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OPINION MBI gjENdjEN E EKONOMISë Në 
TrEMUjOrIN E TrETë Të vITIT 2006

I. FjaLa E gUvErNaTOrIT

Ekonomia shqiptare është zhvilluar përgjithësisht në përputhje me 
parashikimet gjatë gjysmës së parë të vitit 2006. Ecuria e shitjeve gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit, realizimi i planit të të ardhurave buxhetore dhe 
ritmi i shpejtë i thithjes të kredisë nga sektori privat, mbështesin projeksionin 
e një rritjeje ekonomike prej 5 për qind për vitin 2006.

aktiviteti ekonomik është mbështetur nga stabiliteti makroekonomik 
dhe nga kushtet e favorshme monetare. Inflacioni i çmimeve të konsumit 
ka qëndruar në nivele të kontrolluara, duke u luhatur rreth objektivit 3 
për qind të Bankës së Shqipërisë. aktiviteti fiskal është karakterizuar nga 
një rritje e qëndrueshme e të ardhurave buxhetore përkundrejt vonesës 
në kryerjen e shpenzimeve, veçanërisht të atyre kapitale, duke prodhuar 
një suficit buxhetor gjatë kësaj periudhe. Shkëmbimet tregtare me jashtë 
janë zgjeruar më tej. Eksportet dhe importet e mallrave kanë ruajtur 
ritmet e rritjes të viteve të mëparshme, duke rezultuar në thellim të deficitit 
tregtar. Zhvillimet monetare janë karakterizuar nga një stabilitet relativ i 
treguesve, luhatje e normave të interesit rreth niveleve minimale historike, 
qëndrueshmëri e kursit të këmbimit dhe kreditim i shpejtë i ekonomisë. 
Teprica e kredisë u rrit me 38 miliardë lekë gjatë tetë muajve të parë të vitit, 
duke mbështetur rritjen e konsumit dhe të investimeve në ekonomi. Kursi 
i këmbimit të monedhës sonë kombëtare, lekut, ka qëndruar pothuajse i 
pandryshuar përgjatë gjithë periudhës.

rritja vjetore e shitjeve për gjashtëmujorin e parë ishte në nivelin 11 
për qind, duke qenë afër mesatares së regjistruar gjatë viteve të fundit. 
rritja e shitjeve është mbështetur kryesisht nga zhvillimet e tremujorit të 
parë, ndërkohë që tremujori i dytë ka regjistruar një rritje më të ngadaltë 
të shitjeve. Ky zhvillim mund të shpjegohet me përpjekjet e sektorit privat 
për të rikuperuar aktivitetin e munguar gjatë krizës energjitike të fundit 
të vitit të kaluar, në tremujorin e parë. Nga ana tjetër, edhe zhvillimet 
sektoriale të ekonomisë paraqesin një rritje ekonomike jo të njëtrajtshme 
midis sektorëve të prodhimit. Sektori i tregtisë, i cili mban peshën kryesore 
në vëllimin total të shitjeve, ka patur ritmin më të lartë të rritjes, duke dhënë 
kontributin më të madh në rritjen e shitjeve. Tendencë pozitive është vënë 
re edhe në ecurinë e shitjeve të shërbimeve të tjera, ndër të cilat spikasin 
shërbimet financiare dhe transaksionet në pasuri të paluajtshme. Ndërkohë, 
shitjet e sektorit të ndërtimit dhe të atij të transportit kanë shfaqur shenja 
ngadalësimi prej disa tremujorësh, duke zbehur një nga nxitësit historikë 
të rritjes ekonomike. Për rëndësinë që kanë këta sektorë në ekonominë e 
vendit, ecuria e tyre meriton një vëmendje të veçantë, duke qenë se ajo do 
të kushtëzojë ritmet e rritjes ekonomike në periudhën afatmesme.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

Në lëmin e politikës fiskale veçohet prania e zgjatur e një suficiti buxhetor. 
Bilanci buxhetor në fund të muajit gusht rezulton me një tepricë pozitive 
në nivelin 10.9 miliardë lekë. Megjithatë, periudha në vijim, në kushtet kur 
qeveria synon të realizojë të gjithë financimin e brendshëm të planifikuar 
(rreth 22 miliardë lekë), mbart shqetësime në lidhje me ecurinë e yield-eve të 
bonove të thesarit si dhe me ecurinë e likuiditetit në sistem. rritja e evidentuar 
kohët e fundit e ilustron më së miri shqetësimin e mësipërm. Pavarësisht 
kësaj, Banka e Shqipërisë mbetet e pandryshuar në qëndrimin e saj për të 
respektuar me rigorozitet të gjitha detyrimet ligjore dhe ato që rrjedhin nga 
marrëveshjet shumëpalëshe dhe ato dypalëshe me FMN-në dhe Ministrinë 
e Financave.

Sipas të dhënave paraprake të bilancit tregtar për gjysmën e parë të vitit 
2006, deficiti i bilancit të tregtisë së mallrave ka arritur në rreth 830 milionë 
euro apo rreth 22 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. 
Shtimi i kredisë konsumatore, i asaj për financimin e nevojave teknologjike si 
dhe qëndrueshmëria në të ardhurat nga emigracioni, përbëjnë faktorët bazë 
që ndikojnë në një kërkesë të lartë për importin e të mirave materiale. 

Inflacioni vjetor është luhatur rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë, gjatë 
tremujorit të tretë të vitit. Pasi u ngjit në nivelin 3.2 për qind në muajin korrik 
2006, ndryshimi vjetor i çmimeve të konsumit ndoqi një prirje në rënie, në dy 
muajt në vazhdim. Megjithatë, Banka e Shqipërisë ka konstatuar se presionet 
inflacioniste kanë shënuar rritje gjatë vitit 2006. Presionet inflacioniste të cilat 
ndikuan rritjen e çmimeve të konsumit gjatë gjysmës së parë të vitit, u ndjenë 
edhe gjatë tremujorit të tretë. Norma mesatare e inflacionit gjatë tremujorit të 
tretë, ishte rreth 0.5 pikë përqindjeje më e lartë se gjatë së njëjtës periudhë 
të vitit të shkuar.

Presionet vlerësohet të kenë qenë më të forta sesa për të njëjtën periudhë 
një vit më parë. Niveli mesatar i inflacionit vjetor për tremujorin e tretë të 
vitit 2006 rezultoi 2.9 për qind, kundrejt 2.4 për qind të një viti më parë. 
Ndër ngjarjet që kushtëzuan zhvillimet në inflacion vlerësohet se ato të krahut 
të ofertës janë transmetuar në mënyrë më të shpejtë e më të drejtpërdrejtë 
në nivelin e çmimeve. rritja e paralajmëruar e çmimit të energjisë elektrike, 
e aplikuar gjatë muajit gusht, si edhe rritjet në çmimet e disa mallrave të 
akcizës, prekën drejtpërdrejt nivelin e përgjithshëm të çmimeve të konsumit. 
Ndërkohë, nxitjet pro-inflacioniste kanë qenë të pranishme pothuaj gjatë 
gjithë nëntëmujorit edhe në grupin e çmimeve të karburanteve, zhvillime këto 
të kushtëzuara nga situata e tensionuar në tregun ndërkombëtar të naftës. Po 
kështu, normat vjetore të inflacionit për mallrat ushqimorë në Eurozonë dhe 
në partneret kryesorë tregtarë të Shqipërisë, kanë dëshmuar për një prirje 
rritëse të tij gjatë kësaj periudhe të vitit. Ndërsa aktiviteti kreditues në sektorin 
privat të ekonomisë ka vijuar të shënojë ritme të larta rritjeje, niveli i ulët i 
shpenzimeve buxhetore gjatë tetë muajve të parë vitit, ka ndikuar në kontrollin 
e kërkesës agregate dhe të presioneve inflacioniste.

Presionet e shtuara inflacioniste në pjesën e parë të vitit 2006, kanë çuar 
në rishikimin e qëndrimit të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. 
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Banka e Shqipërisë rriti koston e parasë në muajin korrik, duke shtuar me 
0.25 pikë përqindjeje normën bazë të interesit. Kjo lëvizje synonte sjelljen e 
kushteve monetare në përputhje me objektivin afatmesëm të inflacionit. rritja 
e normës bazë të interesit mbajti në konsideratë, ndër të tjera, hapat e shpejtë 
të zgjerimit të kredisë për ekonominë, ngushtimin e diferencës së normave të 
interesit midis lekut dhe valutës dhe pritjet për përqendrimin e shpenzimeve 
buxhetore në pjesën e mbetur të vitit. 

Qëndrimi shtrëngues i politikës monetare është reflektuar edhe në 
operacionet monetare të Bankës së Shqipërisë. Ndryshimi i normës bazë është 
zbatuar në normën e interesit të repove njëjavore për tërheqjen e likuiditetit 
të sistemit dhe në interesat e instrumenteve mbështetëse. Sistemi bankar ka 
reaguar me rritje të normave të interesit, duke u treguar më i shpejtë në 
përqindjet e tregut ndërbankar dhe në yield-in e bonove të thesarit. 

duhet theksuar se e gjithë kjo situatë ka përkuar me një agresivitet në 
rritje për financim të brendshëm nga ana e qeverisë, ndërkohë që ritmet e 
larta të kredisë për ekonominë nuk lënë shumë hapësira në këtë drejtim. Në 
këto rrethana, likuiditeti në sistem ka ardhur në rënie, duke reflektuar në një 
mënyrë edhe gjendjen e lartë të likuiditetit të llogarisë së qeverisë përgjatë 
gjithë kohës.

Për rrjedhim, është evidentuar një rritje e yield-eve të bonove të thesarit me 
rreth 1.0 pikë përqindjeje. Banka e Shqipërisë ka hedhur likuiditet në sistem 
duke synuar uljen e luhatjeve të tij dhe balancimin e kërkesës, dhe duke 
amortizuar disi presionet mbi yield-in e bonove të thesarit. Paralelisht me 
operacionet në tregun e parasë, ndërhyrjet në tregun valutor kanë plotësuar 
kërkesën sezonale për para likuide të ekonomisë, me rreth 4.5 miliardë lekë. 
Prania e Bankës së Shqipërisë në tregjet e parasë nëpërmjet operacioneve 
monetare, gjatë tremujorit të tretë, ka mundësuar ruajtjen e treguesve të saj 
brenda objektivave.

Stabiliteti i sistemit bankar në veçanti dhe i atij financiar në përgjithësi, 
përbën një përparësi të përhershme të Bankës së Shqipërisë. Përkushtimi ynë 
në këtë drejtim merr një rëndësi të veçantë në kontekstin e zhvillimeve në tregun 
e kredisë, e cila ka vazhduar të shënojë rritje. Siç u nënvizua edhe në raportin 
e mbikëqyrjes për tremujorin e dytë, sistemi bankar paraqitet në një pozicion 
financiar të shëndoshë, duke qenë në përputhje me të gjithë parametrat e 
vendosur nga normat e mbikëqyrjes bankare. Sistemi bankar vazhdon të 
operojë me fitim dhe të jetë i kapitalizuar sipas normave ndërkombëtare, 
duke regjistruar një zgjerim të vazhduar të aktivitetit.

Në përfundim, do të theksoja se Banka e Shqipërisë është e vendosur të 
vazhdojë të ndjekë me kujdes ecurinë e ekonomisë dhe të tregut financiar 
duke u përqendruar në ato zhvillime, të cilat mund të ndikojnë negativisht 
stabilitetin makroekonomik dhe atë financiar. Banka e Shqipërisë po 
vlerëson me kujdes këto zhvillime, duke qenë e angazhuar për të mbajtur 
qëndrimin e duhur, me synimin për të nxitur një ecuri sa më të mirë të 
ekonomisë.
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II. EKONOMIa BOTërOrE

Ekonomia botërore ka shënuar ritme të shpejta rritjeje gjatë vitit 2006. rritja 
ekonomike është shpërndarë në të gjitha rajonet gjeografike, por ajo paraqitet 
më e fortë në vendet aziatike dhe në ShBa. viti 2006 duket se përbën një vit 
pozitiv edhe për ekonominë e Eurozonës, ekonomi e cila vlerësohet të ketë 
një ndër ritmet e saj më të larta të rritjes, gjatë 6 viteve të fundit. duke ndjekur 
mjedisin e favorshëm që po përjeton ekonomia botërore gjatë pjesë së parë 
të vitit 2006, FMN-ja ka rishikuar normën që kishte parashikuar për rritjen 
ekonomike botërore, duke vlerësuar se për vitin 2006 aktiviteti ekonomik 
botëror do të jetë 5.1 për qind nga 4.9 për qind që ishte parashikuar në 
muajin prill.

rritja e lartë ekonomike ka nxitur rritjen e çmimeve të energjisë dhe të të 
mirave të tjera. Çmimet e naftës gjatë këtyre muajve të fundit, janë luhatur 
rreth nivelit 75 usd, duke shënuar një rritje prej 10 usd në krahasim me 
nivelin e fillimvitit. rritja e çmimeve të energjisë dhe të të mirave të tjera është 
reflektuar në rritjen e inflacionit të çmimeve të konsumit, duke rritur shqetësimet 
mbi efektet dytësore të saj. gjithsesi, inflacioni në nivel botëror ka qenë në 
nivele më të ulta se ç’sugjeron përvoja historike në rrethana të tilla. rritja e 
vazhdueshme e produktivitetit dhe ankorimi më i mirë i pritjeve të inflacionit 
janë dy arsyet kryesore që kanë bërë të mundur kontrollin e presioneve 
inflacioniste. Megjithatë, presionet inflacioniste në rritje, kanë detyruar shumë 
banka qendrore të ndjekin një politikë monetare shtrënguese.

rritja vjetor e PBB-së Norma e papunësisë IÇK
ShBa +2.6 4.7 (gusht) 3.8 (gusht)
Eurozonë +2.6 7.9 (gusht) 1.8 (shtator)
gjermani +3.6 10.6 (shtator) 1.0 (shtator)
Francë +4.9 9 (gusht)  1.9 (gusht)
Itali +1.9 7 (qershor)  2.2 (shtator)
japoni +1.0 4.1 (gusht)  0.9 (gusht)

Burimi: Departamenti Amerikan i Tregtisë, BQE, Revista “The economist”,  7-�3 tetorr 2006.

EKONOMIA E EUROZONëS
vlerësimet më të fundit të Eurostat konfirmojnë se aktiviteti ekonomik në 

Eurozonë ka patur ritme të larta rritjeje në pjesën e parë të vitit 2006. Norma 
vjetore e rritjes reale të PBB-së për tremujorin e dytë është 2.6 për qind nga 
2.1 për qind që ishte periudhën e kaluar. Kërkesa e brendshme, në mënyrë 
të veçantë investimet dhe përmirësimi i kushteve të tregut të punës, ka qenë 
motori i zhvillimeve pozitive të aktivitetit ekonomik. Nga ana tjetër, zhvillimet në 
kërkesën e jashtme nuk kanë ecur në të njëjtin drejtim, duke ngadalësuar ritmin 
e rritjes. vlerësimet e Bankës Qendrore Evropiane (BQE) për rritjen ekonomike 
gjatë pjesës së dytë të vitit, janë për vazhdimësinë e rritjes ekonomike, por me 
një normë më të ulët se ajo e pjesës së parë të vitit.

gjatë kësaj periudhe presionet inflacioniste kanë qenë të moderuara, duke 
mos rrezikuar zhvillimet ekonomike. Në mbledhjen më të fundit të Këshillit 

Tabelë �. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 

terma vjetorë (në përqindje).
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drejtues të BQE, më 5 tetor 2006, u vendos rritja me 0.25 pikë përqindjeje e 
normës bazë të interesit, duke e çuar këtë normë në nivelin 3.25 për qind.

EKONOMIA E SHBA
Pas një periudhe të gjatë me rritje ekonomike mbi mesataren historike, 

ritmet e zhvillimeve në aktivitetin ekonomik në Shtetet e Bashkuara të amerikës 
u ngadalësuan, në fund të pjesë së parë të vitit. Norma vjetore e rritjes reale 
të prodhimit të brendshëm bruto ra në nivelin 2.6 për qind në tremujorin e 
dytë, nga 5.6 për qind në tremujorin e parë. Ndërkohë deficiti tregtar është 
thelluar më tej në 6.6 për qind të PBB-së. rënia e kërkesës së brendshme për 
të mira, si pasojë e rritjes së vazhdueshme të interesave dhe çmimit të lartë 
të naftës, konsiderohet si faktori kryesor që ka ndikuar në këtë ngadalësim të 
kërkesës.

Presionet inflacioniste në ekonominë amerikane gjatë kësaj periudhe janë 
konsideruar të moderuara. Në mbledhjen më të fundit të FOMC1, në 20 
shtator 2006, u vendos që të lihet e pandryshuar norma bazë e interesit, që 
aktualisht është 5.25 për qind. Ngadalësimi i ekonomisë për periudhën në 
vazhdim, vlerësohet se do të paraqesë presione të moderuara inflacioniste në 
ekonomi. Megjithatë, rritja që pritet të ketë kostoja 
e punës është një rrezik që mund të ndikojë në 
inflacion.

KURSI I KëMBIMIT
Kursi i këmbimi midis dollarit amerikan dhe 

monedhës evropiane gjatë muajve të fundit është 
luhatur në intervalin 1.25 - 1.3 usd/euro. Lëvizjet 
në kursin e këmbimit kanë qenë në një drejtim 
me ndryshimin e normave të interesit midis 
ShBa-së dhe Eurozonës. gjithashtu, zhvillimet 
aktuale dhe të pritshme në këto ekonomi kanë 
ndikuar në kahun dhe masën e ndryshimit të 
kursit të këmbimit. Sinjalet pozitive që kanë 
ardhur nga ekonomia e Eurozonës kanë ndikuar, 
përgjithësisht, në favor të monedhës evropiane 
gjatë muajve të fundit.

ÇMIMI I NAFTëS
rritja e kërkesës botërore për naftë si rezultat i zhvillimeve pozitive 

të ekonomisë globale dhe pasiguria gjeopolitike në rajonet kryesore 
prodhuese të saj, janë reflektuar në rritjen e çmimit të naftës gjatë vitit 
2006. Statistikat zytrare tregojnë se konsumi botëror i naftës është rritur 
me 0.5 milionë fuçi në ditë apo rreth 0.6 për qind më shumë se konsumi, 
në të njëjtën periudhë një vit më parë. Në rritjen e konsumit ka ndikuar 
kryesisht rritja e kërkesës nga Kina dhe Lindja e Mesme. Çmimi mesatar 
i naftës u rrit me 16 për qind gjatë tetë muajve të parë të vitit 2006. Në 
muajin gusht, çmimi i naftës arriti nivelin 76 usd për fuçi, duke shënuar 
një rekord të ri.
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T2. 05 T3. 05 T4. 05 T1.06 T2.06 T3.06
a-Kërkesa botërore për naftë. 82.32 82.79 83.95 84.66 83.02 84.21
b-Oferta pa përfshirë OPEC-un 54.72 53.83 54.28 50.57 50.45 51.19
c- Prodhimi i OPEC-ut. 29.90 30.19 29.92 29.68 29.57 29.79
Balanca (b+c-a) 2.3 1.23 0.25 -4.41 -3

Shënim: *Shifra e prodhimit të OPEC është për muajin gusht 2006.
Burimi: Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC).

Përsa i përket të ardhmes, agjencia Ndërkombëtare 
e Energjisë ka parashikuar ulje të kërkesës për naftë 
në nivelin e 1.2 milionë fuçive në ditë nga 1.8 milionë 
fuçi në ditë, që është aktualisht. Ndërkohë që pritet 
një rritje e prodhimit të vendeve jo-OPEC në nivelin 
e 0.6 deri në 1.1 milionë fuçive në ditë dhe një rritje 
me 1 milion fuçi në ditë e prodhimit të vendeve 
të OPEC-ut. duke u bazuar në këto parashikime 
mendohet se çmimi i naftës do të luhatet në nivelin 
70-75 usd për fuçi gjatë pjesës së mbetur të vitit 
2006 dhe vitit 2007. Zhvillimet politike në arenën 
ndërkombëtare mund të sjellin luhatje afatshkurtra 
përtej këtij intervali.

III. ZhvILLIMET EKONOMIKE dhE 
INFLaCIONI

III.1 aKTIvITETI EKONOMIK dhE rrITja 
EKONOMIKE

aktiviteti ekonomik në vend ka vazhduar të 
shënojë rritje edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2006, ndonëse me ritme më të moderuara në 
krahasim me tremujorin e parë. Ndryshimi vjetor 
i indeksit të shitjeve të ekonomisë për tremujorin 
e dytë ishte 5 për qind, ndërkohë që tremujori i 
parë ka shfaqur një rritje të pazakontë për këtë 
periudhë, duke shënuar vlerën më të lartë të 
tre viteve të fundit në nivelin 18 për qind. Në 
total, rritja vjetore e shitjeve për gjashtëmujorin e 
parë ka qenë rreth 11 për qind. Sektori i tregtisë 
vazhdon të mbajë peshën kryesore në vëllimin 
total të shitjeve, duke kontribuar me rreth 5.7 
pikë përqindjeje në rritjen e përgjithshme të tyre, 
ndërkohë që sektorët e ndërtimit dhe të transportit 

kanë shfaqur shenja ngadalësimi prej disa tremujorësh. Tendencë pozitive 
është vënë re në ecurinë e shitjeve të shërbimeve të tjera, ndër të cilat 
spikasin shërbimet financiare dhe transaksionet në pasuri të paluajtshme. 
Këto aktivitete, së bashku, kanë shënuar një rritje gjashtëmujore prej 8 
për qind.

Tabelë 2. Kërkesa dhe oferta 
për naftë (milionë/fuçi për 

ditë). 
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Sipas vlerësimeve paraprake të bëra në fillim dhe në mes të këtij viti, 
ekonomia shqiptare pritet të shënojë një rritje vjetore prej 5.0 për qind. Këto 
vlerësime vendosin sektorët e ndërtimit dhe të industrisë në bazë të rritjes 
ekonomike, ndërkohë që sektorët e bujqësisë, transportit dhe të shërbimeve 
pritej të regjistronin ritme më modeste rritjeje.

Ecuria e shitjeve deri në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit sugjeron 
një ecuri të kënaqshme të ekonomisë, duke mbështetur parashikimin për një 
rritje vjetore prej 5 për qind të saj. Megjithatë, Banka e Shqipërisë gjykon se 
ecuria e ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit do të mundësojë një 
vlerësim më të plotë në lidhje me rritjen ekonomike për vitin 2006. Ndërkohë, 
shpërndarja aktuale e kontributeve të sektorëve në rritjen e përgjithshme nuk 
do të jetë e ngjashme me strukturën e parashikuar. Konkretisht, sektori i 
shërbimeve në të cilin përfshihet edhe tregtia duket se po shënon ritme të 
larta rritjeje, duke dhënë një kontribut të konsiderueshëm në rritjen totale të 
shitjeve. Nga ana tjetër, ngadalësimi i vërejtur në sektorin e ndërtimit dhe 
mungesa e një rritjeje të theksuar në industri, hedhin dyshime mbi realizimin 
e pritshmërive për këta sektorë.

T1-06 T2-06 6MI-06 Pesha Kontributi
Industri 22.9 3.4 11.6 25.9 3.0
Industria nxjerrëse 34.2 5.8 17.1 2.1 0.4
Industria përpunuese 24.3 7.2 14.0 17.1 2.4
Energji elektrike, ujë, gaz 17.7 -7.5 4.5 6.8 0.3
Ndërtim 5.8 -1.3 1.6 13.1 0.2
Tregti 17.4 9.5 13.0 43.8 5.7
hotele, restorante 48.0 33.4 39.4 0.9 0.3
Transport -2.3 -16.9 -11.1 2.7 -0.3
Telekomunikacion 21.4 -7.2 6.2 7.7 0.5
Shërbime të tjera 31.7 26.3 28.7 6.0 1.7
Ekonomia gjithsej 17.9 5.1 10.6 100.0 10.6

Burimi: INSTAT, Indeksi i shitjeve nga ekonomia, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

SEKTORI I INDUSTRISë
Sektori i industrisë gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, sipas treguesit të 

shitjeve, ka shënuar një rritje të kënaqshme prej rreth 12 për qind. duket se 
përpjekjet e bëra gjatë tremujorit të parë të vitit për rimëkëmbjen e aktivitetit 
ekonomik pas situatës së vështirë energjitike të fundvitit 2005, kanë dhënë 
rezultatin e pritur, duke u reflektuar në një rritje të konsiderueshme vjetore 
prej 23 për qind gjatë këtij tremujori. Tremujori i dytë, nga ana tjetër është 
paraqitur më i ngadaltë duke shënuar një rritje vjetore më të ulët sesa mesatarja 
historike. Kontributi i sektorit të industrisë në vëllimin e përgjithshëm të shitjeve 
në ekonomi rezultoi rreth 26 për qind, duke mos devijuar shumë nga korniza 
e kontributit të tij në vite. Peshën më të madhe në vëllimin e shitjeve nga 
sektori i industrisë vijon ta japë nënsektori i industrisë përpunuese, i cili gjatë 
gjashtëmujorit të parë shënoi një rritje vjetore prej 14 për qind.

dega e “Energjisë elektrike, ujit dhe gazit” vazhdon të mbetet problematike 
për ekonominë shqiptare. Prodhimi i energjisë ka regjistruar një rënie të 

Tabelë 3. Rritja vjetore e 
shitjeve të disa sektorëve të 
ekonomisë (në përqindje).
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lehtë, ndërkohë që rritja e importeve me 18 për qind i ka çuar burimet e 
shfrytëzueshme në të njëjtin nivel si një vit më parë. Konsumi i faturuar i 
energjisë ka mbetur në pothuaj të njëjtat nivele, ndërkohë që humbjet në rrjet 
kanë shënuar një rritje të lehtë. duke qëndruar brenda konsumit të energjisë, 
spikat fakti se pjesa më e madhe e tij i faturohet konsumit familjar, ndërkohë 
që konsumi i njësive të tjera ekonomike është më i ulët. Ky konstatim përbën 
një veçori strukturore të ekonomisë shqiptare.

6-MI 2005 6-MI 2006 Ndryshimi (në %)
Burimet 3,670,371 3,698,660 0.8
Prodhim 3,258,293 3,212,509 -1.4
Import (përfshirë këmbimet) 412,078 486,151 18
Përdorimet 3,670,371 3,698,660 0.8
Eksport (përfshirë këmbimet) 511,926 473,924 -7.4
Përdorimi nga konsumatorët 1,829,360 1,833,753 0.2
- Familjet 1,107,349 1,110,884 0.3
- Të tjera të paspecifikuara 722,010 722,869 0.1
humbjet në rrjet 1,271,561 1,334,441 4.9
- Në shpërndarje 1,110,562 1,216,088 9.5

Burimi: INSTAT, Bilanci i Energjisë, gjashtëmujori i parë 2006.

SEKTORI I NDëRTIMIT
Sektori i ndërtimit ka shfaqur shenja ngadalësimi gjatë gjashtëmujorit të 

parë të këtij viti. rritja vjetore e shitjeve ishte 1.6 për qind, ndërkohë që gjatë 
tremujorit të dytë janë realizuar shitje më të ulëta sesa në të njëjtën periudhë 
vitin e kaluar. Tabloja e paraqitur nga indeksi i shitjeve, gjen mbështetje edhe 
nga tregues të aktivitetit prodhues gjatë kësaj periudhe. Të dhëna operative 
tregojnë se konsumi i çimentos, i çelikut dhe i tullave ka shënuar rënie në 
krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar. 

Ngadalësimi i aktivitetit në këtë sektor gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2006, është paralajmëruar edhe nga bizneset e 
këtij sektori, në vrojtime që Banka e Shqipërisë ka 
kryer pranë tyre. Bizneset ia atribuojnë këtë zhvillim 
ngadalësimit të kërkesës për ndërtesa banimi dhe 
jobanimi. duke iu referuar faktorëve të ofertës, 
konstatohet se kostoja e ndërtimit ka mbetur 
pothuaj e pandryshuar gjatë tremujorit të dytë të 
vitit. Për rrjedhojë, rritja e çmimeve të banesave e 
konstatuar nga Banka e Shqipërisë në monitorimet 
e këtij tregu, kërkon shpjegime alternative, të cilat 
mund të lidhen edhe me ngadalësimin e lejeve të 
ndërtimit. 

rritja e këtij sektori për vitin 2006 pritet të jetë 
rreth 10 për qind ose disi më e ulët se ajo prej 15 
për qind e vitit 2005. Përmbushja e parashikimit do 
të kërkojë një rikthim të ritmeve të larta të rritjes, 
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006.

Tabelë 4. Treguesit kryesorë 
të bilancit të energjisë 

elektrike (në Gwh).
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SHëRBIME Të TjERA
aktiviteti tregtar me shumicë dhe pakicë vazhdon të regjistrojë zhvillime 

pozitive, duke shënuar ritmin dhe kontributin më të lartë në krahasim me 
aktivitetet e tjera të prodhimit. Ky aktivitet ka realizuar shitje rreth 13 për 
qind më të larta gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2006, në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Kontributi i këtij sektori vazhdon të mbetet i 
lartë si për shkak të ritmeve të larta të rritjes, ashtu edhe për shkak të peshës 
së konsiderueshme që ai përfaqëson në vëllimin e përgjithshëm të shitjeve. 
Parashikimi për rritjen vjetore të aktivitetit të shërbimeve me 2.1 për qind, 
duket se nuk ka marrë parasysh ecurinë pozitive të tregtisë gjatë viteve të 
fundit.

vëllimi i shitjeve të shërbimeve të hotelerisë dhe bar-restoranteve ka qenë 
në mënyrë të konsiderueshme më i lartë se sa ai i realizuar në vitin 2005, 
për të dy tremujorët. gjashtëmujori i parë ka regjistruar një rritje vjetore rreth 
nivelit 40 për qind. Ecuria e shitjeve nominale në këtë sektor duhet trajtuar me 
rezerva, për shkak të efektit të çmimeve të grupit të shërbimeve. IÇK për këtë 
grup  ka shënuar rritje të vazhduar gjatë vitit 2006. Një korrektim i ritmeve 
vjetore të shitjeve me ndryshimin vjetor të çmimeve për grupin e shërbimeve, 
paraqet një aktivitet real më të ulët të sektorit të shërbimeve krahasuar me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas të dhënave të INSTaT-it, gjatë gjashtëmujorit 
të parë të vitit sektori i transportit ka regjistruar 
një ulje të indeksit të shitjeve. Ndërsa, sektori i 
telekomunikacionit paraqet një ecuri më pozitive. 
gjashtëmujori i parë ka regjistruar një rritje vjetore 
prej rreth 6 për qind, e cila është e krahasueshme 
me rritjen e regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit 
2005. Në mungesë të të dhënave të tjera, vlerësohet 
se kjo degë e ekonomisë po zhvillohet me ritme të 
ngjashme me ato të viteve të kaluara. Shërbimet e 
tjera, të cilat zënë një peshë modeste në sektorin 
e shërbimeve, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2006 
kanë shënuar vlerën më të lartë në vite të treguesit 
të shitjeve.

SEKTORI I BUjQëSISë
Zhvillimet në sektorin e bujqësisë në gjashtëmujorin e parë të vitit 2006 

mbështesin parashikimin për një rritje të prodhimit bujqësor me 3.0 për qind 
për këtë vit. Kështu, gjatë periudhës gjashtëmujore prodhimi agroindustrial 
është rritur me 13 për qind, në krahasim me një vit më parë. Në tremujorin 
e dytë të vitit ky prodhim shënoi një rritje prej 34 për qind, në krahasim me 
tremujorin e parë. Kjo rritje e theksuar ka ardhur si pasojë e përpunimit të 
prodhimeve bujqësore me karakter sezonal. 

rritja e konsiderueshme e investimeve në nënsektorin e agroindustrisë 
në krahasim me vitin e kaluar, ka dhënë rezultat në rritjen me disa herë 
të sasisë së artikujve bujqësorë të përpunuar, në të gjitha grupet kryesore. 
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Kontributin më të madh në rritjen vjetore të 
prodhimit agroindustrial e kanë dhënë aktivitetet 
e përpunimit dhe konservimit të mishit dhe të 
peshkut, si dhe prodhimi i vajit, i miellit dhe i 
pijeve freskuese. Këto zhvillime kanë ardhur si 
rrjedhojë e shtimit të investimeve në sektorin e 
bujqësisë, e rritjes së rendimentit në nënsektorin 
e blegtorisë dhe e zgjerimit të sipërfaqeve të 
serave. rritja e prodhimit vendas është reflektuar 
në rënien e indeksit të çmimeve bujqësore gjatë 
muajit shtator, si në terma mujorë ashtu edhe në 
terma vjetorë.

Zhvillimet në sektorin e bujqësisë kanë dhënë 
ndikimin e tyre në ecurinë e çmimeve të mallrave 
bujqësorë dhe ushqimorë. dalja në treg e prodhimeve 
bujqësore të vendit dhe rritja e prodhimit, kryesisht 
gjatë periudhës prill-gusht, reflektohet në një rënie 
të vazhduar të çmimeve të mallrave bujqësorë 
sidomos gjatë stinës së verës.

Për shkak të peshës së madhe të mallrave 
ushqimorë në shportën e konsumit dhe të ndikimit 
pothuajse të menjëhershëm të sasisë së prodhuar 
mbi nivelin e çmimeve, prodhimi bujqësor është një 
ndër faktorët kryesorë të brendshëm që kushtëzojnë 
zhvillimet në çmimet e konsumit. 

III.2 TrEgU I PUNëS

Numri i të papunëve është ulur me rreth 4000 
vetë gjatë tetë muajve të parë të vitit, duke e 
ulur normën e papunësisë në nivelin 13.9 për 
qind. Punësimi gjatë tremujorit të dytë, shënoi 
një rritje të lehtë në krahasim me një tremujor më 
parë. rënia e numrit të të punësuarve në sektorin 
publik u kompensua nga rritja e punësimit në 
sektorin privat jobujqësor. Në përgjithësi, gjatë 
viteve të fundit rritja e treguesit të punësimit ka 
ardhur kryesisht nga rritja e punësimit në këtë 
sektor. Në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 
të kaluar, ky sektor ka punësuar rreth  4 mijë vetë 
më shumë.

Struktura e papunësisë mbizotërohet nga 
personat, arsimi i të cilëve nuk e kalon shkollimin 
tetëvjeçar dhe që janë mbi moshën 35 vjeç.
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Tabelë 5. Treguesit e tregut të punës (në mijë vetë)
2004 2005 2006

Tr.I Tr.II Tr.III Tr.Iv Tr.I Tr.II Tr.III Tr.Iv Tr.I Tr.II
Forcat e punës gjithsej 1080 1081 1080 1074 1087 1086 1086 1086 1083 1081
a. Të punësuar gjithsej 919 921 922 917 931 931 931.2 932 931 931
i) në sektorin shtetëror 179 179 177 171 176 175.6 175.6 175 174 172
ii) në sektorin privat jobujqësor 206 208 211 212 213 213.4 214 215 215 217
iii) në sektorin privat bujqësor 534 534 534 534 542 542 542 542 542 542
B. Papunësia
i) të papunë gjithsej 161 160 158 157 156 155 154.8 154 152 150
ii) përfitojnë pagesë papunësie 11.7 12.3 12 11 11.5 11.5 11.5 11.2 11.2 11.2
C. Shkalla e papunësisë (në %) 14.9 14.8 14.6 14.4 14.3 14.3 14.2 14.2 14.0 13.9

Burimi: INSTAT, shtator 2006.

Paga mesatare në sektorin shtetëror shënoi përsëri rritje pas një periudhe 
qetësie në tremujorin e parë të këtij viti. Kështu, paga mesatare në tremujorin 
e dytë të këtij viti ishte 3.7 për qind më e lartë, krahasuar me të njëjtin tremujor 
të vitit të kaluar. gjatë këtij tremujori është shënuar rritje edhe në pagesën për 
personat e papunë.

III.3 SEKTOrI FISKaL

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, 
deri në fund të muajit gusht, janë mbledhur 99.2 
për qind e të ardhurave të planifikuara dhe është 
realizuar rreth 97.1 për qind e shpenzimeve të 
programuara2. Bilanci buxhetor në fund të muajit 
gusht ishte rreth 10.9 miliardë lekë suficit, nga 
8.1 miliardë lekë të parashikuara. Të ardhurat 
buxhetore kanë njohur një ritëm të lartë rritjeje gjatë 
tetë muajve të parë të vitit, ndërkohë që shpenzimet 
buxhetore, veçanërisht në zërin e shpenzimeve 
kapitale kanë shënuar një kontraktim gjatë kësaj 
periudhe. Kjo situatë është shoqëruar me një suficit 
të konsiderueshëm buxhetor, një situatë e re kjo për 
ekonominë shqiptare.

Tabelë 6. Ritmet e rritjes së treguesve fiskalë gjatë periudhës janar–gusht në vitet 
�999-2006 (në përqindje).

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare 
1999-05

dev. ‘06 
nga mes.

Totali i të ardhurave 13.0 12.0 3.8 18.3 12.8 9.1 7.9 14.5 11.0 3.6
Totali i shpenzimeve 14.8 2.0 2.5 9.4 8.1 7.2 7.1 (5.8) 7.3 (13.1)
Shpenzime korente 9.5 (0.8) (4.4) 19.1 10.8 8.2 6.5 (0.5) 7.0 (7.5)
Shpenzime kapitale 53.7 16.6 33.7 (18.9) (6.3) 1.0 11.1 (39.7) 13.0 (52.7)
deficiti 19.1 (20.4) (1.7) (20.1) (15.3) (5.6) 1.0 (170.5) (6.1) (164.4)

Burimi: Ministria e Financave.
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III.3.1 Të ardhurat buxhetore

Të ardhurat buxhetore shënuan një rritje vjetore prej 14.5 për qind gjatë 
tetë muajve të parë të këtij viti, duke thyer tendencën rënëse të ritmit të rritjes 
së këtij treguesi në tre vitet e fundit. Niveli i të ardhurave tatimore, në fund të 
muajit gusht, arriti në rreth 131.2 miliardë lek. Të ardhurat e mbledhura nga 
doganat rezultuan rreth 9.3 miliardë lek, duke patur një rritje prej 14.6 për 
qind, ndaj të njëjtës periudhë të një viti më parë.

Tatimi mbi vlerën e Shtuar përbën burimin kryesor 
të të ardhurave tatimore. gjatë tetë muajve të parë 
të vitit është vënë re, se ritmi i rritjes së të ardhurave 
nga TvSh-ja është 6.1 pikë përqindje më i lartë se 
mesatarja e rritjes së këtij treguesi në tetë vitet e 
fundit.

Përsa i përket periudhës korrik-gusht të vitit 2006, 
të ardhurat në total janë rritur në masën 19.4 për 
qind, në krahasim me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Tatimi mbi të ardhurat personale dhe 
akcizat ka regjistruar performancën më të mirë të të 
ardhurave, duke patur një rritje të konsiderueshme, 
respektivisht me 34.2 dhe 29.6 për qind.

Tabelë 7. Ritmet e rritjes së të ardhurave gjatë viteve �999-2006 në periudhën 
janar–gusht (në përqindje).

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare 
1999-05

Totali i të ardhurave 13.0 12.0 3.8 18.3 12.8 9.1 7.9 14.5 11.0
Të ardhura tatimore 10.4 28.7 (2.6) 25.1 43.5 13.2 8.4 14.6 18.1
Tatimet dhe doganat 10.4 28.5 (3.5) 25.0 8.5 13.8 7.1 17.3 12.8
Tatimi mbi vlerën e Shtuar (2.4) 25.4 (4.1) 25.6 10.7 16.0 7.4 17.3 11.2
Tatimi mbi fitimin 27.0 39.2 20.8 36.2 5.3 20.2 15.4 22.6 23.4
akcizat 44.7 27.5 (4.5) 3.8 36.8 28.3 12.0 27.6 21.2
Të ardhurat personale 176.9 63.1 8.9 15.0 4.6 5.1 8.0 17.9 40.2
Taksa doganore (10.3) 11.1 (15.0) 17.6 5.5 (0.2) (5.5) 14.6 0.5
Pushteti lokal 9.8 46.7 48.7 29.9 246.2 11.1 17.5 (7.7) 58.6
Buxheti i pavarur 9.2 14.3 0.1 26.5 13.8 11.8 10.6 12.6 12.3
Të ardhura jotatimore 23.2 (32.8) 40.8 (12.8) (7.2) (19.6) (3.8) 9.6 -1.7

Burimi: Ministria e Financave.

III.3.2 Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore gjatë tetë muajve të para të vitit ishin 132.6 miliardë 
lekë, duke përbërë rreth 97.1 për qind të nivelit të programuar për këtë 
periudhë. Për herë të parë në tetë vitet e fundit, shpenzimet buxhetore kanë 
regjistruar rënie për këtë periudhë duke qenë 5.8 për qind më ulta se ato të 
një viti më parë. Shpenzimet e personelit, të cilat përbëjnë rreth 29 për qind 
të shpenzimeve korente dhe 26 për qind të shpenzimeve totale, u realizuan 
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në masën 99.2 për qind. Shpenzimet kapitale gjatë 
periudhës janar-gusht të këtij viti, kanë patur një 
shkallë të ulët realizimi, duke pësuar një rënie prej 
39.7 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Nga këto të fundit, shpenzimet 
e mbuluara me financim të brendshëm dhe të huaj 
u realizuan respektivisht në masën 80.5 dhe 69.9 
për qind të planit.

gjatë periudhës korrik-gusht të vitit 2005, 
shpenzimet në total u ulën me 1.6 për qind 
në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë. gjatë këtyre dy muajve, vërehet se 
shpenzimet për interesa dhe ato të kontributeve për 
sigurime shoqërore kanë patur rritjen më të lartë 
në shpenzimet korente, duke u rritur respektivisht 
me 11.6 dhe 11.0 për qind. Ndërsa shpenzimet 
operative të mirëmbajtjes dhe ato të subvencioneve janë zvogëluar. Ndërkohë 
që në shpenzimet kapitale vihet re pesha gjithnjë e në rritje e financimit të 
brendshëm kundrejt atij të huaj.

Tabelë 8. Ritmet e rritjes së shpenzimeve gjatë viteve �999-2006 gjatë periudhës 
janar-gusht (në përqindje).

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare 
1999-05

Totali i shpenzimeve 14.8 2.0 2.5 9.4 8.1 7.2 7.1 (5.8) 7.3
Shpenzime korente 9.5 (0.8) (4.4) 19.1 10.8 8.2 6.5 (0.5) 7.0
Personeli 8.4 5.2 11.4 10.4 8.7 10.4 10.7 3.4 9.3
Paga 8.2 5.5 14.4 9.7 (3.0) 24.1 10.7 2.7 9.9
Kontributi për sigurimet shoqërore 8.9 4.2 1.3 13.3 7.6 10.6 10.8 6.2 8.1
Interesat (0.7) (14.1) (34.1) 9.4 24.3 (0.5) (11.4) (2.6) (3.9)
Të brendshëm (0.8) (14.2) (35.5) 1.8 12.2 16.7 (12.1) (3.3) (4.6)
Të huaj 5.3 (7.4) 42.4 187.6 (36.7) 0.8 0.6 7.6 27.5
Operative mirëmbajtjeje 1.9 (3.4) (12.2) 32.3 12.0 6.7 2.8 (18.0) 5.7
Sigurime sociale  37.7 6.8 4.7 30.1 16.8 (12.6) 11.5 7.1 13.6
Shpenzime kapitale 53.7 16.6 33.7 (18.9) (6.3) 1.0 11.1 (39.7) 13.0
Financimi i brendshëm 30.1 72.7 34.6 (27.8) 10.6 10.2 16.3 (37.3) 20.9
Financimi i huaj 72.5 (16.9) 32.6 (7.8) (22.9) (11.9) 1.9 (44.6) 6.8

Burimi: Ministria e Financave.

Boks �. Buxheti shtesë i vitit 2006.

Viti 2006 ka patur veçorinë e miratimit të një buxheti shtesë, i cili ka zëvendësuar 
buxhetin e planifikuar për periudhën gusht – dhjetor të vitit 2006. Situata e mësipërme 
u krijua si pasojë e akumulimit të një niveli të lartë të ardhurash gjatë muajve të parë 
të këtij viti. Kjo bëri që administrata publike të rishikojë projeksionet e shpenzimeve 
për muajt e ardhshëm të këtij viti, duke planifikuar një rritje në shpenzimet buxhetore 
sidomos në sektorët parësorë si shëndetësia, arsimi dhe investimet kapitale. Kështu, 
deri në muajin korrik të këtij viti është aplikuar buxheti origjinal për këtë vit, por që 
nga muaji gusht analizat të cilat krahasojnë planin me faktin, duhet të marrin parasysh 
buxhetin e ri shtesë. Të ardhurat, shpenzimet dhe bilanci fiskal në total për periudhën 
janar – korrik të këtij viti, janë konsideruar si të realizuar në masën �00 për qind nga 
Ministria e Financave. (Realizimi i tyre përkundrejt buxhetit origjinal ishte respektivisht 
në masën �02.9, 87.2 dhe -��9.5 për qind të planit.)
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III.3.3 Bilanci fiskal

Muaji gusht u mbyll me një suficit buxhetor kumulativ prej 10.9 miliardë 
lekësh. vihet re se ky vit, ndryshe nga 15 vitet e fundit, ka rezultuar me bilanc 
pozitiv për 8-mujorin e parë, duke patur një devijim të theksuar nga tendenca 
mesatare e viteve të kaluara. Megjithëse gjatë kësaj periudhe bilanci fiskal ka 
rezultuar pozitiv, pritet që në katër muajt e fundit të këtij viti qeveria të realizojë 
planin e saj të huamarrjes, duke arritur në një deficit prej 33.8 miliardë lekësh 
në fund të vitit 2006.

Tabelë 9. Ritmet e rritjes së deficitit gjatë viteve �999-2006 gjatë periudhës janar-
gusht (në përqindje).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare
1999-06

dev. 2006
nga mes.

deficiti 19.1 (20.4) (1.7) (20.1) (15.3) (5.6) 1.0 (170.5) (6.1) (164.4)
Financimi i brendshëm (8.8) 37.2 (24.8) (14.1) 12.6 (1.0) 7.7 (183.0) 1.2 (184.2)
Financimi i huaj 47.7 (56.8) 44.6 (26.2) (49.3) (17.7) (20.8) (115.4) (11.2) (104.1)

Burimi: Ministria e Financave.

III.4 SEKTOrI I jaShTëM I EKONOMISë

Sipas të dhënave paraprake të bilancit tregtar për pjesën e parë të vitit 
2006, deficiti i bilancit të tregtisë së mallrave ka arritur në rreth 830 milionë 
euro apo rreth 22 për qind më shumë se gjatë të njëjtës periudhë një vit më 
parë. rritja më e shpejtë e importeve krahasuar me eksportet vazhdon të 
jetë karakteristika kryesore e zhvillimeve në tregtinë e jashtme të mallrave. 
Mbështetja e kërkesës për konsum dhe për investime, me të mira të importuara 
dhe rritja e vazhdueshme që ka patur niveli i kredisë për ekonominë gjatë 
viteve të fundit, janë dy nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e 
importeve. Ecuria e lekut kundrejt monedhave të vendeve partnere gjatë kësaj 
periudhe, ka pasur të njëjtin drejtim si një vit më parë duke mos qenë një 
faktor i rëndësishëm në përcaktimin e pozitave konkurruese të ekonomisë së 
brendshme ndaj ekonomive të vendeve partnere3.

T2 2006 Prill-
Qer 05

Prill-
Qer 06 jan-Qer 05 jan-Qer 06

Prill Maj Qershor
Bilanci tregtar -130.2 -138.9 -168.5 -384.6 -437.6 -677.5 -829.0
Eksporte 52.6 56.9 56.2 143.3 165.7 265 310
Importe 182.8 195.8 224.7 527.9 603.3 942 1,139

Burimi: Banka e Shqipërisë.

gjatë pjesës së parë të vitit, vlera e eksporteve arriti 310 milionë euro 
apo 17 për qind më shumë se vlera e eksporteve gjatë pjesës së parë të vitit 
2005. rritja e eksporteve është e shpërndarë thuajse në të gjitha grupimet 
e eksporteve por grupet e prodhimeve bujqësore, prodhimeve minerale dhe 
prodhimeve të përpunuara të drurit janë rritur me një normë më të lartë se 
mesatarja. Ndërkohë, artikujt tekstilë dhe veshjet e këmbës, dy grupet që 
kanë peshën më të madhe, janë rritur më ngadalë se totali i eksporteve. 

Tabelë �0. Zërat e bilancit 
tregtar për tremujorin e parë 

të vitit 2006, në milionë 
euro.
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Importet e mallrave, në periudhën janar – 
qershor, u rritën rreth 21 për qind krahasuar me 
të njëjtën periudhë një vit më parë, duke kapur 
vlerën 1139 milionë euro. Edhe për importet ka 
një shpërndarje të përgjithshme të rritjes por grupet 
e prodhimeve minerale, të metaleve të çmuara, të 
prodhimeve të industrisë kimike si dhe grupimet e 
prodhimeve ushqimore, kanë patur një rritje mbi 
normën mesatare të rritjes së importeve.

Krahas thellimit të deficitit tregtar, rritja më 
e lartë e importeve se e eksporteve çon edhe në 
përkeqësimin e raportit të mbulimit të importeve. 
Për gjashtëmujorin e parë të vitit 2006, raporti i 
mbulimit të importeve ishte 27 për qind nga 28 për 
qind që ishte ky raport një vit më parë.

vëllimi i transaksioneve arriti rreth 1500 milionë 
euro, gjatë pjesës së parë të vitit. vendet e rajonit 
dhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian kanë 
peshën më të madhe në shpërndarjen gjeografike 
të partnerëve tregtarë të Shqipërisë. Transaksionet 
me to ishin afërsisht 926 milionë euro ose 67 për 
qind e totalit. Ndërkohë, vëllimi i transaksioneve me 
vendet e rajonit ishte rreth 212 milionë euro ose 
rreth 14 për qind e totalit.

Shpërndarja gjeografike e transaksioneve sipas 
burimit dhe destinacionit nuk është e njëtrajtshme. 
Importet në përgjithësi kanë një shpërndarje më të 
gjerë dhe më të larmishme krahasuar me eksportet. 
Italia është destinacioni kryesor i prodhimeve 
shqiptare, në mënyrë specifike i mallrave për 
rieksport me lëndë të parë të porositësit. vendet 
kryesore nga të cilat importohet janë Italia, greqia, 
Turqia dhe Kina.

III.5 ECUrIa E INFLaCIONIT gjaTë TrEMUjOrIT Të TrETë 

Inflacioni vjetor është luhatur rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë 
tremujorit të tretë të vitit. Pasi u ngjit në nivelin 3.2 për qind në muajin korrik 
2006, ndryshimi vjetor i çmimeve të konsumit ndoqi një prirje në rënie në 
dy muajt e tjerë të tremujorit. Megjithatë, Banka e Shqipërisë ka konstatuar 
se presionet inflacioniste kanë shënuar rritje gjatë vitit 2006. Presionet 
inflacioniste të cilat ndikuan rritjen e çmimeve të konsumit gjatë gjysmës 
së parë të vitit, u ndjenë edhe gjatë tremujorit të tretë. Norma mesatare e 
inflacionit gjatë tremujorit të tretë ishte rreth 0.5 pikë përqindjeje më e lartë 
se gjatë së njëjtës periudhë të vitit të shkuar.
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2002 2003 2004 2005 2006
janar 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4
Shkurt 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3
Mars 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5
Prill 6.5 2.3 3.2 1.3 2.3
Maj 4.6 2.8 2.6 2.0 3.2
Qershor 3.7 2.6 2.9 2.9 2.5
Korrik 4.2 3.0 3.1 1.8 3.2
gusht 5.5 3.0 2.7 2.3 2.8
Shtator 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
Tetor 5.8 2.9 2.0 3.3
Nëntor 3.7 3.4 2.2 3.0
dhjetor 1.7 3.3 2.2 2.0
Mesatar 5.2 2.2 3.0 2.4 2.3

Burimi: INSTAT.

Sjellja historike e inflacionit dëshmon se tremujori 
i tretë karakterizohet nga një rritje graduale e 
nivelit të përgjithshëm të çmimeve të konsumit. E 
shfaqur në rritje të normës së inflacionit mujor, kjo 
tendencë u verifikua edhe gjatë vitit 2006. grupet 
“Transport”, “Qira, ujë, energji dhe lëndë djegëse” 
dhe “Pije alkolike dhe duhan” patën norma të 
larta të inflacionit mujor. gjithsesi, këto tendenca 
u kompensuan nga vlera të ulëta jotipike për këtë 
periudhë të inflacionit mujor të grupit “Ushqim dhe 
pije alkolike”, kryesisht në muajt gusht dhe shtator.

Faktorët që kanë ushtruar presion mbi nivelin 
e çmimeve të konsumit gjatë kësaj periudhe kanë 
qenë vendimi për rritjen e çmimit të energjisë, rritja 
në akcizat e pijeve alkolike dhe duhanit, si dhe 
rritja e mëtejshme e çmimit të naftës. Nga ana 
tjetër, shfaqja më e vonuar e efektit sezonal brenda 
këtij tremujori, bëri që të zbutet efekti i faktorëve të 
mësipërm në muajt gusht dhe shtator. respektimi i 
objektivave kryesorë të zhvillimit të vendit ka krijuar 
kushte të përshtatshme për ecurinë e çmimeve edhe 
gjatë këtij tremujori.

III.5.1 Ecuria e inflacionit dhe e grupeve 
përbërëse

Kontributet e grupeve të ndryshme në inflacionin 
total, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2006, kanë 
ndryshuar si krahun e veprimit, ashtu edhe 
madhësinë me të cilën kanë ndikuar në normën 
vjetore të inflacionit krahasuar me tremujorin e tretë 
të vitit 2005. Ndërsa një vit më parë, grupi “Ushqim 
dhe pije alkolike” ishte përcaktues për normat e 

Tabelë ��. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).4
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ulëta të inflacionit në fillim të tremujorit, këtë vit ai 
ka ndikuar në fund të periudhës. grupi i dytë me 
peshë më të madhe në shportën e konsumit -“Qira, 
ujë, energji dhe lëndë djegëse”- regjistroi një rritje 
të kontributit të tij pozitiv, duke filluar nga muaji 
gusht, me rritjen e çmimit të energjisë. Ndër grupet 
e tjera një kontribut në vlera të larta pozitive shënoi  
grupi “Pije alkolike dhe duhan”.

Ecuria e grupit “Ushqim dhe pije joalkolike” 
është mjaft përcaktuese për ecurinë e indeksit të 
përgjithshëm të çmimeve. gjatë këtij tremujori, 
niveli i çmimeve të këtij grupi ka qenë në rënie në 
çdo muaj, siç vërehet nga normat mujore. Norma 
mesatare e inflacionit mujor të këtij grupi shënoi 
vlerën  -1.6 për qind gjatë tremujorit të tretë, 
ndërkohë që një vit më parë kjo shifër ishte -0.5 
për qind. Kontributi i këtij grupi në normat vjetore 
të inflacionit ka qenë pozitiv gjatë dy muajve të parë të tremujorit të tretë dhe 
negativ në muajin shtator. Pas periudhës së motit të keq që mbizotëroi gjatë 
tremujorit të dytë, sasia e prodhimit vendas të mallrave bujqësorë në tregun 
e brendshëm shënoi rritje. Oferta e prodhimit vendas ka qenë e mjaftueshme 
për të plotësuar kërkesën e tregut. Për pasojë, rritja e çmimeve të mallrave 
ushqimorë në tregjet evropiane, vlerësohet të mos jetë përçuar në çmimet 
përfundimtare të prodhimeve ushqimore në vend. 

Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi*
 (pp)

Inflacioni 
vjetor’06

Kontributi*
 (pp)

Itali5
Inflacioni 
vjetor’06

greqi6
 Inflacioni
vjetor’06

Eurozona7 
(12 vende)

janar -0.7 -0.3 -0.4 -0.2 0.9 1.8 1.7
Shkurt -1.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.9 2.6 1.6
Mars -1.7 -0.7 0.4 0.2 1.0 2.8 1.3
Prill -2.2 -1 2.5 1.0 0.9 3.5 1.6
Maj -0.7 -0.3 3.7 1.5 1.1 2.4 1.7
Qershor 1.6 0.7 1.9 0.8 1.3 3.0 2.0
Korrik -1.6 -0.7 4.7 1.9 1.8 5.4 2.6 
gusht 0.0 0.0 1.3 0.5 2.2 4.6  2.98

Shtator 1.5 0.6 -1.1 -0.5 2.5*4 4.6* --
Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
(*) Vlera paraprake.

Norma vjetore e inflacionit do të kishte qenë më e ulët në muajt gusht dhe 
shtator, në mungesë të efektit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike.  rritja 
e çmimit të energjisë me 13.7 për qind u pasqyrua në indeksin e çmimit të 
konsumit të këtyre dy muajve, duke dhënë një kontribut shtesë në inflacionin 
vjetor me 0.5 pikë përqindjeje. Në këtë tremujor kontributi mesatar i këtij grupi 
në normën vjetore të inflacionit është 1.7 pikë përqindjeje. vitin e kaluar, 
edhe pse rritja e çmimit të energjisë elektrike ndodhi në muajin janar, ajo pati 
një ndikim më të madh në rritjen e normës së inflacionit në tremujorin e tretë, 
në masën 1.9 pikë përqindjeje. Në rritjen mujore të indeksit të këtij grupi 

Tabelë �2. Inflacioni vjetor 
i grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” (në vend dhe 
jashtë) dhe kontributi i 
inflacionit të këtij grupi në 
inflacionin total.
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ka ndikuar dhe rritja e çmimeve të qirasë dhe rentës së imputuar në muajin 
shtator, për shkak të rritjes së kërkesës me fillimin e vitit të ri shkollor.

Inflacioni vjetor’05 Kontributi (pp) Inflacioni vjetor’06 Kontributi (pp)
Korrik 7.7 2.0 3.2 0.9
gusht 6.9 1.8 6.5 1.8
Shtator 7.7 2.0 8.5 2.3

Burimi: INSTAT.

Normat vjetore të indeksit të grupit “Transport” 
kanë pësuar një rënie gjatë këtij tremujori, kryesisht 
për shkak të rënies së inflacionit të nëngrupit 
“Shërbim ndaj mjeteve të transportit”. Çmimi i naftës 
në tregjet botërore gjatë këtij tremujori ka shënuar 
luhatje më të lehta krahasuar me muajt e tjerë të 
vitit, ndërkohë që në muajin shtator ai pësoi dhe një 
rënie të ndjeshme. Kjo gjë u manifestua pjesërisht 
edhe në çmimin në tregun vendas duke filluar nga 
fundi i muajit shtator. 

grupet e tjera me peshë më të vogël, në 
përgjithësi, kanë dhënë një kontribut më të ulët 
në vlerën e inflacionit vjetor. grupet “veshje dhe 
këpucë”, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” 
dhe “Shërbim shëndetësor” kanë shënuar rënie 
çmimesh, duke kontribuar në uljen e kostos së 
jetesës. 

III.5.2 ambienti makroekonomik dhe inflacioni

Zhvillimet në nivelin e çmimeve të konsumit gjatë tremujorit të tretë të vitit 
2006, u ndikuan nga një klimë makroekonomike deri-diku e ekuilibruar, 
ndonëse prania e presioneve inflacioniste nuk mungoi. Këto presione 
vlerësohet të kenë qenë më të forta sesa në të njëjtën periudhë një vit më 
parë. Kompleksiteti i ndikimit të faktorëve të jashtëm në ekonomi, nga krahu 
i kërkesës dhe i ofertës, ka bërë që niveli mesatar i inflacionit vjetor për 
tremujorin e tretë të vitit 2006 të rezultojë 2.9 për qind, kundrejt 2.4 për qind 
të një viti më parë. Ndër ngjarjet që kanë kushtëzuar zhvillimet në inflacion 
vlerësohet se ato të krahut të ofertës janë transmetuar në mënyrë më të shpejtë 
e të drejtpërdrejtë në nivelin e çmimeve. rritja e paralajmëruar e çmimit të 
energjisë elektrike e aplikuar gjatë muajit gusht si edhe rritjet në çmimet e disa 
mallrave të akcizës, prekën drejtpërdrejt nivelin e përgjithshëm të çmimeve të 
konsumit. Ndërkohë nxitjet pro-inflacioniste kanë qenë të pranishme pothuaj 
gjatë gjithë nëntëmujorit edhe në grupin e çmimeve të karburanteve, zhvillime 
këto të kushtëzuara nga situata e tensionuar në tregun ndërkombëtar të naftës. 
Po kështu, normat vjetore të inflacionit për mallrat ushqimorë në Eurozonë 
dhe në partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë, kanë dëshmuar për një prirje 

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

inflacion.
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rritëse të tij gjatë kësaj periudhe të vitit. Ndërsa aktiviteti kreditues në sektorin 
privat të ekonomisë ka vijuar të shënojë ritme të larta rritjeje, niveli i ulët i 
shpenzimeve buxhetore gjatë tetë muajve të parë vitit, ka ndikuar në kontrollin 
e kërkesës agregate dhe të presioneve inflacioniste.

Përballë ndërveprimit të faktorëve të lartpërmendur, kontributi i politikës së 
kujdesshme monetare të ndjekur gjatë periudhave paraardhëse, i finalizuar 
në kahun shtrëngues në mesin e muajit korrik 2006, vlerësohet të ketë frenuar 
shtimin e presioneve inflacioniste në ekonomi.

FAKTORë Të KëRKESëS

Treguesit e kërkesës së brendshme
Treguesi i shitjeve për gjysmën e parë të vitit 2006 shënoi një rritje vjetore 

prej rreth 11 për qind, duke dëshmuar për zhvillime pozitive në krahun e 
kërkesës. Sidoqoftë, një kërkesë në rritje, gjykohet të ketë ushtruar presion në 
ruajtjen e prirjes jorënëse të inflacionit vjetor, e transmetuar gjatë tremujorit 
të tretë të vitit. Treguesit e aktivitetit të tregtisë së jashtme dëshmojnë për 
realizimin e një vëllimi më të lartë të importeve dhe të eksporteve për tremujorin 
e dytë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, përkatësisht me 
14 dhe 16 për qind. Në mënyrë më të spikatur, rritja e importeve të mallrave 
ushqimorë, të atyre të ndërtimit e të makinerive dhe pajisjeve, mbështesin 
prirjen për zgjerim përkatësisht të konsumit dhe të investimeve në të ardhmen 
afatshkurtër dhe afatmesme. Nxitja e kërkesës së brendshme është mbështetur 
edhe nga rritja e shpejtë e kredisë në ekonomi, e cila ka rezultuar gjatë gjithë 
tetëmujorit. Për më tepër, struktura e kredisë sugjeron rritje të mëtejshme të 
kredive konsumatore e të atyre për pasuri të paluajtshme. Prirjet e gjysmës së 
parë të vitit në treguesit e mësipërm, përbëjnë një potencial të rëndësishëm, 
për të gjykuar se krahas efekteve pozitive që mbart zgjerimi i kërkesës së 
brendshme si në drejtim të konsumit ashtu edhe në drejtim të investimeve, ato 
mbështesin edhe praninë e presioneve inflacioniste për periudhat vijuese. 

Politika fiskale
Presionet inflacioniste janë frenuar nga ndjekja e 

një politike fiskale mjaft të rezervuar ndaj kërkesës për 
para. Kjo sjellje është favorizuar nga njëra anë prej 
pozicionit aktiv të organeve tatimore dhe doganore 
në drejtim të vjeljes së të ardhurave, për periudhën 
janar – gusht 2006 dhe nga ana tjetër, nga vonesa 
në kryerjen e shpenzimeve kapitale. Këto të fundit, 
edhe në kushtet e shifrave të rishikuara të buxhetit, 
paraqesin ritëm vjetor në rënie: për periudhën 
tetëmujore ato janë realizuar në masën 77 për 
qind. vlerësohet se nxehja e aktivitetit ekonomik, si 
pasojë e zhvendosjes së mundshme të shpenzimeve 
të pakryera buxhetore, gjatë pjesës së mbetur të vitit, 
do të sillte në terma afatshkurtër deri afatmesëm 
shtim të presioneve inflacioniste në ekonomi për 
shkak të tejpërqendrimit të kërkesës për para.  
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Politika monetare
Shtrëngimi i kushteve monetare në ekonomi dhe sinjalizimi për një politikë 

monetare më të kujdesshme për periudhën në vijim, nëpërmjet rritjes së 
normës bazë të interesit në muajin korrik 2006, ka sjellë rritje të kostos së 
parasë në tregun e letrave me vlerë. Transmetimi i këtij ndryshimi në normat e 
interesit të depozitave në sistem ka ardhur duke u intensifikuar, gjë që ka rritur 
kontrollin në kërkesën për mjete monetare. rritja vjetore e agregatit monetar 
M3 në fund të muajit gusht, arriti në rreth 10 për qind, duke qëndruar pak a 
shumë brenda parashikimeve të programit monetar.

FAKTORë Të OFERTëS 

Panorama e faktorëve të krahut të ofertës me 
prejardhje nga ambienti i jashtëm përmblidhet nga 
këto zhvillime kryesore: ecuria e kursit të këmbimit 
në tregjet ndërkombëtare dhe qëndrueshmëria e tij 
në tregun e brendshëm valutor; situata e tensionuar 
në tregun ndërkombëtar të naftës; prirjet rritëse të 
çmimeve të grupit të mallrave ushqimorë në vendet 
e Eurozonës dhe në partnerët kryesorë tregtarë të 
Shqipërisë. 

Kursi i këmbimit dhe inflacioni i importuar
Sjellja e kursit të këmbimit gjatë tremujorit të tretë 

të vitit 2006, ka zbutur presionet inflacioniste nga 
krahu i ofertës. Konkretisht, në terma vjetorë, leku u 

forcua ndaj dollarit amerikan, paraqiti qëndrueshmëri ndaj euros dhe shfaqi 
një efekt më të zbutur sezonal gjatë muajve të verës krahasuar me një vit më 
parë.

Normat e inflacionit total për nëntë muajt e parë të vitit, rezultuan të 
qëndrueshme në vendet kryesore partnere tregtare me Shqipërinë dhe në 
Eurozonë. Megjithatë, rritja vjetore gjatë tremujorit të tretë në çmimet e grupit 
“Ushqim dhe pije joalkolike”, si për Eurozonën ashtu edhe për partnerët 
kryesorë tregtarë të Shqipërisë (Itali dhe greqi), tregon se presionet e ushtruara 
nëpërmjet inflacionit të importuar për këtë grup, kanë qenë të pranishme. 
Pavarësisht këtyre zhvillimeve, inflacioni i prodhimeve bujqësore të prodhuara 
në vend gjatë muajve gusht-shtator 2006, ka kontribuar në uljen e ndjeshme 
të vlerave të inflacionit total të ushqimeve. 

janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik gusht Shtator 
greqi9 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.8 3.5 2.9
Itali10 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Eurozonë -12 vende11 2.4 2.4 2.2 2.4 2.5 2.4 2.5 2.3* --
Lek/Euro -2.5 -3.3 -2.9 -2.5 -1.4 -0.4 0.5 0.3 -0.5
Lek/Usd 5.4 5.4 6.4 3.0 -2.1 -4.3 -4.5 -3.7 -4.2

Burimi: IÇK, INSTAT. 
Shënim: (*) Vlerë paraprake.

Tabelë �4. Inflacioni vjetor 
i vendeve partnere dhe 

ndryshimi vjetor i kursit të 
këmbimit (në përqindje).
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Çmimi i naftës
Prirja rritëse e theksuar e çmimit të naftës në tregun 

ndërkombëtar, sidomos gjatë periudhës qershor-
gusht 2006 u reflektua edhe në tregun vendas, duke 
ushtruar presion drejt rritjes së nivelit të përgjithshëm të 
çmimeve. Megjithatë, forcimi i vijueshëm i lekut ndaj 
dollarit gjatë periudhës referuese, favorizoi zbutjen e 
presioneve inflacioniste të shkaktuara nga ndikimi i 
këtij faktori. Muaji shtator 2006, shënoi rënien e parë 
vjetore që prej muajit shkurt 2004 të çmimit të naftës 
në bursat ndërkombëtare. Pavarësisht prirjes rënëse, 
çmimi i karburanteve në tregun vendas vijon të jetë më 
i lartë se ai i regjistruar në fund të nëntëmujorit të parë 
të vitit të kaluar. Pritjet për rirritje të çmimit të naftës në 
tregun ndërkombëtar mbajnë të ngritur tensionin në 
ecurinë e mëtejshme të çmimeve të naftës. 

Çmimi i energjisë elektrike, prodhimet ushqimore 
dhe qiraja

rritja e çmimit të energjisë elektrike në muajin gusht 2006, bëri që norma 
vjetore e inflacionit të rritej me rreth 0.5 pikë përqindjeje. Lëkundjet në çmimet 
e mallrave dhe shërbimeve të tjera të shportës, vlerësohet të kenë ndikuar 
për mbajtjen e normës vjetore të inflacionit brenda objektivit të Bankës së 
Shqipërisë. Sjelljen më të favorshme e kanë manifestuar çmimet e grupit 
ushqimor, që kanë dhënë një kontribut të ndjeshëm në uljen e vlerave të 
inflacionit total. Shtimi i sasisë së prodhimeve bujqësore në treg,  i shfaqur këtë 
vit disi më i zhvendosur në kohë drejt fundit të tremujorit të tretë, konsiderohet 
si një prej faktorëve të krahut të ofertës me ndikim të lartë në balancimin e 
presioneve inflacioniste, të ardhura nga rritja e çmimit të energjisë elektrike 
dhe të qirasë, gjatë muajve gusht dhe shtator.

Çmimet e prodhimit dhe të konsumit
Lëkundjet në indeksin e çmimeve të prodhimit (IÇP) pritet të japin ndikimin 

e tyre në ecurinë e çmimeve të konsumit. Një lidhje statistikore midis çmimeve 
të prodhimit dhe atyre të konsumit në bazë të të dhënave të disponueshme, 
nuk është evidentuar ende. Një arsye mund të jetë përqendrimi i IÇP-
së në sektorin prodhues të industrisë. Për më tepër, vlerësohet se pjesa 
e prodhimit vendas nuk është ende një përbërës përcaktues i ofertës së 
mallrave në tregun vendas. Megjithatë, sjellja e normës vjetore të IÇK-së 
përkundrejt asaj të IÇP-së sugjeron se një periudhë jo më e gjatë se gjashtë 
muaj, do të duhej për të transmetuar lëkundjet nga çmimet e prodhimit në 
ato të konsumit. Kështu, duket se prirja rënëse e normës vjetore të IÇP-
së e vërejtur që nga muaji prill 2006, ka filluar të ndjehet ndoshta edhe 
pjesërisht, në normën vjetore të inflacionit gjatë periudhës gusht-shtator 
2006.

Norma e papunësisë dhe inflacioni
Zgjerimi i aktivitetit ekonomik mbështetet nga treguesit e përmirësuar të 

tregut të punës, ndër të cilët më përfaqësuesi është ai i normës së papunësisë. 
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Prej më shumë se dy vjetësh, kjo e fundit ka përvijuar 
një prirje graduale në rënie. Në terma afatmesëm, një 
prirje e tillë do të jepte ndikim në inflacion nëpërmjet 
nxitjeve që shkaktohen nga tregu i pagave, pra nga 
rritja e ofertës për konsum në ekonomi.

Iv. ZhvILLIMET MONETarE dhE 
TrEgjET FINaNCIarE

Iv.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së 
ShQIPërISë

Trendi rritës i presioneve inflacioniste, i reflektuar 
në ecurinë e inflacionit gjatë gjashtëmujorit të parë 
të vitit, diktoi një rishikim të qëndrimit të politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë. Në vijim të 

deklarimeve publike në lidhje me ecurinë e faktorëve që ndikojnë në nivelin 
e çmimeve dhe ecurinë e pritshme të tyre, Banka e Shqipërisë shtrëngoi 
koston e parasë në muajin korrik, nëpërmjet rritjes me 0.25 pikë përqindjeje 
të normës bazë të interesit. Kjo lëvizje synonte sjelljen e kushteve monetare 
në përputhje me objektivin afatmesëm të inflacionit. rritja e normës bazë 
të interesit faktorizoi, ndër të tjera, hapat e shpejtë të zgjerimit të kredisë 
për ekonominë, ngushtimin e diferencës së normave të interesit midis lekut 
dhe valutës dhe pritjet për përqendrimin e shpenzimeve buxhetore në pjesën 
e mbetur të vitit. Nëpërmjet kësaj rritjeje synohet një kontroll më i mirë i 
presioneve të kërkesës, akomodimi më i mirë i goditjeve të ofertës, ruajtja e 
atraktivitetit të aseteve financiare në lekë dhe kontrolli i pritjeve inflacioniste.

Qëndrimi shtrëngues i politikës monetare është përcjellë edhe në 
operacionet e Bankës së Shqipërisë në tregjet e parasë. Ndryshimi i normës 
bazë është zbatuar në normën e interesit të repove njëjavore për tërheqjen e 

likuiditetit të sistemit dhe në interesat e instrumenteve 
mbështetëse. Sistemi bankar ka reaguar me rritje 
të normave të interesit. ashtu siç pritej, ky reagim 
ishte më i shpejtë në tregun ndërbankar dhe në 
yield-in e bonove të thesarit. Norma e interesit të 
transaksioneve javore në tregun ndërbankar është 
rritur me 0.17 pikë përqindjeje. Nga ana tjetër, 
rritja e huamarrjes së qeverisë dhe ruajtja e ritmeve 
të larta të kreditimit në lekë kanë krijuar mungesa 
likuiditeti në sistem. Kjo situatë është reflektuar në 
rritjen e yield-eve të bonove të thesarit me 1.0 pikë 
përqindjeje. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë 
ka hedhur likuiditet në sistem duke synuar uljen e 
luhatjeve të tij dhe balancimin e kërkesës. Ky injektim 
ka ndikuar në zbutjen e presioneve mbi yield-in 
e bonove të thesarit. Paralelisht me operacionet 
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në tregun e parasë, ndërhyrjet në tregun valutor kanë plotësuar kërkesën 
sezonale për para likuide të ekonomisë me rreth 4.5 miliardë lekë, gjatë 
muajve korrik-gusht. rritja e interesave është faktorizuar edhe në normat e 
depozitave në lekë, ku gjatë muajit gusht është shënuar një rritje prej 0.31 
pikë përqindjeje15. Ndërkohë, rritje të mëtejshme në këta interesa janë vënë 
re dhe në muajin shtator. Prania e Bankës së Shqipërisë në tregjet e parasë 
nëpërmjet operacioneve monetare, gjatë tremujorit të tretë, ka mundësuar 
ruajtjen e treguesve të saj brenda objektivave.

dhjetor
‘05

Mars
 ‘06

Qershor 
‘06

Korrik
 ‘06

gusht
 ‘06

Shtator *
‘06

rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,184 1,117 1,112 1,163 1,213 1,264
aktuale 1,184 1,215 1,237 1,283 1,306 1,314
diferenca (2-1) -- 98 125 120 93 50
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 82.0 85.0 90.0 87.6 85.2 82.7
aktuale 76.7 61.8 67.7 66.6 67.4 70.6
diferenca (2-1) -5.3 -23.2 -22.3 -20.9 -17.8 -12.1
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 306.7 314.6 329.8 331.8 333.9 335.8
aktuale 306.7 300.5 306.6 308.2 307.9 --
diferenca (2-1) -- -14.1 -23.2 -23.6 -26.0 --

* Vlerat e muajit shtator janë operacionale.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �5. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë�6.

Boks 2. Monitorim.

Rritja ekonomike në shkallë botërore është shoqëruar me rritjen e presioneve 
inflacioniste. Bankat qendrore në botë e kanë interpretuar këtë si një tendencë jo 
kalimtare, duke u nisur nga faktorët makroekonomikë që qëndrojnë pas saj, ndër të 
cilët spikat rritja e kërkesës. Përveç faktorëve specifikë, efekti i çmimeve të larta të 
energjisë dhe të naftës ka qenë një faktor i përbashkët që ka rritur rrezikun e inflacionit 
në këto vende. Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, shumë banka qendrore në botë 
kanë ndjekur politika shtrënguese monetare gjatë tremujorit të tretë të vitit 2006. 
Në disa prej tyre kjo politikë ka qenë në vazhdimësi të lëvizjeve të mëparshme, si 
në rastin e Rezervës Federale dhe të Bankës Qendrore Evropiane. Në disa të tjera, 
rritja e normave bazë të interesit ka përbërë ndërrim kahu të politikës monetare, si 
Banka e japonisë dhe Banka e Anglisë. Shtrëngime të politikës monetare gjatë këtij 
tremujori ka patur dhe nga Banka e Australisë, Banka e Suedisë, Banka Kombëtare 
e Çekisë, Banka e Hungarisë dhe Banka e Sllovakisë. Ndër vendet e rajonit që kanë 
ndjekur këtë trend përmendim, Bankën e Turqisë dhe Bankën e Serbisë.

Tabelë �. Boks 2. Inflacioni dhe normat e interesit (në përqindje).
Objektivi i 
inflacionit

Inflacioni 
shtator’06

Norma bazë 
e interesit

Norma reale 
e interesit

Banka e Shqipërisë 3.0 2.6 5.25 2.65
rezerva Federale n/a 2.45 5.25 2.80
Banka Qendrore Evropiane <2.0 1.8 3.25 1.45
Banka e anglisë 2.0 2.5 4.75 2.25
Banka Qendrore e 
republikës së Turqisë 5.0* 10.3 17.4 7.10

Banka Kombëtare e Çekisë 3.0 2.7 2.50 -0.20
*Target për fundvitin 2006.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

30 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

30 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3�

Iv.2 ECUrIa E agrEgaTëvE MONETarë

agregatët M1 dhe M2 janë rritur në përputhje me kërkesën e ekonomisë 
për mjete monetare, gjatë tremujorit të tretë. Nga ana tjetër, paraja e gjerë 
M3 është rritur me ritëm dukshëm më të lartë, në sajë të prurjeve sezonale të 
remitancave, në formën e depozitave në valutë. Përbërja kohore e agregatit 
M2 është orientuar drejt përbërësit likuid, parasë jashtë bankave, si rezultat i 
kërkesës më të lartë për para në qarkullim, gjatë muajve të verës. ritmi vjetor 
i rritjes së parasë së gjerë rezulton 10.4 për qind. rritja e ofertës monetare 
është mbështetur nga kërkesa e sektorit privat për mjete monetare, e shprehur 
në rritjen e kredive të sistemit bankar për sektorin privat. Megjithatë, gjatë 
muajit gusht, oferta monetare është ndikuar ndjeshëm dhe nga rritja sezonale 
e depozitave në valutë.

Të dhënat monetare të muajit gusht provojnë rritjen e kërkesës së 
ekonomisë për likuiditet nëpërmjet rritjes në 33.5 për qind të raportit të 
parasë jashtë bankave ndaj agregatit M2, 1.0 pikë përqindjeje më e lartë 
se në muajin maj. gjithashtu, rritja e pritur e depozitave në valutë në sajë 
të prurjeve nga jashtë, u përqendrua tërësisht në muajin gusht, duke e 
rritur raportin ndaj M3 në 28.7 për qind ose me 1.1 pikë përqindjeje gjatë 
muajve të verës. 

Ndikimi në inflacion i prurjeve valutore nga remitancat mbetet i pandjeshëm 
në periudhën afatshkurtër. rritja e mjeteve valutore neto përbën një faktor të 
jashtëm të zhvillimeve monetare, duke mos reflektuar direkt ndikimin e rritjes 
së kërkesës për mjete monetare. Si e tillë, ajo nuk transmeton në mënyrë të 
drejtpërdrejtë presione inflacioniste në ekonomi. 

Megjithatë, në periudhën afatmesme, rritja e depozitave në valutë ushtron 
ndikimin e saj nëpërmjet financimit të kredisë për sektorin privat. rritja e 
dukshme e depozitave në valutë gjatë muajve të verës, përbën një burim 

financimi për krijimin e mjeteve monetare në valutë 
në tërësi dhe për kredidhënie në valutë të sistemit, 
gjatë tremujorëve në vazhdim.

Totali i depozitave të sistemit, në muajin gusht, 
është rritur me 12.2 për qind në terma vjetorë. ritmin 
më të lartë për depozitat në lekë dhe për ato në 
valutë e kanë shënuar depozitat pa afat të sistemit, 
me përkatësisht 34.2 për qind dhe 19.5 për qind. 
raporti i depozitave me afat ndaj depozitave pa afat 
rezultoi 2.26 kundrejt 2.33 në fund të tremujorit 
të dytë. gjithsesi, sjelljet më të fundit në normat e 
interesit, si në lekë ashtu dhe në valutë, kanë rritur 
koston e mbajtjes së parasë cash dhe të depozitave 
pa afat. Nga ana tjetër, ngushtimi i interesave lekë-
valutë është bërë mjaft i dukshëm, duke ndikuar 
raportet e kursimeve në ekonomi.
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gusht Ndryshimi dymujor Ndryshimi vjetor
2006 absolut Përqindje absolut Përqindje

Para jashtë bankave 147.7 6.7 4.7 7.2 5.1
depozita totale 470.2 16.7 3.7 51.1 12.2
- në lekë 292.8 5.2 1.8 23.8 8.8
- në valutë 177.4 11.6 7.0 27.3 18.2

M1 228.0 3.1 1.4 27.7 13.8
M2 440.5 11.9 2.8 31.0 7.6
M3 617.9 23.4 3.9 58.3 10.4
Baza monetare 201.4 3.2 3.5 17.5 9.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Iv.3 ZhvILLIMET Në KërKESëN Për Para

Zhvillimet në kërkesën për mjete monetare 
në ekonomi kanë konfirmuar trendin zgjerues 
të faktorit monetar, gjatë tremujorit të tretë. 
Megjithëse paraja e gjerë është rritur me ritme 
mesatare kundrejt ecurisë historike të saj, 
përqendrimi i kërkesës së sektorit privat për para 
përbën një faktor dinamik në zhvillimin e presioneve 
inflacioniste në ekonomi. Kontributi i kredisë në 
ekspansionin monetar vijon të jetë i lartë, rreth 
100 për qind në muajin gusht. rritje të kontributit 
ka njohur dhe përbërësi valutor ndërsa, kërkesa e 
sektorit publik ende nuk ka filluar të demonstrohet 
në ecurinë e treguesve monetarë. 

KrEdIa Për EKONOMINë

Kredia për ekonominë ka vazhduar të rritet me ritme të larta edhe gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2006, e nxitur kryesisht nga kreditimi në lekë për 
individët. Përgjatë muajve korrik dhe gusht kjo kredi shënoi rritje prej 6.8 
miliardë lekësh, rritje kjo rreth 31 për qind më e lartë krahasuar me të 
njëtën periudhë të vitit të kaluar. gjithsesi, në terma vjetorë rritja e kredisë 
gjatë kësaj periudhe ka qenë mesatarisht 60.2 për qind, duke shënuar 
rënie krahasuar me normën 64.2 për qind të tremujorit të mëparshëm. 
Ndërkohë, akordimi i kredisë së re në muajt e verës ka vijuar me ritme 
të larta. vetëm për periudhën korrik - gusht janë akorduar gjithsej 24 
miliardë lekë kredi e re, rreth 20 për qind më shumë se një vit më parë. Në 
strukturën e kredisë së re vihet re një orientim më i madh i bankave drejt 
kreditimit në lekë. Në muajin gusht, pesha e kredisë ndaj PBB-së arriti në 
18.1 për qind nga 14.6 për qind në muajin dhjetor 2005. ritmet e larta të 
kredisë kanë rritur pjesën që zë portofoli i saj krahasuar me aktivet e tjera 
të sistemit bankar në 29.2 për qind, nga 25.1 për qind që shënonte në 
fund të vitit 2005. 

Tabelë �6. Ecuria e 
treguesve monetarë në 
muajin gusht (në miliardë 
lekë).
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Kreditimi në lekë, për periudhën korrik – gusht, 
ka pasqyruar normë mesatare vjetore rritjeje rreth 
100 për qind, normë kjo më e lartë se në fund të 
tremujorit të dytë të vitit. gjatë këtyre dy muajve 
vihet re rritje e mëtejshme e kontributit të kredisë 
në lekë në rritjen vjetore të kredisë për ekonominë, 
e ndihmuar dhe nga rritja e kreditimit në lekë për 
bizneset. Megjithatë, pjesa më e madhe e kredisë 
në lekë shkon për individët. Ndërkohë, kredia 
në valutë ka vijuar të shfaqë norma vjetore në 
rënie. 

Kredia për individët përbën 33 për qind të 
portofolit të kredisë, pjesa më e madhe e së cilës 
akordohet për të financuar blerjen e pasurive të 
paluajtshme. Kreditimi për këtë qëllim ka zënë 
rreth 64 për qind të kredisë së individëve në muajin 
gusht17. Krahasuar me fundin e vitit 2005, kredia 
për blerjen e pasurive të paluajtshme ka shënuar 
rritje me 46.2 për qind. Kredia konsumatore18, 
për të njëjtën periudhë, zë 26 për qind të kredisë 
për individët dhe, krahasuar me muajin dhjetor të 
vitit 2005, ka pasqyruar një rritje prej 59 për qind. 
Kredia konsumatore, e cila ka një ndikim më të 
drejtpërdrejtë në inflacion, dominohet nga financimi 
i blerjeve të mallrave të konsumit afatgjatë19 (70 
për qind e kredisë konsumatore). Edhe pse pesha 
e kredisë konsumatore shfaqet me një trend rritës, 
aktualisht ajo përbën vetëm 9.0 për qind të totalit 
të kredisë.     

rritja e kredisë për bizneset, me një normë 
vjetore prej 56 për qind, ka dhënë kontributin më 
të lartë në ekspansionin e kredisë. Kryesisht, kredia 
për bizneset ka financuar blerjet e pajisjeve dhe të 
makinerive të reja, duke përbërë 44 për qind të 

totalit të kësaj kredie, në gusht. Krahasuar me fundin e vitit 2005, kjo kredi 
është 48 për qind më e lartë, duke shënuar një rritje mujore prej 5 për qind 
në muaj.

Sipas shpërndarjes sektoriale të kredisë, tregtia zë peshën kryesore me 23.2 
për qind në muajin gusht, duke shënuar një rritje të moderuar krahasuar me 
muajin qershor. Ndërkohë, gjatë muajve të verës, sektori i ndërtimit duket 
të ketë pasqyruar rritjen më të lartë në peshën e tij ndaj totalit të kredisë, 
duke shënuar 13.5 për qind në muajin gusht, nga 12.2 për qind në muajin 
qershor. Kredia për bujqësinë dhe industrinë përpunuese ka pasqyruar rënie 
të kreditimit për muajt korrik dhe gusht. Zvoglimi i peshës së kredisë për 
sektorin e bujqësisë është pasojë e rishpërndarjes sipas një kriteri të ri, të 
portofolit të një prej bankave kryesore të sistemit.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

32 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 33

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

32 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 33

MjETET VALUTORE NETO

Niveli i mjeteve valutore neto të sistemit bankar 
arriti në 2.4 miliardë usd në muajin gusht, ndikuar 
nga rritja e depozitave në valutë pranë bankave të 
nivelit të dytë dhe nga ndërhyrjet valutore të Bankës 
së Shqipërisë. Mjetet valutore neto të Bankës 
së Shqipërisë janë rritur me 88 milionë usd për 
periudhën korrik-gusht. Përveç blerjes së valutës në 
treg, këto mjete janë ndikuar dhe nga mbiçmimi 
i euros kundrejt dollarit, i cili ka rritur vlerën e 
investimeve në euro të shprehura në dollarë. Bankat 
tregtare kanë rritur mjetet valutore neto me 131.5 
milionë usd. Zhvillimet në këto mjete përforcojnë 
idenë e një sezonaliteti të vrojtuar edhe në vitet e 
mëparshme: arritja e nivelit më të lartë të mjeteve 
valutore neto gjatë tremujorit të tretë të vitit. Ky 
zhvillim është në linjë me ecurinë e depozitave në 
valutë pranë bankave tregtare, ndërkohë që, kredia 
në valutë është ngadalësuar gjatë kësaj periudhe. 

KëRKESA E QEVERISë PëR PARA

Balanca fiskale rezultoi me suficit për të tretin 
tremujor rradhazi, duke arritur nivelin 8.3 milionë 
lekë në muajin gusht. Krahasuar me tremujorët e 
mëparshëm, gjatë muajve korrik dhe gusht, është 
vënë re rënie e ritmeve të rritjes së suficitit buxhetor. 
Ky zhvillim ka mbajtur të ulur kërkesën e qeverisë 
për para. Financimi i brendshëm ka vazhduar të jetë 
në nivele negative, duke arritur në - 5.5 miliardë 
lekë. gjatë muajve korrik dhe gusht janë emetuar 
borxh afatgjatë në formën e obligacioneve 2 dhe 
3 – vjeçare, përkatësisht në masën, 3.6 miliardë 
lekë dhe 2.8 miliardë lekë. Nga ana tjetër, niveli neto i bonove të thesarit të 
emetuara në tregun primar ka shënuar një rënie prej 10.6 miliardë lekësh. 
Bankat e nivelit të dytë, individët dhe institucionet kanë ulur nivelin e bonove 
të thesarit në portofolet e tyre, përkatësisht me 7.8, 1.7 dhe 0.2 miliardë lekë. 
Në ndryshim, Banka e Shqipërisë e ka rritur portofolin e saj me 1 miliard 
lekë. 

Suficiti i krijuar është investuar në formën e repove të anasjellta për bankat 
e nivelit të dytë. Niveli i tyre është ulur gjatë muajit gusht në 5 miliardë lekë, 
rreth 6 miliardë më pak se në muajin qershor. Niveli i depozitës së qeverisë 
nuk ka patur luhatje të mëdha gjatë kësaj periudhe, duke shënuar nivelin 2.8 
miliardë lekë në fund të gushtit. 

Në të dhënat fiskale të qeverisë parashikohet që niveli i financimit të 
brendshëm për vitin 2006 të arrijë në 22.8 miliardë lekë. deri në fund 
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të tremujorit të tretë ky financim është në nivele 
negative. Nëse qeveria i përmbahet planit të 
saj të buxhetit, i gjithë financimi i brendshëm i 
parashikuar për vitin 2006, do të përqendrohet në 
pjesën e mbetur të vitit. 

Iv.4 TrEgjET FINaNCIarE dhE NOrMaT E 
INTErESIT

reagimi i tregut të parasë ndaj sinjalit të politikës 
monetare shtrënguese, gjatë tremujorit të tretë 
të vitit, u ndie fillimisht në tregun ndërbankar, në 
tregun e letrave me vlerë, dhe më pas, në tregun e  
depozitave dhe të kredive në lekë. Megjithatë, niveli 
aktual i interesave në sistemin bankar, rezulton më 
i ulët se sa në fund të tremujorit të tretë të vitit të 
kaluar.

Normat e interesit në tregun ndërbankar janë 
luhatur brenda korridorit të ri të interesave të 
lehtësive mbështetëse, pranë normës bazë të 
interesit. Luhatshmëria e vërejtur gjatë tremujorit 
të tretë i dedikohet kryesisht përshtatjes me sinjalin 
e politikës monetare dhe luhatjeve në raportin 
kërkesë-ofertë në këtë treg. huadhënia në këtë 
treg ka shënuar rritje, duke arritur vlerën mesatare 
ditore 1.4 miliardë lekë, nga 1.1 miliardë lekë në 
tremujorin e mëparshëm.  

Në tregun primar të bonove të thesarit dhe të 
obligacioneve 2-vjeçare të qeverisë, rritja e normave 
të interesit ka qenë më e lartë se rritja e sinjalizuar 
nga Banka e Shqipërisë20. Ky tejkalim i detyrohet 
rritjes së huamarrjes së qeverisë dhe ruajtjes së 
ritmeve të larta të kreditimit në lekë, të cilat kanë 
krijuar mungesa likuiditeti në sistem. Kjo situatë 
është reflektuar në rritjen e yield-eve të bonove të 
thesarit me 1.0 pikë përqindjeje. Krahasuar me një 
vit më parë, niveli aktual i yield-eve të bonove të 
thesarit dhe të obligacioneve 2-vjeçare mbetet në 
nivele më të ulëta. Në fund të tremujorit të tretë, 
niveli i yield-it të bonove të thesarit për afatet 3, 6 
dhe 12-mujore arriti përkatësisht në 5.96 për qind; 
6.43 për qind dhe 7.13 për qind.

Shtrëngimi i politikës monetare është faktorizuar 
dhe në normat e interesit për depozitat në lekë. 
Përshtatja në kohë e tregut të depozitave ka qenë 
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në linjë me rradhën që mban ky treg në mekanizmin e transmetimit të politikës 
monetare. Sipas të dhënave paraprake, në fund të tremujorit të tretë 2006, 
niveli i interesave të depozitave 6; 12 dhe 24-mujore, rezulton përkatësisht 
4.3 për qind, 5.2 për qind dhe 5.7 për qind21.

Tregu i kredive në lekë, i cili ndikohet nga konkurrenca, struktura e 
kredidhënies, shkalla e rrezikut të kredidhënies si dhe nga pritshmëritë për 
ecurinë e normave të interesit etj., përshtatet më ngadalë ndaj sinjaleve të 
politikës monetare. Sidoqoftë, për tremujorin e tretë të vitit, janë vënë re 
rritje të interesave për kredinë me afat deri në 6 muaj dhe për kredinë mbi 
3 vjet.

Kostoja e ndërmjetësimit, e shprehur si diferencë midis interesave të kredive 
dhe depozitave në lekë, ka patur tendencë rënëse në krahasim me një vit më 
parë. Megjithatë, krahasuar me tremujorin e mëparshëm kjo kosto është rritur, 
duke reflektuar reagimin në masë të ndryshme të tregjeve ndaj shtrëngimit të 
politikës monetare. 

gusht-05 Qershor-06 gusht-06
Për afatin 6-mujore 10.6 6.9 7.7
Për afatin 1-vjeçare 8.6 6.8 6.8

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

Normat reale të interesave janë bërë më të qëndrueshme gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2006. ritmet rënëse të normave reale janë zbutur, madje me 
një kthesë pozitive gjatë muajit gusht. Kjo sjellje është ndikuar nga rritja e 
normave nominale të interesit, pavarësisht efektit të kundërt që paraqiti niveli i 
inflacionit në këtë periudhë. diferenca midis interesave realë të depozitave dhe  
bonove të thesarit 12-mujore në muajin korrik 2006, ka nisur të zgjerohet, 
për shkak të reagimit jo në të njëjtën masë të këtyre tregjeve ndaj politikës 
monetare.

diferenca mes normave të interesit në valutë dhe normës (reale) në lekë 
është thelluar edhe për tremujorin e tretë të vitit. Shtrëngimet e politikës 
monetare nga rezerva Federale dhe Banka Qendrore Evropiane, për një 
periudhë të gjatë kohe, kanë ndikuar në rritjen e vazhdueshme të interesave 
të depozitave në euro dhe në usd, duke bërë që ato të afrohen mjaft me 
interesat nominalë të depozitave në lekë. Zhvillimet e fundit në interesat e 
depozitave në lekë pritet të sjellin përmirësime dhe në diferencën e normave 
të interesit lekë-valutë. 

Politika shtrënguese e ndjekur nga rezerva Federale dhe nga Banka 
Qendrore Evropiane është reflektuar dhe në interesat e kredive në valutë. Me 
gjithë luhatjet që e karakterizojnë këtë treg, këta interesa kanë patur tendencë 
në rritje krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Ndërkohë, diferenca 
midis interesave të kredive lekë-valutë, në përgjithësi, ka patur tendencë 
rënëse.

Tabelë �7. Kostoja e 
ndërmjetësimit (në pikë 
përqindjeje).
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Iv.5 ECUrIa E KUrSIT Të KëMBIMIT

Leku është mbiçmuar lehtë ndaj të dyja monedhave, 
euro dhe usd, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2006. 
Në fund të muajit shtator, leku kundrejt euros 
rikthehet përsëri në nivelet e muajit qershor, ndërsa 
kundrejt dollarit ai mbetet i mbiçmuar me 0.6 për 
qind. Leku paraqitet i fortë përballë dollarit edhe në 
terma vjetorë, me një mbiçmim mesatar prej 4.2 për 
qind, ndërsa paraqitet më i qëndrueshëm kundrejt 
euros, me një nënçmim mesatar prej 0.1 për qind. 
Në terma nominalë efektivë, leku është mbiçmuar 
me 0.1 për qind, gjatë tremujorit të tretë.

Efekti sezonal i muajve të verës në mbiçmimin e 
lekut është shfaqur më i zbehtë në këtë tremujor, 
krahasuar me një vit më parë. Ndonëse luhatshmëria 
në këmbimin e lekut gjatë tremujorit të tretë të 
vitit paraqitet më e lartë krahasuar me tremujorët 
paraardhës, përsëri, kjo luhatshmëri i është 
përmbajtur trendit rënës të vrojtuar ndër vite. Leku ka 
fituar stabilitet me kalimin e kohës, e veçanërisht në 
këmbimin kundrejt euros. Faktorë makroekonomikë 
si rritje e qëndrueshme ekonomike, inflacion i ulët, 
transparencë dhe ulje e pasigurisë mbi ecurinë e 
këtyre treguesve në të ardhmen etj., të kombinuar me 
përmirësimet në vetë funksionimin e tregut valutor, 
shihen si ndikues pozitivë në stabilitetin e lekut. 
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ShëNIME

1 FOMC – Federal Open Market Committee – është organi vendimmarrës 
për politikën monetare të Federal reserve, Bankës Qendrore të ShBa.

2 Shih boksin 1 për një trajtim të detajuar të këtij problemi.
3 duke iu referuar kursit nominal efektiv të këmbimit, të llogaritur nga Banka 

e Shqipërisë.
4 INSTaT, ka korrigjuar shifrën e IÇK-së për muajin gusht 2006, nga 

109.3 në 108.6 për qind duke rezultuar në një normë vjetore më të ulët për 
inflacionin, nga 3.1 në 2.8 për qind.

5 Burimi: ISTaT; faqja e internetit http://www.istat.it 
6 Burimi: Shërbimi Kombëtar Statistikor i greqisë; faqja e internetit: http:/

www.statistics.gr
7 Burimi: EUrOSTaT, faqja e internetit http://epp.eurostat.cec.eu.int  
8 (*) vlera paraprake.
9 Burimi: Shërbimi Kombëtar Statistikor i greqisë; faqja e internetit:http:/

www.statistics.gr.
10 Burimi: Instituti i Statistikave të Italisë; faqja e internetit http:/www.istat.

it.
11 Burimi: EUrOSTaT; faqja e internetit http://epp.eurostat.cec.eu.int.  
12 Burimi: Shërbimi Kombëtar Statistikor i greqisë; faqja e internetit:http:/

www.statistics.gr.
13 Burimi: Instituti i Statistikave të Italisë; faqja e internetit http:/www.istat.

it.
14 Burimi: EUrOSTaT; faqja e internetit http://epp.eurostat.cec.eu.int.  
15 Interesi mesatar i ponderuar për depozitat me afat në lekë.
16 Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë pjesë e marrëveshjes së 

re PrgF/EFF 2006 -2008.
17 Në qershor të vitit 2006, Banka e Shqipërisë, duke synuar analizën e 

detajuar të zhvillimeve të vrullshme në kredidhënie, prezantoi pranë bankave 
të nivelit të dytë 3 formularë të rinj për kredinë. Metodologjia e raportimit në 
këta formularë mendohet të jetë subjekt i ndryshimeve në të ardhmen. 

18 Kredia konsumatore përfshin edhe overdraftin për individët. 
19 Me “mallra të konsumit afatgjatë” kuptohet ajo kategori e mallrave të 

konsumit, të cilët mund të përdoren për një kohë të gjatë pa u konsumuar (pa 
u mbaruar). 

20 Shih të dhënat tek tabela  “Shtojcë statistikore - Tregjet financiare”.
21 Të dhëna operative.
22 Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. 

Luhatshmëria e kursit të këmbimit është matur si devijim standard  (xi   - 
i)2/n -1 , xi - kursi i këmbimit në periudhën i,  i - mesatarja e periudhës i (për 
shembull, kursi i këmbimit në një ditë të muajit të caktuar në vitin i minus 
kursin mesatar të muajit në vitin i). 
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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 3.2
gusht 4.1 5.5 3.0 2.7 2.3 2.8
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
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 2.3

Burimi: INSTAT.

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

06
Mars-

 06
Prill–

06
Maj-
 06

Qershor- 
06

Korrik- 
06

gusht 
-06

Shtator-
06

Ushqime dhe pije 
joalkolike -0.11 0.16 1.03 1.51 0.80 1.86 0.51 -0.45

Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji 0.93 0.85 0.84 1.00 1.04 0.88 1.78 2.32

Transport 0.1 0.14 0.13 0.23 0.24 0.19 0.13 0.10
hotele, kafe dhe 
restorant 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22 0.16 0.18 0.18

Të tjera 0.10 0.11 0.12 0.10 0.15 0.15 0.24 0.40
Totali 1.33 1.48 2.35 3.1 2.45 3.24 2.84 2.55

 Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

 
agrEgaTëT MONETarë

Tabelë 3. Ecuria e treguesve monetarë (në miliardë lekë).
gusht- 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor 

absolut Përqindje absolut absolut 
Paraja jashtë bankave 147.7 3.1 2.1 7.2 5.1
depozitat totale 470.2 15.6 3.4 51.1 12.2
- në lekë 292.8 2.7 0.9 23.8 8.8
- në valutë 177.4 12.9 7.8 27.3 18.2

depozita pa afat 144.4 4.1 2.9 30.9 27.2
- në lekë 80.3 -4.6 -5.5 20.4 34.2
- në valutë 64.0 8.8 15.9 10.5 19.5
depozita me afat 325.8 11.5 3.7 20.2 6.6
- në lekë 212.5 7.4 3.6 3.3 1.6
- në valutë 113.4 4.1 3.8 16.8 17.5

M1 228.0 -1.6 -0.7 27.7 13.8
M2 440.5 5.8 1.3 31.0 7.6
M3 617.9 18.7 3.1 58.3 10.4
Baza monetare 201.4 3.2 1.6 17.5 9.5

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

Mjete valutore neto 2,400.2 176.5 371.9
Mjete valutore 
Banka e Shqipërisë 1,644.1 39.6 325.1
BPd 1,089.7 142.1 147.2
detyrime valutore
Banka e Shqipërisë 111.4 8.4 1.8
BPd 222.2 - 3.3 98.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 5. Ecuria e treguesve të kredisë neto për qeverinë sipas grupeve kryesore.
gusht - 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

Pretendime ndaj qeverisë neto 270,427.6 1,161.1 -15,698.1
Banka e Shqipërisë 53,348.7 1,250.8 -5,291.1
BPd 217,078.9 -90.1 -10,407.0
depozita pranë Bankës së Shqipërisë 3,649.0 -683.9 2,475.4
deficiti buxhetor 8,313.9 5.6 19,836.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 6. Ecuria e disa treguesve kryesorë.

2003 2004
2005 2006

6-M I 6-M II 6 M I gusht 
M3 (në miliardë lekë) 448.4 507.2 541.8 578.04 594.5 617.9
Kredi e brendshme (në % ndaj M3) 71.5 68.9 69.9 70.03 71.0 69.6
Kredi për qeverinë (në % ndaj M3) 60.2 55.1 52.2 48.94 45.3 43.8
Kredi për ekonominë (në % ndaj M3) 11.3 13.8 17.7 21.10 25.71 25.81
Kredi për ekonominë (% ndaj totalit të aktiveve) 13.7 16.9 20.8 25.11 28.7 29.2
Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 6.8 9.0 11.2 14.57 17.6 18.1
raporti kredi / depozita (në %) 15.7 19.0 23.6 28.47 33.7 33.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

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

2003 2004 Shtator ‘05 T1-06 T2- 06 Korrik ‘06 gusht ’06

Teprica e kredisë (në miliardë lekë) 50.7 69.3 106.0 134.6 152.8 157.0 159.5
Kredi për individët 24.5 30.6 31.4 31.9 32.3 32.4 33.3
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 68.6 68.1 67.6 67.6 66.7
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 33.7 32.5 31.1 31.2 30.2
Kredi afatmesme 33.3 36.0 33.1 30 31.2 31.2 32.6
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 33.1 37.5 37.7 37.6 37.2
Lekë 19.6 19.5 23.7 26.0 28.2 28.8 29.6
valutë 80.4 80.5 76.3 74.0 71.8 71.2 70.4

Burimi: Banka e Shqipërisë

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

Total 2004
2005 2006

T1 T2 T3 T4 T1 T2 Korrik gusht
Kredia e re (në miliardë lekë) 99.7 22.1 32.8 32.1 32.9 29.4 35.7 12.7 11.3
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42 48 46
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 30.1 33 30 33
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25.7 26 21 21
Kredi në lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 35 35 37
Kredi në valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 72.3 65 65 63

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 9. Shpërndarja e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë.
2004 T3’05 T4’05 T1’06 T2’06 gusht ‘06

Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 1.5 2.4 2.7 2.2 0.9 0.7
Peshkimi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Industria nxjerrëse 0.3 0.5 0.5 1.4 2.3 1.0
Industria përpunuese 17.1 13.9 13.8 14.2 15.3 14.1
Prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike e gazit dhe e ujit 2.8 2.9 2.6 2.4 1.1 2.0
Ndërtimi 9.8 12.8 13 13.0 12.2 13.5
Tregtia, riparimi i automobilave dhe artikujve shtëpiake 23.3 20 18.9 19.0 22.5 23.2
hotele dhe restorante 8.3 4.4 4.3 4.8 4.1 3.8
Transporti dhe telekomunikacioni 2 1.7 1.5 1.3 1.6 1.6
aktivitete financiare 0.2 0.7 0.8 0.7 1.3 0.7
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Shërbime kolektive, sociale dhe personale 4.8 5.9 5.8 4.6 1.7 1.8
Të tjera* 29.1 34.1 35.4 35.7 36.2 36.8
Total 100 100 100 100.0 100.0 100.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Zëri “Të tjera” përfshin kredinë e akorduar disa sektorëve me peshë të vogël në aktivitetin 
ekonomik të vendit si dhe kredinë për individët. Me prezantimin e ri te formularëve të kredisë është 
kërkuar një rishikim i shpërndarjes së kredisë sipas sektorëve ku u prezantua rindarja e re. 

TrEgjET FINaNCIarE

Tabelë �0. Interesat në shtator dhe ndryshimi i tyre me periudhat e mëparshme (në 
pikë përqindje).

Shtator
‘06

Ndryshimi
Shtator ‘06-Qershor’06

Ndryshimi 
Shtator’06-Shtator’05

Norma bazë e interesit 5.25% 25 25
Tregu ndërbankar
Transaksione 1- ditore 4.17% -0.04 -0.55
Transaksione 7- ditore 5.32% 0.17 0.42
Tregu primar
yield-i i bono thesarit 3- mujore 5.96% 0.73 -0.77
yield-i i bono thesarit 6- mujore 6.43% 1.01 -2.21
yield-i i bono thesarit 12- mujore 7.13% 1.39 -2.00
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 7.8% 1.4 -1.9

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

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

gusht- 06 Ndryshimi
gusht’06-Qershor’06

Ndryshimi 
gusht’06-gusht’05

Norma bazë e interesit 5.25% 25 25
Interesi i depozitave në lekë
3 - mujore 3.66% -0.08 0.53
6 - mujore 4.26% -0.09 0.36
12 - mujore 5.12% 0.07 0.70
24 - mujore 5.84% -0.06 -1.07
Interesi i kredive në lekë
Kredi deri në 6 muaj 11.96% 0.68 -2.53
Kredi 6 muaj- 1 vit 11.95% 0.15 -1.07
Kredi 1-3 vjet 15.70% -0.19 -0.45
Kredi mbi 3 vjet 11.89% 0.47 -0.18

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
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Tabelë �2. Normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

gusht- 06 Ndryshimi
gusht’06-Qershor’06

Ndryshimi
gusht’06–gusht’05

Fed-norma bazë e interesit 5.25% 0.25 2.00
Interesi i depozitave në usd
1 – mujore 2.98% 0.64 1.15
3 – mujore 3.41% -0.12 1.28
6 – mujore 3.57% 0.16 1.26
12 - mujore 4.37% 0.55 1.58
24 - mujore 4.92% 0.54 1.77
BQE-norma bazë e interesit 3.00% 0.25 1.00
Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 2.35% 0.22 0.68
3 – mujore 2.75% 0.32 0.93
6 - mujore 3.02% 0.11 1.19
12 - mujore 3.44% 0.40 1.53
24 - mujore 3.80% 0.17 0.74

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

Tabelë �3. Spread-i i normës së interesit depozitë - kredi në lekë dhe në valutë. 
Spread-i interesit të depozitave:

lek-usd lek-euro
gusht ‘05 gusht ‘06 gusht ‘05 gusht ‘06

3 – mujore 1.00% 0.25% 1.31% 0.91%
6 - mujore 1.59% 0.69% 2.07% 1.24%
12 -mujore 1.63% 0.75% 2.51% 1.68%
Spread-i i interesave të kredive:

lek-usd lek-euro
gusht ‘05 gusht ‘06 gusht ‘05 gusht ‘06

6- mujore 7.32% 2.33% 6.75% 3.84%
6 mujore -1vit 0.53% 1.14% 8.04% 3.52%
1-3 vjet 10.58% 5.75% 8.91% 7.51%
mbi 3 vjet 3.51% 3.02% 6.17% 2.68%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
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Informacioni mbi tregjet dhe zhvillimet më të fundit ekonomike mund të 
konsiderohet si çelësi i suksesit për bizneset në kohët moderne të zhvillimeve 
të vrullshme të teknologjisë dhe informacionit (mjafton t’i hedhësh një sy të 
shpejtë faqeve të pafundme të reuters apo të vendit që zënë lajmet e biznesit 
për të kuptuar këto zhvillime). Megjithëse në pamje të parë mund të mos 
duket problemi më akut që bizneset shqiptare po hasin aktualisht si energjia, 
informaliteti etj., jo shumë larg prej tani do të lindë nevoja e njohjes dhe e 
analizave të tregut në kohë reale, për t’u përballur me sfidat e globalizimit. 
Parë në një aspekt më të gjerë, ekonomia e një vendi nuk mund të arrijë një 
konkurrueshmëri ndërkombëtare nëse politikat e zhvillimit mbështeten në një 
bazë të dobët informacioni real.

Për Bankën e Shqipërisë informacioni mbi zhvillimet më të fundit ekonomike 
dhe pritshmëritë është i pazëvendësueshëm për vendimmarrjen e politikës 
monetare. Prej kohësh është bërë e qartë që procesi i ruajtjes së stabilitetit 
të çmimeve - objektivit tonë kryesor - është një proces që duhet të shikojë 
përpara në kohë. Me gjendjen aktuale të statistikave kombëtare, të cilat dalin 
me vonesa ndonjëherë dhe deri në dy vjet, kuptohet që detyra jonë bëhet 
mjaft e vështirë. 

Progresi në fushën e statistikave si në shumë fusha të tjera, mund të kërkojë 
një kohë relativisht të gjatë. Ndërkohë, vendimet tona duhet të mbështeten 
mbi baza sa më të shëndosha. Në këtë boshllëk informacioni, një nga zgjidhjet 
tona ka qenë anketimi i agjentëve të ndryshëm ekonomikë. Prej katër vjetësh, 
Banka e Shqipërisë ka filluar vlerësimin e indeksit të besimit të bizneseve dhe të 
indeksit të besimit të konsumatorëve. Këto anketime që bëhen çdo tremujor me 
ndihmën e INSTaT-it, përfshijnë mbi 600 biznese të sektorëve të prodhimit, të 
ndërtimit dhe të shërbimeve dhe 1500 konsumatorë. Informacioni i mbledhur 
lidhet me ecurinë e çmimeve, të konsumit, të të ardhurave, të prodhimit, të 
punësimit, të investimeve e të shumë treguesve të tjerë, të cilët na ndihmojnë 
mjaft në vendimmarrjen e politikës monetare.

gjatë kësaj kohe janë hedhur hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, duke 
synuar përmirësime të vazhdueshme metodologjike të indekseve. Për këtë 
qëllim, janë organizuar takime dhe diskutime në nivel teknik me pjesëmarrje 
edhe të ekspertëve të huaj, janë prezantuar rezultate e analiza të vrojtimeve 
si edhe probleme të dala, janë organizuar takime trainuese me INSTaT dhe 
intervistuesit e tyre, me synimin e arritjes së një shkalle të lartë konfidence në 
tregues të tillë të rëndësishëm. 

Që prej fillimit, në këtë proces të rëndësishëm Banka është asistuar nga 
ekspertët e Institutit gjerman për Kërkime Ekonomike IFO, me reputacion 
ndërkombëtar në fushën e indekseve të besimit të biznesit. Kjo asistencë 

FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në seminarin “Zhvillimi dhe zbatimi i Indeksit të Besimit të Biznesit dhe të 
Konsumatorit në Shqipëri”.

hotel “Tirana International”, 3-4 korrik 2006
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është mundësuar nga zyra e gTZ-së në Tiranë. gTZ ka ndërmjetësuar dhe 
mbështetur, ardhjen e disa ekspertëve gjermanë në Bankën e Shqipërisë, siç 
është rasti i sotëm kur kemi kënaqësinë që midis nesh të kemi z. gernot Nerb 
(IFO) një ndër ekspertët kryesorë të institutit IFO për llogaritjen e indeksit të 
besimit të biznesit në gjermani. ai do të zhvillojë disa prezantime në lidhje me 
përdorimin e indekseve të llogaritura nëpërmjet anketimeve, për të analizuar 
zhvillimet reale të ekonomisë dhe ato financiare. 

Megjithëse deri më sot rezultatet e pyetësorëve tanë janë pasqyruar indirekt 
në analizat dhe raportet tona periodike dhe në studime të ndryshme të 
Bankës, shumë shpejt Banka mendon të fillojë publikimin e rregullt të këtyre 
rezultateve. Një hap paraprak i rëndësishëm në këtë drejtim, të cilit i shërben 
dhe ardhja e z. Nerb, është dhe konsolidimi i metodologjisë së zbatuar në 
llogaritjen e këtyre indekseve, nëpërmjet një ekspertize profesionale si ajo e 
IFO-s. Në një fazë të dytë, kemi menduar të zhvillojmë disa takime me biznese 
dhe akademikë në bashkëpunim me dhomat e tregtisë dhe universitetet, ku 
do të mund të marrim sugjerime mbi vlefshmërinë e këtyre pyetësorëve.

Përgjatë të njëjtës linjë të përmirësimit të burimeve të informacionit 
ekonomik, një tjetër iniciativë e ndërmarrë prej nesh ka të bëjë me aktivizimin 
e degëve të Bankës së Shqipërisë në mbledhjen dhe analizimin e zhvillimeve 
ekonomike në rajone të ndryshme të Shqipërisë. deri më tani janë realizuar 
disa anketime që kanë dhënë rezultate mjaft interesante. Në dallim nga IBB, 
këta pyetësorë synojnë të marrin një informacion sasior më të plotë dhe të 
vazhdueshëm në kohë mbi gjendjen e tregut të punës, ecurinë e çmimeve, 
prodhimin dhe mbi marrëdhëniet e bizneseve me bankat. Ky informacion 
do të përdoret për të llogaritur disa tregues të rëndësishëm si produktiviteti, 
kosto për njësi e punës etj., të cilët janë shpesh mjaft të nevojshëm në punët 
studimore të Bankës së Shqipërisë. aktualisht, këta tregues nuk ofrohen nga 
statistikat aktuale zyrtare. 

gjithashtu, dëshiroja t’ju thoja se të dhënat që ne kemi deri më sot tregojnë 
për një rritje të presioneve inflacioniste, gjë që duhet ta keni vënë re edhe 
në deklaratën e disa ditëve më parë të Këshillit Mbikëqyrës, dhe Banka e 
Shqipërisë po përgatitet për një rritje të normës bazë të interesit në një kohë të 
afërt. Uroj që informacioni i marrë nga Banka e Shqipërisë, dhe komunikimi 
ynë me publikun nëpërmjet medias të jetë sa më i frytshëm. Ne gjithnjë 
përpiqemi të përmirësojmë kanalet e komunikimit me publikun. 

Duke ju uruar për një ditë produktive pune.

Faleminderit
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dEKLaraTa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z.ardIaN FULLaNI

Në konferencën për shtyp mbi vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë për rritjen e normës bazë të interesit.

Banka e Shqipërisë, 13 korrik 2006

Në mbledhjen e datës 12 korrik 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë mori në shqyrtim zhvillimet monetare dhe ecurinë e inflacionit të 
verifikuar në gjysmën e parë të vitit.

Në muajin qershor 2006, prirja e fortë rritëse e normës vjetore të inflacionit, 
e verifikuar në dy muajt paraardhës pësoi një zbutje. Norma vjetore e 
inflacionit zbriti në 2.4 për qind krahasuar me 3.1 për qind, në fund të muajit 
maj 2006. 

Efekti sezonal, që ushtron presion në drejtim të uljes së çmimeve të prodhimeve 
ushqimore, i vonuar gjatë majit, vlerësohet të jetë kompensuar pjesërisht gjatë 
muajit qershor. Megjithatë, tremujori i dytë i vitit 2006 shënoi një normë 
vjetore më të lartë se e njëjta periudhë e një viti më parë. Ky fakt, dëshmon për 
praninë e shtuar të presioneve inflacioniste gjatë kësaj periudhe. 

Faktorë të tjerë, përtej atyre sezonalë, si mbiçmimi më i zbutur i lekut ndaj 
euros, prirja rritëse në çmimet e importit, rritja kulmore e çmimeve të naftës 
dhe lëndëve të para, përbëjnë bazën e intensifikimit të presioneve inflacioniste 
në ekonomi gjatë kësaj periudhe të vitit.

Ecuria e treguesve monetarë ka qenë e kënaqshme. Oferta monetare në 
ekonomi është rritur me ritme pranë tendencave historike. Sipas të dhënave 
të muajit maj, rritja vjetore e ofertës së parasë, M3, rezultoi 10.5 për qind. 
Struktura e ofertës monetare po tenton të zhvendoset drejt mjeteve valutore. 

Ekspansioni monetar i periudhës janar - maj është tërësisht rrjedhojë e 
kërkesës së sektorit privat për mjete monetare, ndërkohë që kërkesa e sektorit 
publik ka patur efekt të kundërt neutralizues. Kredia për ekonominë në muajin 
maj, arriti 146.5 miliardë lekë, duke shënuar një rritje prej 66.8 për qind 
krahasuar me një vit më parë. gjatë 5 muajve të parë të vitit 2006, kredia është 
rritur mesatarisht me 5 miliardë lekë në muaj ose 30 për qind më shumë se sa 
një vit më parë. gjatë muajve të parë të vitit janë akorduar në total 55 miliardë 
lekë kredi e re ose rreth 33 për qind më shumë se sa një vit më parë. 

gjatë gjashtëmujorit të parë 2006, normat e interesit kanë patur, në 
përgjithësi, tendenca rënëse në tregun e depozitave në lekë, në tregun primar 
të bonove të thesarit, në tregun e obligacioneve dhe në tregun e kredive në 
lekë. Ndërkohë që ka patur qëndrueshmëri të normave të interesit në tregun 
ndërbankar.

Leku gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit është karakterizuar nga presione 
mbiçmuese kundrejt dollarit (si refleksion i zhvillimeve në tregun ndërkombëtar) 
ndërsa ka qenë relativisht i qëndrueshëm kundrejt euros. 
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Për gjysmën e dytë të vitit 2006 si dhe për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2007, Banka e Shqipërisë në parashikimet e bëra për zhvillimet inflacioniste 
në ekonomi, ka faktorizuar edhe ndikimet e mundshme që mund të vijnë nga 
materializimi i disa rreziqeve, të cilat prej kohësh ajo i ka bërë publike. 

Banka e Shqipërisë e gjykon të arsyeshme që të ndalet edhe një herë në 
këta faktorë duke veçuar si më të rëndësishmit:

rritja e çmimit të energjisë elektrike - duke filluar nga muaji korrik 2006, 
përgjatë një viti, norma e inflacionit do të ndikohet në rritje, si rezultat i 
aplikimit të tarifave të reja të energjisë elektrike të konsumuar. 

diferenca në rënie midis normave të interesit në lekë me ato në valutë – 
ambienti global me rritje të interesave, ka filluar të krijojë stimuj për ndryshimin 
e preferencave të agjentëve ekonomikë, veçanërisht në drejtim të mbajtjes 
së kursimeve në valuta të huaja. Kjo tendencë shfaqet në rritjen e raportit të 
depozitave në valutë ndaj totalit të depozitave dhe në dobësimin e tendencave 
forcuese të kursit të këmbimit. Ky i fundit, megjithëse vazhdon të jetë i mbiçmuar 
në terma vjetorë kundrejt euros, gjatë muajve të fundit regjistron një moderim 
të intensitetit të mbiçmimit. Një sjellje e ndryshme e kursit të këmbimit nga 
sjellja sezonale tipike e viteve të kaluara do të transmetohej menjëherë në 
inflacion. Siç dihet, kanali i ndikimit të inflacionit (veçanërisht grupi i mallrave 
të tregtueshëm), siç ndodh rëndom në shumicën e vendeve që janë të varura 
nga importet, është shumë sensitiv në rastet e zhvlerësimit të monedhës.

 
rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës – vlerat rekord, të regjistruara 

së fundmi për çmimet të naftës dhe të nënprodukteve të saj, përbëjnë një 
rrezik potencial për inflacionin. Kjo bëhet edhe më e mprehtë, nëse merret në 
konsideratë fakti që çmimi i naftës në vend ka tejkaluar pikën “kritike”, përtej 
së cilës aktiviteti i bizneseve vihet në vështirësi të dukshme*. 

Ecuria e çmimeve bujqësore – Çmimet e produkteve bujqësore kanë 
regjistruar një sjellje relativisht të ndryshme. gjatë dy viteve të fundit, çmimet e 
këtyre produkteve janë karakterizuar nga norma negative të ndryshimit vjetor, 
duke kontribuar në nivelet e ulta të inflacionit, ndërkohë që këtë vit kjo ecuri 
duket pak e ndryshme. 

Shtimi i shpejtë i kredisë për ekonominë – ashtu si në vitin e kaluar edhe 
në gjysmën e parë të vitit 2006, është evidentuar një rritje lartë e kredisë për 
ekonominë. Shtimi i shpejtë i kredisë, veçanërisht i asaj konsumatore, ndikon 
në rritjen e kërkesës së brendshme, e cila nga ana saj, do të ndikonte në 
shtimin e presioneve inflacioniste në ekonomi. 

Mënyra e realizimit të deficitit buxhetor - rritja graduale e inflacionit gjatë 
gjysmës së parë të vitit, paraqet një zhvillim më shqetësues po të kemi parasysh 
se ajo ka ndodhur në kushtet e një politike fiskale me karakter shtrëngues. Në 
përputhje me programin e vitit 2006, deficiti buxhetor i financuar me burime të 
brendshme për vitin 2006 është programuar në vlerën 23 miliardë lekë, ndërkohë 
që aktualisht vazhdon prania e një teprice të lartë rreth vlerës 11 miliardë lekë. 
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Nëse e gjithë kjo diferencë e madhe, edhe në kushtet e një zvogëlimi të mundshëm 
të vlerës totale të programuar, do të mbulohej në pjesën e mbetur të vitit atëherë 
përveç presioneve për likuiditet, në një kohë të dytë mund të gjeneroheshin edhe 
presione të tjera në drejtim të kërkesës së brendshme.

rritja e inflacionit bazë – Një pjesë e faktorëve të mësipërm kanë një natyrë 
kalimtare. Megjithatë, tendenca në rritje e inflacionit bazë është në mbështetje 
të rritjes së përgjithshme të presioneve inflacioniste në ekonomi, duke mos 
përjashtuar ekzistencën e tyre nga ana e kërkesës.

duke marrë në konsideratë të gjitha rreziqet e lartpërmendura, mbështetur 
në zhvillimet më të fundit si dhe në parashikimet e inflacionit për 12 muajt 
në vijim, Banka e Shqipërisë gjykon se mundësia për të ndodhur një ose disa 
nga efektet negative të mësipërme është rritur. Kjo do të krijonte premisa që 
norma vjetore e inflacionit të luhatet rreth vlerës ekstreme të tolerancës së 
objektivit të Bankës së Shqipërisë, gjatë periudhës në vijim.

 
Në këto rrethana, në vijim të qëndrimeve të kohëve të fundit, mbështetur në 

analiza të shumta përfshirë dhe modele empirike, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë vendosi të rrisë normën e marrëveshjeve javore të riblerjes me 0.25 pikë, 
duke çuar normën bazë të interesit nga niveli 5 për qind në nivelin 5.25 për qind. 

Nëpërmjet kësaj rritjeje synohet një kontroll më i mirë i presione të kërkesës, 
akomodim më i mirë i goditjeve që vijnë nga ana e ofertës, stabilizim më i 
mirë i kursit të këmbimit si dhe kontroll i pritjeve inflacioniste. 

Ky vendim, do të shërbejë për të sinjalizuar vullnetin institucional të Bankës 
së Shqipërisë për kontrollin e inflacionit. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë ka besim se normat e ulta të inflacionit që karakterizojnë ekonominë 
tonë, pa dyshim janë një arritje e spikatur, tërësisht në përputhje me mendimin 
e përparuar teorik, me praktikat dhe eksperiencat më të mira ndërkombëtare 
dhe me kriteret nominale të Maastricht. 

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, gjykon se ky është vendimi i 
duhur, i marrë në momentin e duhur, i cili shikon nga e ardhmja. vendimmarrja 
jonë është e bazuar në analizën e kujdesshme të rreziqeve potenciale që janë 
në horizont. Ndërkohë që vendimet që rrjedhin nga këto analiza, synojnë 
orientimin e së ardhmes drejt niveleve të programuara. 

Ky është një koncept modern, i cili ka për qëllim ankorimin e të gjitha pritshmërive 
mbi inflacionin rreth vlerës 3 për qind, me interval tolerance ±1 për qind. 

Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të jetë vigjilente në 
të gjitha drejtimet, sigurisht duke bërë përpjekjet maksimale që edhe në të 
ardhmen, vendimet e saj të jenë në përputhje me objektivin themelor që i njeh 
ligji, për të mbështetur një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm.

* Sipas vlerësimeve, bazuar në përgjigjet e bizneseve (IBB, T�-2005), përtej çmimit ��0 lekë/litër, 
aktiviteti i bizneseve, bëhet më i ndjeshëm ndaj efekteve negative të rritjes së çmimit të naftës.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në seminarin “Sistemet e mbikëqyrjes për vlerësimin dhe monitorimin e 
stabilitetit ekonomik dhe financiar”.

hotel “Tirana International”, Tiranë, 24 korrik 2006

Të nderuar pjesëmarrës, 

do të dëshiroja t’ju falenderoja që keni gjetur pak kohë për të marrë 
pjesë në këtë seminar mjaft të rëndësishëm për ne. Më lejoni fillimisht t’i uroj 
mirëseardhjen znj. alvarez-Plata dhe z. Kholodilin, dy ekspertëve nga instituti 
i mirënjohur gjerman për kërkime ekonomike dIW, të cilët gjatë këtyre dy 
ditëve do të mbajnë disa prezantime dhe do të diskutojnë në lidhje me futjen 
dhe zbatimin e sistemeve të sinjalizimit të hershëm për stabilitetin e tregjeve 
financiare dhe të kursit të këmbimit.

Tashmë është e dukshme që Banka e Shqipërisë prej disa vitesh po punon 
ngushtë me partnerë të rëndësishëm ndërkombëtarë si gTZ, në projekte 
të ndryshme të cilat kanë si qëllim përmirësimin dhe konsolidimin e punës 
së bankës në arritjen e objektivave tanë kryesorë. Përfitoj nga rasti që të 
falenderoj prof. Bolle, i cili prej disa kohësh po koordinon bashkëpunimin 
tonë me gTZ dhe znj. guda, koordinatoren lokale të gTZ për mundësimin e 
këtij seminari që është në vazhdën e një serie aktivitetesh që po organizojmë 
me gTZ. 

Seminari i sotëm përqendrohet në një çështje për të cilën puna jonë ka 
filluar prej disa kohësh. Kështu, vitin e kaluar në prill, në Tiranë u organizua 
seminari rajonal me temë “Stress-Testing” ose “Prova e vështirësisë”, ku u 
diskutuan mënyrat për identifikimin në kohë të pikave të dobëta të sistemit 
financiar, të cilat mund të rrezikojnë ruajtjen e stabilitetit të tij, në rast se 
kushtet makro dhe mikroekonomike përkeqësohen papritur. 

Seminari i sotëm për nga tematika është i ngjashëm por sjell metoda më të 
përparuara për sa i përket sistemeve të hershme të paralajmërimit. Ndërkohë 
që këto metoda dhe diskutime përmbajnë një shkallë të lartë teknikaliteti, më 
lejoni të shpjegoj shkurt dhe disi më thjesht, çfarë synohet me implementimin 
e tyre. 

javën e kaluar Banka e Shqipërisë ndryshoi normën e saj bazë të interesit. 
Siç mund të na keni ndjekur dhe në prononcimet tona, rritja e normës së 
interesit erdhi si rrjedhojë e pritshmërive për efektin në të ardhmen, të faktorëve 
të ndryshëm që kanë lidhje me inflacionin. Pra, e rëndësishme për politikat 
që ne zbatojmë është paraprirja dhe shmangia e presioneve destabilizuese 
përpara, dhe jo korrigjimi i tyre pasi ato kanë ndodhur. Pritja për marrjen e 
masave pasi sinjalet bëhen fakt mund të jetë e kushtueshme në dy aspekte. 
Së pari, ruajtja e stabilitetit nuk është e qëndrueshme, duke qenë se nuk 
merret asnjë masë deri sa gjendja makroekonomike përkeqësohet. Së dyti, 
- masat që merren pas destabilizimit zakonisht e japin ndikimin e tyre me 
një vonesë kohore mbi një vit - ndaj, jo vetëm që janë të pafuqishme për të 
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zbutur gjendjen aktuale, por dhe mund të shkaktojnë efekte përkeqësuese të 
panevojshme në të ardhmen, kur ekonomia mund të ketë rikuperuar gjendjen 
e saj normale.

Sigurimi i stabiliteti financiar nuk ndryshon shumë nga logjika e ruajtjes 
së stabilitetit makroekonomik. Në këtë rast, motoja “parandalim më mirë se 
sa shërim” merr një rëndësi të veçantë, duke patur parasysh kostot e mëdha 
që shoqërojnë krizat financiare. Zgjerimi i vrullshëm i aktivitetit kreditor dhe 
financiar të sektorit bankar vitet e fundit, megjithë aspektin pozitiv të tij në nxitjen 
e rritjes ekonomike, duhet thënë që ka rritur gjithashtu dhe presionin për të 
qenë më vigjilentë në monitorimin dhe ruajtjen e stabilitetit financiar. Zhvillimi 
dhe zgjerimi i shpejtë, pavarësisht zbatimit me rigorozitet të praktikave më të 
mira të monitorimit, gjithmonë karakterizohet nga elemente rreziku, të cilat 
në situata normale tentohet të nënvleftësohen ose të kalojnë të pavëzhguara 
sidomos në nivel sistemi. janë pikërisht metodologjitë që do të diskutohen 
gjatë këtyre ditëve, të cilat vijnë në ndihmë të identifikimit të këtyre rreziqeve 
dhe marrjes së masave të nevojshme në kohë. 

Metodat që do të prezantohen dhe diskutohen në këtë seminar janë 
të ndryshme, nga ato joparametrike deri tek ato që përdorin metoda të 
sofistikuara modelimi dhe ekonometrie. Pavarësisht kompleksitetit të tyre, 
secila metodë ka të mirat dhe kufizimet e saj. Qëllimi ynë është të krijojmë 
dhe të zbatojmë një paketë sa më të gjerë instrumentesh paralajmëruese, 
në mënyrë që të minimizohet gabimi që mund të vijë nga supozimet dhe 
metodologjitë e përdorura nga metodat e ndryshme. vetë kjo paketë do të 
jetë plotësuese e masave më të gjera të përmirësimit të mbikëqyrjes, që ne 
po konsiderojmë për të mos i lënë asgjë rastësisë në lidhje me ruajtjen dhe 
konsolidimin e stabilitetit financiar. 

Duke mos dashur t’ju marr më shumë kohë, ju uroj punë të mbarë!



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

50 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 5�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

50 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 5�

FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI
Në konferencën e organizuar nga “The Economist” me temë “Tryeza e Parë e 
Biznesit me Qeverinë Shqiptare: Identifikimi i mundësive të reja të biznesit”.

hotel “Sheraton”, Tiranë,  14 shtator 2006

I nderuar Kryetar! Të nderuar pjesëmarrës!

Kam kënaqësinë të jem këtu sot për të ndarë dhe për të diskutuar me ju 
për pikëpamjet tona, zhvillimet e ardhshme makroekonomike dhe të tregjeve 
financiare, si dhe për të paraqitur në vija të përgjithshme drejtimin e politikës 
sonë. Prisja me kënaqësi të flisja në këtë forum. është një shans i madh që 
një institucion kaq i njohur të përqendrojë vëmendjen tek Shqipëria. dëshiroj 
të falenderoj The Economist Conferences dhe shpreh vlerësimet e mija më të 
larta për këtë sipërmarrje.  

jam i bindur se anëtarët e të gjitha komuniteteve të pranishme në këtë 
sallë, vendase apo të huaja, do të largohen nga ky forum me një imazh të 
qartë mbi realitetin ekonomik dhe mundësitë që ofron Shqipëria për biznes. 
Ekonomia shqiptare, e ndihmuar edhe nga kushtet  gjeopolitike dhe ecuria 
e deritanishme, ndonëse e vogël po të nisemi nga një vështrim i shpejtë, 
paraqet një numër përparësish dhe stimuj të natyrës financiare ekonomike.

Kohët e fundit ekonomia shqiptare ka arritur një ekuilibër të admirueshëm 
makroekonomik, në thelb të të cilit qëndron një rritje ekonomike në rreth 5 – 6 
për qind, një inflacion i ulët që luhatet rreth intervalit 2 – 3 për qind, si dhe një 
deficit buxhetor i cili nga njëri vit në tjetrin vjen duke u zvogëluar. dëshiroj të 
theksoj se roli i Bankës së Shqipërisë ka qenë i spikatur në këto arritje dhe me 
të drejtë kemi marrë vlerësime pozitive, si nga institucionet e brendshme ashtu 
edhe nga ato ndërkombëtare të specializuara. Politika monetare që kemi 
hartuar dhe ndjekur ka qenë në pajtueshmëri me programin makroekonomik 
afatmesëm të vendit, duke pasur si shtylla kryesore stabilitetin e çmimeve dhe 
stabilitetin e sistemit financiar të vendit. 

Më lejoni që në vijim të bëj një përmbledhje të shkurtër të disa prej zhvillimeve 
më të spikatura të kohëve të fundit si dhe pritshmëritë tona ekonomike për të 
ardhmen. 

rrITja EKONOMIKE
Pas mungesave të konsiderueshme të energjisë elektrike me të cilat u 

përballëm në fundin e vitit 2005, duket se industritë tradicionale që nxitin rritjen, 
si shërbimet (turizmi) dhe ndërtimi po zhvillohen me ritëm të qëndrueshëm, 
duke kontribuar në rritjen e përgjithshme ekonomike. Mbështetur në këto 
zhvillime, si dhe në tregues të tjerë pozitivë, rritja ekonomike vlerësohet se 
do të jetë në harkun 5 – 5.5 për qind. Sfida kryesore mbetet konsolidimi i 
kësaj ecurie në periudhë afatgjatë. Mendoj se autoritetet shqiptare i kanë 
identifikuar tashmë këto sfida, të cilat përkojnë plotësisht me këndvështrimet 
e Bankës së Shqipërisë. Sa për kujtesë, do t’i  përmblidhja disa nga këto 
prioritete: Ndërtimi i burimeve të reja energjitike, mundësisht alternative 
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dhe përmirësimi i eficiencës është prioriteti kryesor. Nga këndvështrimi ynë, 
furnizimi i mjaftueshëm dhe i sigurt me energji elektrike mbetet shqetësimi 
kryesor për të arritur rritjen ekonomike. Zgjidhja e këtij problemi është 
prioritare në prag të një kërkese globale gjithnjë në rritje dhe çmimeve të larta 
të energjisë. Një hap tjetër i rëndësishëm për ecjen përpara është privatizimi 
i shpejtë i pasurive të mbetura ende pronë shtetërore. vëmendje e veçantë 
duhet t’iu kushtohet reformave strukturore, veçanërisht atyre që kanë të bëjnë 
me të drejtat mbi pronën dhe kuadrin ligjor. Në gjykimin tonë, shërbimet, 
ndërtimi dhe veçanërisht bujqësia mbeten forca shtytëse për rritjen e PBB-së 
në vitet e ardhshme. 

Për rrjedhojë, do të isha plotësisht dakord me çdo iniciativë që inkurajon 
Investimet e huaja direkte (Ihd) në këta sektorë, nëpërmjet ligjeve atraktive 
dhe masave të tjera. Besoj se Investimet e huaja direkte janë shumë të 
rëndësishme për të siguruar stabilitet afatgjatë të sektorit të jashtëm. Madje 
rritja e produktivitetit, që zakonisht shoqëron flukset hyrëse të investimeve 
të huaja direkte, do të luajë një rol të ndjeshëm në pakësimin e deficitit të 
llogarisë korente. Ekonomia jonë ka nevojë për më shumë investime të huaja 
direkte, prandaj Klasifikimi i Kredive të vendit përbën një prioritet kryesor për 
ekonominë tonë. 

Kam bindjen se investimet e huaja direkte përfaqësojnë një sfidë rajonale 
më tepër sesa individuale për Evropën juglindore. Këto vende duhet të 
koordinojnë përpjekjet e tyre për të krijuar një treg rajonal. Projektet rajonale 
infrastrukturore do të rrisnin ndjeshëm atraktivitetin dhe konkurrencën, si dhe 
ndërgjegjësimin e tregjeve ndërkombëtare financiare drejt rajonit tonë. Kjo do 
të përmirësonte besimin dhe do të siguronte stimuj të nevojshëm ekonomikë 
për të hyrë në rajon, gjë që do të çonte në rritjen e investimeve të huaja 
direkte për çdo ekonomi.  

INFLaCIONI
Ekonomia jonë ka kaluar një periudhë relativisht të gjatë me çmime të 

qëndrueshme. Inflacioni vjetor i matur nga indeksi i çmimeve të konsumit 
është vlerësuar 2.4 për qind në 12 muajt e fundit. Të dyja politikat, monetare 
dhe fiskale, kanë ndikuar pozitivisht në këtë drejtim. Megjithatë, kohët e fundit 
janë shtuar presionet për inflacion. Shtimi i shpejtë i kredisë për ekonominë, 
rritja e shpejtë e çmimeve të naftës, rritja administrative e çmimeve të energjisë, 
si dhe rreziqe të tjera kanë potencial për të krijuar presione inflacioniste 
dhe paraqitin rrezik për të ndikuar negativisht në pritjet inflacioniste. Banka 
e Shqipërisë do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar 
mbajtjen e inflacionit në të ardhmen e afërt dhe të largët në nivelin 3 për qind, 
me një zonë tolerance plus/minus 1 për qind.

 
NOrMaT E INTErESIT
gjatë viteve të fundit, normat e interesit kanë shënuar rënie si reflektim 

i një politike zbutëse të Bankës së Shqipërisë. Kjo ka qenë një tendencë e 
përgjithshme për gjithë aktivet financiare në lekë apo në valutë. Sistemi bankar 
aplikon një interes prej 9.7 për qind mesatarisht për kreditë në lekë. Kthimi i 
investimit në letrat me vlerë të qeverisë për afatin 12-mujor ra në minimumin 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

52 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 53

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

52 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 53

5.74 për qind, në qershor 2006. Megjithatë, në përputhje me vendimet më 
të fundit të Bankës së Shqipërisë dhe me një prirje të përgjithshme globale, 
muajt e fundit ka një ndryshim të kahut të interesave si për monedhën vendase, 
ashtu edhe për ato të huaja. Kjo tendencë duket se do të mbizotërojë edhe 
për një periudhë afatshkurtër, nga 6 deri në 12 muajt në vijim. 

SISTEMI BaNKar
Sistemi bankar shqiptar vazhdon të zgjerohet dhe konsolidohet. ai është 

solid, i konsoliduar dhe i mirëkapitalizuar. Sistemi përbëhet prej 17 bankash, 
tre prej të cilave janë tërësisht me kapital vendas. rrjeti bankar është zgjeruar 
vazhdimisht duke mbuluar edhe zona të largëta. është rritur numri i produkteve 
bankare të ofruara si dhe është përmirësuar cilësia. hyrja në treg e grupeve të 
rëndësishme financiare evropiane, ka krijuar një mjedis konkurrues më të mirë 
si dhe ka rritur më tej eficiencën. Zgjerimi i portofolit të kredisë dhe normat 
më konkurruese në huadhënie, kanë thelluar ndërmjetësimin financiar. Të 
dhënat më të fundit tregojnë se në qershor të vitit 2006, aktivet e sektorit 
bankar arritën në 60 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (gdP).

Ndryshimet e shpejta në sistemin bankar në drejtim të rritjes së kredidhënies, 
dhe integrimi financiar në tregun global imponojnë nevojën për standarde më 
të larta të transparencës, të përgjegjshmërisë dhe qeverisjes së vetë sistemit 
bankar, jo vetëm për sa i përket Bankës së Shqipërisë por edhe publikut. 
Bankat duhet të sillen me përgjegjësi dhe të përfshijnë në funksionin e tyre të 
dobisë stabilitetin e gjithë sistemit bankar. 

rEFOrMa Të SISTEMIT FINaNCIar   
Prej vitesh sistemi bankar ka qenë i përfshirë në një transformim të 

vazhdueshëm. Programi për vlerësimin e Sektorit Financiar (FSaP) shënon 
një moment sinjifikativ në këtë proces. Në emër të institucionit që unë drejtoj, 
përfitoj nga rasti që të falenderoj FMN-në dhe BB-në për përpjekjet e tyre të 
shkëlqyera për këtë çertifikim financiar, transparent e profesional të sistemit 
financiar në Shqipëri.  

Banka e Shqipërisë mbetet e përqendruar për të përmbushur rekomandimet 
FSaP-it, duke ndjekur prioritetet dhe hierarkinë institucionale. 

• Banka e Shqipërisë ka shtuar mundësitë hyrëse dhe investuese të 
bankave të nivelit të dytë në tregun e letrave me vlerë. 

• Ka përfunduar projektligji i ri “Për bankat në republikën e 
Shqipërisë”. 

• Ka filluar funksionimin sistemi i automatizuar i klerimit të pagesave me 
vlerë të vogël.

• është rritur ndjeshëm numri i transfertave elektronike. Ka rezultate 
konkrete në reduktimin e cash-it në ekonomi.   

• është rritur shkalla e përfshirjes nën mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë 
e të gjitha institucioneve financiare jobankare, që ushtrojnë aktivitet 
në territorin e republikës së Shqipërisë.

• është rritur më tej transparenca e vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë. Njoftimet nxirren rregullisht dhe faqja e 
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internetit të Bankës së Shqipërisë, publikon çdo informacion të ri lidhur 
me veprimtarinë e përditshme. 

• Ka pasur një progres të ndjeshëm për ndërtimin e Qendrës së 
Informacionit të Kredive. Shpresojmë që nga fundi i vitit të ardhshëm 
kjo qendër të vihet në funksionim.  

• E fundit por jo më pak e rëndësishme, do të theksoja se tashmë është 
bërë prezent një plan konkret veprimesh, për pjesën e mbetur të 
rekomandimeve të FSaP. 

Të nderuar pjesëmarrës!

Formulimi dhe zbatimi i politikës monetare është një proces i natyrës 
më sfiduese. veçanërisht globalizimi e ka ekspozuar ekonominë tonë ndaj 
goditjeve të natyrës shock. Po kështu, edhe politikat monetare të dy bankave 
të mëdha BQE dhe FEd ndikojnë në ekonominë shqiptare, kryesisht për shkak 
të shkallës së lartë të zëvendësimit të monedhës.  

rritja e shpejtë e vëllimit të kredisë përbën zhvillimin më të spikatur ndër 
faktorët e brendshëm. Sipas të dhënave tona, vlerësohet se kredia për 
ekonominë në harkun kohor të këtyre dy viteve është zgjeruar me rreth 10 
– 12 pikë përqindjeje të PBB-së. Me këtë ritëm pritet të arrijë nivelin 18 – 20 
për qind, në fund të vitit 2006. vlen të përmendet se rreth 30 për qind e 
tepricës së kredisë është në formën e kredisë konsumatore, ndërkohë që rreth 
75 për qind është dhënë në valutë. 

Kjo përfaqëson një zhvillim shumë të rëndësishëm që meriton vëmendjen 
tonë të plotë. Shqetësimet tona kryesore lidhen me presionet inflacioniste 
dhe me huatë e pakthyera në afat, që mund të shoqërojnë këtë ekspansion 
kreditimi.  

Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë gjykoi se drejtimi aktual i politikës 
monetare nuk krijonte stimuj të mjaftueshëm për të kontrolluar kërkesën 
agregate. Për rrjedhojë, Banka e Shqipërisë ndryshoi kursin e politikës 
monetare, duke vendosur në mes të muajit korrik rritjen e normës bazë të 
interesit (repot njëjavore) me 0,25 pikë përqindje. Me kënaqësi shohim që 
tregu financiar po reagon ndaj këtij vendimi. Megjithatë, bazuar në një 
parashikim të afërt për inflacionin dhe në prani të disa rreziqeve, të cilat i 
shpjegova më sipër, Banka e Shqipërisë parashikon se presionet inflacioniste 
në 12 muajt në vijim, do të mbeten të larta. aktualisht ne po vlerësojmë me 
kujdes shkallën e reagueshmërisë së tregut dhe po gjykojmë nëse nevojitet 
marrja e ndonjë mase tjetër. 

Njëkohësisht, shqetësim në rritje përbën dhe cilësia e kredidhënies. 
Përshpejtimi i zgjerimit të kredisë sjell sfida si për bankat ashtu edhe për 
autoritetin mbikëqyrës. Përgjigja ndaj këtyre sfidave do të synojë në arritjen e 
stabilitetit makroekonomik, nëpërmjet një sistemi bankar të mirëkapitalizuar. 
Me këtë synim, Banka e Shqipërisë, si autoriteti mbikëqyrës, ka intensifikuar 
dialogun me bankat me qëllim që të gjejë një mirëkuptim të mjaftueshëm 
për: përcaktimin e objektivave realistë për rritjen vjetore të aktivitetit; rritjen 
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e kredisë dhe ruajtjen e cilësisë së mirë të portofolit të kredive; forcimin e 
kontrollit të brendshëm dhe sistemet e monitorimit të rrezikut; monitorimin e 
kujdesshëm të treguesve të kapitalit.  

dëshiroj të theksoj në fjalën time, se Banka e Shqipërisë do të jetë e 
vendosur në zbatimin me rigorozitet të të gjitha kërkesave që rrjedhin nga ligji 
dhe kuadri rregullativ.  Nga ana jonë do të bëjmë përmirësime në kuadrin 
rregullativ dhe mbikëqyrës, lidhur me çështjet e mësipërme, me një qasje 
realiste e fleksibël. Qëllimi i vetëm i kësaj qasjeje konformiste ndaj rregullave 
mbikëqyrës, është të krijojmë mjedisin e duhur për të shmangur shqetësime 
potenciale në të ardhmen në stabilitetin financiar. 

Në përfundim, dëshiroj të theksoj për komunitetin e biznesit, për individët 
dhe për gjithë agjentët e tjerë ekonomikë se Banka e Shqipërisë do të 
bëjë përpjekjet e duhura për të siguruar dhe konsoliduar më tej ekuilibrat 
makroekonomikë në ekonominë shqiptare, duke pasur në qendër të vëmendjes 
stabilitetin financiar.  

Shpreh bindjen se komuniteti i biznesit e kupton këtë mision të rëndësishëm. 
Banka e Shqipërisë synon të shprehë hapur perspektivat e saj lidhur me 
zhvillimet ekonomike, me qëllim që asnjë nga veprimet e saj të mos jetë i 
papritur për ju. Prandaj, ju ftoj të interpretoni sinjalet tona drejt dhe t’i integroni 
ato qetësisht në vendimet që merrni për të ardhmen. dëshiroj t’ju kujtoj se 
marrëveshja jonë afatmesme me FMN-në dhe përqendrimi i politikës drejt 
Bashkimit Evropian dhe Mekanizmit të Kursit të Këmbimit Evropian (ErM), jep 
garanci shtesë për zotimin tonë.  

duke falenderuar edhe një herë The Economist Conference për këtë 
mundësi, jam i hapur për pyetje apo komente të mundshme.
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ÇëShTjE Të BaShKIMIT MONETar EvrOPIaN dhE 
KrITErET E PaKTIT Të rrITjES dhE STaBILITETIT*

Tetor 2006

aBSTraKT

Kjo trajtesë fokusohet në një vlerësim të politikave të Bashkimit Monetar 
Evropian, veçanërisht kritereve të Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes (Ekonomike), 
ndryshe SGP. Objekti i përcaktimit të një kornize koordinuese të politikave 
ekonomike në BE përbën një zhvillim pozitiv, ndonëse ekzistojnë debate mbi 
optimalitetin e tij. Kjo trajtesë, nuk merrr parasysh vështirësinë në hartimin 
rregullator të saj dhe kompromisin midis vendeve anëtare, por përqendrohet 
në hartimin optimal bazuar në arsyen ekonomike. Materiali shtjellohet si vijon: 
Së pari, vlerësohet racionaliteti i një monedhe të përbashkët. Më tej tentohet 
një përmbledhje e përfitimeve afatgjata ndërsa trajtohet kostoja afatshkurtër 
e politikës monetare të përbashkët. Në pjesën e tretë synohet mbështetja e 
nevojës së përfshirjes së dy treguesve thelbësorë makroekonomikë - rritjes 
ekonomike dhe nivelit të borxhit kombëtar- të çdo vendi në hartimin e këtij 
Pakti. Së fundi, një mbyllje vlerësuese.

I. hyrjE

Zona e Euros është zhvendosur në faza të avancuara të bashkëpunimit 
dhe të ribashkimit, gjatë gjysmës së dytë të shekullit të shkuar. Statuskuoja 
ekonomike e kontinentit në çdo hap të saj është përcaktuar nga drejtimi i 
zhvillimeve dhe ritmi i realizimit të masave koordinuese të ndërmarra. Ky i 
fundit, ritmi i progresit të marrëdhënieve ndërmjet vendeve, është ndikuar 
nga interesat kombëtarë specifikë të vendeve anëtare. Evropa ka evidenca 
të plota me shembuj të qëndrimeve të kundërta. Megjithatë, perspektiva e 
kësaj lëvizjeje është përqasur shumë më herët nga ideatorët e së ardhmes 
së Evropës, të cilët e kanë parë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike dhe 
kulturore në terma të objektivave ekonomikë të përbashkët. Shumë prej tyre 
kanë argumentuar se vendosja e një perspektive të përbashkët të zhvillimit 
ekonomik si një objektiv afatgjatë, do të mbizotërojë marrëdhëniet dhe do 
të dobësojë mosmarrëveshjet afatshkurtra midis vendeve. duke iu bashkuar 
këtij argumenti, përkufizoj më tej se objektivat e përbashkët ekonomikë 
përjashtojnë nga tryeza e vendimmarrjes alternativën e implementimit të 
konfliktit të forcës si, një strategji me një përfundim neto zero. Përmbushja 
e objektivit të përmirësimit të mirëqenies ekonomike nëpërmjet konfliktit 
të forcës, nuk plotëson kushtin e optimalitetit të Pareto, dhe rrjedhimisht 
rezulton një strategji me shumë neto zero të palëve të përfshira në 
konflikt1.
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II. POLITIKa MONETarE E UNIFIKUar

Një nga mbështetësit origjinalë dhe me influencë të idesë së Evropës 
si një entitet shoqëror i vetëm, Zhan Moné (jean Monnet) në vitet 1950, 
argumentoi se prania e një mjeti të përbashkët të mirëqenies ekonomike 
si paraja, do të nxiste shoqërinë evropiane dhe udhëheqësit e saj drejt të 
vetmes alternativë të kooperimit, si zgjidhje ndaj potencialit për konflikt. Sot 
pranohet gjerësisht se përveç shmangies së konfliktit, kooperimi ekonomik 
mbart ndikime pozitive ekstra në terma të produktivitetit dhe të mirëqenies së 
shtetasve të saj. Shoqëria evropiane ka shpenzuar mëse gjysmë shekulli kohë 
të ribashkohet dhe të arrijë të implementojë një strategji kooperative të plotë, 
të finalizuar në një monedhë të përbashkët “euro”. Implementimi i monedhës 
së përbashkët e bën të domosdoshëm hartimin e një politike monetare të 
vetme për vendet anëtare në Zonën e Euros, nëpërmjet institucionalizimit të 
Bankës Qendrore Evropiane. Politika monetare e përbashkët është pjesë e një 
kornize më të përgjithshme të kooperimit në terma të politikave ekonomike 
të Unionit Monetar dhe Ekonomik (EMU). Politika monetare e unifikuar dhe 
EMU është konsideruar si ngjarja e vetme më e rëndësishme në historinë 
monetare të pasluftës (Danthine etj., 2000).

vendet anëtare përfitojnë nga impaktet pozitive të politikës monetare të 
unifikuar. Së pari, përftohen pritshmëri inflacioniste të qëndrueshme në terma 
afatgjatë për të gjitha vendet anëtare, në sajë të mungesës së ndikimeve 
politike dhe të trashëgimisë pozitive nga bankat qendrore të vendeve më të 
zhvilluara të bashkësisë, dhe të pavarësimit të Bankës Qendrore Evropiane 
(BQE) kundrejt qeverive të vendeve anëtare. Pritshmëri të qëndrueshme dhe 
të ulëta në terma afatgjatë përbëjnë një faktor të rëndësishëm në normën 
faktike të inflacionit. Së dyti, një politikë monetare e unifikuar i jep një shtysë 
të re integrimit financiar në Zonën e Euros, duke injektuar efekte pozitive në 
terma të ndërmjetësimit financiar të këtij sektori në ekonominë evropiane2. 
gjithashtu, delegimi i objektivit të inflacionit të BQE, zhvendos fokusin e 
politikave ekonomike të vendeve anëtare ekskluzivisht drejt rritjes ekonomike 
në funksion të rritjes së mirëqenies së komunitetit evropian.

disa nga aspektet jopozitive të unifikimit të politikës monetare 
qëndrojnë në impaktet e saj në periudhën afatshkurtër, ndërsa të tjerat në 
pamjaftueshmërinë e koordinimit të saj me politikat e tjera ekonomike në 
EMU. asimetritë strukturore të ekonomive të Eurozonës, në mungesë të 
lëvzshmërisë së mjaftueshme të forcës punëtore, çojnë në divergjencë të 
stabilitetit ekonomik midis rajoneve të ndryshme të Zonës. gjithashtu, një 
objektiv inflacioni i shprehur në formën “më pak por afër 2 për qind” mund të 
mos jetë optimal, veçanërisht për anëtarët e rinj të Bashkimit Monetar. rritja 
ekonomike potenciale e vendeve në zhvillim mund të kërkojë një objektiv 
inflacioni disi më të lartë nga 2 për qind, në varësi të nivelit të zhvillimit 
ekonomik të rajoneve. Megjithatë, Mongelli (2006) argumenton se shenjat e 
shtimit të divergjencave në treguesin e rritjes ekonomike midis vendeve janë 
të të kufizuara, dhe se devijimet e ritmeve të rritjes së PBB-ve reale midis 
vendeve të Eurozonës, kanë mbetur afër nivelve mesatare historike (Mongelli 
etj., 2006).
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Për më tepër, politika monetare e përbashkët favorizon vendet më të 
mëdha të Eurozonës, për vetë faktin se normat e inflacionit të tyre janë më 
të korreluara me inflacionin total të Eurozonës, në sajë të koeficientëve të 
lartë të ponderimit. Kjo shkakton përkeqësim të mirëqenies ekonomike për 
ekonomitë e vogla, duke qenë se kostoja e inelasticitetit të çmimeve në kahun 
rënës në këto vende, është rreth katër herë më e lartë se në ekonomitë e 
zhvilluara (Canzoneri, 2004). Në këto kushte, efektet e politikës monetare të 
përbashkët të BQE nxisin, jo qëllimisht, implementimin e reformave strukturore 
të cilat rekomandohen me forcë nga ekonomistët. Canzoneri, në artikullin e 
tij, argumenton se vendet e Eurozonës, në tërësi pas lindjes së BQE, kanë 
ndërmarrë më tepër reforma, për të cilat nuk janë vlerësuar, duke qenë se 
këto reforma kërkojnë kohë të manifestojnë efektet e tyre pozitive.

Megjithatë, qëndrimet e akademikëve të ndryshëm shkojnë më tej në 
vlerësimet ndaj politikës monetare të përbashkët. Në praktikë, një politikë 
monetare e vetme, mund të mos ushtrojë të gjitha efektet pozitive që mbart në 
potencialin e saj, në prani të politikës fiskale dhe ekonomike të decentralizuar. 
Në këtë linjë, Pakti i Stabilitetit dhe rritjes Ekonomike nuk merr parasysh 
strukturën e ndryshme midis vendeve anëtare dhe, rrjedhimisht, kufizon 
fleksibilitetin e nevojshëm për të implementuar politika fiskale të fokusuara 
në çështje specifike për çdo vend, si rritja ekonomike dhe inflacioni ulët apo 
deflacioni. Ndërsa ky shqetësim ishte i vlefshëm në Eurozonën me 15 anëtarë, 
është edhe më problematik në Eurozonën 25 anëtareshe. Kjo lidhet me faktin 
se inflacioni, rritja potenciale dhe borxhi publik në vendet e reja, ndryshojnë 
dukshëm kundrejt anëtarëve të vjetër, si rezultat i nivelit të zhvillimit në të 
cilin çdo vend ndodhet dhe përpjekjeve për të arritur nivelin e mirëqenies të 
anëtarëve më të vjetër (vvenzel, 2004).

III. KOOrdINIMI I POLITIKëS FISKaLE dhE I POLITIKavE Të 
TjEra EKONOMIKE

Politikat ekonomike kanë mbetur kryesisht përgjegjësi e shteteve anëtare në 
Eurozonë. Institucionet e Bashkimit Evropian, të përbëra nga përfaqësues të 
shteteve anëtare, kanë përcaktuar korniza udhëzuese dhe rregullative, të cilat 
duhet të ndiqen nga çdo vend anëtar. Ky rregullim synon koordinim optimal 
të politikave ekonomike individuale midis vendeve anëtare, sikurse edhe me 
politikën monetare të përbashkët evropiane. Këto korniza janë formalizuar nën 
një marrëveshje të pranuar nga vendet anëtare, të quajtur Pakti i Stabilitetit 
dhe rritjes (ekonomike) miratuar në muajin qershor të vitit 1997 nga Këshilli 
Evropian në amsterdam. Pakti i Stabilitetit dhe rritjes vendos një kornizë 
për koordinimin e politikave ekonomike dhe monetare të përbashkëta, të 
përqendruar kryesisht në përmbushjen e objektivave të politikës monetare dhe 
të asaj fiskale. Kjo kornizë, në formën e saj të gjithëpranuar në vitin 1997, 
përmban katër kritere, ndër të cilat dy prej tyre janë të një rëndësie konkrete 
në gjendjen aktuale.

• Stabiliteti i çmimeve. Sipas këtij pakti, BE, nëpërmjet politikave dhe 
institucioneve të saj, përcakton ruajtjen e stabilitetit të çmimeve si një 
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objektiv kryesor të politikave monetare të vendeve anëtare, në atë 
kohë. Koncepti i stabilitetit të çmimeve është përkufizuar si mesatare 
dymbëdhjetëmujore e normës së inflacionit nën 1.5 pikë përqindje 
nga mesatarja e tre ekonomive anëtare me performancën më të mirë. 
Me krijimin e Bankës Qendrore Evropiane në vitin 1999, objektivi i 
inflacionit për Eurozonën është përcaktuar në formën “nën por afër 2 
për qind”.

• Financat publike. Pozicion financiar i qëndrueshëm i vendeve 
anëtare: 

1. deficiti buxhetor i përgjithshëm më i vogël ose i barabartë me 3 për 
qind të PBB-së;

2. borxhi total më i vogël ose i barabartë me 60 për qind të PBB-së ose 
t’i përafrohet me ritëm të kënaqshëm këtij niveli maksimal.

Pakti, në versionin e hartuar në vitin 1997, parashikon edhe stabilitet të 
normës së interesit, përkufizuar në formën e mesatares dymbëdhjetëmujore 
të yield-it të bonove të thesarit me maturitetin afatgjatë, brenda intervalit prej 
2 pikë përqindjeje nga mesatarja e tre vendeve me normat më të ulëta të 
interesit. gjithashtu, Pakti kushtëzon politikat e kursit të këmbimit të vendeve 
anëtare. Çdo vend u kufizua të respektojë hapësirat luhatëse të lejuara të 
“Mekanizmit të Kursit të Këmbimit” për të paktën 2 vjet pa zhvlerësime të 
monedhës vendase kundrejt monedhës së çdo vendi tjetër anëtar me nismë 
vetjake. Me hyrjen e euros si monedhë e përbashkët, në 1 janar 1999, këto 
dy kritere mbetën të paaplikueshme.

Kriteri i parë, ai i stabilitetit të çmimeve, është adresuar nëpërmjet një 
politike monetare të përbashkët. Kriteri i dytë, i cili prek çështjet fiskale, por 
lidhet me politika të tjera ekonomike, vendos një kusht rigoroz për politikat 
fiskale të vendeve anëtare. Ky kriter, duke mos iu përshtatur nevojave të 
vendeve anëtare, kufizon më tepër vendet që janë në një fazë zhvillimi, rritja 
ekonomike e të cilave mund të lejojë deficit më të lartë buxhetor se 3 për 
qind. Ndërsa, ai favorizon në mënyrë joeficiente ekonomitë e zhvilluara 
nëpërmjet efektit të inkonsistencës së këtij kriteri me rritjet ekonomike më të 
ulëta që kanë këto vende. rezulton se kjo kornizë mund t’i vijë përshtat një 
numri të vogël vendesh anëtare, treguesit makro të të cilave përputhen me 
këtë kornizë. Në këtë mënyrë, SgP mund të përshtatet për vendet anëtare me 
tregues makro më të ndryshëm dhe të rritë fleksibilitetin e nevojshëm për të 
orientuar ekonominë drejt potencialit të saj, duke rritur eficiencën e politikave 
ekonomike specifike (VVenzel et. al 2004).

Çështja e kufizimit të potencialit ekonomik të ekonomive të reja dhe e 
favorizimit ekspansionist joeficient të ekonomive të vjetra, mund të përqaset 
me një këndvështrim teorik pa një model të aplikuar nga vende specifike. Në 
perspektivën e teksteve ekonomike, për një potencial relativisht më të lartë të 
rritjes ekonomike, rritet tavani i lejuar i deficitit fiskal, që mund të mbështesë ajo 
ekonomi pa shkaktuar pamundësi rishlyerjeje të borxhit ose kosto financiare 
në terma të kredibilitetit financiar në tregje. gjithashtu, një deficit fiskal i 
paqëndrueshëm në një vend, ka efekte anësore për vendet e tjera anëtare të një 
bashkimi monetar. Calmfors (1998) nënvizion se transmetimi ndërkombëtar i 
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politikës fiskale ndërmjet vendeve ndodh, jo nëpërmjet deficitit kombëtar por, 
nëpërmjet eksporteve neto të një vendi. Nëse supozohet një lidhje hipotetike 
lineare midis rritjes ekonomike dhe deficitit fiskal të qëndrueshëm, mund të 
paraqitet në një formë të thjeshtë nëpërmjet grafikut të mëposhtëm.

Literatura akademike argumenton se për rritje 
me norma relativisht të larta të PBB-së nominale, 
deficiti fiskal i lejuar është më i lartë, pa cënuar 
raportin e borxhit total ndaj PBB-së, të vendeve që 
aspirojnë hyrjen në BE. Normat më të larta të rritjes 
ekonomike dhe ulja e primit të rrezikut në normat 
reale të interesit, rrisin kapacitetet e vendeve anëtare 
për të përballuar deficite fiskale më të larta (Buiter 
etj., 2002).

Kriteri i deficitit fiskal prej 3 për qind, mund të 
penalizojë vendet që kanë një potencial të lartë 
rritjeje ekonomike të kushtëzuar nga investimet 
publike. Kjo përbën një rezultat vetëpërmbushës, 
përderisa kufizimi i shpenzimeve publike të një shteti 
me potencial të lartë zhvillimi, ndërpret shpenzimet 
kapitale të domosdoshme për të arritur ritmet e larta 
të zhvillimit në përputhje me potencialin ekonomik 
të atij vendi. Nevoja për konvergjencë në fushën 
e infrastrukturës dhe standardeve ambientale 
gjithashtu justifikon, edhe pse nën një mbikëqyrje 
të rreptë, rritjen e huamarrjes. Si rezultat, normat 
e zhvillimit të këtyre ekonomive mbeten nën 
potenciain e tyre, duke ngadalësuar kështu procesin   
e konvergjencës së të ardhurave për frymë kundrejt 
ekonomive të zhvilluara. Kanë qenë pikërisht vendet 
me potencial të lartë zhvillimi me të ardhurat për 
frymë më të ulëta në BE, veçanërisht ekonomitë ish-
kandidate për t’u anëtarësuar.

Treguesi i dytë makroekonomik ndaj të cilit SgP 
mund të kalibrohet më tej është raporti i borxhit 
kombëtar ndaj PBB-së. vendet me një raport borxh/
PBB relativisht më të ulët se kriteri i borxhit, mund 
të lejojnë deficite fiskale më të larta për disa vite. 
Këto vende duke përmbushur kriterin e deficitit fiskal prej 3 për qind, mund 
të vërejnë ekonomitë e tyre të humbasin mundësi zhvillimi. Bashkimi në një 
monedhë të vetme për të gjithë Eurozonën, nënkupton minimizim të impakteve 
që deficitet fiskale të larta të një ekonomie të paanëtarësuar do të kishin për 
atë ekonomi. Në kushtet aktuale, minimizohet rritja e normës së interesit, 
ose ndryshimet potenciale në kursin e këmbimit, në atë ekonomi, fenomene 
të pritura në kushtet e qarkullimit të monedhave individuale të secilit vend. 
aspektet negative të këtyre rrjedhimeve, qëndrojnë në argumentin se mungon 
një reagim më i plotë nga tregjet që do të mundësonte disiplinime të deficiteve 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

60 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 6�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

60 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 6�

buxhetore të paqëndrueshme të çdo vendi anëtar. Në fushën ekonomike, ky 
fenomen përshkruhet me konceptin e “rrezikut moral”3. Në këtë këndvështrim, 
nëse një vend rrit deficitin buxhetor, atëherë ai kontribuon në përkeqësimin e 
raporteve makroekonomike të gjithë Eurozonës, por mbart vetëm pjesërisht 
impaktet e tejkalimit treguesve përtej normave ekuilibër, dhe e anasjellta. 
Kjo çështje njihet me termin “problemi i përfituesit të lirë4” dhe ndërsa ishte 
problematik në Eurozonën pesëmbëdhjetëanëtarëshe, do të mbetet për disa 
kohë shqetësues edhe pas hyrjes së dhjetë anëtarëve të rinj. Në fakt, impaktet 
anësore të kësaj çështjeje vlerësohet të jenë adresuar në marrëveshjen për 
kufizimin e deficitit (Feldstein, 2005).

Megjithatë, pranohet një kundërargument se deficitet janë më të ndjeshme 
ndaj normave të interesit në ekonomitë me nivele të larta të borxhit, gjë 
që i detyrohet shërbimit të borxhit. Për më tepër, vendet që kanë borxh të 
lartë detyrohen të shtojnë taksat, duke ulur fleksibilitetin e të ardhuarave 
fiskale ndaj ndryshimeve në taksat bazë. Këta faktorë, çojnë në kosto të 
mirëqenies. Collignon (2003) llogarit që një familje, në një vend me borxh 
të lartë, do të ishte e gatshme të hiqte dorë nga 1,3 për qind e konsumit në 
çdo periudhë për të jetuar në një ekonomi mesatare, duke nënkuptuar një 
ekonomi pa probleme që lidhen me borxhin e lartë. disa analistë të tjerë të 
SgP, argumentojnë se kriteteret e paktit duhet të shoqërohen me pavarësi të 
bankave qendrore (Cari etj., 2004). Kjo çështje ngrihet në sajë të problemit të 
inkonsistencës kohore të politikave ekonomike. rëndësia e kushteve fiskale në 
një bashkim monetar, lidhet me mundësinë e angazhimit të Bankës Qendrore 
të Eurozonës në ndjekjen e politikave të veta.

Iv. vLErëSIME Të PërgjIThShME

hyrja e monedhës euro është pjesë e një procesi të gjatë konvergjence 
makroekonomike, dhe ekzistojnë hapësira për përpjekje të mëtejshme 
bashkëpunimi midis vendeve anëtare, në terma të politikave ekonomike për 
konsolidimin e plotë të një bashkimi monetar.

Kombinimi i politikës monetare të përbashkët dhe politikave fiskale të 
decentralizuara, rrit nevojën dhe rëndësinë e politikave ekonomike në 
përshtatje të ecurisë makroekonomike.

Një model statik si SgP, mund të mos jetë optimal për të gjitha vendet 
anëtare të BE, dhe politikat ekonomike nën këtë model duket të kenë nevojë 
për masa specifike për vendet anëtare, në përputhje me nivelin rajonal të 
zhvillimit.
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ShëNIME

* Bledar hoda: Specialist në departamentin e Politikës Monetare.
1 Strategji me një “përfundim neto zero”, nënkupton një lojë ku njëra palë 

fiton atë çka humbet pala tjetër por që në total nuk gjenerohet ose prodhohet, 
duke e çuar shoqërinë drejt rrënimit.

2 Kjo nënkupton zgjerim të “kufirit të mundësisë së prodhimit” në ekonominë 
evropiane në tërësi.

3 Koncepti i “rrezikut moral” (ang. “moral hazard”), shpjegon mungesën 
e motiveve për të ndrequr një problem, në rastet kur pasojat janë shmangur 
apriori.

4 Termi “problemi i përfituesit të lirë” është përshtatje e termit të njohur 
ekonomik në gjuhën angleze “free rider problem”.
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BaNKa E ShQIPërISë Në harKUN KOhOr 
KOrrIK-ShTaTOr 2006

Në datat 3-4 korrik 2006, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me 
gTZ-në (Shoqata gjermane për Bashkëpunim Teknik në Tiranë) organizoi 
seminarin me temë  “Zhvillimi dhe zbatimi i indekseve të besimit të biznesit 
dhe konsumatorit në Shqipëri”. Ky seminar u realizua me pjesëmarrjen 
e  ekspertëve të Institutit gjerman të Kërkimeve Ekonomike, të Bankës së 
Shqipërisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Ekonomisë dhe të INSTaT-it. 
gjatë seminarit, u trajtuan çështjet e monitorimit afatshkurtër të anës reale 
të ekonomisë me anë të anketimeve të biznesit, përmirësimit të mëtejshëm të 
këtyre indekseve bazuar edhe në përvojën ndërkombëtare, si dhe zhvillimit të 
treguesve për sektorin real dhe financiar në Shqipëri, me qëllim identifikimin 
e hapave që duhen hedhur për sofistikimin e vazhdueshëm të tyre. 

Në datat 24-25 korrik 2006, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me gTZ-në 
(Shoqata gjermane për Bashkëpunim Teknik në Tiranë) organizoi një seminar 
me temë “Sistemet e mbikëqyrjes për vlerësimin dhe monitorimin e stabilitetit 
ekonomik dhe financiar”. Ky seminar u organizua me pjesëmarrjen e ekspertëve 
të huaj të Institutit gjerman për Kërkime Ekonomike dhe të Bankës së Shqipërisë. 
Pjesëmarrësit diskutuan mbi ndërtimin dhe zbatimin e sistemeve të sinjalizimit të 
hershëm, që ofrojnë një bazë krahasimi të treguesve të ndryshëm makroekonomikë, 
duke i shërbyer identifikimit të shpejtë të një problemi dhe shmangies së krizave. 

Në datën 24 korrik 2006, Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar 
përfundoi konsultimet me Shqipërinë mbi artikullin Iv. Me këtë rast, Bordi 
Ekzekutiv publikoi një deklaratë, në të cilën vlerësohet si e suksesshme politika 
monetare që ka ndjekur Banka e Shqipërisë. 

Në datat 17-20 shtator 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 mbledhjet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të grupit të 
Bankës Botërore, që zhvilloi punimet në Singapor. Në ditët e qëndrimit të tij 
në Singapor, guvernatori Fullani zhvilloi takime të shumta me përfaqësues 
të lartë të FMN-së, BB-së dhe të bankave qendrore, anëtare të FMN-së, në 
të cilat i njohu bashkëbiseduesit me zhvillimet makroekonomike në Shqipëri, 
masat e ndërmarra për të ruajtur stabilitetin e çmimeve, si dhe synimet e 
Bankës së Shqipërisë për të konsoliduar arritjet e deritanishme, veçanërisht 
mbajtjen nën kontroll të inflacionit brenda intervalit të synuar 2 – 4 për qind. 
asistenca teknike në fushat e zbatimit të politikës monetare, të mbikëqyrjes, të 
kontrollit të brendshëm, të administrimit të borxhit publik si dhe në ngritjen e 
zyrës së regjistrit të kredive ishte një tjetër temë e diskutuar në këto takime.

Seminari “Zhvillimi dhe 
zbatimi i indekseve të 
besimit të biznesit dhe 
konsumatorit në Shqipëri”.

Seminari “Sistemet e 
mbikëqyrjes për vlerësimin 
dhe monitorimin e stabilitetit 
ekonomik dhe financiar”. 

Bordi ekzekutiv i Fondit 
Monetar Ndërkombëtar 
përfundoi konsultimet me 
Shqipërinë mbi Artikullin IV.  

Mbi veprimtaritë e 
Guvernatorit të Bankës 
së Shqipërisë zotit Ardian 
Fullani gjatë zhvillimit të 
mbledhjeve vjetore të 
Bankës Botërore dhe Fondit 
Monetar Ndërkombëtar.
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NgjarjET jUrIdIKE, KOrrIK-ShTaTOr 2006

POLITIKa MONETarE

Në datën 12.07.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 52 “Për rritjen e përqindjes së interesave të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes nga ana e Bankës së Shqipërisë”. Kjo 
rritje bën që norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes të ndryshojë nga 5.00 për qind në 5.25 për qind.

EMISIONI

Në datën 26.07.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 58 “Për shtypjen e kartëmonedhës shqiptare, me kurs ligjor”. Ky 
vendim miraton në parim shtypjen e kartëmonedhës shqiptare, me kurs ligjor, 
me vlerë nominale 2000 lekë.

Në datën 26.07.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 59 “Për rishtypjen e kartëmonedhës shqiptare, me kurs ligjor”. 
Në bazë të këtij vendimi, në vitin 2007 do të rishtypet kartëmonedha shqiptare 
me kurs ligjor, emetim i serisë së vitit 2001. 

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 30.08.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 60 “Për miratimin e transferimit të pronësisë së 11.25 për qind 
të aksioneve në kapitalin aksioner të Bankës ProCredit sh.a., nga Banka 
Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim tek ProCredit holding a.g., gjermani”. 
Në bazë të këtij vendimi, ProCredit holding a.g. do të zotërojë 43.75 për 
qind të aksioneve në kapitalin e Bankës ProCredit sh.a.

Në datën 13.09.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 68 një ndryshim në rregulloren “Për mbikëqyrjen e shoqërive 
të kursim - kreditit dhe të unioneve të tyre”. Ky ndryshim përcakton se raporti 
i kapitalit me tepricën neto të portofolit të kredive pas zbritjes së provigjoneve 
duhet të jetë jo më i vogël se 5 për qind në dy vitet e para të aktivitetit të 
kredidhënies pas marrjes së licencës dhe jo më pak se 8 për qind pas dy 
viteve të para.”

Në datën 13.09.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 69 një ndryshim në rregulloren “Për administratorët e bankave 
dhe të degëve të bankave të huaja”, të miratuar me vendimin nr. 120, datë 
30.12.2003. Ky ndryshim, shfuqizon pikën 8 të nenit 4 të rregullores, e cila 
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përcaktonte se deri 2/3 e administratorëve të emëruar si anëtarë të komitetit të 
kontrollit mund të ishin njëkohësisht edhe anëtarë të këshillit drejtues të bankës.

OPEraCIONET MONETarE

Në datën 30.08.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 65 rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Komitetit 
të Investimit”. Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të 
organizimit dhe funksionimit të Komitetit të Investimit. 

Në datën 30.08.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 66, udhëzimin “Mbi mënyrën e llogaritjes së fiksit të kursit 
të këmbimit të lekut në Bankën e Shqipërisë”. Qëllimi i këtij udhëzimi është 
përcaktimi i mënyrës së llogaritjes së “fiksit” për efekte të përftimit të një niveli 
të vetëm reference të kursit të këmbimit të lekut, i cili më pas mund të përdoret 
nga të interesuarit për qëllime statistikore, krahasuese, kontabilizuese, 
vlerësuese dhe tregtuese.

aUTOrITETI I MBIKëQyrjES FINaNCIarE

Në datën 30.08.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 67 “Për propozimin e kandidatit si anëtar i Bordit të autoritetit 
të Mbikëqyrjes Financiare”. Në bazë të këtij vendimi, Banka e Shqipërisë 
i propozon Këshillit të Ministrave, zj Miranda ramaj, Zëvendësdrejtore e 
departamentit të Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, si kandidate për anëtar 
të Bordit të autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 03.07.2006 Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9571 “Marrëveshjen financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe Komisionit të Komuniteteve Evropiane “Për programin rajonal 
CardS 2005””. Nëpërmjet këtij programi, Shqipëria do të përfitojë një kontribut 
financiar nga Komuniteti Evropian në shifrën e 47.9 milionë eurove.

Në datën 03.07.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9572 “Për autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”. Objekti i këtij ligji është 
përcaktimi i rregullave për organizimin, përgjegjësitë dhe funksionimin e 
autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. 

Në datën 11.07.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9579 “Marrëveshjen e financimit ndërmjet Shqipërisë dhe Shoqatës 
Ndërkombëtare për Zhvillim (Ida) për projektin “Modernizimi i sistemit 
shëndetësor””. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, republika e Shqipërisë do të 
përfitojë një kredi prej 10.7 milionë sdr. 
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Në datën 12.07.2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 479 “Për 
dhënie fondi buxhetor Kryqit të Kuq Shqiptar, për promovimin vullnetar të 
gjakut”. Në bazë të këtij vendimi, Kryqit të Kuq Shqiptar i jepet një fond 
buxhetor prej 3.5 milionë lekësh, i cili do të përballohet nga buxheti i vitit 
2006, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë.

Në datën 17.07.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9584 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura 
kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”. 
Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i mënyrës së përcaktimit të pagave, 
shpërblimeve, strukturave e organikave të institucioneve kushtetuese e të 
institucioneve të tjera të pavarura.

Në datën 17.07.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9585 një ndryshim në ligjin nr. 8560, të datës 22.12.1999 “Për 
procedurat tatimore në republikën e Shqipërisë”. Ky ndryshim përcakton se 
fondet për administrimin e drejtorisë së Përgjithshme së Tatimeve dhe degëve 
të saj në rrethe do të sigurohen nga buxheti i shtetit. 

Në datën 19.07.2006, Këshilli i Ministrave të republikës së Shqipërisë 
miratoi vendimin nr. 509 “Për përbërjen e Këshillit drejtues të agjencisë 
Shqiptare të Biznesit dhe Investimeve dhe për mënyrën e masën e shpërblimit 
të anëtarëve të tij”. Këshilli drejtues i kësaj agjencie kryesohet nga Ministri i 
Ekonomisë dhe Energjitikës dhe ka në përbërje Zëvendësministrin e Financave, 
Zëvendësministrin e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, 
Zëvendësministrin e Turizmit, Kulturës, rinisë dhe Sporteve, si dhe një 
përfaqësues nga Këshilli i Ministrave dhe tre nga organizatat e biznesit. Ndërsa, 
shpërblimi i anëtarëve të këtij këshilli përcaktohet në bazë të pjesëmarrjes në 
mbledhje dhe përballohet nga buxheti i kësaj agjencie.

Në datën 25.07.2006, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me ligjin nr. 9589 
“Marrëveshjen e huasë ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës së 
Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim (BErZh) për 
financimin e projektit “Zhvillimi i rrugëve në Bashkinë e Tiranës””. Në bazë 
të kësaj marrëveshjeje, republika e Shqipërisë do të përfitojë një hua prej 14 
milionë eurosh për këtë projekt. 

Në datën 26.07.2006, Këshilli i Ministrave miratoi me vendimin nr. 514 
“Statutin e agjencisë Shqiptare të Bizneseve dhe Investimeve”. Ky statut 
përcakton rregullat bazë të veprimtarisë dhe funksionimit të kësaj agjencie 
brenda dhe jashtë territorit të republikës së Shqipërisë. 

Në datën 28.07.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9603 “Marrëveshjen financiare ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe 
Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (Ida) për projektin “Cilësi dhe barazi 
në arsim””. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, republika e Shqipërisë do të 
përfitojë një kredi prej 10.5 milionë sdr për këtë projekt.
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drEjTIMI I BaNKëS Së ShQIPërISë
30 ShTaTOr 2006

KëShILLI MBIKëQyrëS
ARDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBRAHIMI   Zëvendëskryetar 
TEFTA ÇUÇI    Anëtare 
ELISABETA GjONI   Anëtare
LIMOS MALAj    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   Shkodër 
Valentina Dedja   Elbasan
Anila Thomaj   Gjirokastër 
Liljana Zjarri   Korçë 
Shpresa Meço  Lushnje 
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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: 23 39 65, 23 56 97, 23 56 98, 22 62 62.
Faks:  23 30 34.

2. BANKA RAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr.2/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�63, datë 
��.�2.�998. Çertifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Steven GRUNERUD
Adresa:  Bulevardi “Barjram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel. central:  226 699, 224 540, 222 669, 225 4�6.

3. BANKA E BASHKUAR E SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr.3/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�65, datë 
��.�2.�998. Çertifikata nr.3  “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Abdul Waheed ALAVI 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.8, Tiranë.
Tel. Central: 22 84 60, 22 38 73, 22 74 08.
Faks:  22 84 60, 22 83 87.

4. BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT 
Licenca 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 35� / 2 / 3 / 4 / 5. 
Faks:  280 356.

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 30 shtator, 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: 23 34 4�/42/43/44/45/46/47. 
Faks:  23 34�7.

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

8. BANKA NDëRKOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.09, datë 20.02.�997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
30.04.�996. Çertifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Mahendra Sing RAWAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel. Central: 25 43 72, 25 62 54.
Tel/Faks: 25 43 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�/03/96, 
datë 27.�2.�997. Çertifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andrea GALATOULAS 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:  23 35 32, 23 33 59, 34 04 76/77.     
Tel/Faks: 23 2� 02.

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

��. BANKA PROCREDIT SH.A.
Licenca nr. �2, datë �5.03.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
03.03.�999. Çertifikata nr. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ralf REITEMEIER (dhënë dorëheqjen që prej 05.07.2006)
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2395, Tiranë.
Tel:  27 �2 72/73/74/75.
Tel/Faks:  27 �2 76.

�2. BANKA E PARë E INVESTIMEVE SH.A - DEGA TIRANë 
Licenca nr. �3, datë �6.04.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.45, datë 
�3.04.�999. Çertifikata nr. �2 “Për sigurimin e depozitave”.
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Drejtori:  Martin Tsvetkov BOGDANOV 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
Tel:  25 64 23, 25 64 24.
Tel/Faks: 25 64 22.

�3. BANKA EMPORIKI – SHQIPëRI SH.A.
Licenca nr. �4, datë 28.�0.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�05, datë 
�9.�0.�999. Çertifikata nr. �3 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  George CARACOSTAS
Adresa:   Rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel:  35 87 55/56/57/58/59/60.
Tel/Faks: 35 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  3�.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.03.2003. Çertifikata nr. �5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.2� Tiranë.
Tel:    22 29 �6; 23 40 96.

�6. BANKA POPULLORE SH.A.
Licenca nr.�7, datë  �6.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.06, datë 
��.02.2004. Çertifikata nr.�6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Edvin LIBOHOVA 
Adresa:  Rruga ‘’Donika Kastrioti’’, 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 �3-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel:   25 06 53.
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 53. 
Faks:  25 06 54

2. DINERS CLUB ALBANIA SH.P.K. 
Licenca nr.2, datë 09.�0.2000, për ushtrimin e veprimtarisë financiare:
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare.

Drejtor:  Edmond Leka
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit “VEVE”, Tiranë. 

 
3. POSTA SHQIPTARE SH.A. 
Licenca nr.3, datë �8.04.200�, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar. 

Pronësia:  Shtetërore.
Drejtor:  Arqile Goreja
Adresa:   Rruga “Reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.
Tel:  22 23 �5. 

4. “CREDINS” SH.A. TIRANë 
Licenca nr. 4, datë �3.06.200�, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të dhënies së kredive;
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të ofrimit të garancive;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar (këtu nuk përfshihen shërbimet e 
parashikuara në pikat 3/a dhe 3/b të nenit 26, të ligjit: “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”).

Drejtore: Migena Roshaj
Adresa:   Rruga “Ismail Qemali”, Nr.2�, Tiranë.
Tel:   22 29 �6; 23 40 96. 

5. FONDI I FINANCIMIT Të ZONAVE MALORE
Licenca nr.5, datë 29.03.2002, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e 
veprimtarisë financiare:
- të dhënies së kredive.
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Drejtor:  Arben jorgji
Adresa:  Rruga “Mustafa Matohiti”, Vila nr.�2, Tiranë. 
Tel:  25 06 33.
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6. “AK – INVEST” SH.A. 
Licenca nr.7, datë 03.�2.2003, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e 
veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.

Administratori: Ilir Adili
Adresa:   Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2/3, 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.�843, datë 0�.08.2000.

Drejtore: Zana Konini.
Adresa:   Rruga”Ismail Qemali”, Pallati 32, Tiranë.

2. FONDACIONI “BESA”
Themeluar nga “Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë” (SOROS).
Objekti i veprimtarisë: Financimi i ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr. 2895/�, datë �9.0�.200�.

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

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

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

�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “jOARD”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �, datë 0�.�0.�999.
Adresa:  Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2, Tiranë.
Kambistë:  josif Kote, Pajtim Kodra.

2. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “AMA”  SH.P.K., DURRëS
Licenca:  Nr. 2, datë 0�.�0.�999.
Adresa:  Rruga “Tregtare”, Lagja 3, Durrës.
Kambistë:  Mirlinda Ceka, Ilir Hoxha.

3. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARIS”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 3, datë 0�.�0.�999.
Adresa:  Rruga “Luigj Gurakuqi” , Tiranë.
Kambistë:  Ardian Goci, Ismet Noka.

4. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FINANCIAR TIRANë”  SH.P.K.
Licenca:  Nr. 4, datë 0�.�0.�999.
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, 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.   



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

�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. 
Kambist:  Amarildo Canoku.

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

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

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

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

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

�7. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “UNIONI SELVIA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca:  Nr. 23, datë 2�.05.200�.
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, Pallati ��, Shk. 4, Ap. 29, Tiranë. 
Kambist:  Denis Merepeza (ortak i vetëm dhe administrator)

�8. 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.

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

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

2�. 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. 

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

23. 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.

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

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

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

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

27. 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.

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

29. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “TRI URAT”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 44, datë 05.02.2002.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

76 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 77

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 3

shtator 2006

vëllimi 9
numër 3
shtator 2006

76 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 77

Adresa:  Lagja “29 Nëntori”, pranë Filialit të Postës Elbasan.
Kambistë:  Fahri Sanco, Ismail Bejta.

30. 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. 

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

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

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

34. 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.
Kambist:  Gjergj Dulaj (administrator).

35. 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.

36. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “GLEAR”  SH.P.K., SHIjAK
Licenca   Nr. 55, datë  23.07.2002.
Adresa:  Lagja “Kodër”, Shijak, Durrës.
Kambistë:  Argjend Calliku, Afërdita Calliku.

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

38. 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.

39. 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.
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40. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “DENI&KRISTI-2002” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 6�, datë 02.06.2003.
Adresa:  Rruga “Myslym Shyri”, Pallati 60, Ap.3, Tiranë.
Kambist:  Maksim Çeku.

4�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “YLDON” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 62, datë 03. 06.2003.
Adresa:   Rruga “Qemal Stafa”, Pallati  382/2/2, Tiranë.
Kambist:  Ylli Ndoqi (themelues dhe administrator).

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

43. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “I.S.N.” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 66, datë 06.05.2004.
Adresa:  Rruga “Kavajës”, Pallati  3, Kati I, Tiranë. 
Kambistë: Evzi Zemzadja (administrator), Nexhmi Uka, Salandi Brojaj. 

44. 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.

45. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALBACREDITS” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 68, datë �3.07.2004.
Adresa:   Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr. 5, Tiranë. 
Kambistë: Ermira Skënderi (administratore), Engjëll Skënderi, Burhan Kodra, 

Shqiponja Spahiu.

46. 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.

47. 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.
Kambist:  Mihallaq Peko (administrator). 

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

49.  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.
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50. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BASHA – N.B.” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 75, datë 08.07.2005
Adresa:  Lagja “Shënkoll”, rruga “Thoma Kaleshi”, Pallati ��0, Shk. �, 
  kati i parë, Elbasan.
Kambistë: Nashifer Basha, Çlirim Basha, Sonila Alla.

5�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “I & K 2005” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 77, datë 09.09.2005
Adresa:  Lagja “Besëlidhja”, Pallati 73, Lezhë.
Kambist:  Ilir Malaj.

52. 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.

53. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “A.B.I. EXCHANGE” SH.P.K., TIRANë
Licenca.  Nr.79, datë �7.02.2006
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Godina “Zëri i Popullit”, Tiranë.
Kambistë: Ilir Doçi, Suela Dedaj
Ortakë:   Rexhep Tafaj, Artan Pulaha, Ilir Doçi (administrator)
Nr. celular:  068 20 54 ��6

54. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “REGENCY INTERNATIONAL CASINO TIRANA” 
SH.P.K., TIRANë
Licenca:.  Nr.80, datë 06.03.2006
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Parku “Rinia”, Tiranë.
Kambistë: Rajmonda Lami, Florjan Lami, Bandill Molla, Suzana Aliu, Aides 

Goga, Majlinda jupas

55. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARBëR F” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr.8�, datë 07.03.2006
Adresa:  Rruga “Kavajës”, Pallati 3, Kati I (ish-Guden) Tiranë.
Kambistë: Florina jaho, Bukurosh jaho
Nr. celular:  068 22 �8 652
Nr. telefoni:  248 384 

56. 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. celular:  068 26 �8 699

57. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “VOSKOP” SH.P.K., KORÇë
Licenca:  Nr. 83, datë �3.04.2006
Adresa:  Lagjja nr. 7, Blloku “8 Nëntori”, Korçë
Kambistë: Anesti Leska, Rexhep Mankolli

58. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “KRISTIAN 2002” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 84, datë 3�.05.2006
Adresa:  Lagjja “Besëlidhja”, përballë Degës së bankës “Raiffeisen”, Lezhë.
Kambist:  Sander Marashi
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59. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “PRE-LAND” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 85, datë 3�.05.2006
Adresa:  Lagja “Skënderbej”, ish-lokali “Gjahtari”, Lezhë.
Kambist:  Roland Kola 

60. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “SHQIPONjA VL” SH.P.K.,VLORë
Licenca:  Nr. 86, datë �6.06.2006.
Adresa:  Pallati i Kulturës “Labëria”, përballë portit detar, Vlorë
Kambist:  Vjollca Musaraj
Tel.:  033 2 46 42

6�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BONVOYAGE”  SH.P.K., DURRëS
Licenca:  Nr. 87, datë 20.06.2006
Adresa:  Lagja ��, Bulevardi kryesor “Durrahu”, Ap.243, Durrës
Kambistë: Petrit Shtaro; jusuf Milaqi
Tel.:  052 3 8� �6; 052 3 73 89
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UNIONET E ShOQërIvE Të KUrSIM-KrEdITIT

�. UNIONI I SHOQëRIVE Të KURSIM-KREDITIT “jEHONA” TIRANë
Licenca:  Nr.�, datë 27.06.2002.
Adresa:  Rruga “Kajo Karafili”, nr.26/�       
Kryetar i bordit drejtues: Vojsava Rama.
Anëtare të këtij unioni janë 4� shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara 
edhe si shoqëri të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga fondacioni “Lëvizja 
për zhvillimin e shoqërive të kursim-kreditit”.

2. UNIONI I SHOQëRIVE Të KURSIM-KREDITIT “UNIONI SHQIPTAR KURSIM-
KREDITIT”, TIRANë
Licenca:  Nr.2, datë 09.08.2002.
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, Nr.32.
Kryetar i bordit drejtues: Zana Konini
Anëtare të këtij unioni janë 98 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara 
edhe si shoqëri të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga Fondi i Financimit 
Rural.

Zyra Të PërFaQëSIMIT Të BaNKavE Të hUaja

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