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DEKLaraTa E POLITIKëS MONETarE Për 
gjaShTëMUjOrIN E Parë Të VITIT 2006
KOrrIK 2006

I. FjaLa E gUVErNaTOrIT

Stabiliteti ekonomik i brendshëm dhe ecuria pozitive e ekonomisë botërore, 
kanë krijuar kushte të përshtatshme për zgjerimin e aktivitetit ekonomik në 
vend, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2006. Të dhënat e para ekonomike 
të vitit 2006 tregojnë se ekonomia shqiptare i ka lënë pas pasojat e situatës 
së rënduar energjitike dhe po ndjek trajektoren e një rritjeje të qëndrueshme 
ekonomike. Duke filluar nga viti 2005, rritja ekonomike është nxitur kryesisht 
nga forcimi i kërkesës së brendshme, e cila po mbështetet gjithnjë e më 
shumë nga kredia për ekonominë. 

Ekonomia botërore gjatë gjysmës së parë të vitit 2006 ka treguar një ritëm 
të lartë rritjeje ekonomike. Nisur nga këto zhvillime pozitive, vlerësimet e 
institucioneve financiare ndërkombëtare parashikojnë se ekonomia botërore 
do të rritet mesatarisht me 4 për qind, gjatë vitit 2006. Në veçanti, spikat 
fakti se edhe rajonet deri tani problematike, Eurozona dhe japonia, kanë 
treguar një rritje të kënaqshme ekonomike. Eurozona ka regjistruar një rritje 
prej 1.9 për qind. Besimi konsumator dhe tregu i punës tregojnë stabilitet 
dhe pritshmëri optimiste. Ecuria e kënaqshme ekonomike dhe rigjenerimi i 
kërkesës së brendshme, kanë ndikuar në zbutjen e efektit të rritjes së çmimeve 
të naftës për periudhën në vazhdim. Ekonomia e Shteteve të Bashkuara është 
zhvilluar me ritme veçanërisht të larta gjatë tremujorit të parë të këtij viti, 
si pasojë e nivelit të lartë të kërkesës së brendshme dhe të shpenzimeve 
konsumatore.

Megjithatë, mjedisi ekonomik botëror përmban edhe elemente shqetësuese, 
jo vetëm për rritjen ekonomike botërore por edhe për ecurinë e këtij treguesi 
në Shqipëri. Në veçanti, çmimi i naftës vazhdon të jetë në nivele historikisht 
të larta, pjesërisht si pasojë e rritjes së lartë ekonomike dhe pjesërisht si 
pasojë e problemeve me rrjetin e furnizimit. rritja e çmimit të naftës në tregun 
ndërkombëtar është pasqyruar edhe në tregun vendas gjatë gjashtëmujorit të 
parë të këtij viti. Forcimi i lekut ndaj dollarit amerikan në tremujorin e parë 
ka përmbajtur presionet për rritje të çmimit të naftës në vend. Ndërkohë që, 
gjatë tremujorit të dytë efekti zbutës i kursit të këmbimit ka qenë më i dobët. 
Politikat monetare të bankave kryesore qendrore kanë patur një natyrë të 
qartë shtrënguese, në përgjigje të rritjes së presioneve inflacioniste përballë 
rritjes së fortë ekonomike. Në Shqipëri, ky shtrëngim është reflektuar në 
rritjen e normave të interesit të aseteve financiare në valutë, me rrjedhoja 
të rëndësishme për kushtet e kreditimit të ekonomisë duke e bërë atë më të 
shtrenjtë.

Ekonomia e brendshme është zhvilluar me ritme të kënaqshme, gjatë 
pjesës së parë të këtij viti. Duke gjykuar në tërësi treguesit që disponojmë, 
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rritja e PBB-së me 5.0 për qind gjatë vitit 2006 konsiderohet një objektiv i 
arritshëm, madje edhe i tejkalueshëm. Kështu, rritja vjetore e nivelit të shitjeve 
për ekonominë në tremujorin e parë, rezultoi rreth 18 për qind. Kjo rritje ka 
qenë më e lartë se sa normat e regjistruara në vitet e fundit për këtë periudhë 
të vitit. Një ecuri e tillë është mbështetur edhe nga rritja e shpejtë e kredisë 
për ekonominë. Në terma relativë, kredia është rritur me 2.5 pikë përqindjeje 
ndaj PBB-së gjatë pesë muajve të parë të vitit, duke siguruar një nxitje të 
fortë monetare për zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. Nga vlerësimet e 
deritanishme, sektorët të cilët kanë përfituar më shumë nga rritja ekonomike 
kanë qenë sektorët e industrisë, veçanërisht industria përpunuese dhe sektori 
i tregtisë, hoteleve dhe restoranteve. Megjithë ngadalësimin në 6 për qind 
të ritmit vjetor të rritjes së shitjeve në tremujorin e parë, sektori i ndërtimit ka 
patur ecuri të kënaqshme. ai mbetet ende një burim i qëndrueshëm për rritjen 
ekonomike.

Norma e papunësisë gjatë tremujorit të parë të këtij viti ka shënuar një rënie 
nga 14.2 në 14.0 për qind, si pasojë e uljes së numrit të të papunëve me 4 
mijë vetë. Në këtë ndryshim kanë ndikuar përpjekjet e organeve shtetërore 
për formalizimin e mëtejshëm të ekonomisë, si edhe një regjistrim më i saktë 
i të papunëve. Struktura e të punësuarve sipas sektorëve shtetëror e privat të 
ekonomisë, nuk ka pësuar ndryshime krahasuar me periudhën paraardhëse.

Deficiti i llogarisë korente është thelluar në tremujorin e parë të këtij viti 
në krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Ky thellim ka ardhur si 
pasojë e rritjes së deficitit në bilancin e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve. 
Karakteristikë e këtij tremujori krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2005, 
është rritja më e shpejtë e importeve në raport me rritjen e eksporteve, që 
kanë mbuluar rreth 28 për qind të vëllimit të importit. Ecuria e dërgesave të 
emigrantëve ka vazhduar të jetë e qëndrueshme edhe gjatë kësaj periudhe. 
Këto flukse hyrëse janë rritur me rreth 20 për qind, krahasuar me tremujorin 
e parë të vitit 2005.

Përpjekjet e qeverisë për të ndjekur një politikë fiskale të kujdesshme 
janë reflektuar në ecurinë e përgjithshme të treguesve të buxhetit. Kjo është 
pasqyruar kryesisht në rritjen e të ardhurave buxhetore, ndërkohë që niveli i 
shpenzimeve publike, dhe veçanërisht zëri i investimeve, ka qenë nën nivelin 
e planifikuar për pesëmujorin e parë. Në krahasim me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë, të ardhurat janë rritur me 13 për qind, ndërsa shpenzimet 
janë ulur me 8 për qind. Si pasojë, pesëmujori i parë i këtij viti ka regjistruar 
suficit të vazhdueshëm buxhetor. Programi buxhetor i rishikuar për pjesën e 
mbetur të vitit, vendos objektiva ambiciozë në drejtim të rritjes së investimeve 
publike dhe uljes së barrës tatimore për bizneset. realizimi i tyre do të ishte 
një zhvillim i dëshirueshëm për krijimin e një infastrukture të qëndrueshme për 
rritjen ekonomike dhe nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja. gjithashtu, 
gjykojmë se duhen bërë më shumë përpjekje për një shpërndarje më të 
njëtrajtshme të shpenzimeve buxhetore, gjatë harkut kohor të vitit fiskal.

gjashtëmujori i parë i këtij viti është karakterizuar nga norma të ulëta dhe 
të qëndrueshme të inflacionit vjetor. rritja vjetore e çmimeve të konsumit është 
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luhatur në vlerat 1.3-3.1 për qind gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që inflacioni 
mesatar i periudhës është 2 për qind. Presionet inflacioniste janë forcuar gjatë 
tremujorit të dytë të vitit, si rezultat i veprimit të vonuar të faktorëve sezonalë, 
si edhe nga forcimi më i zbutur i lekut ndaj euros, prirja rritëse në çmimet e 
importit si pasojë e rritjes së inflacionit në Eurozonë dhe rritja e çmimeve të 
naftës. gjithashtu, rritja e shpejtë e kredisë për ekonominë përmban rreziqet e 
saj për stabilitetin makroekonomik në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. 
Në këto kushte, Banka e Shqipërisë gjykoi të përshtatshëm shtrëngimin e 
politikës monetare dhe rritjen e normës bazë të interesit. Kjo lëvizje synon 
kontrollin e presioneve të kërkesës si dhe kontrollin e pritjeve inflacioniste. Në 
bazë të të dhënave operative, Banka e Shqipërisë vlerëson se tregjet e parasë 
kanë filluar të shfaqin shenjat e para të reagimit ndaj kësaj lëvizjeje.

Zhvillimet monetare kanë ecur përgjithësisht në përputhje me parashikimet 
e Bankës së Shqipërisë. rritja e ofertës monetare është realizuar sipas ritmit 
të parashikuar në programin monetar, në intervalin 10-12 për qind. Kjo rritje 
i ka shërbyer nevojave të ekonomisë për mjete monetare, duke mos krijuar 
presione inflacioniste. Siç e kemi theksuar në vazhdimësi, sektori privat i 
ekonomisë është bërë konsumatori kryesor i burimeve monetare të sistemit 
bankar, duke ulur dominancën e deritanishme të huamarrjes së qeverisë. 
Teprica e kredisë shënoi një rritje prej 24.5 miliardë lekësh, gjatë periudhës 
janar-maj. Kjo rritje është 30 për qind më e lartë sesa rritja e tepricës së 
kredisë në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Norma e rritjes vjetore 
të kredisë në fund të muajit maj, shënoi vlerën 65 për qind. rritja vjetore 
e kredisë ka ndjekur një prirje rënëse që prej muajit dhjetor të vitit 2005. 
Teprica e kredisë për ekonominë në raport me PBB-në në gjysmën e parë 
të vitit llogaritet në rreth 17 për qind, kundrejt raportit prej 14.6 për qind të 
vlerësuar në fund të vitit 2005. gjithashtu, kërkesa më e lartë e sektorit privat 
për mjete monetare është reflektuar në rritjen e dukshme të peshës së tepricës 
së kredisë ndaj ofertës monetare (M3).

ritmet e rritjes së ofertës monetare gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij 
viti, kanë qenë afër prirjes historike. rritja vjetore e parasë së gjerë, M3, në 
muajin maj rezultoi 10.5 për qind ndërsa agregati M2 shënoi një rritje prej 
6.2 për qind në terma vjetorë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë ritmet e zgjerimit monetar janë më të ulëta. Oferta monetare ka 
shënuar ndryshime si në strukturën kohore, ashtu edhe në atë valutore, duke 
tentuar drejt mjeteve më pak likuide dhe njëkohësisht drejt mjeteve valutore. 
Në muajin maj, raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 ishte 23.5 për qind 
kundrejt raportit prej 24.5 për qind, të regjistruar në të njëjtën periudhë të 
vitit të kaluar. Njëkohësisht, raporti i depozitave në valutë ndaj M3 rezultoi 
27.6 për qind ose 2.9 pikë përqindjeje më i lartë se në muajin maj të vitit të 
mëparshëm.

Normat e interesit në tregun e depozitave në lekë kanë reflektuar 
përgjithësisht neutralitetin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë gjatë 
vitit të fundit. Në kushtet e prirjes rritëse të normës së interesit të depozitave në 
usd, diferenca ndaj interesit në lekë është ngushtuar në rreth 1.4 pikë përqindje 
në gjysmën e parë të këtij viti. Në raport me interesin e depozitave në euro, 
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diferenca e interesit në lekë luhatet në rreth 2 pikë përqindjeje kundrejt rreth 
5 pikë përqindjeje në vitin 2003. Megjithë uljen e diferencave të interesave, 
leku ka shfaqur prirje mbiçmuese kundrejt dollarit ndërsa ka qenë relativisht 
i qëndrueshëm kundrejt euros gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. Në terma 
vjetorë, leku vazhdon të jetë i mbiçmuar ndaj të dyja monedhave kryesore, 
përkatësisht rreth 4.4 dhe 0.4 për qind kundrejt dollarit dhe euros.

Banka e Shqipërisë vlerëson se gjashtëmujori i dytë i vitit 2006 do të 
karakterizohet nga konsolidimi i mëtejshëm i ekuilibrit të përgjithshëm 
makroekonomik të vendit. Në programin e saj monetar, ku është faktorizuar 
dhe vendimi i javëve të fundit për rritjen e normës javore të marrëveshjeve 
të riblerjes me 0.25 pikë përqindjeje, parashikohet një rritje ekonomike në 
nivelin 5 për qind. Banka e Shqipërisë ka marrë të gjitha masat për t’iu 
përgjigjur në kohë nevojave të ekonomisë për para, duke bërë kujdes që të 
vërë nën kontroll presionet inflacioniste që zakonisht gjeneron rritja e kërkesës 
së brendshme. Në përputhje me kërkesat e ekonomisë për kredi si dhe në 
përputhje me objektivin për inflacionin, Banka e Shqipërisë ka parashikuar 
një rritje të ofertës së parasë në masën 13.6 për qind. ashtu si dhe në fund 
të tremujorit të parë të vitit 2006, do të tregohet kujdes maksimal për të 
respektuar kufizimet sasiore që rrjedhin nga Marrëveshja me FMN, në fund të 
tremujorit të tretë të vitit 2006. 

Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë ka besimin se tregu financiar, siç u vu re 
edhe pas vendimit të fundit, në vazhdimësi do të perceptojë drejt sinjalet dhe 
vendimet e politikës monetare, duke kontribuar drejtpërdrejt në përmirësimin 
e mëtejshëm të mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. 

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të monitorojë me kujdes zhvillimet 
në këtë treg duke përçuar në të sinjalet e duhura si nëpërmjet veprimeve 
të natyrës operacionale ashtu edhe nëpërmjet vendimeve më specifike të 
politikës monetare, sa herë që të gjykohet e nevojshme. Duke përfituar nga 
ky rast, dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë do të bëjë të gjitha përpjekjet 
për të qenë një institucion i hapur dhe dialogues me publikun, një institucion 
i cili do të shmangë në çdo rast vendimet e natyrës surprizë, të cilat nuk bëjnë 
gjë tjetër vetëm se shtojnë konfuzionin dhe paqartësinë në treg. 

II. ZhVILLIMET EKONOMIKE Të gjaShTëMUjOrIT

II.1 EKONOMIa BOTërOrE

Ekonomia botërore gjatë tremujorit të parë të vitit 2006 është karakterizuar 
nga zhvillime pozitive. Kjo ecuri ka përforcuar pritshmëritë për një rritje 
ekonomike botërore mbi 4 për qind edhe për këtë vit, për të katërtin vit rradhazi. 
Megjithatë, rritja ekonomike vazhdon të kushtëzohet nga fenomene si rritja 
e kërkesës për naftë, e cila jo gjithnjë mund të mbështetet nga kapacitetet 
prodhuese. Kjo dukuri, me të cilën tregu botëror po përballet gjithnjë e më 
shpesh vitet e fundit, ka bërë që në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme, 
të ndodhin zhvendosje të ekuilibrit ndërmjet kërkesës dhe ofertës për këtë 
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produkt të rëndësisë së parë. Shpeshtësia e këtij fenomeni ka bërë që çmimi 
i naftës të pësojë goditje, të cilat ndikojnë ecurinë e mëtejshme të ekonomisë 
botërore dhe të çmimeve të konsumit. 

Norma vjetore e inflacionit gjatë tremujorit të parë të vitit në shumë vende ka 
regjistruar një rënie të lehtë, duke reflektuar kryesisht ngadalësimin në rritjen e 
çmimit të naftës. Po kështu, norma vjetore e inflacionit të çmimeve të konsumit, 
duke përjashtuar ushqimet dhe energjinë në muajin prill 2006, ka qenë relativisht 
e ulët në pjesën më të madhe të vendeve të OECD-së, duke u luhatur mesatarisht 
rreth vlerës 1.9 për qind.

PBB-T1 Norma e papunësisë IÇK
ShBa +5.6 4.6 (qershor) 3.6 (prill)
Eurozonë +1.9 8 (prill) 2.5 (maj)
gjermani +1.6 10.9 (qershor) 2 (qershor)
Francë +2.2 9.3 (prill)  2.1 (maj)
Itali +2.4 7.7 (dhjetor)  2.2 (maj)
Britani +2.3 5.3 (prill)  2.2 (maj)
japoni +3.1 4.1 (prill)  0.4 (prill)

Burimi: Departamenti Amerikan i Punës, Departamenti Amerikan i Tregtisë, Eurostat, Revista “The 
economist”, �-7 korrik 2006.

Ekonomia Amerikane
Në tremujorin e parë të vitit 2006, aktiviteti ekonomik në Shtetet e 

Bashkuara të amerikës shënoi një rritje prej 5.6 për qind, në terma vjetorë. 
rritja ekonomike u nxit në masën më të madhe nga intensifikimi i kërkesës 
së brendshme, i shprehur veçanërisht në rritjen e shpenzimeve personale për 
konsum dhe në ato për investime. Në të njëjtën kohë, eksportet neto kanë 
vazhduar të kontribuojnë negativisht në rritjen e prodhimit të brendshëm 
bruto. Për periudhën në vazhdim pritet një ngadalësim i rritjes ekonomike nën 
efektin e rritjes së normave të interesit dhe të çmimeve të energjisë. 

Tabelë �. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 
terma vjetorë (në përqindje).
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Norma e inflacionit në ShBa gjatë gjysmës së parë të këtij viti, ka qenë e 
konsiderueshme dhe është ndikuar kryesisht nga rritja në çmimin e energjisë. 
Kjo normë në muajin prill shënoi 3.6 për qind. Me qëllim përmbushjen e 
objektivave kryesorë, ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe nxitjen e rritjes së 
qëndrueshme ekonomike, FED ka rritur në mënyrë të vazhdueshme normën 
bazë të interesit, duke e çuar atë në nivelin 5.25 për qind në fund të muajit 
qershor, nga 4.25 për qind në fund të vitit të kaluar.

Ekonomia e Eurozonës
Prodhimi i brendshëm bruto real në Eurozonë është rritur me 1.9 për qind në 

tremujorin e parë të këtij viti. Faktori më vendimtar në ecurinë ekonomike për 
këtë periudhë ishte kërkesa e brendshme, e cila ka qenë në rritje. Megjithëse 
gjatë kësaj periudhe rritja në investime u kufizua si pasojë e kushteve të 
papërshtatshme atmosferike, shpenzimet konsumatore janë intensifikuar. Kjo 
ecuri ka reflektuar pritshmëritë pozitive të besimit konsumator dhe stabilizimin 
gradual të tregut të punës. Ecuria e kënaqshme ekonomike dhe rigjenerimi i 
kërkesës së brendshme, pritet të kontribuojnë në zbutjen e efektit të rritjes së 
çmimeve të naftës apo dhe në një forcim të moderuar të euros për periudhën 
në vazhdim.

Indeksi vjetor i harmonizuar i çmimeve të konsumit u rrit me 2.5 për qind 
në muajin maj, duke reflektuar kryesisht zhvillimet në çmimet e energjisë. 
Këshilli Drejtues i Bankës Qendrore Evropiane, duke synuar ruajtjen 
e stabilitetit të çmimeve në terma afatmesëm, ka rritur normën bazë të 
interesit dy herë gjatë këtij viti. Si pasojë e këtyre dy ngritjeve, në muajin 
qershor norma bazë e interesit shënonte 2.75 për qind nga 2.25 për qind 
që ishte në fund të vitit të kaluar. rritja e ndjeshme në agregatët monetarë 
dhe shtimi i kredive, situata e likuiditetit të tepërt dhe analizat ekonomike 
e monetare, rikonfirmojnë praninë e një rreziku në rritje për arritjen e 
objektivit të ruajtjes dhe stabilitetit të çmimeve në masën 2 për qind, gjatë 
periudhës në vijim. 

Kursi i këmbimit
Euro, pas një zhvlerësimi të lehtë në fillim të 

vitit, ka vazhduar të forcohet kundrejt dollarit 
amerikan duke arritur pikun, në fillim të muajit 
qershor me vlerën 1.3 usd/euro. Në fund të muajit 
qershor 1 euro këmbehej me 1.27 usd, duke qenë 
rreth 7.7 për qind më e shtrenjtë se sa në fund të 
muajit dhjetor të vitit 2005. Kjo ecuri në kursin 
e këmbimit është mbështetur nga përmirësimi 
dhe pritshmëritë pozitive për situatën ekonomike 
të Eurozonës, nga kthimi i vëmendjes së tregjeve 
kundrejt deficitit të llogarisë korente amerikane si 
edhe nga pritshmëritë për zhvillimet e mëtejshme 
në normat bazë të interesit në Eurozonë dhe në 
amerikë. 
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Çmimi i naftës 
Çmimet botërore të naftës kanë vazhduar të luhaten në nivele të larta. 

Ndonëse me një prirje rënëse në muajt e parë të vitit, në mesin e gjashtëmujorit 
të parë çmimet e naftës në bursat ndërkombëtare shënuan rekorde të reja 
edhe më të larta. rritja e çmimit të naftës ka qenë kryesisht rrjedhojë e 
shqetësimeve të vazhdueshme për kufizimet në kapacitetet efektive globale 
për të rafinuar naftën, të gërshetuara këto me pritshmëritë për një kërkesë në 
rritje në një periudhë të ardhshme. Këto zhvillime 
janë rënduar dhe nga situata gjeopolitike, nga 
spekulimet në tregun e kontratave future si dhe nga 
frika për fillimin e periudhës së uraganëve në gjirin 
e Meksikës.

Sipas OPEC-ut, ecuria pozitive e ekonomisë 
botërore në tremujorin e parë të këtij viti ka treguar 
se çmimet e larta të naftës kanë pasur një efekt më 
të kufizuar në rritjen ekonomike, në krahasim me 
vitin 20031. Megjithatë, mbetet të verifikohet nëse 
kjo dukuri do të vazhdojë të vërehet në të ardhmen. 
Kjo hije dyshimi lidhet me zhvillimet më të fundit në 
kurbën e çmimeve të naftës, me acarimin e faktorëve 
gjeopolitikë në rajonet fqinje apo edhe tranzite të 
prodhimit dhe të transportit të naftës, si edhe me 
prirjen në rritje të kërkesës për këtë produkt.

Tabelë 2. Kërkesa dhe oferta për naftë (milionë/fuçi për ditë)
T1. 2005 T2. 2005 T3. 2005 T4. 2005 T1.2006 T2.2006*

a-Kërkesa botërore për naftë. 84.02 82.32 82.79 83.95 84.74 83.50
b-Oferta pa përfshirë vendet e OPEC-ut. 54.46 54.72 53.83 54.28 54.92 55.28
c- Oferta nga OPEC. 29.46 29.90 30.19 29.92 29.68
Balanca (b+c-a) -0.10 2.31 1.22 0.25 -0.14

Shënim: *Për tremujorin e dytë 2006 mungojnë të dhënat për ofertën e vendeve jashtë OPEC-ut.
Burimi: Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC).

II.2 EKONOMIa ShQIPTarE gjaTë 
gjaShTëMUjOrIT Të Parë

gjatë muajve të parë të vitit 2006, agjentët 
ekonomikë janë përpjekur të rikuperojnë 
ngadalësimin e aktivitetit ekonomik të shkaktuar 
nga situata e rëndë energjitike gjatë fundvitit 2005. 
Ecuria e përgjithshme e aktivitetit ekonomik e 
përfaqësuar nga treguesi i shitjeve të ndërmarrjeve, 
ka shënuar një rritje vjetore prej rreth 18 për qind. 

Ecuria e treguesve të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë të kërkesës së brendshme gjatë muajve të 
parë të vitit 2006 sinjalizon zhvillime më pozitive 
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se një vit më parë. ritmet më të larta të rritjes janë shënuar në tregues si 
konsumi i karburanteve dhe importi i autoveturave. Ndërkohë, në terma 
tremujorë, ecuria e kërkesës së brendshme ka ndjekur pak a shumë zhvillimet 
e përvitshme sezonale. 

Emërtimi Ndryshimi vjetor (në %) Ndryshimi tremujor (në %)
Konsum i karburanteve 40.0 1.3
Importi e autoveturave gjithsej 45.6 -6.2
Importi i TV -13.2 -52.6
Importi i makinave larëse 25.6 -7.5
Importi i makinerive dhe pajisjeve 23.2 -12.9
Konsumi i dukshëm i çimentos 11.8 -19.6

Burimi: INSTAT, Koniuktura, Tremujori i parë, 2006.

rritja e kërkesës së brendshme e mbështetur edhe nga rritja e stokut të 
kredisë, është reflektuar në rritjen e importeve dhe në thellimin e deficitit 
tregtar dhe atij korent. 

II.2.1 Ecuria e ekonomisë sipas sektorëve

Sektori i tregtisë, i hoteleve dhe i restoranteve
Kontributin më të ndjeshëm në rritjen vjetore të treguesit të shitjeve e ka 

dhënë sektori i shërbimeve, me rreth 43 për qind të rritjes totale vjetore. 
Megjithatë, ecuria në sektorin e shërbimeve, që përfshin kryesisht aktivitetin 
ekonomik të tregtisë, të hotelerisë dhe të restoranteve, nuk doli jashtë kornizave 
sezonale të zhvillimeve tremujore. Kjo tregon se ky sektor, duke e pasur më të 
lehtë se sektorët e tjerë për të përdorur alternativa zëvendësuese të burimeve 
energjitike, ka mundur të ruajë kontributin dhe ecurinë historike, të verifikuar 
pak a shumë gjatë tremujorëve të parë të viteve të kaluara. 

Sektori i bujqësisë
Prodhimi bujqësor pas një periudhe ngadalësimi 

gjatë vitit të kaluar, pritet të shënojë një rritje prej 
1.8 për qind, gjatë vitit 2006. Megjithatë, kjo 
normë rritjeje është më e ulët se mesatarja e rritjes 
gjatë tre viteve të fundit. Kushtet jo të favorshme 
atmosferike, sidomos gjatë stinës së pranverës, 
kanë patur efekt negativ në nivelin e prodhimit 
bujqësor. Sipas vlerësimeve më të fundit, rritja e 
prodhimit bujqësor gjatë vitit 2006 do të ndikohet 
kryesisht nga kontributi më i lartë që pritet të japë 
nëndega e pemëtarisë. Këto vlerësime mbështeten 
në pritjet për rritje të produktivitetit në këtë 
nëndegë. Sektori i agroindustrisë pritet të shfaqë 
qëndrueshmëri të ritmeve të rritjes edhe gjatë vitit 
2006.

Tabelë �. Ecuria e disa 
treguesve të kërkesës së 

brendshme.
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Emërtimi rritja vjetore në vitin 2005 Parashikimi i rritjes për vitin 2006
Bujqësia 1.6 1.8
Blegtoria 1.05 1.86
Bimët e arave 1.97 0.89
Pemëtaria 1.97 5.08
agroindustria 5.67 6.00

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

Sipas vlerësimeve, në terma tremujorë prodhimi 
agroindustrial është ndikuar edhe nga faktori sezonal, 
i cili ushtron presion në rënie mbi prodhimin në 
tremujorët e parë të vitit. Megjithatë, sipas vrojtimit 
të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes 
së Konsumatorit, investimet në këtë nëndegë gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2006 kanë shënuar një rritje 
prej rreth 35 për qind, në krahasim me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar dhe numri i të punësuarve 
është rritur 1 për qind. Këto zhvillime sinjalizojnë 
zgjerimin e kësaj nëndege në të ardhmen. 

Sektori i industrisë dhe energjisë
gjatë tremujorit të parë të vitit 2006, sektori i 

industrisë ka shfaqur shenja rigjallërimi duke dalë 
nga situata jo e favorshme, e shkaktuar nga kriza 
energjitike në fund të vitit 2005. Njëkohësisht, ky sektor ka shënuar rritje në 
krahasim me tremujorët e parë të viteve të kaluara. rritja vjetore e shitjeve të 
industrisë për tremujorin e parë të këtij viti ishte 23 për qind, duke kontribuar 
me rreth 33 për qind në rritjen vjetore të shitjeve të ekonomisë. Edhe pse 
efekti sezonal i shprehur në rënien e aktivitetit nga tremujori i katërt i një 
viti më parë në tremujorin e parë të vitit pasardhës ka qenë i pranishëm, 
periudha në shqyrtim është karakterizuar nga rënia tremujore më e ulët në 
pesë vitet e fundit. Ky zhvillim tregon se faktori sezonal është zbutur ndjeshëm, 
si pasojë e përpjekjeve të firmave për të kompensuar humbjet e regjistruara 
gjatë fundvitit, nëpërmjet intensifikimit të aktivitetit ekonomik gjatë tremujorit 
të parë 2006. 

Pesha ndaj totalit T1 ‘06/T1 ’05 Kontributi
Industria gjithsej 100 22.8
Industria nxjerrëse 8 34.2 2.7
Industria përpunuese 62 24.1 14.8
Energjia elektrike, ujë, gaz 30 17.7 5.4

Burimi: INSTAT, Konjuktura, Tremujori i parë, 2006.

Sipas të dhënave të INSTaT, rritja vjetore e shitjeve në degën e industrisë 
është ndikuar në masën 65 për qind nga rritja e shitjeve në industrinë 
përpunuese. Kjo nëndegë regjistroi rritjen më të lartë vjetore që nga fundi i 
vitit 2002, me rreth 24 për qind. Ecuri pozitive manifestoi edhe nëndega e 

Tabelë 4. Parashikimi i 
prodhimit bujqësor sipas 
degëve, në përqindje.

Tabelë 5. Ecuria e sektorit të 
industrisë për tremujorin e 
parë 2006 (në përqindje).
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industrisë nxjerrëse, me një rritje vjetore prej 34 për qind. Kjo normë rritjeje 
sinjalizon një rigjallërim të kësaj industrie, deri tani jo shumë aktive. 

Shitjet në nëndegën e energjisë, ujit dhe të gazit, pas rënies vjetore me 8 
për qind gjatë tremujorit të katërt të vitit 2005, u rritën me 18 për qind gjatë 
tremujorit të parë të këtij viti. gjithsesi, të dhënat mbi prodhimin e energjisë 
elektrike për pesë muajt e parë të vitit 2006, tregojnë një rënie të prodhimit 
në masën 2 për qind në krahasim me pesëmujorin e parë të vitit të kaluar. Kjo 
rënie e prodhimit është shoqëruar nga një rënie prej 5 për qind në sasinë e 
energjisë së faturuar. Konsumi i energjisë nga ana e konsumatorëve familjarë 
gjatë pesëmujorit të parë të këtij viti, ka përfaqësuar rreth 65 për qind të 
konsumit të përgjithshëm të energjisë.

Megjithëse humbjet totale kanë ardhur në rënie duke filluar nga muaji 
shkurt i vitit 2006, gjatë pesëmujorit të parë të këtij viti ato janë rritur me 10 
për qind krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë. 

5-mujori I 2005 5-mujori I 2006 Ndryshimi
Prodhimi 2,686,921 2,632,281 -2%
Import 0 226,248 
humbje gjithsej 1,076,195 1,184,534 +10%
Konsum i faturuar 1,549,503 1,473,997 
Konsumi familjar 945,722 942,537 -0.3%

Burimi: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare.

Sektori i Ndërtimit
rënia e kontributit të aktivitetit të sektorit të ndërtimit, që u vu re në tremujorin 

e fundit të vitit të kaluar është theksuar më shumë gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2006. rritja vjetore e shitjeve në sektorin e ndërtimit është më e ulëta 
krahasuar me sektorët e tjerë të ekonomisë dhe ka kontribuar në rritjen e 
shitjeve për ekonominë vetëm me 4 pikë përqindjeje. Ngadalësimi i aktivitetit 

Tabelë 6. Treguesit kryesorë 
të bilancit të energjisë 

elektrike (në MWh).
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ekonomik të këtij sektori, siç konfirmohet edhe nga 
disa vrojtime të Bankës së Shqipërisë, rezulton i 
ndjeshëm nëse krahasohet me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. 

Indeksi i kushtimit në ndërtim ka shfaqur tendencë 
në rënie që nga tremujori i dytë i vitit 2005. Ndryshimi 
vjetor i indeksit për tremujorin e parë të këtij viti 
është -0.5 për qind, duke sinjalizuar ulje të kostos 
në ndërtim. Në të njëjtën kohë, nënzëri “Shpenzime 
direkte” ka shënuar një rritje vjetore 7.4 për qind, si 
pasojë e rritjes së çmimit të naftës.

Sektori i Transportit
gjallërimi i sektorit të transportit i vërejtur që nga 

tremujori i dytë i vitit 2005, ka vazhduar edhe gjatë 
tremujorit të parë të këtij viti. Shitjet në bazë vjetore 
të këtij sektori janë rritur me 15 për qind gjatë kësaj periudhe. Sidoqoftë, në 
ecurinë e shitjeve nominale të këtij sektori, mund të ketë luajtur rol edhe rritja 
e çmimit të naftës. Për këtë arsye, norma reale e rritjes së shitjeve mund të jetë 
më e ulët se 15 për qind.

II.3 TrEgU I PUNëS

Tremujori i parë i vitit 2006 regjistroi një normë papunësie prej 14 për qind, 
nivel ky më i ulët krahasuar si me tremujorin paraardhës ashtu edhe me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. Tendenca rënëse e papunësisë është konfirmuar edhe 
nga vrojtime të Bankës së Shqipërisë pranë bizneseve. gjatë kësaj periudhe, janë 
intensifikuar masat administrative nga ana e organeve shtetërore në kuadrin e 
formalizimit të mëtejshëm të ekonomisë. Të gjitha këto elemente, konsiderohen si 
faktorë të rëndësishëm, që ndikojnë në rënien e numrit të të papunëve të regjistruar. 
Numri i të punësuarve rezulton i njëjtë me atë gjatë tremujorit të parë të vitit 2005, 
ndërkohë që numri i të papunëve të regjistruar është ulur me 4 mijë persona. Kjo 
lëvizje tregon se një regjistrim më i saktë i të papunëve ka çuar në një vlerësim më 
real të forcës së aftë për punë. 

2005 2006
Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Tr.I

Forcat e punës gjithsej 1087 1086 1086 1086 1083
a. Të punësuar gjithsej 931 931 931.2 932 931
 i) në sektorin shtetëror 176 175.6 175.6 175 174
 ii) në sektorin privat jobujqësor 213 213.4 214 215 215
 iii) në sektorin privat bujqësor 542 542 542 542 542
B. Papunësia (në mijë)
 i) të papunë gjithsej 156 155 154.8 154 152
 ii) përfitojnë pagesë papunësie 11.5 11.5 11.5 11.5 11.2
C. Shkalla e papunësisë ( %) 14.4 14.3 14.2 14.2 14.0

Burimi: INSTAT, Konjuktura, Tremujori i parë, 2006.

Tabelë 7. Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).
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Struktura e të punësuarve sipas sektorëve shtetëror e privat të ekonomisë, 
nuk ka pësuar ndryshime krahasuar me periudhën paraardhëse. rreth 58 
për qind e numrit të përgjithshëm të të punësuarve i përket sektorit privat 
bujqësor, 23 për qind atij privat jobujqësor dhe pjesa tjetër e të punësuarve 
punojnë në sektorin shtetëror. 

Në vijim të tendencës për zgjerim të sektorit privat, numri i të punësuarve 
në sektorin shtetëror është ulur. Kështu, edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 
2006, numri i tyre ka rënë me 1.1 për qind krahasuar me tremujorin e parë 
të vitit të kaluar. Të punësuarit në sektorin privat jobujqësor kanë regjistruar 

në terma vjetorë, një rritje të numrit të tyre me rreth 
0.9 për qind. Këto lëvizje, në një masë të madhe 
kanë ekuilibruar njëra-tjetrën, duke bërë që numri i 
të punësuarve në periudhat në shqyrtim të mbetet i 
pandryshuar.

Bazuar në vlerësimet më të fundit të Ministrisë 
së Punës, Çështjeve Sociale dhe Mundësive të 
Barabarta mbi nivelin e papunësisë, gjatë muajit 
maj 2006 numri i të papunëve të regjistruar ka qenë 
rreth 150 mijë vetë. Nga këta, 65 për qind janë të 
papunë afatgjatë. Niveli i papunësisë rezulton më 
i lartë në zonat me aktivitet ekonomik më të ulët, 
sidomos në rrethet veriore të vendit, ndërkohë që 
niveli më i ulët është shënuar në rrethin e Tiranës. 
Sipas të njëjtit burim informacioni, norma më e 
lartë e papunësisë ndeshet në popullsinë më pak 
të arsimuar. 

II.4 SEKTOrI FISKaL

Përpjekjet e qeverisë për të ndjekur një politikë fiskale të kujdesshme 
janë reflektuar në ecurinë e përgjithshme të treguesve të buxhetit. Periudha 
janar–maj 2006 dëshmoi për një performancë të kënaqshme të tyre në 
krahasim me nivelin e parashikuar. Kjo ecuri është pasqyruar kryesisht 
në rritjen e të ardhurave ndërkohë që niveli i shpenzimeve publike, 
veçanërisht zëri i investimeve, ka mbetur nën nivelin e programuar për 
vitin 2006.

 
Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në fund të muajit maj, janë 

mbledhur 101.7 për qind e të ardhurave të planifikuara dhe është realizuar 
rreth 87 për qind e shpenzimeve të programuara. Kjo ka bërë që suficiti 
buxhetor në fund të muajit maj, të jetë rreth 10.4 miliardë nga 2.4 miliardë 
lekë deficit i parashikuar. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë, të ardhurat janë rritur me 13 për qind, ndërsa shpenzimet janë ulur me 
8.1 për qind duke shënuar ritmin më të lartë të tkurrjes në shpenzimet totale 
gjatë 15 viteve të fundit. Si pasojë, gjatë periudhës janar-maj të këtij viti çdo 
muaj ka rezultuar me suficit buxhetor. 
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Tabelë 8. Ritmet e rritjes së treguesve kryesorë fiskalë (në përqindje)*.

5M 00 5M 01 5M 02 5M 03 5M 04 5M 05 5M 06 Mesatare
98-05

Totali i të ardhurave 14.6 14.8 6.5 13.8 8.5 8.2 13.0 12.2
Të ardhura tatimore 32.6 11.3 10.6 45.7 11.1 8.0 15.0 18.1
Të ardhura nga pushteti lokal 48.3 69.2 16.7 247.1 18.2 7.4 (8.8) 58.5
Të ardhura nga buxheti i pavarur 13.1 16.3 11.9 15.1 9.9 12.2 12.5 12.5
Të ardhura jotatimore (27.6) 29.2 (14.7) (8.4) (11.8) (2.1) 7.8 6.1

Totali i shpenzimeve (0.8) 12.7 3.3 8.2 6.6 7.9 (8.1) 8.5
Shpenzime korente (0.6) 10.2 8.3 10.0 7.7 7.2 (4.6) 8.2
Shpenzime kapitale (6.50) 30.6 (18.9) (4.0) (1.1) 14.0 (34.4) 13.5

Deficiti (38.6) 3.4 (12.9) (26.7) (11.9) 5.0 (266.8) (7.8)
Financim i brendshëm (35.23 (57.3) 91.9 (25.1) (10.6) 25.2 (390.0) 19.8
Financim i huaj (42.4) 82.6 (45.0) (28.5) (13.5) (18.2) (48.9) (12.0)

Burimi: Ministria e Financave, qershor 2006.
Shënin: *Shifrat në kllapa tregojnë ulje të ritmeve. 

Të ardhurat buxhetore
gjatë periudhës janar – maj të këtij viti, të ardhurat buxhetore ishin 13 për 

qind më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2005. Niveli i të 
ardhurave tatimore në fund të muajit maj arriti në rreth 79.9 miliardë lekë. 
Tatimet e mbledhura nga doganat rezultuan rreth 5.7 miliardë lekë, duke 
realizuar nivelin e parashikuar në projektbuxhetin 
e fillimvitit, me përkatësisht 104.5 dhe 110.7 për 
qind.

Të ardhurat nga tatimet vazhdojnë të jenë burimi 
kryesor i të ardhurave buxhetore, duke përbërë rreth 
89.6 për qind të të ardhurave totale. Performancën 
më të mirë në zërat e të ardhurave e kanë shënuar 
tatimet mbi fitimin dhe të ardhurat nga akcizat, të 
cilat tejkaluan planin me përkatësisht 28.3 dhe 
14.4 për qind. Ndër të ardhurat tatimore vetëm të 
ardhurat nga tatimet mbi të ardhurat personale dhe 
ato nga taksat kombëtare nuk kanë arritur nivelin 
e parashikuar për këtë periudhë, duke u realizuar 
përkatësisht me 96.6 dhe 81.6 për qind. gjithashtu, 
vihet re se të ardhurat nga pushteti lokal kanë thyer 
tendencën rritëse të viteve të fundit, duke u realizuar 
në masën 90 për qind.

janar Shkurt Mars Prill Maj Plani
jan-Maj % Plani

vjetor
Totali të ardhurave 16.75 32.72 51.87 69.08 86.74 85.33 101.7 39.1
Të ardhura tatimore 15.29 22.24 34.79 46.03 58.93 55.08 104.5 40.6
Tatimi mbi vlerën e shtuar 5.26 10.43 15.65 20.90 27.04 25.55 105.8 38.6
Tatimi mbi fitimin 1.49 3.26 6.06 7.74 9.59 7.47 128.3 52.4
akcizat 1.63 3.09 4.61 6.06 8.09 7.07 114.4 40.6

Tabelë 9. Të ardhurat nga 
tatimet dhe doganat. (në 
miliardë lekë – të dhëna 
progresive).
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Tatimi mbi të ardhurat 
personale 0.72 1.23 1.93 2.49 3.05 3.16 96.6 36.6

Taksa komëtare 
dhe të tjera 0.94 2.08 3.18 4.40 5.42 6.64 81.6 37.2

Taksa doganore 1.02 2.15 3.36 4.43 5.74 5.19 110.7 40.7
Burimi: Ministria e Financave, qershor 2006.

Shpenzimet buxhetore
Shpenzimet buxhetore gjatë pesë muajve të parë 

të vitit ishin 76.3 miliardë lekë ose rreth 86.9 për 
qind e nivelit të programuar për këtë periudhë. 
Ecuria e shpenzimeve kapitale gjatë muajve 
të parë të këtij viti nuk ka mbështetur sa duhet 
rritjen ekonomike në vend. Shpenzimet kapitale 
vazhdojnë të kryhen në një masë më të ulët se 
niveli i planifikuar, duke u realizuar në masën 
46.3 për qind. Nga këto të fundit, shpenzimet e 
mbuluara me financim të brendshëm u realizuan 
në masën 67.8 për qind.

janar Shkurt Mars Prill Maj Plani 
jan-Maj % Plani 

vjetor %
Totali i shpenzimeve 16.75 32.72 51.87 69.08 86.74 85.33 87.0 29.5
Shpenzime korente 11.19 25.25 42.66 59.22 76.32 87.76 93.8 34.1
Personeli 11.08 24.29 39.45 54.88 69.95 74.57 98.7 35.1
Interesat 3.67 7.89 12.02 16.26 20.59 20.86 90.3 33.4
Të brendshme 2.21 3.78 6.41 8.33 10.07 11.16 94.1 35.4
Të huaja 2.12 3.53 6.06 7.79 9.41 10.00 57.4 18.5
Shpenzime operative  
mirëmbajtjeje 0.08 0.24 0.34 0.54 0.67 1.16 83.0 30.0

Subvecionet 0.27 1.51 3.11 4.72 6.39 7.70 88.4 32.9
Shpenzime për 
sigurime shoqërore 0.06 0.17 0.49 0.71 0.84 0.95 97.8 38.7

Shpenzime për 
buxhetin lokal 4.19 8.74 13.39 18.04 22.86 23.39 84.2 25.1

Shpenzime të tjera 0.57 1.41 2.43 3.88 5.36 6.37 92.4 33.3
Burimi: Ministria e Financave, qershor 2006.

Shpenzimet korente vijojnë të përfaqësojnë edhe për periudhën janar – maj 
2006, pjesën më të madhe të shpenzimeve në buxhetin e shtetit. Këto të 
fundit zënë rreth 85 për qind të shpenzimeve totale. Shpenzimet e personelit 
u realizuan në masën 98.7 për qind.

Bilanci fiskal
Në pesë muajt e parë të vitit është regjistruar një nivel i lartë suficiti buxhetor. 

Ky bilanc pozitiv ka ardhur në rënie gjatë këtyre muajve. 

Tabelë �0. Përbërja e 
shpenzimeve korente

(në milionë lekë).
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II.5 SEKTOrI I jaShTëM I EKONOMISë

Deficiti i llogarisë korente në tremujorin e parë të 
vitit 2006 arriti vlerën 164 milionë euro2, krahasuar 
me 90.2 milionë euro që ishte në tremujorin e 
parë të vitit 2005. Thellimi i deficitit në tregtinë e 
mallrave dhe shërbimeve ka dhënë ndikimin kryesor 
në përkeqësimin e llogarisë korente. Ndërkohë, 
rritja e bilancit pozitiv të të ardhurave dhe rritja e 
transfertave korente kanë balancuar kontributin 
negativ të bilancit të tregtisë. Ecuria e kursit të 
këmbimit3  gjatë muajve janar – mars 2006, ka 
ruajtur tendencën e pesëmujorit të parë të vitit 2005, 
duke mos ndikuar ndjeshëm zhvillimet në bilancin e 
pagesave.

Tregtia e mallrave ka shënuar edhe gjatë 
tremujorit të parë të këtij viti një bilanc negativ, 
duke kapur vlerën 370 milionë euro, rreth 34 për 
qind më shumë se e njëjta periudhë një vit më parë. 
Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2005, deficiti 
tregtar është ulur me rreth 18 për qind. Zvogëlimi 
i deficitit tregtar në tremujorin e parë të vitit është 
një zhvillim i pritshëm i shkaktuar nga ecuria ciklike 
e ekonomisë, e cila përgjithësisht ngadalësohet në 
fillim të vitit. Karakteristika dalluese e këtij tremujori 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2005, janë 
rritja më e shpejtë e importeve në raport me rritjen 
e eksporteve dhe rritja e vëllimit të transaksioneve. 
Në këtë tremujor, eksportet arritën të mbulojnë 
vetëm 28 për qind të importeve. Edhe ky raport 
tregon përkeqësimin e bilancit të tregtisë. Në një 
perspektivë afatgjatë, bilanci i akumuluar i deficitit 
tregtar të mallrave për 12 muajt e fundit (deri në 
mars 2006), kapi vlerën prej 1571 milionë eurosh 
nga 1260 milionë euro që ishte deficiti i akumuluar 
i 12 muajve të fundit, deri në muajin mars të vitit 
2005. 

Vlera e eksporteve të mallrave për periudhën 
janar – mars ishte 464 milionë euro ose rreth 10 
për qind më shumë sesa vlera e eksporteve të 
mallrave në tremujorin e fundit të vitit 2005. Kjo 
vlerë ishte 18.8 për qind më e lartë krahasuar 
me të njëjtën periudhë një vit më parë. Fatura e 
importeve të mallrave ka shënuar vlerën prej 829 
milionë eurosh. Krahasuar me një vit më parë, 
janë importuar më shumë produkte ushqimore 
dhe produkte minerale, materiale bazë dhe mjete 
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transporti. rritja e importeve në këto grupmallra 
është një tregues i zhvillimeve pozitive në sektorin 
e prodhimit.

Ecuria e tregtisë së shërbimeve ka qenë e 
ngjashme me zhvillimet në tregtinë e mallrave. 
Importet e shërbimeve për tremujorin e parë 
kanë qenë rreth 304 milionë euro, duke 
shënuar një deficit prej 36.6 milionë eurosh. 
Të ardhurat korente kanë shënuar rritje si në 
krahasim me fundin e vitit, ashtu edhe ndaj të 
njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Vlera e suficitit 
të të ardhurave arriti 42 milionë euro, me një 
bilanc pozitiv si në grupin e kompensimeve të 
punonjësve, ashtu edhe në të ardhurat nga 
investimet.

Transfertat nga emigrantët, zëri kryesor i transfertave korente, shënuan 
vlerën 199.6 milionë euro në fund të tremujorit të parë. Kjo vlerë ka 
kontribuar me rreth 50 për qind në zbutjen e deficitit tregtar të mallrave 
dhe shërbimeve. Ecuria e dërgesave të emigrantëve ka vazhduar të jetë e 
qëndrueshme edhe gjatë kësaj periudhe. Dërgesat janë rritur me rreth 20 
për qind krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2005, duke u reflektuar në 
një rritje të transfertave korente me 10 për qind. 

Për tremujorin e parë të vitit 2006, llogaria kapitale dhe financiare regjistroi 
një fluks neto prej 92 milionë eurosh. Këto flukse kanë financuar rreth 56 për 
qind të deficitit të llogarisë korente. Llogaria kapitale ka shënuar vlerën e 36 
milionë eurove, ndërsa fluksi neto i llogarisë financiare për tremujorin e parë 
ka shënuar vlerën 56 milionë euro. 

Detyrimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës janë ulur me 
92 milionë euro në fund të tremujorit të parë; vlerë kjo rreth 38 milionë euro 
më e vogël se fluksi i detyrimeve gjatë tremujorit të katërt të vitit të kaluar. 
Pavarësisht uljes në total të fluksit të detyrimeve financiare, borxhi i jashtëm 
gjatë tremujorit të parë të këtij viti është rritur me rreth 20 për qind, në krahasim 
me tremujorin e mëparshëm, ndërsa investimet e huaja direkte janë ulur me 
rreth 10 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë. Pretendimet financiare të 
Shqipërisë ndaj jorezidentëve janë rritur me vlerën 36 milionë euro. Zhvillimet 
në zërin e depozitave dhe mjeteve të tjera kanë qenë dominuese në bilancin 
e kësaj llogarie.

gjatë tremujorit të parë të vitit, rezerva valutore e autoritetit monetar u rrit 
si rezultat i flukseve hyrëse të mjeteve valutore me 15.6 milionë euro, duke 
e çuar nivelin e rezervës valutore në 1.214 miliardë euro. rezerva valutore 
është e mjaftueshme për të mbuluar rreth 4.5 muaj importe mallrash dhe 
shërbimesh. 
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Tabelë ��. Bilanci i pagesave, T–I’ 2005 – T-I’ 2006 (në milionë euro).
T-I’ 05 T-II’ 05 T-III 05 T-IV’ 05 T-I’ 06

Llogaria korente -90.2 -188.5 -76.8 -238.8 -164.3
Eksporti i mallrave 121.5 143.3 133.7 253.2 144.4
Importi i mallrave -398.1 -507.1 -516.1 -306.6 -515.2
Bilanci tregtar -276.6 -363.8 -382.3 -53.4 -370.8
Shërbimet:kredi 203.8 237.4 270.8 253.2 267.3
Shërbimet:debi -227.9 239.5 -309.9 -306.6 -303.8
Shërbimet (neto) -24.1 -263.3 -39.0 -53.4 -36.6
Të ardhurat: kredi 36.9 33.9 52.1 45.3 52.4
Të ardhurat: debi -9.1 -14.0 -8.0 -11.2 -10.1
Të ardhurat (neto) 27.8 19.9 44.1 34.1 42.4
Transfertat private 166.4 156.6 259.5 219.5 199.6
Transfertat shtetërore 11.8 10.1 20.8 18.6 16.2
Llogaria kapitale 35.5 14.6 25.0 24.1 36.0
Llogaria financiare 29.7 116.9 -15.5 193.6 55.9
Llogaria kapitale dhe financiare 65.3 131.5 9.6 217.7 91.8
Investimet direkte 45.3 50.3 53.0 63.9 56.7
Investimet e portofolit -42.8 -5.4 40.9 5.4 4.6
gabimet dhe harresa neto 34.6 58.4 66.2 101.3 88.1
rezervat dhe zëra të lidhur me to:
Mjetet e rezervës -9.7 -1.4 -33.7 -80.1 -15.6
Përdorim huash e kredish nga FMN 0.0 0.0 -4.8 0.0 0.0

Burimi: Banka e Shqipërisë, Sektori i Bilancit të Pagesave, qershor 2006.

III. ECUrIa E INFLaCIONIT

Norma mesatare vjetore e inflacionit për gjashtë muajt e parë të vitit 2006 
rezultoi rreth 2 për qind. Periudhën me inflacion të ulët dhe të qëndrueshëm 
deri në muajin mars 2006, e ndoqi prirja në rritje e këtij treguesi. Muaji maj 
2006 shënoi normën më të lartë vjetore të inflacionit, për gjashtëmujorin e 
parë të vitit 2006. Në muajin qershor norma vjetore e inflacionit rezultoi 2.4 
për qind. Inflacioni mujor prej –1.1 për qind ishte ndjeshëm më i ulët se sa 
ai i muajit qershor të vitit të kaluar prej -0.5 për qind, për shkak të veprimit 
të vonuar të faktorëve sezonalë, që ushtrojnë presion në drejtim të uljes së 
çmimeve të prodhimeve ushqimore. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3
Mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5
Prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3 2.4
Maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0 3.1
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9 2.4
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 2.0

Burimi: IÇK, INSTAT, 2006.

Tabelë �2. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).
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Ndonëse prirja e fortë rritëse e verifikuar në 
periudhën prill - maj 2006 u zbut disi me vlerën e 
muajit qershor, tremujori i dytë i vitit 2006 shënoi 
një normë vjetore më të lartë se e njëjtja periudhë 
e një viti më parë (+0.6 pikë përqindjeje). Kjo 
rritje në normën vjetore të inflacionit reflektoi, 
më së shumti, kontributin e rritjes së çmimeve 
të prodhimeve bujqësore këtë vit. Kjo e fundit 
vlerësohet të ketë ardhur si pasojë e një oferte 
të tkurrur të prodhimit të brendshëm bujqësor 
në tregun vendas, për shkak të kushteve jo të 
favorshme të motit.

Presionet inflacioniste janë forcuar gjatë tremujorit 
të dytë të vitit, edhe si rezultat i pranisë së faktorë 
të tjerë, përtej atyre sezonalë. Forcimi më i zbutur i 
lekut ndaj euros, prirja rritëse në çmimet e importit si 
pasojë e rritjes së inflacionit të vendeve partnere dhe 

rritja e çmimeve të naftës gjatë periudhës maj-qershor 2006, kanë intensifikuar 
më tej ndikimin e faktorëve pro-inflacionistë në ekonomi. 

III.1 ECUrIa E INFLaCIONIT SIPaS grUPEVE KryESOrE

gjatë periudhës janar-qershor 2006 kontributi i grupeve kryesore në 
normën vjetore të inflacionit tregoi një pamje të ndryshme, në krahasim me 
atë të dy viteve paraardhëse.

Inflacioni vjetor i grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” ka shfaqur ecuri të ndryshme gjatë 
gjashtëmujorit të parë dhe sidomos gjatë tremujorit 
të dytë, në krahasim me vitet e tjera. Në periudhën 
prill-maj 2006 ky grup ka kontribuar mesatarisht me 
+50 për qind në vlerën e normës së përgjithshme 
vjetore të inflacionit. gjatë dy viteve të fundit çmimet 
e mallrave ushqimorë kanë ushtruar presion në 
kahun zbritës mbi normën vjetore të inflacionit, në 
fillim të stinës së verës. Muaji qershor, ndonëse ktheu 
pjesërisht këtë sjellje të grupit ushqimor, për shkak 
të rënies së çmimeve të produkteve tipike sezonale, 
përsëri regjistroi një kontribut me vlerë të pozitive 
të ushqimeve në inflacionin vjetor. Ky zhvillim 
ishte pasojë e rritjes së mëtejshme të çmimeve të 
prodhimeve të tjera ushqimore, dhe kryesisht atyre 
të përpunuara. 
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Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi 
(pp)

Inflacioni 
vjetor’06

Kontributi 
(pp)

Itali4 Inflacioni 
vjetor’06

greqi5
Inflacioni vjetor’06

janar -0.7 -0.3 -0.4 -0.2 1.1 1.6
Shkurt -1.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.9 2.1
Mars -1.7 -0.7 0.4 0.2 1.0 2.1
Prill -2.2 -1 2.5 1 1.0 3.8
Maj -0.7 -0.3 3.7 1.5 0.9 2.9
Qershor 1.6 0.7 1.9 0.8 - -

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

grupi “Transport” me nëngrupin “Shërbime ndaj mjeteve personale të 
transportit” reflektoi rritjen e lartë të çmimeve të naftës. Këto të fundit shënuan 
kulmin në periudhën maj – qershor 2006. Duke filluar nga muaji maj 2006, 
sjellja e favorshme e kursit të këmbimit të lekut ndaj monedhave amerikane dhe 
evropiane, nuk arriti të kompensojë plotësisht rritjen e çmimeve të naftës. 

Kontributi i indeksit të çmimit të grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe 
energji” në normën vjetore të inflacionit të përgjithshëm ka qenë pozitiv. Për 
më tepër, gjatë tremujorit të parë të vitit, ky indeks ka përcaktuar vlerat e ulëta 
të normës vjetore të inflacionit. ashtu siç pritej, në fillim të vitit 2006 u shua 
efekti i rritjes së çmimit të energjisë elektrike të një viti më parë. 

Inflacioni vjetor ‘05 Kontributi (pp) Inflacioni vjetor ‘06 Kontributi (pp)
janar 15.2 3.6 3.6 0.9
Shkurt 9.8 2.4 3.5 0.9
Mars 9.9 2.4 3.2 0.9
Prill 7.2 1.8 3.2 0.8
Maj 7.2 1.8 3.8 1.0
Qershor 7.1 1.8 3.9 1.0

Burimi: INSTAT, 2006.

gjatë periudhës janar-qershor 2006, kontributet e grupeve të tjera të 
shportës kanë qenë relativisht të ulëta dhe të qëndrueshme. Kjo sjellje është 
manifestuar kryesisht nga grupi “hotele, restorante e kafene”. 

Tabelë ��. Inflacioni vjetor 
i grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” (në vend dhe 
jashtë) si dhe kontributi i 
këtij grupi në inflacionin 
total.

Tabelë �4. Norma vjetore 
e inflacionit dhe kontributi 
i grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” në 
inflacionin total.
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III.2 aMBIENTI MaKrOEKONOMIK DhE ÇMIMET E KONSUMIT

Pjesa e parë e vitit 2006, u karakterizua nga një ecuri pozitive e treguesve 
monetarë dhe fiskalë. Këta faktorë kanë frenuar rritjen e mëtejshme të 
presioneve inflacioniste, më të ndjeshme gjatë tremujorit të dytë të vitit 2006. 
Zhvillimet në ekonominë e jashtme, si edhe ecuria negative e disa treguesve 
që prekin ofertën e brendshme, kanë bërë që çmimet e konsumit të shfaqin 
tendencë në rritje. Faktorë të tillë si çmimet e larta të naftës dhe të importit, 
oferta e reduktuar e prodhimeve bujqësore vendase dhe zbutja e vlerësimit 
të lekut kundrejt euros, kanë ndikuar në ecurinë e çmimeve të konsumit gjatë 
periudhës janar-qershor 2006. 

Politika monetare 
Periudha janar-maj 2006 është karakterizuar nga një prirje rënëse e 

normës së rritjes së M3 dhe të parasë jashtë bankave. Ndërkohë, ritmet e 
kredidhënies kanë qenë të larta. Ndryshe nga tendencat historike, vërehet 
një zgjerim monetar për periudhën janar-maj 2006, i nxitur nga kërkesa e 
sektorit privat për mjete monetare. Kjo kredi vlerësohet të ketë ndikuar në 
rritjen e kërkesës së brendshme, duke u reflektuar edhe në rritjen e treguesit 
të shitjeve. 

rritja e kërkesës së brendshme mund të ketë ndikuar në drejtim të rritjes 
së presioneve inflacioniste, të cilat vlerësohen më të larta se ato të së njëjtës 
periudhë një vit më parë. Këtë rritje të kërkesës nga ana e sektorit privat e 
ka ekuilibruar disi kërkesa modeste nga ana e sektorit publik. Kjo ka bërë 
që zhvillimet monetare të kenë luajtur një rol frenues në rritjen e vlerave të 
inflacionit. 
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Politika fiskale 
Politika fiskale e ndjekur gjatë gjysmës së parë të 

vitit 2006 ka qenë e kujdesshme. Përpjekjet e qeverisë 
për vjeljen e të ardhurave përballë ngadalësimit në 
kryerjen e shpenzimeve kanë rezultuar në rritjen 
e vlerës së suficitit buxhetor për periudhën janar- 
maj 2006. Në tërësi, kjo sjellje ka bërë që kërkesa 
për para të jetë e ulët, duke kontribuar ndjeshëm 
edhe në tendencën e rritjes vjetore të M3. Politika 
e kujdesshme fiskale ka influencuar në ruajtjen e 
normës së inflacionit brenda objektivit të Bankës së 
Shqipërisë për periudhën në fjalë. gjithsesi, rritja e 
pritur e shpenzimeve dhe e deficitit në pjesën e dytë 
të vitit, do të sjellë rritjen e presioneve inflacioniste 
në ekonomi.

Kursi i këmbimit, inflacioni i importuar dhe 
çmimet e naftës 

Leku ka vazhduar të vlerësohet gjatë 
gjashtëmujorit të parë vitit 2006, si kundrejt dollarit 
amerikan, ashtu edhe kundrejt euros. Sidoqoftë, 
tendenca vlerësuese ndaj euros ka qenë më e 
zbutur gjatë periudhës prill – qershor 2006. Kjo 
sjellje ka bërë që ndikimi amortizues në çmimet e 
prodhimeve të importuara dhe të naftës të jetë më 
pak i pranishëm. 

rritja e çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare 
u reflektua edhe në tregun e brendshëm, duke 
arritur kulmin në fund të muajit qershor. Kjo rritje 
ishte më e fortë se tendenca forcuese e lekut gjatë 
dy muajve të fundit të gjashtëmujorit të parë. Për 
këtë arsye, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2006, 
rreziku që paraqet faktori ”naftë” për inflacionin 
vendas është konsideruar më i pranishëm se më 
parë. 

Çmimet e prodhimit dhe të konsumit 
Luhatjet në çmimet e prodhimit nuk janë 

transmetuar dukshëm në normën e inflacionit, 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2006. arsyeja për 
këtë mospërputhje mund të jetë fakti që pjesa e 
prodhimit në vend nuk është përcaktuese në ofertën 
e mallrave në tregun shqiptar, duke mos ndikuar në 
mënyrë të drejtpërdrejtë çmimet e konsumit. Për më 
tepër, një pjesë e madhe e prodhimit vazhdon të 
rieksportohet. 
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IV. ZhVILLIMET MONETarE DhE TrEgjET FINaNCIarE

IV.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së ShQIPërISë

Zhvillimet monetare dhe ecuria e treguesve makroekonomikë kanë ecur 
përgjithësisht në përputhje me tendencat e parashikuara. rritja e ofertës 
monetare është realizuar sipas ritmit të parashikuar në programin monetar. 
Sektori privat i ekonomisë ka qenë faktori kryesor i zgjerimit monetar, ndërsa 
sektori publik ka vepruar në kahun shtrëngues të kërkesës për mjete monetare. 
Ndikimi neto ka rezultuar në ruajtje të ritmit të rritjes së ofertës monetare në 
intervalin 10-12 për qind, gjatë pesë muajve të parë të vitit. Zhvillimet monetare 
kanë reflektuar ecurinë e qëndrueshme të treguesve makroekonomikë dhe 
rritjen brenda objektivit të synuar të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në 
ekonomi. Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare neutrale në 
gjashtë muajt e parë të vitit 2006.

ruajtja e pandryshuar e normës bazë të interesit 
ka zgjatur që prej muajit mars të vitit 2005, kur 
Banka e Shqipërisë realizoi uljen prej 0.25 pikë 
përqindjeje. Prej këtij muaji, norma e interesit të 
aplikuar në marrëveshjet e riblerjes ka qenë 5.0 për 
qind. Megjithatë, normat e interesit në tregjet e parasë 
kanë ruajtur tendenca të lehta rënëse. Norma mesatare 
e ponderuar e interesit të depozitave të sistemit ka 
pësuar rënie prej 0.3 pikë përqindjeje në muajin 
maj, kundrejt normës së muajit dhjetor prej 4.46. 
gjithashtu, normat e interesit të bonove të thesarit 
me maturim dymbëdhjetëmujor dhe tremujor kanë 
pësuar rënie prej rreth 1.3 dhe 0.3 pikë përqindjesh 
respektivisht, në gjashtë muajt e parë të vitit. Tendencat 
rënëse vlerësohet të jenë rezultat i zhvendosjes së 
portofolit të letrave me vlerë drejt atyre me afat dy dhe 
trevjeçar. Në tregun e depozitave, tendenca e lehtë 
rënëse është nxitur nga rritja e konkurrencës dhe ulja 

e përqëndrimit në treg, të bankave më të mëdha.

Tendencat e vërejtura në ecurinë e normave të interesit dhe zhvillimet në 
sektorin real, të reflektuara në rritje të kërkesës së brendshme dhe në pritshmëri 
në rritje të presioneve inflacioniste, kanë mbështetur një rishikim të qëndrimit të 
politikës monetare në muajin korrik. rritja e kredisë për sektorin privat përbën 
një element nxitës të presioneve inflacioniste. Nisur nga kjo perspektivë, Banka 
e Shqipërisë rriti normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes, me 0.25 
pikë përqindjeje. Kjo politikë pritet të ndikojë në qëndrueshmërinë e ritmit 
rritës të kërkesës agregate në ekonomi dhe të stabilizojë strukturën valutore të 
normave të interesit në tregun e kredive dhe depozitave.

gjithashtu, në kuadër të zbatimit të politikës monetare, Banka e Shqipërisë 
ka respektuar objektivat operacionalë të saj për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2006.
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Dhjetor ‘05 Mars ‘06 Prill ‘06 Maj ‘06 Qershor ‘06
rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,184 1,117 1,115 1,113 1,112
aktuale 1,184 1,215 1,219 1,243 1,237
Diferenca -- 98 104.0 129.7 135.5
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 82.0 85.0 86.7 88.3 90.0
aktuale 76.7 61.8 65.0 62.5 66.6
Diferenca -5.3 -23.2 -21.7 -25.8 -23.4
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 306.7 314.6 315.9 317.2 318.7
aktuale 306.7 300.5 297.1 297.3 --
Diferenca -- -14.1 -18.8 -19.9 --

Burimi: Banka e Shqipërisë.

IV.2 ECUrIa E agrEgaTëVE MONETarë

ritmet e rritjes së ofertës monetare gjatë 
gjashtëmujorit të parë të këtij viti kanë qenë afër 
tendencës historike. rritja vjetore e parasë së gjerë, 
M3, në muajin maj rezultoi 10.5 për qind ndërsa 
agregati M2 shënoi një rritje prej 6.2 për qind në 
terma vjetorë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë ritmet e zgjerimit monetar janë më të 
ulëta. Ecuria e këtyre treguesve, aktualisht reflekton 
kryesisht kërkesën e sektorit privat të ekonomisë 
për mjete monetare. Kërkesa për mjete monetare 
e sektorit publik për financimin e deficitit fiskal, e 
parashikuar për vitin 2006, pritet të realizohet 
tërësisht në gjysmën e dytë të vitit. Një zhvillim i 
tillë do të nxitë ritëm më të lartë të rritjes së ofertës 
monetare në pjesën e dytë të vitit.

Ndryshe nga tendencat historike, ekspansioni 
monetar i periudhës janar-maj motivohet tërësisht 
nga kërkesa e sektorit privat për mjete monetare, 
ndërsa kërkesa e sektorit publik ka patur efekt 
neutralizues në zhvillimet monetare. gjatë kësaj 
periudhe, kredidhënia për sektorin privat ka 
dominuar ecurinë e agregatëve monetarë. Niveli 
i përgjithshëm i depozitave është rritur me 21.5 
miliardë lekë, gjatë periudhës janar-maj ose me 
rreth 5 për qind të stokut të depozitave, në muajin 
dhjetor të vitit 2005. gjatë të njëjtës periudhë të 
një viti më parë depozitat e sistemit u rritën me 
32.7 miliardë lekë, kryesisht si rezultat i qarkullimit 
më të shpejtë të huamarrjes së planifikuar vjetore 
të sektorit publik. Shpërndarja e kërkesës për 
mjete monetare gjatë vitit, tenton të ndikojë në 
përqëndrimin e depozitave në tremujorë me 

Tabelë �5. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë6.
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kërkesë të lartë për mjete monetare si dhe në situatën e likuiditetit të sistemit 
bankar.

Oferta monetare ka shënuar ndryshime si në strukturën kohore, ashtu edhe 
në atë valutore duke tentuar drejt mjeteve më pak likuide dhe njëkohësisht 
drejt mjeteve valutore. Në muajin maj, raporti i parasë jashtë bankave ndaj 
M3 ishte 23.5 për qind kundrejt raportit prej 24.5 për qind, të regjistruar 
në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Njëkohësisht, raporti i depozitave në 
valutë ndaj M3 rezultoi 27.6 për qind ose 2.9 pikë përqindjeje më i lartë se 
në muajin maj të vitit të mëparshëm.

Normat e interesit në tregun e depozitave në lekë kanë reflektuar përgjithësisht 
tendencën lehtësuese të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë në tre vitet 
e fundit. Në kushtet e tendencës rritëse të normës së interesit të depozitave 
në usd, diferenca ndaj interesit në lekë është ngushtuar nga rreth 7 pikë 
përqindjeje në vitin 2003, në rreth 1.4 pikë përqindjeje në gjysmën e parë të 
këtij viti. Në raport me interesin e depozitave në euro diferenca e interesit në 
lekë luhatet në rreth 2 pikë përqindjeje, kundrejt rreth 5 pikëve përqindjeje në 
vitin 2003. Diferenca në tregun e depozitave në lekë ndaj atyre në euro vjen 
kryesisht si rezultat i uljes së interesit të depozitave në lekë në intervalin 4.5 
– 4.2 pikë përqindje gjatë këtij gjashtëmujori.

rënia e normave të interesit të depozitave në lekë ndaj atyre në valutë 
është shoqëruar me zhvendosje të strukturës valutore të depozitave në favor të 
depozitave në valutë. Norma e ponderuar e interesit të depozitave në lekë, në 
5 muajt e parë të vitit 2006, është rreth 2 pikë përqindjeje më e lartë se norma 
e ponderuar e interesit të depozitave në euro. Në vitin 2003 kjo diferencë 
ishte rreth 6.5 pikë përqindjeje. Diferenca e interesave të depozitave në lekë 
ndaj atyre në usd është reduktuar nga rreth 7 pikë përqindjeje në vitin 2003, 
në rreth 1.5 pikë përqindjeje në gjysmën e parë të këtij viti.
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rritja vjetore e depozitave totale në terma absolutë është dominuar nga 
rritja e depozitave pa afat të sistemit. Niveli i depozitave me afat në 12 muajt 
e fundit ka pësuar një rënie prej 3.2 miliardë lekësh, ndërsa depozitat pa afat 
kanë shënuar një rritje vjetore prej 44.9 miliardë lekësh.

Për pasojë, raporti i depozitave me afat ndaj depozitave totale është ulur 
me 7.6 pikë përqindjeje, nga muaji maj i vitit 2005 në muajin maj të vitit 
2006, duke rënë nga 77.8 për qind në 70.2 për qind. Në muajin dhjetor të 
vitit 2005 ky raport ishte 69.8 për qind7.

Maj Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor
2005 absolut Përqindje absolut Përqindje

Para jashtë bankave 138.3 0.1 0.1 7.6 5.8
Depozita totale 449.9 4.0 0.9 48.1 12.0
- në lekë 287.7 1.5 0.5 17.2 6.3
- në valutë 162.2 2.5 1.5 30.9 23.6

Depozita pa afat 134.2 2.5 1.9 44.9 50.3
- në lekë 82.6 1.8 2.2 40.0 94.2
- në valutë 51.6 0.7 1.4 4.9 10.4

Depozita me afat 315.7 1.5 0.5 3.2 1.0
- në lekë 205.1 -0.3 -0.1 -22.9 -10.0
- në valutë 110.6 1.8 1.6 26.1 30.9

M1 220.9 1.9 0.9 47.6 27.5
M2 426.0 1.6 0.4 24.8 6.2
M3 588.2 4.1 0.7 55.7 10.5
Baza monetare 190.7 0.0 0.0 16.2 9.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �6. Ecuria e 
treguesve monetarë në 
muajin maj (në miliardë 
lekë).
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IV.3 KërKESa E BrENDShME

IV.3.1 Mjetet valutore neto

Mjetet valutore të sistemit bankar kanë shënuar 
nivelin 2.1 miliardë usd, në fund të muajit maj të 
vitit 2006. gjatë pesë muajve të parë të vitit, mjetet 
valutore u rritën me 187.9 milionë usd. Kontributin 
më të ndjeshëm në këtë rritje e ka dhënë rritja e 
rezervës valutore neto të Bankës së Shqipërisë me 
144.5 milionë usd. rritja në rezervat valutore ka 
ardhur si pasojë e blerjes së valutës nga ana e Bankës 
së Shqipërisë, të ardhurave nga privatizimi i Bankës 
Italo-Shqiptare, si edhe si pasojë e efektit të kursit 
të këmbimit euro/usd. Forcimi i euros ndaj dollarit 
amerikan me rreth 8.2 për qind, ka bërë që të rritet 
vlera e investimeve në euro të shprehura në usd.

hyrje – daljet valutore në bankat tregtare kanë 
rezultuar në rritje të mjeteve valutore neto me rreth 43.4 
milionë usd, që nga fillimi i vitit. Kjo ecuri i detyrohet 
ritmit më të lartë të rritjes së depozitave në valutë, 

krahasuar me ritmin e rritjes së kredive në valutë. rritja e detyrimeve valutore 
të shprehura si kredi nga jorezidentët me rreth 36.9 milionë usd gjatë kësaj 
periudhe, ka ndikuar në uljen e mjeteve valutore neto të bankave tregtare.

IV.3.2 Kërkesa e qeverisë për para

Në fund të muajit maj, suficiti buxhetor arriti nivelin 8.9 miliardë lekë. Ndryshe 
nga përvoja e viteve të kaluara, pakësimi i kërkesës së qeverisë për para ka rezultuar 
në financim negativ të deficitit nga ana e sistemit bankar. Niveli negativ i financimit 

të brendshëm arriti në rreth 2.8 miliardë lekë në muajin 
maj, ndërkohë që depozitat e qeverisë arritën në 6.1 
miliardë lekë. realizimi i huamarrjes së planifikuar 
nga qeveria për financimin e deficitit buxhetor për vitin 
2006, pritet të çojë në përqëndrim të kërkesës për para 
të qeverisë, në pjesën e dytë të vitit.

gjatë këtij viti ka vazhduar ulja e peshës së 
huamarrjes së brendshme të qeverisë në ofertën 
monetare si dhe e efektit dominues të huamarrjes 
së brendshme, në strukturën kohore të normave të 
interesit të letrave me vlerë. Qeveria ka vazhduar 
të emetojë bono thesari në të tre maturitetet, me 
synim rinovimin dhe zgjatjen e afateve të maturimit 
të letrave me vlerë. Efekti neto i bonove të thesarit, të 
emetuara gjatë pjesës së parë të vitit, rezulton negativ 
pasi maturimi i tyre tejkalon masën e emetuar. 
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Qeveria ka emetuar obligacione dy dhe trevjeçare gjatë pjesës së parë 
të vitit, respektivisht në masat 6 miliardë lekë dhe 3.5 miliardë lekë. Pjesë e 
financimit të brendshëm në muajin maj, kanë qenë të ardhurat nga privatizimi 
në masën 2.1 miliardë lekë8. Teprica fiskale e këtij gjashtëmujori është 
investuar në bankat e nivelit të dytë në formën e repove të anasjellta. Niveli i 
tyre në muajin maj arriti në 9 miliardë lekë.

IV.3.3 Kredia për ekonominë

Kredia për ekonominë në fund të muajit maj arriti 
në 146.5 miliardë lekë. gjatë periudhës janar-maj, 
teprica e kredisë shënoi një rritje prej 24.5 miliardë 
lekësh. Kjo rritje është 30 për qind më e lartë sesa 
rritja e tepricës së kredisë në të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. Në muajin maj, kredia u rrit me 
65.1 për qind duke qenë më e ulët se norma vjetore 
e rritjes së kredisë prej 74.3 për qind në muajin 
dhjetor 2005. rritja vjetore e kredisë ka ndjekur 
një tendencë rënëse që prej muajit dhjetor të vitit 
2005.

Teprica e kredisë për ekonominë në raport me 
PBB-në në gjysmën e parë të vitit llogaritet në rreth 
17 për qind, kundrejt raportit prej 14.6 për qind të 
vlerësuar në fund të vitit 2005. gjithashtu, kërkesa 
më e lartë e sektorit privat për mjete monetare është 
reflektuar në rritjen e dukshme të peshës së tepricës së kredisë ndaj ofertës 
monetare (M3). raporti i tepricës së kredisë ndaj M3 në muajin maj, ishte 24.9 
për qind ose 3.8 pikë përqindjeje më i lartë se në muajin dhjetor. Kundrejt 
muajit maj të vitit 2005, ky raport është 8.2 pikë përqindjeje më i lartë.

rritja e kontributit të kredisë për sektorin privat në zgjerimin e ofertës 
monetare është në përputhje me tendencën e parashikuar në periudhën 
afatmesme. Kjo tendencë është në linjë me rritjen e rolit ndërmjetësues të 
sistemit bankar në ekonomi dhe shoqërohet me ndryshime në dinamikën e 
zhvillimeve monetare. ritmet më të larta të rritjes së kredisë kundrejt ritmeve 
historike janë në përputhje me zgjerimin e bazës së kredisë nga sektori bankar 
për ekonominë.

gjatë pesë muajve të parë të këtij viti janë akorduar 55 miliardë lekë kredi 
e re ose rreth 33 për qind më tepër se sa një vit më parë. Në strukturën e 
kredisë së re, vihet re tendenca e bankave për të akorduar më tepër kredi në 
terma afatgjatë, kredi për individët dhe kredi në monedhën vendase. 

Teprica e kredisë në lekë është rritur mesatarisht me 1.7 miliardë lekë në 
muaj gjatë 5 muajve të parë të vitit 2006, një rritje kjo rreth 72 për qind më 
e lartë se sa rritja mesatare e së njëjtës periudhë të një viti më parë. Norma 
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vjetore e rritjes së kredisë në lekë për muajin maj, ishte 112 për qind. Në fund 
të muajit maj, portofoli i kredisë në lekë arriti në 27.2 për qind të totalit të 
kredisë për ekonominë, kundrejt raportit 25.6 për qind të vlerësuar në muajin 
dhjetor. rritja e peshës së kredisë në lekë ndaj totalit të kredisë është rezultat 
i tendencës së kreditimit të individëve në lekë, ndërkohë që ritmi i rritjes së 
kredisë në lekë për biznesin ka ruajtur trendin zbritës.

Zhvillime pozitive në muajt e parë të vitit 2006 ka paraqitur kredia afatgjatë. 
Pesha e kësaj kredie në portofolin e kredisë totale në fund të muajit maj 
arriti në 38.3 për qind. Zgjatja e maturiteteve të kredisë është një nga arsyet 
kryesore për ritmin e lartë të rritjes së portofolit të kredisë. Pesha e kredisë 
afatshkurtër ka shfaqur tendencë rënëse. Kreditë afatshkurtra kërkohen nga 
bizneset kryesisht për mbulimin e nevojave afatshkurtra për likuiditet.

Tabelë �7. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.

2003 2004
2005 2006

T1 T2 T3 T4 Mars Prill Maj
Totali i kredisë (në mld lekë) 50.7 69.3 79.0 95.9 106.0 121.9 134.6 140.0 146.5
Kredi për individët 24.5 30.6 31.0 30.8 31.4 31.6 31.9 31.7 31.9
Kredi për biznes 75.5 69.4 69.0 69.2 68.6 68.4 68.1 68.3 68.1
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 34.1 33.7 31.6 32.8 32.3 32.0 46.0
Kredi afatmesme 33.3 36.0 34.5 33.1 31.2 30.3 29.9 29.7 33.3
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 31.4 33.1 36.9 37.0 37.8 38.3 20.7
Kredi në lekë 19.6 19.5 20.1 22.9 23.7 25.5 26.0 26.3 27.1
Kredi në valutë 80.4 80.5 79.9 77.1 76.3 74.5 74.0 73.7 72.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në shpërndarjen sektoriale të kredisë vihet re tendenca për rritjen e kreditimit 
drejt sektorëve që kanë nevojë për investime afatgjata, siç dëshmohet nga 
rritja e kredisë për pasuri të paluajtshme dhe për ndërtim. Kredia konsumatore 
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ka regjistruar gjithashtu, rritje të vazhdueshme. Kredia për sektorin e bujqësisë 
ka mbetur në nivele të përafërta me atë të dhjetorit të vitit 2005. Dega më e 
kredituar e ekonomisë vazhdon të jetë tregtia, e cila ka tërhequr rreth 19.9 
për qind të portofolit total të kredisë.

Tabelë �8. Kreditimi i ekonomisë sipas degëve të ekonomisë.
 2002 2003 2004 T1 ‘05 T2 ‘05 T3 ‘05 T-4 ‘05 T1-06 Maj 06
Bujqësia, gjuetia dhe Silvikultura 0.8 1 1.5 1.5 1.5 2.4 2.7 2.2 2.29
Industria përpunuese 17 17 17.1 16.7 15.6 13.9 16.8 14.2 13.05
Ndërtimi 8.6 10 9.8 11.2 11.2 12.8 13.8 13.0 13.21
Tregtia, riparimi i automobilave 
dhe i artikujve shtëpiakë 0.4 34 23.3 20.6 19.1 20.0 15.9 19.0 19.90

hotele dhe restorante 6 6 8.3 5.2 4.7 4.4 13.0 4.18 4.72
Pasuritë e patundshme 9.1 13 9.8 14.7 13.5 13.9 23.1 14.6 15.66
Të tjera 18.1 19 30.2 30.1 34.3 32.6 33.2 32.3 31.2
Totali 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë.

2005
2004 T1 T2 T3 T4 T1 Maj

Kredia e re (në mld lekë) 99.7 22.1 32.8 32.1 32.9 29.5 13.6
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 46 42.5
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 29 24.1
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25 33.4
Lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 29 33.8
Valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 71 66.2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

IV.4 TrEgjET FINaNCIarE, NOrMaT E INTErESIT DhE KUrSI I 
KëMBIMIT

Niveli më i lartë i tepricës së likuiditetit në treg kundrejt niveleve të vërejtura 
në gjashtëmujorin e mëparshëm, ka favorizuar uljen e normave të interesit në 
lekë gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Tendenca e normave të interesit 
në lekë ka qenë rënëse, ndonëse politika monetare e ndjekur nga Banka 
e Shqipërisë ka ruajtur kahun neutral, në gjashtë muajt e parë të vitit. Në 
përgjithësi, rënia e normave të interesit në lekë është në linjë me tendencën e 
vërejtur në tre vitet e fundit. Ulja e normave të interesit është vërejtur në tregun 
primar, në tregun e obligacioneve qeveritare dhe në tregun e marrëveshjeve 
repo/të anasjellta, repo me çmim të papërcaktuar.

Yield-i Periudha
Bono thesari 3-mujore 4.86 Shkurt 2006
Bono thesari 6-mujore 5.43 Qershor 2006
Bono thesari 12-mujore 5.72 Maj 2006
Obligacione 2-vjeçare 6.30 Maj 2006
Obligacione 3-vjeçare 7.50 Maj 2006
repo 1-mujore 5.18 Qershor 2006
repo 3-mujore 5.19 Mars 2006

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 20. Nivelet më të 
ulëta historike të normave të 
interesit në lekë.

Tabelë �9. Ecuria e kredisë 
së re në vite (në % ndaj 
totalit).
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Për shkak të normës së ulët mesatare të inflacionit, 
normat e ulëta nominale të interesit janë shoqëruar 
me norma pozitive reale të interesit. Ulja e normave 
të interesit është shoqëruar me ulje të kostos së 
ndërmjetësimit financiar për ekonominë.

Portofoli i sistemit bankar në bonot e thesarit 
është ulur si pasojë e kërkesës më të ulët të qeverisë 
për këtë mjet financimi. Në të njëjtën kohë është 
rritur vëllimi i investimeve në maturitete më të gjata 
- obligacionet dyvjeçare dhe trevjeçare të qeverisë 
– gjë që ka rezultuar në një rritje prej 0.7 miliardë 
lekësh të investimit të sistemit bankar në letrat me 
vlerë të qeverisë9. Në kushtet e tepricës së likuiditetit 
në treg, prirja e përgjithshme e yield-eve ka qenë 
rënëse, me përjashtim të atyre për bonot e thesarit 
tremujore, për të cilat interesimi ka qenë relativisht 

më i vogël. Yield-et janë luhatur nga vlera minimale 4.90 për qind në prill, në 
5.23 për qind në qershor10.

gjatë viteve 2005-2006, nga njëri gjashtëmujor në tjetrin, tregu primar 
është karakterizuar nga ngushtimi i spread-it midis maturiteteve 3-mujore, 
6-mujore dhe 12-mujore.

Dhjetor 2004 Qershor 2005 Dhjetor 2005 Qershor 2006
2.01% 1.73% 1.50%   0.51% 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Ndryshe nga tregjet e tjera, tregu ndërbankar nuk ka manifestuar tendencë 
rënëse të normave të interesit, por është karakterizuar nga stabiliteti i tyre 
dhe pozicionimi shumë pranë normës bazë të interesit. aktiviteti huamarrës 

në tregun ndërbankar ka ruajtur pothuajse të njëjtin 
intensitet si në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, 
pavarësisht nga kushtet e ndryshme të likuiditetit. 
Niveli mesatar ditor i huamarrjes njëditore gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2006, shënoi vlerën 
0.7 miliardë lekë, ndërsa ai i huamarrjes shtatëditore 
shënoi vlerën 0.9 miliardë lekë. 

Në këtë periudhë, në tregun ndërbankar janë 
arritur nivelet më të ulëta historike të spread-it 
midis interesave të huamarrjeve njëditore dhe atyre 
shtatëditore.

Krahas politikës neutrale të Bankës së Shqipërisë 
dhe stabilitetit në treg, në këtë ecuri ka ndikuar edhe 
ndryshimi i korridorit të lehtësive mbështetëse, nga 

Tabelë 2�. Diferenca midis 
normave të interesit të bonove 

të thesarit me afate maturimi 
�2-mujore dhe �-mujore��.
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asimetrik në korridorin më të ngushtë simetrik në historinë e përdorimit të 
këtyre lehtësive13.

gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2006, ndryshe nga gjashtëmujori 
i mëparshëm, tregu i depozitave në lekë është karakterizuar nga ulja e 
vazhdueshme e normave të interesit për të gjitha afatet, e veçanërisht për 
depozitat 24-mujore dhe 12-mujore. Diferenca midis interesave të kredive dhe 
depozitave në lekë, ka qenë e qëndrueshme dhe është luhatur pranë nivelit 
8.0 për qind si për afatet 6-mujore, ashtu edhe për ato 12-mujore. Ky nivel 
i spread-it është ende i lartë, pasi ndikohet kryesisht nga shkalla e rrezikut që 
mbart kredidhënia në lekë.

gjatë gjysmës së parë të vitit 2006, interesat e 
kredive të akorduara në lekë janë ulur, duke ndjekur 
rënien e interesave të depozitave në lekë dhe të 
bonove të thesarit. Në të njëjtën kohë, interesat 
e kredive në valutë janë rritur, duke ndjekur rritjen 
e interesave libor e euribor dhe të depozitave në 
valutë.

Një tjetër karakteristikë e tregut të kredive ka qenë 
ngushtimi i spread-it midis interesave të kredive të 
afateve të ndryshme si në kreditë në lekë dhe në ato 
në valutë, gjë që dëshmon stabilitet të tregjeve dhe të 
pritshmërive për normat e interesit.

Interesat e depozitave në valutë në tregun bankar, 
janë rritur përgjatë gjashtë muajve të kaluar, si rezultat 
i shtrëngimit të politikës monetare nga Fed-i dhe Banka Qendrore Evropiane në 
këtë periudhë. Ulja e interesave të depozitave në lekë nga njëra anë dhe rritja 
e interesave të depozitave në valutë nga ana tjetër, kanë çuar në ngushtimin 
e spread-it midis interesave të depozitave në lekë me ato në valutë, të cilat në 
disa raste, arritën nivelet më të ulëta historike.

Në muajin maj 2006 diferenca midis interesave 
nominalë të depozitave në lekë dhe usd, arriti 
nivelet më të ulëta historike në afatet gjashtë dhe 
dymbëdhjetëmujore, duke rezultuar përkatësisht 1.19 
për qind dhe 1.17 për qind.

Kursi i këmbimit
Leku ka shfaqur tendenca mbiçmuese kundrejt 

dollarit ndërsa ka qenë relativisht i qëndrueshëm 
kundrejt euros, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. 
Në terma vjetorë leku vazhdon të jetë i forcuar ndaj 
të dyja monedhave kryesore dollarit dhe euros, 
përkatësisht rreth 4.4 dhe 0.4 për qind. Zhvillimet 
në tregun valutor ndërkombëtar janë reflektuar në 
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kursin e këmbimit të lekut me dollarin amerikan. 
Përsa i përket kursit të këmbimit lek/euro, zhvillimet 
në tregun ndërkombëtar janë neutralizuar nga 
gjallërimi i presioneve të brendshme forcuese të lekut 
kundrejt euros. Në terma efektivë nominalë leku është 
vlerësuar me 1.3 për qind. Në fund të muajit qershor, 
normat e këmbimit të lekut me dy monedhat kryesore 
ishin përkatësisht 97.1 lek/usd dhe 123.3 lek/euro.

V. ECUrIa EKONOMIKE gjaTë VITIT 
2006

Stabiliteti makroekonomik i arritur gjatë viteve 
të fundit, ka krijuar kushte të përshtatshme për 
një rritje të qëndrueshme ekonomike. Ekonomia 
shqiptare ka treguar një rezistencë të kënaqshme 

ndaj problemeve të shkaktuara nga mungesa e energjisë elektrike gjatë 
fundit të vitit 2005 dhe fillimit të vitit 2006. rritja ekonomike vlerësohet të 
jetë rreth 5.0 për qind për vitin 2006. Ky parashikim ishte mbështetur në 
ngadalësimin e pritur të aktivitetit ekonomik gjatë tremujorit të parë të vitit (si 
pasojë e problemeve të energjisë) dhe në rekuperimin e vrullshëm të tij në 
tremujorët pasardhës. Ndërkohë, të dhënat e tremujorit të parë tregojnë për 
një nivel të lartë të aktivitetit ekonomik, duke sugjeruar se parashikimi i rritjes 
ekonomike për vitin 2006 mund të jetë disi konservator.

Tabelë 22. Treguesit kryesorë makroekonomikë.
2002 2003 2004 2005 2006*

Treguesit e ekonomisë reale (në përqindje)
rritja reale e PBB 2.9 5.7 5.9 5.5 5.0
rritja vjetore e IÇK (mesatare) 5.4 2.4 2.7 2.4 3.0
PBB nominale (miliardë lekë) 624.7 682.7 766.4 836.9 899.7
Sektori i jashtëm (në përqindje ndaj PBB-së)
Bilanci tregtar -25.9 -25.1 -21.7 -24.1 -24.5
Bilanci korent -10.0 -8.1 -5.5 -7.8 -8.1
Treguesit fiskalë (në përqindje ndaj PBB-së)
Deficiti fiskal -6.6 -4.5 -5.1 -3.6 -3.8
huamarrja e brendshme 3.3 2.9 2.3 2.7 2.3
Treguesit monetarë (në përqindje)
rritja e ofertës monetare 5.7 8.7 13.4 13.8 13.6
rritja e kredisë për ekonominë 38.3 31.0 37.1 73.5 51.0
Normat e interesit të bono thesari 12-m14 12.0 9.5 8.1 6.9 --

* Parashikime
Burimi: FMN, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, INSTAT.

rritja ekonomike gjatë vitit 2006 do të mbështetet kryesisht në rritjen e 
kërkesës së brendshme të ekonomisë. Kjo rritje do të nxisë aktivitetin e sektorit 
privat të ekonomisë, ndërkohë që pesha e sektorit publik do të vazhdojë 
të jetë në rënie. Megjithë rritjen e kapaciteteve prodhuese të ekonomisë, 
parashikimet fillestare dhe ecuria e tremujorit të parë, tregojnë se rritja 
e kredisë së brendshme do të shoqërohet me një thellim të mëtejshëm të 
deficitit të bilancit tregtar dhe të deficitit të llogarisë korente. Duke reflektuar 
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zgjerimin e importeve, ky fakt nuk duhet konsideruar shqetësues në periudhën 
afatshkurtër, për sa kohë që ato orientohen drejt importit të makinerive dhe 
lëndëve të para, të cilat shërbejnë për rritjen e prodhimit vendas në një 
kohë të dytë. gjithsesi, një nga sfidat e politikave ekonomike për Shqipërinë 
gjatë periudhave të ardhshme do të jetë nxitja e eksporteve shqiptare apo 
zhvillimi i industrive, të cilat zëvendësojnë importet. Një hap i tillë do të jetë i 
domosdoshëm për vendosjen e rritjes ekonomike dhe rritjen e mirëqenies mbi 
baza të qëndrueshme.

Në aspektin e brendshëm, ambienti ekonomik gjatë vitit 2006 do të 
përfitojë nga një konsolidim i mëtejshëm i financave publike, i reflektuar në 
nivelin e ulët të deficitit buxhetor dhe në uljen e mëtejshme të huamarrjes së 
brendshme. Këto zhvillime do të mbështesin konsolidimin e mëtejshëm të 
stabilitetit makroekonomik, uljen e dominimit fiskal dhe zgjerimin e hapësirave 
për mbështetjen me kredi të sektorit privat. gjithashtu, në një plan më analitik, 
paketa e rishikuar fiskale parashikon masa për lehtësimin e barrës fiskale të 
bizneseve dhe rritjen e investimeve në infrastrukturë. realizimi i suksesshëm 
i kësaj pakete nënkupton rritjen e hapësirave dhe të kapaciteteve prodhuese 
të ekonomisë. ajo do të krijojë mundësi për një pjesëmarrje më të gjerë të 
forcës së punës në aktivitetin prodhues dhe në thithjen e një niveli më të 
lartë investimesh, çka do të ketë pasoja pozitive për rritjen ekonomike në 
periudhën e ardhshme.

Nëpërmjet angazhimit të saj për ruajtjen e stabilitetit monetar në ekonomi, 
Banka e Shqipërisë do të mbështesë më tej kuadrin e rritjes ekonomike. Në 
përgjigje të rritjes së presioneve inflacioniste, rritja e fundit e normës bazë 
të interesit do të ndihmojë në administrimin e nivelit të inflacionit, të pritjeve 
inflacioniste dhe të normave afatgjata të interesit. Duke faktorizuar edhe këtë 
lëvizje, zhvillimet monetare të parashikuara në programin monetar, priten 
t’i japin një impuls pozitiv aktivitetit ekonomik për vitin 2006. Zhvillimi më 
i spikatur monetar për vitin 2006 do të vazhdojë të jetë rritja e shpejtë e 
kreditimit të ekonomisë. Në terma relativë, teprica e kredisë për ekonominë 
është parashikuar të rritet me 51 për qind gjatë vitit 2006. Kjo rritje reflekton 
një ngadalësim të natyrshëm krahasuar me ritmet e vitit 2005, po të kemi 
parasysh bazën e ulët nga e cila ka nisur ky proces në vitin 2004. Megjithatë, 
ky proces nënkupton një injektim të konsiderueshëm prej 63.4 miliardë lekësh 
të fondeve të sistemit bankar, në mbështetje të bizneseve dhe konsumit të 
ekonomisë.

Programi monetar i rishikuar inkuadron impaktin e pozicionit fiskal të qeverisë 
me zhvillimet monetare në sektorin privat të ekonomisë, duke garantuar 
përmbushjen e objektivit të inflacionit. Në përputhje me këtë rishikim, oferta 
monetare parashikohet të rritet me ritme më të larta. Në gjysmën e parë të 
vitit, pozicioni fiskal i qeverisë ka rezultuar në neutralizimin e efektit zgjerues 
të rritjes së kredisë për sektorin privat. Në total gjatë vitit 2006, kërkesa e 
qeverisë për financim të brendshëm të deficitit buxhetor parashikohet të jetë 
afërsisht e njëjtë me vitin 2005, rreth nivelit 20 milardë lekë. Kërkesa për 
mjete monetare e sektorit publik pritet të realizohet tërësisht në gjysmën e 
dytë të vitit.
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Në përputhje me këto tendenca, programi monetar i rishikuar parashikon 
rritje të ofertës monetare prej rreth 13.6 për qind. rritja e ofertës monetare 
gjatë vitit 2006 pritet të nxisë më tej uljen e shpejtësisë së parasë, një tendencë 
e parashikuar në planin afatmesëm të hartimit të programit monetar dhe 
në linjë me zhvillimet tranzitore të ekonomisë. Kjo rritje parashikohet të jetë 
konsistente me një rritje të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në ekonomi afër 
objektivit prej 3 për qind, në kushtet e ruajtjes së stabilitetit makroekonomik 
dhe ekuilibrit të jashtëm të ekonomisë. 

rritja e agregatit M3, si treguesi i gjerë i ofertës monetare, do të monitorohet 
nëpërmjet kontrollit të objektivave operacionalë të Bankës së Shqipërisë, 
rezervës Ndërkombëtare Neto (rNN) dhe Mjeteve të Brendshme Neto (MBN). 
administrimi i këtyre dy komponentëve të parasë rezervë, sipas objektivave 
të përcaktuar në marrëveshjen me FMN dhe të inkuadruar në programin 
monetar, do t’i shërbejë mbikëqyrjes së rritjes së ofertës monetare.
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ShTOjCë STaTISTIKOrE
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INFLaCIONI.
 

Tabelë �. Norma vjetore e inflacionit (në përqindje).
2001 2002 2003 2004 2005 2006

janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3
Mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5
Prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3 2.4
Maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0 3.1
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9 2.4
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 1.9

Burimi: INSTAT.

Tabelë 2. Kontributi në inflacionin total i grupeve përbërëse të shportës. 
dhjetor 

05
janar 

06
shkurt 

06
mars 

06
prill 
06

maj 
06

qershor 
06

Ushqime dhe pije joalkolike -0.8 -0.16 -0.11 0.16 1.03 1.51 0.79
Qira, ujë, lëndë djegëse, energji 2.26 0.94 0.93 0.85 0.84 1.00 1.04
Transport 0.24 0.26 0.1 0.14 0.13 0.23 0.24
hotele, kafe dhe restorant. 0.21 0.21 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22
Të tjera 0.15 0.14 0.10 0.11 0.12 0.10 0.11
Totali 2.06 1.39 1.33 1.48 2.35 3.10 2.40

 Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

agrEgaTëT MONETarë.

Tabelë �. Ecuria e treguesve monetarë (në miliardë lekë).
Maj 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

absolut Përqindje 2006 absolut 
Paraja jashtë bankave 138.3 0.1 0.1 138.3 0.1
Depozitat totale 449.9 4.0 0.9 449.9 4.0
- në lekë 287.7 1.5 0.5 287.7 1.5
- në valutë 162.2 2.5 1.5 162.2 2.5

Depozita pa afat 134.2 2.5 1.9 134.2 2.5
- në lekë 82.6 1.8 2.2 82.6 1.8
- në valutë 51.6 0.7 1.4 51.6 0.7
Depozita me afat 315.7 1.5 0.5 315.7 1.5
- në lekë 205.1 -0.3 -0.1 205.1 -0.3
- në valutë 110.6 1.8 1.6 110.6 1.8

M1 220.9 1.9 0.9 220.9 1.9
M2 426.0 1.6 0.4 426.0 1.6
M3 588.2 4.1 0.7 588.2 4.1
Baza monetare 190.7 0.0 0.0 190.7 0.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 4. Ecuria e treguesve të MVN sipas grupeve kryesore (në milionë usd).
Maj 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

Mjete valutore neto  2,197.7   51.1   253.2 
Mjete valutore    
Banka e Shqipërisë  1,569.5 42.8 246.757
BPD   929.0 1.7 31.266
Deturime valutore
Banka e Shqipërisë   107.3 1.4 -2.917
BPD   193.4 -8.0 27.731

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 5. Ecuria e treguesve të Kredisë Neto për Qeverinë sipas grupeve kryesore.
 Maj 06 Ndryshime mujore Ndryshime vjetore
Pretendime ndaj qeverisë neto 268.03 -2.8 -13
Banka e Shqipërisë  
BPD 50.95 -2 -5.9
Depozita pranë Bankës së Shqipërisë 217.08 -0.8 -7.1
Deficiti buxhetor 6.8 2.1 3.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 6. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.
2003 2004 T-1 ‘05 T-2 ‘05 T-3 ‘05 T-4 ‘05 T1-06 Maj ‘06

Teprica e kredisë (në miliardë lekë) 50.7 69.3 79.0 95.9 106.0 121.9 134.6 146.5
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 34.1 33.7 31.6 32.8 31.9 32.1
Kredi afatmesme 33.3 36.0 34.5 33.1 31.2 30.3 30.3 29.7
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 31.4 33.1 36.9 37.0 37.8 38.2
Kredi për individët 24.5 30.6 31.0 30.8 31.4 31.6 31.9 31.9
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 69.0 69.2 68.6 68.4 68.1 68.1
 Lekë 19.6 19.5 20.1 22.9 23.7 25.5 26.0 27.1
Valutë 80.4 80.5 79.9 77.1 76.3 74.5 74.0 146.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 7. Ecuria e kredisë për degët më kryesore të ekonomisë. 
2002 2003 2004 T1 ‘05 T2 ‘05 T3 ‘05 T4 ‘05 T1-06 Maj ‘06

Bujqësia, gjuetia dhe Silvikultura 0.8 1 1.5 1.5 1.5 2.4 2.71 2.17  2.29 
Industria përpunuese 17 17 17.1 16.7 15.6 13.9 16.8 14.22  13.05 
Ndërtimi 8.6 10 9.8 11.2 11.2 12.8 13.78 13.02  13.21 
Tregtia, riparimi i automobilëve dhe artikujve 
shtëpiakë 0.4 34 23.3 20.6 19.1 20.0 15.9 18.99  19.90 

hotele dhe restorante 6 6 8.3 5.2 4.7 4.4 13.02 4.78  4.72 
Pasuritë e patundshme 9.1 13 9.8 14.7 13.5 13.9 23.1 14.56  15.66 
Të tjera 18.1 19 30.2 30.1 34.3 32.6 33.2 32.27  31.2 
Totali 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 8. Tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit. 
2005

T1 ‘06 Maj 06Total 2004 T1 T2 T3 T4
Kredia e re (në miliardë lekë) 99.7 22.1 32.8 32.1 32.9 29.4 13.6
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42.5
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 30.1 24.1
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25.7 33.4
Kredi në lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 23.8
Kredi në valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 72.3 66.2

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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TrEgjET FINaNCIarE

Tabelë 9. Normat e interesit në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e 
mëparshme (në pikë përqindje).

Qershor 06 Ndryshimi qershor 
06-dhjetor 06

Ndryshimi qershor 
06-qershor 05

Norma bazë e interesit 5.00% 0.00 0.00
Tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar 1-ditor 4.21% 0.01 1.71
Interesi i tregut ndërbankar 7- ditor 5.15% -0.31 -0.13
Tregu primar
yield-i i bono thesarit 3- mujore 5.23% -0.18 0.17
yield-i i bono thesarit 6- mujore 5.42% -1.31 -0.98
yield-i i bono thesarit 12- mujore 5.74% -1.17 -1.06
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 6.4% -1.6 -1.2

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

Tabelë �0. Normat e interesit dhe ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të 
kredive në lekë (në pikë përqindjeje).

Maj 06 Ndryshimi maj 
06-dhjetor 06

Ndryshimi maj 
06-maj 05

Norma bazë e interesit 5.00 0.00 0.00
Interesi i depozitave në lekë
3 – mujore 3.85% -0.22% 0.20%
6 –mujore 4.46% -0.31% 0.05%
12 - mujore 5.08% -0.49% 0.21%
24- mujore 5.91% -0.91% 0.16%

Interesi i kredive në lekë
Kredi deri në 6 muaj 12.13% -0.77% -2.47%
Kredi 6 muaj- 1 vit 12.73% 0.57% 2.09%
Kredi 1-3 vjet 16.28% -1.79% -2.18%
Kredi mbi 3 vjet 12.01% -0.22% -0.22%

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

Tabelë ��. Normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

Maj 2006 Ndryshimi maj 
06-dhjetor 05

Ndryshimi maj 
06–maj 05

Fed-norma bazë e interesit 5.0% +0.75 +2.00
Interesat e depozitave në usd
1 – mujore 2.37% 0.01% 0.62%
3 – mujore 2.92% 0.11% 0.85%
6 – mujore 3.27% 0.28% 0.97%
12 - mujore 3.91% 0.35% 0.95%
24 - mujore 3.79% -0.36% 0.41%
BQE-norma bazë e interesit 2.50% +0.25 +0.25

Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 2.11% 0.29% 0.44%
3 – mujore 2.38% 0.37% 0.61%
6 - mujore 2.65% 0.45% 0.82%
12 - mujore 2.88% 0.39% 0.92%
24 - mujore 3.07% -0.20% -0.10%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
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Tabelë �2. Spread-i i normës së interesit depozitë - kredi në lekë dhe në valutë . 
Spread-i i interesave të depozitave:

lek-usd lek-euro
maj 05 maj 06 maj 05 maj 06

3 – mujore 1.58 0.93 1.88 1.47
6 - mujore 2.11 1.19 2.58 1.81
12 - mujore 1.91 1.17 2.91 2.2
Spread-i i interesave të kredive:

lek-usd lek-euro
maj 05 maj 06 maj 05 maj 06

6- mujore 6.66 2.64 5.48 4.21
6 mujore -1vit 1.88 3.46 3.64 4.91
1-3 vjet 9.72 5.53 10.0 8.31
mbi 3 vjet 3.58 2.84 4.16 3.8

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

1  Organizata e  Vendeve Eksportuese të Naftës.
2 Sipas të dhënave paraprake të Bankës së Shqipërisë, Sektori i Bilancit të 

Pagesave.
3  Duke iu referuar kursit nominal efektiv të këmbimit, të llogaritur nga 

Banka e Shqipërisë.
4  Burimi: ISTaT; faqja e internetit http://www.istat.it
5  Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Kombëtar Statistikor të 

greqisë; faqja e internetit: http://www.statistics.gr
6  Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë pjesë e marrëveshjes së 

re PrgF/EFF 2006-2008 të nënshkruar midis Qeverisë Shqiptare, FMN-së 
dhe Bankës së Shqipërisë, në muajin janar të vitit 2006.

7  Zhvendosja në depozita pa afat është pjesërisht rezultat i strategjisë 
së Bankës raiffeisen për riklasifikimin e disa depozitave me afat në lekë në 
depozita pa afat.

8  Shitja e aksioneve të BISh të zotëruara nga Qeveria Shqiptare. 
9  Niveli mesatar ditor i likuiditetit të tepërt në sistemin bankar gjatë gjysmës 

së parë të vitit 2006, shënoi vlerën 8.9 miliardë lekë ose 1.1 miliardë lekë më 
shumë se një vit më parë.

10  raporti midis kërkesës së qeverisë për financimin e deficitit me bono 
thesari dhe ofertës së sistemit bankar ka qenë mesatarisht 1:1.2.

11  Krahasimi i spread-ve midis maturiteteve minimale dhe maksimale të 
yield-eve të bonove të thesarit.

12  Vlerat e grafikut tregojnë të dhënat më të fundit në tregun ndërbankar si 
dhe veçojnë interesat në këtë treg, në fund të gjashtëmujorit.

13  Ky korridor u ndryshua në korrik të vitit 2005, nga asimetrik (+250/-
300 pikë përqindjeje) në simetrik (+175/-175 pikë përqindjeje).

14  Fundi i periudhës.
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Bilanci i përgjithshëm i pagesave për tremujorin e parë të vitit 2006 rezultoi 
me një tepricë prej 15.6 milionë eurosh. Flukset hyrëse të kapitalit kanë 
përballuar rreth 56 për qind të 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 ndjeshëm i deficitit tregtar dhe i atij korent.
• rritje e konsiderueshme e dërgesave nga emigrantët. 
• rritje e dukshme e mjeteve financiare në formën e depozitave tona 

jashtë.
• rritje e mjeteve të rezervës së autoritetit monetar.

I. LLOgarIa KOrENTE 

Vëllimi i transaksioneve korente është rritur me 26.8 për qind krahasuar 
me tremujorin e parë 2005, duke shënuar një nivel prej 1.6 miliardë eurosh. 
Mëse 95 për qind e shpenzimeve korente kanë shkuar për importe mallrash 
dhe shërbimesh, ndërkohë që eksporti i mallrave dhe ai i shërbimeve ka 
siguruar rreth 60 për qind të të ardhurave. 

Të ardhurat faktoriale neto janë rritur me rreth 52 për qind krahasuar me 
tremujorin e parë të vitit 2005, megjithatë nuk kanë mundur të zbusin deficitin 
e lartë tregtar. Ky i fundit u zbut pjesërisht nga transfertat korente kryesisht nga 
të ardhurat nga emigrantët. Kontributi i këtyre dërgesave në zbutjen e deficitit 
tregtar llogaritet në rreth 54 për qind. 

Si rezultat i këtyre lëvizjeve, llogaria korente u mbyll me një deficit prej 164 
milionë eurosh, i cili vlerësohet të jetë 1.8 herë më i lartë se ai i një viti më 
parë. 

I. 1. TrEgTIa E jaShTME.

Ky vit nis me vëllime të larta të shkëmbimeve tregtare dhe për pasojë, me 
thellim të mëtejshëm të deficitit tregtar. Në terma absolutë, vëllimi i përgjithshëm 
tregtar , në fund të tremujorit të parë të vitit 2006 arriti 630 mln euro, duke 
qenë kështu 27 për qind më i lartë se ai i periudhës korresponduese të një viti 

ZhVILLIMET Në SEKTOrIN E jaShTëM Të EKONOMISë 
Për TrEMUjOrIN E Parë Të VITIT 2006
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më parë. Ndërkohë që tërheq vëmendjen përkeqësimi i ndjeshëm i bilancit 
negativ me 34 për qind, si pasojë e rritjes prej 29 për qind të importeve dhe 
19 për qind të eksporteve.

Orientimi i theksuar drejt importeve, ka bërë që ato t’i tejkalojnë eksportet 
afërsisht 4 herë. Pikërisht tendenca në rrije e çmimeve të mallrave si nafta, 
makineri e pajisje, mjete transporti e produkte farmaceutike, ka shkaktuar 
shtim të shpenzimeve për importe. Në fund të këtij tremujori ato shënuan 
afërsisht vlerën 535 milionë euro ose rreth 121 milionë euro më shumë, 
krahasuar me vitin 2005. Të ardhurat nga eksporti i mallrave u rritën me 23 
milionë euro, duke arritur në 144 milionë euro. 

Natyrisht, kjo rritje shpreh edhe luhatjet që ka pësuar monedha evropiane 
gjatë periudhave korresponduese, pikërisht zhvlerësimin e saj prej 3 për 
qind.

Sipas një disagregimi në harmoni me sistemin e llogarive kombëtare, mallrat 
e ndërmjetëm zënë pothuajse gjysmën e importeve (47 për qind), ndërkohë 
që mallrat kapitalë dhe ata të konsumit kanë pësuar rënie të lehtë duke pasur 
përkatësisht këto nivele përfaqësimi (11 për qind dhe 30 për qind). 

Industria e përpunimit në vend vazhdon të jetë përcaktuese në marrëdhëniet 
tona tregtare me botën. Importet e lëndës së parë zunë 15 për qind të totalit 
të tyre, ndërkohë 70 për qind e të ardhurave nga eksportet ishin kontribut i 
rieksporteve. artikujt tekstilë dhe veshjet e këmbëve, që përfaqësojnë gati 80 
për qind të totalit të eksporteve, gjatë këtij tremujori kanë pësuar një rënie të 
lehtë prej 2 për qind, rezultat ky i ngadalësimit të ritmeve të kësaj industrie, për 
shkak të konkurrencës së mallrave kinezë. Megjithatë, depërtimi i ndjeshëm i 
tyre në tregun shqiptar duket se ka ngadalësuar ritmet e rritjes, krahasuar me 
bumin që ndodhi një vit më parë.

BE, partneri kryesor i vendit tonë, mban të njëjtat nivele përfaqësimi në 
totalin e transaksioneve tona tregtare (65 për qind). Italia dhe greqia mbeten 
partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë dhe përfaqësojnë 83 për qind në 
eksporte dhe 46 për qind në importe. gjithashtu, vërejmë një tendencë në 
rritje të importeve nga vendet e rajonit, të cilat gjatë këtij tremujori u rritën me 
50 për qind. Ndërkohë, ngadalësim të ndjeshëm ka pësuar rritja e eksporteve 
drejt tregjeve rajonale, 6.6 për qind. 

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

Bilanci i tregtisë së shërbimeve u mbyll me një bilanc negativ prej 37 milionë 
eurosh, konsiderueshëm në rritje kundrejt deficitit prej 24 milionë, regjistruar 
në tremujorin e parë të vitit 2005. Ky deficit ka ardhur kryesisht si pasojë e 
rritjes së importit të shërbimeve të transportit dhe atyre të biznesit.

është tashmë e ditur se shërbimet e transportit dhe të sigurimeve ndjekin 
zhvillimet e aktivitetit tregtar të mallrave. rritja e importit ka shkaktuar 
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rritjen e importit të shërbimeve të këtyre kategorive. Kështu, në fund kësaj 
periudhe importi i shërbimeve të transportit dhe ai i sigurimit të mallrave, 
vlerësohen respektivisht 28.1 dhe 30 për qind më të lartë se ata të periudhës 
korresponduese të një viti më parë.

Vëllimi i transaksioneve në shërbimet e udhëtimit përfaqëson 68 për qind 
të vëllimit total në tregtinë e shërbimeve. Sipas vlerësimeve të Bankës së 
Shqipërisë, në fund të këtij tremujori turizmi u mbyll me një suficit prej 12 
milionë eurosh, kundrejt atij prej 5 milionë eurosh në të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. rritja në shpenzimet e udhëtarëve shqiptarë jashtë është 
dukshëm më e ulët sesa rritja në të ardhura, duke shkaktuar rritjen e bilancit 
pozitiv të kësaj kategorie.

gjatë tremujorit të parë të vitit 2006, eksporti i turizmit ka gjeneruar rreth 
199 milionë euro të ardhura ose 38 për qind të ardhura më shumë se sa 
eksporti i mallrave. 

Ky tremujor është karakterizuar kryesisht nga turizmi për qëllime personale 
se sa për qëllime biznesi. Kjo vihet re në numrin e shtetasve që hyjnë e dalin 
dhe gjithashtu, në shpenzimet e kryera prej tyre. gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2006, numri i shtetasve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë është rritur 
me 18 për qind, në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin e kaluar. Sipas 
vlerësimeve të këtij tremujori, një turist i huaj ka shpenzuar 30 për qind më 
shumë në krahasim me një vit më parë. Ndërkohë, vazhdojnë të vlerësohen 
në rritje shpenzimet për turizëm (me 30 për qind). rezidentët shqiptarë kanë 
shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë shtetit rreth 187 milionë euro ose sa 94 
për qind e totalit të dërgesave nga emigrantët. Kjo rritje e shpenzimeve ka 
ardhur si pasojë e rritjes prej 14 për qind të numrit të shqiptarëve që kanë 
udhëtuar jashtë vendit, ndërsa shpenzimet ditore kanë ruajtur të njëjtin nivel 
me tremujorin e parë të vitit të kaluar. 

Të ardhurat neto vlerësohen pozitive, të rritura me 52 për qind kundrejt 
periudhës korresponduese të vitit 2005. Edhe këtë tremujor ekonomia 
shqiptare ka përfituar burime valutore, të ardhura nga puna jashtë si dhe nga 
investimet e rezervave valutore të sistemit bankar në institucionet financiare 
jorezidente, duke paguar njëkohësisht interesa për borxhin e jashtëm. Të 
ardhurat nga puna, përfaqësojnë rreth 47 për qind të të ardhurave hyrëse 
dhe vlerësohen me një rritje 34 për qind kundrejt tremujorit korrespondues të 
vitit të kaluar. gjithashtu, rritje prej 50 për qind kanë pësuar edhe të ardhurat 
në formën e normës së kthimit të investimeve tona jashtë. 

Ndërkohë, rreth 86 për qind e të ardhurave dalëse përfaqësohen kryesisht 
nga interesat e borxhit të jashtëm dhe të investimeve të rezervave të bankave 
jorezidente në sistemin tonë bankar. 

Transfertat korente, ashtu si edhe gjatë viteve të kaluara, kanë marrë 
formë prej prurjeve nga emigrantët. Këto të fundit përfaqësojnë një burim të 
rëndësishëm mbështetës për ekonominë shqiptare, duke siguruar një fluks të 
vazhdueshëm financimi për deficitin korent. Totali i dërgesave nga emigrantët, 
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për tremujorin e parë 2006 vlerësohet të jetë rreth 199.6 milionë euro dhe 
përfaqëson 10.9 për qind të PBB-së. 

II. LLOgarIa KaPITaLE DhE FINaNCIarE

Lëvizjet e kapitalit, gjatë këtij tremujori, rezultuan në një fluks neto prej rreth 
92 milionë eurosh, duke mundësuar financimin e deficitit korent me rreth 56 
për qind. Transfertat kapitale shënojnë 36 milionë euro, ndërkohë që, llogaria 
financiare u mbyll me një bilanc pozitiv prej rreth 56 milionë eurosh. 

Pozicioni i llogarisë financiare këtë tremujor përkufizohet në rritje të 
detyrimeve financiare të Shqipërisë me botën (me rreth 92 milionë euro) si dhe 
rritje të mjeteve tona jashtë (rreth 36 milionë euro). Krahasuar me tremujorin 
e parë të vitit të kaluar, fluksi neto i detyrimeve financiare vlerësohet të jetë 
46 për qind më i lartë. Ndërkohë, pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj 
pjesës tjetër të botës kanë ruajtur të njëjtin nivel të një viti më parë. 

Detyrimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës janë rritur me 
rreth 92 milionë euro dhe vlerësohen të jenë 46 për qind më të larta se ato të 
së njëjtës periudhë të një viti më parë. Kjo rritje i dedikohet flukseve hyrëse të 
investimeve të huaja direkte si dhe të borxhit të jashtëm.   

Fluksi i investimeve të huaja direkte arriti vlerën 56.7 milionë euro kundrejt 
45 milionë eurove realizuar në vitin e kaluar. Duhet përmendur që këtë fillimviti, 
kanë qenë flukset hyrëse të kapitalit në fushën industrisë përpunuese dhe të 
asaj prodhuese, që kanë luajtur rolin kryesor në këto investime. Lëvrimet e 
kredive afatgjata dhe atyre të buta nga jashtë, të cilat mbeten një faktor tjetër 
i rëndësishëm në rritjen e detyrimeve financiare të Shqipërisë ndaj botës, gjatë 
këtij viti vlerësohen 36 milionë euro. Kjo rritje ka financuar kryesisht investimet 
dhe konsumin, gjë që u reflektua edhe në rritjen e importeve për konsum si 
dhe nevojat për kapital dhe mallra kapitalë të kompanive. Shërbimet e borxhit 
të jashtëm në formën e pagesave të principalit dhe të interesit vlerësohen 
në rreth 15.5 milionë euro, të barasvlershme me 11 për qind të eksportit të 
mallrave. 

Pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës janë rritur 
në 36 milionë euro. rritja e këtyre mjeteve financiare vjen kryesisht nga 
investimet e rezervave të sistemit bankar në tregun ndërkombëtar, në formën 
e depozitave të cilat ndryshe nga rënia prej 7 milionë eurosh në vitin e kaluar, 
janë rritur me 57 milionë euro. Kjo rritje ka ardhur si pasojë e zhvendosjes 
së investimeve të sektorit tonë bankar, nga tregu i brendshëm në tregjet e 
huaja financiare. Ndërkohë, investimet e portofolit paraqiten në rënie prej 
4.6 milionë eurosh kundrejt një rritjeje prej 43 milionë, të të njëjtës periudhë 
të vitit të kaluar.

Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën e kapitaleve financiare u 
reflektuan në rritje të rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 15.6 
milionë euro. rezerva valutore në fund të tremujorit të parë të vitit 2006 
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shënoi nivelin 1.214 miliardë euro, i mjaftueshëm për të mbuluar rreth 4.5 
muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

3 M-I 2005 3 M-I 2006
Llogaria korente -90.2 -164.3

0.0 0.0
Eksporti i mallrave 121.5 144.4
Importi i mallrave -398.1 -515.2
Bilanci tregtar -276.6 -370.8
Shërbimet: kredi 203.8 267.3
Shërbimet: debi -227.9 -303.8
Të ardhurat: kredi 36.9 52.4
Të ardhurat: debi -9.1 -10.1
Transferta private pa shpërblim 170.9 184.6
Transferta shtetërore pa shpërblim 11.8 16.2
Llogaria kapitale 35.5 36.0
Llogaria financiare 29.7 55.9
Investime direkte 43.3 56.7
Investime portofoli -42.8 4.6
Kapitale të tjera* 24.6 -8.4
gabime dhe harresa neto 34.6 88.1

Bilanci i përgjithshëm 9.7 15.6

rezervat dhe zëra të lidhur me to
Mjetet e rezervës -9.7 -15.6
Përdorim huash e kredish nga FMN 4.6 2.9

Për t’u mbajtur në vëmendje
Ndryshimi total në rezerva 7.8 10.4
nga të cilat: ndryshim nga kursi i këmbimit 0.4 -5.2

* Nuk përfshihen përdorime huash e kredish nga FMN.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �. Bilanci i pagesave 
(në milionë euro).
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në tryezën e rrumbullakët të diskutimit mbi krijimin e Zyrës së Informacionit të 

Kredive
hotel “Tirana International”, 28 prill 2006

Të nderuar pjesëmarrës, 
Zonja dhe Zotërinj,

Fillimisht, dëshiroj të falenderoj FSVC-në për kontributin e saj në organizimin 
e këtij takimi. gjithashtu, falenderoj USaID-in, ambasadën amerikane, 
Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore, bankat e nivelit të dytë dhe 
të gjithë pjesëmarrësit e tjerë për praninë në këtë tryezë të rrumbullakët. 

Të gjithë jemi të vetëdijshëm për ritmet e rritjes së aktivitetit kreditues të 
sistemit bankar shqiptar gjatë këtyre viteve të fundit. Kështu, në vitin 2005 
teprica e kredisë u rrit me 57.6 miliardë lekë* ose 82 për qind, nga 19.3 
miliardë lekë ose 38 për qind për vitin e mëparshëm. 

Zgjerimi i kreditimit të shëndoshë është sigurisht pozitiv për zhvillimin 
ekonomik të një vendi. Kreditimi i shëndoshë është i lidhur me mundësinë 
që institucionet kredituese (veçanërisht bankat) kanë për marrjen e një 
vendimi të drejtë gjatë dhënies së një kredie, bazuar në një analizë të mirë 
dhe solide të kredimarrësit (parë nga një mikroperspektivë) dhe në qëllime të 
mirëpërcaktuara dhe realiste lidhur me zhvillimin e biznesit.

rritja e konkurrencës, zgjerimi i shpejtë i kreditimit nëpërmjet produkteve 
të reja dhe targetimit të kategorive të reja të kredimarrësve, nevoja për të 
mbajtur të paktën të njëjtin fitim dhe pjesë të tregut, e bëjnë të vështirë gjetjen 
e një balance të drejtë midis arritjes së qëllimeve dhe cilësisë së vendimmarrjes 
në aktivitetin kreditues. Prandaj përforcimi i kapaciteteve të administrimit të 
rrezikut të kredisë dhe kërkesat e kujdesshme veçanërisht në fushën e kreditimit, 
janë të domosdoshme në kohën e këtyre zhvillimeve të shpejta. 

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë vlerëson vëmendjen që bankat i kanë 
kushtuar cilësisë së portofolit të kredive. Nga ana jonë, ne gjithashtu kemi 
rritur përpjekjet tona për një mbikëqyrje të kujdesshme dhe të vazhdueshme 
në kuadrin e administrimit të rrezikut të kredisë.

ashtu si dhe në fusha të tjera, cilësia e informacionit mbi të cilin mbështetet 
edhe vendimmarrja është thelbësore. Në aktivitetin kreditues, informacioni 
mbi historinë e kredimarrësit është kritik për të reduktuar rrezikun e aktivitetit 
kreditues. Vështirësia për të marrë informacion të saktë, shkaktuar nga 
numri në rritje i kredituesve dhe shumëllojshmëria e kategorive të tyre, është 
balancuar disi nga zhvillimet në fushën e teknologjisë së informacionit. Por, 
ekziston nevoja dhe mjetet për të krijuar një qendër, për të mbledhur dhe 
shpërndarë informacionin mbi kreditë për çdo kredimarrës të sistemit bankar. 
Një institucion i tillë do të ndihmonte në përforcimin e stabilitetit të sistemit 
bankar, duke reduktuar rrezikun që lidhet me zgjerimin e kreditimit. Unë 
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mendoj se kjo është koha e përshtatshme për të krijuar këtë zyrë informacioni, 
duke pasur parasysh edhe ritmet e larta të rritjes së kreditimit dhe kërkesat e 
të dyja palëve, bankave të nivelit të dytë dhe Bankës së Shqipërisë si autoritet 
mbikëqyrës, për një vendimmarrje dhe ecuri kreditimi cilësore.

Për më tepër, Zyra e Informacionit të Kredive do të reduktojë koston e 
vlerësimit dhe kohën e shqyrtimit të procesit të dhënies së kredive; do të 
reduktojë probabilitetin e zgjerimit të kredive jo të mira, duke rritur kështu 
cilësinë e kredisë. 

Deri tani, janë bërë përpjekje të konsiderueshme dhe të vazhdueshme 
nga Shoqata Shqiptare e Bankave për krijimin e një Zyre të Informacionit 
të Kredive, por për arsye të ndryshme ky proces nuk është përfunduar. Për 
të kapërcyer vështirësitë teknike dhe strukturore që mund të ndeshen gjatë 
këtij procesi, Banka e Shqipërisë ka vendosur të marrë një rol më të spikatur 
në këtë proces dhe do ta krijojë këtë zyrë fillimisht si një njësi nën varësinë 
e saj. Sipas këtij projekti, krijimi i një zyre të tillë, mbledhja e të dhënave në 
një regjistër të centralizuar, administrimi i informacionit dhe sigurimi i një 
shërbimi që i jep informacion bankave, do të jetë i detyruar dhe do të kryhet 
nga Banka e Shqipërisë. Por një projekt i tillë nuk përjashton projekte të tjera 
të ngjashme që mund të realizohen nga vetë bankat e nivelit të dytë.

 
Kjo qendër do t’i shërbejë bankave për një administrim më të mirë 

të portofolit të kredive dhe rrezikut të tij, si dhe do t’i shërbejë Bankës së 
Shqipërisë për kryerjen e analizave më të plota të sistemit bankar në tërësi dhe 
të çështjeve të lidhura me rrezikun në veçanti.

Ngritja e kësaj zyre në Bankën e Shqipërisë, plotëson edhe kërkesën aktuale 
të bankave për administrimin e informacionit mbi kreditë duke siguruar 
saktësinë, konfidencialitetin dhe besueshmërinë e tij.

jam i bindur se bankat si përfitueset kryesore të këtij shërbimi do të 
bashkëpunojnë me Bankën e Shqipërisë për të realizuar me sukses këtë 
projekt. 

Faleminderit!

* Ndërsa teprica e kredisë në lekë është rritur me �7.5 miliardë lekë ose �28 për qind, ajo në 
valutë shënon rritje me 40.� miliardë lekë ose 7� për qind.
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në përfundim të Misionit të Konsultimit të artikullit IV dhe rishikimit të PrgF-

EFF në Shqipëri
Ministria e Financave, 11 maj 2006

gjatë dy javëve të fundit kemi zhvilluar bisedime mjaft të gjera me Misionin 
e FMN-së, me rastin e konsultimeve të artikullit IV. Në qendër të diskutimeve 
tona ishin stabiliteti makroekonomik dhe zhvillimet më të fundit në sistemin 
bankar. gjatë këtyre bisedimeve u diskutuan mjaft çështje që lidhen me 
zhvillimet ekonomike në të ardhmen dhe u ra dakord mbi disa masa të 
nevojshme, me qëllim minimizimin e rreziqeve të mundshme.

Ekonomia shqiptare duket të jetë rigjeneruar pas ngadalësimit të shkaktuar 
nga kriza energjitike vitin e kaluar, duke premtuar për një vit tjetër pozitiv me 
rritje të lartë ekonomike. Të gjithë sektorët e ekonomisë, në veçanti sektori i 
shërbimeve, kanë patur një periudhë të suksesshme, e karakterizuar nga një 
kërkesë e madhe. Ndërkohë, inflacioni ka qenë në nivele të ulëta, gjë që 
dëshmon se ekonomia ka patur kapacitete të mjaftueshme për të përballuar 
këtë kërkesë, duke rritur prodhimin dhe tregtinë. Për këtë arsye, Banka e 
Shqipërisë ka mbajtur një qëndrim neutral në politikën monetare të ndjekur 
prej saj. Kjo politikë është në përputhje me parashikimet tona për inflacionin, 
të cilat tregojnë mbajtjen nën kontroll të presioneve inflacioniste në një 
periudhë të ardhshme. Megjithatë, situata aktuale paraqet dhe disa rreziqe të 
mundshme. Çmimet e larta të naftës në tregjet botërore, si dhe çmimet më të 
larta të energjisë në përgjithësi, mund të përfshihen në strukturën e kostos së 
ekonomisë, duke shkaktuar në këtë mënyrë të ashtuquajturat efektet e raundit 
të dytë dhe rritjen e pritshmërive inflacioniste. rritja e nivelit të kredisë, në 
kohën kur një zhvillim tejet i mirëpritur dhe i nevojshëm i ekonomisë sonë 
mund të rrezikojë ekuilibrat makroekonomikë, rrit presionet inflacioniste dhe 
mund të përkeqësojë llogarinë korente. Në të njëjtën kohë, nuk mund t’i 
përjashtojmë ndikimet që do të ketë ngushtimi global i politikës monetare 
në tregjet tona financiare dhe në politikën tonë monetare. Ne jemi duke 
monitoruar dhe vlerësuar me kujdes zhvillimet e mëtejshme të situatës, me 
qëllim marrjen e masave të përshtatshme. Banka e Shqipërisë mbetet e 
përkushtuar ndaj mbajtjes së stabilitetit të çmimeve dhe inflacionit brenda 
nivelit të parashikuar.

rritja e lartë e kreditimit gjatë vitit të kaluar dhe fillimit të këtij viti, mund të 
jetë një arsye për rritjen e lartë të kërkesës. Megjithatë, ne i shikojmë ritmet 
e rritjes së kreditimit në lidhje jo vetëm me ndikimet e tyre mbi stabilitetin 
makroekonomik, por dhe mbi stabilitetin e sektorit bankar. 

Në përgjithësi, rritja e kreditimit të sektorit privat ka qenë në një linjë me 
zhvillimet në mjedisin ekonomik në Shqipëri. Duke parë ecurinë historike, 
rritja e stokut të kredisë ka qenë e pritshme, pasi marrëdhënia ndërmjet 
bankave dhe biznesit është forcuar dhe konsoliduar në mënyrë të ndjeshme. 
gjithashtu, ulja e kërkesës së qeverisë për mjete monetare ka pakësuar 
crowding-out effect (rënia e peshës së qeverisë) në huamarrjen publike, duke 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 2

qershor 2006

vëllimi 9
numër 2
qershor 2006

54 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 55

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 2

qershor 2006

vëllimi 9
numër 2
qershor 2006

54 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 55

i shtyrë bankat drejt investimit në kreditimin e sektorit privat. Duke qenë se 
bankat janë më të prirura ndaj kredisë me maturitet afatgjatë, shuma në 
qarkullim e stock-ut të kredisë rritet më shpejt.

I ashtuquajturi (catch-up process) “procesi i rikuperimit të kohës”, është një 
arsye tjetër që lidhet me rritjen e kreditimit, ku bankat për shkak të presioneve 
të larta të konkurrencës, kapaciteteve më të mëdha të brendshme dhe rritjes 
së cilësisë së huamarrësve, kanë filluar t’i përdorin burimet e tyre financiare në 
mënyrë më të efektshme. Me kalimin e kohës, aftësia paguese e kompanive 
është përmirësuar ndjeshëm, megjithatë reagimi fillestar i bankave, përpara 
privatizimit të Bankës së Kursimeve, ndaj rritjes së kredidhënies ka qenë 
paksa i ngadaltë. Me rritjen e mëtejshme të reputacionit të kompanive dhe 
me aktivizimin e bankës më të madhe në vend, bankat e tjera filluan të ishin 
më aktive në shfrytëzimin e këtyre mundësive. Vonesa fillestare, e ndjekur nga 
“procesi i mëvonshëm i rikuperimit”, mund të shpjegojë mjaft mirë rritjen e 
lartë të kreditimit. Megjithatë, ndërsa kreditimi konvergon drejt një ekuilibri më 
afatgjatë, presim të shohim që rritja e kreditimit të ecë në hapa më normalë. 

Banka e Shqipërisë mban kontakte mjaft të ngushta me industrinë bankare 
dhe me institucionet e tjera të licencuara, me qëllim diskutimin e zhvillimeve 
dhe trendeve më të fundit në aktivitetin e tyre. Komunikimi i hapur me to 
shërben gjithashtu, për bashkimin e përpjekjeve tona për arritjen e zhvillimit 
të një aktiviteti bankar sa më të shëndoshë. Bazuar në zhvillimet karakteristike 
të rrezikut të analizave të kredive në secilën bankë dhe në sistemin bankar 
në tërësi, Banka e Shqipërisë synon marrjen e një sërë masave graduale, me 
qëllim përmirësimin e infrastrukturës së rrjedhjes së informacionit ndërmjet 
bankave dhe me Bankën e Shqipërisë, si dhe masa të tjera të nevojshme. 

Në përfundim, në emër të institucionit që unë drejtoj përfitoj nga rasti që të 
falenderoj Misionin e FMN-së, të kryesuar nga z. ajai Chopra, Zëvendësdrejtori 
i Departamentit Evropian dhe nga Shefi i këtij Misioni z. Istvan Szekely për 
punën e mrekullueshme, që ata bënë gjatë qëndrimit të tyre në Tiranë, si edhe 
misionet e tjera të FMN-së, që janë duke na asistuar aktualisht për çështje të 
ndryshme, që kanë të bëjnë me përmirësimin e zbatimit të politikës monetare 
ashtu edhe për ruajtjen dhe forcimin e stabilitetit financiar. 
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në seminarin teknik rajonal “Çështjet e politikave financiare për fondet e 
sigurimit të depozitave në Evropën juglindore”

hotel “rogner Europapark”, Tiranë,  30 maj 2006

Të nderuar pjesëmarrës,
Zonja dhe Zotërinj,

është kënaqësi për mua të hap punimet e këtij seminari rajonal mbi “Çështjet 
e politikave financiare të skemave për sigurimin e depozitave në Evropën 
juglindore”. Falenderoj Programin e Konvergjencës të Bankës Botërore dhe 
agjencinë e Sigurimit të Depozitave për bashkëpunimin. jam i bindur se ky 
seminar do të jetë i vlefshëm për shkëmbimin e përvojave dhe ideve të reja në 
përmbushjen e misionit të institucioneve tuaja.

Banka e Shqipërisë, si banka qendrore e vendit, ka si objektiv kryesor 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Krahas këtij objektivi, Banka e Shqipërisë është 
ekskluzivisht përgjegjëse për licencimin dhe mbikëqyrjen e bankave tregtare 
dhe të disa institucioneve të tjera jobankare, të cilat janë të përfshira kryesisht 
në veprimtarinë e kreditimit të vogël dhe në atë të këmbimit valutor. Baza ligjore 
dhe rregullative e mbikëqyrjes është e plotësuar dhe ne punojmë vazhdimisht për 
përmirësimin e saj. gjithashtu, praktika mbikëqyrëse i përmbahet standardeve 
më të mira në këtë drejtim, duke synuar të jetë e orientuar sipas rrezikut të 
veprimtarisë bankare, të jetë eficiente dhe proaktive. 

Veprimtaria mbikëqyrëse, krahas parandalimit  të rasteve ekstreme të dështimit 
të institucioneve të siguruara, realizon edhe administrimin e institucioneve të 
tilla, në rastet kur ato dështojnë në mënyrë të parekuperueshme. Në këtë 
fazë, roli dhe kontributi i agjencisë së Sigurimit të Depozitave, deri në atë 
moment “i padukshëm”, shfaqet me të gjithë përmasën dhe rëndësinë e tij. ai 
është i domosdoshëm jo vetëm në drejtim të trajtimit të depozituesve që kanë 
patur kursime në institucionin e dështuar, por edhe në efektin “qetësues” që 
ka për të gjithë depozituesit në sistemin bankar. 

Në fakt, përvoja botërore ka treguar se funksioni i sigurimit të depozitave 
të klientëve të sistemit bankar, është një instrument i rëndësishëm në kuadër 
të ruajtjes së qëndrueshmërisë së sistemit bankar dhe të ruajtjes së besimit 
të publikut tek ai. Pagesa në kohë e vlerës së depozitës në masën e siguruar 
në rastin e falimentimit të një banke, lejon autoritetet përgjegjëse që të 
përqëndrohen në procedurat që synojnë izolimin e rastit dhe rekuperimin e 
vlerave të institucionit të dështuar.

Veprimtaria e institucioneve përgjegjëse për sigurimin e depozitave në vende 
të ndryshme, ka karakteristika të ndryshme. Kuadri ligjor i tyre parashikon 
përgjegjësi që kufizohen vetëm me rolin e paguesit të fondit të disponueshëm 
dhe raste të tjera, ku përgjegjësitë shtrihen më tej, deri në rekuperimin e 
vlerave të institucioneve të siguruara që kanë falimentuar. Këto karakteristika 
të ndryshme, përcaktojnë në thelb edhe: 
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a) mënyrën se si krijohet dhe funksionon institucioni sigurues; 
b) mënyrën e administrimit të fondit sigurues dhe format që disponon 

institucioni për të rritur vlerën e tij në raste të jashtëzakonshme, cili 
është niveli i masës së kontributit nga ana e institucioneve të siguruara 
në raport me objektivat për rritjen e fondit sigurues dhe rritjen e 
kapacitietit mbulues;

c) raportin me institucionet e siguruara;
d) rolin e shtetit në kapitalin e institucionit sigurues;
e) kërkesat në lidhje me burimet e nevojshme njerëzore si edhe objektivat 

lidhur me nivelin e synuar të ekspertizës së personelit;
f) mënyrën e sigurimit të bankave dhe të degëve të bankave të huaja; 
g) mënyrën e caktimit të pagesës së kontributit të sigurimit mbi bazën e 

profilit të rrezikut të institucioneve të siguruara etj.. 

 Në përgjithësi, mund të thuhet që të gjitha këto elemente varen nga:

• momenti në të cilin është vendosur në funksionim institucioni përgjegjës 
për sigurimin e depozitave; 

• shkalla e zhvillimit të tregut bankar;
• mënyra e integrimit të tij dhe e institucioneve bankare në tregjet më të 

zhvilluara;
• shkalla e zhvillimit të tregut financiar në përgjithësi;
• niveli i plotësisë dhe i perfeksionimit të kuadrit ligjor dhe rregullativ (jo 

vetëm të atij që lidhet ngushtë me sigurimin e depozitave) si edhe nga;
• niveli i edukimit të publikut në raport me shërbimet që ofron industria 

bankare dhe tregu financiar në përgjithësi. 

Sa më përpara të jemi në zhvillimet e mësipërme, aq më të mëdha në 
numër dhe aq më cilësore janë alternativat që i lejojnë institucionit përgjegjës 
për sigurimin e depozitave, një rol më të madh në administrimin e krizave që 
mund të pësojnë institucionet e siguruara. 

Në fakt, krahas “pasurisë” që ofrojnë në përqasjen e praktikave siguruese 
të depozitave në veprimtarinë bankare, ndryshimet e mësipërme në kuadrin 
ligjor dhe në praktikat e veprimtarisë së sigurimit të depozitave, shtrojnë edhe 
nevojën e një harmonizimi më të përgjithshëm, në nivel rajonal dhe ndoshta 
më të gjerë. Në këtë mënyrë, do të evitonim përcaktime ligjore të cilat në 
praktikë mund të provohen jofunksionale ose me kosto të lartë. 

Unë shpreh bindjen që ju do ta shfrytëzoni këtë seminar për të gjetur 
elementet e përbashkëta në veprimtarinë e institucioneve tuaja, si edhe për 
të identifikuar dallimet. Mendoj se do të ishte e vlefshme të identifikoheshin 
edhe rastet që përfaqësojnë atë që konsiderohet si “best practice” në fushën 
e sigurimit të depozitave. Në këtë mënyrë, do të kontribuohej në arritjen e 
objektivit për të standardizuar praktikat siguruese rajonale si edhe për të krijuar 
një vizion më të qartë për ecurinë e veprimtarisë siguruese në të ardhmen. 

Veprimtaria e agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Shqipëri, është e 
re. Si e tillë, aftësia e saj për të vepruar në raste ekstreme është ende e 
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paprovuar. Sidoqoftë, në vazhdimësi është punuar në mënyrë që kuadri 
rregullativ dhe procedurat e nevojshme të plotësohen duke mbuluar të gjitha 
drejtimet e mundshme të veprimit të saj. Njëkohësisht, është punuar në drejtim 
të organizimit të strukturës, plotësimit të numrit dhe të trainimit të personelit 
të institucionit. Me qëllim që aSD të kryejë në mënyrë efektive funksionet e 
saj, është vënë theksi në bashkëpunimin mes saj dhe autoritetit mbikëqyrës, 
Bankës së Shqipërisë. Format e këtij bashkëpunimi janë të shumta por, të 
gjitha ato duhet që të konsolidohen më parë në kushte normale të veprimtarisë 
së sistemit bankar. Elementet kryesore të këtij bashkëpunimi janë:

• shkëmbimi i informacionit mbi praktikat mbikëqyrëse dhe respektimin 
e kërkesave rregullative nga ana e subjekteve të siguruara; 

• organizimi i trainimeve të përbashkëta për njohjen e funksioneve 
respektive; 

• njohja dhe diskutimi i manualeve ose i procedurave që kërkojnë 
angazhimin e të dyja institucioneve në raste të veçanta dhe testimi i 
këtyre procedurave.

Banka e Shqipërisë dhe agjencia e Sigurimit të Depozitave, janë duke punuar 
që bashkëpunimi mes këtyre institucioneve të forcohet në vazhdimësi. 

Këtij qëllimi i shërbejnë një sërë ndryshimesh ligjore dhe rregullative që 
po përgatiten paralelisht nga të dyja institucionet tona, si edhe shkëmbimi 
i informacionit dhe kontaktet më të shpeshta mes të dyja institucioneve. 
Synohet që të adoptohen praktikat më të mira të fushës, si edhe të plotësohen 
rekomandimet e lëna nga vlerësimet e specializuara, të bëra nga institucionet 
financiare ndërkombëtare që e asistojnë këtë proces.

Më lejoni të konfirmoj edhe një herë se Banka e Shqipërisë është tërësisht 
e angazhuar që të ofrojë të gjithë asistencën e nevojshme për forcimin e 
kapaciteteve të agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Shqipëri, në kuadër të 
misionit të saj tepër të rëndësishëm. 

 ju uroj punë të mbarë.
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI

Në konferencën “Qeverisja ekonomike në Bashkimin Evropian”
Tiranë, 5 qershor 2006

Të nderuar kolegë, 

është një kënaqësi për mua të jem i pranishëm sot për të ndarë disa mendime 
mbi çështjet e qeverisjes, që lidhen veçanërisht me bankingun qendror.

Mjedisi në të cilin veprojnë bankat qendrore dhe autoritetet e tregut 
financiar ka pësuar mjaft ndryshime në dekadat e fundit. globalizimi dhe 
progresi i teknologjisë së informacionit dhe i komunikimit nënkupton sfida të 
reja në arritjen e objektivave të tyre. Për përballimin e këtyre sfidave, nevojitet 
që bankat qendrore të rikonsiderojnë strategjitë e tyre dhe të ristrukturohen në 
mënyrën e duhur, me qëllim arritjen e ruajtjes së reputacionit të tyre në këtë 
mjedis gjithnjë e në ndryshim. 

Ky proces do të konsistonte në: ndryshimet në kuadrin ligjor, -ristrukturimi 
organizativ, i cili mund të përfshijë ndryshime në mënyrën se si banka 
drejtohet nga këshilli dhe komitetet; - përmirësime në praktikat e kontabilitetit, 
standardet mbikëqyrëse dhe të burimeve njerëzore; - si dhe disa ndryshime 
të tjera. 

Në dekadën e fundit, Shqipëria është bërë pjesë e kësaj ere ndryshimesh 
dhe ne kemi arritur të kuptojmë rëndësinë e një qeverisjeje të mirë nga 
ana e bankave qendrore dhe agjencitë mbikëqyrëse. Për këtë, Banka e 
Shqipërisë ka ndërmarrë hapat e duhur me qëllim ristrukturimin e saj. Kështu, 
synimi ynë është adoptimi i një inflacioni të shënjestruar më formal gjatë 
periudhës afatmesme. Për arritjen e këtij synimi ne kemi ndërmarrë hapa për 
përmirësimin e strukturës sonë qeverisëse dhe përforcimin e kapaciteteve tona 
analitike. Lidhur me çështjet e qeverisjes, forumi i hapur që u organizua vitin e 
kaluar me ekspertët më të mirë diskutoi mjaft çështje që lidhen me zbatimin e 
inflacionit të shënjestruar. Megjithatë, siç u theksua nga këta ekspertë, modeli 
i duhur i qeverisjes së brendshme është larg nga të qenit një formulë e saktë. 
Leksioni i zj. Lucia Quaglia sot do ta prekë këtë çështje dhe do të na ndihmojë 
të kuptojmë sesi disa institucione janë duke zbatuar qeverisjen e mirë, dhe të 
mundohemi të nxjerrim mësime përmes krahasimeve ndërkombëtare. 

 
Fillimisht, më lejoni të them disa fjalë mbi objektivin e dytë të rëndësishëm 

të bankës sonë, që është stabiliteti i sistemit financiar. është bërë një punë e 
madhe për nxitjen e zhvillimit dhe konsolidimit të një sistemi bankar e financiar 
të shëndoshë. Lidhur me këtë, mund t’ju përmend disa nga masat që janë 
ndërmarrë së fundi nga banka jonë, si për shembull: ngritja e një zyre të 
informacionit të kredive, zhvillimi nga pikëpamja analitike i skemës së sigurimit 
të depozitave, përmirësimi i kuadrit ligjor mbi falimentimin dhe kolateralin, si 
dhe përforcimi i kuadrit rregullator bankar dhe mbikëqyrës, i cili do të ndihmojë 
gjithashtu në drejtim të përpjekjeve të Qeverisë për luftën kundër pastrimit të 
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parave. Organizmat ndërkombëtarë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në 
veçanti, po i japin një asistencë teknike të çmuar Bankës së Shqipërisë, duke e 
mbështetur në zbatimin e programit të zhvillimit institucional për mbikëqyrjen 
bankare që ka ndërmarrë Banka e Shqipërisë. Me privatizimin e bankës më 
të madhe, sektori financiar në Shqipëri po tregon më së fundi dinamizmin e 
shumëpritur dhe Banka e Shqipërisë po rrit mbikëqyrjen rregullatore. 

Në kuadrin e globalizimit, Banka e Shqipërisë është angazhuar në 
institucionalizimin e bashkëpunimit midis bankave qendrore në rajon. Po të 
kemi parasysh takimet e organizuara deri më sot me disa nga autoritetet 
bankare në rajon, mund të themi se kjo iniciativë është në rrugë të mbarë. 
Megjithatë, kam bindjen se ka ende vend për një forcim të mëtejshëm të 
bashkëpunimit rajonal, në sajë të të cilit mund të shkëmbejmë përvojat tona 
në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe të praktikave më të mira të qeverisjes në 
Evropën juglindore, të cilat, besoj, janë edhe pjesë e axhendës së ardhshme 
kërkimore të znj.Quaglia. 

Më lejoni të përfundoj duke ju uruar një ditë të frytshme. 

Faleminderit. 
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aBSTraKT

Investimet e huaja botërore janë rritur ndjeshëm gjatë viteve 1995-2000, 
ndërkohë që pas vitit 2000 kanë rënë me të njëjtin ritëm. Kjo tendencë është 
përcaktuar nga rënia e investimeve në vendet e zhvilluara, ndërkohë që 
vendet në zhvillim vazhdojnë të tërheqin më tepër flukse të kapitalit të huaj. 
Shpërndarja e investimeve të huaja brenda vendeve në zhvillim nuk është 
e njëjtë dhe disa prej tyre e kanë më të vështirë se disa vende të tjera që të 
tërheqin investitorë të huaj. 

Ky material analizon zhvillimin dhe shpërndarjen e investimeve të huaja 
direkte në vendet e Evropës juglindore, duke i krahasuar ato me vendet e 
Evropës Qendrore dhe Lindore, me fokus të veçantë zhvillimin dhe shpërndarjen 
e tyre në Shqipëri. Investimet e huaja luajnë një rol shumë të rëndësishëm në 
rindërtimin e ekonomive të këtyre vendeve, gjatë kalimit të tyre nga ekonomi 
të centralizuara në ekonomi tregu.

Në këtë material, analizohen burimet dhe mundësitë e Shqipërisë, bashkë 
me pikat e saj të dobëta, me qëllim përcaktimin e ndikimit të tyre në gjendjen 
aktuale të investimeve të huaja hyrëse, si dhe dhënien e disa strategjive të 
mundshme që do të bëjnë të mundur përmirësimin e tyre në të ardhmen. 

1. hyrjE

gjatë dekadave të fundit, niveli i Investimeve të huaja Direkte (IhD) në vendet 
me ekonomi në zhvillim, dhe që prej vitit 1989 në vendet e Evropës Qendrore 
dhe Lindore, është rritur ndjeshëm. Kohët e fundit, janë bërë mjaft studime 
lidhur me IhD-të në vendet në tranzicion të Evropës Qendrore dhe Lindore, për 
shkak të risisë relative të këtyre tregjeve dhe të rëndësisë së IhD-ve për rritjen 
dhe zhvillimin e rajonit. Dihet se përfitimet e këtyre vendeve nga IhD-të janë të 
konsiderueshme, duke përfshirë dhënien e njohurisë dhe teknologjisë firmave 
vendore dhe forcës së punës, spillovers (rrjedhjet) e produktivitetit, përmirësimin 
e  konkurrencës, si dhe rritjen e mundësisë së eksportimit në vendet e tjera. 
gjithashtu, ato përfaqësojnë një metodë të parapëlqyer për financimin e 
deficiteve të llogarisë së jashtme korente (të cilat janë mjaft të larta në rastin 
e vendeve në tranzicion), duke qenë se flukset e IhD-ve nuk krijojnë borxh. 
Për këtë arsye, pavarësisht disa efekteve negative që IhD-të mund të kenë në 
vendet pritëse, ato konsiderohen një burim shumë i rëndësishëm për rindërtimin 
dhe kalimin e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore në ekonomi tregu. 

Investimet e huaja direkte në Shqipëri kanë qenë një faktor shumë i rëndësishëm 
për rritjen ekonomike të saj, duke ndryshuar gjatë viteve si në formë ashtu dhe në 

VLErëSIMI I INVESTIMEVE Të hUaja DIrEKTE Në 
VENDET ME EKONOMI Në ZhVILLIM Të EVrOPëS 
LINDOrE: raSTI I ShQIPërISë*
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shifra. Megjithatë, Shqipëria është një ndër vendet më pak të zhvilluara të rajonit, 
duke shënuar tërheqjen më të vogël të IhD-ve gjatë viteve të tranzicionit. 

Objektivi kryesor i këtij kërkimi është studimi dhe dhënia e përgjigjeve për 
pyetjet e mëposhtme:

• Si ka ndikuar ndryshimi i kushteve të tregut në investimet e huaja 
direkte të vendeve të Evropës Lindore? 

• Cilat janë evidencat empirike të tendencave dhe zhvillimeve të IhD-ve 
në këto vende? 

• Cili është rasti i Shqipërisë lidhur me investimet e huaja direkte në 
krahasim me vendet e tjera të rajonit? 

• Çfarë kushtesh paraqet klima e investimeve në Shqipëri? Cilat janë 
përparësitë e saj konkurruese për thithjen e investimeve të huaja?

• Si mund të përdoren këto përparësi dhe çfarë nevojitet që Shqipëria të 
tërheqë më tepër investitorë të huaj?  

2. TENDENCaT BOTërOrE

Sipas World Investment Report 2004 (raporti Botëror mbi Investimet), 
(UNCTaD, 2004a), nga një pikëpamje botërore, flukset hyrëse të investimeve 
të huaja direkte (IhD) pësuan një rënie në vitin 2003, për të tretin vit rradhazi.  

Kjo tendencë u pasua nga një rënie me 25 për qind e flukseve të IhD-ve 
në vendet e zhvilluara. Ndërkohë, flukset në vendet në zhvillim u rritën në 
vitin 2003 me 9 për qind. Vendet në zhvillim jo vetëm që po thithin një pjesë 
të madhe të flukseve hyrëse të IhD-ve, por ato njëkohësisht kanë filluar të 
veprojnë në tregun ndërkombëtar si burime të investimeve të huaja dalëse. 
Tashmë, shoqëritë shumëkombëshe të vendeve në zhvillim po bëhen një 
faktor i rëndësishëm në tregun botëror të IhD-ve (UNCTaD, 2004a). 

World Investment Report 2005 (raporti Botëror mbi 
Investimet) (UNCTaD, 2005) tregon se përqindja e 
flukseve hyrëse globale të investimeve të huaja direkte 
(IhD) në vendet në zhvillim vijoi të rritet në vitin 2004 
me 40 për qind, ndërkohë që IhD-të në vendet e 
zhvilluara u ulën me 14 për qind. Një rritje e tillë 
shënoi përqindjen më të madhe të IhD-ve për vendet 
në zhvillim, me 36 për qind që prej vitit 1997.

“Prospect for Foreign Direct Investment” 
(Perspektivat për Investimet e huaja Direkte) 
përgatitur nga UNCTaD (2004b) parashikon rritjen 
e mundshme të flukseve botërore të IhD-ve gjatë 
viteve 2005-2007. Përsa iu përket vendeve të 
Evropës Qendrore dhe Lindore, rezultatet e analizës 
së vrojtimit flasin për një të ardhme të shkëlqyer të 
IhD-ve, në periudhën afatmesme (2006-2007). 
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3. IhD-Të DhE EVrOPa LINDOrE: KUaDrI TEOrIK

Ekziston literaturë mjaft e pasur mbi investimet e huaja direkte në vendet me 
ekonomi në tranzicion në përgjithësi, dhe mbi ato të Evropës Qendrore dhe 
Lindore, në veçanti. Vrojtuesit janë përqëndruar në dy pika kryesore: analizën 
e përcaktuesve të investimeve të huaja direkte, duke përfshirë studimin e 
lidhjes ndërmjet klimës së investimeve dhe IhD-ve, dhe analizën e impaktit të 
IhD-ve në ekonominë e vendit. 

3.1. IMPaKTI I IhD-VE Në EVrOPëN LINDOrE

Në përgjithësi, flukset hyrëse të kapitalit të huaj kanë qenë dhe vazhdojnë të 
jenë të rëndësishme për rindërtimin e rajonit të Evropës Qendrore dhe Lindore 
(veçanërisht për vendet e Evropës juglindore), dhe për riintegrimin e saj në 
ekonominë botërore. “Kalimi i suksesshëm (nga ekonomi të planifikuara në 
ekonomi tregu) në Evropën Qendrore dhe Lindore nuk mund të realizohet pa 
ndihmën e flukseve të mëdha hyrëse të kapitalit të huaj” (Schmidt, 1995). Në 
një analizë vrojtimi ekonomike të Evropës në vitin 2005, thuhet se ndër llojet 
e ndryshme të flukseve të kapitalit, investimet e huaja direkte përgjithësisht 
konsiderohen si më të dëshirueshmet. Një vend mund të përfitojë mjaft nga 
IhD-të, pa qenë i varur njëkohësisht nga flukset hyrëse neto të kapitalit ose pa 
nevojën e rritjes së borxhit të tij të jashtëm neto (UNECE, 2005).

Dihet se investimet e huaja direkte kanë një ndikim pozitiv mbi ecurinë 
ekonomike të një vendi. IhD-të kanë një ndikim të madh mbi treguesit kryesorë 
makroekonomikë si për shembull, mbi prodhimin e brendshëm bruto, bilancin 
e pagesave dhe mbi punësimin. 

3.2. PërCaKTUESIT E IhD-VE Në EVrOPëN QENDrOrE DhE LINDOrE

Ekziston një marrëveshje e përgjithshme lidhur me përcaktuesit kryesorë 
të investimeve të huaja direkte në vendet me ekonomi në zhvillim të Evropës 
Qendrore dhe Lindore (Lankes dhe Venables, 1996; resmini, 2000). Këta 
faktorë kryesisht përfshijnë: kosto e ulët me punë të kualifikuar, dhënia e 
burimeve natyrore, mundësitë afatgjata të tregut, progresi në reformat e 
tranzicionit, përmasa e tregut të vendit pritës, si dhe stabiliteti ekonomik dhe 
politik. Pa dyshim, mungesa ose ecuria e dobët e këtyre treguesve do të ishte 
pengesë për IhD-të në vendin përkatës. 

London dhe ross (1995) kanë adoptuar teorinë e kapitalizmit global, e cila 
shpreh se investitorët e vendeve të zhvilluara kanë për tendencë, të investojnë më 
tepër në vendet e Botës së Tretë, të cilat shfaqen të dobëta dhe ku kostoja e punës 
është më e vogël. autorët e kësaj teorie mendojnë se kontrolli i punës dhe kostoja 
e saj janë përcaktorë kryesorë të IhD-ve, pavarësisht nga niveli i zhvillimit. 

Studimet e botuara nga OECD (1994) dhe BErZh (1994) kanë sfiduar në 
mënyrë të konsiderueshme “teorinë e pagës së ulët”. Përfundimi i përgjithshëm 
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i BErZh-it (1994) ishte i drejtpërdrejtë: “Ndër faktorët kryesorë që ndikojnë 
në vendimmarrjen e investitorit, aksesi në treg është ndoshta më kryesori […] 
Ndërkohë që në të gjitha vrojtimet, përparësitë e faktorit të kostos renditen si 
më pak të rëndësishme sesa aksesi në treg....” rezultatet e studimit të OECD 
(1994), i cili bëri një vlerësim të klimës së biznesit në Evropën Qendrore dhe 
Lindore dhe në shtetet e reja të pavarura të ish-Bashkimit Sovjetik, janë mjaft 
të ngjashme. Motivi kryesor për IhD-të ishte arritja e aksesit në treg (44%), 
ndërkohë që kostoja e punës u vlerësua me rëndësi dytësore (vetëm 9 për 
qind). 

Klima e investimeve ka një impakt të madh mbi flukset hyrëse të investimeve 
të huaja direkte. Ky faktor theksohet veçanërisht në rastin e krahasimit të 
ecurisë së mirë të vendeve të zhvilluara e në tranzicion të Evropës Qendrore 
dhe ecurisë së dobët të shteteve të Ballkanit, të cilat janë më pak të zhvilluara 
përsa iu përket reformave të tranzicionit.  

Politikat e investimeve të huaja mund të ndikojnë gjithashtu në tërheqjen 
ose pengimin e flukseve hyrëse të investimeve. Vendet në tranzicion të Evropës 
Qendrore dhe Lindore, të cilat ndjekin politika aktive kombëtare të IhD-ve, 
nxisin investimet e huaja përmes zbutjes së taksave, krijimit të zonave të lira 
ekonomike, si dhe përmes parandalimit të tatimit të dyfishtë. Në vendet, të cilat 
ndjekin politika pasive që lidhen me investimet, IhD-të dekurajohen përmes 
kërkesës së lejeve dhe regjistrimeve shtesë të investimeve, si dhe kufizimeve 
dhe barrierave të ndryshme. Megjithatë, Dunning (1994) argumenton se kjo 
nuk është thjesht një çështje liberalizimi të politikave të investimit apo e krijimit 
të nxitjeve fiskale tejet bujare për investitorët e huaj. Qeveritë e vendeve 
përkatëse duhet të krijojnë e mbështesin një mjedis ekonomik e shoqëror, ku 
firmat vendore dhe të huaja të mund të konkurrojnë në mënyrë efektive. 

4. VENDET DhE SFONDI hISTOrIK

Sipas fjalorit të politikave moderne (robertson, 1993), deri në rënien e 
pushtetit sovjetik, Evropa Qendrore përkufizohej politikisht dhe jo gjeografikisht. 
Evropa Qendrore përbëhej kryesisht nga ato vende, të cilat pas Luftës së Dytë 
Botërore ranë nën regjimin komunist (Shqipëria, Bullgaria, Çekosllovakia, 
gjermania Lindore, hungaria, Polonia, rumania dhe jugosllavia). Pas 
pesëmbëdhjetë vitesh nga rënia e regjimit komunist, në studime dhe materiale 
diskutimi Evropa ende përshkruhet me të njëjtat ndarje gjeografike si në kohën 
e Luftës së Ftohtë. Shpesh, vendet me ekonomi në tranzicion të Evropës Lindore 
ndahen në dy grupe: vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të cilat (pa 
përfshirë shtetet balltike) përbëhen nga: republika Çeke, hungaria, Polonia, 
republika Sllovake dhe nga Sllovenia; dhe vendet e Evropës juglindore, të 
cilat përfshijnë: Shqipërinë, Bosnje dhe hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, 
ish-republikën jugosllave të Maqedonisë, rumaninë, Serbinë dhe Malin e Zi. 
Ky kërkim i referohet klasifikimit të fundit. 

Trashëgimia komuniste në Evropën Lindore dallohej për dy aspekte të 
rëndësishme. Së pari, struktura e pronësisë socialiste e vendosi industrinë, 
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shërbimet dhe bujqësinë kryesisht në duart e shtetit. Së dyti, pas dyzet viteve, 
sistemi ekonomik komunist nuk arriti të mbajë veten e tij, duke lënë pas një 
kolaps të thellë industrial, kaos dhe gjendje të vështirë financiare, si dhe 
standarde shumë të ulëta jetese.  

Kalimi nga ekonomi të centralizuara në ekonomi tregu filloi së pari në 
Poloni dhe hungari, të cilat ishin vendet e para që prekën demokracinë dhe 
të parat që përfituan nga përfshirja e komunitetit ndërkombëtar në procesin 
e tyre të tranzicionit përmes asistencës dhe ekspertizës (Lavigne, 1995). 
Evropa juglindore ka qenë rajoni më pak i zhvilluar në Evropë. Ekonomitë në 
rajon filluan procesin e tranzicionit nga një gjendje tejet e vështirë; pasiguria 
politike ishte në nivele të larta, institucionet të dobëta dhe shoqëritë civile të 
copëtuara. Ecuria makroekonomike ishte mjaft e paqëndrueshme, ndikuar 
thellë nga konfliktet dhe luftrat civile gjatë pjesës më 
të madhe të periudhës së tranzicionit. Këto vende 
kanë marrëdhënie më pak të ngushta me BE-në dhe 
mbeten prapa vendeve të Evropës Qendrore dhe 
Lindore përsa i përket progresit të arritur gjatë fazës 
së tranzicionit. 

Pavarësisht nga kjo, Ballkani po ngushton këtë 
hendek në mënyrë të dukshme. rajoni i Evropës 
juglindore llogaritet në pak më shumë se 2 për 
qind të prodhimit botëror të brendshëm bruto, sipas 
paritetit të fuqisë blerëse, shifër e njëjtë kjo me 
përqindjen sipas popullsisë botërore.  Megjithatë, 
pavarësisht nga ngadalësimi i përgjithshëm botëror, 
ky rajon mbetet një nga rajonet me rritjen më të 
konsiderueshme të PBB-së, duke lënë pas rritjen 
botërore dhe të BE-së nga viti 1999 deri në vitin 
2004. 

 
5. ZhVILIMI I IhD-VE Në rajON

gjatë viteve 1990 – 2004, vendet e Evropës 
juglindore, si grup, kanë tërhequr shumë më pak IhD 
sesa vendet në tranzicion të Evropës Qendrore. 

Megjithatë, duket se vendet e Evropës juglindore 
po iu afrohen niveleve të fqinjëve të tyre. Flukset hyrëse 
të IhD-ve në Evropën juglindore filluan të rriten pas 
vitit 2002. Ndikuar nga procesi i privatizimit, këto 
flukse hyrëse pothuajse u trefishuan, duke arritur në 
vitin 2004 në 11 miliardë usd. 

Brenda grupit të vendeve të Evropës juglindore, 
rumania, Kroacia dhe Bullgaria mbeten aktorët 
kryesorë në tërheqjen e flukseve të IhD-ve. Në fund 
të vitit 2004, ato thithën pjesën më të madhe të 
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totalit të stokut të IhD-ve në Ballkan, duke i lënë 
vendet më pak të zhvilluara si Shqipëria, Bosnje 
dhe hercegovina, Maqedonia, Serbia dhe Mali i 
Zi me një total prej rreth 20 për qind të stokut të 
IhD-ve. Megjithatë, gjatë katër viteve të fundit, në 
këto vende është vënë re tendenca rritëse e flukseve 
hyrëse të IhD-ve.  

hunya (2004) shpjegon tendencat e ndryshme 
të IhD-ve sipas natyrës së flukseve hyrëse të IhD-
ve. Në Evropën Qendrore, IhD-të nga procesi i 
privatizimit, në parim kanë përfunduar dhe tregu 
vendor kontrollohet nga investitorët e huaj, të cilët 
kryesisht investojnë në projekte të orientuara drejt 
eksporteve, në kompani ekzistuese ose në impiante 
të reja. Tregu kryesor i eksporteve, grupi i BE-15, nuk 
është zgjeruar gjatë viteve të fundit dhe veprimtaria 
e përgjithshme e investimeve të ndërmarrjeve 

shumëkombëshe ka qenë e ulët. Ndërkohë, në vendet e Evropës juglindore, 
IhD-të kanë ndjekur një model të ndryshëm. Progresi i arritur gjatë viteve 
të fundit në transformimin ekonomik është përkthyer në rrezik më të ulët në 
investim dhe rritje të interesit nga ana e investitorëve të huaj. Vëllimet në rritje 
të IhD-ve në rajon kanë ardhur dhe si rezultat i përpjekjeve të vazhdueshme 
të qeverive përkatëse për privatizimin e kompanive të mëdha, shërbimeve 
publike dhe bankave, ndonëse ato rrallëherë janë përdorur për projekte të 
orientuara drejt eksporteve.

5.1. SEKTOrëT, VENDET E OrIgjINëS DhE NxITjET Për IhD-Të Në 
rajON

Përsa i përket shpërndarjes së IhD-ve sipas sektorëve të ekonomisë, pjesa 
më e madhe e IhD-ve në vendet e Evropës juglindore përqëndrohen në 
industrinë përpunuese, shërbimet financiare, telekomunikacion dhe tregti. 
analiza e të dhënave nga BErZh (2004) tregon se IhD-të në Evropën 
juglindore përqëndrohen në sektorin e industrisë përpunuese dhe veçanërisht 
në prodhimin e çelikut (Bevan dhe Estrin, 2000; hunya, 2004).

Sektori financiar është një sektor tjetër i rëndësishëm në Evropën juglindore, 
ku përfshirja e investimeve të huaja është rritur ndjeshëm gjatë viteve ’90. 
Privatizimi i gjithë sektorit bankar të këtyre vendeve është kryer gjatë viteve 
të fundit. Sektori i turizmit ka tërhequr mjaft investime të huaja në Kroaci 
dhe Bullgari. Ndërkohë, mungesa e ristrukturimit, pasiguria lidhur me të 
drejtat pronësore dhe infrastruktura e dobët janë ndër pengesat kryesore të 
investimeve të huaja në këtë sektor (BErZh, 2004).

Përsa i përket vendeve të origjinës për IhD-të, si vendet e Evropës Qendrore 
dhe Lindore ashtu dhe ato të Evropës juglindore, kanë tërhequr më së shumti 
fqinjët e tyre evropiano-perëndimorë. Burimi kryesor i IhD-ve në rajon kanë 
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qenë vendet e OECD-së, të cilat përbëjnë mbi 90 për qind të flukseve hyrëse 
të IhD-ve në Bullgari, Kroaci dhe rumani (Broadman et al, 2004). analiza 
gjeografike dhe sektorale kryer nga BErZh (2004) gjithashtu, tregon se pjesa 
më e madhe e IhD-ve vjen nga vendet e BE-së, si Italia, gjermania, austria 
dhe greqia, me orientim veçanërisht drejt rajonit të Ballkanit Perëndimor. 

Përsa i përket mjedisit të politikës në mbështetjen e IhD-ve, vendet e Evropës 
juglindore kanë një shkallë të caktuar të liberalizimit të tregtisë. Shqipëria, 
Kroacia dhe ish-republika jugosllave e Maqedonisë janë tashmë anëtare të 
OBT-së, ndërkohë që Bosnje dhe hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi janë në 
procesin e anëtarësimit.  gjithashtu, sipas Komisionit Evropian (2004), pesë 
shtetet e lartpërmendura gëzojnë hyrje pa doganë në tregun e BE-së, në sajë 
të Masave asimetrike të Tregtisë, dhënë që prej fundit të vitit 2000. 

Në aspektin e kuadrit rregullativ, të gjitha vendet e rajonit kanë legjislacionin 
e duhur të IhD-ve. Në Shqipëri, Bosnje dhe hercegovinë, dhe Kroaci janë 
krijuar agjenci për Nxitjen e Investimeve të huaja, ndërkohë që në të gjitha 
vendet e Evropës juglindore janë ngritur Zona të Lira të brendshme Tregtare, 
të cilat iu ofrojnë investitorëve të huaj mjaft mundësi. Në këto vende, ekzistojnë 
kufizime që lidhen me pronësinë e huaj, në sektorë të ndjeshëm, si pronësia 
mbi tokën (për shembull në ish-republikën jugosllave të Maqedonisë) ose 
pronësia mbi tokën bujqësore (për shembull në Shqipëri dhe Kroaci) (Komisioni 
Evropian, 2004).

6. ShQIPërIa 

6.1. ZhVILLIMI I IhD-VE Në ShQIPërI 

Flukset e IhD-ve vazhdojnë të jenë një përbërës i rëndësishëm i zhvillimit 
të sektorit privat dhe një kusht për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. gjatë 
viteve të fundit, në krahasim me burimet e tjera, si për shembull borxhi i 
jashtëm, flukset e IhD-ve kanë qenë një burim i rëndësishëm i kapitalit të huaj 
për financimin e deficitit korent të Shqipërisë.

Ekonomia e Shqipërisë është bërë mjaft e hapur ndaj investimeve të huaja 
vitet e fundit. Nivelet e investimeve të huaja në Shqipëri kanë pësuar luhatje në 
këtë periudhë. Megjithatë, ato mbeten përgjithësisht nën standardet rajonale, 
veçanërisht në krahasim me vendet e Evropës juglindore, të cilat gjithashtu 
filluan nga niveli zero i IhD-ve në vitin 1990 dhe me pothuajse të njëjtat 
kushte politike dhe ekonomike.

 
Duke parë shifrat e flukseve të IhD-ve gjatë viteve të tranzicionit, është e 

qartë se që prej fillimit të tij e deri në vitin 1996, ka patur një tendencë rritëse 
të kapitalit të huaj në Shqipëri. 

Vlen të theksohet se gjatë viteve 1995-1996, skemat piramindale ishin në 
boom-in e tyre dhe një faktor i tillë duket të ketë ndikuar mjaft në investimet 
e huaja. Menjëherë pas krizës së vitit 1997, investimet e huaja u ulën me 
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50 për qind, në krahasim me ecurinë e tyre më të 
mirë gjatë viteve 1995-1996. Imazhi i Shqipërisë 
pas kaosit institucional dhe shoqëror kishte mjaft 
për të rifituar. Kriza e Kosovës në vitin 1999 ishte 
një faktor tjetër (megjithëse rajonal, duke qenë se 
shkaktoi një rënie të flukseve të IhD-ve në mbarë 
rajonin), i cili pati një ndikim të madh në uljen e 
investimeve të huaja. 

Kjo analizë e thjeshtë tregon se vështirësitë e 
Shqipërisë në ruajtjen e imazhit të një mjedisi të 
qëndrueshëm politik, kanë qenë një pengesë e 
madhe për shumë investitorë të huaj (për të cilët 
stabiliteti politik, që kryesisht nënkupton stabilitetin 
institucional, është parakushti kryesor për investimet) 
që të investojnë në Shqipëri. Paqëndrueshmëria 
dhe mungesa e zbatimit të ligjit, brenda vendit ose 
në nivel rajonal, kanë qenë barriera kryesore për 

investimet e huaja direkte në Shqipëri, pasi përsa i përket nivelit të liberalizimit 
të ekonomisë dhe kuadrit të duhur ligjor, Shqipëria ka bërë një përparim të 
ndjeshëm. Megjithatë, kjo nuk është e mjaftueshme kur institucionet janë të 
dobëta dhe të paqarta në rolin e tyre. 

gjatë këtyre viteve, privatizimet kanë luajtur rolin kryesor në rritjen e 
flukseve të IhD-ve. Një shembull i kësaj rritjeje ishte privatizimi i bankës më 
të madhe tregtare, Banka e Kursimeve në Shqipëri. Në mesin e muajit prill 
2004, austrian raiffeisen Zentralbank (rZB) bleu 100 për qind të aksioneve 
në vlerën 126 milionë dollarë, që përfaqësonte 37 për qind të totalit të fluksit 
vjetor të IhD-ve për vitin 2004.

Deri në fund të vitit 2004 u privatizuan pothuajse të gjitha ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme shtetërore. Qeveria tani po punon për privatizimin e objekteve 
të tjera strategjike, siç janë albTelekomi (ofruesi i vetëm i shërbimit të telefonisë 
fikse në Shqipëri) dhe KESh-i (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare). 

6.2. KLIMa E INVESTIMEVE 

6.2.1. Mundësitë dhe stimujt për investitorët e huaj

Në një studim të kryer nga OECD (2003), bazuar në pyetësorët, takimet 
individuale, bisedat dhe shqyrtimin nga afër në vendet e Evropës juglindore, 
materiali “Motivimet e investitorëve të huaj për të investuar në Shqipëri” citon: 

“… pothuajse të gjithë të intervistuarit u përgjigjën se ata përpiqen të bëjnë 
një vlerësim dinamik të përparësive dhe mangësive të vendit. ata mendojnë se 
përparësitë e Shqipërisë po rriten gjithnjë e më shumë. ata besojnë se procesi i 
stabilizim-asociimit me Evropën dhe zbatimi i marrëveshjeve të lira të tregtisë do 
ta përmirësojnë situatën në mënyrë të ndjeshme.” (OECD, 2003, faqe 51.)
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Pavarësisht nga vështirësitë dhe sfidat e shumta, Shqipëria është një vend 
që ofron mjaft mundësi për investitorët e huaj. ato janë:

Turizmi
Shqipëria është një vend i pasur me burime turistike, duke përfshirë malet, 

luginat, pyjet, lumenjtë dhe liqenet. Duke qenë një vend mesdhetar, ajo gëzon 
veçori si gjeografike ashtu dhe gjeologjike, me peisazhe të shumëllojshme, 
të cilat variojnë nga ato tipike mesdhetare në pjesën perëndimore dhe 
jugperëndimore, në të ndryshme në pjesën qendrore dhe në ato me male 
të thepisura në pjesën e brendshme të vendit. Vija bregdetare e deteve jon 
dhe adriatik ofron plazhe mjaft të bukura. Shqipëria është e pasur me liqene, 
lugina, rezerva natyrore, vende për gjueti, si dhe me llixha. ajo gjithashtu 
ka një histori dhe kulturë mjaft të lashtë. Në periudhën afatgjatë, turizmi 
mund të jetë një nga faktorët kryesorë për tërheqjen e investitorëve të huaj, 
megjithatë aktualisht Shqipëria ka një infrastrukturë të dobët për lehtësimin 
e investimeve të mëdha. 

Nafta dhe mineralet 
Shqipëria është mjaft e pasur me burime natyrore, duke përfshirë kromin, 

qymyrgurin, nikelin, bakrin, naftën dhe gazin natyror. është i vetmi vend në 
Evropë me rezerva të konsiderueshme të kromit. Para vitit 1990 ajo renditej 
e treta në botë për nxjerrjen e tij. Si industria e naftës, ashtu dhe ajo e 
minierave janë të orientuara drejt eksportit.  

Sipas INOgaTE (Programi Ndërshtetëror i Transportit të Naftës dhe 
gazit në Evropë, financuar nga BE), Shqipëria vlerësohet të ketë rreth 
550 milionë tonë rezerva të rekuperueshme nafte, duke ofruar në këtë 
mënyrë kapacitete të mëdha eksportuese. Sipas agjencisë Shqiptare për 
Nxitjen e Investimeve të huaja (2004) rezervat e gazit natyror të Shqipërisë 
vlerësohen të jenë rreth 3.316 miliardë metër kub. Industria e gazit në 
vend përqëndrohet në 11 fusha, me një kapacitet vjetor prej 69 milionë 
metër kub. Megjithatë, kapaciteti i nxjerrjes së tij është shumë më i ulët dhe 
për përmbushjen e nevojave të vendit nevojitet importi i tij. Shqipëria është 
vendi i vetëm në Evropë që s’është i lidhur me një gazsjellës ndërkombëtar. 
Ekzistojnë mjaft alternativa për zgjidhjen e kësaj çështjeje, duke përfshirë 
mundësinë e lidhjes me Italinë, greqinë apo me ish-republikën jugosllave 
të Maqedonisë.  

Industria përpunuese
Sektori i industrisë përpunuese ka tërhequr një numër të madh sipërmarrjesh 

të vogla në përpunimin e ushqimit, tekstileve, prodhimin e këpucëve, kryesisht 
me kompani greke dhe italiane. Industria e tekstileve ofron mundësi të 
shumta për investitorët e huaj, duke përbërë rreth 38 për qind të eksporteve, 
ku prodhimi i këpucëve llogaritet në më shumë se 21 për qind (fundi i vitit 
2001). Pylltaria është një industri tradicionalisht e rëndësishme, ku industritë 
lokale të përpunimit të drurit në mbarë vendin furnizohen me lëndë të parë 
relativisht të lirë. Ky sektor ofron mjaft mundësi në prerjen e drurit, prodhimin 
e kompensatës, paneleve, mobilieve si dhe të mjeteve të zdrukthtarisë. (EBrD, 
2001.)
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Bujqësia 
Për vetë klimën dhe pozicionin e saj gjeografik, Shqipëria gëzon faktorë 

natyrorë të cilët mbështesin zhvillimin e bujqësisë. Prodhimet kryesore 
përfshijnë perimet, foragjeret, drithërat, frutat, vreshtat dhe ullinjtë. Shqipëria 
ka mundësi të mëdha në arritjen e një industrie konkurruese agropërpunuese. 
Prodhimet bujqësore shqiptare përfshijnë: hortikulturën (kryesisht domatet), 
ullinjtë, rrushin (i cili përdoret kryesisht për prodhimin e pijes alkolike vendore, 
rakisë), prodhimet blegtorale dhe bimët barishtore (veçanërisht sherbela, për 
të cilën Shqipëria konsiderohet si një prodhues i madh botëror).

Kostoja e ulët e krahut të punës
Sistemi arsimor në Shqipëri në mbarë vendin është i mirëkonsoliduar. 

Kohët e fundit janë zbatuar programme të mirënjohura pasuniversitare, si për 
shembull, programi i MBa-së, IFg-së dhe i Magjistraturës. Të dhënat statistikore 
mbi studentët, të cilët përfundojnë studimet e tyre jashtë vendit (veçanërisht në 
universitetet evropiane dhe amerikane) flasin për një përgatitje të mirë të tyre. 
Populli shqiptar dallohet për aftësinë e tij në studimin e gjuhëve të huaja, si 
për shembull të gjuhëve angleze, italiane, greke, franceze, gjermane dhe asaj 
spanjolle. Një nga përparësitë që Shqipëria ofron për tërheqjen e investimeve 
të huaja direkte është kostoja e ulët e krahut të punës. Studime të ndryshme 
kanë dëshmuar se pagat në Shqipëri janë sa një e dhjeta e pagave në Itali. 
Paga mesatare mujore në vendin tonë për vitin 2004 ishte pak më shumë se 
114 euro në muaj (KPMg, 2005).

6.2.2. Pengesat lidhur me IhD-të

Pothuajse të gjitha vrojtimet e biznesit dhe punët kërkimore që lidhen me 
pengesat në zhvillimin e biznesit, kanë arritur në përfundimin se faktorët 
kryesorë që ndikojnë në mosthithjen e investimeve të huaja direkte janë kuadri 
ligjor dhe rregullativ, si dhe infrastruktura. (xhepa dhe agolli, 2004.)

Infrastruktura 
Infrastruktura e dobët, duke përfshirë transportin dhe komunikimin krijojnë 

barriera për zhvillimin e biznesit dhe të ekonomisë, në përgjithësi. Me gjithë 
hapat e fundit për përmirësimin e infrastrukturës së transportit, Shqipëria ka 
linja të kufizuara rrugore, në përgjithësi në kushte jo të mira, linja të pakta 
hekurudhore dhe shërbim të pazhvilluar të transportit publik. Megjithëse nuk 
ekzistojnë shërbime të rregullta të transportit ajror tregtar brenda vendit, është 
e mundur që ky lloj transporti të sigurohet përmes marrjes me qira të avionëve 
të vegjël ose helikopterëve.  

Korrupsioni dhe mungesa e transparencës
Korrupsioni dhe mungesa e përgjithshme e transparencës mbeten sfida 

të vazhdueshme për demokracinë dhe për sipërmarrjet shumëkombëshe 
që mund të investojnë në Shqipëri. Megjithëse nuk është aq problematik 
sa shfaqej në vitet e mëparshme, korrupsioni vijon të jetë një pengesë për 
zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. ai mund të ndikojë në zgjatjen e 
procedurave së marrjes së licencave, duke i bërë ato mjaft të kushtueshme. 
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Mitmarrja është një praktikë e zakonshme. Sipas publikut, institucionet më të 
korruptuara në Shqipëri janë doganat, shërbimi policor dhe sistemi i shëndetit 
publik. Transparenca pengohet më tej dhe nga fakti se një pjesë e madhe e 
veprimtarisë tregtare në Shqipëri zhvillohet jashtë ekonomisë formale. 

Sipas indeksit TI 2004 (i cili i rendit vendet sipas shkallës së korrupsionit 
ndërmjet zyrtarëve publikë dhe politikanëve), Shqipëria vlerësohet me 2.5 nga 
10 pikë (10 nënkupton shumë e pastër dhe 0 shumë e korruptuar). Shqipëria 
është një nga 60 vendet (nga 146 vende) që është vlerësuar me më pak se 3 
pikë nga 10 gjithsej, duke dëshmuar për një korrupsion në masë të madhe. 
(Transparency International, 2004.)

Ekonomia informale
Në një raport të përgatitur nga OECD - Investment Compact for the 

Ministry of Economy of Albania (Marrëveshja e Investimeve për Ministrinë e 
Ekonomisë së Shqipërisë), thuhet se: “Ekonomia informale jep një kontribut 
të madh në punësimin dhe prodhimin në Shqipëri, por gjithashtu ajo 
përfaqëson një evazion fiskal dhe rregullator dhe si e tillë, është një çështje 
mjaft e debatueshme.” (OECD, 2004, faqe 9.) Megjithatë, ky “kontribut” 
ka një kosto të madhe përsa i përket të ardhurave të humbura nga taksat, 
mungesës së mbrojtjes së punonjësve dhe konkurrencës së pandershme 
ndërmjet ndërmarrjeve. Disa vlerësime optimiste shprehin se një e treta e 
totalit të veprimtarisë ekonomike është informale, ndërkohë që vlerësime të 
tjera e llogarisin këtë shifër në 50 deri në 60 për qind të ekonomisë. Vlerësimi 
i OECD-së në raportin e lartpërmendur ishte se prodhimi informal gjatë pesë 
viteve të fundit, ka kontribuar në totalin e vlerës së shtuar bruto me 24 - 28 
për qind.

6.3. POLITIKaT E jaShTME DhE PërFShIrja E QEVErISë

Ndër vendet në tranzicion, Shqipëria konsiderohet si një nga vendet më të 
hapura tregtare. Tarifat e importit janë ndër më të ulëtat në rajon, shoqëruar 
me barriera shumë të kufizuara jotarifore dhe me disa marrëveshje rajonale 
të tregtisë së lirë. (FMN, 2005.) 

Promovimi i IhD-ve është një objektiv strategjik i Qeverisë. Në këtë kontekst, 
Qeveria ka arritur të realizojë:  

• Përcaktimin e një kuadri ligjor dhe rregullativ me nxitje për investitorët 
e huaj (disa nga nxitjet ligjore përfshijnë: trajtimin e barabartë të 
investitorëve të huaj dhe të brendshëm; kthimin e fitimit dhe dividentit 
të plotë (pas taksës); kthimin në origjinë të fondeve në rast likuidimi 
të një kompanie). Përdorimi i arbitrazhit si mjet për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve ndërkombëtare tregtare është i shprehur qartë në 
ligjin shqiptar dhe Shqipëria merr pjesë në gjykatën Ndërkombëtare 
për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID). 

• Minimizimin e rrezikut të investimeve: Investimet e huaja në Shqipëri 
janë tërësisht të mbrojtura nga ligji. ato nuk mund të nacionalizohen, 
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shpronësohen ose t’ju nënshtrohen masave të tjera të ngjashme, 
përveç rasteve të veçanta të parashikuara me ligj, si për shembull rasti 
i interesit publik etj.. gjithashtu, Shqipëria ka nënshkruar Konventën 
e agjencisë Shumëpalëshe të garancisë të Investimeve (MIga), 
Konventën e Nju jorkut të vitit 1958 mbi Njohjen dhe Zbatimin e 
Vendimeve të arbitrazhit të huaj, si dhe Konventën e gjenevës mbi 
Zbatimin e Vendimeve të arbitrazhit të huaj. 

• rritjen dhe përmirësimin e imazhit të Shqipërisë si një destinacion i 
besueshëm i IhD-ve.

• Krijimin e një institucioni të pavarur dhe të besueshëm për apelimin e 
çështjeve që lidhen me taksat dhe të ngjashme me to.

Shqipëria ka nënshkruar disa marrëveshje dypalëshe që lidhen me nxitjen 
dhe mbrojtjen e investimeve të ndërsjella. gjithashtu, ajo ka lidhur traktate 
dypalëshe me shumë vende, si dhe merr pjesë në disa organizata ekonomike 
ndërkombëtare. Me qëllim sigurimin financiar të entiteteve të sektorit privat 
që investojnë në Shqipëri, Banka Botërore ka dhënë asistencën e saj për 
Shqipërinë përmes krijimit të një Political risk guarantee Facility (PrgF). PrgF 
administrohet nga agjencia Shqiptare e garancisë (agSh) dhe ndërmarrjet e 
përfshira në prodhim kanë të drejtën e aplikimit për dhënien e garancisë (me 
përjashtim të duhanit, alkolit dhe armëve). 

Në gusht 1998, Qeveria Shqiptare krijoi agjencinë Shqiptare për Zhvillimin 
Ekonomik (aEDa), me qëllim nxitjen e investimeve dhe të eksporteve. Ndërkohë 
që në vitin 2002, Qeveria Shqiptare ngriti një agjenci tjetër, agjencinë 
Shqiptare për Nxitjen e Investimeve të huaja (aNIh), misioni i së cilës është 
nxitja dhe rritja e investimeve të huaja direkte dhe krijimi i një mjedisi sa më 
të favorshëm biznesi në Shqipëri.

7. PërFUNDIME DhE rEKOMaNDIME

7.1. PërMBLEDhjE E gjETjEVE

Të dhënat e analizuara tregojnë se gjatë viteve 1992-2004, vendet e 
Evropës juglindore kanë përfituar nga flukset e kapitalit të huaj dhe ekspertizë 
në këtë fushë vetëm në mënyrë sporadike dhe mjaft të kufizuara. Flukset 
kryesore të IhD-ve në këto vende janë lidhur më së tepërmi me privatizimet. 
Kapitali i huaj është investuar kryesisht në industrinë përpunuese, shërbimet 
financiare, telekomunikacion dhe tregti, dhe në pjesën më të madhe e ka 
origjinën nga vendet e BE-së. I gjithë rajoni ofron burime të pasura në turizëm, 
ndonëse në këtë fushë IhD-të mbeten mjaft të kufizuara (me përjashtim të 
Kroacisë).  

Përsa i përket Shqipërisë, 15 vitet e tranzicionit janë karakterizuar nga një 
numër krizash që kanë patur një ndikim të madh mbi ekonominë e vendit. 
Megjithatë, pavarësisht nga ky fakt, gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka patur 
një rritje të konsiderueshme të PBB-së, inflacion të ulët dhe qëndrueshmëri të 
kursit të këmbimit.  
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Shqipëria gëzon mundësi të mëdha për tërheqjen e IhD-ve në sektorë të 
ndryshëm (si në industrinë përpunuese, agropërpunuese, bujqësi, turizëm dhe 
shërbime të tjera). Megjithatë, ajo renditet ndër vendet me tërheqjen më të 
ulët të kapitalit të huaj brenda rajonit, duke regjistruar nivele shumë më të 
ulëta të IhD-ve, sesa mundësitë e saj reale. Investimet e huaja gjatë këtyre 
viteve kanë ardhur kryesisht si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve të vogla, të 
mesme dhe të mëdha shtetërore, me përqëndrim më të madh në industritë e 
punës. Vendet me investim më të madh në Shqipëri, janë greqia dhe Italia. 

Niveli i ulët i flukseve hyrëse dhe stock-ut të IhD-ve në vend, dëshmon faktin 
se ende ekzistojnë barriera të mëdha për investimet, që lidhen me zhvillimet 
e përgjithshme politike dhe të sigurisë në vend; me paqëndrueshmërinë 
dhe progresin e pamjaftueshëm gjatë procesit të tranzicionit dhe reformave 
strukturore; korrupsionin dhe praktikat e pandershme; kushtet jo të mira të 
infrastrukturës fizike; ndryshimet e shpeshta të kuadrit rregullativ; pengesat 
administrative; si dhe ekzistencën në masë të madhe të një ekonomie 
informale.  

7.2. rEKOMaNDIME Të MUNDShME DhE NDIKIMET E POLITIKëS

autoritetet shqiptare duhet të bëjnë përpjekjet e tyre për përmirësimin e 
mjedisit të biznesit, me qëllim rritjen e flukseve hyrëse të IhD-ve. Një nga 
masat më të rëndësishme që mund të ndërmerret nga qeveria për nxitjen e 
investimeve të huaja, është heqja e barrierave që lidhen me IhD-të. Një masë 
e tillë do të bënte të mundur përmirësimin e klimës së investimeve në Shqipëri 
dhe të këndvështrimit të investitorëve të huaj.

Një problem kryesor që ndikon jo vetëm IhD-të është korrupsioni. Me 
qëllim lehtësimin e investimeve të huaja, një masë e rëndësishme do të ishte 
eliminimi i rregulloreve të panevojshme (të cilat krijojnë hapësira për mitmarrje 
dhe korrupsion). rregulloret e tjera duhet të jenë më tepër transparente dhe 
të përgjegjshme.  

Kuadri ligjor duhet të përforcohet, jo vetëm në aspektin e legjislacionit, por 
edhe të zbatimit të tij dhe transparencës që lidhet me të, me rregulloret dhe 
procedurat. Zvogëlimi i përmasave të ekonomisë informale do të ndihmonte 
jo vetëm në përmirësimin e ekonomisë në aspektin makro, por gjithashtu 
do të eliminonte pengesën më të madhe të biznesit të ligjshëm, që është 
konkurrenca e pandershme.

Infrastruktura (duke përfshirë energjinë elektrike dhe ujin) ka nevojë për 
një zgjidhje, me qëllim nxitjen e investimeve të huaja në të gjithë Shqipërinë. 
rritja e investimeve publike në infrastrukturë nuk është zgjidhja e vetme; duhet 
të bëhen përpjekje për tërheqjen e projekteve të huaja në këtë fushë, përmes 
ofrimit të nxitjeve të veçanta. 

Përsa u përket rregulloreve mbi taksat, Shqipëria tashmë ka lidhur 
marrëveshje dypalëshe me shumë vende në lidhje me taksat. Megjithatë, në 
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rast se do të tërhiqen më tepër investime të huaja, këto marrëveshje duhet 
të zgjerohen dhe me vende të tjera, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në 
tregjet ndërkombëtare, si për shembull me vende të Evropës Perëndimore (siç 
është Mbretëria e Bashkuar) dhe me ShBa-në. 

Në vend që të përpiqet që ta bëjë vendin më tërheqës, Qeveria Shqiptare 
duhet të inkurajojë zhvillimin e zonave të veçanta gjeografike brenda vendit, 
të cilat përfaqësojnë zona me mundësi të mëdha investimi. Zona të tilla janë 
ato industriale ose turistike (si për shembull, zonat bregdetare). Zhvillimi i 
këtyre zonave mund të kërkojë investime dhe burime të mëdha, megjithatë 
fillimisht mund të ndërmerren projekte pilote, të cilat mund të vihen në zbatim 
me funksionimin e tyre. 
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1. hyrjE 

Më datë 12 qershor 2006 republika e Shqipërisë nënshkroi Marrëveshjen 
e Stabilizim asociimit (MSa) me Bashkimin Evropian, e cila do të hyjë në fuqi 
pas ratifikimit nga Kuvendi i Shqipërisë dhe parlamentet e Shteteve anëtare. 
Marrëveshja ka për qëllim të afrojë Shqipërinë me BE, duke parashikuar të 
drejta dhe detyrime reciproke, duke krijuar mekanizma për bashkëpunim 
në fushat me interes të përbashkët, me qëllim përfundimtar anëtarësimin e 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 

Marrëveshja e Stabilizim asociimit reflekton drejtimet kryesore politike, 
ekonomike dhe institucionale, të shprehura në të ashtuquajturat “Kritere 
të Kopenhagenit” për anëtarësimin e një vendi aspirant në Bashkimin 
Evropian1:

• Demokracia dhe shteti i së drejtës, përfshirë edhe respektimin e të 
drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e pakicave kombëtare.

• Krijimi i një ekonomie tregu funksionale, të aftë për të përballuar 
trysninë konkurruese.

• aftësia për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit, që përfshin 
edhe adoptimin e acquis communautaire në të drejtën e brendshme 
dhe zbatimin e saj, nëpërmjet strukturave të duhura administrative dhe 
gjyqësore.

gjatë zbatimit të MSa, republika e Shqipërisë duhet të provojë jo vetëm se 
ndan të njëjtat vlera me BE, por edhe se disponon kapacitetet e nevojshme 
për vënien në jetë të detyrimeve të rëna dakord në Marrëveshje. 

Detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim asociimit për Bankën 
e Shqipërisë përfshijnë fushat e stabilitetit makroekonomik, lirinë e ofrimit 
të shërbimeve (shërbimet financiare), lëvizjet e kapitalit si dhe detyrimet në 
kuadër të përafrimit të legjislacionit vendas me atë të Bashkimit Evropian. 

2. STaBILITETI MaKrOEKONOMIK

Komisioni Evropian ka përcaktuar metodologjinë për vlerësimin e progresit 
të vendit të asociuar, në përmbushjen e kriterit ekonomik të Kopenhagenit në 
raportet Vjetore2. Kriteri për ekzistencën e një ekonomie tregu funksionale 
duhet të jetë përmbushur, në rastin më të fundit, në momentin e nënshkrimit 
të traktatit të anëtarësimit. Ndërkohë që elementi i dytë i këtij kriteri – aftësia 
për t’u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda 
Bashkimit Evropian – mund të realizohet pas anëtarësimit. 

rOLI I BaNKëS Së ShQIPërISë Në PrOCESIN E 
INTEgrIMIT EVrOPIaN*
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Ekzistenca e një ekonomie tregu funksionale, siç përcaktohet në Kriteret e 
Kopenhagenit, përfshin3:

• arritjen e stabilitetit makroekonomik që përfshin stabilitetin e çmimeve, 
stabilitetin e financave publike si dhe një bilanc të qëndrueshëm 
pagesash.

• Ekuilibrin ndërmjet kërkesës dhe ofertës, të mbështetur në 
bashkëveprimin e lirë të forcave të tregut, liberalizimin e çmimeve dhe 
të tregtisë.

• Eliminimin e barrierave në treg (për sa i përket krijimit të sipërmarrjeve 
të reja dhe falimentimit të atyre ekzistuese).

• Ekzistencën e një sistemi ligjor, përfshirë edhe rregullimin e të drejtave 
të pronësisë, zbatimin e ligjeve dhe të kontratave.

• Mirëkuptim të gjerë mbi çështjet kryesore ekonomike.
• Një sektor financiar të zhvilluar, të aftë për shndërrimin e kursimeve në 

investime produktive.

regjimi i asociimit ndërmjet Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian, i 
parashikuar nga Marrëveshja, nënkupton bashkëpunimin e ngushtë në fushën 
ekonomike dhe monetare, që synon lehtësimin e reformave dhe të integrimit 
ekonomik në strukturat evropiane. 

3. DETyrIMET Që rrjEDhIN Nga MSa Në FUShëN E 
ShërBIMEVE FINaNCIarE

Marrëveshja e Stabilizim asociimit ka për qëllim krijimin e një hapësire të tregtisë 
së lirë ndërmjet Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian4. Për këtë arsye, Marrëveshja 
reflekton liritë e Tregut të Brendshëm, i cili konceptohet si një hapësirë pa kufij ku 
mallrat, shërbimet, personat dhe kapitali mund të lëvizin lirisht.

Krijimi i Tregut të Brendshëm në sektorin e shërbimeve financiare nënkupton 
heqjen e kufizimeve diskriminuese lidhur me krijimin ose ushtrimin e veprimtarisë 
së institucioneve financiare, duke u krijuar atyre mundësinë e ofrimit të shërbimeve 
në të gjithë territorin e Komunitetit. heqja e barrierave ligjore në Shtetet anëtare, 
ka për qëllim të nxisë konkurrencën ndërmjet tregjeve kombëtare në shërbimet 
financiare dhe të ulë çmimet e këtyre shërbimeve për konsumatorët. 

Në bazë të dispozitave përkatëse të MSa, institucionet bankare dhe financiare5 
mund të ushtrojnë veprimtari ekonomike në territorin e Shqipërisë ose të Komunitetit, 
nëpërmjet të drejtës për t’u vendosur dhe të drejtës për të ofruar shërbime.

3.1. VENDOSja (NENI 50)

Vendosja nënkupton, të drejtën e bankave dhe të institucioneve të tjera 
financiare komunitare në territorin e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari 
ekonomike, duke ngritur filiale dhe degë (dhe anasjelltas).
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Në bazë të nenit 50 të MSa: “Shqipëria lehtëson fillimin e veprimtarive 
në territorin e saj nga shoqëri dhe shtetas komunitarë. Për këtë qëllim, ajo 
garanton me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje: për sa i përket vendosjes 
së shoqërive komunitare, trajtim jo më pak të favorshëm se ai i akorduar 
shoqërive të saj ose shoqërive të një vendi të tretë, cilido qoftë më i mirë, dhe, 
për sa u përket veprimtarive të filialeve dhe degëve të shoqërive komunitare 
në Shqipëri, pas vendosjes së tyre, trajtim jo më pak të favorshëm se ai i 
akorduar degëve dhe shoqërive të saj ose të një filiali dhe dege të një shoqërie 
të një vendi të tretë, cilido qoftë më i mirë”. 

Në këtë mënyrë, shoqërive komunitare të vendosura në Shqipëri do t’u jepet 
“trajtim kombëtar” ose trajtim i “kombit më të favorizuar”, cilido qoftë më i 
favorshëm. Dhënia e trajtimit kombëtar institucioneve bankare dhe financiare 
komunitare, do të thotë mosdiskriminim i tyre mbi baza të shtetësisë (vendit 
të krijimit) dhe krijim i kushteve të njëjta me institucionet vendase, për sa i 
përket ushtrimit të veprimtarisë6. Në këtë mënyrë, institucionet bankare dhe 
financiare komunitare janë objekt i të njëjtave ligje, rregullore dhe praktikave 
administrative si homologët e tyre vendas. 

gjithashtu, Palët në Marrëveshje angazhohen të mos miratojnë rregullime 
dhe masa të reja të cilat sjellin diskriminim për sa i përket vendosjes së 
shoqërive komunitare ose shqiptare në territorin e tyre, ose në lidhje me 
veprimtaritë e tyre, pas vendosjes, në krahasim me shoqëritë e tyre. 

3.2. OFrIMI I ShërBIMEVE (NENI 57)

Marrëveshja e Stabilizim asociimit garanton të drejtën e institucioneve bankare 
dhe financiare komunitare për të ushtruar veprimtarinë e tyre në Shqipëri, pa qenë 
nevoja për t’u vendosur. Në nenin 57 të saj “Palët angazhohen të ndërmarrin 
hapat e nevojshëm për të lejuar në mënyrë progresive ofrimin e shërbimeve nga 
shoqëritë ose shtetasit komunitarë ose shqiptarë, të cilët janë vendosur në një 
Palë të ndryshme nga ajo e personit të cilit i drejtohet shërbimi”. 

Ndryshe nga e drejta për t’u vendosur, e cila garantohet me hyrjen në fuqi 
të Marrëveshjes, liberalizimi i ofrimit të shërbimeve është konceptuar si një 
proces gradual. Në këtë drejtim, pesë vjet pas hyrjes në fuqi të MSa, Këshilli i 
Stabilizim-asociimit7 do të marrë masat e nevojshme për të zbatuar në mënyrë 
progresive procesin liberalizues, duke marrë parasysh progresin e arritur në 
përafrimin e legjislacionit në fushën e shërbimeve financiare. 

Marrëveshja parashikon gjithashtu, vendosjen e bashkëpunimit ndërmjet 
Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian në fusha parësore, që lidhen me acquis 
communautaire në sektorët e veprimtarisë bankare dhe të shërbimeve 
financiare. Në këtë drejtim, Palët bashkëpunojnë me qëllim ngritjen dhe 
zhvillimin e një kuadri të përshtatshëm për nxitjen e këtyre sektorëve në Shqipëri. 
Ky bashkëpunim do të fokusohet si në aspektet operacionale të përmirësimit 
të sektorit financiar, ashtu edhe në përmirësimin e kuadrit mbikëqyrës dhe 
synon të përfshijë edhe ofrimin e asistencës teknike dhe trainimeve. 
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Dispozitat e Marrëveshjes për vendosjen dhe ofrimin e shërbimeve janë 
reflektuar plotësisht në projektligjin për bankat në republikën e Shqipërisë. 
Sipas këtij projektligji, bankat komunitare mund të ushtrojnë veprimtari bankare 
në Shqipëri nëpërmjet një dege, për licencimin e së cilës zbatohen të njëjtat 
kushte si për bankat shqiptare. Për sa u përket filialeve të bankave komunitare, 
ato konsiderohen si banka shqiptare në të gjitha aspektet, prandaj asnjë dallim 
nuk parashikohet lidhur me krijimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së tyre. 

3.3. ParaNDaLIMI I PaSTrIMIT Të ParaVE DhE I FINaNCIMIT Të 
TErrOrIZMIT

Neni 82 i MSa përcakton: “Shqipëria dhe Komuniteti Evropian do të 
bashkëpunojnë në drejtim të parandalimit të përdorimit të sistemeve të tyre 
financiare për qëllime të pastrimit të pasurive, që rrjedhin nga veprimtaritë 
kriminale në përgjithësi dhe nga trafiku i drogës në veçanti, si dhe për qëllime 
të financimit të terrorizmit”.

Në këtë drejtim, roli i Bankës së Shqipërisë, si institucion rregullues dhe 
mbikëqyrës i sistemit bankar në Shqipëri, është të forcojë sistemin e mbikëqyrjes 
të veprimtarive ndërkombëtare të bankave si dhe bashkëpunimin me autoritetet 
mbikëqyrëse të degëve dhe të filialeve të bankave komunitare, të vendosura në 
Shqipëri. Si parakusht për funksionimin efektiv të këtij bashkëpunimi, shërben 
ndërtimi e një kuadri të plotë rregullues për shkëmbimin e të dhënave me 
autoritetet përgjegjëse Komunitare në fushën e mbikëqyrjes së veprimtarive 
bankare, në juridiksionet përkatëse. 

aktet që normojnë sekretin bankar mund të bëhen një pengesë për 
shkëmbimin e informacionit ndërmjet degëve dhe filialeve të bankave 
të vendosura në territorin e Shqipërisë apo të Komunitetit, Bankës së 
Shqipërisë dhe organeve mbikëqyrëse të Shteteve anëtare. Për këtë arsye, 
është e nevojshme që rregulloret që normojnë sekretin bankar, të lehtësojnë 
shkëmbimin e lirë të këtij informacioni, duke garantuar në të njëjtën kohë 
edhe konfidencialitetin e të dhënave të transmetuara në këtë mënyrë.  

4. LëVIZja E KaPITaLIT DhE PagESaT rrjEDhëSE

Lëvizja e lirë e kapitalit në Bashkimin Evropian, përveç qëllimeve ekonomike, 
shërben si parakusht për funksionimin e lëvizjes së lirë të personave, të 
mallrave dhe të shërbimeve, duke realizuar në këtë mënyrë funksionimin 
efikas të Tregut të Brendshëm. 

Nga pikëpamja e Komisionit Evropian, ekzistojnë tre kategori operacionesh 
të lidhura me liberalizimin progresiv të lëvizjeve të kapitalit8:

• operacionet kapitale: operacione të tilla si kreditë tregtare ose 
investimet direkte që janë të lidhura me ushtrimin e lirive të tjera 
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themelore të Tregut të Brendshëm;
• operacionet në letrat me vlerë të tregut financiar: liberalizimi i letrave 

me vlerë si bonot e thesarit apo aksionet, kërkon ekzistencën e një 
tregu të vetëm financiar në nivel evropian;

• operacionet që përfshijnë kreditë financiare: liberalizimi i këtyre 
operacioneve, si dhe i operacioneve që lidhen me instrumentet e tregut të 
parasë është i nevojshëm për krijimin e një tregu financiar të unifikuar. 

Marrëveshja e Stabilizim asociimit, në nenin 61 të saj, parashikon vetëm 
liberalizimin e operacioneve kapitale, i cili përbën fazën e parë në drejtim 
të arritjes së lirisë së plotë të lëvizjeve të kapitalit ndërmjet Shqipërisë dhe 
Komunitetit Evropian. Nga ana tjetër, liberalizimi i parashikuar në MSa përfshin 
vetëm dy prej kategorive të mësipërme, përkatësisht liberalizimin e operacioneve 
kapitale9 dhe të operacioneve që lidhen me kreditë financiare10. 

Në dallim nga Traktati për krijimin e Komunitetit Evropian ku lëvizjet e kapitalit 
dhe pagesat rrjedhëse trajtohen në të njëjtën mënyrë, Marrëveshja e Stabilizim 
asociimit garanton liberalizimin e plotë të pagesave rrjedhëse dhe liberalizim 
progresiv për lëvizjen e kapitalit11. Kjo do të thotë se të gjitha kufizimet mbi pagesat 
rrjedhëse ndërmjet Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian janë të ndaluara. 

Një rregullim i tillë është mbështetur edhe nga gjykata Evropiane e 
Drejtësisë, sipas së cilës: “...jo të gjitha transferimet fizike të aseteve financiare 
përbëjnë lëvizje të kapitalit”. Pas krahasimit të dispozitave përkatëse të 
Traktatit, gjykata arriti në përfundimin se pagesat rrjedhëse janë trasferta të 
valutës së huaj të cilat përbëjnë shpërblim në kontekstin e një transaksioni 
të caktuar, ndërsa lëvizjet e kapitalit janë operacione financiare të lidhura 
ngushtësisht me investimin e fondeve12. 

Vlen për t’u theksuar fakti që acquis communautaire në fushën e lëvizjes së 
kapitalit nuk e merr parasysh një dallim të tillë, duke i trajtuar lëvizjen e kapitalit 
dhe pagesat rrjedhëse në të njëjtën mënyrë. Për këtë arsye, adoptimi i plotë 
i acquis në këtë fushë, do ta bënte ta parëndësishëm dallimin e parashikuar 
nga MSa. 

Si përfundim, mund të themi se zbatimi i detyrimeve të Marrëveshjes në 
fushën e lëvizjes së kapitalit dhe pagesave rrjedhëse, nënkupton eliminimin 
e pengesave administrative për kontrollin dhe autorizimin e lëvizjeve të 
kapitalit. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Këshillin 
e Ministrave, është përgjegjëse për krijimin e kuadrit ligjor dhe administrativ 
për zbatimin e normativës komunitare në këtë fushë, sidomos për sa i përket 
përjashtimeve nga liria e lëvizjes së kapitalit në rastin e vështirësive të rënda 
ekonomike dhe monetare. 

5. PëraFrIMI DhE ZBaTIMI I LEgjISLaCIONIT 

adoptimi dhe implementimi në mënyrën e duhur i acquis communautaire 
në sistemin vendas është kushti themelor për integrimin evropian të shteteve 
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që aspirojnë asociimin dhe më pas anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Në 
bazë të nenit 70 të Marrëveshjes “Shqipëria duhet të përpiqet të sigurojë që 
ligjet e saj ekzistuese dhe legjislacioni i ardhshëm të përafrohen gradualisht 
me acquis communautaire, duke siguruar në të njëjtën kohë që legjislacioni 
ekzistues dhe i ardhshëm të zbatohet në mënyrën e duhur”. 

Në acquis communautaire që do të adoptohet në legjislacionin vendas, 
bën pjesë legjislacioni parësor i BE (Traktatet themeluese dhe marrëveshjet 
ndërkombëtare në të cilat Bashkimi është palë), legjislacioni dytësor (rregulloret, 
direktivat, vendimet dhe rekomandimet), vendimet e gjykatës Evropiane të 
Drejtësisë dhe të gjykatës së Shkallës së Parë, si dhe politikat komunitare dhe 
parimet e përgjithshme të së drejtës në Bashkimin Evropian. 

Përafrimi i legjislacionit fillon në datën e nënshkrimit të Marrëveshjes dhe 
shtrihet gradualisht në tërë elementet e acquis communautaire. gjatë fazës së 
parë (5 vjet nga hyrja në fuqi e MSa), përafrimi përqëndrohet në elementet 
thelbësore të acquis së Tregut të Brendshëm ashtu si dhe në fusha të tjera të 
rëndësishme (ku bëjnë pjesë edhe shërbimet financiare). gjatë fazës së dytë, 
përafrimi i legjislacionit do të shtrihet në fushat e tjera të Tregut të Brendshëm. 

5.1. PëraFrIMI I LEgjISLaCIONIT Në SEKTOrIN E ShërBIMEVE 
FINaNCIarE

Siç u përmend edhe më sipër, funksionimi i Tregut të Brendshëm në fushën 
e shërbimeve financiare, nënkupton lirinë e ofrimit ndërkufitar të shërbimeve 
financiare në të gjithë territorin e Komunitetit, si dhe eliminimin e të gjitha 
pengesave ligjore dhe administrative për krijimin e degëve dhe filialeve të 
institucioneve financiare komunitare. 

Tregu i Brendshëm në shërbimet financiare mbështetet mbi këto parime 
themelore13: 

• harmonizimi thelbësor i ligjeve dhe i praktikave të Shteteve anëtare 
lidhur me krijimin dhe ushtrimin e veprimtarisë financiare;

• kontrolli nga ana e shtetit-mëmë, që do të thotë se një bankë mbikëqyret 
nga autoritetet përkatëse të shtetit të origjinës (shteti ku është licencuar 
dhe ku ndodhet qendra e saj), pavarësisht se veprimtarinë bankare 
mund ta ushtrojë në një shtet tjetër;

• njohjen reciproke nga autoritetet mbikëqyrëse kombëtare të ligjeve 
dhe rregulloreve të shtetit të origjinës së bankave, që ushtrojnë 
veprimtarinë në territorin e tij. 

Nga ana tjetër, dispozitat e Marrëveshjes së Stabilizim asociimit duken më 
kufizuese në këtë drejtim dhe garantojnë vetëm njohjen e “trajtimit kombëtar” 
(mosdiskriminimit) ndaj personave fizikë dhe juridikë të huaj, koncept i cili 
përbën vetëm një prej llojeve të kufizimeve në fushën e vendosjes apo të 
ofrimit të shërbimeve. arsyeja e një rregullimi të tillë qëndron në faktin që 
MSa nuk ka për qëllim unifikimin e tregut shqiptar dhe atij komunitar në një 
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të vetëm, por thjesht krijimin e një hapësire të tregtisë së lirë ndërmjet këtyre 
dy subjekteve. 

Për këtë arsye, përafrimi i legjislacionit vendas me atë të BE, në fushën 
e shërbimeve financiare, do të fokusohet në adoptimin Direktivës së parë 
bankare 77/780/EEC (konsoliduar në Direktivën 2000/12/EC), e cila 
përcakton kushtet kryesore për autorizimin e institucioneve të kreditit, parimet 
e së drejtës për t’u vendosur dhe lirisë për të ofruar shërbime, si dhe të ngritjes 
së autoritetit mbikëqyrës. 

harmonizimi i plotë me acquis në fushën e shërbimeve financiare nënkupton 
adoptimin, nga ana e Bankës së Shqipërisë, e rregullave mbi instrumentet 
teknike të mbikëqyrjes së kujdesshme dhe konkretisht: 

• Fondet e veta: Direktiva 2000/12/EC përcakton elementet e kapitalit 
që llogariten në kapitalin rregullator dhe i ndan ato në dy kategori: 
kapitalin bazë dhe kapitalin shtesë. Kapitali shtesë nuk mund të 
tejkalojë kapitalin bazë. 

• Norma e pagueshmërisë: fondet e veta të çdo institucioni krediti 
përkufizohen si një raport i aktiveve me zërat jashtë bilancit, të 
ponderuara me rrezikun. Kjo ka të bëjë me rrezikun e kredisë që 
rrjedh në rastin e mospagimit nga një huamarrës dhe bën një dallim 
ndërmjet shkallëve të rrezikut të lidhur me aktivet individuale dhe zërat 
jashtë bilancit, dhe me disa kategori specifike huamarrësish. Norma 
minimale e pagueshmërisë për një institucion krediti është 8 për 
qind. 

• Ekspozimet e mëdha: Direktiva 2000/12/EC e kufizon ekspozimin e 
bankës ndaj një klienti të vetëm, deri në një maksimum të barabartë 
me 25 për qind të fondeve të veta. Të gjitha ekspozimet e mëdha (të 
barabarta ose më shumë se 10 për qind e fondeve të veta) duhet t’i 
raportohen autoritetit mbikëqyrës dhe institucioni i kreditit nuk mund 
të marrë përsipër ekspozime, të cilat të marra së bashku tejkalojnë 
800 për qind të kapitalit rregullator. 

• Mbikëqyrja mbi një bazë të konsoliduar e institucioneve të kreditit, 
zbatohet mbi të gjitha grupet bankare përfshirë edhe ato, sipërmarrja-
mëmë e të cilave nuk është bankë. Direktiva 2000/12/EC përmban 
dispozita mbi autoritetin ose autoritetet përgjegjëse për mbikëqyrjen 
e konsoliduar dhe për mënyrën e bashkëpunimit ndërmjet tyre. 
autoritetet mbikëqyrëse duhet të kërkojnë konsolidimin e plotë të të 
gjitha institucioneve të kreditit ose financiare, të cilat janë filiale të një 
institucioni-mëmë. 

Si përfundim, mund të themi se në Marrëveshjen e Stabilizim asociimit, 
republika e Shqipërisë është angazhuar të adoptojë të gjithë legjislacionin 
evropian në fushën e shërbimeve financiare, por pa iu krijuar kushtet 
institucioneve financiare komunitare për t’u vendosur në territorin e republikës 
së Shqipërisë pa qenë nevoja për t’u licencuar. gjithashtu, veprimi i këtyre 
institucioneve në republikën e Shqipërisë do të jetë objekt i rregullimit dhe i 
mbikëqyrjes nga ana e Bankës së Shqipërisë. 
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5.1. PëraFrIMI I LEgjISLaCIONIT Në FUShëN E LëVIZjES Së KaPITaLIT 
DhE PagESaVE

Lëvizja e lirë e kapitalit përbën një element thelbësor të Tregut të Brendshëm 
dhe shteti i asociuar mund të përfitojë nga kjo liri, në përputhje me zhvillimin 
e tij ekonomik. Sikurse në rastin e shërbimeve financiare, për lëvizjen e 
kapitalit Marrëveshja parashikon një liberalizim në dy faza. Në fazën e parë 
do të realizohen përmirësimet e nevojshme për hyrjen në treg, të cilat synojnë 
krijimin e kushteve për zbatimin e mëvonshëm të rregullave të Komunitetit në 
fushën e lëvizjes së lirë të kapitalit. 

Legjislacioni i Bashkimit Evropian, në fushën e lëvizjes së lirë të kapitalit 
mbështetet në disa parime të përgjithshme14:

• heqja e kontrolleve mbi kapitalin dhe pagesat nuk përfshin vetëm 
kufizimet mbi shkëmbimet e jashtme, por çdo rregullim administrativ i 
cili diskriminon mbi baza të burimit ose destinacionit të kapitalit.

• Të drejtat që rrjedhin nga lëvizja e lirë e kapitalit janë të lidhura me 
konceptin e rezidencës së personave që kryejnë transfertat dhe jo me 
atë të kombësisë.

• Lëvizja e lirë e kapitalit prezumon heqjen, jo vetëm të ndalimeve të 
përgjithshme, por edhe të procedurave të hapura apo të heshtura të 
autorizimit.

• Disa kufizime të përgjithshme mbi këtë liri mund të vazhdojnë ende të 
zbatohen. Këto kufizime përfshijnë sigurinë kombëtare dhe politikën 
publike, por nuk shtrihen ndaj interesave më të gjerë ekonomikë, si 
për shembull: politika monetare15. 

Në fazën e dytë, palët angazhohen për zbatimin e plotë të rregullave 
komunitarë në këtë sektor16. adoptimi i legjislacionit evropian në këtë fushë, 
nënkupton liberalizimin e plotë të lëvizjes së kapitalit. Sipas nenit 56 të Traktatit 
të krijimit të Komunitetit Evropian “ndalohen të gjitha kufizimet në lëvizjen e 
kapitalit dhe pagesave ndërmjet Shteteve anëtare si dhe midis këtyre të fundit 
dhe vendeve të treta”. Ky parim është zbërthyer në Direktivën 88/361/EEC 
për implementimin e nenit 67 të Traktatit, e cila shfuqizon të gjitha kufizimet e 
përgjithshme mbi lëvizjen e kapitalit ndërmjet personave rezidentë në Shtetet 
anëtare17. 

Përvoja e Bashkimit Evropian tregon se nuk ekziston ndonjë parakusht 
ligjor apo administrativ për liberalizimin e lëvizjeve të kapitalit. Ndikimin 
e vet më të rëndësishëm heqja e kufizimeve të lëvizjeve të kapitalit nuk e 
ushtron mbi strukturat administrative, por në administrimin e politikave të 
shtetit të asociuar. Në mungesë të kontrolleve, hyrjet apo daljet e kapitalit 
në sasi të mëdha mund të ndërlikojnë ushtrimin e politikës monetare dhe atë 
të shkëmbimit valutor. Për këtë arsye, përafrimi i legjislacionit në këtë fushë 
presupozon një mjedis të përgjithshëm makroekonomik të qëndrueshëm. 

Liberalizimi i lëvizjeve të kapitalit ka lehtësuar transfertat ndërkufitare të 
parave brenda Bashkimit Evropian, megjithatë ende ekzistojnë dallime 
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ndërmjet legjislacioneve të Shteteve anëtare lidhur me pagesat, dallime që 
mund të bëhen pengesë për funksionimin e Tregut të Brendshëm në këtë 
fushë. Për këtë arsye, harmonizimi ligjor në Bashkimin Evropian në sektorin 
e lëvizjes së lirë të pagesave, synon standardizimin e metodave teknike dhe 
zbatimin e rregullave të njëjtë për transaksionet dhe pagesat e brendshme 
dhe ato ndërkufitare, të cilat lehtësojnë lëvizjen e lirë të kapitalit dhe forcojnë 
besimin e konsumatorëve në Tregun e Brendshëm. 

Në funksion të krijimit të kushteve për zbatimin gradual të rregullave komunitarë 
mbi lëvizjen e lirë të kapitalit (detyrim që rrjedh nga neni 62 i MSa), veprimtaria 
normative e Bankës së Shqipërisë duhet të përqendrohet në adoptimin e akteve 
të mëposhtme të Bashkimit Evropian që rregullojnë sistemet e pagesave:

Direktiva 97/5/EC mbi transfertat ndërkufitare të kredisë, e cila përcakton 
informacionin minimal që duhet t’u jepet klientëve si dhe kushtet për transferimin 
e shpejtë, të lirë dhe të besueshëm të kredive (deri në 50 000 euro) brenda 
Komunitetit. Kjo Direktivë është plotësuar nga rregullorja 2560/2001/EC mbi 
pagesat ndërkufitare në euro, e cila i shtrin efektet e Direktivës mbi të gjitha llojet 
e pagesave. 

Direktiva 98/26/EC për finalitetin e transfertave në sistemet e transferimit 
të pagesave dhe letrave me vlerë, e cila synon të kontribuojë në funksionimin 
efikas dhe me kosto të ulët të pagesave ndërkufitare dhe letrave me vlerë në 
Komunitet, duke lehtësuar në këtë mënyrë lëvizjen e lirë të kapitalit. 

rekomandimi 97/489/EC lidhur me transaksionet me instrumentet e 
pagesave elektronike përcakton informacionin minimal që duhet t’i ofrohet 
konsumatorit gjatë transaksioneve me instrumente elektronike të pagesave 
(informacioni mbi tarifat, normat e shkëmbimit dhe normat e interesit) si dhe 
përgjegjësitë e palëve në transaksion. 

Vlen për t’u theksuar se përafrimi i legjislacionit të BE është një kusht i 
panegociueshëm. Duke qenë se synimi përfundimtar i republikës së Shqipërisë 
është anëtarësimi në Bashkimin Evropian, i vetmi faktor i negociueshëm në 
procesin e përafrimit të legjislacionit është afati i përfundimit të këtij procesi si 
dhe periudhat e mundshme tranzitore. 

6. PërFUNDIME

Zbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim asociimit dhe 
përpjekjet për adoptimin e acquis communautaire në të drejtën e brendshme, 
nuk duhen konsideruar si një qëllim në vetvete. Standardet Evropiane në 
fushat e shërbimeve financiare dhe të lëvizjes së kapitalit, nga ana e tyre, 
reflektojnë parimet ndërkombëtare të adoptuara në kuadër të Organizatës 
Botërore të Tregtisë dhe Komitetit të Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare. 

Duke adoptuar të drejtën e Bashkimit Evropian, Shqipëria jo vetëm që do të 
lehtësojë anëtarësimin e saj të ardhshëm në BE, por do të përshtatë kuadrin e 
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saj ligjor dhe administrativ ndaj standardeve ndërkombëtare, duke promovuar 
integrimin e saj në komunitetin bankar ndërkombëtar. 

adoptimi i acquis communautaire në të drejtën e brendshme nuk duhet 
konsideruar si një proces formal dhe abstrakt i adoptimit të rregullave 
komunitarë në ligjet dhe rregulloret shqiptare. Kjo, pasi procesi i adoptimit të 
legjislacionit ekonomik dhe atij bankar në veçanti, duhet të jetë në përshtatje 
me kontekstin ekonomik dhe strukturën e tregut, në të cilin do të zbatohen. 
Siç përcaktohen nga Komisioni Evropian në Librin e Bardhë, tre elementet 
për funksionimin korrekt të sektorit financiar janë: a) personel i trainuar dhe 
me reputacion; b) legjislacion i përshtatshëm; dhe c) organe mbikëqyrëse 
efikase që garantojnë zbatimin e legjislacionit dhe të rregulloreve nga ana e 
institucioneve financiare. 
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ShëNIME

*Elvis Çibuku: Specialist, Departamenti i Marrëdhënieve me jashtë, 
Integrimit Evropian dhe Komunikimit. Tiranë, 11 korrik 2006.

1 Përfundimet e Presidencës së Këshillit Evropian të Kopenhagenit (21-22 
qershor 1993), faqe 13.

2 Për më shumë informacion, shih: raportin e fundit Vjetor të Komisionit 
Evropian për Shqipërinë; Bruksel, 9 nëntor 2005 {COM (2005) 561 final}.

3 Shih: Progresi drejt përmbushjes së kriterit ekonomik të anëtarësimit; Nr. 
26; Komisioni Evropian; nëntor 2005.

4 Sipas nenit 1, paragrafi 2 të MSa, “asociimi ka për qëllim (ndër të tjera) të 
mbështesë përpjekjet e Shqipërisë për të përfunduar kalimin në një ekonomi 
tregu funksionale, të promovojë marrëdhënie ekonomike harmonike dhe 
të zhvillojë gradualisht një zonë të tregtisë së lirë ndërmjet Komunitetit dhe 
Shqipërisë”. 

5 Në legjislacionin e Bashkimit Evropian këto njihen me emrin e përbashkët 
“institucione krediti” dhe përfshijnë sipërmarrjet, veprimtaria e së cilave është 
mbledhja e depozitave ose e fondeve të tjera të ripagueshmme nga publiku, 
dhënia e kredive për llogari të vet si dhe institucionet e parasë elektronike 
(neni1/1 i Direktivës 2000/12/EC).

6 Instrumenti i Trajtimit Kombëtar; Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik 
dhe Zhvillimin (2000).

7 Në bazë të nenit 116 të MSa, Këshilli i Stabilizim-asociimit është organi 
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të Marrëveshjes, i përbërë nga anëtarë të 
Këshillit të Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian dhe Qeverisë Shqiptare.

8 Komunikata e Komisionit në Këshill, 23 maj 1986, për programin e 
liberalizimit të lëvizjeve të kapitalit në Komunitet; COM(1986) 292. 

9 Sipas nenit 61/1 të MSa: “Në lidhje me transaksionet në llogarinë kapitale 
dhe atë financiare të bilancit të pagesave, me hyrjen në fuqi e Marrëveshjes, 
Shqipëria dhe Komuniteti do të sigurojnë lëvizjen e lirë të kapitalit lidhur me 
investime direkte në shoqëritë e krijuara në përputhje me legjislacionin e 
vendit pritës, si dhe likuidimin ose riatdhesimin e këtyre investimeve dhe të 
çdo përfitimi që rrjedh prej tyre”. 

10 Sipas nenit 61/2 të MSa: “Për sa u përket transaksioneve në llogarinë 
kapitale dhe financiare të bilancit të pagesave, me hyrjen në fuqi të 
Marrëveshjes, Palët do të sigurojnë lëvizjen e lirë të kapitalit për sa u përket 
kredive që lidhen me transaksionet tregtare ose me ofrimin e shërbimeve ku 
merr pjesë një rezident i njërës prej Palëve, dhe huave financiare dhe kredive, 
me afat maturimi më të gjatë se një vit. Duke filluar nga viti i pestë i hyrjes në 
fuqi të Marrëveshjes, do të garantohet lëvizja e lirë të kapitalit për investimet 
në letrat me vlerë dhe huatë financiare, dhe kreditë me një afat maturimi më 
të shkurtër se një vit”. 

11 Në nenin 60 të Marrëveshjes, “Shqipëria dhe Komuniteti Evropian 
angazhohen të autorizojnë, në monedha të këmbyeshme lirisht, në përputhje 
me dispozitat e Nenit VIII të Neneve të Marrëveshjes së Fondit Monetar 
Ndërkombëtar, çdo pagesë apo transfertë në llogarinë rrjedhëse të bilancit të 
pagesave ndërmjet Komunitetit dhe Shqipërisë”. 

12 Çështjet 286/82 dhe 26/82 Luisi dhe Carbone kundër Ministrisë së 
Thesarit (1984); ECr 377.
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13 Këto parime janë vendosur nga Direktiva e dytë bankare 89/646/EEC 
(konsoliduar në Direktivën 2000/12/EC), e cila përbën instrumentin kryesor 
për plotësimin e Tregut të Brendshëm në sektorin bankar. Direktiva prezanton 
parimin e licencës së vetme bankare ose autorizimin, i cili u njeh bankave të 
drejtën për të krijuar degë në shtete të tjera anëtare ose të ofrojnë shërbime 
bankare pa pasur nevojë për autorizim të ri në shtetin pritës (pas njoftimit të 
autoriteteve përkatëse të këtij të fundit). 

14 aneksi Librit të Bardhë për përgatitjen e vendeve të asociuara të Evropës 
Qendrore dhe juglindore për integrim në Tregun e Brendshëm të Bashkimit; 
COM (95) 163, Bruksel, 10.05 1995

15 Një rregullim i tillë reflektohet edhe nenin 61/4 të MSa, sipas të cilit: 
“Në rrethana të jashtëzakonshme, kur lëvizjet e kapitalit ndërmjet Komunitetit 
dhe Shqipërisë shkaktojnë ose kërcënojnë të shkaktojnë vështirësi serioze 
për funksionimin e politikave të kursit të këmbimit ose politikave monetare, 
Komuniteti dhe Shqipëria përkatësisht, mund të marrin masa mbrojtëse lidhur 
me lëvizjet e kapitalit ndërmjet Komunitetit dhe Shqipërisë për një periudhë jo 
më të gjatë se një vit, në qoftë se masa të tilla janë më se të nevojshme”. 

16 Sipas nenit 62 të MSa: “gjatë tri viteve të para nga momenti i hyrjes 
në fuqi të Marrëveshjes, Palët marrin masa që lejojnë krijimin e kushteve të 
nevojshme për zbatimin e mëtejshëm gradual të rregullave të Komunitetit për 
lëvizjen e lirë të kapitalit. Në përfundim të vitit të tretë nga momenti i hyrjes në 
fuqi, Këshilli i Stabilizim-asociimit përcakton modalitetet për zbatimin e plotë 
të rregullave të Komunitetit për lëvizjen e kapitalit”.

17 Lëvizje të kapitalit, në kuptimin e Direktivës, konsiderohen investimet 
direkte, investimet në pasuritë e paluajtshme, veprimet me letrat me vlerë 
dhe në llogaritë rrjedhëse dhe ato të depozitave, si dhe huatë financiare dhe 
kreditë. 
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hyrjE

Investimet e huaja direkte (IhD) zënë një vend të rëndësishëm në panoramën 
ekonomike të vendeve në zhvillim. ato sigurojnë investime të nevojshme për 
rritjen ekonomike dhe zhvillimin e teknologjisë, kur kursimet e brendshme 
nuk mund t’i sigurojnë ato. gjithashtu, flukset e kapitalit shërbejnë si sinjal 
që tregon se kushtet e ekonomisë së një vendi kanë ndryshuar, në raport me 
ato jashtë. Këto flukse ndikojnë mbi një sërë variablash ekonomikë të një 
vendi, si në deficitin e llogarisë korente, në kursin e këmbimit, në kursimet dhe 
investimet në vend, në punësimin etj..

Shumë vende në zhvillim kanë përfituar nga flukset e kapitalit në formën e 
IhD-ve. Duke luftuar mungesën e kapitalit nga e cila vuanin tregjet e mbyllura, 
ato kanë favorizuar përdorimin efikas të këtyre burimeve, si dhe kanë krijuar një 
mjedis konkurrues që u ofron investitorëve rendimente gjithnjë e më të larta. 

Një efekt pozitiv afatgjatë i IhD është transferimi nga vendet e origjinës në 
vendet pritëse të tyre, i teknologjisë së prodhimit dhe i mënyrave më efikase 
të organizimit industrial. Në këtë vazhdë, IhD ka gjithashtu efekt pozitiv edhe 
mbi rendimentin e firmave vendase. Në përgjithësi, marrëdhënia shkakësore 
e dyanshme ndërmjet IhD dhe stabilitetit ekonomik e politik ka qenë pozitive1, 
pra stabiliteti ekonomik dhe politik ka nxitur nivele më të larta të IhD. Nga 
ana tjetër, përqëndrimi i lartë i IhD në një vend ka ndikuar pozitivisht në 
stabilitetin e vendit. Një tjetër aspekt pozitiv është fakti që, megjithë tendencat 
e ciklikalitetit, kapitali i ardhur në formën e IhD nuk është lehtësisht i 
transferueshem brenda një kohe të shkurtër, pra paraqet më pak rrezikshmëri 
se format e tjera të kapitalit financiar për stabilitetin monetar të një vendi.

Përveç përparësisë për hartimin e një kuadri institucional për nxitjen 
e investimeve të huaja në Shqipëri, një domosdoshmëri e kohës është 
matja e saktë e IhD-ve në vend. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë në 
bashkëpunim me Institutin e Statistikave organizon anketime të përvitshme 
pranë ndërmarrjeve me pjesëmarrje të huaj në kapitalin themeltar të tyre. 
Qëllimi i këtyre vrojtimeve qëndron në evidentimin e investimeve të huaja 
në Shqipëri, nëpërmjet anketimit në shkallë kombëtare të ndërmarrjeve me 
kapital të huaj dhe të përbashkët, që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri.

Vrojtimi që po analizojmë është i dyti në rradhën e anketimeve të ndërmarra 
nga Banka e Shqipërisë. Për monitorimin e kësaj baze të dhënash, Banka e 
Shqipërisë ka planifikuar organizimin e anketimeve vjetore. Këto anketime 
do të realizohen mbi në një vëllim zgjedhjeje të nxjerrë nga popullata e 
ndërmarrjeve të investimit direkt në vend. Ndërkohë, anketimi gjithëpërfshirës 
i IhD-ve në Shqipëri do të kryhet me një frekuencë 3-vjeçare. 

INVESTIMET E hUaja DIrEKTE Në ShQIPërI (VITI 
FISKaL 2004)*
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Për Bankën e Shqipërisë, suksesi i kësaj nisme është i një rëndësie të 
veçantë, jo vetëm për përllogaritjen e saktë të fluksit të investimeve të huaja 
në Shqipëri, por gjithashtu për llogaritjen e stokut të këtyre investimeve, që 
do të shërbejë si bazë për hartimin e pozicionit ndërkombëtar të investimeve 
(PNI) të Shqipërisë.

Kuadri ligjor dhe ekonomia informale bëjnë që të mos kemi një statistikë të 
plotë dhe afër realitetit mbi invetimet e huaja direkte në Shqipëri. 

Krijimi i një historiku të dhënash për kapitalin e huaj në formën e investimeve 
direkte si dhe analizat studimore të rezultateve të vrojtimeve, mundësojnë një 
kuadër të qartë të origjinës së kapitalit të huaj të hyrë në Shqipëri, sektorët e 
ekonomisë që kanë thithur më shumë kapitale të huaja, si dhe ndikimin e tyre 
në ekonominë vendase.    

analiza e karakteristikave të tregut të investimeve të huaja direkte në 
Shqipëri si dhe produktivitetit të tyre, mund të shërbejë si një faktor nxitës në 
hapjen e ndërmarrjeve të reja me kapital të huaj në vend. 

Materiali vijon me përcaktime dhe metodologji të lidhura me koncepin 
e IhD-ve. Në këtë seksion përshkruhet metoda e ndjekur për vlerësimin 
e stokut të kapitalit të huaj. analiza e rezultateve të vrojtimit është ndarë 
në dy seksione bazë. Seksioni i dytë, analizon karakteristikat numerike të 
ndërmarrjeve me kapital të huaj dhe të përbashkët që zhvillojnë aktivitet në 
Shqipëri (të tilla si shpërndarja sektoriale e ndërmarrjeve, origjina e tyre, 
shpërndarja zonale e ndërmarrjeve me kapital të huaj në vend, përqëndrimi 
i fuqisë punëtore etj.).  

Në seksionin e tretë, analizohen karakteristikat sasiore të IhD-ve, që kanë 
të bëjnë kryesisht me vlerësimin e stokut të kapitalit sipas vendit të origjinës 
dhe me shpërndarjen e tij sipas sektorëve të ekonomisë.

1. PërCaKTIME DhE METODOLOgjI

Megjithëse përkufizimi i investimeve të huaja direkte ka pësuar ndryshime 
në vite, historikisht një kufi i caktuar pjesëmarrjeje me kapital dhe ideja që 
investitori planifikon të shfaqë influencë kontrolli në ndërmarrje, kanë qenë 
ngushtësisht të lidhura me kuptimin e IhD-ve. Në përpjekjet për harmonizim, 
FMN dhe OECD kanë zhvilluar një përkufizim të përbashkët:  “...investimi i 
huaj direkt reflekton qëllimin e sigurimit të një interesi të qëndrueshëm nga 
një njësi rezidente e një ekonomie (investitor direkt) në një njësi rezidente të 
një tjetër ekonomie (ndërmarrje e investimit direkt)...”. 

Investimi i huaj direkt përfshin së bashku transaksionin fillestar për 
vendosjen e marrëdhënies ndërmjet investitorit dhe ndërmarrjes, dhe të 
gjitha transaksionet kapitale pasuese ndërmjet tyre dhe ndërmjet filialeve, 
pavarësisht formës ligjore në të cilën janë regjistruar – si persona juridikë apo 
persona fizikë. 
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Botimi i Pestë i Manualit të Bilancit të Pagesave të FMN-së (BPM5) 
përcakton si investitor direkt pronarin e 10 për qind ose më shumë të 
kapitalit të një ndërmarrjeje. Kjo përqindje përdoret si kufi ndarjeje ndërmjet 
investimit direkt dhe investimit të portofolit si pjesëmarrje në aksione. Kështu, 
kur një jorezident, i cili nuk ka pjesëmarrje të mëparshme në kapitalin e një 
ndërmarrjeje rezidente, blen 10 për qind ose më shumë aksione të kësaj 
ndërmarrjeje, çmimi i aksioneve të siguruara duhet të regjistrohet si investim 
direkt. Nga ky moment, transaksionet e kapitalit të mëpastajme ndërmjet 
këtyre dy ndërmarrjeve, duhet të regjistrohen si investim direkt. 

Investitorët direktë mund të jenë individë, ndërmarrje publike ose private të 
korporuara ose jo, një grup individësh ose ndërmarrjesh, qeveri ose agjenci 
të ndryshme qeveritare. 

Kapitali i investimit direkt është (i) kapital i siguruar (në mënyrë direkte ose 
jo) nga një investitor direkt tek ndërmarrja që e përfiton këtë investim, ose (ii) 
kapital i marrë nga ndërmarrja prej një investitori direkt.

Përbërësit e kapitalit të investuar direkt janë kapitali i vet, fitimi i riinvestuar 
dhe çdo kapital tjetër që shoqëron transaksione të tjera borxhi. 

• Kapitali i vet përfshin kapitalin në degë, të gjitha aksionet në degë ose 
filiale si dhe kontribute të tjera kapitali. 

• Fitimi i riinvestuar janë aksionet e investitorit (në raport me pjesëmarrjen 
e tij në kapitalin e vet) të fitimit të pashpërndarë në formë dividentësh 
ose fitimi i realizuar nga degët por që nuk i ka kaluar investitorit 
direkt.

1.1 LLOgarITja E STOKUT Të INVESTIMEVE DIrEKTE

Në paraqitjen e statistikave të investimeve direkte mbahet parasysh fakti, që  
investimet direkte konsistojnë në lidhjet e kapitalit të huaj direkt, të lindura si 
rrjedhim i interesave pjesëmarrës të njësive jorezidente në ndërmarrjet brenda 
vendit. Në stokun e IhD-ve përfshihen përbërësit e mëposhtëm: 

 
1. aksionet në kapitalin nominal (kapitali i nënshkruar) të zotëruara direkt 

nga aksionerët e huaj;  

plus
2. pjesa në rezerva e kapitalit të huaj (rezervat e domosdoshme ligjore), 

si dhe në fitimet e mbartura për vitin pasardhës dhe në fitimet e 
vitit ushtrimor, për t’iu atribuar aksionerëve direktë. Këto ndarje 
përcaktohen proporcionalisht në bazë të aksioneve respektive të 
aksionerëve direktë individualë në kapitalin nominal;

minus
3. pjesa në humbjet e mbartura për vitin pasardhës dhe humbjet nga viti 

ushtrimor që u atribuohen aksionerëve direktë.
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agregimi i përbërësve të mësipërm jep kapitalin e investuar direkt. 

Veç kësaj kapitali i investuar direkt përfshin:
4. huamarrjet/huadhëniet direkte ose indirekte të aksionerëve në vend 

ose jashtë vendit; 

plus
5. huatë direkte nga ndërmarrjet e lidhura, domethënë investimet direkte 

jashtë - huatë nga ndërmarrjet e bashkuara në vend – dhe në rastin e 
investimeve direkte në vend – huatë nga ndërmarrjet e bashkuara me 
qendër (rezidencë) jashtë vendit.

Në llogaritjen e stokut të IhD-ve për këtë analizë, për mungesë informacioni 
statistikor janë përfshirë tre hapat e parë të përshkrimit të mësipërm. 

2. KaraKTErISTIKa NUMErIKE Të NDërMarrjEVE ME 
KaPITaL Të hUaj Në VEND

2.1 INVESTIMET E hUaja DIrEKTE (IhD) SIPaS VENDIT Të OrIgjINëS

Sipas vendit të origjinës Italia dhe greqia ruajnë një pozicion mbizotërues 
në investimet e huaja direkte në Shqipëri. 51 për qind e ndërmarrjeve të 
investimit direkt janë me pjesëmarrje të kapitalit të huaj italian dhe 24 për 
qind me kapital të huaj grek. Ndjekësit më të afërt janë kapitali turk (4 për 
qind) dhe ai amerikan (3 për qind) (tabela 1). Ndërkohë, vërejmë një hapje 
drejt Kinës dhe Lindjes së Mesme, shoqëruar edhe me rritjen e flukseve të 
kapitalit nga këto vende.  

   

Vendi i origjinës Nr. i ndërmarrjeve Përqindja

Bashkimi Evropian 434 82.5%
angli 3 0.6%
austri 3 0.6%
Belgjikë 1 0.2%
Bullgari 2 0.4%
Francë 4 0.8%
greqi 128 24.3%
gjermani 9 1.7%
hollandë 2 0.4%
hungari 7 1.3%
Itali 269 51.1%
Maltë 1 0.2%
Qipro 2 0.4%
Slloveni 2 0.4%
Suedi 1 0.2%
Vendet e rajonit 40 7.6%
Kroaci 4 0.8%
Kosovë 6 1.1%
Maqedoni 8 1.5%
Serbi dhe Mal i Zi 2 0.4%
Turqi 20 3.8%

Tabelë �. Investimet e 
huaja direkte sipas vendit të 
origjinës.
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Lindja e Mesme 15 2.9%
arabi Saudite 3 0.6%
Egjipt 3 0.6%
Kuvajt 1 0.2%
Liban 6 1.1%
Izrael 1 0.2%
Siri 1 0.2%
Lindja e Largët 10 1.9%
Kinë 10 1.9%

australi 1 0.2%
Shtetet e Bashkuara të amerikës 14 2.7%
Kanada 2 0.4%
Institucione ndërkombëtare 2 0.4%
Zvicër 2 0.4%
Të tjera 6 1.1%

Totali 526 100.0%
Burimi: Banka e Shqipërisë.

2.2 DINaMIKa E KrIjIMIT Të NDërMarrjEVE 
Të rEja ME KaPITaL Të hUaj

Frekuenca e hapjes së ndërmarrjeve të IhD në 
Shqipëri sikurse pritej, ka ndjekur prirjet e zhvillimit 
ekonomik të vendit që pas hapjes së tij për kapitalin 
e huaj. Kombet e Bashkuara2 citojnë vitin 1990, si 
vit në të cilin legjislacioni shqiptar ka lejuar, për herë 
të parë, hapjen e vendit ndaj investimeve të huaja 
direkte. Krijimi i ndërmarrjeve të reja me pjesëmarrje 
të kapitalit të huaj në vend ka ardhur në rritje gjatë 
viteve të para të tranzicionit, duke pësuar tkurrje 
gjatë krizës social-ekonomike të vitit 1997 (grafik 1). 
Më pas, kjo prirje ka qenë më e moderuar, ndikuar 
gjithashtu nga situata përgjithësisht problematike në 
Ballkan. Viti 2004 shfaqet si një vit me tendenca 
pozitive në këtë drejtim. 

2.3 ShPërNDarja gjEOgraFIKE E INVESTIMEVE Të hUaja DIrEKTE

Përsa i përket shpërndarjes gjeografike të IhD në Shqipëri, vihet re një 
përqëndrim i tyre në Tiranë dhe në pjesën perëndimore të vendit (grafiku 
2 dhe tabela 1 në aneksin bashkëngjitur). Zonat ku janë përqëndruar IhD 
janë zona me të ardhura më të larta dhe infrastrukturë më të zhvilluar. Pjesa 
e brendshme qendrore si dhe verilindja e vendit, janë ndër zonat më pak të 
preferuara nga investitorët e huaj. Përveç infrastrukturës së pazhvilluar të këtyre 
zonave dhe marketingut të munguar, një rol të rëndësishëm mendohet të ketë 
luajtur migrimi i brendshëm dhe i jashtëm, i cili vështirëson gjetjen e fuqisë 
punëtore të kualifikuar në to. Megjithatë, një përqindje të konsiderueshme të 
IhD kemi në rrethe kufitare me greqinë, si Korça dhe gjirokastra. 
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2.4 PërQëNDrIMI I FUQISë PUNëTOrE

Në aspektin e punësimit mund të flitet për 
shpërpjesëtim ndërmjet madhësisë së ndërmarrjeve 
dhe fuqisë punëtore, të punësuar në to. Kështu, 
ndërkohë që rreth 46 për qind e ndërmarrjeve 
(tabela 2) janë me nga 1-9 të punësuar, vetëm 4 
për qind e punësimit realizohet nga këto ndërmarrje. 
Nga ana tjetër, ndërmarrjet me më tepër se 100 
të punësuar përfaqësojnë vetëm 12 për qind të 
ndërmarrjeve IhD në Shqipëri, duke punësuar rreth 
61 për qind të fuqisë punëtore në to. Kjo tregon se 
IhD në Shqipëri janë të përqëndruara më tepër, në 
sektorë me përdorim intensiv të fuqisë punëtore, gjë 
që shihet qartë edhe në përqëndrimin e IhD sipas 
sektorëve.

Ndërmarrje me nga: Numri i ndërmarrjeve % Numri i të punësuarve %
1-9 të punësuar 238 46 901 4
10-50 të punësuar 171 33 4274 19
51-100 të punësuar 50 10 3777 17
mbi 100 të punësuar 62 12 13723 61
Totali 521 100 22675 100

Buriimi: Banka e Shqipërisë.

2.5 PjESëMarrja E KaPITaLIT Të hUaj

Në rreth 66 për qind të ndërmarrjeve, pjesëmarrja 
e kapitalit të huaj është në intervalin 75-100 për 
qind të kapitalit të nënshkruar (grafiku 3). Bie në sy 
prezenca relativisht më e lartë e kapitalit të huaj në 
ndërmarrjet me më tepër të punësuar. Ndërmarrjet 
e zotëruara totalisht nga investitorë të huaj përbëjnë 
56 për qind të ndërmarrjeve të vrojtuara. 

2.6  INVESTIME Të hUaja DIrEKTE SIPaS 
SEKTOrëVE Të EKONOMISë

Shpërndarja sektoriale e investimeve të huaja direkte 
në Shqipëri tregon një shkallë të lartë përqëndrimi të 
tyre në industrinë përpunuese dhe fushat e tregtisë me shumicë (tabela 3). 

Pra, investimet kanë qenë më të shpeshta në sektorë me prurje të shpejtë 
fitimi (shlyerje të shpejtë të investimit). Këto investime mund të konsiderohen të 
paqëndrueshme, të tilla që ndryshojnë shpejt vendndodhjen gjeografike dhe 
sektorin ku veprojnë.

Tabela 2.  Përqëndrimi i 
fuqisë punëtore.
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Ndërkohë, investimet në industrinë përpunuese, e cila përfaqësohet me 
industritë tekstile të veshjeve dhe të këpucëve, synojnë sektorët me përqëndrim 
të lartë të fuqisë punëtore dhe jo ato me përqëndrim kapitali ose teknologjie. 
Kështu, roli i këtyre investimeve në përmirësimet teknologjike të prodhimit në 
vend, ka më pak efekte pozitive në sektorë të tjerë të prodhimit. Kjo e fundit 
shpegohet edhe me kërkesën brendshme të rritur për mallra me cikël konsumi 
të shkurtër. 

 
Duke kombinuar këto rezultate me ato të punësimit, arrijmë në përfundimin 

që investimet në industri kanë synuar sektorët me përqëndrim të lartë të fuqisë 
punëtore dhe jo ato me përqëndrim të kapitalit ose të teknologjisë. Kjo i lë 
pak hapësirë rolit të investimeve të huaja në transferimin e teknologjisë dhe 
rritjen e kapacitetit teknologjik të prodhimit në vend, duke minimizuar efektet 
pozitive anësore të këtyre investimeve në sektorët e tjerë të prodhimit.

(Shpërndarja analitike e klasifikimit të ndërmarrjeve sipas sektorëve 
ekonomikë jepet në tabelën 2, në aneksin bashkëngjitur.)

Tabelë 4. Shpërndarja e ndërmarrjeve sipas sektorëve (bazuar në Nomeklaturën e 
Veprimeve Ekonomike Rev. �.� INSTAT).

Seksioni Përshkrimi Numër 
ndërmarrjesh %

a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 3 1
B Peshkimi 3 1
C Industria nxjerrëse 12 2
D Industria përpunuese 234 45
E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 2 0
F Ndërtimi 41 8

g Tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automobilave,
 motoçikletave, i sendeve personale dhe i pajisjeve shtëpiake 142 27

h hotele dhe restorante 7 1
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 24 5
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 4 1

K Pasuritë e patundshme, dhënia me qira, informatika, puna kërkimore
shkencore, të tjera aktivitete personale 24 5

L administrimi publik dhe i mbrojtjes, sigurimi shoqëror i detyruar 0 0
M arsimi 4 1
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 5 1
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 15 3
P Shërbime në shtëpi 0 0
Q aktivitete të organizmave ndërkombëtarë 0 0

n.a 1 0
TOTaLI 521 100

Buriimi: Banka e Shqipërisë.

3. KaraKTErISTIKa SaSIOrE Të INVESTIMEVE Të hUaja DIrEKTE

3.1 STOKU I KaPITaLIT Të hUaj

Nisur nga informacioni i disponueshëm si dhe bazuar në metodologjinë e 
shpjeguar më sipër stoku i kapitalit të huaj, në formën e investimeve direkte, 
për vitin 2004 vlerësohet në nivelin 38 miliardë lekë.  
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gjatë vitit 2004 kanë filluar aktivitetin rreth 48 
ndërmarrje të reja të investimit direkt, duke sjellë një 
fluks të ri të kapitalit të huaj prej 28.6 milionë lekësh. 
Ky fluks kapitali është thithur kryesisht nga sektorët 
e fabrikimit të veshjeve, të tregtisë me shumicë të 
mallrave ushqimorë etj..  

gjithashtu, gjatë vitit 2004 në mëse 12 për 
qind të ndërmarrjeve të intervistuara, asambletë 
aksionere kanë marrë vendime për rritjen e kapitalit 
të nënshkruar, duke rritur kapitalin e huaj në Shqipëri 
me rreth 5 miliardë lekë. Duket se investitorët e huaj 
po vlerësojnë klimën e investimeve në vend. Fitimi i 
riinvestuar përgjatë vitit 2004 vlerësohet të jetë 10 
miliardë lekë, konsiderueshëm në rritje përkundrejt 
një viti më parë dhe ruan nivelin më të lartë për 
periudhën që po analizojmë.  

3.2 OrIgjINa E KaPITaLIT Të hUaj

Investitorët nga vendet e Bashkimit Evropian 
dominojnë investimet e huaja direkte në Shqipëri. Në 
fund të vitit 2004, jo më pak se 82 për qind e stokut 
të investimeve të huaja ishte për llogari të vendeve të 
Bashkimit Evropian, me investitorë kryesorë greqinë 
(me 48 për qind të stokut të kapitalit të huaj në fund 
të vitit 2004) dhe Italinë (me 30 për qind). (grafiku 
4 dhe tabela 3 në aneksin bashkëngjitur.) Investitorë 
domethënës, mes vendeve të tjera jashtë këtij grupi 
(BE), janë vetëm Turqia dhe Libani. 

greqia dhe Italia kanë rritur ndjeshëm praninë 
e tyre në stokun e kapitalit të huaj në vend. afërsia 
gjeografike e Shqipërisë me këto dy vende si dhe 
një bashkëpunim i fuqishëm ekonomik me BE, janë 
ndër arsyet kryesore për dominimin e investitorëve 
të huaj nga këto vende.    

rritja e stokut të kapitalit të huaj në vite, vërehet 
të ketë qenë më e ndjeshme përsa i përket kapitalit 
grek. Ky i fundit, në fund të vitit 2004 vlerësohet në 
rreth 18 miliardë lekë nga 7 miliardë lekë vlerësuar 
në fund të vitit 2001. (grafiku 5.) Kapitali grek është 
i përqëndruar kryesisht në sektorin e komunikacionit 
(68 për qind) ardhur si rezultat i përfshirjes në 
privatizime gjatë viteve 2000-2001 dhe tregtisë me 
shumicë (13 për qind). Përgjatë viteve të fundit është 
zbehur disi prania e tij në industrinë e veshjeve. 
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Kapitali italian për periudhën e vrojtuar (2001-2004), ka ruajtur rreth 
intervaleve 60-65 për qind përfaqësimin e tij me investime në industrinë 
përpunuese. Në fund të vitit 2004, stoku i kapitalit italian vlerësohet në rreth 
11.3 miliardë lekë nga 3.8 miliardë lekë në vitin 2001.

3.3 ShPërNDarja SIPaS aKTIVITETIT EKONOMIK

Me rreth 36 për qind të stokut të IhD-ve në fund të vitit 2004 si dhe 45 për 
qind të numrit të ndërmarrjeve të huaja, industria përpunuese është sektori 
kryesor tërheqës i investimeve të huaja në Shqipëri (tabela 5.). Brenda saj, 
kapitali i huaj në mëse 65 për qind të tij, është me destinacion në industritë 
tekstile dhe të veshjeve, përpunimit ushqimor, fabrikimit të mobilieve etj.. 
Industritë përpunuese me përdorim të teknologjisë (si për shembull, mjekësore 
dhe farmaceutike, makineri e pajisje elektrike dhe elektronika) dhe ato me 
përdorim të kapitalit (si për shembull, rafineri nafte, materiale kimike) thuajse 
ndajnë pjesën e mbetur. Kjo sugjeron që një motivim i rëndësishëm për 
kompanitë e huaja ka qenë përparësia e fuqisë së lirë punëtore.

Sektori i komunikacionit, me vetëm 5 subjekte, përfaqëson rreth 33 për 
qind të gjendjes së kapitalit të huaj në fund të vitit 2004. Privatizimet e 
viteve 2000-2001 kanë tërhequr investitorë potencialë në këtë fushë. Më 
pas, kapitali i huaj në këtë sektor ka shfaqur prirje në rritje, si në aspektin e 
kapitalit themeltar të kompanive ashtu edhe në atë të riinvestimit të fitimeve 
dhe investimeve të bëra gjatë vitit ushtrimor.

Zhvillimet e vrullshme në sektorin e ndërtimit, gjatë viteve të fundit, po 
tërheqin vëmendjen e investitorëve të huaj. Prania e kapitalit të huaj në këtë 
sektor është rritur ndjeshëm përgjatë dy viteve të fundit, duke sjellë me vete 
flukse të reja të kapitalit të huaj edhe në fusha të tjera mbështetëse të tij, si për 
shembull në aktivitete arkitektonike dhe inxhinierike (klasifikuar nën seksionin 
K në tabelën 5). 

Seksioni Përshkrimi 2001 2002 2003 2004
%

a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.8 0.6 0.4 0.5
B Peshkimi 0.0 0.0 0.0 0.0
C Industria nxjerrëse 3.0 1.9 1.2 1.2
D Industria përpunuese 33.1 31.7 37.8 36.3

E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, 
e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 0.0 0.5 0.3 0.2

F Ndërtimi 4.8 4.7 5.6 5.6

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

10.4 6.8 5.6 9.6

h hotele dhe restorantet 6.7 5.5 3.4 3.0
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 35.8 43.0 38.9 36.9
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 4.4 3.8 2.7 2.4

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

0.2 1.0 2.7 3.3

Tabelë 5.  Shpërndarja e 
stokut të kapitalit të huaj 

sipas sektorëve (bazuar në 
Nomeklaturën e Veprimeve 

Ekonomike Rev. �.� INSTAT) 
në përqindje .  
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L administrimi publik dhe i mbrojtjes, 
sigurimi shoqëror i detyruar 0.0 0.0 0.0 0.0

M arsimi 0.0 0.0 0.1 0.1
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 0.0 0.0 0.0 0.1
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 0.5 0.4 1.1 0.9
P Shërbime në shtëpi 0.0 0.0 0.0 0.0
Q aktivitete të organizmave ndërkombëtarë 0.0 0.0 0.0 0.0

n.a. 0.3 0.2 0.1 0.1
TOTaLI 100.0 100.0 100.0 100.0

Buriimi: Banka e Shqipërisë.

(Shpërndarja analitike e stokut të kapitalit të huaj sipas sektorëve ekonomikë 
jepet në tabelën 4, në aneksin bashkëngjitur.)

3.4  INVESTIMET gjaTë VITIT UShTrIMOr 2004

Nga të dhënat e disponueshme për ndërmarrjet që kanë raportuar lidhur 
me investimet e kryera gjatë vitit ushtrimor 2004, rezulton se rreth 100 për 
qind e fluksit të investimit ka shkuar për aktive të qëndrueshme. 

Totali i investimeve të kryera kap shifrën 15 miliardë lekë nga ku investimet e 
lidhura me kuotën e investitorit të huaj vlerësohen në rreth 14 miliardë lekë. Më 
shumë se gjysma e totalit të investimeve të ushtrimit ka shkuar për instalime 
teknike, makineri dhe pajisje.

Investime gjithsej  (I+II) 100.0
I. Të patrupëzuara 0.1
II.Të trupëzuara 99.9
nga të cilat
1.  Për tokë, troje, terrene  1.7
2.   Për ndërtesa 3.7
3.   Ndërtime dhe instalime të përgjithshme 22.6
4.   Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla 51.6
5.   Mjete transporti 3.2
6.   Pajisje zyre dhe informatike 2.5
7.   Të tjera 14.7

Buriimi: Banka e Shqipërisë.

Industria përpunuese rezulton sektori me flusin më të madh të investimeve 
gjatë vitit ushtrimor 2004, rreth 42 për qind të tyre, e ndjekur nga sektori i 
komunikacionit me rreth 39 për qind.  

Seksioni Përshkrimi %
a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.2
B Peshkimi 0.0
C Industria nxjerrëse 2.0
D Industria përpunuese 42.2

E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, 
e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 0.5

F Ndërtimi 1.3

Tabelë 6. Struktura e 
investimeve të kryera gjatë 
vitit ushtrimor 200�.

Tabelë 7. Shpërndarja 
strukturore e investimeve të 
kryera gjatë vitit ushtrimor 
2004 sipas sektorëve të 
ekonomisë.
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g Tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automobilave,
 motoçikletave, i sendeve personale dhe i pajisjeve shtëpiake 10.4

h hotele dhe restorante 0.5
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 38.5
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 0.0

K Pasuritë e patundshme, dhënia me qira, informatika, puna kërkimore
shkencore, të tjera aktivitete personale 2.9

L administrimi publik dhe i mbrojtjes, sigurimi shoqëror i detyruar 0.0
M arsimi 1.0
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 0.2
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 0.3
P Shërbime në shtëpi 0.0
Q aktivitete të organizmave ndërkombëtarë 0.0

TOTaLI 0.0
    Buriimi: Banka e Shqipërisë.
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aNEKS

Tabelë �. Shpërndarja zonale e ndërmarrjeve të investimit direkt në Shqipëri.
Nr. Qarqet Nr. rrethet Ndërmarrje të huaja aktive
 (Prefekturat)    
1 Berat   7
   1 Berat 7
  2 Kucovë  
   3 Skrapar  
2 Dibër   0
   4 Dibër  
  5 Mat  
  6 Bulqizë  
3 Durrës   76
   7 Durrës 68
  8 Krujë 8
4 Elbasan   21
   9 Elbasan 20
  10 Peqin  
  11 gramsh  
  12 Librazhd 1
5 Fier   24
   13 Fier 20
  14 Mallakastër  
  15 Lushnje 4
6 gjirokastër   19
   16 gjirokastër 18
  17 Tepelenë  
  18 Përmet 1
7 Korçë   52
   19 Korcë 48
  20 Devoll 1
  21 Kolonjë 1
  22 Pogradec 2
8 Kukës   0
   23 Kukës  
  24 has  
  25 Tropojë  
9 Lezhë   5
   26 Lezhë 5
  27 Kurbin  
  28 Mirditë  
10 Shkodër   23
   29 Shkodër 23
  30 Malësi e Madhe  
  31 Pukë  
11 Tiranë   273
   32 Tiranë 271
  33 Kavajë 2
12 Vlorë   21
   34 Vlorë 17
  35 Sarandë 2
  36 Delvinë 2
 gjithsej 36   521
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Tabelë 2. Shpërndarja e kompanive sipas sektorëve (bazuar në Nomeklaturën e Veprimeve Ekonomike Rev. �.� INSTAT).
Ndarja/
grupi Përshkrimi Nr  % 

a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 3   1 
‘01 Bujqësia, gjuetia dhe shërbime plotësuese 2 0 
‘02 Silvikultura,shfrytëzimi i pyjeve, shërbime plotësuese 1 0 
B Peshkimi 3   1 
‘05 Peshkimi, kultivimi i peshkut dhe shërbimet në lidhje me peshkimin 3 1 
C Industria nxjerrëse 12   2 
Ca Nxjerrja e mineraleve energjitike 3   1 
‘10 Nxjerrja e qymyrgurit dhe e linjiteve;nxjerrja e torfës 0  -

‘11 Nxjerrja e naftës bruto, gazit natyror, shërbimeve plotësuese në nxjerrjen 
e naftës dhe të gazit, përveç studimeve gjeollogjike 3 1 

‘12 Nxjerrja e mineralit të uraniumit dhe toriumit 0  -
CB Nxjerrja e mineraleve joenergjitike 9   2 
‘13 Nxjerrja e mineraleve metalike 0  -
‘14 Industri të tjera nxjerrëse 9 2 
D Industria përpunuese 234 45 
Da Industria ushqimore, e pijeve dhe e duhanit 14   3 
‘15 Industria ushqimore dhe e pijeve 12 2 
‘16 Industria e duhanit 2 0 
DB Industria tekstile dhe e veshjeve 92 18 
‘17 Industria e tekstileve 3 1 
‘18 Industria e veshjeve dhe e gëzofëve 89  17 
DC Industria e lëkurës dhe e këpucëve 29   6 

‘19 Përgatitja, tanini i lëkurës, fabrikimi i artikujve të udhëtimit dhe të galanterisë, 
fabrikimi i pajimeve të kuajve dhe fabrikimi i këpucëve 29 6 

DD Punimet me dru dhe fabrikimi i artikujve prej druri 8   2 
‘20 Industria e drurit dhe e artikujve me dru përveç fabrikimit të mobilieve, shporterisë dhe të xunkthit 8 2 
DE Fabrikimi i brumit të letrës, i letrës dhe artikujve prej letre; shtypshkronja dhe botimi 10   2 
‘21 Fabrikimi i brumit të letrës, i letrës dhe artikujve prej letre dhe kartoni 4 1 
‘22 Botimi, shtypshkronja dhe riprodhimi i suporteve të regjistruara 6 1 
DF Koksifikimi, rafinimi i naftës, industria bërthamore 0  -
‘23 Koksifikimi, rafinimi i naftës, industria bërthamore 0  -
Dg Industria kimike 7   1 
‘24 Industria kimike 7 1 
Dh Industria e gomës dhe e plastikës 12   2 
‘25 Industria e gomës dhe e plastikës 12 2 
DI Fabrikimi i artikujve të tjerë minerale jometalike 20   4 
‘26 Fabrikimi i artikujve të tjerë mineralë dhe jo metalikë 20 4 
Dj Metalurgjia dhe punimi i metaleve 14   3 
‘27 Siderurgjia 2 0 
‘28 Punime me metale 12 2 
DK Fabrikimi i makinave dhe pajisjeve përfshirë instalimin, montimin, riparimin dhe mirëmbajtjen 1   0 
29 Fabrikimi i makinave dhe pajisjeve përfshirë instalimin, montimin, riparimin dhe mirëmbajtjen 1 0 
DL Fabrikimi i pajisjeve elektrike dhe optike 10   2 
30 Fabrikimi i makinave të zyrave, të makinave llogaritëse dhe të pajisjeve të trajtimit të informacionit 0  -
31 Fabrikimi i makinave dhe pajisjeve elektrike 7 1 
32 Fabrikimi i aparaturave radiotelevizive dhe i atyre të komunikacionit 1 0 
33 Fabrikimi i pajisjeve mjekësore, të precizionit , instrumenteve optike dhe orëve 2 0 
Dh Fabrikimi i mjeteve të transportit 1   0 
34 Fabrikimi i automjeteve, rimorkiove dhe gjysmë rimorkiove 0  -
35 Fabrikimi i mjeteve të tjera të transportit 1 0 
DN Industri të tjera përpunuese 16   3 
36 Fabrikimi i mobilieve, industri të ndryshme 16 3 
37 grumbullimi dhe përgatitja për riciklim 0  -
E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 2   0 
40 Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 1 0 
41 Depozitimi, pastrimi dhe shpërndarja e ujit 1 0 
F Ndërtimi 41   8 
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45 Ndërtimi 41 8 

g Tregtia me shumicë dhe me pakicë. riparimi i automobilave, 
motoçikletave, i sendeve personale dhe i pajisjeve shtëpiake 142 27 

50 Tregtimi, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave dhe motoçikletave 8 2 
51 Tregtia me shumicë dhe ndërmjetësimi tregtar (përveç mjeteve të transportit automobilistik) 108  21 
52 Tregtia me pakicë ; riparimi i artikujve personalë dhe shtëpiakë 26 5 
h hotele dhe restorante 7   1 
55 hotele dhe restorante 7 1 
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 24   5 
60 Transporti tokësor; transporti nëpërmjet tubacioneve 4 1 
61 Transporti ujor 2 0 
62 Transporti ajror 3 1 
63 Shërbime ndihmëse në transport; aktivitete të agjencive të udhëtimit 10 2 
64 Postat dhe komunikacionet 5 1 
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 4   1 
65 Ndërmjetësimi monetar dhe financiar përveç aktiviteteve siguruese si dhe fondeve të pensioneve 2 0 
66 aktivitete siguruese dhe të fondeve të pensioneve, përveç sigurimeve shoqërore të detyrueshme 2 0 
67 aktivitete ndihmëse të ndërmjetësimit financiar dhe atyre siguruese   -

K Pasuritë e patundshme, dhënia me qira, informatika, puna 
kërkimore shkencore, të tjera aktivitete personale 24   5 

70 aktivitete të pasurive të patundshme 9 2 
71 Dhënia me qira e pajisjeve pa operator dhe e artikujve personalë dhe shtëpiakë 2 0 
72 aktivitete informatike dhe aktivitete të lidhura me to 2 0 
73 Kërkime-aplikime eksperimentale 0  -
74 aktivitete të tjera profesionale 11 2 
L administrimi publik dhe i mbrojtjes, sigurimi shoqëror i detyruar 0  -
75 administrimi publik dhe i mbrojtjes, sigurimi shoqëror i detyruar 0  -
M arsimi 4   1 
80 arsimi 4 1 
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 5   1 
85 Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 5 1 
O aktivitete të tjera të shërbimit social dhe individual 15   3 
90 Pastrimi, heqja e mbeturinave, trajtimi i hedhurinave dhe aktivitete të tjera të ngjashme 2 0 
91 aktivitete të organizatave të ndryshme shoqërore 6 1 
92 aktivitete dëfrimi, kulturore dhe sportive 6 1 
93 aktivitete të shërbimeve personale 1 0 
P Shërbime në shtëpi 0  -
95 Shërbime në shtëpi 0  -
96 aktivitete të prodhimit të mallrave të pandryshuar të familjeve private për përdorimin e vet 0  -
97 aktivitete të prodhimit të shërbimeve të pandryshuara të familjeve private për përdorimin e vet 0  -
Q aktivitete të organizmave ndërkombëtarë 0  -
99 aktivitete të organizmave ndërkombëtare 0  -
 Na 1  
Total  521  100 

Tabelë �. Origjina e kapitalit të huaj. 
(gjendja e stokut në fund të periudhës, në mijë lekë).
Vendi i origjinës 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
         
Bashkimi Evropian 12,197,774 77 15,119,893 79 25,641,738 82 31,085,736 82
nga të cilat         
austri 873,285 5 873,390 5 874,102 3 874,117 2
greqi 6,973,210 44 9,205,083 48 13,906,849 45 18,139,697 48
gjermani 290,252 2 388,130 2 382,921 1 369,613 1
Itali 3,760,558 24 4,410,597 23 9,896,521 32 11,314,441 30
Të tjera 300,469 2 242,693 1 581,346 2 387,868 1
         
Vendet e rajonit 1,210,619 8 1,251,390 6 2,048,256 7 3,152,459 8
nga të cilat         
Kroaci 178,110 1 178,110 1 281,907 1 325,792 1
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Kosovë 51,243 0 77,060 0 92,608 0 115,890 0
Maqedoni 278,968 2 247,644 1 849,865 3 898,669 2
Turqi 702,246 4 748,523 4 816,074 3 1,803,815 5
Të tjera 53 0 53 0 7,801 0 8,292 0
         
Lindja e Mesme 1,521,447 10 1,932,085 10 1,882,647 6 1,972,923 5
nga të cilat         
Egjipt 527,980 3 528,674 3 529,955 2 543,731 1
Liban 991,429 6 1,401,013 7 1,350,110 4 1,354,149 4
Të tjera 2,039 0 2,398 0 2,582 0 75,043 0
         
Lindja e Largët 777 0 777 0 38,306 0 13,515 0
Kina 777 0 777 0 38,306 0 13,515 0
         
Shtetet e Bashkuara të amerikës 278,441 2 327,376 2 890,437 3 757,264 2
Institucione ndërkombëtare 696,269 4 696,269 4 696,269 2 696,269 2
         
Të tjera 13,146 0 -72,784 0 12,804 0 29,994 0
         
Totali 15,918,473 100 19,255,005 100 31,210,458 100 37,708,160 100

Tabelë 4. Shpërndarja e kompanive sipas sektorëve (bazuar në Nomeklaturën e Veprimeve Ekonomike Rev. �.� INSTAT). 
(gjendja e stokut në fund të periudhës, në mijë lekë).
Ndarja/
grupi Përshkrimi 2001 2002 2003 2004

a Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 122,599 123,642 122,187 177,435
‘01 Bujqësia, gjuetia dhe shërbime plotësuese 122,450 123,493 122,038 177,285

‘02 Silvikultura,shfrytëzimi i pyjeve, 
shërbime plotësuese 150 150 150 150

B Peshkimi 3,871 5,400 5,301 5,157

‘05 Peshkimi, kultivimi i peshkut dhe 
shërbimet në lidhje me peshkimin 3,871 5,400 5,301 5,157

C Industria nxjerrëse 478,818 367,904 369,849 446,866
Ca Nxjerrja e mineraleve energjitike 3,051 -78,139 -15,339 -3,072

‘10 Nxjerrja e qymyrgurit dhe e 
linjiteve;nxjerrja e torfës     

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

3,051 -78,139 -15,339 -3,072

‘12 Nxjerrja e mineralit të uraniumit dhe toriumit     
CB Nxjerrja e mineraleve joenergjitike 475,767 446,042 385,188 449,938
‘13 Nxjerrja e mineraleve metalike     
‘14 Industri të tjera nxjerrëse 475,767 446,042 385,188 449,938
D Industria përpunuese 5,276,885 6,097,960 11805036.97 13,701,582
Da Industria ushqimore, e pijeve dhe e duhanit 1,087,117 1,122,912 4,890,497 4,071,129
‘15 Industria ushqimore dhe e pijeve 898,688 928,740 4,704,788 3,884,379
‘16 Industria e duhanit 188,430 194,172 185,708 186,749
DB Industria tekstile dhe e veshjeve 1,016,115 1,193,020 1,325,668 1,440,979
‘17 Industria e tekstileve 26,442 26,303 22,946 23,705
‘18 Industria e veshjeve dhe e gëzofëve 989,673 1,166,717 1,302,722 1,417,274
DC Industria e lëkurës dhe e këpucëve 281,515 302,533 442,715 450,686

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

281,515 302,533 442,715 450,686

DD Punimet me dru dhe fabrikimi 
i artikujve prej druri 183,867 184,927 306,678 280,800

‘20
Industria e drurit dhe i artikujve me 
dru përveç fabrikimit të mobilieve, 
shporterisë dhe të xunkthit

183,867 184,927 306,678 280,800
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DE Fabrikimi i brumit të letrës, i letrës dhe 
artikujve prej letre; shtypshkronja dhe botimi 10,673 7,491 16,082 53,428

‘21 Fabrikimi i brumit të letrës, i letrës 
dhe artikujve prej letre dhe kartoni 210 222 690 34,711

‘22 Botimi, shtypshkronja dhe riprodhimi 
i suporteve të regjistruara 10,463 7,269 15,392 18,717

DF Koksifikimi, rafinimi i naftës, 
industria bërthamore 0 0 0 0

‘23 Koksifikimi, rafinimi i naftës, 
industria bërthamore     

Dg Industria kimike 68,158 70,855 73,613 85,881
‘24 Industria kimike 68,158 70,855 73,613 85,881
Dh Industria e gomës dhe e plastikës 136,086 139,851 289,950 278,368
‘25 Industria e gomës dhe e plastikës 136,086 139,851 289,950 278,368

DI Fabrikimi i artikujve të tjerë 
mineralë jometalikë 1,447,380 1,940,798 2,804,110 3,678,295

‘26 Fabrikimi i artikujve të tjerë 
mineralë dhe jometalikë 1,447,380 1,940,798 2,804,110 3,678,295

Dj Metalurgjia dhe punimi i metaleve 588,372 497,227 598,430 1,739,017
‘27 Siderurgjia 415,200 282,455 294,411 913,092
‘28 Punime me metale 173,172 214,772 304,019 825,925

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

105 371 105 1,266

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

105 371 105 1,266

DL Fabrikimi i pajisjeve elektrike dhe optike 8,143 8,008 382,507 913,872

30
Fabrikimi i makinave të zyrave, të 
makinave llogaritëse dhe të pajisjeve 
të trajtimit të informacionit

    

31 Fabrikimi i makinave dhe pajisjeve elektrike 7,985 7,735 381,700 913,143

32 Fabrikimi i aparaturave radiotelevizive 
dhe i atyre të komunikacionit 105 105 105 105

33 Fabrikimi i pajisjeve mjekësore, të 
precizionit, instrumenteve optike dhe orëve 53 168 702 624

Dh Fabrikimi i mjeteve të transportit 372,795 548,024 586,110 610,119

34 Fabrikimi i automjeteve, rimorkiove 
dhe gjysmë rimorkiove     

35 Fabrikimi i mjeteve të tjera të transportit 372,795 548,024 586,110 610,119
DN Industri të tjera përpunuese 76,560 81,944 88,572 97,743
36 Fabrikimi i mobilieve, industri të ndryshme 76,560 81,944 88,572 97,743
37 grumbullimi dhe përgatitja për riciklim     

E Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë 
elektrike, e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 105 87,204 87,204 87,204

40 Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë 
elektrike, e gazit, avullit dhe e ujit të ngrohtë 0 54 54 54

41 Depozitimi, pastrimi dhe shpërndarja e ujit 105 87,150 87,150 87,150
F Ndërtimi 762,983 900,195 1,749,458 2,093,426
45 Ndërtimi 762,983 900,195 1,749,458 2,093,426

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

1,659,806 1,300,980 1,743,499 3,609,569

50 Tregtimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 
automobilëve dhe motoçikletave 83,675 70,782 85,795 95,081

51
Tregtia me shumicë dhe 
ndërmjetësimi tregtar(përveç mjeteve 
të transportit automobilistik)

1,549,288 1,202,486 1,567,595 3,409,868

52 Tregtia me pakicë; riparimi i artikujve 
personalë dhe shtëpiakë 26,843 27,712 90,109 104,621
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h hotele dhe restorante 1,062,455 1,062,730 1,066,422 1,130,254
55 hotele dhe restorante 1,062,455 1,062,730 1,066,422 1,130,254
I Transporte, magazinimi dhe komunikacioni 5,692,778 8,278,967 12152996.8075 13,896,890

60 Transporti tokësor; transporti 
nëpërmjet tubacioneve 16,362 18,678 21,981 259,975

61 Transporti ujor 5,167 -14,078 5,357 -125,036
62 Transporti ajror 929,905 976,537 984,347 1,343,694

63 Shërbime ndihmëse në transport; 
aktivitete të agjencive të udhëtimit 11,692 12,309 21,778 16,181

64 Postat dhe komunikacionet 4,729,653 7,285,521 11,119,534 12,402,076
j Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 705,069 726,789 848,860 893,634

65
Ndërmjetësimi monetar dhe financiar 
përveç aktiviteteve siguruese si 
dhe fondeve të pensioneve

1,155 1,155 104,952 148,836

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

703,914 725,634 743,908 744,797

67 aktivitete ndihmëse të ndërmjetësimit 
financiar dhe atyre siguruese     

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

28,650 186,855 848,618 1,226,813

70 aktivitete të pasurive të patundshme 21,567 42,678 678,499 713,149

71 Dhënia me qira e pajisjeve pa operator 
dhe e artikujve personalë dhe shtëpiakë 2,100 137,795 139,761 142,835

72 aktivitete informatike dhe 
aktivitete të lidhura me to 0 0 0 210

73 Kërkime-aplikime eksperimentale     
74 aktivitete të tjera profesionale 4,982 6,382 30,358 370,620

L administrimi publik dhe i mbrojtjes, 
sigurimi shoqëror i detyruar 0 0 0 0

75 administrimi publik dhe i mbrojtjes, 
sigurimi shoqëror i detyruar     

M arsimi 210 289 21,253 23,598
80 arsimi 210 289 21,253 23,598
N Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 2,132 2,132 14,821 20,819
85 Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale 2,132 2,132 14,821 20,819

O aktivitete të tjera të shërbimit 
social dhe individual 78,012 69,860 330,851 350,812

90
Pastrimi, heqja e mbeturinave, 
trajtimi i hedhurinave dhe 
aktivitete të tjera të ngjashme

200 1,318 200 1,834

91 aktivitete të organizatave të 
ndryshme shoqërore 70,792 59,397 59,039 71,982

92 aktivitete dëfrimi, kulturore dhe sportive 6,756 8,965 271,433 276,646
93 aktivitete të shërbimeve personale 266 180 180 351
P Shërbime në shtëpi 0 0 0 0
95 Shërbime në shtëpi     

96
aktivitete të prodhimit të mallrave 
të pandryshuar të familieve 
private për përdorimin e vet

    

97
aktivitete të prodhimit të shërbimeve 
të pandryshuara të familieve 
private për përdorimin e vet

    

Q aktivitete të organizmave ndërkombëtarë 0 0 0 0
99 aktivitete të organizmave ndërkombëtarë     
 Na 44,100 44,100 44,100 44,100
Total  15918472.668058 19,255,005 31210457.555887 37,708,160
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ShëNIME

*argita Frashëri: Përgjegjëse e Zyrës së Bilancit të Pagesave, Departamenti 
i Statistikës.

1 razin, a. : FDI flows, a critical look, NBEr reporter Spring 2002.
2 UNITED NaTION, World Investment report, 1992.
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PërMBLEDhjE 

Nga përpunimi i opinioneve të të intervistuarve për treguesit e aktivitetit 
kreditues dhe depozitues gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2006, rezulton 
se:

aKTIVITETI DEPOZITUES
• Specialistët e bankave tregtare konsiderojnë më të mirë performancën 

e aktivitetit depozitues gjatë pjesës së parë të vitit 2006, krahasuar me 
gjashtë muaj më parë.

• Në pjesën më të madhe të bankave tregtare plani për depozitat është 
realizuar në masën 50-100 për qind, si për ato në lekë ashtu dhe për 
ato në valutë. Sipas specialistëve të këtyre bankave, depozitimi në lekë 
ka qenë më i suksesshëm.

• realizimi i objektivave të pranimit të depozitave në lekë dhe në valutë 
është ndihmuar më së shumti nga shkalla e lartë e besimit ndaj bankës 
dhe nga cilësia e lartë e shërbimit. Në veçanti opinioni i specialistëve 
është se:

• ndihet rritja e konkurrencës në tregun bankar;
• nivelet aktuale të normave të interesit në lekë, ndonëse kanë qenë në 

ulje të vazhdueshme gjatë viteve të fundit, cilësohen normale; 
• tendenca në rritje e normave të interesit në valutë ka ndihmuar 

depozitimin në valutë.  
• Specialistët presin një aktivitet depozitues në rritje për gjashtëmujorin e 

dytë të vitit 2006. Pritjet janë më optimiste për depozitimin në valutë. 
• Nuk ka një tendencë të qartë të pritjeve për normat e interesit në lekë. 

Megjithatë, indeksi i besimit të pritjeve për normat e interesit në lekë 
tregon një rritje1. Numri më i madh i specialistëve parashikon rritje të 
interesave në valutë ndërsa priten të ruhen edhe nivelet aktuale.  

• Një pjesë e konsiderueshme e specialistëve pohojnë se: 
• politika monetare e Bankës së Shqipërisë dhe interesat e përcaktuar në 

ankandet e repove ndikojnë normat e depozitave në lekë; 
• Banka e Shqipërisë me ndërhyrjet e saj në tregun bankar është 

efektive;
• diferenca e interesave lek-valutë ndikon në ndryshimin e preferencës 

për depozitat në lekë apo valutë.

aKTIVITETI KrEDITUES
• Niveli mesatar i realizimit të planit për kredinë është rreth 71 për qind, 

duke pësuar rënie krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit 2005. 
I ndarë sipas monedhës, vihet re se niveli i realizimit të planit për 

VrOjTIMI I aKTIVITETIT DEPOZITUES DhE KrEDITUES 
gjaTë PErIUDhëS jaNar- QErShOr 2006*
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kredinë në lekë (79  për qind) është më i lartë se sa niveli i realizimit 
të planit për kredinë në valutë (64 për qind). Kjo diferencë mendohet 
të ketë ardhur si pasojë e përshpejtimit më të madh të kredisë në lekë 
si dhe e konkurrencës së lartë që ka tregu i kredisë në valutë.

• Madhësia e tregut joformal është zvogëluar më tej, krahasuar me 
gjashtë muaj më parë.

• rreziku i procesit të kredidhënies konsiderohet i pandryshuar dhe 
pritet të qëndrojë në të njëjtat nivele edhe gjatë gjashtëmujorit të 
ardhshëm.

• Bankat kanë rritur kreditimin për individët dhe biznesin e vogël. Ky fakt 
vihet re në produktet e reja që bankat po prezantojnë, në përgjigje të 
kërkesave të këtyre dy grupeve. 

• Sipas opinioneve të të intervistuarve, për të ardhmen pritet: 
• rritje e aktivitetit kreditues dhe, në veçanti, e kredisë për bizneset;
• rritje më e theksuar e kreditimit në lekë në krahasim me atë në 

valutë;
• qëndrueshmëri e normave të interesit të kredisë në lekë dhe rritje e 

normave të interesit të kredisë në valutë;
• ruajtje e preferencës për kreditimin e sektorit të tregtisë. 

PrITShMërITë Për INFLaCIONIN

• Për gjashtëmujorin e dytë të vitit, pjesa më e madhe e specialistëve pret 
një inflacion të qëndrueshëm, madje dhe ulje të tij. Këto pritje bazohen 
në besimin se Banka e Shqipërisë do të marrë masat e duhura për të 
ruajtur një stabilitet çmimesh. 

• Pritjet për rritje të inflacionit bazohen kryesisht në rritjen e shpenzimeve 
qeveritare në pjesën e dytë të vitit, në reflektimin e rritjes së çmimit 
të naftës dhe të energjisë elektrike si dhe në rritjen e shpejtë të 
kreditimit.  

aNaLIZa E Të DhëNaVE Të VrOjTIMIT Për gjaShTëMUjOrIN E Parë 
Të VITIT 2006

gjatë muajit qershor u krye vrojtimi mbi aktivitetin depozitues dhe 
kreditues pranë bankave të nivelit të dytë, për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2006. Ky vrojtim ka për qëllim të mbledhë opinionet e specialistëve mbi 
zhvillimet më të fundit të aktivitetit kreditues dhe depozitues. Në vrojtimin e 
muajit korrik 2006, janë përfshirë opinionet e rreth 95 specialistëve si në 
fushën e depozitimit ashtu dhe në atë të kredisë. Pjesëmarrja e specialistëve 
është rreth 34 për qind më e lartë se në vrojtimin e kaluar. rritja e numrit të 
pjesëmarrësve i kushtohet hyrjes së raiffeisen Bank në tregun e kredidhënies 
si dhe zgjerimit të rrjetit të sistemit bankar në të gjithë vendin. grumbullimi 
më i madh i opinioneve ka ofruar mundësi më të mira për nxjerrjen e 
përfundimeve. Të intervistuarit kanë një përvojë mesatare rreth 4.5 vjet në 
bankë. 
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I. aKTIVITETI DEPOZITUES2 

rreth 70 për qind e përfaqësuesve të bankave 
tregtare cilësojnë si më të mirë aktivitetin depozitues 
gjatë pjesës së parë të vitit 2006, krahasuar me një 
gjashtëmujor më parë. Pjesa tjetër e të intervistuarve 
janë shprehur për një ecuri të aktivitetit depozitues, 
jo të ndryshme nga një gjashtëmujor më parë. 

Ecuria e planit të realizimit të depozitave për 
këtë gjashtëmujor nuk paraqet ndryshim nga ajo 
e një gjashtëmujori më parë. rreth 64 për qind 
e specialistëve të depozitave janë shprehur se, 
gjatë periudhës së vrojtuar, plani për depozitat 
është realizuar në masën 50-100 për qind, si për 
depozitat në lekë ashtu dhe për ato në valutë. Pozitiv 
është fakti se pjesa tjetër e specialistëve shprehen 
për tejkalim plani mbi 100 për qind dhe shumë pak 
prej tyre shprehen për realizim të planit deri në 50 
për qind. Nisur nga përgjigjet e të intervistuarve, 
depozitimi në lekë paraqitet më i suksesshëm se sa 
depozitimi në valutë, përgjatë gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2006.

Të dhënat mbi aktivitetin depozitues gjatë pjesës 
së parë të vitit 2006, janë në favor të depozitimit në 
valutë. ritmet e rritjeve vjetore për të dyja llojet e 
depozitave, kanë qenë në ulje gjatë kësaj periudhe 
të vitit. gjithsesi, ritmi vjetor i rritjes së depozitave 
në valutë mbetet më i lartë se ritmi i rritjes vjetore të 
depozitave në lekë.  

Besimi ndaj bankës si dhe cilësia e lartë e 
shërbimit ndaj klientëve vazhdojnë të renditen si 
arsyet kryesore që i kanë tërhequr depozituesit drejt 
bankave tregtare. Shkalla e lartë e konkurrencës si 
dhe interesat konkurrues janë gjithashtu dy faktorë 
të tjerë të rëndësishëm që kanë ndikuar në aktivitetin 
depozitues. Faktikisht, një bankë e re i është shtuar 
sistemit bankar, ndërsa banka të tjera tregtare 
kanë rritur numrin e degëve në Shqipëri, duke rritur 
konkurrencën në tregun bankar. Niveli i lartë i të 
ardhurave nga emigracioni dhe tendenca rritëse 
e interesave në valutë, konsiderohen si faktorë që 
kanë ndihmuar në ecurinë pozitive të depozitimit në 
valutë.

rreth 62 për qind e specialistëve shprehen se 
niveli aktual i normave të interesit të depozitave në 
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lekë është normal. rreth 32 për qind e tyre e kanë 
konsideruar të ulët nivelin aktual të normave të 
interesit në lekë (25 për qind në vrojtimin e kaluar). 
Nga një përqindje e vogël e të intervistuarve niveli i 
interesave në lekë vlerësohet i lartë. 

Tendenca e normave të interesit në lekë ka qenë në 
ulje gjatë pjesës së parë të vitit. E kundërta ka ndodhur 
me normat e interesit në valutë, usd dhe euro. rritja 
e normave të interesit në valutë ka pasqyruar rritjen e 
normave të interesit nga Federal reserve dhe Banka 
Qendrore Evropiane gjatë kësaj periudhe. 

Optimizmi i specialistëve mbi ecurinë e aktivitetit 
depozitues për pjesën e dytë të vitit 2006 është i lartë, 
por disi më i zbehur se në vrojtimin paraardhës. Pritjet 
janë më pozitive në rastin e depozitimit në valutë. 
rreth 72 për qind e tyre presin rritje të depozitimit 
në valutë ndërsa pjesa tjetër nuk pret ndryshime. 
rreth 60 për qind e specialistëve, mendojnë se niveli 
i depozitimit në lekë do të jetë në rritje ndërsa pjesa 
tjetër pret një ecuri të njëjtë me gjendjen aktuale. 
Si faktor me rëndësi në përcaktimin e tendencës së 
aktivitetit depozitues specialistët evidentojnë ecurinë 
e normave të interesit. Më pas ata përmendin rritjen 
e besueshmërisë tek banka dhe cilësinë e shërbimit. 

Opinionet e specialistëve mbi të ardhmen e 
normave të interesit në lekë vazhdojnë të jenë të 
shpërndara ndërmjet të tre alternativave për rritje, 
ulje dhe pa ndryshim. Megjithatë, indeksi i besimit 
për interesat në lekë tregon një rritje të mëtejshme 
në këtë vrojtim, duke dëshmuar që ka pritje për rritje 
të normave të interesit në lekë.  

Normat e interesit në valutë priten të ruajnë 
nivelet e tyre aktuale (rreth 39 për qind) dhe të rriten 
(rreth 41 për qind). Indeksi i besimit mbi pritjet e 
interesave në valutë vazhdon të jetë pozitiv, duke 
dëshmuar që pritjet për rritje të interesave në valutë 
janë më të larta. 

Specialistët renditin politikën e bankës qendrore 
nëpërmjet interesave të repove dhe yield-in e 
bonove të thesarit, si faktorët kryesorë që ndikojnë 
tendencat e ardhshme të normave të depozitave. 
Ndjekja e një politike konkurruese pas hulumtimit të 
normave në tregun ndërbankar vazhdon të jetë një 
faktor tjetër me rëndësi. 
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Mesatarisht, mbi 70 për qind e specialistëve të intervistuar pohojnë se: 

• politika monetare e Bankës së Shqipërisë dhe interesat e përcaktuar 
në ankandet e repove, ndikojnë normat e depozitave në lekë; 

• diferenca e interesave lek-valutë ndikon në ndryshimin e preferencës 
për depozitat në lekë apo në valutë; 

• Banka e Shqipërisë është efektive me ndërhyrjet e saj në tregun 
bankar.

II. aKTIVITETI KrEDITUES 

Sipas opinioneve të specialistëve, niveli mesatar i realizimit të planit është 
rreth 71 për qind ose 10 pikë përqindjeje më i ulët gjatë pjesës së parë të vitit, 
krahasuar më gjashtë muaj më parë. E ndarë sipas monedhës së akordimit të 
kredisë vihet re, se niveli i realizimit të planit për kredinë në lekë (79 për qind) 
është ndjeshëm më i lartë se sa realizimi i planit të kredisë në valutë (64 për 
qind). Kjo diferencë mendohet të ketë ardhur si pasojë e përshpejtimit më të 
madh të kredisë në lekë si dhe i konkurrencës të lartë që ka tregu i kredisë në 
valutë. Sikurse është evidentuar edhe nga të dhënat zyrtare, kredia në lekë po 
paraqet ritme rritjeje më të larta se ajo në valutë. Po kështu edhe treguesi i 
konkurrencës3 dëshmon se tregu i kredisë në lekë është më shumë i dominuar 
krahasuar më atë në valutë. Konkurrenca e lartë e kredisë në valutë e bën 
më të vështirë realizimin e planit për bankat. Krahas konkurrencës në treg 
si faktor tjetër që ka ndikuar mbi mosrealizimin e planit të kredisë renditet 
edhe kërkesa më e ulët e ekonomisë për mjete monetare. Një fakt i tillë 
tregon se pritjet e bankierëve për kërkesën e ekonomisë për kredi ishin të 
mbivlerësuara. 

Krahasuar me një vit më parë vihet re një përmbysje e preferencave të 
bankave për kreditim, ku biznesi i madh dominonte klientelën e bankave 
për kredi. Nga ecuria e kreditimit për gjashtëmujorin e parë të vitit 2006, 

vihet re se individët dhe biznesi i vogël kanë qenë 
grupet më të kredituara. Segmentet e tregut që më 
parë ishin lënë mënjanë, duket të jenë bërë pjesa 
kryesore e strategjive të bankave për të mbajtur dhe 
rritur pjesën e tyre në tregun e kredidhënies. 

arsyet që kanë ndikuar pozitivisht ecurinë 
e kreditimit sipas bankierëve janë forcimi i 
marrëdhënieve bankë - klientë dhe situata e 
qëndrueshme dhe e favorshme makroekonomike. 
gjithsesi, duhet thënë se niveli mesatar i realizimit të 
planit të kredisë ndikohet ndjeshëm nga planifikimet 
e bankave, të cilat mund të jenë më optimiste se sa 
realiteti.  

  
rreziku i procesit të kredidhënies vlerësohet të 

ketë rënë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2006. 
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Përqindja e opinioneve për një rrezik të pandryshuar 
ka mbetur pothuajse e njëjtë me atë të vrojtimit 
paraardhës, ndërkohë që vihet re një rritje e 
ndjeshme e saj në rastin e rënies së rrezikut. Forcimi 
i procedurave të kontrollit të rrezikut të kredisë nga 
vetë bankat, forcimi i marrëdhënieve të bankave me 
klientët, rritja e formalizimit të ekonomisë shqiptare, 
ndërgjegjësimi i klientëve të bankave, si dhe rritja e 
profesionalizmit të stafit të bankave rradhiten si arsyet 
kryesore për ruajtjen në nivele të pandryshuara ose 
më të ulta të rrezikut të kredisë. 

Për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2006, specialistët 
(61 për qind) presin nivele të njëjta të rrezikut të 
kredisë. gjithsesi, vlera negative e indeksit për të 
ardhmen e rrezikut të kredisë, dëshmon se numri i 
atyre që besojnë në rënie të rrezikut të kredidhënies 
është më i lartë se numri i atyre që presin të 
kundërtën. Krahasuar me vrojtimin e muajit dhjetor 
2005, indeksi i rrezikut për të ardhmen paraqet rritje. 
Opinionet për ulje të rrezikut mbështeten kryesisht 
në njohjen më nga afër të klientelës, mundësinë 
për hapjen e zyrës së informacionit të kredisë, si 
dhe në përpjekjet për përmirësimin e funksionimit 
të institucioneve shtetërore si Zyra e regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Përmbarimit etj..  

Si mangësi kryesore të bizneseve kur aplikojnë 
për kredi, bankat kanë nënvizuar “argumente 
të pamjaftueshme për marrjen e kredisë”. Edhe 
gjashtë muaj më parë, ky faktor është vlerësuar si 
mangësia kryesore. Krahasuar me një vrojtim më 
parë, mungesa e aftësive administruese të bizneseve 
aplikuese për kredi, vlerësohet si një faktor me 
rëndësi në rritje. Edhe në këtë vrojtim nuk mbeten 
pa u përmendur problemet që sjell mungesa e Zyrës së rregjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme apo problemet me legalizimin dhe regjistrimin e pronave. 

Madhësia e tregut joformal paraqitet me rënie krahasuar me gjashtë muaj 
më parë. rënia e mëtejshme e indeksit për këtë tregues tregon që numri i 
atyre që besojnë se madhësia e këtij tregu është në rritje kundrejt mendimeve 
opozitare, vazhdon të jetë në rënie. Zgjerimi dhe thellimi i produkteve të 
sistemit bankar ka krijuar më shumë hapësira që bizneset t’i drejtohen tregut 
zyrtar të kredisë, për të mbështetur financiarisht aktivitetin e tyre. Po kështu, 
lufta e nisur kundër aktiviteteve informale, në përgjithësi, duket të ketë ndikuar 
edhe mbi tregun jozyrtar të kredidhënies.  

Shpërndarja sektoriale e kredisë në këtë vrojtim nuk ka paraqitur ndryshime 
të rëndësishme. Sektori i tregtisë edhe pse ka pasqyruar rënie në nivelin e 
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preferencës krahasuar me gjashtëmujorin e parë, vazhdon të mbetet sektori 
më i preferuar për kreditim. Bankat synojnë të angazhohen në të ardhmen 
në këtë sektor si një nga sektorët më fitimprurës të ekonomisë. Krahasuar me 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2005, vihet re rritja e preferencës së bankave 
për të kredituar sektorin e ndërtimit. Ndërkohë që preferencat për kreditimin 
e sektorëve të industrisë dhe të shërbimeve paraqiten në nivele të përafërta si 
dhe gjashtë muaj më parë. Sektorët e bujqësisë dhe të transportit vazhdojnë 
të jenë larg planeve afatshkurtra për kreditim të bankave. 

Të gjithë të intervistuarit shprehen optimistë për të ardhmen e aktivitetit 
kreditues në përgjithësi, ku prioritet do t’i jepet rritjes së kredisë për bizneset. 
Pritet që bankat të zgjerojnë aktivitetin kreditues, si në lekë ashtu edhe në 
valutë. rritja e kredisë në valutë, ashtu sikurse edhe gjashtë muaj më parë, 
duket jo shumë e sigurtë. 

Normat e interesit për kreditë në lekë vlerësohen më të ulëta për të gjitha 
grupet e klientelës. Në ndryshim nga gjashtëmujori i dytë i vitit 2005, norma 
e interesit të kredisë konsumatore ka pasqyruar rënie.

Për të ardhmen, pjesa më e madhe e të intervistuarve mendojnë se interesat 
e kredisë në lekë do të mbeten të pandryshuar. Krahasuar me vrojtimin 
paraardhës kemi një rënie të theksuar të opinioneve që parashikojnë uljen 
e normave të interesit të kredisë në lekë. Opinionet për rritjen e normave të 
interesit të kredisë në lekë, gjithashtu janë forcuar. 

Normat e interesit në valutë në gjashtëmujorin e 
parë të vitit 2006, kanë pasqyruar rënie për individët 
ndërkohë që normat e interesit për bizneset (si për 
korporatat ashtu edhe për bizneset) kanë shënuar 
kryesisht rritje. Ecuria e normave të interesit në 
valutë, mendohet të jetë bazuar kryesisht në ecurinë 
e normave të interesit të tregjeve ndërkombëtare 
dhe në veçanti, në rritjen e normës bazë të interesit 
për dy monedhat kryesore, euro dhe usd. 

Për normat e interesit në valutë, vlera pozitive e 
indeksit pasqyron pritjet për një rritje të tyre. Në këtë 
vrojtim është rritur ndjeshëm numri i intervistuesve, 
të cilët presin që normat e interesit për kredinë në 
valutë të rriten. Kjo ecuri ndikohet nga zhvillimet më 
të fundit në tregjet ndërkombëtare. 

III. PrITjET Për INFLaCIONIN

Në vrojtimin e kaluar një pjesë e mirë e të intervistuarve prisnin një inflacion 
rreth nivelit 3 për qind. Inflacioni mesatar për gjashtëmujorin e parë të vitit, 
rezultoi në nivelin 2 për qind. Ndërkohë, për gjashtëmujorin e ardhshëm rreth 
54 për qind e specialistëve presin që inflacioni të qëndrojë në nivele të njëjta 
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me pjesën e parë të vitit. rreth 33 për qind e tyre 
parashikojnë rritje të nivelit të inflacionit. Opinionet 
për një inflacion të qëndrueshëm apo dhe ulje të tij, 
nisen nga besimi se Banka e Shqipërisë do të marrë 
masat e duhura për të ruajtur një stabilitet çmimesh. 
Ndërsa pritjet për rritje të inflacionit bazohen 
kryesisht në rritjen e shpenzimeve qeveritare në 
pjesën e dytë të vitit, reflektimin e rritjes së çmimit të 
naftës dhe të energjisë elektrike si dhe nga rritjen e 
shpejtë e kreditimit.  
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aNEKS

aKTIVITETI DEPOZITUES
Tabelat e mëposhtme paraqesin të dhëna mbi informacionin e marrë nga 

vrojtimi për aktivitetin depozitues pranë bankave tregtare çdo gjashtëmujor të 
vitit, gjatë periudhës 2002-2006. 

Pyetja: Cila është masa e realizimit të objektivave të bankës/degës tuaj (krahasuar 
me parashikimin për ta në planin gjashtëmujor), për pranimin e depozitave në lekë? 
(në përqindje.)

  Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
0 – 50% 7.3 7.3 7 9.4 14.3 13 10
50 – 100% 54.5 36.4 35.1 48.4 59.5 63 64.4
Mbi 100% 38.2 56.4 57.9 42.2 26.2 24 25.6
Niveli mesatar 90.4 99.6 100.5 91.4 81.0 80.7 82.8

Pyetja: Cila është masa e realizimit të objektivave të bankës/degës tuaj (krahasuar 
me parashikimin për ta në planin gjashtëmujor), për pranimin e depozitave në valutë? 
(në përqindje.)

 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
0 – 50% 17.6 11.3 10.7 20.3 14.5 12 16.9
50 – 100% 54.9 60.4 50.5 53.1 65.1 60 61.8
Mbi 100% 27.5 28.3 39.3 26.6 20.5 28 21.3
Niveli mesatar 80.0 83.5 89.7 78.1 78.0 83.2 77.2

Pyetja: Si e parashikoni ecurinë e depozitave në lekë për gjashtë muajt e ardhshëm? 
(në përqindje.)

 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Në rritje 92.7 84.5 57.1 57.14 64.6 64 58.9
Në rënie 0 0 16.1 6.5 9.8 6 2.1
E pandryshuar 5.5 15.5 25 36.5 22.0 28 35.8

Pyetja. Si e parashikoni ecurinë e depozitave në valutë për gjashtë muajt e 
ardhshëm? (në përqindje.)

 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Në rritje 60.8 51.0 46.2 55.6 75.6 77 71.7
Në rënie 5.9 10.2 15.4 4.8 3.7 3 1.1
E pandryshuar 25.5 38.8 30.8 39.7 18.3 15 21.7

Indeksi i besimit për ecurinë e depozitave në lekë dhe në valutë për gjashtëmujorin e ardhshëm.
 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Indeksi lekë 92.7 84.5 41 50.8 54.9 58.2 56.8
Indeksi valutë 54.9 40.8 30.8 50.8 71.9 74.2 70.6

Pyetja. Si e parashikoni ecurinë e normës së interesit për depozitat në lekë për 
gjashtë muajt e ardhshëm? (në përqindje.)

 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Në rritje 36.4 5.7 18.5 10.94 7.23 24 35.2
Në rënie 7.3 49.1 57.4 48.44 49.40 30 20.9
E pandryshuar 50.9 45.3 20.4 40.63 32.53 44 40.7
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Pyetja. Si e parashikoni ecurinë e normës së interesit për depozitat në valutë për 
gjashtë muajt e ardhshëm? (në përqindje.)
 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor›04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Në rritje 21.0 12.8 13.7 40.3 42.2 41 40.7
Në rënie 9.0 14.9 21.6 17.7 13.3 8 11.6
E pandryshuar 69.9 72.3 56.9 41.9 38.6 45 39.5

Indeksi i besimit për ecurinë e interesave në lekë dhe në valutë për gjashtëmujorin e ardhshëm.
 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Indeksi lekë 29.1 -43.4 -38.9 -37.5 -42.2 -6.3 14.3
Indeksi valutë 12.0 -2.1 -7.9 22.6 28.9 32.8 29.1

aKTIVITETI KrEDITUES
Tabelat e mëposhtme paraqesin të dhëna mbi informacionin e marrë nga 

vrojtimi për aktivitetin kreditues pranë bankave tregtare çdo gjashtëmujor të 
vitit, gjatë periudhës 2002-2006.

Pyetja. Duke pasur parasysh grupet e mëposhtme, identifikoni, grupet që kanë 
përfituar më shumë kredi nga banka juaj gjatë gjashtëmujorit aktual. (në përqindje.)
 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Biznesi i mesëm 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.9
Biznesi i madh 1.6 1.3 1.5 1.5 1.9 1.8 2.2
Biznesi  i vogël 2 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9
Individët 1.7 1.6 1.5

Pyetja. Si e vlerësoni realizimin e kredisë në lekë të dhënë nga banka (fondacioni) 
juaj gjatë gjashtëmujorit aktual, në krahasim me nivelin e kredisë së parashikuar në 
planin e biznesit të bankës tuaj për këtë periudhë? (në përqindje.)
 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
0 0 0 0 2.7 4.3 1.5
0-50 0 6.9 3 8.1 20 5.8 17.6
50-100 32.1 41.4 48.5 45.9 54.3 47.1 49.5
100 42.9 24.1 24.2 16.2 5.71 25 14.3
Mbi 100 25 27.6 24.2 27 15.7 20.6 18.7
Mesatare (në %) 98.2 91.4 91.7 86.5 71.1 87.5 79.1

Pyetja. Si e konsideroni rrezikun aktual të kredisë në Shqipëri krahasuar me atë të një 
gjashtëmujori më parë? (në përqindje.)
 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Më i lartë 10.7 17.2 11.1 7.9 11.6 26.1 22.2
I njëjtë 78.6 58.6 72.2 68.4 60.9 59.4 55.6
Më i ulët 10.7 24.1 16.7 23.7 27.5 14.5 22.2
Indeksi 0 -6.9 -5.6 -15.8 -15.9 11.6 0

Pyetja. Si mendoni se do të jetë rreziku i kredisë për gjashtëmujorin e ardhshëm, 
krahasuar me rrezikun aktual? (në përqindje.)

Qershor ‘03 Dhjetor ‘03 Qershor ‘04 Qershor ‘05 Dhjetor ‘05 Qershor ‘06 Dhjetor ‘06
Më i lartë 10.7 13.8 16.2 10 10 9 15.2
I njëjtë 64.3 58.6 64.9 80 68.6 77.6 61.9
Më i ulët 25 27.6 18.9 10 21.4 13.4 22.8
Indeksi -14.3 -13.8 -2.7 0 -11.4 -4.5 -7.6
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Pyetja. Ndër problemet e paraqitura më poshtë identifikoni elementet që frenojnë 
procesin e kreditimit të  bizneseve gjatë gjashtëmujorit aktual, duke i rradhitur sipas 
rëndësisë (më i rëndësishmi (�) deri tek ai më pak i rëndësishmi (7)). (nivel mesatar 
rëndësie.)

 Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06

argumente të pamjaftueshme 3.3 2.9 2.7 3.6 3.02 2.9 2.6
Paraqitja e bilanceve joreale 2.9 4.1 3.2 3.3 2.8 3.2 3.1
Mungesa e kulturës në 
marrëdhëniet bankë-klient 3.3 2.6 3.6 2.8 3.5 3.5 3.8

Mangësi në planet e biznesit 3.5 3.5 3.7 3.8 3.5 3.5 3.4
Mosnjohja e legjislacionit që 
lidhet me aktivitetin e biznesit 5.1 4.9 4.9 4.6 4.6 4.6 4.5

Mungesa e aftësive për 
administrimin e biznesit 4.0 3.7 3.8 3.7 4.4 4.4 3.9

Të tjera* 5.2 5.4 5.3 5.5 5.4 5 5.9

Pyetja. Madhësia e tregut jozyrtar të kredisë në gjashtëmujorin aktual krahasuar me 
gjashtëmujorin e mëparshëm është: (në përqindje.)

Dhjetor’02 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Më e lartë 44.4 81.5 55.9 64.7 70.3 63.1 62.8
E njëjtë 40.7 14.8 32.3 29.4 21.9 21.5 24.4
Më e ulët 14.8 3.7 11.7 5.9 7.8 15.4 12.8
Indeksi 29.6 77.8 44.1 58.8 62.5 47.7 50

Pyetja. Ndër sektorët ekonomikë të paraqitur më poshtë, identifikoni ata që i 
konsideroni ju më fitimprurës për t’u angazhuar në kredidhënie në gjashtë muajt e 
ardhshëm, duke i rradhitur sipas rëndësisë (ai më i preferuar në (�) deri tek ai më 
pak i preferuar (6)). (nivel mesatar rëndësie.)
 Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Tregti 1.7 2.1 1.7 1.7 1.7 2.0
Industri 2.6 2.4 2.7 2.8 3.2 3.0
Ndërtim 2.9 2.9 2.8 3.1 2.7 2.6
Shërbime 3.2 3.1 2.8 2.9 3.1 3.0
Bujqësi 5.9 5.4 5.6 5.1 5.2 5.4
Transport 4.6 4.4 4.3 4.7 4.7 4.8

Pyetja.  Si e parashikoni ritmin e aktivitetit kreditues në lekë për gjashtëmujorin e 
ardhshëm? (në përqindje.)

Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Më të lartë 57.7 51.4 62.5 83.3 79.1 85.7
Të njëjtë 34.6 34.3 30 15.3 17.9 14.3
Më të ulët 7.7 14.3 7.5 1.4 2.9  
Indeksi 50 37.1 55 81.9 76.1 85.7

Pyetja. Si e parashikoni ritmin e aktivitetit kreditues në valutë për gjashtëmujorin e 
ardhshëm? (në përqindje.)

Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Më të lartë 77.8 79.4 71.1 53.1 45.9 48.8
Të njëjtë 22.2 17.6 26.3 29.7 47.5 41.8
Më të ulët 0 2.9 2.6 17.2 6.6 9.3
Indeksi 77.8 76.5 68.4 35.9 39.4 39.5
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Pyetja. Në gjashtë muajt e ardhshëm, prisni që norma e interesit të kredisë në lekë të 
jetë: (në përqindje.)

Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Më e lartë 17.9  2.8 10 2.8 7.1
E njëjtë 53.6 44.4 38.9 27.5 29.2 45.7
Më e ulët 28.6 55.6 58.3 62.5 68.1 47.1
Indeksi -10.7 -55.6 -55.6 -52.5 -65.3 -40

Pyetja. Në gjashtë muajt e ardhshëm, prisni që norma e interesit të kredisë në valutë 
të jetë: (në përqindje.)

Qershor’03 Dhjetor’03 Qershor’04 Qershor’05 Dhjetor’05 Qershor’06
Më e lartë 3.6 3.8 2.78 15.4 6.3 17.9
E njëjtë 46.4 69.2 55.6 58.9 67.2 59.7
Më e ulët 50 26.9 41.7 25.6 26.6 22.4
Indeksi -46.4 -23.1 -38.9 -10.3 -20.3 -4.5

Pyetja. Si ka qenë ecuria e normave të interesit për grupet e mëposhtme gjatë 
gjashtëmujorit aktual? (në përqindje.)

Dhjetor 2005 Qershor 2006
Pasuri të paluajtshme

Lek USD EUrO Lek USD+Euro
Në rritje 22.0 28.6 18.4 14.0 16.7
Në rënie 33.9 11.9 14.3 68.0 44.4
Njëlloj 44.1 54.8 63.3 18.0 33.3
Indeksi -11.9 16.7 4.1 -54.0 -27.7

Konsumatore
Lek USD EUrO Lek USD

Në rritje 25.5 26.3 19.1 9.1 11.7
Në rënie 23.6 7.9 9.5 45.4 23.5
Njëlloj 50.9 63.2 71.4 40.9 64.7
Indeksi 1.8 18.4 9.5 -54.0 -27.7

SME
Lek USD EUrO Lek USD

Në rritje 19.6 27.3 17.4 4.8 31.6
Në rënie 33.3 18.2 21.7 57.1 26.3
Njëlloj 47.1 50.0 60.9 33.3 36.8
Indeksi -13.7 9.1 -4.3 -52.4 5.3

Korporatat
Lek USD EUrO Lek USD

Në rritje 15.6 27.5 19.5 5.3 27.8
Në rënie 37.8 22.5 26.8 42.1 27.8
Njëlloj 46.7 50.0 53.6 47.4 38.9
Indeksi -22.2 5.0 -7.3 -36.8 0.0

Shënim: Indekset janë ndërtuar si diferencë e alternativës pozitive me 
alternativën negative. 
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ShëNIME

*Eriona Suljoti: Përgjegjëse, Zyra e Çështjeve Monetare, Departamenti i 
Politikës Monetare.

Klodiana Istrefi: Kryespecialiste, Departamenti i Politikës Monetare.
1 Indeksi ndërtohet duke bërë diferencën e alternativës në rritje me 

alternativën në ulje.
2 Shkalla e përgjigjes së pyetjeve ishte rreth 97 për qind.
3 I matur sipas treguesit N të konkurrencës, për 5 bankat më aktive në 

tregun e kredisë. 
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BaNKa E ShQIPërISë Në harKUN KOhOr 
PrILL-QErShOr 2006

Në datë 13 prill 2006, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, 
u takua me homologun e tij, Presidentin e Bankës Kombëtare të Polonisë, z. 
Leszek Balcerowicz. Zoti Fullani prezantoi përpara anëtarëve të Komitetit të 
Politikës Monetare dhe Këshillit Drejtues të kësaj banke, regjimin e politikës 
monetare që zbatohet në Shqipëri. ai foli gjithashtu edhe për zhvillimet më 
të fundit në ekonominë tonë dhe për përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për 
të mbajtur nën kontroll inflacionin. Më pas, takimi i përbashkët midis dy 
drejtuesve u fokusua në fushat specifike ku do të përqëndrohet bashkëpunimi 
dypalësh në të ardhmen, i cili do t’i ofrojë Bankës së Shqipërisë përvojën 
e Bankës Kombëtare të Polonisë në procesin e integrimit evropian, si dhe 
asistencë mbi fusha specifike si  mbikëqyrja bankare dhe  politika monetare.

Në datë 28 prill 2006, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me FSVC-në 
(Financial Services Volunteer Corps - Korpusi i Vullnetarëve për Shërbimet 
Financiare) dhe me USaID-in (United States agency for International Development 
- agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar) organizoi një 
tryezë të rrumbullakët diskutimi mbi krijimin e Zyrës së Informacionit të Kredive 
në Shqipëri. Merrnin pjesë, drejtorët e bankave tregtare, ekspertët të FSVC-së, 
Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, USaID-it dhe të institucioneve 
të tjera ndërkombëtare financiare, përfaqësues të ambasadës amerikane si dhe 
ekspertë të Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë është e angazhuar që ta 
përfundojë sa më shpejt projektin e ndërtimit të Zyrës së Informacionit të Kredive, 
e cila do të ndihmojë në rritjen e mëtejshme të vëllimit të kredive dhe të cilësisë 
së tyre, si dhe do të ndikojë në reduktimin e kohës së shqyrtimit të procesit të 
kredidhënies. 

Në datat 21 - 26  prill 2006, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani dhe njëkohësisht guvernator i Shqipërisë pranë Fondit Monetar 
Ndërkombëtar, në krye të një delegacioni të Bankës së Shqipërisë, mori pjesë 
në Mbledhjen e Pranverës të grupit të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar. gjithashtu, zoti Fullani mori pjesë në mbledhjen e Komitetit 
Financiar të Fondit Monetar, si dhe në mbledhjen e Komitetit të Zhvillimit të 
Bankës Botërore. Në takimet e zhvilluara me përfaqësues dhe ekspertë të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, rezervës Federale dhe të Korpusit 
të Vullnetarëve për Shërbimet Financiare, guvernatori Fullani ka njohur 
bashkëbiseduesit e tij me zhvillimet ekonomike dhe situatën makroekonomike 
në Shqipëri, si dhe objektivat që ka ndërmarrë Banka e Shqipërisë për të 
ardhmen, sidomos lidhur me zbatimin e regjimit të inflacionit të shënjestruar. 
gjatë qëndrimit të tij në Uashington, zoti Fullani ka realizuar edhe një takim të 
veçantë me një prej guvernatorëve të Bordit të Sistemit të rezervës Federale, 
zj. Susan Bies. Në këtë takim, zonja Bies shprehu gatishmërinë e rezervës 

Vizita  e Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, z. 
Ardian Fullani në Bankën 
Kombëtare të Polonisë.

Tryezë e rrumbullakët 
diskutimi mbi krijimin e 
Zyrës së Informacionit të 
Kredive.

Mbi veprimtaritë e 
Guvernatorit të Bankës 
së Shqipërisë, z. Ardian 
Fullani gjatë zhvillimit të 
Mbledhjes së Pranverës të 
Bankës Botërore dhe Fondit 
Monetar Ndërkombëtar.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 2

qershor 2006

vëllimi 9
numër 2
qershor 2006

�22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �2�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 2

qershor 2006

vëllimi 9
numër 2
qershor 2006

�22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �2�

Federale për të vazhduar ndihmën për Bankën e Shqipërisë me asistencë 
teknike dhe me ekspertë, veçanërisht në fushën e mbikëqyrjes bankare.

Në datën 30 maj 2006, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me agjencinë 
e Sigurimit të Depozitave dhe Programin e Konvergjencës së Bankës Botërore 
organizoi seminarin teknik rajonal me temë “Çështjet e politikave financiare 
për fondet e sigurimit të depozitave në Evropën juglindore”, hotel “rogner 
Europapark”, Tiranë. Seminari mblodhi drejtues të lartë të fondeve të sigurimit 
të depozitave në rajon, politikëbërës e konsulentë nga  vende të ndryshme 
të rajonit dhe më gjerë, aktorë të tregut financiar, ekspertë financiarë dhe 
përfaqësues të institucioneve të ndryshme  ndërkombëtare, të cilat debatuan 
mbi sfidat dhe zgjidhjet konkrete në drejtim të forcimit të fondit të sigurimit të 
depozitave, dhe eksperiencën e vendeve të tyre lidhur me skemën e fondeve. Një 
tjetër pikë e veçantë e trajtuar në seminar ka qenë edhe reforma institucionale 
dhe operacionale, që skemat e sigurimit të depozitave duhet të kryejnë, për të 
përballuar ndryshimet dhe sfidat e sistemit financiar në të ardhmen.  

 

Në datë 23 qershor 2006, në vijim të intensifikimit të marrëdhënieve me 
bankat qendrore të rajonit, me ftesë të guvernatorit të Bankës Qendrore 
të Bosnje-hercegovinës, zotit Kemal Kozaric, guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, zoti ardian Fullani zhvilloi një vizitë zyrtare në Bankën Qendrore 
të Bosnje-hercegovinës. Takimi i Sarajevës shënon një hap të mëtejshëm 
në procesin e filluar të një bashkëpunimi rajonal gjithnjë e në rritje midis 
bankave qendrore. Në takimin e përbashkët, të dy guvernatorët në mënyrë 
respektive bënë një ekspoze të detajuar në lidhje me zhvillimet më të fundit 
në ekonomitë e tyre, duke i vënë një theks të veçantë arritjeve në fushën e 
stabilitetit makroekonomik, reformave të ndërmarra, zhvillimeve në sektorin 
financiar dhe stabilitetit të tij. Bashkëbiseduesit ndanë të njëjtin mendim që 
eksperiencat e nxjerra nga trajtimi i shumë problemeve specifike të një vendi, 
mund të jenë të vlefshme edhe për vendin tjetër e për rrjedhim, bashkëpunimi 
duhet intensifikuar. 

guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti ardian Fullani mori pjesë në 
mbledhjen e 76-ë vjetore të Bankës së rregullimeve Ndërkombëtare, e cila i 
zhvilloi punimet në datat 25 dhe 26 qershor 2006 në Bazel të Zvicrës. Në këtë 
takim të përvitshëm, ku morën pjesë guvernatorë të bankave qendrore dhe 
personalitete të larta të botës financiare, guvernatori Fullani zhvilloi takime të 
shumta me personalitete të larta të Bankës Qendrore Evropiane, të Bankës së 
rregullimeve Ndërkombëtare si edhe të bankave të tjera qendrore evropiane 
dhe të rajonit. Duke përfituar nga mundësitë e mëdha të këtij takimi, si dhe 
nga vetë natyra specifike e BIS, z.Fullani në prononcimet e tij insistoi në 
thithjen e një asistence teknike gjithnjë e më të kualifikuar, veçanërisht në 
fusha të tilla prioritare si në atë të politikës monetare dhe në atë të mbikëqyrjes 
bankare. Në të gjitha takimet dypalëshe dhe ato shumëpalëshe, një pikë e 
përbashkët diskutimi ka qenë zhvillimi i mëtejshëm i bashkëpunimit të Bankës 
së Shqipërisë me këto institucione. 

Seminari teknik rajonal 
“Çështjet e politikave 

financiare për fondet e 
sigurimit të depozitave në 

Evropën Juglindore”.

Takimi i Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, 
z. Ardian Fullani, me 

Guvernatorin e Bankës 
Qendrore të Bosnje - 

Hercegovinës, z. Kemal 
Kozaric.

Mbledhja e Përgjithshme 
Vjetore e Bankës 
së Rregullimeve 

Ndërkombëtare.
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Në datat 29-30 qershor 2006, me ftesë të guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, z. ardian Fullani, guvernatori i Bankës së greqisë, z. Nicholas C. 
garganas, i shoqëruar nga Drejtori i Mbikëqyrjes së Institucioneve Financiare 
dhe të Kreditit, z. Panayiotis Kyriakopoulos, zhvilloi një vizitë zyrtare dyditore 
në Shqipëri. Kjo vizitë u zhvillua në vazhdën e marrëdhënieve dypalëshe midis 
dy institucioneve, me theks  shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencës në 
fushën e mbikëqyrjes bankare. Pas trajtimit të zhvillimeve ekonomike të vendeve 
përkatëse, takimi ka vijuar me diskutimin e problemeve ekonomike të rajonit 
dhe stabilitetin i tij financiar. gjatë bisedës u theksua bashkëpunimi rajonal si 
një nga rrugët më të mira për arritjen e stabilitetit dhe të integrimit financiar. 
Në përfundim, të dy guvernatorët shprehën angazhimet e institucioneve të tyre 
për thellimin e bashkëpunimit dhe zgjerimin e shkëmbimit të eksperiencave në 
fusha të ndryshme të bankingut qendror. 

Vizitë zyrtare e Guvernatorit 
të Bankës së Greqisë, z. 
Nicholas C. Garganas në 
Bankën e Shqipërisë.
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NgjarjET jUrIDIKE, PrILL-QErShOr 2006

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 3 maj 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi, 
me vendimin nr. 32, rregulloren “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit 
dhe të komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë”. Qëllimi i 
kësaj rregulloreje është përcaktimi i kritereve dhe kushteve, që duhet të plotësojnë 
subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë për organizimin dhe për funksionimin 
e sistemeve të tyre të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit. 

TEKNOLOgjIa E INFOrMaCIONIT

Në datën 3 maj 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi, me 
vendimin nr. 34, rregulloren “Mbi funksionimin e shërbimit SWIFT në Bankën 
e Shqipërisë”. Qëllimi i kësaj rregulloreje është të sigurojë organizimin dhe 
funksionimin e mirë dhe të sigurt të shërbimit SWIFT në Bankën e Shqipërisë.

TraNSFErIM PrONëSIE

Në datën 3 maj 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi, 
vendimin nr. 33 “Për transferimin e pronësisë së 80 për qind të aksioneve në 
kapitalin aksioner të Bankës Italo-Shqiptare sh.a. nga Ministria e Financave e 
republikës së Shqipërisë dhe Capitalia s.p.a., Itali, te SanPaolo IMI s.p.a., Itali”. 
Në bazë të këtij vendimi, shoqëria SanPaolo IMI s.p.a. do të zotërojë 80 për qind 
të aksioneve të Bankës Italo-Shqiptare, ndërsa Banka Evropiane për rindërtim dhe 
Zhvillim vazhdon të zotërojë 20 për qind të kapitalit aksioner të kësaj banke. 

Në datën 24 maj 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 38 “Për miratimin e transferimit të pronësisë së 60 për qind + 
2 aksione të aksioneve në kapitalin aksioner të Bankës Kombëtare Tregtare 
sh.a., nga Kent Bank / Bayindir Bank a.s. tek Çalik-Seker Konsorsiyum yatirim 
a.s., Turqi”. Pas këtij ndryshimi, struktura e aksionerëve të Bankës Kombëtare 
Tregtare është si vijon: Çalik – Seker Konsorsiyum yatirim a.s. zotëron 60 për 
qind + 2 aksione; Banka Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim 20 për qind 
– 1 aksion; dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare 20 për qind – 1 aksion 
të kapitalit aksioner të kësaj banke.

aDMINISTrIMI I rEZErVëS VaLUTOrE

Në datën 14 qershor 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi, me vendimin nr.42, rregulloren “Mbi politikën e investimit për 
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administrimin e rezervës valutore”. Kjo rregullore përcakton objektivat, kriteret 
dhe rregullat për administrimin e rezervës valutore.

Në datën 14 qershor 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
miratoi me vendimin nr. 43, rregulloren “Mbi funksionet e strukturave drejtuese 
në procesin e  vendimmarrjes për administrimin e rezervës valutore”. Objekti 
i kësaj rregulloreje është përcaktimi i funksioneve të organeve drejtuese dhe 
njësive organizative përgjegjëse të Bankës së Shqipërisë, gjatë procesit të 
vendimmarrjes për administrimin e rezervës valutore.

BUxhETI

Në datën 28 qershor 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi, me vendimin nr. 50, rregulloren “Për hartimin dhe ndjekjen e 
zbatimit të buxhetit dhe investimeve në Bankën e Shqipërisë”. Qëllimi i kësaj 
rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i procedurave të hartimit dhe 
ndjekjes së zbatimit të buxhetit dhe investimeve të Bankës së Shqipërisë.

rEZOLUTa Të KUVENDIT Të ShQIPërISë

Në datën 8 qershor 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi 
rezolutën “Me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim-asociimit”. 
Nëpërmjet kësaj rezolute, Kuvendi i Shqipërisë përshëndet nënshkrimin e 
kësaj marrëveshjeje, duke e vlerësuar atë si një moment historik në procesin 
e integrimit evropian dhe si një kurorëzim të përpjekjeve disavjeçare të afrimit 
të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. 

Në datën 25 qershor 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi 
rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Bankës së Shqipërisë 
për vitin 2005”. Nëpërmjet kësaj rezolute, Kuvendi i Shqipërisë vlerëson 
veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë, e cila me politikën e saj monetare ka 
ndikuar në mbajtjen e inflacionit brenda objektivit të parashikuar prej 2-
4 për qind dhe në ruajtjen e stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit. 
Kuvendi inkurajon Bankën e Shqipërisë për nismat e saj për fuqizimin dhe 
qëndrueshmërinë e sistemit bankar shqiptar dhe rekomandon që t’i kushtojë 
vëmendje forcimit të pavarësisë së institucionit dhe thellimit të rolit mbikëqyrës 
e garantues të këtij sistemi. gjithashtu, Kuvendi shpreh bindjen e tij se Banka 
e Shqipërisë edhe gjatë vitit 2006, do të vazhdojë të jetë një institucion i 
përgjegjshëm, në hartimin dhe zbatimin e politikës monetare dhe në 
konsolidimin e mëtejshëm të sistemit financiar të vendit. 

MarrëVEShjE NDërKOMBëTarE

Në datën 25 prill 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
9520 “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare shtesë ndërmjet republikës 
së Shqipërisë të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Fondit të Zhvillimit 
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Shqiptar, si agjenci e zbatimit të projektit dhe Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
(KFW), të marrëveshjes së financimit të projektit “Fondi i investimeve sociale 
II””. Kjo marrëveshje parashikon një shumë huaje shtesë prej 216 mijë eurosh 
për Qeverinë Shqiptare.

Në datën 11 maj 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin nr. 
9527 “Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës së Shqipërisë 
dhe Qeverisë së republikës Italiane, për realizimin e programit për zhvillimin e 
sektorit privat, me anën e një kredie ndihmë për mbështetjen e ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme, si dhe sigurimin e asistencës teknike për to”. Marrëveshja 
dypalëshe parashikon një program për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme, për financimin e të cilit do të lëvrohet një fond prej 27.5 milionë eurosh 
në formën e kredisë ndihmë dhe 2.5 milionë eurosh si dhuratë. 

Në datën 11 maj 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9528 “Marrëveshjen financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave 
të republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe 
artigiancassa S.P.a. për programin e zhvillimit të sektorit privat, me anën e një 
kredie ndihmë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe 
sigurimin e asistencës teknike për to”. Kjo marrëveshje financiare parashikon 
një kredi prej 25 milionë eurosh për financimin e zhvillimit të sektorit privat.

Në datën 19 qershor 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9566 “Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës së 
Shqipërisë dhe Shoqatës së Industrive gjermane (BDI/IFg) që veprojnë në emër 
të kreditorëve gjermanë, për riskedulimin e borxhit të prapambetur, kundrejt 
kreditorëve gjermanë, të pagarantuar nga Qeveria Federale e gjermanisë”. 
Marrëveshja e nënshkruar përcakton kushtet për riplanifikimin e borxheve të 
prapambetura të eksportuesve gjermanë kundrejt importuesve shqiptarë (ish-
ndërmarrjet shtetërore të tregtisë së jashtme), të cilat nuk garantohen nga 
Qeveria e republikës Federale të gjermanisë. 

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 3 prill 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9507, disa ndryshime në ligjin nr. 9075 të datës 29.05.2003 “Për 
miratimin e kritereve dhe të termave kryesorë të zgjidhjes së borxhit të jashtëm 
të trashëguar të papaguar të Shqipërisë”. Ndryshimi kryesor konsiston në 
afatin e përfundimit të marrëveshjeve për zgjidhjen e borxhit të jashtëm, të 
cilat duhet të përfundojnë deri në 31 dhjetor 2007.

Në datën 18 prill 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9517 një ndryshim në ligjin nr. 7943 të datës 01.06.1995 “Për pensionet 
suplementare dhe institutet private të pensioneve”. Ky ndryshim qartëson termin 
“inspektorat”, me të cilin do të kuptohet një strukturë e Ministrisë së Financave. 

Në datën 19 prill 2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 223 
“Për pagesën e të ardhurës nga papunësia”. Qëllimi i këtij vendimi është të 
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përcaktojë kushtet dhe rregullat se kur dhe në ç’mënyrë një individ mund të 
përfitojë të ardhura nga papunësia. 

Në datën 19 prill 2006, Këshilli i Ministrave miratoi me vendimin nr. 
230, disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 194 të datës 22.04.1999 
“Për miratimin e strukturës së pagës të punonjësve mësimorë në arsimin 
parauniversitar”. Në bazë të këtij vendimi, pagat e punonjësve të sistemit të 
arsimit parauniversitar rriten mesatarisht 17 për qind, duke filluar nga data 
15 prill 2006. gjithashtu, paga e trembëdhjetë që shpërndahej në fund të vitit 
bëhet pjesë e pagës mujore të punonjësve të këtij sistemi. 

Në datën 19 prill 2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 233 “Për 
fondin e shpenzimeve të Entit rregullator të Telekomunikacioneve”. Ky vendim 
i akordon këtij enti një fond shpenzimesh prej rreth 190 milionë lekësh.

Në datën 19 prill 2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 224 “Për 
caktimin e nivelit bazë të së ardhurës nga papunësia”. Në bazë të këtij vendimi, 
niveli bazë i të ardhurave nga papunësia do të jetë 5240 lekë në muaj.

Në datën 27 prill 2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 245 “Për 
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Në bazë të këtij vendimi, 
paga bazë minimale për punonjësit, që duhet të zbatohet nga çdo person 
juridik apo fizik në shkallë vendi, është 14 mijë lekë dhe akordohet për 174 
orë punë në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës.

Në datën 27 prill 2006, Këshilli i Ministrave miratoi me vendimin nr. 239 
shfuqizimin e vendimit nr. 313 të datës 11.07.1994 “Për krijimin e degëve të 
buxhetit në rrethe”.

Në datën 10 maj 2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 267 “Për 
caktimin e ekspertëve financiarë në shoqëritë huamarrëse në administrim”. 
Në bazë të këtij vendimi, përcaktohen 5 ekspertët financiarë për kontrollin 
financiar të shoqërive huamarrëse dhe nxjerrjen e koeficientit të kthimit të 
shumave kreditorëve të shoqërive huamarrëse në administrim.

Në datën 10 maj 2006, Këshilli i Ministrave miratoi me vendimin nr. 269, 
disa ndryshime në vendimin nr. 503 të datës 30.06.2005 “Për organizimin, 
kompetencat dhe funksionimin e agjencisë së administrimit të Pasurive të 
Sekuestruara dhe të Konfiskuara”. Ky ndryshim reflektohet në strukturën e kësaj 
agjencie, e cila bëhet pjesë përbërëse e aparatit të Ministrisë së Financave. 

Në datën 22 maj 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9540, disa ndryshime në ligjin nr. 9314 të datës 11.11.2004 “Për 
privatizimin e aksioneve, pronë e Shtetit Shqiptar, të Bankës së Bashkuar të 
Shqipërisë”. Në bazë të këtij ndryshimi, privatizimi i këtyre aksioneve duhet të 
përfundojë deri në 31 dhjetor 2006. 

Në datën 22 maj 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9538, një shtesë në ligjin nr. 8560 të datës 22.12.1999 “Për procedurat 
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tatimore në republikën e Shqipërisë”. Ky ndryshim detyron organet tatimore 
të dërgojnë në regjistrin tregtar, një kopje të numrit të identifikimit si subjekt 
fiskal, brenda pesë ditëve nga hedhja e të dhënave në regjistrin kombëtar të 
tatimpaguesve. 

Në datën 24 maj 2006, Këshilli i Ministrave miratoi me vendimin nr. 314 
disa ndryshime në vendimin nr. 704 të datës 16.11.2005 “Për miratimin e 
kritereve të përfaqësimit, të përzgjedhjes, të emërimit e shkarkimit të anëtarëve 
dhe rregullat e funksionimit të Këshillit të Statistikave”. Kryetari dhe anëtarët e 
Këshillit të Statistikave shpërblehen për pjesëmarrje në mbledhje, përkatësisht 
në masën 20 për qind dhe 10 për qind të pagës së Drejtorit të Përgjithshëm 
të INSTaT-it. Kur këshilli mblidhet më shumë se një herë në muaj, anëtarët 
përfitojnë shpërblim vetëm për një mbledhje. 

Në datën 1 qershor 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9549 “Marrëveshjen e grantit të objektivit strategjik, ndërmjet Qeverisë 
së republikës së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të amerikës, për të luftuar 
korrupsionin në kuadrin e programit fillestar të vlerësimit të sfidës së mijëvjeçarit”. 
Për të ndihmuar arritjen e objektivit strategjik të parashtruar në këtë marrëveshje, 
USaID jep një grant prej 13 850 000 dollarë për Qeverinë Shqiptare. 

Në datën 5 qershor 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9533, disa ndryshime në ligjin nr. 8386 të datës 30.07.1998 “Për 
mënyrën dhe procedurat e shitjes së pasurive të personave juridikë jobankarë 
që kanë marrë hua nga publiku i gjerë”. Ndryshimi kryesor konsiston në formën 
e shitjes së pasurive të shoqërive huamarrëse, që do të realizohet nëpërmjet 
ankandit. rregullat për procedurat dhe mënyrën e realizimit të shitjes ose të 
kalimit të kredive, do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Në datën 28 qershor 2006, Këshilli i Ministrave miratoi me vendimin nr. 
430 “Planin e rishikuar të veprimit për reduktimin e ekonomisë informale 
për periudhën 2006-2009”. Ky vendim ngarkon Ministrinë e Financave, së 
bashku me institucionet e tjera përgjegjëse, të përfshijë në programin e buxhetit 
afatmesëm 2007-2009, shpenzimet për realizimin e masave të parashikuara 
për zbatimin e këtij plani. 

Në datën 28 qershor 2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 
432 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet 
buxhetore”. Në bazë të këtij vendimi, të ardhurat që institucionet buxhetore 
realizojnë nga veprimtaria e tyre kryesore dhe nga ofrimi i shërbimeve ndaj të 
tretëve, do të trajtohen si të ardhura publike dhe do të derdhen në buxhetin 
e shtetit. 

Në datën 28 qershor 2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 434 
“Për fondin e veçantë në institucionet buxhetore”. Ky vendim parashikon 
krijimin e një fondi të veçantë në institucionet buxhetore, i cili do të përdoret 
nga drejtuesit e tyre për të shpërblyer punonjësit për nevoja kulturore dhe për 
dhënie ndihmash të menjëhershme, në raste fatkeqësish dhe raste të tjera të 
kësaj natyre. 
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DrEjTIMI I BaNKëS Së ShQIPërISë
30 QErShOr 2006

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 POLITIKËS 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    Valer Miho
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 

* Përfunduar mandati i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës në datën �6 qershor 2006.
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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� �9 65, 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:  Bulevardi “Barjram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel. central:  226 699, 224 540, 222 669, 225 4�6.

�. 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. Çertifikata 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.

6. BANKA TIRANA SH.A.
Licenca nr.07, datë �2.09.�996.

LISTa E SUBjEKTEVE Të LICENCUara Nga BaNKa E 
ShQIPërISë*

* Deri në �0 qershor, 2006.
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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: 25 4� 72, 25 62 54.
Tel/Faks: 25 4� 68. 

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.

�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”.
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Drejtori:  Martin Tsvetkov BOGDANOV 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel:  25 64 2�, 25 64 24.
Tel/Faks: 25 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:  �5 87 55/56/57/58/59/60.
Tel/Faks: �5 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:   25 06 5�.
Faks:     25 06 54.
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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:  Edmond Leka
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.
Drejtor:  Arqile Goreja
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: Migena Roshaj
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.
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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”, Pallati �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.

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 “EXCHANGE 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, 

Shqiponja Spahiu.

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:  Lagja “Besëlidhja”, Pallati 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.

59. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “A.B.I. EXCHANGE” SH.P.K., TIRANË
Licenca.  Nr.79, datë �7.02.2006
Adresa:  Bulevardi “Zog I”, Godina “Zëri i Popullit”, Tiranë.
Kambistë: Ilir Doçi, Suela Dedaj
Ortakë:   Rexhep Tafaj, Artan Pulaha, Ilir Doçi (administrator)
Nr. mobile:  068 20 54 ��6
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60. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “REGENCY INTERNATIONAL CASINO TIRANA” 
SH.P.K., TIRANË
Licenca:.  Nr.80, datë 06.0�.2006
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Parku “Rinia”, Tiranë.
Kambistë: Rajmonda Lami, Florjan Lami, Bandill Molla, Suzana Aliu, Aides 

Goga, Majlinda Jupas

6�. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARBËR F” SH.P.K., TIRANË
Licenca:  Nr.8�, datë 07.0�.2006
Adresa:  Rruga “Kavajës”, Pallati �, Kati I (ish Guden) Tiranë.
Kambistë: Florina Jaho, Bukurosh Jaho
Nr. mobile:  068 22 �8 652
Nr. telefoni:  248 �84. 

62. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EURO 2006” SH.P.K., DURRËS
Licenca:  Nr.82, datë �2.04.2006
Adresa:  Lagja nr. 4, Rruga “Migjeni”, pranë Poliklinikës Qendrore, Durrës.
Kambistë: Hysni Baganaçi, Medi Dyrmishi
Nr. mobile:  068 26 �8 699
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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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