të akumuluara.

Një kompani mund të zgjedhë të njohë të gjitha rregullimet e këmbimit 
që rrjedhin nga konvertimi i pasqyrave financiare të kompanive të huaja, në 
fitim – humbje të akumuluar në datën e bilancit sipas IFrS-ve (domethënë, t`i 
ripasqyrojë rezervat nga këmbimi, të përfshira në zërin e kapitalit sipas gaaP 
të mëparshme, në nivelin zero). Nëse kompania zgjedh këtë model, fitimi apo 
humbja në vlerësimet e mëvonshme të njësisë së huaj do të sistemohen vetëm 
nëpërmjet sistemimeve të këmbimit të akumuluara, të krijuara pas hapjes së 
bilancit sipas IFrS. Nëse kompania nuk zgjedh të përdorë këtë model, duhet 
të ripasqyrojë rezervat nga këmbimet në valutë të huaj që nga momenti i 
blerjes apo i krijimit të tyre. 

2.  Përjashtime të detyrueshme. Ekzistojnë gjithashtu edhe tre përjashtime 
të rëndësishme përsa i përket parimeve të përgjithshme të matjes dhe 
ripasqyrimit, të cilat përshkruhen më poshtë, dhe që janë të detyrueshme 
për kompanitë dhe jo opsionale. Këto janë: 

IaS 39 – Nxjerrja jashtë bilancit e instrumenteve financiare. 

Një zbatues për herë të parë i IFrS-ve nuk është i lejuar të njohë mjetet apo 
detyrimet financiare që janë nxjerrë jashtë bilancit sipas gaaP të mëparshme, 
në një vit financiar që fillon para 1 janarit 2001 (data efektive e IaS 39). Ky 
përjashtim është në përputhje me IaS 39.172(a). 

IaS 39 – Kontabiliteti i instrumenteve mbrojtëse (Hedge accounting)

Kushtet në IaS 39.122-152 që një marrëdhenie mbrojtjeje të kualifikohet 
si kontabilizim i instrumenteve mbrojtëse, aplikohen edhe në datën e hapjes 
së bilancit sipas IFrS. Praktikat ekzistuese “hedge accounting”, nëse ka, të 
përdorura në periudhat para datës së hapjes së bilancit sipas IFrS, nuk duhet 
të ndryshohen në retrospektivë. Kjo është në përputhje me IaS 39.172(b). 
Disa sistemime mund të jenë të nevojshme për të përllogaritur marrëdhëniet 
ekzistuese hedging, të regjistruara sipas gaaP të mëparshme në datën e 
hapjes së bilancit sipas IFrS.  

Informacioni që duhet përdorur në përgatitjen e parashikimeve IFrS në 
retrospektivë. 

Në përgatitjen e parashikimeve në retrospektivë në përputhje me IFrS, 
kompania duhet të përdorë burimet dhe supozimet që janë përdorur në 
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parashikimet sipas gaaP të mëparshme, në periudhat para kalimit tek IFrS, 
duke u siguruar që këto burime dhe supozime janë në përputhje me IFrS. 
Kompania nuk është e lejuar të përdorë informacione që janë siguruar pas 
parashikimeve të bëra sipas gaaP të mëparshme, përveçse për të korrigjuar 
ndonjë gabim. 

Ndryshime në paraqitjen e shënimeve. 

Për shumë kompani, do të shtohen shënime të reja për publikim, të cilat 
nuk ishin të domosdoshme sipas gaaP të mëparshme (ndoshta segmentimi 
i informacioneve, fitimet për aksion, angazhimet dhe vlera e saktë e të gjitha 
instrumenteve financiare) dhe disa publikime që kërkoheshin edhe nga gaaP 
të mëparshme, do të detajohen më shumë (për shembull, shënimet mbi palët 
e lidhura).

Prezantimi i disa të dhënave financiare për periudhat para bilancit të parë 
sipas IFrS. 

IaS 1 kërkon vetëm një vit të plotë pasqyrash financiare të krahasueshme. 
Nëse një zbatues për herë të parë, dëshiron të prezantojë disa informacione 
financiare për periudha para datës së hapjes së bilancit sipas IFrS, nuk 
është e domosdoshme të përshtasë këto informacione me IFrS. Përputhja e 
informacioneve financiare të mëparshme me IFrS është fakultative. 

Nëse kompania zgjedh të prezantojë disa informacione financiare 
të mëparshme, bazuar në gaaP të mëparshme dhe jo në IFrS, duhet të 
theksojë në prezantimin e tyre se nuk janë në përputhje me IFrS dhe, për 
më tepër, duhet të prezantojë natyrën e sistemimeve kryesore që do ta bënin 
këtë informacion të jetë në përputhje me IFrS. Këto shënime kanë natyrë 
përshkruese dhe jo sasiore. 

Natyrisht, nëse kompania zgjedh të prezantojë më shumë se një vit krahasues 
për pasqyrat financiare në momentin e zbatimit të IFrS, kjo do ta ndryshojë 
datën e bilancit të hapjes sipas IFrS. 

Prezantimet në paqyrat financiare për zbatuesit për herë të parë.

IFrS 1 kërkon prezantimin e shënimeve që shpjegojnë se si kalimi nga 
gaaP të mëparshme në IFrS, ka ndikuar në pozicionin financiar të kompanisë 
që raporton, në performancën financiare, si dhe në rrjedhën e cash-it. Kjo 
përfshin: 

a. rakordimin e kapitalit të raportuar sipas gaaP të mëparshëm me atë 
sipas IFrS njëkohësisht (a) në datën e hapjes së bilancit sipas IFrS; dhe 
(b) në datën e periudhës së fundit raportuese sipas gaaP të mëparshme. 
Për një kompani që zbaton IFrS për herë të parë në pasqyrat financiare 
të 31 dhjetorit 2005, rikonsilimi duhet të bëhet për 1 janarin 2004 dhe 
31 dhjetorin  2004. 

b. rakordimin e fitim/humbjeve për periudhën e fundit raportuese sipas 
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gaaP të mëparshme me fitim/humbjet sipas IFrS për të njëjtën 
periudhë.  

c.  Shpjegimin e sistemimeve materiale që janë bërë, në zbatimin për herë 
të parë të IFrS në bilanc, në pasqyrën e rezultatit dhe në pasqyrën cash 
flow.

d. Nëse evidentohen gabime në pasqyrat financiare sipas gaaP të 
mëparshme, për periudhën e kalimit nga gaaP në IFrS, këto gabime 
duhet të prezantohen në mënyrë të ndarë. 

Prezantim të çdo ndryshimi të ardhshëm në IFrS 

Nëse një kompani do të fillojë të zbatojë IFrS për herë të parë në pasqyrat 
financiare të fundvitit 31 dhjetor 2005, disa shënime janë të domosdoshme 
që në pasqyrat financiare të ndërmjetme para 31 dhjetor 2005, por vetëm 
në pasqyrat financiare të hartuara në përputhje me IaS 34. Pra, në raportet 
e ndërmjetme që paraprijnë pasqyrat financiare të vitit ku janë zbatuar për 
herë të parë IFrS, kërkohen informacione shpjeguese dhe një rikonsilim. Ky 
informacion përfshin ndryshimet në politikat kontabël krahasuar me ato sipas 
gaaP të mëparshme.

Përputhja në raportet e ndërmjetme në vitin e zbatimit për herë të parë të 
IFrS.  

Një kompani që zbaton për herë të parë IFrS në pasqyrat financiare për 
fundvitin 31 dhjetor 2005, duhet të aplikojë IFrS 1 në raportet financiare 
të ndërmjetme në vitin që mbaron në 31 dhjetor 2005, nëse raportet e 
ndërmjetme janë përshkruar në përputhje me IFrS. Nuk është e domosdoshme 
të zbatohen IFrS 1, nëse këto raporte të ndërmjetme janë përshkruar në 
përputhje me gaaP të mëparshme.

Zbatimi i IFrS në data të ndryshme për investuesin dhe për kompaninë ku 
investohet.

Një kompani prind apo investuese mund të bëhet zbatuese për herë të parë, 
më parë në kohë apo pas filialeve, shoqërive apo kompanive me pjesëmarrje 
të përbashkët. Në këtë rast, IFrS 1 aplikohet si më poshtë: 

a.  Nëse filiali ka zbatuar IFrS në pasqyrat financiare të njësisë përpara se 
grupi të cilit i përket t`i zbatojë në konsolidimin e pasqyrave financiare, 
data e zbatimit për herë të parë të IFrS për filialin do jetë data e 
zbatimit prej saj të IFrS dhe jo data kur kompania mëmë, konsolidon 
pasqyrat financiare sipas IFrS. gjithsesi, grupi duhet të përdorë matjet 
sipas IFrS për mjetet dhe detyrimet.

b.  Nëse grupi zbaton IFrS përpara se filialet të zbatojnë IFrS në pasqyrat 
e tyre financiare, në këto raste filiali ka dy mundësi: të zgjedhë që 
data e zbatimit të IFrS nga grupi të jetë edhe data e zbatimit të IFrS 
për herë të parë; ose të zbatojë për herë të parë në pasqyrat e veta 
financiare IFrS.  

c.  Nëse grupi zbaton IFrS para se kompania-mëmë të zbatojë IFrS në 
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pasqyrat e saja financiare, data e zbatimit për herë të parë të IFrS te 
kompania-mëmë, do të jetë dhe data në të cilën grupi zbaton IFrS për 
herë të parë.  

d.  Nëse grupi zbaton IFrS para se shoqëria apo bashkëpronësia (associate 
or joint venture) zbaton IFrS në pasqyrat e saja financiare, shoqëria 
apo bashkëpronësia duhet të ketë mundësinë të zgjedhë ose që data e 
zbatimit të IFrS nga grupi të jetë dhe data e tyre e transferimit, ose të 
zbatojë për herë të parë IFrS në pasqyrat e saj financiare.

Zbatimi i standardeve ndërkombëtare të raportimit të pasqyrave financiare 
(të njohura ndryshe si IaS/IFrS) në sistemin bankar, diktojnë nevojën që 
bankat të ndërtojnë, të miratojnë dhe të zbatojnë politika të caktuara të 
cilat shërbejnë për t’i orientuar drejt përshtatjes me këto ndryshime. Këto 
politika duhet të pasohen me procedura të shkruara për mënyrën se si banka 
dhe personeli i saj do të njihet me këto zhvillime, cilat do të jenë strukturat 
që do të evidentojnë ndryshimet e nevojshme që duhet të kryhen, si do të 
kryhen këto ndryshime, në çfarë periudhe kohore dhe cilat janë problemet 
që mund të dalin, cilat do të jenë strukturat që do të monitorojnë procesin 
etj.. E konsiderojmë të rëndësishme që banka të kalojë në zbatimin e këtyre 
standardeve, vetëm pasi të ketë vlerësuar dhe maksimizuar përparësitë që 
ofrojnë këto zhvillime, si edhe pasi të ketë marrë masat e nevojshme për të 
minimizuar disavantazhet e mundshme.

është e rëndësishme që krahas vetë bankave dhe institucioneve të tjera 
financiare, të gjitha institucionet e tjera të vendit, të cilat kanë rol në zbatimin 
në praktikë të standardeve të përmendura në paragrafin e mësipërm, të kenë 
një strategji të qartë për mënyrën se si do të realizojnë këtë rol dhe objektivat 
e tyre. Krahas Bankës së Shqipërisë, këto institucione përfshijnë Ministrinë e 
Financave, Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit, Institutin e Ekspertëve Kontabël 
të autorizuar dhe kompanitë më kryesore në këtë fushë etj.. Në këtë kuadër, 
është i nevojshëm të institucionalizohet një proces i përbashkët diskutimi, ku 
institucionet të diskutojnë problemet që do të dalin në fazën e zbatimit të 
këtyre standardeve, në mënyrë që problemet të kuptohen dhe qëndrimi ndaj 
zgjidhjeve të tyre të jetë i harmonizuar dhe i qëndrueshëm në kohë. 

Shënime

* Përgatiti: Ibrahim Buharaja, specialist në Departamentin e Mbikëqyrjes.
� Marrë nga UK GAAP, Davies, Paterson & Wilson, Ernst & Young.
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Në datën 6 tetor 2005, në ambientet e Bankës së Shqipërisë, guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, zhvilloi një takim me z. herbert 
Stepic, President i raiffeisen International dhe njëkohësisht Zëvendëspresident 
i raiffeisen group. Fillimisht, guvernatori e njohu zotin Stepic me zhvillimet 
më të fundit në ekonominë shqiptare dhe në sistemin bankar, duke u ndalur në 
veçanti në rolin e rëndësishëm që ka luajtur Banka raiffeisen në këto zhvillime. 
Ndërsa, zoti Stepic nga ana e tij, u shpreh se rZB mbetet e vendosur për të 
luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e vendit përmes zhvillimit të sistemit 
bankar shqiptar, duke sjellë eksperiencën shumëvjeçare dhe ndërkombëtare 
të raiffeisen International.

Në datat 10 -12 tetor 2005, u zhvillua seminari rajonal treditor me 
temë “Inflacioni i shënjestruar në praktikë”, i organizuar nga Banka e 
Shqipërisë në bashkëpunim me Qendrën për Studimet e Bankingut Qendror 
(Banka e anglisë). Qëllimi i këtij seminari ishte nxitja e debatit krahasues 
të pjesëmarrësve, ekonomistë e punonjës kërkimorë të departamenteve të 
kërkimeve e politikës monetare të bankave qendrore,  rreth praktikave dhe 
problemeve që sjell përvoja e zbatimit të regjimit të inflacionit të shënjestruar. 
Këtij qëllimi i shërbeu më së miri edhe programi i seminarit, në të cilin ishte 
gërshetuar mjaft mirë teoria me praktikën, duke plotësuar kështu gjithë 
kuadrin e nevojshëm për regjimin e inflacionit të shënjestruar. 

 
Në datat 17-21 tetor 2005, misioni i FMN-së kreu një vizitë në Tiranë për 

të diskutuar me autoritetet vendore rezultatet fiskale të vitit 2005 dhe buxhetin 
e vitit 2006, si dhe në vija të përgjithshme përparësitë e një marrëveshjeje 
të ardhshme të mundshme midis FMN-së dhe Qeverisë së Shqipërisë. 
Misioni  u takua me Kryeministrin, Ministrat e Financave dhe të Ekonomisë, 
guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, këshilltarë të Kryeministrit dhe të tjerë 
zyrtarë të lartë të qeverisë, me përfaqësues të komunitetit të donatorëve dhe 
diplomatëve, si dhe me përfaqësues të sektorit privat. Në fund të vizitës, u 
arrit një marrëveshje për parametrat kyçë të buxhetit të vitit të ardhshëm dhe 
për supozimet bazë të politikave makroekonomike dhe fiskale, përfshirë këtu 
dhe parimet e një platforme fiskale konservative dhe zbatimin e një axhende 
reformash ambicioze në administrimin e taksave.

Nën kujdesin e veçantë të Bankës Kombëtare të rumanisë, në datat 8-
11 nëntor 2005, u zhvillua “Forumi Financiar i Evropës juglindore”, me 
pjesëmarrjen e veçantë të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani, të guvernatorit të Bankës së rumanisë, z. Mugur Isarescu dhe 

BaNKa E ShQIPërISë Në harKUN KOhOr 
TETOr - DhjETOr 2005

Mbi takimin e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë me 

z. Herbert Stepic, President i 
Raiffeisen International

Mbi vizitën e stafit të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar në 

Shqipëri

Mbi zhvillimin e punimeve të 
Forumit Financiar të Evropës 

Juglindore

Mbi zhvillimin e seminarit 
rajonal  me temë “Inflacioni 

i shënjestruar në praktikë”
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të guvernatorit të Bankës së Spanjës, z. jaime Carauna. gjatë forumit 
pjesëmarrësit trajtuan përvojat dhe problemet e tyre lidhur me zhvillimin e 
tregjeve financiare në Evropën juglindore dhe sfidat kryesore që dalin në 
lidhje me problemet aktuale që hasen, si dhe diskutuan mundësitë e ndryshme 
mbi përmirësimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të këtyre tregjeve. Ky panel 
drejtohej nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, i cili mbajti  
një fjalim mbi  përvojën shqiptare lidhur me akordet e Bazelit dhe problemet 
për zbatimin e tyre në Shqipëri dhe në rajon, të parë në optikën e procesit të 
integrimit evropian.  

Në datat 1-2 dhjetor 2005, Banka e Shqipërisë organizoi Forumin e hapur 
“Parakushtet për inflacionin e shënjestruar”, qëllimi i të cilit ishte të sillte edhe 
një herë në qendër të debatit publik një çështje shumë të rëndësishme, që lidhet 
me ecurinë afatmesme dhe afatgjatë të politikës monetare në Shqipëri.  Në 
mënyrë më konkrete, gjatë punimeve të këtij forumi u prekën dhe u shqyrtuan 
çështje që lidhen me regjimin monetar të së ardhmes, duke i vënë theks 
adoptimit të mundshëm të regjimit të inflacionit të shënjestruar. Të ftuar në 
këtë forum ishin ekspertët më të njohur në fushën e ekonomisë, të financave 
dhe të politikës monetare.

Në datat 5 – 6 dhjetor 2005 në  romë, Itali u zhvillua Konferenca Euro-
Mesdhetare për Mikrokredinë, organizuar nga instituti IPaLMO dhe nën 
kujdesin e veçantë të Senatit dhe të Ministrisë së Punëve të jashtme të 
republikës Italiane. Kjo konferencë u mbajt në kuadër të shpalljes të vitit 
2005 nga Kombet e Bashkuara, si viti ndërkombëtar i mikrofinancës. Qëllimi 
i konferencës ishte diskutimi i rolit strategjik të mikrofinancës në zhvillimin 
ekonomik, dhe sidomos në drejtim të arritjes së “Objektivave të Mijëvjeçarit” 
të vendosur nga Kombet e Bashkuara, për të luftuar dhe ulur varfërinë brenda 
vitit 2015. Në këtë konferencë merrte pjesë edhe guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. ardian Fullani, i cili mbajti një fjalim me temë “Mikrokredia në 
Shqipëri”, ku paraqiti zhvillimet e mikrokreditimit në Shqipëri, duke veçuar 
strukturën institucionale të mikrofinancës, zhvillimet në kuadrin rregullativ 
dhe sfidat që paraqet për të ardhmen objektivi për fuqizimin e sektorit të 
mikrofinancës në vend.

Mbi Forumin e Hapur 
“Parakushtet për 
Shënjestrimin e Inflacionit në 
Shqipëri”

Mbi zhvillimin e 
punimeve të Konferencës 
Euro-Mesdhetare për 
Mikrokredinë
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EMISIONI

Në datën 12.10.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 78 “Për miratimin e përmbajtjes dhe konfigurimeve të vizatimeve 
të monedhës që do të shtypet për qëllime numizmatike në vitin 2006”. Në 
bazë të këtij vendimi, në vitin 2006 do të shtypet monedha metalike 50 lekë, 
me tematikë “Kodiku i Purpurtë i Beratit  043  - BEraTINUS  - 1“, pa kurs 
ligjor. 

OPEraCIONET MONETarE

Në datën 01.11.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 81 “Për garantimin e shumës deri në 29 miliardë lekë bono 
thesari të Qeverisë Shqiptare si pjesë e portofolit të “raiffeisen Bank” sh.a.”. 
Banka e Shqipërisë garanton shumën deri në 29 miliardë lekë bono thesari të 
Qeverisë Shqiptare si pjesë e portofolit të “raiffeisen Bank” sh.a. deri në një 
vit nga data e lëshimit të garancisë, ku çmimi i letërgarancisë do të jetë 0.2 
për qind me bazë vjetore.

Në datën 16.11.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë  miratoi 
me vendimin nr. 84 rregulloren “Mbi tregun sekondar  ndërbankar të letrave 
me vlerë të Qeverisë të republikës së Shqipërisë”. Kjo rregullore zëvendëson 
rregulloren ekzistuese “Mbi tregun sekondar dhe me pakicë të bonove të 
thesarit në Shqipëri”. rregullorja e re synon organizimin dhe rregullimin e 
tregut sekondar të letrave me vlerë (bono thesari dhe obligacione me afat 
maturimi më të gjatë se një vit) të Qeverisë Shqiptare për bankat e nivelit 
të dytë, duke i lënë më shumë  hapësirë veprimi Komisionit të Letrave me 
vlerë.

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 16.11.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 88 një ndryshim në rregulloren “Për licencimin e subjekteve 
jobanka”. Këto ndryshime lidhen me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 9396, datë 
12.05.2005 “Për qiranë financiare”, i cili përcakton se veprimtaria e qirasë 
financiare rregullohet si veprimtari e veçantë dhe që mund të kryhet si nga 
bankat dhe institucionet financiare ashtu dhe nga shoqëritë e tjera tregtare. 
Detyrimi i licencimit dhe i mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë mbetet për 
një rreth të kufizuar institucionesh të tilla si bankat dhe jobankat, të cilat 
kryejnë aktivitete të tjera të përcaktuara në ligjin “Për bankat në republikën e 
Shqipërisë”, duke përfshirë edhe qiranë financiare, ndërsa shoqëritë tregtare 

NgjarjET jUrIDIKE, TETOr - DhjETOr 2005
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që kërkojnë të kryejnë vetëm veprimtarinë e qirasë financiare, e fitojnë këtë të 
drejtë në mbështetje të ligjit “Për qiranë financiare”. 

Në datën 16.11.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë shfuqizoi 
vendimin nr. 26, datë 29. 03. 2000 “Për përjashtimin e disa subjekteve nga 
zbatimi i dispozitave të ligjit “Për bankat në republikën e Shqipërisë””. Banka 
e Shqipërisë tashmë kërkon që këto subjekte të licencohen dhe të mbikëqyren 
prej saj, nisur nga rritja e numrit të këtyre institucioneve financiare dhe nga 
rritja  sasiore dhe cilësore e veprimtarisë së tyre, që kërkon një mbikëqyrje 
dhe vlerësim standard të veprimtarive, si dhe nga rritja e kërkesave në fushën 
e zbatimit të luftës kundër pastrimit të parave.

Në datën 30.11.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 92 rregulloren “Mbi kredinë brenda ditës për bankat e nivelit 
të dytë”. Kjo rregullore është trajtuar nga një këndvështrim i ri, që synon një 
administrim aktiv të likuiditeteve nga ana e bankave të nivelit të dytë si dhe 
përfshirjen më aktive të tyre në procesin e vlerësimit të kolateralit. Në këtë mënyrë, 
rritet roli i bankave në drejtim të përdorimit të instrumenteve të ofruara nga 
Banka e Shqipërisë, rol i cili konsiston jo vetëm në frekuencën, sasinë dhe kohën 
e përdorimit të tyre por edhe në drejtim të rritjes së iniciativave të bankave. 

Në datën 14.12.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 96 “Për lirimin e zotit Limos Malaj nga detyra e Zëvendësguvernatorit 
të Dytë të Bankës së Shqipërisë”. Në bazë të këtij vendimi  zoti Limos Malaj 
nuk do të ushtrojë më funksionet e zëvendësguvernatorit, por do të vazhdojë 
të jetë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Në datën 28.12.2005, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 101 “Për pajisjen me licencë për të ushtruar veprimtari bankare 
të “Bankës Union” sh.a.”. Në bazë të këtij vendimi, zyrtarizohet licencimi i 
“Bankës Union”, duke e çuar në 17 numrin e bankave që ushtrojnë veprimtari 
në republikën e Shqipërisë.  

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 29.09.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë  miratoi ligjin 
nr. 9422 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së huasë ndërmjet republikës së 
Shqipërisë, Bankës së Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian për asistencë 
financiare”. Në  bazë të këtij ligji, republika e Shqipërisë në kuadër të 
procesit të integrimit evropian do të përfitojë një asistencë teknike prej 9 
milionë eurosh.

Në datën 13.10.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
9431 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin  mbi 
të ardhurat””. Sipas këtij ndryshimi shkalla tatimore e tatimit të thjeshtuar mbi 
fitimin është 1,5 për qind. Diferencat që mund të krijohen nga veprimi i këtij 
ligji, krahasuar me planifikimin e vitit 2005 për buxhetin e pushtetit vendor, 
do të kompensohen nga Ministria e Financave nëpërmjet grantit. 
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Në datën 13.10.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9432 një ndryshim në ligjin nr. 8978, datë 12.12.2002 “Për taksën 
vendore për biznesin e vogël”. Ndryshimi i ligjit zyrtarizon vendimin për uljen 
e taksave për biznesin e vogël. Diferencat që mund të krijohen nga veprimi 
i këtij ligji, krahasuar me planifikimin e vitit 2005 për buxhetin e pushtetit 
vendor, do të kompensohen nga Ministria e Financave nëpërmjet grantit. 

Në datën 13.10.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr.7 “Për mosmiratimin e projektligjit “Për ratifikimin e kontratës 
për blerjen e aksioneve të shoqërisë anonime “albtelecom” dhe ekspertizën  
ndërkombëtare në lidhje me të””. Në bazë të këtij ligji, Këshilli i Ministrave 
ngarkohet të sigurojë ekspertizë ndërkombëtare në lidhje me formulimet e 
kontratës, si dhe për ligjshmërinë e procedurave të ndjekura në privatizimin e 
“albtelecom” sh.a..

Në datën 26.10.2005, Këshilli i Ministrave  miratoi vendimin nr. 664 “Për 
një shtesë  fondi në buxhetin 2005, miratuar për akademinë e Shkencave, 
për financimin e Konferencës Ndërkombëtare shkencore “gjergj Kastrioti 
Skënderbeu dhe Evropa””. Në bazë të këtij vendimi, akademisë së Shkencave 
i akordohet një fond shtesë prej  2 milionë lekësh në buxhetin e parashikuar 
për vitin 2005, për financimin e kësaj konference që organizohet në kuadër 
të përkujtimit të 600-vjetorit të lindjes së heroit kombëtar, gjergj Kastrioti 
Skënderbeu. 

Në datën 26.10.2005, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 672 “Për 
miratimin  e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Këshillit 
Kombëtar të Kontabilitetit”. Ky vendim përcakton rregullat dhe mënyrën e 
organizimit dhe të funksionimit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. 

Në datën 11.11.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9439 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet republikës së Shqipërisë 
dhe Komunitetit Evropian për një grant deri në 16 000 000 euro”. Në këtë 
kuadër, republika e Shqipërisë do të përfitojë një grant prej 16 milionë eurosh, 
me qëllim zbutjen e kufizimeve  të financimit të huaj, duke mbështetur një 
situatë të qëndrueshme të bilancit të pagesave dhe duke siguruar pozicionin 
e rezervave të këmbimit të jashtëm.  

Në datën 11.11.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë  miratoi ligjin 
nr. 9440 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së republikës arabe të Egjiptit, për 
shmangien e tatimeve  të dyfishta dhe për parandalimin e evazionit fiskal për 
tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin”. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, 
të dyja vendet përcaktojnë kushtet për shmangien e tatimit të dyfishtë për 
personat rezidentë të njërit apo të të dyja vendeve kontraktuese.

Në datën 16.11.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9444 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë së zhvillimit ndërmjet 
republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDa), në 
kuadër të programit të Komunitetit të Energjisë së Evropës juglindore”. Në 
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kuadër të angazhimit të saj në Komunitetin e Energjisë së Evropës juglindore, 
republika e Shqipërisë do të përfitojë një kredi  për zbatimin e reformave,  për 
zhvillimin institucional dhe për investimet në sektorin energjitik. 

Në datën 16.11.2005, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 704 “Për 
miratimin e kritereve të përfaqësimit, të përzgjedhjes, të emërimit e shkarkimit 
të anëtarëve dhe rregullat e funksionimit të Këshillit të Statistikave”. Në bazë 
të këtij vendimi, Këshilli i Statistikave përbëhet nga 11 anëtarë, nga të cilët 3 
nga bota akademike, 3 nga shoqëria civile dhe 5 nga agjencitë statistikore.

Në datën 23.11.2005, Këshilli i Ministrave miratoi udhëzimin nr. 5 “Për 
miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i 
Banesave dhe të koeficientit “K” për vitin 2005”. Në bazë të këtij vendimi, 
Enti Kombëtar i Banesave përcakton koston mesatare të ndërtimit në shkallë 
republike, për vitin 2005, me vlerë 28 842 lekë/metër katror, për sipërfaqe 
shfrytëzimi. 

Në datën 05.12.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi vendimin 
nr. 11 “Për emërimin e Inspektorit të Përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë”. 
Në bazë të këtij vendimi, znj. Teuta Baleta emërohet Inspektore e Përgjithshme 
e Bankës së Shqipërisë. 

Në datën 15.12.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9452 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së huasë ndërmjet republikës së 
Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Institutit të Kredisë 
Shtetërore të Mbretërisë së Spanjës, për projektin e ripërtëritjes së rrjetit 
elektrik shpërndarës, Fier”.  Nëpërmjet këtij akti ligjor, Qeveria e Mbretërisë 
së Spanjës i akordon një hua prej rreth 9 milionë dollarësh republikës së 
Shqipërisë, për rinovimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë në Fier. 

 
Në datën 16.12.2005, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 804 “Për 

përzgjedhjen e shoqërisë për kontrollin e procedurave dhe ligjshmërinë e 
kontratës për privatizimin e albtelecom sh.a.”. Në bazë të këtij vendimi, kontrolli 
i procedurave dhe i ligjshmërisë së kontratës për privatizimin e albtelecom sh.a. 
do të bëhet nga një kompani, e cila do të përzgjidhet me tender të hapur.  

Në datën 28.12.2005, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 825 “Për 
emërimin e anëtarëve të Këshillit të Statistikave”. Në bazë të këtij vendimi, ky 
këshill përbëhet nga përfaqësuesit e botës akademike z. Dhori Kule, zj. areti 
Stringa dhe z. Bardhyl Çeku; përfaqësuesit e  shoqërisë civile z. Mero Baze, z. 
Kreshnik Spahiu dhe zj. Mirlinda rusi, përfaqësuesit e agjencive statistikore z. Kliti 
Ceca, z. ylber Bezo, zj. Besa Peci, z. Konstantin Kazanxhi dhe z. Dorian Deltina. 

Në datën 28.12.2005, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9464 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2006”. Buxheti i shtetit për vitin 2006 
përbëhet nga të ardhurat me vlerë  221 745 milionë lekë,  nga shpenzimet 
me vlerë 258  376 milionë lekë dhe nga deficiti me vlerë 36 631 milionë lekë. 
gjithashtu, pjesë përbërëse e këtij buxheti është edhe fondi i konsoliduar, 
buxheti i sigurimeve shoqërore dhe buxheti i sigurimeve shëndetësore.      
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TrEgU I SIgUrIMEvE

Në datën 26.09.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 33 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve “INSIg” 
sh.a. për vitin 2004”. Në bazë të këtij vendimi, shoqëria “INSIg” ngarkohet 
të krijojë rezervën e sigurisë në vlerën e 21767426 lekë, që përbën 1/3 e 
fitimit  të vitit ushtrimor 2004, si dhe të bëjë provigjonet e debitorëve në 
shumën e 7 561 845 lekëve. 

Në datën 26.09.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 34 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve “SIgMa” 
sh.a. për vitin 2004”. Në bazë të këtij vendimi, autoriteti Mbikëqyrës i 
Sigurimeve analizon gjendjen financiare të shoqërisë dhe e detyron atë të 
zbatojë vendimet dhe udhëzimet e lëshuara prej tij, për të përmbushur të 
gjithë rregullat në përputhje me licencën e marrë.  

Në datën 26.09.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 35 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve “SIgaL” 
sh.a. për vitin 2004”. Në bazë të këtij vendimi, shoqëria “SIgaL” ngarkohet 
të krijojë rezervën e sigurisë në vlerën e 37087891 lekëve, që përbën 1/3 
e fitimit  të vitit ushtrimor 2004, si dhe të bëjë provigjonimin për shumën e 
debitorëve në vlerën totale prej 10 369 853 lekësh. 

Në datën 26.09.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 36 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve 
“aTLaNTIK” sh.a. për vitin 2004”. Në bazë të këtij vendimi, shoqëria 
“aTLaNTIK” ngarkohet të krijojë rezervën e sigurisë në vlerën e 12 042 
603 lekëve, që përbën 1/3 e fitimit  të vitit ushtrimor 2004, si dhe të bëjë 
provigjonimin për shumën e debitorëve në vlerën totale prej 9 579 635 
lekësh. 

Në datën 26.09.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 37 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve 
“INTErSIg” sh.a. për vitin 2004”. Në bazë të këtij vendimi, autoriteti 
Mbikëqyrës i Sigurimeve analizon gjendjen financiare të shoqërisë dhe e 
detyron atë të zbatojë vendimet dhe udhëzimet e lëshuara prej tij, për të 
përmbushur të gjithë rregullat në përputhje me licencën e marrë.  

Në datën 25.10.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 39 “Për kalimin në risigurim të klasës 10 të sigurimit”. Shoqëritë e sigurimit 
“Sigma”, “Sigal”, “atlantik”, “Intersig”, “Dukagjin”, “Interalbanian” dhe 
“albsig” detyrohen të kalojnë në risigurim portofolin e sigurimit të detyrueshëm  
të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësitë ndaj personave të tretë 
(përjashtuar kartonin jeshil). 

Në datën 26.10.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 40 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve 
“DUKagjINI aL” sh.a. për gjashtëmujorin e parë të vitit 2005”. Në bazë të 
këtij vendimi, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve analizon gjendjen financiare 
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të shoqërisë dhe e detyron atë të zbatojë vendimet dhe udhëzimet e lëshuara 
prej tij, për të përmbushur të gjithë rregullat në përputhje me licencën e 
marrë.  

Në datën 26.10.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 41 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve “aLBSIg” 
sh.a. për gjashtëmujorin e parë të vitit 2005”. Në bazë të këtij vendimi, 
autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve analizon gjendjen financiare të shoqërisë 
dhe e detyron atë të zbatojë vendimet dhe udhëzimet e lëshuara prej tij, për 
të përmbushur të gjithë rregullat në përputhje me licencën e marrë.  

Në datën 26.10.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 42 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve 
“INTEraLBaNIaN” sh.a. për gjashtëmujorin e parë të vitit 2005”. Në bazë të 
këtij vendimi, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve analizon gjendjen financiare 
të shoqërisë dhe e detyron atë të zbatojë vendimet dhe udhëzimet e lëshuara 
prej tij, për të përmbushur të gjithë rregullat në përputhje me licencën e 
marrë.  

Në datën 26.10.2005, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve miratoi vendimin 
nr. 43 “Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve 
“INTErSIg” sh.a. për gjashtëmujorin e parë të vitit 2005”. Në bazë të këtij 
vendimi, autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve analizon gjendjen financiare të 
shoqërisë dhe e detyron atë të zbatojë vendimet dhe udhëzimet e lëshuara prej 
tij, për të përmbushur të gjithë rregullat në përputhje me licencën e marrë.  
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DrEjTIMI I BaNKëS Së ShQIPërISë
31 DhjETOr 2005

KëShILLI MBIKëQyrëS
ARDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBRAHIMI   Zëvendëskryetar 
TEFTA ÇUÇI    Anëtare 
ELISABETA GJONI   Anëtare
LIMOS MALAJ    Anëtar 
SULO HADëRI    Anëtar 
TONIN KOLA   Anëtar 
KSENOFON KRISAFI   Anëtar 
ADRIAN CIVICI    Anëtar 

gUvErNaTOrI

ARDIAN FULLANI 

KaBINETI I gUvErNaTOrIT

GENC MAMANI

ZëvENDëSgUvErNaTOrëT

FATOS IBRAHIMI   Zëvendësguvernator i Parë 

INSPEKTOrI I PërgjIThShëM

TEUTA BALETA 

DEParTaMENTET DhE NjëSITë E TjEra 
DEPARTAMENTI I BURIMEVE NJERëZORE   Dashmir Halilaj
DEPARTAMENTI I POLITIKAVE MONETARE   Gramoz Kolasi
DEPARTAMENTI I KëRKIMEVE    Erjon Luçi
DEPARTAMENTI I OPERACIONEVE MONETARE  Marjan Gjermeni
DEPARTAMENTI I MBIKëQYRJES    Klodion Shehu
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISë Së INFORMACIONIT Xhilda Kanini
DEPARTAMENTI I STATISTIKëS    Kliti Ceca
DEPARTAMENTI I EMISIONIT    Sonila Taçi
DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DHE PAGESAVE  Marseda Dumani
DEPARTAMENTI JURIDIK     Toni Gogu
DEPARTAMENTI I KONTROLLIT    Teuta Baleta
DEPARTAMENTI I MARRëDHëNIEVE ME JASHTë, 
INTEGRIMIT EVROPIAN DHE I KOMUNIKIMIT  Ina Kraja
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT    Agron Skënderaga
DEPARTAMENTI I SIGURIMIT DHE MBROJTJES  -
SHTYPSHKRONJA     Alfons Theka

DEgëT 
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 “Barrikadave”, Nr.70, Tiranë.
Tel. Central: 2� 56 97, 2� 56 98, 22 62 62.
Faks:  2� �0 �4.

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

�. BANKA E BASHKUAR E SHQIPëRISë SH.A
Licenca nr.�/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�65, datë 
��.�2.�998.
Çertifikata nr.�  “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Abdul Waheed ALAVI 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.8, Tiranë.
Tel. Central: 22 84 60, 22 �8 7�, 22 74 08.
Faks:  22 84 60, 22 8� 87.

4. BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT (ISH-DARDANIA)
Licensa Nr. 5/�998, datë ��.0�.�999
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �64, datë 
��.�2.�998. Certifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”
Drejtori:  Libero CATALANO
Adresa:   Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa Kullat Binjake, Tiranë
Tel. central: 280 �5� / 2 / � / 4 / 5. 
Faks:  280 �56.

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 �� dhjetor 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: 2� �4 4�/42/4�/44/45/46/47. 
Faks:  2� �4�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 
�4.0�.�996. Çertifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Spiro BRUMBULLI 
Adresa:  Rruga “Durrësit”, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel. Central: 2� �6 2�/22/2�/24.
Faks:  2� �6 ��.

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 
�0.04.�996. Çertifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ooi Kooi KEAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel. Central: 2� 75 67/68/69.
Tel/Faks: 2� 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�/0�/96, 
datë 27.�2.�997. Çertifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andrea GALATOULAS 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:  2� �5 �2, 2� �� 59, �4 04 76/77.     
Tel/Faks: 2� 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 8��9, Tiranë.
Tel:  24 87 5�/54/55/56.
Tel/Faks: 24 87 62.

��. BANKA PROCREDIT SH.A.
Licenca nr. �2, datë �5.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
0�.0�.�999. Çertifikata nr. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ralf REITEMEIER
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2�95, Tiranë.
Tel:  27 �2 72/7�/74/75.
Tel/Faks:  27 �2 76.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

��6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��7

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 4

dhjetor 2005

vëllimi 8
numër 4
dhjetor 2005

��6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��7

�2. BANKA E PARë E INVESTIMEVE SH.A - DEGA TIRANë 
Licenca nr. ��, datë �6.04.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.45, datë 
��.04.�999. Çertifikata nr. �2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Martin Tsvetkov BOGDANOV 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel:  �5 64 2�, �5 64 24.
Tel/Faks: �5 64 22.

��. 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. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  George CARACOSTAS
Adresa:   Rruga “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. 

�5. BANKA “CREDINS” SH.A. 
Licenca nr. �6, datë  ��.0�.200�.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.0�.200�. Çertifikata nr. �5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.2� Tiranë.
Tel:    22 29 �6; 2� 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’’, Pallati ��/�, Kati I, Tiranë.
Tel:    27 27 88/89/90/9�.
Faks:  27 27 8�.

�7. BANKA UNION SH.A, TIRANë. 
Licenca nr. �8, datë  09.0�.2006.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �0�,  datë 
28.�2.2005. Çertifikata nr.�7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:   Gazmend KADRIU
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, pallati ��-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel:   250 65�.
Faks:     250 654.
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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”, Pallati  “Shallvare”, Sh.2, Nr.�8, Tiranë.
Tel:  25 06 5�. 
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. 

 
�. POSTA SHQIPTARE SH.A. 
Licenca nr.�, 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 2� �5. 

4. “CREDINS” SH.A. TIRANë 
Licenca nr. 4, datë ��.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 �/a dhe �/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; 2� 40 96. 

5. FONDI I FINANCIMIT Të ZONAVE MALORE
Licenca nr.5, datë 29.0�.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.

Drejtor:  Arben Jorgji
Adresa:  Rruga “Mustafa Matohiti”, Vila nr.�2, Tiranë. 
Tel:  25 06 ��.
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6. “AK – INVEST” SH.A. 
Licenca nr.7, datë 0�.�2.200�, 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/�, Tiranë. 
Tel:   24 0� 47.

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

Drejtori:  Fatos Aliaj
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Pallati  “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.�84�, datë 0�.08.2000.

Drejtore: Zana Konini.
Adresa:   Rruga”Ismail Qemali”, P.�2, 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. �5, Tiranë.

�. 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 �, Durrës.
Kambistë:  Mirlinda Ceka, Ilir Hoxha.

�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARIS”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �, 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”, “Pallati  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 “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 “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”, pallati 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”, pallati  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”, pallati  �2, 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”, pallati �82, Tiranë.
Kambistë:  Edmond Stepa, Miranda Stepa.

��. 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. 2�, datë 2�.05.200�.
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, pallati ��, Shk. 4, Ap. 29, Tiranë. 
Kambist:  Denis Merepeza (ortak i vetëm dhe administrator)

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

20. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “TILBA”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 25, datë �0.09.200�.
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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 ��.�0.200�.
Adresa:  Zyra �: Bulevardi “Zogu I”, pallati 97, Shk.�, 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”, pallati �6, Shk.2, Ap. 9, Tiranë.  
Kambistë:  Mihal Konomi, Përparim Goxhaj. 

2�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALB- FOREX”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 28, datë 22.��.200�.
Adresa:  Agjencia �: Rruga “Abdyl Frashëri, Nr.�, Tiranë.
Kambistë:  Almir Duli, Agim Xhemo.
Agjencia 2:  Rruga “Mine Peza”, pallati �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. ��, 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. �5, datë �2.�2.200�.
Adresa:  Rruga “Kavajës” (pastiçeri “Rinia”), Tiranë.  
Kambistë:  Bashkim Shametaj, Luan Shametaj, Ilir Mesini.

27. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARJON 2002”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. �6, datë �4.�2.200�.
Adresa:  Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi ”Qemal Stafa”, Pallati  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 “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. 4�, datë 2�.0�.2002.
Adresa:  Rruga “Durrësit”, pallati 85, Shk.�, Ap.�, Tiranë.
Kambistë:  Diana Lemi, Egon Sinani. 
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�0. 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.

��. 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. 

�2. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “MARIO”  SH.P.K., SARANDë
Licenca:  Nr. 47, datë �4.0�.2002.
Adresa:  Lagja �, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.
Kambistë:  Vangjel Gramozi, Blerim Dhima. 

��. 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. 0�.2002.
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”,  Godina e “Zërit të Popullit”, Tiranë.
Kambistë:  Ervin Lera, Ilir Gurashi. 

�4. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “DROGU”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 49, datë 2�.04.2002.
Adresa:  Rruga “Vaso Pasha”, Kulla �(pas pallatit Agimi), Kati I, Tiranë.
Kambistë:  Shkëlqim Drogu, Kostandin Koteci.

�5. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “HYSEN-C”  SH.P.K., LAÇ
Licenca:  Nr. 50, datë 2�.04.2002.
Adresa:  Lagja nr.�, përballë Komisariatit të Policisë, Laç.
Kambist:  Cen Hyseni.  

�6. 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).

�7. 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.

�8. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “GLEAR”  SH.P.K., SHIJAK
Licenca  Nr. 55, datë  2�.07.2002.
Adresa:  Lagja “Kodër”, Shijak, Durrës.
Kambistë:  Argjend Calliku, Afërdita Calliku.

�9. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “POSTA SHQIPTARE”  SH.A. TIRANë
Licenca:  Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, nr.4 Tiranë.
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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:  Rruga “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 02.06.200�.
Adresa:  Rruga “Myslym Shyri”, pallati 60, Ap.�, Tiranë.
Kambist:  Maksim Çeku.

4�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “YLDON” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 62, datë 0�. 06.200�.
Adresa:   Rruga “Qemal Stafa”, pallati  �82/2/2, Tiranë.
Kambist:  Ylli Ndoqi (themelues dhe administrator).

44. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BILLI” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 6�, 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 “Kavajës”, pallati  �, 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 “Kavajës”, pallati  �, 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 ��.07.2004.
Adresa:   Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr. 5, 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 “Durrësit”, 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 �0.09.2004
Adresa:  Rruga “Kavajës”, 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). 

5�.  ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ELBA 2005” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 7�, 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. 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. 77, datë 09.09.2005
Adresa:  Lagjia “Beselidhja”, Pll. 7�, Lezhë.
Kambistë: Ilir Malaj.

58. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “EUROTOURS” SH.P.K., TIRANë
Licenca   Nr.78, datë �7.�0.2005
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, Nr. 2/�8, Pallatet Shallvare, Tiranë.
Kambistë: Albert Cara, Ilir Stafa.
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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.�2.
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 02.07.200�.
Adresa:  Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, Kati III, Tiranë.
Përfaqësuesi: Pasquale Guido Vergine.
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