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raPOrTI I POLITIKëS MONETarE Për 
gjaShTëMUjOrIN E dyTë Të VITIT 2006

1. FjaLa E gUVErNaTOrIT

Ekonomia shqiptare është karakterizuar nga tendenca pozitive zhvillimi gjatë 
viteve të fundit, të shprehura në ritme të qëndrueshme të rritjes ekonomike, në 
përmirësim të vazhdueshëm të stabilitetit makroekonomik dhe në përafrimin 
gradual të strukturës së ekonomisë me ato të ekonomive të zhvilluara. 
reformat strukturore dhe qëndrueshmëria e treguesve makroekonomikë, 
kanë mbështetur potencialin ekonomik të sektorit privat, duke gjeneruar ritme 
të qëndrueshme rritjeje ekonomike në nivelin 5-6 për qind. 

Kjo trajektore zhvillimi është ruajtur edhe gjatë gjysmës së dytë të vitit 
2006. Sipas treguesve të prodhimit dhe konsumit, ecuria e ekonomisë 
ka qenë në përputhje me programin e zhvillimit të vendit. Përmirësimi i 
situatës ekonomike në Eurozonë dhe frenimi i rritjes së çmimit të naftës, 
kanë favorizuar ecurinë e ekonomisë vendase. duke u nisur nga zhvillimet 
e faktuara të tremujorit të tretë dhe trendet e konstatuara gjatë tremujorit 
të katërt, gjykohet se situata e prodhimit ka vazhduar të jetë e mirë dhe 
përgjithësisht në përputhje me parashikimet. Në ndryshim nga zhvillimet e 
gjashtëmujorit të parë, në gjysmën e dytë të vitit, bilanci fiskal ka regjistruar 
deficit si pasojë e përshpejtimit në kryerjen e shpenzimeve buxhetore. Sektori 
i jashtëm ka shfaqur shenja përmirësimi, të manifestuara në zbutjen e lehtë 
të deficitit korent. Zhvillimet në tregun valutor kanë ndjekur ecurinë e tregut 
ndërkombëtar, duke mos rrezikuar balancat makroekonomike në vend.

Kërkesa e brendshme ka qëndruar në nivele të përshtatshme për të mbështetur 
rritjen ekonomike, ndërkohë që efekti i rritjes sezonale të kërkesës mbi çmimet 
e konsumit gjatë muajit dhjetor, ka qenë më i moderuar në krahasim me vitet 
e mëparshme. rishfaqja e kufizimeve në furnizimin me energji elektrike, gjatë 
gjysmës së dytë të muajit dhjetor, përbën një zhvillim të ri. Prania e saj edhe 
në muajin e parë të vitit 2007 shtron domosdoshmërinë e një analize të plotë, 
për të arritur në konkluzione të besueshme mbi efektet e mundshme negative, 
të drejtpërdrejta apo indirekte. Banka e Shqipërisë vlerëson të domosdoshme 
hedhjen e hapave konkretë në drejtim të ndërtimit të burimeve alternative 
të energjisë, për të minimizuar varësinë e madhe të vendit ndaj kushteve 
atmosferike. Banka e Shqipërisë gjykon se përsëritja kronike e krizave të kësaj 
natyre do ta konvertojë këtë problem në një faktor të përhershëm, zhvillim që 
ka si pasojë faktorizimin e saj në kostot e prodhimit apo të shërbimit.

duke u ndalur në aktivitetin ekonomik të vitit të kaluar, bazuar në informacionin 
statistikor që është në dispozicion, vlerësohet se ecuria e prodhimit gjatë 
vitit 2006, sipas treguesit të shitjeve të ndërmarrjeve ekonomike, ka qenë 
e kënaqshme. Norma e rritjes së shitjeve në bazë vjetore për nëntëmujorin 
e parë ishte rreth 11 për qind, duke qenë pranë normës mesatare të rritjes 
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së pesë viteve të fundit. Të dhënat mbi prodhimin sinjalizojnë se sektori i 
industrisë po shfaq shenja të forta rimëkëmbjeje, të vërejtura sidomos në 
industrinë përpunuese. Kjo e fundit është zhvilluar me ritme të shpejta gjatë 
vitit 2006, duke regjistruar një ndër normat më të larta të rritjes sektoriale 
prej 27 për qind në tremujorin e tretë të vitit. Një sektor tjetër, që vazhdon të 
zhvillohet me shpejtësi është ai i tregtisë. Ky sektor, ka regjistruar vazhdimisht 
norma të larta rritjeje vjetore, duke dhënë njëkohësisht kontributin më të lartë 
në rritjen e shitjeve të ekonomisë. Sektori i ndërtimit, pavarësisht rritjes pozitive 
vjetore në tremujorin e tretë, ka shfaqur shenja ngadalësimi, në krahasim 
me vitet e mëparshme. Ngadalësim është vërejtur gjithashtu në sektorin e 
transportit, ndërkohë që shërbimet e telekomunikacionit dhe shërbimet e tjera 
kanë shënuar rritje si në bazë vjetore, ashtu edhe në bazë tremujore gjatë 
pjesës së dytë të vitit.

Tregu i punës gjatë tremujorit të tretë të vitit 2006, ka regjistruar të njëjtit 
tregues me ata të dy tremujorëve të mëparshëm. Norma e papunësisë arriti në 
nivelin 13.8 për qind, ndërkohë që konstatohet një zhvendosje e të punësuarve 
nga sektori shtetëror, në sektorin privat jobujqësor.

Inflacioni i çmimeve të konsumit gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006, 
ka qenë pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë, duke u luhatur në intervalin 
e poshtëm të tolerancës. Çmimet e konsumit janë rritur me mesatarisht 2.7 
për qind gjatë gjashtëmujorit të dytë, ndërkohë që inflacioni mesatar vjetor 
kapi nivelin 2.4 për qind. Fakti që inflacioni mesatar vjetor në katër vitet e 
fundit është luhatur në intervalin 2-3 për qind, është tregues se inflacioni 
tashmë është stabilizuar në nivele të qëndrueshme dhe komode për ecurinë 
e ekonomisë së vendit. Profili i rritjes së çmimeve gjatë gjashtëmujorit të dytë 
është dominuar nga rritja e çmimit të energjisë elektrike. rritja vjetore prej 
13.7 për qind në çmimin e energjisë u shoqërua edhe me rritjen e çmimeve 
të qirave, sidomos në muajt shtator-tetor. Presione në drejtim të rritjes së 
inflacionit ka ushtruar edhe grupi “Pije alkolike dhe duhan”, si pasojë e 
rritjes së akcizave në muajin shtator. Efekti balancues gjatë kësaj periudhe 
ka ardhur nga grupi i mallrave ushqimorë, çmimet e të cilit kanë regjistruar 
rënie në muajt shtator-tetor dhe vlera të ulëta pozitive në muajt e tjerë. Vlen 
të theksohet se rritja e çmimeve të konsumit edhe duke përjashtuar efektin e 
çmimeve të administruara, mbetet nën kontroll dhe pranë vlerës së synuar 
nga Banka e Shqipërisë.

Në përgjithësi, financimi i deficitit buxhetor nëpërmjet huamarrjes së 
brendshme ka qenë i ulët gjatë pjesës së dytë të vitit. Kërkesa e qeverisë për 
mjete monetare ka dhënë një ndikim të kontrolluar në zgjerimin e burimeve 
monetare. Treguesit fiskalë kanë qenë brenda vlerave të programuara për 
këtë periudhë, edhe në kushtet e shifrave të rishikuara. Në këtë aspekt, politika 
fiskale nuk ka cënuar ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë.

Zhvillimet në llogarinë korente deri në tremujorin e tretë të vitit 2006, 
tregojnë për një aktivitet intensiv të sektorit të jashtëm të ekonomisë. Vëllimi 
i transaksioneve në llogarinë korente, gjatë nëntë muajve të parë të vitit, 
kapi nivelin 5 miliardë euro, duke qenë 17 për qind më i lartë sesa ai i 
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të njëjtës periudhë për vitin 2005. Transfertat korente, ashtu si edhe gjatë 
viteve të kaluara, kanë marrë formë prej prurjeve nga emigrantët. Këto të 
fundit përfaqësojnë një nga burimet kryesore të financimit të deficitit në tregti 
mallrash dhe shërbimesh. gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2006, ato janë 
vlerësuar në nivelin 683 milionë euro ose 24 milionë euro më shumë se në 
të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo prirje zbutëse e tyre kërkon një 
monitorim të kujdesshëm dhe marrjen e masave për gjenerimin e burimeve 
më të qëndrueshme valutore, në një perspektivë afatgjatë.

Në përgjigje të zhvillimeve ekonomike të sipërpërmendura, Banka e 
Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të kujdesshme, duke synuar 
balancimin e stimulit financiar të ekonomisë me nevojën e ruajtjes së 
stabilitetit monetar dhe kontrollin e presioneve inflacioniste në ekonomi. 
Zhvillimet ekonomike dhe financiare krijuan sfida të rëndësishme për hartimin 
dhe zbatimin e politikës monetare, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006. 
Presionet inflacioniste gjatë kësaj periudhe origjinuan, kryesisht nga goditjet e 
ofertës, por edhe komponenti i kërkesës filloi të bëhej një faktor i rëndësishëm 
në formimin e normës së inflacionit. Ky i fundit është ushqyer gjithnjë e më 
shumë nga kreditimi i vrullshëm i sistemit bankar gjatë tre viteve të fundit, 
duke mbështetur rritje në investimet e bizneseve dhe rritjen e konsumit. 

Për t’i paraprirë lindjes së presioneve inflacioniste dhe reflektimit të tyre në 
pritjet e ekonomisë, Banka e Shqipërisë shtrenjtoi koston e parasë në ekonomi. 
Kjo lëvizje u krye në dy hapa, në muajt korrik dhe nëntor, dhe solli rritjen 
e normës bazë të interesit, nga 5.0 në 5.5 për qind. Shtrenjtimi i kostos së 
parasë synoi ruajtjen e kushteve monetare të përshtatshme për garantimin e 
stabilitetit të çmimeve në një periudhë afatgjatë. ridimensionimi i incentivave 
për konsum e kursim në ekonomi dhe rivlerësimi i faktorëve mbështetës të 
kursit të këmbimit, do të mundësojnë ruajtjen e stabilitetit të çmimeve brenda 
parametrave të shpallur nga Banka e Shqipërisë, gjatë muajve të ardhshëm. 
gjithashtu, shtrëngimi i kushteve monetare është në linjë me politikën monetare 
të ndjekur nga bankat e mëdha qendrore dhe me rritjen e normave të interesit 
në tregjet valutore ndërkombëtare. Në ndjekje të sinjaleve shtrënguese, normat 
e interesit në tregun e parasë kanë qenë në rritje gjatë kësaj periudhe.

Zhvillimet monetare në gjashtëmujorin e dytë të vitit, janë kushtëzuar nga 
rritja graduale e kërkesës së qeverisë për mjete monetare. Në përgjigje të saj, 
ritmi i rritjes së ofertës monetare u rrit në 12.7 për qind në muajin nëntor, 
kundrejt vlerës 9.7 për qind në muajin qershor. Megjithatë, ritmet aktuale 
të zgjerimit vjetor të agregatëve monetarë rezultojnë dukshëm më të ulëta 
kundrejt ritmeve prej 17-18 për qind të dy viteve të fundit. gjithashtu, pakësimi 
gradual i peshës së parasë në qarkullim favorizon monetizimin e ekonomisë, 
rritjen e shkallës së ndërmjetësimit financiar dhe të rolit të sistemit bankar.

Kreditimi i ekonomisë mbetet kontribuesi kryesor i rritjes së mjeteve monetare 
në ekonomi. ai ka vijuar të shënojë rritje të shpejtë edhe gjatë gjysmës së dytë 
të vitit 2006. Portofoli i kredisë së sistemit bankar për ekonominë arriti në 
179.5 miliardë lekë në muajin nëntor 2006, duke përbërë 28.1 për qind të 
mjeteve monetare të ekonomisë. Në raport me prodhimin e brendshëm bruto, 
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ky portofol ndodhet në nivelin më të lartë historik të dhjetë viteve të fundit - 
20.1 për qind. 

Megjithatë, ritmi vjetor i zgjerimit të kredisë për ekonominë ka shënuar rënie 
në terma relativë, duke zbritur nga 67.1 për qind në muajin qershor në 57.8 
për qind në muajin nëntor. Ngadalësimi i ritmit të rritjes ka ardhur si rezultat 
i nivelit të lartë të kreditimit për një periudhë 2-vjeçare, i ngopjes së disa 
segmenteve të tregut dhe sinjalizimit nga Banka e Shqipërisë të shtrëngimit të 
masave rregullatore që kontrollojnë cilësinë e portofolit. Banka e Shqipërisë 
pret që vënia në zbatim e këtij seti rregullator gjatë vitit 2007, të ndikojë 
në kontrollin e ritmit të ekspansionit të kredisë, në përputhje me stabilitetin 
makroekonomik të vendit në një periudhë afatgjatë.

Banka e Shqipërisë mbetet një institucion i përgjegjshëm dhe transparent, 
në themel të punës së të cilit qëndron angazhimi ligjor për ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve dhe vullneti institucional për nxitjen dhe zhvillimin e 
tregjeve financiare. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë ka hartuar dhe 
miratuar kuadrin e saj politik dhe operacional për vitin 2007, të finalizuar 
në dokumentin e Politikës Monetare dhe Programin Monetar për vitin 2007. 
Këto dy dokumente përvijojnë qartë objektivat tanë strategjikë, në drejtim të 
stabilitetit ekonomik dhe atij financiar. 

Banka e Shqipërisë gjykon se objektivat e zhvillimit ekonomiko-financiar 
të vendit për vitin 2007 janë realistë. gjithsesi, ata imponojnë një ndjekje 
të kujdesshme të tyre nga ana e institucioneve përgjegjëse, veçanërisht në 
fushën e reformave strukturore të ekonomisë, dhe një koordinim të mirë të 
politikave makroekonomike.

2. ZhVILLIMET EKONOMIKE Të gjaShTëMUjOrIT

2.1 EKONOMIa BOTërOrE

Ekonomia botërore ka vijuar të shënojë zhvillime pozitive edhe gjatë pjesës 
së dytë të vitit 2006. Impulsi i rritjes i gjeneruar nga ekonomitë aziatike, në 
mënyrë të veçantë nga Kina dhe India, ka vazhduar të jetë i fortë, ndërkohë që 
ekonomia e ShBa-së ka shfaqur shenja ngadalësimi. Zhvillimet në Eurozonë 
dhe japoni sinjalizojnë një përmirësim të situatës ekonomike. Në një pamje 
të përgjithshme vlerësohet se rritja e ekonomisë botërore do të ngadalësohet 
disi për periudhën në vazhdim, por ritmet e rritjes do të vazhdojnë të mbeten 
në nivele të kënaqshme.

rritja e çmimit të naftës dhe të produkteve të saj ka rritur presionet 
inflacioniste në një pjesë të madhe të ekonomive. Megjithatë, si ndikimi i 
drejtpërdrejtë ashtu edhe ndikimi dytësor, ka qenë i kufizuar. Efekti i çmimit 
të lartë të naftës në inflacionin bazë gjatë vitit 2006, ka qenë i moderuar 
për pjesën më të madhe të vendeve. Një rol të rëndësishëm në ecurinë e 
çmimeve ka luajtur politika monetare me kah shtrëngues, e ndjekur nga 
shumë banka qendrore. Materializimi i efekteve të politikës monetare 
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shtrënguese dhe rënia e çmimit të naftës gjatë vjeshtës së vitit 2006, pritet 
të kontribuojnë në zbutjen e presioneve inflacioniste për periudhën në 
vazhdim. 

rritja vjetore e 
PBB-së, T3 Norma e papunësisë Inflacioni i çmimeve të 

konsumit, nëntor 2006
ShBa +3.0 4.5 (dhjetor) 2.0 
Eurozonë +2.7 7.6 (nëntor) 1.9 
gjermani +2.3 8 (nëntor) 1.5 
Francë +1.9 8.6 (nëntor)  1.6 
Itali +1.9* 6.9 (qershor)  2.0 
japoni +1.0 4.0 (nëntor)  0.3 

* Tremujori i dytë.
Burimi: Eurostat; Zyra e Kërkimeve Ekonomike; Zyra e Statistikave të Punës; BQE, Raporti i muajit 
dhjetor.

Ekonomia e Eurozonës
Sipas të dhënave paraprake të Eurostat-it, rritja 

reale vjetore për tremujorin e tretë të vitit 2006 në 
Eurozonë ishte 2.7 për qind. Pavarësisht se ritmi 
i rritjes nuk ka qenë aq i lartë sa gjatë pjesës së 
parë të vitit, zhvillimet ekonomike konsiderohen 
të kënaqshme dhe me një bazë të gjerë. Forca 
shtytëse e aktivitetit ekonomik për tremujorin e tretë 
ishte kërkesa e brendshme. ajo ka kontribuar me 
0.6 pikë përqindjeje në rritjen vjetore. Kontributi 
i eksporteve neto, që pasqyron zhvillimet në 
kërkesën e jashtme, ka qenë negativ. anketimet e 
ndryshme dhe treguesit në formën e indekseve të 
besimit të industrisë dhe shërbimeve, sinjalizojnë se 
zhvillimet ekonomike në Eurozonë vlerësohen si të 
qëndrueshme. Pavarësisht se jo të gjithë treguesit 
janë rritur me të njëjtin ritëm, normat e rritjes janë 
mbi mesataret historike të tyre. 

Tregu i punës i Eurozonës ka regjistruar zhvillime pozitive gjatë gjithë vitit 
2006. rritja në normën e punësimit vazhdoi të ishte e lartë edhe gjatë tremujorit 
të tretë të vitit, dhe norma e papunësisë u stabilizua gjatë muajit nëntor, në 
vlerën më të ulët të këtyre dhjetë viteve të fundit. Pritjet për tremujorin në vijim 
janë sërish pozitive, duke mbështetur skenarin e rritjes së qëndrueshme në 
punësim për periudhën afatshkurtër. 

gjatë vitit 2006 inflacioni i indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit 
është luhatur rreth vlerës mesatare 2.2 për qind. Zhvillimet në çmimin e naftës 
dhe të produkteve të saj, kanë përcaktuar drejtimin e inflacionit total gjatë 
pjesës më të madhe të vitit. Ndërkaq, ecuria e çmimeve të prodhimit vazhdon 
të tregojë për presione inflacioniste, si pasojë e rritjeve të kaluara në çmimin e 
naftës dhe në çmimin e mallrave të tjerë. Presionet nga kostot e punës mbeten 
të kufizuara. 

Tabelë �. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 
terma vjetorë (në përqindje).
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Në mbledhjen e muajit dhjetor, Këshilli drejtues i BQE-së vendosi të rrisë 
me 0.25 pikë përqindjeje normën bazë të interesit, duke e çuar në nivelin 3.5 
për qind. Këshilli e mori këtë vendim me qëllim që të evitonte materializimin 
e rreziqeve që mund të kërcënojnë stabilitetin e çmimeve në periudhën 
afatmesme. Sipas BQE-së, politika monetare e Eurozonës vijon të mbështesë 
zhvillimet në ekonomi, nëpërmjet normave të ulëta të interesit, rritjes së lartë 
të kredisë dhe ruajtjes së likuiditetetit në nivele të kënaqshme. 

Ekonomia e ShBA-së
rritmi i lartë i rritjes së ekonomisë së ShBa-së ka shfaqur shenja ngadalësimi 

gjatë vitit 2006. gjatë tremujorit të tretë, rritja reale vjetore e prodhimit të 
brendshëm bruto ishte 3 për qind. Kjo është norma më e ulët e regjistruar 
që nga tremujori i tretë i vitit 2003. arsyeja kryesore pas kësaj tendence 
zbritëse lidhet me rënien prej rreth 8 për qind të investimeve nga rezidentët. 
Efekti negativ i tregut të banesave pritet të balancohet pjesërisht nga rritja e 
investimeve të korporatave. Situata e biznesit mbetet e shëndetshme, duke 
sugjeruar se kjo situatë pozitive do të vazhdojë edhe gjatë periudhave të 
ardhshme.

 
Pas thellimit të vazhdueshëm gjatë muajve të parë të vitit, deficiti i bilancit 

tregtar është ngushtuar që prej muajit shtator. Në muajin nëntor, deficiti i 
bilancit tregtar kapi vlerën 58.2 miliardë usd. rritja e eksporteve dhe rënia e 
importeve, e mbështetur nga rënia e çmimit të naftës si edhe nga kufizimi i 
sasisë së importuar, kanë kontribuar njëkohësisht në përmirësimin e bilancit 
tregtar.

Niveli i lartë i përdorimit të burimeve në ekonominë amerikane mund të 
favorizojë presionet inflacioniste. Por, frenimi i rritjes së çmimit të naftës, pritjet 
për norma të moderuara të inflacionit dhe efekti i akumuluar i veprimeve të 
politikës monetare kanë frenuar kërkesën e brendshme, duke u reflektuar 
në një tendencë rënëse të inflacionit të çmimeve të konsumit. Që pas muajit 
gusht, i cili regjistroi një normë kulmore inflacioni prej 3.8 për qind në terma 

vjetorë, ky tregues ka shënuar ulje të pandërprerë. 
Në muajin nëntor, inflacioni vjetor shënoi vlerën 2.0 
për qind. Në mbledhjen më të fundit të FOMC1-
së, në 12 dhjetor 2006, komiteti vendosi të linte të 
pandryshuar në nivelin 5.25 për qind normën bazë 
të interesit.

Kursi i këmbimit
Në muajt e fundit të vitit monedha e Eurozonës 

fitoi pikë kundrejt dollarit amerikan, pas një 
periudhe disamujore stabiliteti në kursin spot të 
këmbimit. dollari amerikan ka humbur terren 
edhe kundrejt poundit britanik dhe jenit japonez, 
gjatë muajve të fundit të vitit. Sinjalet për një 
ngadalësim në aktivitetin ekonomik të ShBa-së dhe 
për qëndrueshmërinë e rritjes në Eurozonë duket se 
kanë influencuar pritjet e tregjeve ndërkombëtare, 
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duke ndikuar në dobësimin e monedhës amerikane 
si ndaj monedhës evropiane, ashtu edhe kundrejt 
shportës së monedhave të partnerëve kryesorë 
tregtarë të ShBa-së.

Çmimi i naftës 
gjatë periudhës së verës së vitit 2006 çmimi i 

naftës arriti nivele rekord. Në fillim të muajit gusht, 
çmimi i një fuçie naftë arriti shifrën e 78 dollarëve 
amerikanë. rritja e madhe e çmimit ishte rezultat 
i panikut që u krijua rreth uljes së mundshme të 
prodhimit nga ana e vendeve eksportuese të naftës, 
si pasojë e tensioneve të shtuara gjeopolitike gjatë 
kësaj periudhe. Çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm 
gjatë muajve të fundit, kryesisht sepse disa nga 
faktorët që ndikuan në rritjen e çmimit gjatë 
periudhës të verës nuk u materializuan ose nuk patën 
efektin e pritur. Niveli i lartë i inventarëve, zvogëlimi 
i kërkesës për naftë dhe ngadalësimi i aktivitetit të ekonomisë amerikane, janë 
reflektuar në uljen e kërkesës për këtë produkt. Çmimi i naftës gjatë dy muajve 
të fundit të vitit është ndikuar edhe nga kushtet e favorshme atmosferike, gjë 
që ka reduktuar kërkesën për lëndë djegëse. 

Megjithatë, vendet e OPEC-ut kanë treguar qartë se do të përpiqen që të 
mbajnë në nivele të larta çmimin e naftës dhe të produkteve të saj. Në fund 
të muajit tetor, organizata e vendeve të OPEC-ut vendosi që të zvogëlonte 
prodhimin me 1.2 milionë fuçi në ditë. Ky është vendimi i parë për ulje të 
prodhimit nga kjo organizatë, që prej vitit 2003.

2.2 EKONOMIa ShQIPTarE gjaTë gjaShTëMUjOrIT Të dyTë Të VITIT 2006

Ekonomia shqiptare gjatë gjashtëmujorit të dytë është karakterizuar nga 
zhvillime përgjithësisht pozitive si në sektorin real, ashtu edhe në sektorët e tjerë. 
rritja ekonomike vlerësohet të ketë regjistruar nivele të kënaqshme, ndërkohë 
që çmimet e prodhimit dhe të konsumit kanë shënuar rritje të moderuar. Në 
ndryshim nga gjashtëmujori i parë, bilanci fiskal regjistroi deficit gjatë muajve 
tetor-nëntor, si pasojë e përshpejtimit të rritjes së shpenzimeve buxhetore. 
Tregu valutor vendas ka regjistruar një mbiçmim të lekut ndaj dollarit amerikan 
dhe një ecuri të qëndrueshme të lekut kundrejt euros. rënia e çmimit të naftës 
në tregun ndërkombëtar është reflektuar në rënien, ndonëse jo me të njëjtat 
ritme, të çmimit të naftës edhe në tregun vendas. rritja sezonale e çmimeve 
të konsumit gjatë muajit dhjetor, këtë vit u manifestua në një shkallë më të 
ulët sesa në vitet e mëparshme. Ndikimi i situatës së rënduar të energjisë mbi 
ecurinë e prodhimit gjatë fundit të vitit 2006 dhe fillimit të vitit 2007, mbetet 
për t’u vlerësuar në të ardhmen.

rritja ekonomike gjatë vitit 2006 është nxitur nga ecuria e disa sektorëve-
kyçë të aktivitetit ekonomik si ndërtimi, industria dhe shërbimet.
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2005 2006
rritja (%) Pesha (%) Kontributi (p.p) rritja (%) Pesha (%) Kontributi (p.p)

Bujqësia 2.6 21.9 0.6 3.0 21.5 0.6
Industria 12.0 9.5 1.1 11.0 10.1 1.1
Ndërtimi 15.0 16.5 2.5 10.3 17.3 1.8
Transporti 7.0 7.8 0.5 7.0 8.0 0.6
Shërbimet 1.9 44.3 0.8 2.1 43.1 0.9
PBB 5.5 100.0 5.5 5.0 100.0 5.0

Burimi: Ministria e Financave dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
*Të dhëna paraprake.

Sektorët që kanë regjistruar ritmet më të larta të rritjes vjetore në tremujorin 
e tretë të vitit 2006, sipas treguesit të shitjeve, kanë qenë sektori i industrisë, 
ai i hoteleve dhe restoranteve dhe ai i shërbimeve të tjera. Sektori i ndërtimit 
dhe ai i telekomunikacionit, kanë regjistruar ritme pozitive rritjeje vjetore në 
tremujorin e tretë, duke shënuar një rikthim nga normat negative të rritjes së 
tremujorit të dytë.

T1 - 06 T2 - 06 T3 - 06 Pesha Kontributi
Industri 22.9 3.4 19.9 24.5 4.6
Industria nxjerrëse 34.2 5.8 28.4 2.1 0.5
Industria përpunuese 24.3 7.2 26.6 17.4 4.1
Energji elektrike, ujë, gaz 17.7 -7.5 -1.3 5.0 -0.1
Ndërtim 5.8 -1.1 6.8 14.2 1.0
Tregti 17.4 9.5 9.5 44.5 4.3
hotele, restorante 48.0 33.4 17.4 0.7 0.1
Transport -2.3 -16.9 -3.7 3.0 -0.1
Telekomunikacion 21.4 -7.2 11.4 7.3 0.8
Shërbime të tjera 31.7 26.3 33.6 5.7 1.6
Ekonomia gjithsej 17.9 5.1 12.4 100 12.4

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

Treguesi i përgjithshëm i shitjeve nga 
ndërmarrjet ekonomike në tremujorin e tretë të 
vitit 2006, ka shënuar një rritje vjetore prej 12.4 
për qind duke qenë më i lartë se një tremujor më 
parë, por më i ulët sesa niveli mesatar i rritjes 
vjetore që nga fillimi i vitit 2005. 

Në bazë të ecurisë së disa treguesve të kërkesës 
së brendshme dhe të investimeve, vlerësohet se 
kërkesa deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2006 
ka qëndruar në nivele të kënaqshme, ndërkohë që 
investimet, të përafruara nga importi i makinerive 
dhe pajisjeve dhe konsumi i dukshëm i çimentos, 
kanë qenë në nivele të ulëta.

Tabelë 2. Rritja ekonomike 
sipas sektorëve të prodhimit 

për vitet 2005-2006*.

Tabelë �. Rritja vjetore e 
shitjeve të disa sektorëve të 
ekonomisë� (në përqindje).
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Emërtimi Ndryshimi vjetor (në %) Ndryshimi tremujor (në %)
Konsumi i karburanteve 57 51
Importi i autoveturave 37 77
Importi i TV 131 36
Importi i makinave larëse 10 27
Importi i makinerive dhe pajisjeve -15 -11
Konsumi i dukshëm i çimentos 3 19

Burimi: INSTAT, Koniuktura, tremujori i tretë, 2006.

2.2.1 Ecuria e ekonomisë sipas sektorëve

Sektori i industrisë dhe i energjitikës
aktiviteti i sektorit të industrisë, pas një ngadalësimi 

në tremujorin e dytë të vitit 2006, u rrit me 20 për 
qind në tremujorin e tretë të këtij viti, kryesisht si 
pasojë e rritjes në industrinë përpunuese. rritja e 
këtij nënsektori është nxitur nga gjallërimi i aktivitetit 
të metalurgjisë dhe ai i përpunimit të materialeve në 
tremujorin e tretë. Kontributi i aktivitetit të industrisë 
përpunuese në ekonominë e vendit është më i larti, 
i regjistruar në katër vitet e fundit. Ecuria e mirë 
e kësaj industrie është shoqëruar dhe me rritjen e 
numrit të të punësuarve. 

Industria nxjerrëse, nga ana tjetër, megjithë rritjen 
e lartë vjetore në krahasim me tremujorin e kaluar, ka 
shënuar një kontribut më të ulët në rritjen e përgjithshme vjetore të ekonomisë 
gjatë tremujorit të tretë. rritja e shitjeve në nënsektorin e energjisë elektrike, ujit 
dhe gazit ka ardhur në rënie gjatë vitit 2006, duke kontribuar negativisht me 
0.3 pikë përqindjeje në shitjet e ekonomisë të tremujorit të tretë.

Tabelë 5. Treguesit kryesorë të bilancit të energjisë elektrike (në GWh).
6-M1 ‘06 Korrik-Nëntor ‘05 Korrik-Nëntor ‘06 Ndryshimi vjetor (në %)

I. BUrIMET (a+b+c-d) 3,016 2,084 2,274 9.14
a. Prodhimi në vend 3,056 1,759 1,900 8.00
b. Bilanci i shkëmbimit 12 372 404 8.43
c. Prodhim total në shpërndarje 67 38 50 30.24
d. humbje dhe konsum në transmetim 120 86 79 -7.90
II. PërdOrIMET ( e + III ) 3,016 2,084 2,274 9.14
e. Konsum i faturuar (f + g) 1,800 1,401 1,462 4.34
f. Konsum familjar 1,111 836 829 -0.81
g. Konsum jofamiljar 689 566 633 11.94
III. hUMBjET (konsum i pafaturar) 1,216 682 812 19.01

Burimi: Bilanci i Energjisë, Korporata Energjitike Shqiptare, 2006.

Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, prodhimi vendas i 
energjisë elektrike regjistroi rritje gjatë muajve korrik-nëntor 2006, në ndryshim 
nga gjashtëmujori i parë i vitit, në të cilin ai regjistroi një rënie të lehtë. Konsumi 
i faturuar ka shënuar një rritje vjetore prej rreth 4 për qind, ndërkohë që pjesa 
më e madhe e kësaj rritjeje i atribuohet rritjes së konsumit me rreth 12 për 
qind nga ana e konsumatorëve jofamiljarë. raporti i humbjeve ndaj energjisë 

Tabelë 4. Ecuria e disa 
treguesve të kërkesës së 
brendshme dhe investimeve, 
gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2006.
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së shpërndarë në tremujorin e tretë të vitit 2006 ka qenë më i lartë sesa në 
tremujorin e tretë të vitit të kaluar, por më i ulët sesa gjatë gjysmës së parë të 
vitit. Bilanci i shkëmbimit të energjisë për 5 muajt e parë të gjashtëmujorit të 
dytë ishte pozitiv dhe më i lartë sesa në gjashtëmujorin e parë. 

Sektori i ndërtimit
Shitjet nga sektori i ndërtimit gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2006, 

kanë qenë rreth 4 për qind më të larta sesa ato të së njëjtës periudhë 
të vitit 2005. rritja vjetore ka qenë pozitive, por relativisht e ulët në 
tremujorët e parë dhe të tretë të vitit. Statistikat e shitjeve sugjerojnë se 
ecuria e këtij sektori është më pak pozitive sesa ajo e parashikuar në fillim 
të vitit. Shitjet e këtij sektori kanë siguruar vetëm 4 për qind të rritjes së 
shitjeve të ekonomisë për nëntëmujorin. gjithashtu, konsumi i çimentos 
është rritur me ritme të ngadalta. Përmbushja e parashikimit për rritjen 

e sektorit me 10 për qind do të varet shumë nga 
ecuria e këtij sektori gjatë tremujorit të fundit të 
vitit 2006.

Për sa i përket investimeve të pritshme në këtë 
sektor sipas statistikave të lejeve të ndërtimit, gjatë 
9 muajve të parë të këtij viti vërehet një rënie në 
bazë vjetore prej 3.6 për qind. Ky tregues është një 
indikator i mirë i parashikimit të rritjes së këtij sektori 
në të ardhmen e afërt. Kështu, vërehet një rënie e 
ndjeshme e lejeve të ndërtimit për banim me 14 për 
qind dhe një rritje prej 3.3 për qind, në shumën e 
planifikuar për infrastrukturë transporti.

Shërbime të tjera
aktiviteti tregtar ka vazhduar t’i japë një shtysë 

të fortë ecurisë së ekonomisë, duke kontribuar 
me mesatarisht gjysmën e shitjeve të përgjithshme 
gjatë vitit 2006. Indeksi i tregtisë, pas një rritjeje 
të konsiderueshme në gjashtëmujorin e parë të 
vitit, gjatë tremujorit të tretë është rritur me 9.5 për 
qind. Ecuria e shitjeve të aktivitetit të hotelerisë dhe 
bar-restoranteve, ka qenë mjaft pozitive edhe për 
tremujorin e tretë 2006. Sektori i transportit dhe 
telekomunikacionit, pas një ngadalësimi të aktivitetit 
gjatë tremujorit të dytë të vitit 2006, regjistroi rritje 
vjetore prej 6.5 për qind në tremujorin e tretë. 
Kjo rritje i atribuohet ecurisë pozitive të sektorit të 
telekomunikacionit, i cili kontribuoi me 0.83 pikë 
përqindjeje në rritjen e indeksit të shitjeve, në 
tremujorin e tretë 2006. Nga ana tjetër, megjithëse 
gjatë tremujorit të tretë është vërejtur një gjallërim i 
aktivitetit të transportit, rritja e këtij sektori gjatë vitit 
2006 ka qenë më e pakët sesa ajo e regjistruar një 
vit më parë. 
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Sektori i bujqësisë
Prodhimi në sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2006, 

sipas projeksioneve të Ministrisë së Bujqësisë, 
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, pritet të 
rritet me 2.55 për qind. Mungesa e të dhënave 
përfundimtare mbi prodhimin, vështirëson dhënien 
e konsideratave mbi ecurinë e këtij sektori. 
Prodhimi agroindustrial, i cili përfaqëson rreth 20 
për qind të prodhimit të përgjithshëm bujqësor, 
është parashikuar të rritet me rreth 6 për qind, 
ndërsa ai bujqësor me rreth 1.8 për qind. Nëndega 
e agroindustrisë ka shënuar zhvillime pozitive gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2006, duke regjistruar 
një rritje vjetore prej 9 për qind, pavarësisht 
ngadalësimit të vërejtur në tremujorin e tretë të vitit. 
Ecuria e prodhimit bujqësor mbetet ende për t’u 
vlerësuar në muajt e ardhshëm.

rritja e prodhimit agroindustrial dhe sidomos, 
e atij të lidhur me përpunimin e frutave dhe 
zarzavateve gjatë tremujorit të tretë të vitit 2006, 
ka ndikuar në rritjen e eksporteve të tyre me 54 për 
qind, në krahasim me tremujorin e tretë të një viti 
më parë. Nga ana tjetër, importet e këtij grupi janë 
rritur vetëm me 15 për qind. Përmirësimi i raportit të 
eksporteve ndaj importeve bujqësore gjatë tremujorit 
të tretë të vitit, reflekton rritjen e prodhimit bujqësor 
vendas në këtë pjesë të vitit. 

2.2.2 Tregu i punës

Tregu i punës gjatë tremujorit të tretë të vitit 2006, 
konfirmon gjallërimin e aktivitetit ekonomik për këtë 
periudhë. Zhvillimet pozitive kryesisht në sektorët e 
tregtisë, të industrisë përpunuese dhe të ndërtimit gjatë tremujorit të tretë, 
ndihmuan në zbutjen e papunësisë. rënia në numrin e të papunëve gjatë 
kësaj periudhe, nuk përputhet plotësisht me rritjen e regjistruar në numrin e të 
punësuarve. Kjo sugjeron se një pjesë e ofertës për punë është përmbushur 
jashtë tregut formal të punës. 

Struktura e punësimit sipas sektorëve të ekonomisë, gjatë tre tremujorëve 
të parë të vitit 2006, është paraqitur e njëjtë me strukturën e vitit paraardhës. 
Norma e papunësisë ka ardhur në rënie nga tremujori në tremujor, duke 
shënuar në tremujorin e tretë, normën më të ulët historike prej nëntë vjetësh, 
prej 13.8 për qind. Në fund të muajit shtator të vitit 2006, forca e punës 
gjithsej numëronte rreth 2 mijë persona më pak sesa në fund të tremujorit 
të tretë të vitit 2005. Në të njëjtën kohë, numri i të punësuarve gjithsej është 
rritur me rreth 3 mijë vetë, ndërkohë që numri i personave të regjistruar si të 
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papunë ka rënë me rreth 5 mijë. gjatë harkut kohor të një viti, forca e punës 
së sektorit shtetëror ka rënë me rreth 5 mijë vetë ndërkohë që sektori privat 
jobujqësor ka regjistruar një rritje të numrit të të punësuarve, prej rreth 8 mijë 
vetësh. 

Sipas të dhënave më të fundit nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Mundësive të Barabarta, në muajin nëntor të vitit 2006 numri i personave të 
regjistruar si të papunë në zyrat e punës, ka qenë është 149.6 mijë vetë ose 
2.8 për qind më i ulët sesa në fund të vitit 2005. Një veçori e dukshme e 
tregut të punës është fakti që të papunët afatgjatë përfaqësojnë rreth 70 për 
qind të të gjithë të papunëve në ekonomi.

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

Forca e punës gjithsej 1,087 1,086 1,086 1,086 1,083 1,081 1,084
a. Të punësuar gjithsej 931 931 931 932 931 931 934
i) në sektorin shtetëror 176 176 176 175 174 172 171
ii) në sektorin privat jobujqësor 213 213 214 215 215 217 222
iii) në sektorin privat bujqësor 542 542 542 542 542 542 542
B. Papunësia
i) të papunë gjithsej 156 155 155 154 152 150 150
ii) norma e papunësisë (%) 14.3 14.3 14.2 14.2 14.0 13.9 13.8

Burimi: INSTAT, Shtator 2006.

2.2.3 Sektori fiskal

Treguesit fiskalë kanë qenë përgjithësisht pranë nivelit të parashikuar në 
buxhetin suplementar, gjatë periudhës janar – nëntor të vitit 2006. Shmangia 
më e madhe në treguesit fiskalë vihet re në deficitin buxhetor, si pasojë 
e mosrealizimit të planit të shpenzimeve. Sipas të dhënave të Ministrisë së 
Financave, gjatë 11 muajve të parë të këtij viti janë mbledhur 97.8 për 
qind e të ardhurave të planifikuara dhe janë realizuar rreth 92.6 për qind e 
shpenzimeve të programuara. Për pasojë, deficiti buxhetor në fund të muajit 
nëntor ishte rreth 1.5 miliardë lekë nga 13.2 miliardë lekë të parashikuara. 
Të ardhurat e përgjithshme në periudhën janar – nëntor 2006, arritën nivelin 
më të lartë në 7 vitet e fundit në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto. 
Ndërkohë, deficiti buxhetor në raport me po këtë tregues, gjatë viteve të 
fundit është karakterizuar nga një trend rënës, i cili ka vazhduar edhe gjatë 
vitit 2006.

Tabelë 7. Treguesit kryesorë fiskalë në raport me PBB-në (në përqindje).
11M-99 11M-00 11M-01 11M-02 11M-03 11M-04 11M-05 11M-06

Totali i të ardhurave 20.2 20.7 19.7 21.2 22.0 21.8 21.7 24.4
Të ardhura tatimore 12.6 14.5 13.3 14.8 19.5 19.7 19.6 22.2
Totali i shpenzimeve 29.5 27.7 25.5 26.3 25.8 25.1 23.7 24.5
Shpenzime korente 24.3 22.4 19.8 21.6 22.1 21.2 20.3 20.5
Shpenzime kapitale 5.2 5.1 5.5 4.7 3.7 3.9 3.4 4.0
deficiti (9.4) (6.9) (5.9) (5.1) (3.8) (3.3) (2.0) (0.2)
Financimi i brendshëm 3.8 4.2 3.2 2.2 2.9 2.6 1.4 (0.7)
Financimi i huaj 5.6 2.7 2.6 2.9 0.9 0.7 0.5 0.9

Burimi: Ministria e Financave dhe të dhëna të Bankës së Shqipërisë.

Tabelë 6. Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).
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Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat dhe 
shpenzimet janë rritur respektivisht me 12 dhe 3.5 për qind. Në muajt e parë 
të vitit 2006 u vu re një tkurrje e ndjeshme e shpenzimeve. Kjo periudhë 
u pasua nga një përshpejtim gradual i tyre gjatë muajve në vijim. deficiti 
buxhetor, deri në muajin nëntor është mbuluar kryesisht me financim të huaj. 
Ky i fundit u realizua deri në 164 për qind të vlerës së parashikuar.4

Tabelë 8. Ritmet e rritjes vjetore së treguesve kryesorë fiskalë (në përqindje).
11M-00 11M-01 11M-02 11M-03 11M-04 11M-05 11M-06 Mes 99-05

Totali i të ardhurave 14.3 5.7 15.7 12.8 11.3 9.3 12.0 12.1
Të ardhura tatimore 28.8 1.8 19.7 43.2 13.2 9.0 14.4 18.5
Të ardhura nga pushteti lokal 57.9 39.7 32.0 252.1 13.3 16.0 (6.5) 60.7
Të ardhura buxhetore pavarur 10.7 3.3 23.1 11.5 12.7 10.6 10.2 12.4
Të ardhura jotatimore (26.2) 29.5 (9.3) (6.6) (10.4) (6.7) (2.1) (1.5)
Totali i shpenzimeve 4.3 2.7 10.4 6.8 9.1 3.7 3.5 7.5
Shpenzime korente 3.0 (1.9) 17.1 11.5 7.4 5.0 1.3 7.4
Shpenzime kapitale 9.1 21.1 (8.6) (15.1) 19.9 (3.7) 16.6 10.4
deficiti (17.4) (6.0) (7.1) (18.6) (3.3) (34.2) (91.0) (10.1)
Financim i brendshëm 24.9 (14.7) (27.7) 43.5 1.3 (39.1) (148.5) (3.0)
Financim i huaj (45.9) 7.5 18.1 (65.3) (17.8) (15.6) 68.5 (10.8)

Burimi: Ministria e Financave.

Të ardhurat buxhetore
gjatë periudhës janar – nëntor të këtij viti, të ardhurat buxhetore ishin rreth 

12 për qind më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2005. Niveli i 
të ardhurave tatimore në fund të muajit nëntor, arriti në rreth 186 miliardë lekë, 
ndër të cilat tatimet e mbledhura nga doganat rezultuan rreth 12.9 miliardë lekë, 
duke realizuar nivelin e parashikuar në buxhetin e fillimvitit me respektivisht 99.2 
dhe 99.6 për qind. Ndër treguesit kryesorë të të ardhurave tatimore, vihet re se 
të ardhurat nga buxheti i pavarur janë rritur me 10.2 për qind në krahasim me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke realizuar planin në 103.6 për qind. 
Ndërsa të ardhurat nga pushteti lokal dhe ato jotatimore pësuan rënie në 
krahasim me të njëjtën periudhë, respektivisht me 6.5 dhe 2.1 për qind.

Të ardhurat nga tatimet vazhdojnë të jenë burimi 
kryesor i të ardhurave buxhetore, duke përbërë 
rreth 92 për qind të të ardhurave të përgjithshme. 
Kontributin kryesor në realizimin e planit të tatimeve 
e kanë patur të ardhurat nga tatimet mbi fitimin, nga 
tatimi mbi vlerën e shtuar dhe nga akcizat, të cilat në 
krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë 
u rritën me përkatësisht 20.4, 14.9 dhe 23.5 për 
qind. Tatimet mbi të ardhurat personale dhe taksat 
doganore siguruan përkatësisht 13.9 dhe 6.2 për 
qind më shumë të ardhura se sa një vit më parë. 
Për sa i përket të ardhurave jotatimore, në krahasim 
me të njëjtën periudhë të vitit 2005 ato pësuan një 
rënie prej 2.1 për qind, duke realizuar 86 për qind 
të vlerës së parashikuar për këtë periudhë.
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Tabelë 9. Treguesit kryesorë të të ardhurave buxhetore (në miliardë lekë – të dhëna progresive).
Korrik gusht Shtator Tetor Nëntor Plani 11M % Plani vjetor %

Totali i të ardhurave 125.2 143.4 162.3 182.1 202.5 97.8 88.1
Të ardhura tatimore 114.0 131.2 149.2 168.1 186.1 99.2 89.7
Tatimi mbi vlerën e shtuar 39.3 45.7 52.4 59.6 67.1 98.5 88.3
Tatimi mbi fitimin 13.2 14.9 16.7 18.6 20.5 106.0 97.8
akcizat 11.8 14.2 16.5 18.7 20.9 97.5 86.5
Tatimi mbi të ardhurat personale 4.5 5.2 5.8 6.6 7.3 91.3 81.0
Taksa doganore 8.2 9.3 10.5 11.7 12.9 99.6 91.1
Të ardhura nga pushteti lokal 6.7 7.2 8.1 9.2 9.9 96.7 89.2
Të ardhura nga buxheti i pavarur 22.7 25.9 29.2 32.7 35.5 103.6 95.1
Të ardhura jotatimore 9.3 10.2 11.0 11.8 12.6 85.9 76.1

Burimi: Ministria e Financave, nëntor 2006.

Shpenzimet buxhetore
Shpenzimet buxhetore gjatë periudhës janar – 

nëntor të këtij viti, ishin 203.9 miliardë lekë ose 3.5 
për qind më të larta sesa ato të së njëjtës periudhë 
për vitin 2005. Norma e rritjes së shpenzimeve 
buxhetore për këtë periudhë ishte afërsisht sa 
gjysma e mesatares së rritjes në shtatë vitet e fundit. 
Shpenzimet e personelit, të cilat përbëjnë rreth 
29 për qind të shpenzimeve korente, u realizuan 
në masën 96 për qind. Shpenzimet korente janë 
përqendruar në shpenzimet për personelin, për 
sigurimet shoqërore dhe për buxhetin lokal. Këta 
zëra kanë shënuar rritje vjetore përkatësisht në 
masat 5.2, 7.7 dhe 4.4 për qind.

Shpenzimet kapitale vazhdojnë të realizohen më pak 
se niveli i planifikuar në buxhetin e rishikuar. Kështu, 
për 11 muajt e parë të vitit ato u realizuan në masën 

86.9 për qind. rreth 66 për qind e investimeve kapitale prej 33.4 miliardë lekësh, 
janë realizuar gjatë tre muajve të fundit të periudhës. Për sa i përket financimit të 
këtyre shpenzimeve, ato të mbuluara me financim të huaj dhe të brendshëm janë 
realizuar përkatësisht në masën 98.2 dhe 81.7 për qind. 

Tabelë �0. Përbërja e shpenzimeve korente (në miliardë lekë).
Korrik gusht Shtator Tetor Nëntor Plani 11M % Plani vjetor %

TOTaLI I ShPENZIMEVE 114 133 152 176 204 92.6 76.4
Shpenzime korente 104 121 137 154 171 94.1 83.5
Personeli 30 35 39 44 49 96.1 83.0
Interesat 15 18 19 21 23 94.3 91.9
Të brendshme 14 16 18 20 22 96.9 94.2
Të huaja 1 1 1 1 2 70.2 70.2
Shpenzime operative mirëmbajtje 11 12 13 15 17 89.6 80.2
Shpenzime për sig.sociale dhe të tjera 33 38 43 48 53 97.2 88.0
Shpenzime për buxhetin lokal 9 11 13 15 17 92.2 73.7
Shpenzime të tjera 6 6 7 8 9 82.5 73.6
Shpenzime kapitale 10 11 15 22 33 86.9 58.3
Financim i brendshëm 7 8 11 18 21 81.7 57.8
Financim i jashtëm 3 3 4 5 12 98.2 59.3

Burimi: Ministria e Financave, nëntor 2006.
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Bilanci fiskal
deficiti fiskal gjatë muajve janar – nëntor të këtij viti ishte afërsisht sa 11.8 

për qind e deficitit të planifikuar. Ecuria e ngadaltë e shpenzimeve dhe rritja 
e kënaqshme e të ardhurave, kanë bërë që deficiti të regjistrojë rënien më 
të lartë në tetë vitet e fundit. Për sa i përket shpërndarjes së deficitit gjatë 
vitit 2006, vërehet se periudha tetor-nëntor, ka shënuar nivelin më të lartë 
të deficitit me 11.5 miliardë lekë, ndërsa tremujori i parë rezultoi me një 
suficit prej 9.2 miliardë lekësh. Kështu, vihet re se deri në muajin tetor, 
buxheti qeveritar ka rezultuar me një suficit prej 6.2 
miliardë lekësh. gjatë muajit nëntor, kjo situatë ka 
ardhur drejt përmirësimit, duke sjellë bilancin fiskal 
për herë të parë gjatë këtij viti, në një deficit prej 
1.5 miliardë lekësh. arritja e këtij objektivi është 
shoqëruar me rritjen e shpejtë të shpenzimeve në 
dy muajt e fundit të vitit, duke vështirësuar blerjen e 
një deficiti të ri. 

2.2.4 Sektori i jashtëm i ekonomisë

Zhvillimet në llogarinë korente deri në tremujorin 
e tretë të vitit 2006, tregojnë për një aktivitet 
intensiv të sektorit të jashtëm të ekonomisë. Vëllimi 
i transaksioneve në llogarinë korente, gjatë nëntë 
muajve të parë të vitit, kapi nivelin 5 miliardë euro, 
duke qenë 17 për qind më i lartë sesa ai i të njëjtës 
periudhë për vitin 2005. deficiti i llogarisë korente gjatë nëntë muajve të parë 
të vitit, është thelluar me rreth 15 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë 
të vitit 2005. Thellimi i deficitit në tregtinë e mallrave, si pasojë e rritjes më të 
lartë të importeve kundrejt rritjes së eksporteve, ka ndikuar në përkeqësimin e 
bilancit të llogarisë korente. Megjithatë, ndikimi negativ i bilancit të mallrave 
është kompensuar nga zhvillimet pozitive në gjithë zërat e tjerë të llogarisë 
korente. 

Tremujori i tretë i vitit 2006 krahasuar me 
tremujorin e tretë të vitit 2005, ka shënuar një 
deficit korent rreth 74 për qind më të lartë. Ndikimin 
kryesor në përkeqësimin e deficitit korent e ka dhënë 
zvogëlimi i flukseve hyrëse nga transfertat korente. 
Llogaria e mallrave, shërbimeve dhe të ardhurave 
në tremujorin e tretë ka shënuar një deficit pothuajse 
të njëjtë me atë të regjistruar në tremujorin e tretë 
të vitit 2006 dhe të barabartë me 375 milionë 
euro. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar, deficiti i tregtisë në mallra është thelluar 
me rreth 8.5 për qind, deficiti i tregtisë në shërbime 
është zvogëluar me rreth 60 për qind dhe suficiti i 
regjistruar në kategorinë e të ardhurave ka qenë 
rreth 28 për qind më i lartë. 
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gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2006, leku ka shfaqur një tendencë të 
zbehtë rënieje kundrejt shportës me 3 monedha të 5 partnerëve tanë kryesorë 
tregtarë5. Zhvlerësimi është luhatur në nivelin e 1 – 2 për qind. Për rrjedhojë, 
ndikimi në ecurinë e tregtisë së jashtme vlerësohet të ketë qenë i kufizuar.

gjatë periudhës janar – shtator 2006, ekonomia e vendit është zhvilluar 
në mënyrë dinamike. Kjo ecuri është vërejtur edhe në marrëdhëniet e shtuara 
tregtare me pjesën tjetër të botës. Në fund të muajit shtator, eksportet e 
mallrave u rritën me 16 për qind, ndërsa importet u rritën me 17 për qind 
krahasuar me një vit më parë, duke e çuar deficitin e llogarisë së mallrave në 
rreth 1.2 miliardë euro. ritmi i lartë i rritjes dhe gama e gjerë e produkteve 
të importuara, reflektojnë orientimin e tregut të brendshëm drejt prodhimit të 
huaj. 

grupmallrat më të kërkuar nga tregu i brendshëm janë të lidhur si me 
konsumin final, grupet e ushqimeve, konsumin e ndërmjetëm, produktet 
minerale, ato të industrisë kimike, plastike, materiale bazë, si dhe me grupin 
e makinerive dhe pajisjeve, që reflektojnë ecurinë e investimeve kapitale në 
ekonomi. Importi i artikujve tekstilë dhe i atyre të lëkurës, që është i lidhur 
me ecurinë e prodhimit për rieksport, është rritur në mënyrë të qëndrueshme. 
Ky zhvillim është reflektuar në rritjen e vazhduar të eksporteve me mallin e 
porositësit. Për t’u veçuar janë gjithashtu edhe zhvillimet pozitive në grupin e 
produkteve vegjetale dhe ushqimeve të përgatitura, sidomos gjatë tremujorit 
të tretë. Ky grup ka regjistruar jo vetëm ulje në normën e rritjes së importit, por 
edhe rritje të eksporteve me rreth 20 për qind, gjatë periudhës kur prodhimi 
bujqësor vendas shënon nivelet më të larta. rritje e qëndrueshme është 
regjistruar edhe në eksportet e produkteve minerale dhe të metaleve bazë. 

Viti 2006 nuk ka shënuar ndryshime të dukshme në strukturën e shpërndarjes 
së importeve dhe të eksporteve të mallrave sipas shteteve të origjinës dhe 
atyre të destinacionit. Vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë të përbëjnë 
grupin më të rëndësishëm të partnerëve tregtarë. Krahas Italisë dhe greqisë, 
partnerë të tjerë të rëndësishëm tregtarë janë edhe Turqia, Ukraina, rusia, 
Kina dhe Koreja e jugut. Tregtia me vendet e rajonit gjatë kësaj periudhe zë 
rreth 8 për qind të vëllimit të përgjithshëm të tregtisë së mallrave. 

gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2006 zhvillimet në bilancin e 
shërbimeve konsiderohen si të kënaqshme, pasi kanë ndikuar pozitivisht 
në zbutjen e deficitit të llogarisë korente. Si eksportet, ashtu edhe importet 
e shërbimeve, janë rritur me norma të larta. Në fund të periudhës, deficiti 
i tregtisë së shërbimeve ishte rreth 64 milionë euro ose 26 për qind më i 
ulët sesa ai i nëntëmujorit të parë të vitit të kaluar. ritmi më i lartë i rritjes 
së eksporteve të shërbimeve të transportit dhe të shërbimeve të tjera në 
krahasim me rritjen e importeve, ka dhënë ndikimin kryesor në zbutjen e 
deficitit të kësaj llogarie. Një nga zërat kryesorë të llogarisë së shërbimeve 
është zëri i “udhëtimeve personale”, i cili në një masë të madhe paraqet 
ecurinë e turizmit brenda dhe jashtë vendit. Të dhënat tregojnë për një 
ngadalësim të aktivitetit të turizmit për vitin 2006 në vend. gjatë periudhës 
korrik – shtator, periudha kryesore e turizmit në vendin tonë, jorezidentët 
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kanë shpenzuar rreth 221 milionë euro apo rreth 12 për qind më shumë 
se një vit më parë. rezidentët, për të njëjtën periudhë kanë paguar një 
faturë prej 216 milionë eurosh për turizëm jashtë vendit ose 20 për qind 
më shumë se sa një vit më parë.

Llogaria e të ardhurave korente ka vazhduar të 
regjistrojë bilanc pozitiv edhe gjatë tre tremujorëve 
të parë të vitit 2006. Në muajin shtator, kjo 
llogari shënoi një suficit prej rreth 159 milionë 
eurosh ose rreth 73 për qind më të lartë se një 
vit më parë. rritja e të ardhurave ka ardhur si 
pasojë e rritjes së të ardhurave nga kompensimi i 
punëtorëve sezonalë, si dhe nga rritja në interesat 
nga investimet e portofolit dhe ato të rezervës 
valutore. Në muajin shtator, suficiti i llogarisë së 
transfertave korente shënoi 690 milionë euro, duke 
qenë rreth 4 për qind më i lartë sesa fluksi neto 
i transfertave, gjatë të njëjtës periudhë një vit më 
parë. Zëri kryesor i kësaj llogarie, ai i dërgesave 
nga emigrantët, u rrit me 17 për qind duke arritur 
nivelin 683 milionë euro. rënia e dërgesave gjatë 
tremujorit të tretë të vitit mund të jetë një dukuri 
e përkohshme. dërgesat e emigrantëve kanë mbuluar rreth 54 për qind të 
deficitit tregtar të mallrave dhe shërbimeve.

Tabelë ��. Zërat kryesorë të llogarisë korente (në milionë euro).
Korrik gusht Shtator T3-06 T3-05 9M-06 9M-05

Llogaria korente - 30.2 - 28.6 - 70.7 -129.4 -76.8 -410.6 -355.5
Mallra, shërbime dhe të ardhura -110.9 - 109.3 - 150.8 -371.0 -377.3 -1100.0 -1017.9
Mallra - 133.5 - 143.5 - 138.2 -415.3 -382.3 -1200.0 -1022.7
Eksporte 59.3 37.0 56.9 153.2 133.7 463.3 398.5
Importe - 192.8 - 180.5 - 195.2 -568.5 -516.1 -1663.2 -1421.3
Shërbime - 1.1 17.5 - 31.4 -15.1 -39.0 -60.7 -87.0
Eksporte 112.3 135.5 89.1 337.0 270.8 895.5 714.1
Importe -113.5 -118.1 -120.5 -352.0 -309.9 -956.2 -801.1
Të ardhura 23.7 16.7 18.9 56.3 44.1 158.5 91.8
Transferta korente 80.8 80.7 80.1 241.6 300.5 689.5 662.4
remitanca 79.2 79.2 79.2 237.7 259.5 689.5 582.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

3. ECUrIa E INFLaCIONIT

Norma vjetore e inflacionit, në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2006, është 
luhatur rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë prej 3 për qind. Inflacioni arriti 
vlerën 2.5 për qind në muajin dhjetor, duke qenë 0.5 pikë përqindjeje më i 
lartë se në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Norma mesatare prej 2.4 për qind 
e inflacionit vjetor gjatë vitit 2006 ishte e njëjtë me normën mesatare të vitit 
2005, gjë që flet për qëndrueshmëri të inflacionit në periudha më të gjata se 
një vit. 
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dinamika e ecurisë së inflacionit mujor për periudhën korrik-dhjetor të vitit 2006 
është në përputhje me sjelljen historike të viteve të fundit. Ndryshimet mujore të 
inflacionit gjatë gjashtëmujorit të dytë përgjithësisht, shfaqin një tendencë rritjeje 
duke kulmuar në muajt dhjetor, me rritjen spekulative të çmimeve gjatë festave të 
fundvitit. Ky fenomen, në fund të vitit 2006 u shfaq në një masë të moderuar dhe të 
krahasueshme me atë të dy viteve të mëparshme. Inflacioni mujor prej 1.7 për qind, 
i regjistruar në muajin dhjetor të vitit 2006, ishte më i ulëti në katër vitet e fundit.

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 2.9
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
Tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3 2.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2 3.0 2.9
dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2 2.0 2.5
Mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4 2.4

Burimi: IÇK, INSTAT, 2006.

Zhvillimet në nivelin e përgjithshëm të çmimeve 
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006 ndodhën 
brenda një kuadri të ekuilibruar makroekonomik, 
në të cilin presionet inflacioniste, megjithëse të 
pranishme, kanë qenë nën kontroll. Politika monetare 
dhe ajo fiskale kanë kontrolluar presionet nga ana e 
kërkesës dhe e ofertës në ekonomi, duke mundësuar 
respektimin e objektivit të inflacionit. Inflacioni vjetor 
gjatë kësaj periudhe nuk i ka kaluar asnjëherë kufijtë 
e tolerancës prej 1 pikë përqindjeje rreth objektivit 
prej 3.0 për qind.

3.1 ECUrIa E INFLaCIONIT SIPaS grUPEVE 
KryESOrE

Ecuria e inflacionit gjatë gjashtëmujorit të dytë 
të vitit 2006, u ndikua nga veprimi i një sërë faktorëve, si: rritja e çmimit të 
energjisë elektrike në muajin gusht, shmangia nga korniza sezonale e prodhimit 
të brendshëm bujqësor, rritja në çmimet e disa mallrave të akcizës, si dhe ecuria 
e çmimit të naftës. Midis faktorëve të lartpërmendur, grupet “Ushqime dhe pije 
joalkolike”, “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” dhe “Pije alkolike dhe duhan” kanë 
qenë grupet kryesore, që përcaktuan normën e inflacionit gjatë kësaj periudhe.

Çmimet e mallrave ushqimorë gjatë këtij gjashtëmujori, kanë luajtur një rol 
të rëndësishëm në përcaktimin dhe ecurinë e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. 

Tabelë �2. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).
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Inflacioni vjetor i këtij grupi ka kontribuar mesatarisht 
me 0.3 pikë përqindjeje në inflacionin e përgjithshëm 
të kësaj periudhe. gjatë kësaj periudhe, presionet në 
kahun rritës nga ana e këtij grupi kanë qenë mjaft 
më të larta sesa ato të vitit të kaluar dhe të vitit 2004, 
kur kontributi i këtij grupi në normën e përgjithshme 
të inflacionit ka qenë përkatësisht 0.0 dhe -0.6 pikë 
përqindjeje. Një gërshetim faktorësh të brendshëm 
dhe të jashtëm, kanë kushtëzuar ndryshimin e kahut 
të kontributit të këtij grupi. Kushtet jo të favorshme 
atmosferike gjatë stinës së pranverës kanë pasur efekt 
negativ në ofertën e prodhimit bujqësor, duke nxitur 
hyrjen në tregun e brendshëm të mallrave të importit 
me çmime të larta. Normat pozitive të inflacionit vjetor 
të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” gjatë pjesës 
më të madhe të vitit, reflektojnë praninë dhe peshën e 
mallrave të importit. Përjashtim bëjnë muajt shtator-tetor, 
gjatë të cilëve prodhimi i brendshëm bujqësor mund të 
ketë përballuar më mirë kërkesën në vend për produkte 
bujqësore, duke bërë që inflacioni vjetor i grupit në 
këta muaj të ishte negativ. Efekti sezonal, edhe pse i 
vonuar dhe i shkurtër, u pasqyrua në normat mujore të 
inflacionit. Në përputhje me sjelljen sezonale, inflacioni 
mujor i grupit ushqimor dhe inflacioni i përgjithshëm 
shënuan norma negative gjatë periudhës maj – gusht.

Çmimet e mallrave ushqimorë u ndikuan gjithashtu 
nga tendenca rritëse e çmimeve të këtyre mallrave 
në tregjet evropiane. Sjellja e favorshme e kursit 
të këmbimit të lekut ndaj euros, zbuti ndikimin e 
çmimeve të huaja deri në muajin qershor, por nuk 
arriti të kompensonte rritjen e çmimeve të mallrave 
ushqimorë, gjatë gjashtëmujorit të dytë të këtij viti. Në 
këtë periudhë, leku u nënçmua mesatarisht me 0.4 për 
qind ndaj euros, në krahasim me mbiçmimin prej 2.4 për qind dhe 2.2 për qind 
ndaj të njëjtës periudhë të vitit të kaluar dhe gjashtëmujorit të parë të këtij viti. 

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

Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi
(pp)

Inflacioni 
vjetor’06

Kontributi
(pp)

Itali6 Inflacioni 
vjetor’06

greqi7 Inflacioni 
vjetor’06

Eurozona8

(12 vende )
Mars -1.7 -0.7 0.4 0.2 1.0 2.8 1.3
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  2.9
Shtator 1.5 0.6 -1.1 -0.5 2.5 4.6 3.3
Tetor 1.7 0.7 -1.5 -0.6 2.7 5.1 3.0
Nëntor 0.2 0.1 1.1 0.5 2.9 4.5 3.0*
dhjetor -1.9 -0.8 0.2 0.1 2.7 4.3 --

Burimi: Banka e Shqipërisë; Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Kombëtar Statistikor të Greqisë; 
ISTAT-Itali.
(*) Vlera paraprake.
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grupi me ndikimin më të madh në formimin e normës vjetore të inflacionit 
edhe gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006, ishte grupi “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji”. Kontributi mesatar i këtij grupi në normën vjetore të 
inflacionit për periudhën në fjalë, ishte 1.8 pikë përqindjeje. Pas shuarjes së 
efektit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike në fillim të këtij viti, normat 
vjetore të inflacionit të këtij grupi u rritën në mënyrë modeste deri në muajin 
gusht, kur çmimi i energjisë elektrike u rrit me 13.7 për qind në terma vjetorë. 
Norma pozitive rritjeje shënuan të gjitha elementet përbërëse të këtij grupi. 
Krahas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, rritje u regjistrua edhe në 
çmimet e tregut të qirasë dhe rentës së imputuar. Normat më të larta vjetore 
të inflacionit të këtij grupi gjatë këtij gjashtëmujori, u regjistruan përkatësisht 
në muajt shtator (8.5 për qind) dhe tetor (8.0 për qind), duke reflektuar rritjen 
e kërkesës për shtëpi në kohën e fillimit të vitit shkollor. 

Tabelë �4. Norma vjetore e inflacionit total dhe e grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse, 
energji” si dhe kontributi i tij dhe i nëngrupeve në inflacionin total.

Mars Qershor Korrik gusht Shtator Tetor Nëntor dhjetor
Inflacioni total vjetor (në %) 1.5 2.5 3.2 2.9 2.6 2.3 2.9 2.5
Inflacioni i grupit (në %) 3.2 3.9 3.2 6.5 8.5 8.0 7.0 7.0
Kontributi në inflacionin total (në pikë përqindjeje)
Qira, ujë, lëndë djegëse, energji 0.9 1.0 0.9 1.8 2.3 2.2 1.9 1.9
Qira 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
renta e imputuar 0.7 0.9 0.8 0.8 1.2 1.1 0.9 0.9
Lëndë djegëse, energji 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT, 2006.

Niveli i përgjithshëm i çmimeve në gjashtëmujorin e dytë, u ndikua në 
mënyrë të ndjeshme nga inflacioni i grupit “Pije alkolike dhe duhan”. 
Informacioni për rritjen e akzicës për çmimet e këtyre mallrave u pasqyrua 
në çmimet e tyre të shitjes, që në muajin gusht, duke i paraprirë hyrjes 
në fuqi të këtij vendimi në muajin shtator. Ky veprim pasqyron natyrën 
spekulative të tregut të brendshëm. Pavarësisht peshës së vogël prej 3.1 
për qind të grupit “Pije alkolike dhe duhan” në shportën e mallrave të 
konsumit, ai kontribuoi mesatarisht në normën vjetore të inflacionit për 
këtë periudhë me 0.3 pikë përqindjeje ose në të njëjtën masë si grupi 
“Ushqime dhe pije joalkolike”. 

gjashtëmujori i dytë i vitit 2006 u karakterizua nga rritje, në bazë vjetore, të 
ulëta në inflacionin e grupeve “Transport” dhe “hotele, restorante e kafene”. 
Kontributi mesatar i këtyre grupeve, në inflacionin vjetor të kësaj periudhe 
ishte 0.1 pikë përqindje dhe 0.2 pikë përqindje, përkatësisht. ritmet e ulëta të 
rritjes së inflacionit në grupin “Transport” u udhëhoqën kryesisht nga rritja e 
moderuar e çmimit të naftës. gjatë këtij gjashtëmujori, çmimi i naftës në vend 
u rrit mesatarisht me 0.1 për qind në terma vjetorë. Kjo rritje ishte më e ulët 
sesa rritja prej 0.3 për qind e regjistruar si në gjashtëmujorin e parë të këtij 
viti, ashtu dhe në gjashtëmujorin e dytë të vitit të kaluar. Zhvillimet pozitive 
në çmimin e naftës në tregjet botërore, krahas mbiçmimit më të theksuar të 
monedhës vendase ndaj dollarit amerikan gjatë kësaj periudhe, nxitën rënien 
e çmimit të këtij produkti në vend. 
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Çmimet e mallrave të grupeve të tjera të shportës 
kanë shfaqur prirje të ndryshme gjatë gjashtëmujorit 
të dytë të vitit. Kontributi i kombinuar i inflacionit të 
tyre ka qenë pothuajse i pandjeshëm, pasi grupet me 
kontribut pozitiv janë balancuar nga ato me kontribut 
negativ. rënia e çmimeve të mallrave të tregtueshëm, 
që bëjnë pjesë në grupet “Veshje dhe këpucë”, 
“Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” është një 
fenomen afatgjatë, që ka filluar të paktën që prej vitit 
2000. Kontributi rënës i tyre është kompensuar nga 
rritja e çmimeve të shërbimeve që bëjnë pjesë në grupet 
“Shërbimi shëndetësor” dhe “Shërbimi arsimor”.

3.2 aMBIENTI MaKrOEKONOMIK dhE 
ÇMIMET E KONSUMIT

Zhvillimet makroekonomike në vend në gjysmën e dytë të vitit 2006, kanë 
krijuar një ambient përgjithësisht të favorshëm për kontrollin e normës së 
inflacionit. Presionet inflacioniste kanë ardhur kryesisht nga kahu i ofertës. Këto 
presione, në momente të caktuara, u shprehën me intensitet të lartë. Ndër to, 
më të evidentuarit ishin rritja e çmimit të energjisë elektrike gjatë muajit gusht, 
rritja e çmimit të mallrave të akcizës si edhe rritja e çmimit të naftës, deri në 
muajin tetor të këtij viti. Në këto kushte, reagimi i politikës monetare në kahun 
shtrëngues, në mesin e muajit korrik dhe në fund të muajit nëntor, vlerësohet të 
ketë filluar të frenojë tendencën rritëse të presioneve inflacioniste në ekonomi. 
Në mënyrë të veçantë, zbutja e këtyre presioneve, u vërejt gjatë muajit të fundit 
të vitit, i cili historikisht është perceptuar si një muaj me inflacion të lartë. Në këtë 
drejtim, vlerësohet të kenë ndihmuar pozita e qëndrueshme e lekut në tregun e 
këmbimeve valutore, mungesa e presioneve inflacioniste nga ambienti i jashtëm 
dhe rënia e çmimit të naftës në tregun vendas gjatë kësaj periudhe. Shpenzimet 
buxhetore dhe deficiti buxhetor, pavarësisht nga fakti se janë përqendruar në 
periudhën e fundit të vitit, kanë qenë në nivele të kontrolluara. Kjo ka ndihmuar 
që kërkesa agregate të mbetet brenda parashikimeve, duke mos përcjellë 
presione inflacioniste në ekonomi. Megjithatë, një pjesë e impaktit në kërkesë 
dhe në inflacion do të mbartet në tremujorin e parë të vitit 2007.

FAKTORë Të KëRKESëS

Treguesit e kërkesës së brendshme
Sinjalet që vijnë nga treguesit e ndryshëm flasin për një rritje të kërkesës 

së brendshme gjatë gjysmës së dytë të vitit. Kështu, treguesi i shitjeve për 
nëntëmujorin e parë të vitit shënoi një rritje vjetore prej 12.4 për qind. Treguesit 
e tregtisë së jashtme, po për këtë periudhë, dëshmojnë për rritje të eksporteve 
dhe importeve, përkatësisht me 16 dhe 17 për qind krahasuar me një vit 
më parë. Këta tregues, së bashku me rritjen e shpejtë të aktivitetit kreditues, 
flasin për një zgjerim të konsumit dhe të investimeve. Megjithatë, kjo rritje e 
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kërkesës së brendshme, nisur nga dinamika e treguesve të inflacionit, nuk ka 
qenë e mjaftueshme për të përcjellë presione inflacioniste në ekonomi. 

Politika fiskale
Në përgjithësi, financimi i deficitit buxhetor nëpërmjet 

huamarrjes së brendshme ka qenë i ulët, gjatë pjesës 
së dytë të vitit. Kërkesa e qeverisë për mjete monetare 
nuk ka ushtruar presion për zgjerimin e burimeve 
monetare. Treguesit fiskalë nuk kanë tejkaluar vlerat 
e programuara për këtë periudhë, edhe në kushtet e 
shifrave të rishikuara. Në këtë aspekt, politika fiskale 
nuk ka cënuar ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë. 
Nga ana tjetër, të dhënat e muajit nëntor, tregojnë për 
një përqendrim të shpenzimeve buxhetore në fundin e 
vitit. Megjithë rritjen e përshpejtuar të ritmit të kryerjes 
së shpenzimeve, përsëri ato kanë mbetur prapa planit. 
Përqendrimi i shpenzimeve gjatë tremujorit të katërt, ka 
rritur mundësinë e gjenerimit të presioneve inflacioniste 
për periudhën afatshkurtër dhe afatmesme.

Politika dhe kushtet monetare
Në kushtet kur presionet inflacioniste nga ana e ofertës u shfaqën në mënyrë më 

intensive në pjesën e dytë të vitit, politika monetare akomodoi këto zhvillime duke 
zbatuar një politikë shtrënguese. rritja e normës bazë të interesit synoi krijimin e 
kushteve të përshtatshme monetare për kontrollin e këtyre presioneve. Oferta e 
parasë shënoi një rritje graduale, duke plotësuar kërkesën në rritje si të sektorit 
publik ashtu edhe të atij privat. Banka e Shqipërisë ka vijuar të jetë e pranishme 
në tregjet e parasë, duke synuar të sigurojë likuiditetin e duhur dhe të minimizojë 
luhatjet e normës së interesit. Nga ana tjetër, raporti i parasë jashtë bankave ndaj 
ofertës monetare, është luhatur në vlerat më të ulëta historike. Plotësimi i kërkesës 
së likuiditetit të tregut dhe ruajtja e niveleve të ulëta të parasë jashtë bankave, i ka 
shërbyer ruajtjes së stabilitetit të çmimeve gjatë periudhës afatmesme.
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FAKTORë Të OFERTëS

Ambienti i jashtëm dhe kursi i këmbimit
Zhvillimet në kursin e këmbimit kanë ndihmuar 

zbutjen e presioneve inflacioniste, gjatë gjysmës së 
dytë të vitit 2006. Monedha vendase është mbiçmuar 
dukshëm ndaj dollarit dhe ka qëndruar në nivele të 
qëndrueshme në lidhje me euron. Një ecuri e tillë e 
kursit të këmbimit, vlerësohet të ketë qenë një ndër 
faktorët kryesorë që ka frenuar presionet e forta nga 
ana e ofertës dhe ka ndikuar në ruajtjen e një norme 
të inflacionit brenda vlerave të objektivit të Bankës së 
Shqipërisë. Kjo sepse, nga njëra anë ka ndihmuar uljen 
e kostos së mallrave të importit dhe nga ana tjetër, ka 
siguruar një status quo të çmimit të naftës në vend, 
ndërkohë që në tregun botëror ky çmim njohu rritje (në 
mënyrë të veçantë në tremujorin e tretë të këtij viti).

T1*-06* T2*-06* T3*-06* T4*-06*
greqi9 3.2 3.2 3.4 2.9
Itali10 2.2 2.2 2.2 1.8
Eurozonë11 2.3 2.4 2.1 1.8
Lek/Euro -2.9 -1.4 0.1 0.7
Lek/Usd 5.7 0.1 -4.1 -7.0

Burimi: IÇK, INSTAT. 
Shënime: (*) Shifrat për tremujorët janë mesatare e treguesve përkatës mujorë. 

Inflacioni i importuar
Ecuria e çmimeve të konsumit në partnerët tregtarë të Shqipërisë, ka qenë një 

faktor ndihmues në përcjelljen e tendencave në rënie tek çmimet e konsumit në 
vend. Norma e inflacionit në dy vendet partnere kryesore të tregtisë, greqi dhe 
Itali, por edhe në vendet e tjera të Eurozonës, ka shënuar vlera dukshëm më të 
ulëta në fundin e vitit 2006, krahasuar me një vit më parë, si rezultat i rënies së 
çmimit të naftës. Ndërkohë, çmimet e grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”, u 
zbutën nga futja e vonë në treg e prodhimit vendas, 
gjatë fundit të muajve të verës së vitit 2006.

Çmimet e naftës dhe situata energjitike
Prirja rënëse e çmimeve të naftës që filloi në muajin 

tetor, nxiti rënien e çmimeve në tregun vendas. Si 
rezultat, rreziku i paralajmëruar për presione inflacioniste 
të nxitura nga rritja e çmimit të naftës, gjatë muajve të 
verës dhe në pjesën e parë të gjashtëmujorit të dytë, 
nuk u materializua. Nga ana tjetër, efektet e çmimit të 
naftës në tregun vendas përforcohen edhe nga situata e 
furnizimit me energji, e cila duke filluar nga muaji dhjetor 
filloi të shfaqej si problematike. Pasojat e bashkëveprimit 
të këtyre dy faktorëve, si dhe efektet e raundit të dytë që 
mund të shkaktojnë tek çmimet, vazhdojnë të mbeten 
në vëmendje të politikës monetare.

Tabelë �5. Normat vjetore 
të inflacionit të Italisë, 
Greqisë, Eurozonës dhe 
ndryshimi vjetor i kurseve të 
këmbimit (në përqindje).
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Prodhimi bujqësor
Lëkundjet në çmimet e mallrave dhe shërbimeve të grupeve kryesore të 

shportës së konsumit, kanë kompensuar njëra-tjetrën, duke e mbajtur normën 
e inflacionit poshtë objektivit prej 3 për qind, por brenda kufirit të tolerancës. 
Kështu, rritja e çmimit të energjisë elektrike në muajin gusht, rritja e çmimeve 
të mallrave të akcizës dhe atyre të shërbimit arsimor, kontribuan në rritjen me 
1 pikë përqindjeje të inflacionit total. Nga ana tjetër, sjellja e favorshme e 
çmimeve të grupit ushqimor, deri në fund të vitit 2006, ka balancuar vlerat e 
larta të inflacionit të mallrave dhe shërbimeve të veçanta. rënia në çmimet e 
mallrave të këtij grupi, u favorizua nga kushtet e përshtatshme klimaterike dhe 
rritja e prodhimit bujqësor, duke e shtrirë efektin sezonal rënës tek çmimet në 
përgjithësi, pothuajse deri në fundin e vitit. 

Papunësia dhe pagat
Situata në tregun e punës ka vazhduar të përmirësohet, ndërkohë që pagat 

në sektorin shtetëror, paga minimale dhe pensionet kanë pësuar rritje sipas 
programit të buxhetit. Këto elemente nuk kanë përcjellë presione të forta 
inflacioniste në ekonomi, gjatë periudhës korrik- dhjetor 2006, madje as në 
periudhën e fundvitit, kur kërkesa për mallra dhe shërbime rritet së tepërmi.

4. ZhVILLIMET MONETarE dhE TrEgjET FINaNCIarE

4.1 POLITIKa MONETarE E BaNKëS Së ShQIPërISë

ambienti i përgjithshëm ekonomik dhe ai financiar, shtruan disa sfida 
të rëndësishme për hartimin dhe zbatimin e politikës monetare gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006. Presionet inflacioniste ishin në rritje gjatë 
kësaj periudhe, kryesisht nën veprimin e faktorëve të ofertës. Mundësia e 
përcjelljes së çmimeve të larta të naftës në kostot e prodhimit dhe faktorizimi 
i tyre në pritjet inflacioniste të agjentëve ekonomikë, janë monitoruar në 
vazhdimësi nga Banka e Shqipërisë, duke synuar një reagim të shpejtë 

dhe të plotë ndaj tyre. Nga ana tjetër, rritja e 
shpejtë e kredisë për ekonominë dhe përqendrimi 
i shpenzimeve buxhetore në tremujorin e fundit të 
vitit, sugjeruan se tabloja e presioneve inflacioniste 
ishte më e plotë, duke përfshirë në të edhe faktorët e 
kërkesës. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë reagoi 
nëpërmjet rritjes së normës bazë të interesit në muajt 
korrik dhe nëntor. Këto lëvizje e rritën nga 5.0 për 
qind në 5.5 për qind normën bazë të interesit, gjatë 
gjashtëmujorit të dytë.

Shtrenjtimi i kostos së parasë synoi ruajtjen e 
kushteve monetare të përshtatshme për garantimin 
e stabilitetit të çmimeve, në një periudhë afatgjatë. 
Shtrëngimi i kushteve monetare është në linjë me 
politikën monetare të ndjekur nga bankat e mëdha 
qendrore dhe rritjen e normave të interesit në tregjet 
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valutore ndërkombëtare. Kjo lëvizje e Bankës së Shqipërisë është reflektuar në 
normat e interesit të tregjeve monetare.

Nga ana tjetër, rritja e huamarrjes së qeverisë dhe ruajtja e ritmeve të larta 
të kreditimit në lekë kanë krijuar mungesa likuiditeti në sistem, gjatë tremujorit 
të fundit të vitit. Kjo situatë u reflektua në rritjen e yield-eve të bonove të 
thesarit dhe në një luhatshmëri më të lartë të tregut ndërbankar. Në këto 
kushte, Banka e Shqipërisë ka hedhur likuiditet në sistem, duke synuar uljen e 
luhatjeve të normave të interesit dhe plotësimin e kërkesës afatshkurtër të tregut 
për likuiditet. Injektimi i likuiditetit në sistem është kryer nëpërmjet instrumentit 
të repove të anasjellta, duke arritur në vlerën 6.5 miliardë lekë në fund të vitit 
2006. Ky injektim ndikoi në zbutjen e presioneve mbi yield-in e bonove të 
thesarit. Paralelisht me operacionet në tregun e parasë, ndërhyrjet në tregun 
valutor kanë ndihmuar në plotësimin e kërkesës së ekonomisë për para likuide 
dhe në respektimin e objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.

Tabelë �6. Realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë�2.
dhjetor ‘05 Mars ‘06 Qershor ‘06 Shtator ‘06 Nëntor ‘06 dhjetor ‘06 *

rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,172 1,117 1,112 1,252 1,262 1,268
aktuale 1,172 1,202 1,224 1,296 1,305 1,334
diferenca (a-Obj) -- 85 112 44 43 66
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 82.0 85.0 90.0 82.9 85.6 86.9
aktuale 76.9 61.9 67.8 71.2 72.7 79.5
diferenca (a-Obj) -5.1 -23.1 -22.2 -11.7 12.9 7.4
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 317.8 325.8 329.8 335.8 340 341.8
aktuale 317.8 311.8 306.6 307.4 312 --
diferenca (a-Obj) -- -14.0 -23.3 -28.5 -28 --

*Të dhëna operative.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

4.2 ECUrIa E agrEgaTëVE MONETarë

Zhvillimet monetare në gjashtëmujorin e dytë të vitit, kanë vijuar të pasqyrojnë 
kryesisht dinamizmin e vërejtur në aktivitetin ekonomik të sektorit privat, megjithë 
rritjen graduale të kërkesës së qeverisë për mjete monetare. Kreditimi i ekonomisë 
mbetet kontribuesi kryesor i rritjes së mjeteve monetare në ekonomi. gjithashtu, 
prurjet valutore nga remitancat kanë kontribuar pozitivisht në rritjen sezonale të 
depozitave në valutë dhe të mjeteve valutore neto të sistemit. rritja e kërkesës 
së qeverisë për financim, veçanërisht gjatë tremujorit të fundit, ndikoi në një 
ekspansion më të shpejtë monetar në krahasim me gjashtëmujorin e parë. 
Oferta monetare shënoi një rritje vjetore me 12.7 për qind në muajin nëntor, 
kundrejt një rritjeje prej 9.7 për qind në muajin qershor. 

Megjithatë, kërkesa relativisht e ulët e sektorit publik gjatë vitit 2006 
ka kontribuar në uljen e ritmeve të rritjes monetare kundrejt dy viteve të 
mëparshme. ritmet aktuale të zgjerimit vjetor të agregatëve monetarë, 
rezultojnë dukshëm më të ulëta, kundrejt ritmeve prej 17-18 për qind të dy 
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viteve të fundit. gjithashtu, ngadalësimi i ritmit të 
rritjes së kredidhënies është një premisë tjetër për një 
ekspansion më të ngadaltë monetar dhe për ruajtjen 
e ekuilibrave makroekonomikë. Pakësimi gradual i 
peshës së parasë në qarkullim, tenton të favorizojë 
qarkullim më të shpejtë të parasë dhe monetizim 
të ekonomisë, në linjë me tendencat e vërejtura në 
ekonomitë më të zhvilluara.

Krijimi i parasë në ekonomi ka gjetur pasqyrim 
të dukshëm në rritjen e nivelit të depozitave, ndërsa 
pesha e parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare 
ka shfaqur tendencë rënëse. Kështu, raporti i parasë 
jashtë bankave ndaj agregatit monetar M2 zbriti në 
nivelin 32.5 për qind në muajin nëntor, kundrejt 32.9 
për qind në fund të muajit qershor. gjithashtu, niveli i 
lartë i depozitave në valutë ka thelluar uljen e peshës 
së parasë jashtë bankave ndaj parasë së gjerë M3 
me rreth 0.8 pikë përqindjeje, gjatë periudhës korrik-
nëntor 2006. Kjo ecuri është në linjë me tendencën 
pozitive të zhvillimit të sistemit bankar. Ulja e përdorimit 
të parasë fizike në ekonomi, krijon kushte për zbutje të 
kostos së ndërmjetësimit financiar në ekonomi.

depozitat në sistemin bankar shënuan një rritje 
vjetore prej 15.3 për qind në muajin nëntor, kundrejt 
rritjes prej 11.7 për qind në fund të gjashtëmujorit të 
parë të vitit. Përgjithësisht, hyrjet në lekë janë kanalizuar 
në depozita me afat ndërsa prurjet në valutë, kryesisht 
pjesa e sektorit privat, kanë marrë formën e depozitave 
me dhe pa afat. rritja më e shpejtë e depozitave me 
afat ndaj atyre pa afat është reflektuar në raportin 
e depozitave me afat ndaj M3. Ky tregues shënoi 
vlerën 54.1 për qind në muajin nëntor ose 0.7 pikë 
përqindjeje më shumë se në muajin qershor dhe 1.9 
pikë përqindjeje më shumë se një vit më parë. Niveli 
i depozitave në valutë ruan ritmet më larta të rritjes 
kundrejt rritjes vjetore të depozitave në lekë. depozitat 
në lekë janë rritur me 5.5 për qind në krahasim me 
muajin qershor, ndërsa ato në valutë janë rritur me 
13.6 për qind. Në këto kushte, struktura valutore e 
parasë së gjerë ka ruajtur tendencën e zhvendosjes 
drejt depozitave në lekë e në valutë, përkundrejt uljes 
së peshës së parasë jashtë bankave.

Krijimi i parasë në formën e depozitave në valutë 
është favorizuar nga ritmet e larta të huamarrjes së 
sektorit privat në monedhë të huaj dhe nga normat 
në rritje të interesave në euro dhe usd. Një faktor me 
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ndikim të rëndësishëm në tendencën rritëse të tyre, ka qenë rritja e normave të 
interesit nga Banka Qendrore Evropiane dhe rezerva Federale. Kjo rritje ka çuar 
në ngushtimin e diferencave midis normave të depozitave me afat në lekë dhe 
atyre në valutë. Megjithatë, rritja e normës bazë të interesit të lekut ka kontribuar 
në ruajtjen e diferencave pozitive midis interesave në lekë dhe atyre në valutë.

Nëntor Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor
2006 absolut Përqindje absolut Përqindje

Paraja jashtë bankave 146.3 0.5 0.3 6.6 4.8
depozita totale 491.7 2.2 0.5 65.4 15.3
- në lekë 303.3 3.2 1.1 29.4 10.7
- në valutë 188.4 -1.0 -0.5 36.0 23.6

M1 226.9 1.3 0.6 11.2 5.2
M2 449.6 3.7 0.8 36.0 8.7
M3 638.0 2.7 0.4 72.0 12.7
Baza monetare 209.3 3.6 1.7 20.4 10.8
Peshat ndaj parasë së gjerë (në përqindje)

dhjetor ‘05 Qershor ‘06 Nëntor ‘06
Para jashtë bankave /M3 25.9 23.7 22.9
depozita në lekë /M3 47.8 48.4 47.5
depozita në valutë /M3 26.3 27.9 29.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

4.3 KërKESa Për MjETE MONETarE

4.3.1 Kredia për ekonominë

Kredia për ekonominë ka vijuar të shënojë ritme të shpejta rritjeje edhe 
gjatë gjysmës së dytë të vitit 2006. Portofoli i kredisë së sistemit bankar për 
ekonominë arriti në 179.5 miliardë lekë në muajin nëntor 2006, duke përbërë 
28.1 për qind të mjeteve monetare të ekonomisë. Në raport me prodhimin 
e brendshëm bruto ajo ndodhet në nivelet e saj më të larta historike, në 
20.1 për qind. Megjithatë, ritmi i zgjerimit vjetor të kredisë për ekonominë ka 
shënuar rënie gjatë këtij gashtëmujori, duke zbritur nga niveli 67.1 për qind 
në muajin qershor, në 57.8 për qind në muajin nëntor. Ngadalësimi i ritmit të 
rritjes është rezultante e nivelit të lartë të kreditimit për një periudhë dyvjeçare. 
gjithashtu, segmentet e reja të tregut, të pambuluara me kredi, kanë ardhur 
në rënie, duke mos mundësuar më ruajtjen e ritmeve të tilla të rritjes. Vënia 
në zbatim, në fillim të vitit 2007, e një seti rregullator që synon kontrollin e 
ruajtjen e cilësisë së portofolit të kredisë, pritet të ndikojë në reduktimin e 
mëtejshëm të ekspansionit të kredisë. Vazhdimi i ngadalësimit të ritmeve të 
rritjes së kredisë në të ardhmen, do të sjellë vendosjen e saj në nivele më të 
qëndrueshme, në përputhje me stabilitetin makroekonomik të vendit.

Zgjatja e afatit të maturimit të kredive në portofolin e bankave si dhe rritja e 
kredive të reja të akorduara, janë faktorët kryesorë që kanë mbështetur rritjen 
e qëndrueshme të kredive në sistemin bankar. Për periudhën korrik- nëntor 
2006, janë akorduar mesatarisht 13.4 miliardë lekë kredi e re në muaj ose 
20 për qind mbi mesataren mujore të gjashtëmujorit të parë të vitit. Zhvillimet 
pozitive në muajt e verës, kanë përbërë të veçantën nga ecuria historike e 

Tabelë �7. Ecuria e 
treguesve monetarë (në 
miliardë lekë).
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deritanishme e kredisë. Po kështu, kredia e re e 
disbursuar në nëntor prej 15.9 miliardë lekësh, ka 
shënuar maksimumin historik të kredisë të akorduar 
brenda një muaji.

Kredia në lekë përbënte 29.7 për qind të portofolit 
të kredisë në muajin nëntor, duke shënuar një 
zgjerim të lehtë të peshës së saj ndaj kredisë totale. 
rritja e kredisë në lekë, prej më shumë se një viti, 
është reflektuar natyrshëm në reduktimin në 82.4 për 
qind të normës të rritjes vjetore për muajin nëntor, 
nga 140 për qind që shënonte një vit më parë. Në 
muajt gusht dhe shtator, kontributi i kredisë në lekë 
arriti deri në 40 për qind të ekspansionit të kredisë, 
duke u reduktuar më pas në normat karakterizuese 
të vitit 2006, rreth 36 për qind. Oferta e disa prej 
bankave kryesore gjatë periudhës së pushimeve 
verore për kredinë konsumatore me kosto të ulët, 
duket të ketë nxitur përshpejtimin e kredisë në lekë 
gjatë kësaj periudhe. Megjithë rritjen e shpejtë të 
kredisë në lekë, kredia në valutë dominon me 70.3 
për qind portofolin e bankave. Kjo kredi ka shfaqur 
një performancë pozitive gjatë pjesës së dytë të vitit 
2006. Norma vjetore e rritjes së saj për muajin 
nëntor shënoi 48 për qind, duke përbërë dhe 
normën më të lartë gjatë periudhës korrik- nëntor. 
Kredia në valutë ka demonstruar tendencë në rritje 
mbas muajit shtator, e lidhur kjo jo vetëm me rritjen 
e kreditimit të bizneseve në valutë por edhe me 
financimin e blerjeve në valutë të individëve.

Kredia për individët përbënte 7 për qind të PBB-
së, në muajin nëntor. Bankat kanë ruajtur pothuajse 
të pandryshuar raportin e kësaj kredie ndaj totalit 
të kredisë gjatë muajve të fundit të vitit, rreth nivelit 
33 për qind. Norma vjetore e rritjes së kredisë për 
individët në muajin nëntor shënoi 65 për qind, 
duke iu afruar niveleve më të ulëta të tre viteve të 
fundit. Më shumë se gjysma e kredisë për individët 
akordohet për financimin e blerjeve të pasurive të 
paluajtshme. Megjithatë, gjatë vitit 2006 vihet re 
një kreditim në rritje i individëve për financimin e 
blerjeve të mallrave të konsumit. raporti i kredisë 
për konsum, në totalin e portofolit të individëve, 
shënoi 30 për qind në muajin nëntor, nga 20 për 
qind që përbënte një vit më parë. 

Kredia për bizneset në pjesën e dytë të vitit, ka ruajtur 
ritme rritëse vjetore prej rreth 55 për qind. Struktura e 
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shpërndarjes së kësaj kredie sipas përdorimit të saj ka 
tentuar të bëhet më uniforme, në krahasim me një vit më 
parë. Pjesa më e madhe e kredisë për bizneset përdoret 
për blerjen e pajisjeve dhe makinerive. Ky destinacion 
përbën 33.3 për qind të saj. Ndërkohë, financimi i 
investimeve të bizneseve në zgjerimin e sipërfaqeve të 
kryerjes së aktivitetit, ka patur një performancë mjaft 
të mirë gjatë vitit 2006, duke përbërë 24 për qind të 
kredisë së bizneseve në muajin nëntor.

Sektori i tregtisë ka vijuar të jetë sektori më atraktiv 
për tërheqjen e kredive nga sistemi bankar, me 23.4 
për qind të kredive, duke pasqyruar një rritje të lehtë 
nga fundi i gjashtëmujorit të parë. Ndërkohë që sektori 
i bujqësisë ka vijuar të reduktojë peshën e tërheqjes të 
fondeve ndaj totalit, në 0.7 për qind nga 2.4 për qind 
që zinte një vit më parë13. Ecuria e indeksit të kredisë 
sipas sektorëve, nxjerr në pah se kreditë për pasuritë e 
paluajtshme kanë paraqitur performancën më të mirë 
për vitin 2006, duke u stabilizuar në norma të larta të 
rritjes. Performanca pozitive e huamarrjes në tregun 
e banesave, ndiqet nga sektori i tregtisë. Ndërkohë, 
ritmet e rritjes së kredisë për këtë sektor kanë shënuar 
rënie gjatë muajve të fundit.

4.3.2 Mjetet valutore neto

Mjetet valutore neto të sistemit bankar kanë njohur 
një rritje të konsiderueshme, prej 260 milionë usd, 
gjatë pjesës së dytë të vitit. Kjo rritje është ndikuar 
më së shumti nga operacionet valutore të Bankës së 
Shqipërisë dhe nga rritja e depozitave në valutë pranë 
bankave tregtare. Nga ana tjetër, një pjesë e rritjes i dedikohet dhe mbiçmimit të 
euros kundrejt dollarit me rreth 3.8 për qind, duke rritur vlerën e investimeve në 
euro të shprehura në dollarë. Në mungesë të këtij efekti, rritja e mjeteve valutore 
neto të sistemit bankar për këtë periudhë, rezulton 198.8 milionë usd.

Në përgjithësi, zhvillimet në mjetet valutore, në këtë periudhë të vitit, 
kanë përkuar me sjelljen e tyre historike. rritja e depozitave në valutë dhe 
ngadalësimi i kredisë gjatë tremujorit të tretë, kanë dhënë një ndikim pozitiv 
në nivelin e mjeteve valutore të bankave të nivelit të dytë. Ndonëse këto mjete 
pësuan ulje në tremujorin e katërt, në total, gjatë pjesës së dytë të vitit rritja e 
tyre shënon 113.5 milionë usd. Në mungesë të efektit të kursit të këmbimit, 
rritja e këtyre mjeteve rezulton 96.2 milionë usd. 

rezerva valutore neto e Bankës së Shqipërisë është rritur me 146.5 milionë 
usd, gjatë periudhës korrik - nëntor. Kjo rritje ka ardhur nga ndërhyrjet 
në mënyrë të vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor, 
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për të përmbushur objektivin e saj për rezervën 
ndërkombëtare neto dhe për të zbutur luhatjet e 
tregut valutor. Në mungesë të efektit të kursit të 
këmbimit, rritja e rezervës valutore neto të Bankës 
së Shqipërisë rezulton 102.5 milionë usd.

Përsa i përket strukturës në valutë të mjeteve 
valutore të bankave tregtare gjatë pjesës së dytë 
të vitit, dollari amerikan ka zënë pjesën më të 
madhe të saj, me rreth 50 për qind. Bankat kanë 
të denominuara në dollarë pjesën më të madhe 
të letrave me vlerë të jorezidentëve dhe depozitat 
me afat në bankat e huaja. arka dhe kreditë nga 
jorezidentët janë më së shumti në monedhën euro. 
Nga ana tjetër, rreth 70 për qind e detyrimeve 
valutore është e denominuar në euro, ku pjesa më e 
madhe përbëhet nga kredi nga bankat e huaja.

4.3.3 Kërkesa e qeverisë për para

Qeveria ka mbajtur në nivele pozitive balancën fiskale, për pjesën më të 
madhe të gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006. Pas muajit qershor, suficiti buxhetor 
ka ardhur në rënie, duke kaluar në nivele negative në muajin nëntor. Si rezultat i 
këtyre zhvillimeve, kërkesa për para e qeverisë është përqendruar në tremujorin 
e fundit të vitit. Në këtë periudhë, financimi total kaloi në nivele pozitive, duke 
shënuar një rritje prej 16.6 miliardë lekësh. Projeksionet fiskale parashikonin që 
niveli i financimit të brendshëm për vitin 2006, të arrinte në 22.8 miliardë lekë. 
deri në muajin nëntor, ky financim rezultoi rreth 6.7 miliardë lekë.

gjatë pjesës së dytë të vitit, qeveria është orientuar drejt emetimit të borxhit 
afatgjatë dhe ka reduktuar emetimin e bonove të thesarit. Kështu, më së shumti, 

financimi i brendshëm është mbuluar nëpërmjet 
emetimit të obligacioneve 2, 3 dhe 5 - vjeçare. 
Obligacionet me maturim 5-vjeçar u emetuan për 
herë të parë në muajin nëntor, në shumën 6.36 
miliardë lekë. Përsa i përket obligacioneve 2 dhe 3 
– vjeçare, për periudhën korrik – nëntor14, portofoli i 
tyre është rritur përkatësisht me 9.8 dhe 6.5 miliardë 
lekë. 

gjatë së njëjtës periudhë, niveli neto i bonove të 
thesarit të blera në tregun primar ka rënë në nivelin 
negativ prej 22 miliardë lekësh ose rreth 12.8 
miliardë lekë më shumë se në pjesën e parë të vitit. 
Portofoli i bonove të thesarit ka shënuar një rënie 
prej 14.8 miliardë lekësh. rreth 90 për qind e kësaj 
rënieje vjen nga reduktimi i portofolit të bonove të 
thesarit të bankave të nivelit të dytë.
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Edhe gjatë pjesës së dytë të vitit, suficiti i krijuar 
është investuar nga qeveria në formën e repove të 
anasjellta për bankat tregtare. Megjithatë, gjatë 
kësaj periudhe, likuiditeti i tepërt i investuar në repo 
të anasjellta erdhi në rënie, duke rezultuar në 5.8 
miliardë lekë ose rreth 5.2 miliardë lekë më pak se 
në muajin qershor. Për të njëjtën periudhë, niveli i 
depozitës së qeverisë pranë Bankës së Shqipërisë 
është rritur me 7.3 miliardë lekë. 

4.4 ECUrIa E TrEgjEVE FINaNCIarE

Tregu i parasë dhe i letrave me vlerë
gjashtëmujori i dytë është karakterizuar nga 

shtrëngimi i politikës monetare. Banka e Shqipërisë 
rriti dy herë normën bazë të interesit, në korrik dhe 
në nëntor, përkatësisht me nga 25 pikë bazë, duke 
e çuar këtë normë në 5.50 për qind. Në ndjekje të 
sinjaleve shtrënguese, normat e interesit në tregun e 
parasë kanë qenë në rritje gjatë kësaj periudhe15.

Ndërsa në tremujorin e tretë Banka e Shqipërisë 
vazhdoi të tërhiqte likuiditet nëpërmjet ankandeve të 
rregullta të repove njëjavore (mesatarisht 2.9 miliardë 
lekë), në tremujorin e katërt kahu i operacioneve 
ndryshoi. Në kushtet kur u vu re mungesë likuiditeti 
në treg, Banka e Shqipërisë ndërhyri me repo të 
anasjellta për të injektuar likuiditet. Për sigurimin 
e nivelit të qëndrueshëm të tij, krahas repove të 
anasjellta njëjavore, në këtë periudhë u organizuan 
dhe ankande për repo të anasjellta me maturim 
njëmujor dhe tremujor. Operacionet strukturore të 
këtij lloji kapën shumën totale 6.5 miliardë lekë. 

Vëllimi mesatar ditor i transaksioneve në tregun ndërbankar u ul në 1.6 
miliardë lekë në gjashtëmujorin e dytë, nga 1.7 miliardë lekë në gjashtëmujorin 
e parë. Transaksionet shtatëditore shënojnë mesatarisht vlerën 0.9 miliardë 
lekë, duke ruajtur të njëjtin nivel me një gjashtëmujor më parë. Norma e 
interesit për këto transaksione është rritur me 9 pikë bazë, duke arritur vlerën 
5.24 për qind në fund të muajit dhjetor.

Norma e interesit për transaksionet njëditore është ndikuar nga ndryshimi i 
raporteve kërkesë/ofertë. ajo është ulur nga 5.00 për qind në tremujorin e tretë 
në 4.52 për qind në tremujorin e katërt, kur vëllimi i transaksioneve ka qenë 
më i lartë (mesatarisht me 0.9 miliardë lekë kundrejt 0.6 miliardë lekëve).

Emetimet e letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar janë rritur në 
gjashtëmujorin e dytë, veçanërisht për maturime më të gjata se një vit. 
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Portofoli i bonove të thesarit të sistemit bankar është 
ulur me 10.8 miliardë lekë, ndërkohë që ai me 
obligacione dyvjeçare dhe trevjeçare16 është rritur 
me 19.5 miliardë lekë. Për herë të parë në muajin 
nëntor filloi emetimi i obligacioneve pesëvjeçare, 
yield-i i të cilave rezultoi 9.68 për qind. 

Shtrëngimi i politikës monetare dhe mosplotësimi në 
disa raste i kërkesës së qeverisë për likuiditet nga sistemi 
bankar, kanë bërë që yield-et e bonove të thesarit të 
rriten ndjeshëm krahasuar me gjashtëmujorin e parë, 
kur ato zbritën në minimume historike. Në fund të 
muajit dhjetor, yield-i për bonot e thesarit 12-mujore 
u ngjit në 7.88 për qind ose 214 pikë bazë mbi atë 
të muajit qershor17. Për obligacionet dyvjeçare dhe 
trevjeçare, yield-et u rritën përkatësisht në 8.40 për 
qind dhe 8.80 për qind nga 6.38 për qind dhe 7.50 
për qind që ishin në muajin qershor. 

Normat e interesit në sistemin bankar
Sipas të dhënave më të fundit, gjatë muajit nëntor ka pasur rritje të 

interesave të depozitave dhe kredive në lekë në të gjitha afatet, me përjashtim 
të interesave të depozitave 2-vjeçare dhe të kredive nga 6 muaj–1 vit. rritja 
e interesave ka qenë reagim i këtyre tregjeve ndaj politikës shtrënguese të 
Bankës së Shqipërisë, si dhe i rritjes së kërkesës për kredi dhe për likuiditete. Në 
krahasim me muajin qershor, rritja e interesave të kredive ka tejkaluar rritjen 
e sinjalizuar nga Banka e Shqipërisë, ndërkohë që, interesat e depozitave në 
lekë nuk kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Bankat kanë qenë më të rezervuara në 
rritjen e interesave të depozitave në lekë, për shkak se sistemi ka rezultuar në 
përgjithësi me teprica likuiditeti, në periudhën qershor-nëntor 2006. rritja 
më e shpejtë e interesave të kredive krahasuar me atë të depozitave, ka sjellë 
rritjen e kostos së ndërmjetësimit18.

Nëntor-05 Qershor-06 Nëntor-06
Kredi-depozita 6-mujore 8.47% 6.93% 11.1%
Kredi-depozita 1-vjeçare 7.84% 6.75% 8.7% 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shtrëngimi i politikës monetare nga Banka Qendrore Evropiane gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 200619, ka ndikuar në rritjen e interesave të 
depozitave dhe kredive në euro për të gjitha afatet20. Në muajin nëntor, 
interesi mesatar i ponderuar i kredive në euro, arriti në 8.02 për qind nga 
7.75 për qind, që ishte në fund të gjashtëmujorit të parë.

Për sa i përket interesave në dollarë, në kushtet e një politike shtrënguese 
të sinjalizuar nga rezerva Federale në fund të muajit qershor 2006, tendenca 
e përgjithshme ka qenë rritja e tyre si për depozitat ashtu dhe për kreditë. Në 
nivel mesatar, interesat e kredive në dollarë për të gjitha afatet janë rritur nga 
9.85 për qind në muajin qershor, në 9.96 për qind në muajin nëntor 2006. 
gjatë gjysmës së dytë të vitit 2006, interesat e depozitave në dollarë janë 

Tabelë �8. Kostoja e 
ndërmjetësimit në lekë. 
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rritur thuajse në të gjitha afatet, duke tejkaluar, në shumicën e rasteve, rritjen 
e sinjalizuar nga rezerva Federale21. Pritshmëritë për uljen e normës bazë të 
interesit nga rezerva Federale në muajt e ardhshëm, kanë bërë që në muajin 
nëntor të shfaqen raste të uljes së interesave në depozitat pa afat, depozitat 
1-mujore, depozitat 2-vjeçare, kreditë deri në 6-muaj dhe kreditë nga 6 muaj 
deri në 1-vit.

diferenca e interesave të depozitave lekë-valutë për afatet 3-mujore, 6-
mujore dhe 12-mujore ka pasur në përgjithësi22, tendencë rënëse. rritja e 
normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë në muajin nëntor, pritet të 
ndikojë në drejtim të rritjes së kësaj diference.

dhjetor 2005 Qershor 2006 Nëntor 2006
lekë-dollarë
3 – mujore 1.6% 0.2% 0.3%
6 - mujore 2.1% 0.9% 0.7%
12 -mujore 2.1% 1.2% 0.5%
lekë-euro
3 – mujore 2.2% 1.3% 1.0%
6 - mujore 2.8% 1.4% 1.4%
12 -mujore 3.1% 2.0% 1.9%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet spread-i i 
interesave realë të depozitave në lekë ndaj atyre në 
valutë për afatet 12-mujore, i cili vazhdon të ketë 
tendencë rënëse.

Ecuria e kursit të këmbimit
Zhvillimet në kursin e këmbimit të lekut, gjatë pjesës 

së dytë të vitit 2006, kanë konfirmuar ngadalësimin e 
trendit mbiçmues të tij kundrejt monedhave kryesore. 
Në terma vjetorë nominalë efektivë, leku është 
mbiçmuar mesatarisht gjatë vitit 2006 me 1.1 për 
qind ndërsa një vit më parë ky mbiçmim ishte 2.8 
për qind. 

dobësimi i dollarit në tregun ndërkombëtar 
valutor ka vazhduar të favorizojë prirjen mbiçmuese 
të lekut kundrejt dollarit edhe gjatë gjashtëmujorit 
të dytë. Nga ana tjetër, leku ka qenë më i qëndrueshëm kundrejt euros, me 
prirje të lehtë nënçmuese.

gjatë muajve të verës leku është përballur me një efekt më të zbehtë 
sezonal, krahasuar me vitet e mëparshme. Edhe pse në pjesën e dytë të vitit 
leku ka paraqitur një luhatshmëri më të lartë kundrejt euros sesa në pjesën e 
parë të tij, kjo luhatshmëri i është përmbajtur trendit rënës të vrojtuar ndër vite. 
Stabiliteti i lekut ka ardhur si rezultat i përmirësimit të funksionimit të tregut 
valutor dhe si kombinim i zhvillimeve në një sërë faktorësh makroekonomikë 
si, rritje e qëndrueshme ekonomike, inflacion i ulët, transparencë dhe ulje e 
pasigurisë mbi ecurinë e këtyre treguesve në të ardhmen.

Tabelë �9. Diferenca e 
interesave të depozitave 
lekë-valutë.
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5. ECUrIa E PrITShME E EKONOMISë gjaTë VITIT 2007

aktiviteti ekonomik ka patur tendenca pozitive zhvillimi, gjatë viteve të 
fundit. Ekonomia është rritur me rreth 5-6 për qind në terma realë, ndërsa 
norma e investimeve në ekonomi është rritur në mbi 25 për qind e PBB-së 
në vitin 2006, kundrejt normave prej 23-24 për qind në vitet e mëparshme. 
Kuadri aktual makroekonomik merr parasysh ecurinë e treguesve fiskalë dhe 
të atyre monetarë, ndërsa tendencat e treguesve të sektorit të jashtëm janë 
në përputhje me rritjen ekonomike të parashikuar. Në tërësi, për vitin 2007, 
situata makroekonomike mbetet e favorshme ndërsa realizimi i treguesve të 
projektuar për këtë vit, parashikohet të mundësojë një rritje ekonomike prej 
rreth 6 për qind.

2002 2003 2004 2005 2006* 2007•
Treguesit e ekonomisë reale (në pikë përqindjeje)
rritja PBB 2.9 5.7 5.9 5.5 5.0 6.0
IÇK vjetor (mesatar) 5.2 2.4 2.9 2.5 2.4 3.0
PBB nominale (miliardë lekë) 624.7 682.7 766.1 836.6 896.3 978.9
Treguesit fiskalë (në përqindje ndaj PBB-së)
deficiti fiskal (me grante) -6.6 -4.5 -5.1 -3.6 -3.1 -3.9
huamarrja e brendshme -3.3 -2.9 -2.3 -2.7 -2.2 -2.0
Të ardhura 24.7 24.5 24.1 24.4 25.7 25.9
Shpenzime 31.4 29.0 29.2 28.0 28.9 29.8
Sektori i jashtëm
deficiti tregtar (milionë euro) -1,214 -1,248 -1,307 -1,617 -1,707 -1,853
deficiti llogarisë korente (% PBB) -10.0 -8.1 -5.5 -7.5 -7.2 -7.5
Treguesit monetarë (në përqindje ndaj PBB-së)
Oferta monetare 65.3 65.0 65.7 68.4 73.3 75.0
Kredia për sektorin privat 6.4 7.7 9.4 14.9 20.8 25.5
Interesi i bonove thesarit 12-mujore 12.0 9.5 8.1 6.9 7.8 --

* Të dhëna paraprake. • Parashikime.
** Deficiti primar përjashton shpenzimet e interesave të borxhit të qeverisë.
Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, INSTAT.

Tabelë 20. Treguesit 
kryesorë makroekonomikë.
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Bilanci makroekonomik dhe sektori fiskal
Kuadri makroekonomik për vitin 2007, parashikon një rritje të lehtë të 

kursimeve të brendshme në ekonomi në rreth 19.9 për qind të PBB-së kundrejt 
19.2 për qind në vitin 2007, kryesisht nga sektori privat. Kjo rritje pritet 
të kanalizohet tërësisht në financimin e investimeve shtesë. Niveli mesatar 
i investimeve në vitet e fundit është luhatur afër 24 për qind ndaj PBB-së 
dhe rritja e tyre në 26 për qind, në vitin 2007, parashikohet të përmirësojë 
ecurinë e eksporteve në ekonomi në periudhat e ardhshme. Në këto kushte, 
bilanci kursime-investime parashikohet në rreth 6.2 për qind. Ky raport i lartë 
supozon përkeqësim të llogarisë korente (në të njëjtin nivel prej 6.2 për qind), 
megjithëse bilanci i eksport-importeve luhatet në 23.3 për qind, sikurse në 
vitin 200625.

Vlerësohet pozitiv fakti që rritja e bilancit makroekonomik të kursim-
investimeve dhe përkeqësimi i llogarisë korente, janë rezultat i ritmit më të 
lartë të rritjes së investimeve, tendencë e cila promovon rritjen ekonomike dhe 
të eksporteve në periudhën afatgjatë. gjithashtu, niveli më i lartë i kursimeve 
bazohet tërësisht në rritjen e kursimeve të sektorit privat, ndërsa niveli i 
kursimeve të sektorit publik është projektuar në rreth 2.5 për qind të PBB-së, 
sikurse në vitin 2006.

Kontributi i llogarisë fiskale në rritjen e bilancit të kursim-investimeve 
parashikohet në rreth 4.6 për qind të PBB-së, ndërsa pjesa tjetër përbën 
deficit të sektorit privat. Projeksionet fiskale të qeverisë parashikojnë financim 
të deficitit fiskal nëpërmjet huamarrjes së brendshme, në masën 2.5 për qind 
dhe financim nga burime të jashtme, në rreth 2 për qind26. 

Sektori monetar
Bazuar në projeksionet e rritjes së kredisë për sektorin privat dhe të 

huamarrjes së qeverisë, paraja e gjerë parashikohet të rritet me rreth 11.9 
për qind për vitin 2007. gjithashtu, rritja e agregatit më të ngushtë të parasë, 
M2, parashikohet në rreth 11.4 për qind.

rritja e ofertës monetare gjatë vitit 2007, do të vijë si rezultat i rritjes 
së kreditimit të ekonomisë me rreth 63.3 miliardë lekë dhe i financimit të 
huamarrjes së qeverisë nga sistemi bankar, me rreth 12 miliardë lekë. Pjesa 
tjetër e huamarrjes së brendshme për financimin e deficitit, parashikohet të 
mbulohet nga institucionet e tjera financiare dhe nga individët. Parashikimet 
aktuale të ofertës monetare dhe treguesve të kredisë, kushtëzohen nga 
qëndrimet e politikës monetare kundrejt parashikimeve të inflacionit. rritja 
e projektuar e ofertës monetare për vitin 2007 është në përputhje me një 
normë mesatare të inflacionit prej rreth 3 për qind. Zhvillimi dhe thellimi 
i mëtejshëm i tregjeve financiare, pritet të ndikohen pozitivisht nga prania 
e instrumenteve me afat të gjatë maturimi të letrave me vlerë të qeverisë. 
dinamika e kërkesës për para kërkon ruajtjen e tendencës së normave të 
interesave në treg, në kahun rritës. gjithashtu, qëndrueshmëria e llogarisë 
së jashtme dhe parashikimet për një normë inflacioni afër objektivit, pritet të 
japin kontributin pozitiv në ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit.
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ShëNIME

1 FOMC- Federal Open Market Committee. 
2 Kursi real efektiv, llogaritet si një mesatare e peshuar e kursit të këmbimit 

të një monedhe kundrejt një shporte me monedhat e partnerëve kryesorë 
tregtarë, të vendit në shqyrtim. 

3 Në këtë klasifikim nuk përfshihet dega e bujqësisë. dega e agroindustrisë 
përfshihet në kategorinë “industria përpunuese”.

4 Sipas buxhetit suplementar. 
5 duke iu referuar kursit nominal efektiv të këmbimit që llogaritet nga Banka 

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

www.statistics.gr
8 Burimi: Eurostat, faqja e internetit http://epp.eurostat.cec.eu.int  
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 Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë pjesë e marrëveshjes së 

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

13 reduktimi i ndjeshëm i kredisë për bujqësinë që vihet re në muajin 
qershor 2006 e në vazhdim, reflekton kryesisht ndryshimet në raportim, sipas 
rivlerësimit të portofolit të kredisë të një prej bankave kryesore në sektorin 
bankar. 

14 Të dhënat operative për muajin dhjetor, tregojnë që qeveria ka emetuar 
vetëm obligacione 2-vjeçare, në shumën 3 miliardë lekë.  

15 Shih: Shtojca Statistikore; Tregjet financiare; Tabela: “Normat e interesit 
në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e mëparshme”.

16 Emetuar për herë të parë në muajin prill 2006. 
17 Shih: Shtojca Statistikore; Tregjet financiare; Tabela: “Normat e interesit 

në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e mëparshme”.
18 diferenca e interesave të kredive dhe depozitave në lekë, për afatet 6- 

dhe 12-mujore.
19 Të dhënat më të fundit i përkasin muajit nëntor 2006.
20 Me përjashtim të interesave të depozitave pa afat dhe interesave të 

kredive me afat 1-3 vjet.
21 Shih: Shtojca Statistikore; Tregjet financiare; Tabela: “Normat e interesit 

të depozitave në valutë”.
22 Këtu bëjnë përjashtim interesat e depozitave 3-mujore në lekë dhe në 

euro, diferenca e të cilave është rritur në krahasim me qershorin.
23 NEEr – kursi nominal efektiv i këmbimit i llogaritur kundrejt dy monedhave, 

sipas një peshe të përafërt që zënë në tregtinë me jashtë, euro (80 për qind 
) dhe usd (20 për qind). dhjetor 2001: NEEr = 100. Një rritje e NEEr do të 
thotë mbiçmim i lekut. 

24 Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. 
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Luhatshmëria e kursit të këmbimit është matur si devijm 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). 

25 diferenca përkon me përkeqësimin e bilancit të të ardhurave nga 
transfertat nga jashtë.

26 Sipas të dhënave të buxhetit të qeverisë të miratuar në Parlament, i cili 
parashikon të ardhura nga privatizimet prej rreth 0.1 për qind të PBB-së.
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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 2.9
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
Tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3 2.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2 3.0 2.9
dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2 2.0 2.5
Mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4 2.4

Burimi: INSTAT.

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

 06
Prill -

06
Maj-
 06

Qershor- 
06

Korrik- 
06

gusht 
-06

Shtator-
06

Tetor
 -06

Nëntor-
06

dhjetor- 
06

Ushqime dhe pije joalkolike 0.16 1.03 1.51 0.80 1.86 0.51 -0.45 -0.59 0.45 0.09
Qira, ujë, lëndë djegëse, energji 0.85 0.84 1.00 1.04 0.88 1.78 2.32 2.19 1.91 1.87
Transport 0.14 0.13 0.23 0.24 0.19 0.13 0.10 0.09 0.08 0.05
hotele, kafe dhe restorant 0.20 0.22 0.22 0.22 0.16 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14
Të tjera 0.11 0.12 0.10 0.15 0.15 0.24 0.40 0.40 0.32 0.40
Totali 1.48 2.35 3.1 2.45 3.24 2.84 2.55 2.24 2.91 2.55

 Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

 

TrEgUESIT MONETarë.

Tabelë �. Ecuria e agregatëve monetarë (në miliardë lekë).
Nëntor- 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

absolut Përqindje absolut Përqindje
Paraja jashtë bankave 146.3 0.5 0.3 6.6 4.8
depozitat totale 491.7 2.2 0.5 65.4 15.3
- në lekë 303.3 3.2 1.1 29.4 10.7
- në valutë 188.4 -1.0 -0.5 36.0 23.6

depozita pa afat 146.9 -3.4 -2.3 15.9 12.2
- në lekë 80.5 0.8 1.1 4.6 6.0
- në valutë 66.3 -4.3 -6.1 11.3 20.6
depozita me afat 344.9 5.7 1.7 49.5 16.7
- në lekë 222.7 2.4 1.1 24.8 12.5
- në valutë 122.1 3.3 2.7 24.7 25.3

M1 226.9 1.3 0.6 11.2 5.2
M2 449.6 3.7 0.8 36.0 8.7
M3 638.0 2.7 0.4 72.0 12.7
Baza monetare 209.3 3.6 1.7 20.4 10.8

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

Mjete valutore neto 2,440.7 35.7 393.4
Mjete valutore 
Banka e Shqipërisë 1,700.0 45.0 332.5
BPd 1,105.6 18.6 196.1
deturime valutore
Banka e Shqipërisë 108.8 1.9 3.1
BPd 256.1 26.0 132.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 5. Pretendime Neto për Qeverinë sipas grupeve kryesore (në milionë lekë).
 Nëntor- 06 Ndryshime mujore Ndryshime vjetore
Pretendime ndaj qeverisë neto 275,738.3 1,258.5 - 3,014.5
Banka e Shqipërisë 50,229.1 - 2,203.2 - 7,291.3
BPd 225,509.2 3,461.7 4,276.8
depozita pranë Bankës së Shqipërisë 10,655.9 2,949.4 6,297.1
deficiti buxhetor - 27.4 - 3,448.2 11,845.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 6. Ecuria e disa treguesve kryesorë.

2003 2004
2005 2006

6 mujori i I 6-mujori II 6 mujori I Nëntor 
Oferta e parasë (në miliardë lekë) 448.4 507.2  541.8 578.04 594.5 638.0
Kredi e brendshme (në % ndaj M3) 71.5 68.9 69.9 70.03 71.0 71.4
Kredi për qeverinë (në % ndaj M3) 60.2 55.1 52.2 48.94 45.3 43.2
Kredi për ekonominë (në % ndaj M3) 11.3 13.8 17.7 21.10 25.71 28.1
Kredi për ekonominë (në % ndaj totalit të aktiveve) 13.7 16.9 20.8 25.11 28.7 31.0
Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 6.8 9.0 11.2 14.57 17.6 20.1
raporti kredi / depozita (në %) 15.7 19.0 23.6 28.47 33.7 36.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 7. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.
2003 2004 2005 T1-06 T2- 06 T3 ‘06 Tetor 06 Nëntor ‘06

Teprica e kredisë (në miliardë lekë) 50.7 69.3 121.6 134.6 152.8 165.3 172.8 179.5
Kredi për individët 24.5 30.6  32.3 31.9 32.3 33.3 33.3  33.4 
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 67.7 68.1 67.6 66.7 66.7  66.6 
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0  32.3 32.5 31.1 30.0 29.6  28.8 
Kredi afatmesme 33.3 36.0 29.7 30.0 31.2 32.6 32.3  33.2 
Kredi afatgjatë 20.7 30.0  37.9 37.5 37.7 37.4 38.1 37.9 
Lekë 19.6 19.5  26.6 26.0 28.2 29.8 29.4  29.7 
Valutë 80.4 80.5  73.4 74.0 71.8 70.2 70.6  70.3 

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 8. Tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit.
2004 2005 2006
Total T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Nëntor

Kredia e re (në miliardë lekë) 99.7 22.1 32.8 32.1 32.9 29.4 35.7 35.8 15.9
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42  45.8  56.2 
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 30.1 33  31.2  22.6 
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25.7 26  23.0  22.2 
Kredi në lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 35  39.6  27.6 
Kredi në valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 72.3 65  61.4  73.4 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 9. Shpërndarja e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë (në përqindje ndaj 
totalit).

2004 2005 2006
Total T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Tetor Nentor

Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 1.5 1.3 1.5 2.4 2.7 2.2 0.9 0.7 0.7 0.7
Peshkimi 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1
Industria nxjerrëse 0.3 2.35 0.6 0.5 0.5 1.4 2.3 1.0 0.9 0.9
Industria përpunuese 17.1 15.8 15.6 13.9 13.8 14.2 15.3 15.5 14.9 14.5
Prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike, e 
gazit dhe e ujit 2.8 6.27 2.9 2.9 2.6 2.4 1.1 1.2 1.6 1.5

Ndërtimi 9.8 10.6 11.2 12.8 13 13.0 12.2 12.6 12.2 12.1
Tregtia, riparimi i automobilave dhe artikujve 
shtëpiakë 23.3 20.5 19.1 20 18.9 19.0 22.5 23.1 23.2 23.4

hotele dhe restorante 8.3 2.5 4.7 4.4 4.3 4.8 4.1 3.9 3.7 3.6
Transporti dhe telekomunikacioni 2 2.5 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.6 1.6 2.0
aktivitete financiare 0.2 0.2 1.1 0.7 0.8 0.7 1.3 0.7 1.4 1.3
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 0.5 0.1 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2
Shërbime kolektive, sociale dhe personale 4.8 8.3 7.4 5.9 5.8 4.6 1.7 2.0 2.1 2.1
Të tjera* 29.1 29.6 33.7 34.1 35.4 35.7 36.2 35.1 37.5 37.7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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 të formularëve të kredisë është 
kërkuar një rishikim i shpërndarjes së kredisë sipas sektorëve ku u prezantua rindarja e re. 

TrEgjET FINaNCIarE.

Tabelë �0. Normat e interesit në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e 
mëparshme (në pikë përqindje).

dhjetor ‘06 Ndryshimi 
 dhjetor’06-nëntor’06

Ndryshimi 
dhjetor’06-qershor’06

Norma bazë e interesit* 5.50% +0.25 +0.50
Tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar 1- ditor 4.52 +0.42 +0.31
Interesi i tregut ndërbankar 7- ditor 5.24 +0.26 +0.09
Tregu primar
yield-i i bonove të thesarit 3- mujore 6.25% +0.01 +1.02
yield-i i bonove të thesarit 6- mujore 7.18% +0.31 +1.76
yield-i i bonove të thesarit 12- mujore 7.88% +0.34 +2.14
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 8.40% 0.00 +2.01
yield-i i obligacioneve 3- vjeçare 8.80% - +1.30
yield-i i obligacioneve 5- vjeçare 9.68% - -

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
* Gjatë gjithë muajit nëntor norma bazë e interesit ka qenë 5.25 për qind dhe në fund të muajit 
nëntor (datë �0 nëntor), norma e interesit u rrit në nivelin 5.50 për qind.
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Tabelë ��. Normat e interesit dhe ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të 
kredive në lekë (në pikë përqindjeje).

Nëntor ‘06 Ndryshimi nëtor’06-tetor’06 Ndryshimi 
nëntor’06- qershor’06

Norma bazë e interesit 5.25 0.00 0.25
Interesi i depozitave në lekë
3 – mujore 3.86% 0.01 0.12
6 –mujore 4.51% 0.01 0.16
12 - mujore 5.33% 0.13 0.28
24- mujore 5.59% -0.19 -0.31
Interesi i kredive në lekë
Kredi deri në 6 muaj 15.61% 0.41 4.33
Kredi 6 muaj- 1 vit 13.99% -1.23 2.19
Kredi 1-3 vjet 17.26% 0.42 1.37
Kredi mbi 3 vjet 13.03% 0.68 1.61

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

Tabelë �2. Normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

Nëtor- 06 Ndryshimi
nëntor’06-tetor’06

Ndryshimi
nëntor’06– qershor’06

Fed-norma bazë e interesit 5.25% +0.00 +0.25
Interesi i depozitave në usd
1 – mujore 3.01% -0.07 0.67
3 – mujore 3.61% 0.09 0.08
6 – mujore 3.81% 0.05 0.40
12 - mujore 4.79% 0.20 0.97
24 - mujore 4.72% -0.04 0.34
BQE-norma bazë e interesit 3.25% +0.25 +0.75
Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 2.71% 0.24 0.58
3 – mujore 2.85% 0.08 0.42
6 - mujore 3.10% -0.07 0.19
12 - mujore 3.45% 0.03 0.41
24 - mujore 4.13% 0.07 0.50

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

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

lek-usd lek-euro
qershor’06 nëntor’06  qershor’06  nëntor ‘06

3 – mujore 0.21% 0.25% 1.31% 1.01%
6 - mujore 0.94% 0.70% 1.44% 1.41%
12 -mujore 1.23% 0.54% 2.01% 1.88%
Spread-i i interesave të kredive:

lek-usd  lek-euro
qershor’06 nëntor ‘06  qershor’06 nëntor ‘06

6- mujore 2.00% 6.82% 2.99% 6.83%
6 mujore -1vit 0.58% 2.42% 4.45% 6.48%
1-3 vjet 6.25% 7.25% 7.45% 9.88%
mbi 3 vjet 2.64% 3.87% 3.76% 4.76%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
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Bilanci i përgjithshëm i pagesave për nëntëmujorin e parë të vitit 2006, 
rezultoi me një tepricë prej 121.1 milionë eurosh. Flukset hyrëse të kapitalit 
mundësuan në masën 71.4 për qind, financimin e deficitit korent.

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

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

• Thellim i deficitit korent dhe i atij tregtar.
• rritje e mjeteve financiare të vendit ndaj jorezidentëve, e shprehur 

kryesisht në rritje të mjeteve financiare të zotëruara nga sistemi bankar 
në formën e depozitave jashtë.

• rritje e rezervave valutore të autoritetit monetar.

I. LLOgarIa KOrENTE 

Vëllimi i transaksioneve korente vlerësohet me një rritje vjetore rreth 14.5 
për qind, duke shënuar një nivel prej 5 miliardë eurosh. Mëse 96 për qind 
e shpenzimeve korente kanë shkuar për blerje mallrash dhe shërbimesh 
prej jorezidentëve. rreth 30 për qind e të ardhurave korente kanë ardhur 
në formën e transfertave korente, ndërkohë që eksporti i mallrave dhe i 
shërbimeve ka siguruar përkatësisht 20 për qind dhe 38 për qind të të 
ardhurave. 

deficiti tregtar si një tipar të përhershëm i zhvillimeve të tregtisë së 
jashtme, ka diktuar edhe këtë periudhë të vitit, nivelet e larta të deficitit 
të llogarisë korente. Kështu deficiti korent kundrejt një viti më parë, është 
rritur me rreth 51.6 për qind, duke regjistruar 410.6 milionë euro. rritja e 
deficitit tregtar në mallra dhe në shërbime është balancuar pjesërisht nga 
rritja e të ardhurave neto në llogaritë e transfertave dhe të të ardhurave 
faktoriale neto. 

I. 1. TrEgTIa E jaShTME

aktiviteti tregtar i Shqipërisë gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2006 shënoi 
një vlerë prej 2.1 miliardë eurosh, duke përfaqësuar 42 për qind të vëllimit 
të transaksioneve korente të kryera gjatë kësaj periudhe. Orientimi i theksuar 
i ekonomisë shqiptare drejt importit vazhdon të karakterizojë edhe këtë 
periudhë, duke rezultuar në thellim të mëtejshëm të deficitit tregtar (18 për 
qind). Mbulimi i kërkesës së lartë për konsum dhe investime nëpërmjet mallrave 

ZhVILLIMET Në SEKTOrIN E jaShTëM Të EKONOMISë 
Për NëNTëMUjOrIN E VITIT 2006

jaNar 2007
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të importuar, rritja e vazhdueshme e kredisë për ekomominë gjatë viteve të 
fundit, si dhe rritja e çmimeve të disa produkteve në tregjet ndërkombëtare 
mbeten ndër faktorët kryesorë për importe të larta gjatë kësaj periudhe. 

Shpenzimet për importe arritën në 1.7 miliardë euro, ndërsa eksportet 
kontribuan në të ardhura me një vlerë prej 463 milionë eurosh. E parë në 
dinamikë, ritmet e rritjes si për importet ashtu edhe për eksportet kanë qenë 
pothuajse në të njëjtat nivele, përkatësisht 17.3 për qind dhe 16.3 qind. 
Eksportet mundën të mbulojnë vetëm 27 për qind të importeve gjatë këtij 
nëntëmujori, peshë e njëjtë kjo me periudhën korresponduese të një viti më 
parë.

Sipas një analize në harmoni me sistemin e llogarive kombëtare, vendi ynë 
edhe gjatë këtij nëntëmujori mbetet i orientuar drejt mallrave të ndërmjetëm, 
të cilët zënë afërsisht gjysmën e importeve tona (47 për qind), ndërkohë që 
mallrat kapitalë dhe ata të konsumit patën përkatësisht këto nivele përfaqësimi, 
11 dhe 32 për qind. 

Industria e përpunimit aktiv, e cila dominon aktivitetin tregtar të Shqipërisë 
me botën, njohu tendenca rritëse gjatë kësaj periudhe, pas ngadalësimit 
të shfaqur gjatë dy viteve të fundit. Pavarësisht rritjes së vazhdueshme të 
konkurrencës globale nga të tjera vende me kosto të ulët prodhimi (veçanërisht 
Kina), lekut të fortë, si dhe ngadalësimit ekonomik të Italisë dhe greqisë 
(tregjet kryesore të eksporteve tona) gjatë kësaj periudhe, pothuajse të gjithë 
sektorët përpunues në vend, kanë pësuar zgjerim. rritja më e shpejtë ka 
qenë në kahun e eksporteve me 17 për qind, ndërsa importet e lëndës së 
parë u rritën me 13 për qind krahasuar me periudhën korresponduese të vitit 
2005. Nivelet e përfaqësimit të eksporteve dhe importeve për përpunim të 
mëtejshëm, ishin përkatësisht 70 për qind dhe 14 për qind kundrejt totalit. 

Struktura gjeografike vazhdon të tregojë varësi të theksuar nga tregjet 
evropiane, rreth 81 për qind të të gjitha transaksioneve tregtare kryhen me 
këto vende. Përveç partnerëve tradicionalë (Italia dhe greqia), në kahun e 
importeve rradhiten Turqia, Kina dhe gjermania. 

Marrëveshjet e tregtisë së lirë me vendet e rajonit duket se kanë dhënë 
efektet e tyre edhe në eksporte. Pikërisht janë arritur tregje të reja si Bosnje-
hercegovinë, Serbi dhe Mal të Zi, ndërsa eksportet me Kosovën kanë ruajtur 
trende të qëndrueshme dhe modeste rritjeje. 

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

Tregtia në shërbime, me ritme rritëse gjatë viteve të fundit, po shndërrohet 
gjithnjë e më shumë në një element të rëndësishëm të integrimit me jashtë për 
Shqipërinë. Transaksionet tregtare në shërbime arritën në rreth 1.9 miliardë 
euro dhe vlerësohen 22 për qind më të larta, krahasuar me nëntëmujorin e 
parë të vitit 2005. Llogaria e shërbimeve u mbyll me një bilanc negativ prej 
61 milionë eurosh, në rënie (rreth 30 për qind) ndaj deficitit të kësaj kategorie 
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në një vit më parë. Përmirësimi i pozicionit të deficitit të shërbimeve ka ardhur 
kryesisht si rezultat i tkurrjes së deficitit në “shërbime të tjera” rezultat ky i 
ekspansionit në eksporte të kësaj kategorie shërbimesh. 

deficiti i sivjetshëm në shërbime, i atribuohet një bilanci negativ në 
kategoritë “shërbime transporti” dhe “shërbime të tjera”, ndërkohë që, 
kategoria “udhëtime” ka ruajtur pozicionin e saj të suficitit. 

Shërbime për “turizëm” (udhëtime), vazhdojnë të kontribuojnë në masë 
të konsiderueshme flukset hyrëse dhe dalëse të kësaj kategorie, përkatësisht 
me 69 dhe 61 për qind të totalit për këtë nëntëmujor. aktualisht, aktiviteti i 
turizmit përfaqëson një nga burimet kryesore të të ardhurave në valutë për 
ekonominë shqiptare. Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë, eksporti në 
turizëm gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2006, ka gjeneruar rreth 614 milionë 
euro flukse të ardhurash, një vlerë kjo rreth 33 për qind më e lartë se vlera e 
eksporteve të mallrave. Të ardhurat nga turizmi, për nëntëmujorin, vlerësohet 
të jenë 19 për qind më të larta kundrejt të njëjtit hark kohor në vitin 2005, të 
ndikuara kryesisht nga rritja e fluksit të shtetasve të huaj dhe e emigrantëve 
që kanë vizituar vendin si dhe nga rritja e lehtë e koeficientëve vlerësues të 
shpenzimeve ditore. gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2006, numri i shtetasve 
të huaj që kanë vizituar Shqipërinë është rritur me 26 për qind, në krahasim 
me të njëjtën periudhë në vitin e kaluar.

aktivitet i përshpejtuar vërehet në kahun e shpenzimeve për turizëm, të 
cilat vitet e fundit kanë shfaqur norma vjetore rritjeje më të larta. rezidentët 
shqiptarë kanë shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë shtetit rreth 583 milionë 
euro ose sa 85 për qind e totalit të dërgesave nga emigrantët. rritja në 
shpenzimet e udhëtarëve shqiptarë jashtë është më e lartë sesa rritja në të 
ardhura, duke shkaktuar ngushtimin e bilancit pozitiv të kësaj kategorie nga 
38 në 30 milionë euro, në nëntëmujorin e parë të vitit 2006.  

Zhvillimet në zërin “shërbime të tjera” me një vëllim prej 21 për qind ndaj 
vëllimit total, flasin për një aktivitet tregtar në rritje si në të ardhurat ashtu dhe 
në shpenzimet.

Ky nëntëmujor ka regjistruar një deficit prej 29 milionë eurosh, kundrejt 
deficitit prej 56 milionë eurosh në periudhën e njëjtë të vitit 2005. Eksporti 
i këtyre shërbimeve është rritur me 50 për qind, ndërsa importi me 20 për 
qind në krahasim me një vit më parë. Kjo kategori shërbimesh, kryesohet 
nga transaksionet tregtare në shërbime komunikimi, shërbimet kulturore dhe 
shërbime biznesi. 

Bilanci pozitiv i të ardhurave në fund të periudhës, vlerësohet rreth 161 
milionë euro ose rreth 60 milionë euro më shumë kundrejt një viti më 
parë. Ndryshe nga vitet e mëparshme, kur të ardhurat nga puna përbënin 
kontributin kryesor në të ardhurat faktoriale neto të vendit, këtë nëntëmujor 
vërejmë përshpejtim të fluksit të të ardhurave nga investimi. Të ardhurat neto 
nga investimet e portofolit vlerësohet të jenë rritur me rreth 4 herë krahasuar 
me nëntëmujorin e vitit 2005, duke kontribuar në masën 80 për qind në 
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rritjen e suficitit të të ardhurave për këtë periudhë. Pjesa tjetër e të ardhurave, 
që sigurohen nga të ardhurat nga puna, njohu rreth 17 për qind rritje. 

Transfertat korente, ashtu si edhe gjatë viteve të kaluara, kanë marrë 
formë prej prurjeve nga emigrantët. Këto të fundit, përfaqësojnë një nga 
burimet kryesore të financimit të deficitit në tregti mallrash dhe shërbimesh 
dhe gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2006, janë vlerësuar në nivelin 683 
milionë euro ose 24 milionë euro më shumë se në të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. 

Prurjet nga emigrantët janë shoqëruar edhe nga transferta shtetërore, 
kryesisht në formë të asistencës teknike (42 milionë euro), të cilat vlerësohen 
të kenë ruajtur nivelin e një viti më parë. 

II. LLOgarIa KaPITaLE dhE FINaNCIarE

Flukset neto të kapitalit, gjatë këtij nëntëmujori, regjistruan rreth 293 
milionë euro, duke mundësuar financimin e deficitit korent në masën 71 për 
qind, si dhe kontribuan në rritje të rezervave valutore. Pas kësaj shifre pozitive 
qëndrojnë transfertat kapitale hyrëse prej 143.7 milionë eurosh si dhe bilanci 
pozitiv i llogarisë financiare, prej rreth 150 milionë eurosh. 

Llogaria financiare këtë periudhë përkufizohet në rritje të detyrimeve 
financiare të Shqipërisë me botën (me rreth 320 milionë euro) si dhe rritje 
të mjeteve tona jashtë (rreth 171 milionë euro). Krahasuar me nëntëmujorin 
e parë të vitit të kaluar, fluksi i detyrimeve financiare vlerësohet me një rritje 
prej 39.3 për qind, ndërsa pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës 
tjetër të botës vlerësohen rreth 2 herë më të larta. Megjithatë, fluksi neto i 
detyrimeve financiare vlerësohet vetëm 5 milionë euro më i lartë se një vit më 
parë.

rritja e detyrimeve financiare ndaj botës, këtë nëntëmujor, ka ardhur 
kryesisht prej flukseve hyrëse të kapitalit në formën e investimeve direkte (201 
milionë euro) dhe huamarrjes me jashtë (me 101 milionë euro). 

Investimet e huaja direkte vlerësohen të jenë 25.3 për qind më të larta 
kundrejt të njëjtit hark kohor në vitin 2005. Këto flukse kapitali janë shndërruar 
në një faktor dominues në rritjen e detyrimeve financiare dhe në zhvillimet e 
transaksioneve kapitale e financiare të vendit. 

Lëvrimet e kredive afatgjata dhe të atyre të buta nga jashtë, të cilat 
mbeten një faktor tjetër i rëndësishëm në rritjen e detyrimeve financiare 
të Shqipërisë ndaj botës, këtë nëntëmujor kanë regjistruar një fluks prej 
101 milionë eurosh, prej të cilave vetëm 91 për qind vjen nga huamarrja 
publike. Ndryshe nga viti i kaluar, përgjatë të cilit është vënë re rritja e 
detyrimeve të sektorit privat nëpërmjet huamarrjes, këtë nëntëmujor ato 
janë rritur vetëm me 8.6 milionë, të cilat vlerësohen të jenë vetëm 18 për 
qind e rritjes së vitit të kaluar. 
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Shërbimet e borxhit të jashtëm në formën e pagesave të principalit dhe të 
interesit vlerësohen në rreth 45 milionë euro, të barazvlefshme me 9.7 për 
qind të eksportit të mallrave. 

Nga ana tjetër, pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës 
janë rritur me 171.1 milionë euro. rritja e mjeteve është përcaktuar kryesisht nga 
rritje në mjetet e zotëruara nga sistemi bankar në formën e depozitave jashtë, 
ndërkohë që investime portofoli të njësive rezidente jashtë, kanë ardhur në rënie. 

Stoku i mjeteve financiare në formën e investimeve të portofolit, në fund të 
periudhës, regjistroi 90.6 milionë euro, me një rënie prej 23 milionë eurosh. 
Në përbërjen e tyre strukturore sipas monedhave, rreth 78 për qind i përkasin 
atyre në dollarë amerikanë dhe 17 për qind, në euro. 

Mjetet valutore të zotëruara nga sistemi bankar në formën e depozitave jashtë, 
këtë nëntëmujor janë rritur me rreth 191 milionë euro. rritja e këtyre mjeteve 
ka ardhur si pasojë e rritjes së depozitave të rezidentëve dhe jorezidentëve në 
sistemin tonë bankar, i cili i ka investuar këto në institucionet financiare jashtë. 
gjithashtu, rritja vjen edhe nga zhvendosja e mjeteve nga investime portofoli 
në depozita me jashtë. Në përbërjen e tyre, depozitat në dollarë amerikanë 
zënë 60.2 për qind të tyre, ndërsa 35.2 për qind janë në euro.

Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën e kapitaleve financiare 
u reflektuan në rritje të rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 
121 milionë euro. Niveli i rezervave valutore bruto, në fund të periudhës, u 
vlerësua në 1 miliard e 294 milionë euro, i mjaftueshëm për të përballuar 4.4 
muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

në milionë Euro 9M- 2005 9M- 2006
Llogaria korente  (271)  (411)
Eksporti i mallrave  399  463 
Importi i mallrave  (1,421)  (1,663)
Bilanci tregtar  (1,023)  (1,200)
Shërbimet: kredi  714  895 
Shërbimet: debi  (801)  (956)
Të ardhurat: kredi  131  182 
Të ardhurat: debi  (31)  (22)
Transferta private pa shpërblim  696  655 
Transferta shtetërore pa shpërblim  43  34 
Llogaria kapitale  75  144 
Llogaria financiare  135  144 
Investime direkte  160  201 
Investime portofoli  (7)  23 
Kapitale të tjera*  (18)  (80)
gabime dhe harresa neto  96  238 
Bilanci i përgjithshëm  45  121 
rezervat dhe zëra të lidhur me to
Mjetet e rezervës  (45)  (121)
Përdorim huash e kredish nga fmn  9  6 
Për t’u mbajtur në vëmendje
Ndryshimi total në rezerva  21  (89)
nga të cilat: ndryshim nga kursi i këmbimit  (66)  (32)

*/ nuk përfshihen përdorime huash e kredish nga FMN.
Burimi i të dhënave: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �. Bilanci i Pagesave.
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FjaLa E haPjES E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z.ardIaN FULLaNI

Në konferencën VI ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë “Tregu financiar 
rajonal dhe stabiliteti financiar: Një koncept midis sovranitetit kombëtar dhe 

globalizimit”
hotel “Sheraton”, 30 tetor 2006

I nderuar zoti Kryeministër, 

Të nderuar kolegë, 

Të nderuar pjesëmarrës! 

është një kënaqësi e madhe dhe privilegj të hap punimet e Konferencës VI 
vjetore të Bankës së Shqipërisë dhe t’ju mirëpres në Tiranë. 

Tema e zgjedhur për këtë vit është stabiliteti financiar. Studimi dhe kuptimi 
i zhbalancimeve në tregjet financiare dhe i shkaqeve që çojnë në to është një 
çështje thelbësore për bankat qendrore. Shkalla e përfitimit dhe avantazhit 
shoqëror që krijon paraja si një mall publik, varet nga eficienca dhe aftësia e 
tregjeve financiare për të lehtësuar tregtinë, prodhimin, akumulimin e kapitalit, 
rritjen ekonomike dhe mirëqenien e shoqërisë. 

Për këtë arsye, stabiliteti financiar mund të konsiderohet si një “mall publik” 
dhe për rrjedhim, përbën një objektiv të politikave ekonomike publike. Pyetja 
është kush e siguron atë. Personalisht më ka tërhequr vëmendjen Paul Volker, 
i cili shprehet për rolin natyral të bankave qendrore në sigurimin e stabilitetit 
financiar. roli ynë tradicional, si huadhënës i mundësisë së fundit dhe autoritet 
i politikës monetare, kërkon që bankat qendrore ta vlerësojnë stabilitetin 
financiar si nga këndvështrimi i garantuesit ashtu edhe nga ai i përfituesit. roli 
ynë në efektet domino ose në rastet e krizave financiare dhe valutore, ilustron 
shumë mirë këtë ide. Po kështu, mekanizmi i transmetimit monetar, është një 
faktor tjetër që dëshmon natyrshmërinë e interesave të bankës qendrore për 
të siguruar një sistem financiar të shëndoshë. 

Zhvillimet e dekadave të fundit, por veçanërisht episodet e viteve ’90, nxorën 
në pah rëndësinë e stabilitetit financiar si një sfidë, si një prej objektivave të 
rëndësishëm të politikave ekonomike për autoritetet monetare në të gjithë 
botën. Pavarësisht nga ky theks dhe literaturë e gjerë akademike rreth kësaj 
çështjeje është vështirë të thuash se ekziston një përkufizim i pranuar gjerësisht 
për stabilitetin financiar. Përkufizimet e dhëna nga akademikë dhe kolegë të 
shquar, e kanë përcaktuar stabilitetin financiar si një grup vendimesh dhe 
politikash që trajtojnë njëherazi aspektin makroekonomik, atë monetar, atë 
të mbikëqyrjes dhe të rregullimit të tregjeve financiare. jam i bindur se këto 
aspekte të stabilitetit financiar do të trajtohen gjerësisht në diskutimet e kësaj 
konference. 
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Pas një hulumtimi të gjatë zgjodha garry Schinasi (2005) për t’iu referuar 
stabilitetit fianciar, sipas të cilit citoj: “Stabiliteti financiar është një situatë në 
të cilën mekanizmi i ekonomisë për të vlerësuar, shpërndarë dhe administruar 
rreziqet financiare funksionon në mënyrë optimale, duke kontribuar në ecurinë 
e mbarë të ekonomisë1”. Ky përkufizim nënkupton që sistemi financiar është i 
aftë që njëkohësisht të përmbushë në mënyrën e duhur tre funksione kryesore. 
Së pari, të realizojë në mënyrë efikase shpërndarjen e burimeve ekonomike në 
rrjedhën e kohës. Së dyti, të evidentojë saktësisht dhe të administrojë rreziqet 
financiare. Së treti, të absorbojë qetësisht surprizat dhe goditjet që vijnë nga 
tregjet financiare dhe nga ekonomia reale. 

Unë mendoj se nga qëllimet kryesore të kësaj konference, përveç analizës 
së tregjeve financiare parë nga këto tre këndvështrime, është edhe fokusimi i 
përpjekjeve tona për të vlerësuar dhe garantuar arritjen e stabilitetit financiar në 
rajon. Ekonomitë tona po përjetojnë një proces zhvillimi e ndryshimi të shpejtë. 
Ne, si autoritetet e bankave qendrore, duhet të përshtatemi e të nxisim këtë 
zhvillim, pa humbur fokusimin drejt një mbikëqyrjeje të kujdesshme. Tendencat 
e vërejtura së fundmi në drejtim të zgjerimit, liberalizimit dhe privatizimit të 
sistemit financiar si dhe globalizimi i ekonomisë botërore, e kanë vendosur 
stabilitetin financiar në krye të listës së prioriteteve për rajonin tonë. 

Vitet e fundit sektori financiar ka njohur rritje, në çdonjërin prej vendeve 
të rajonit tonë. Megjithatë, unë mendoj se merita për këtë i takon pjesës më 
vitale të sektorit financiar, sistemit bankar. Faktori kryesor që ka ndikuar në 
rritjen dhe konsolidimin e sistemit bankar ka qenë privatizimi i shpejtë i tij, i cili 
ka përfunduar pothuajse plotësisht. Ky proces i ka hapur rrugë depërtimit të 
bankave të njohura, duke sjellë kapitale të huaja, ekspertizë dhe konfidencë 
në rajon. Mendoj se përveç aspektit zhvillues, depërtimi sjell edhe një detyrim 
më të ri: domosdoshmërinë për një prudencë më të madhe. 

Si rezultat i proceseve të lartpërmendura, shkalla e ndërmjetësimit financiar 
është rritur më tej në rajonin tonë. Kontribuesi kryesor që ka ushqyer këtë 
rritje është kredia për ekonominë. Këto dy vitet e fundit, vendeve me boom 
të kreditimit i është bashkuar dhe Shqipëria, ku norma vjetore e rritjes është 
luhatur në nivelin 60 - 70 për qind.

Një indikator i referuar shpeshherë rreth transformimit të sektorit bankar, 
është treguesi i Bankës Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim mbi “reformën 
bankare dhe liberalizimin e normave të interesit”, i cili përgjithësisht pasqyron 
cilësinë e bazës rregullative dhe të mbikëqyrjes, formën e pronësisë të sistemit 
bankar dhe lehtësinë me të cilën publiku ka akses në sistemin bankar. Sipas 
të dhënave të fundit, vendet e Evropës juglindore kanë bërë një progres të 
admirueshëm në drejtim të reformimit të sistemeve të tyre bankare. është 
shumë e rëndësishme të kuptojmë se transformimi i sistemit bankar ka qenë 
një element i rëndësishëm në rrugën e gjatë të tranzicionit.  dua të theksoj se ky 
proces ka sjellë zhvillim, ka përforcuar stabilitetin makroekonomik, ka ndikuar 
në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve, ka kontribuar në përshpejtimin e 
reformave strukturore si dhe në krijimin e kornizave rregulluese, në fushat 
kryesore të politikave ekonomike.   
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duke hedhur një vështrim të shkurtër mbi sistemin bankar shqiptar, do të 
theksoja se gjatë vitit 2006 janë regjistruar zhvillime cilësore. aktivet e sistemit 
bankar gjatë tetë muajve të parë të vitit, janë rritur me 12 për qind dhe 
vlerësohen të jenë rreth 60 për qind të prodhimit të brendshëm bruto. Sistemi 
bankar rezulton me fitim, është likuid dhe i kapitalizuar. dëshiroj të veçoj hyrjen 
e re në sistem, atë të Bankës San Paolo Imi, e cila përveç kuotave të Bankës 
Italo Shqiptare ka gjetur mirëkuptimin me pronarët e Bankës amerikane të 
Shqipërisë, për të blerë 80 për qind të aksioneve të saj. Kjo i hap rrugën një 
konsolidimi të mëtejshëm të sistemit bankar në Shqipëri.

Tani le të hedhim një vështrim mbi pjesën tjetër të sistemit financiar. 
duhet pranuar se kjo pjesë ende manifeston probleme të zhvillimit dhe të 
konsolidimit. Shqetësimet lidhen me madhësinë e operatorëve, me kuadrin 
rregullator dhe veçanërisht me atë mbikëqyrës. Në këtë mënyrë, kontributi i 
saj në ndërmjetësimin financiar është i ulët.

duhet kuptuar se pavarësisht rolit tonë, vendosja dhe konsolidimi i 
stabilitetit financiar nuk mund të garantohen vetëm nëpërmjet mbikëqyrjes 
bankare. Për këtë arsye, në vijim edhe të rekomandimeve të FSaP, për një 
rregullim dhe mbikëqyrje më bashkëkohore, u krijua agjencia e re publike e 
mbikëqyrjes së sektorit financiar. Ne si Bankë e Shqipërisë jemi thellësisht të 
hapur për të dhënë ndihmesën tonë, në mënyrë që vigjilenca financiare t’i 
paraprijë zhvillimit. jam i bindur se kjo do t’i paraprijë zhvillimeve të pritshme 
në shoqëritë e sigurimeve, në fondet e pensioneve, në ndërmjetësit dhe në 
ndihmësit financiarë në përgjithësi. 

duke folur pak më gjatë për këtë problem, do të ndalem shkurtimisht edhe 
në disa prej dobësive që karakterizojnë sistemin financiar në rajon. 

Sistemi financiar në të gjitha vendet e rajonit vazhdon të dominohet nga 
bankat tregtare. Segmentet e tjera luajnë një rol të dorës së dytë. Tregjet e 
kapitalit, megjithë zhvillimet e fundit, ende vazhdojnë të mbeten prapa.  Numri 
i bankave në rajonin tonë vlerësohet të jetë relativisht i lartë. duke marrë në 
konsideratë madhësinë e ekonomive të vendeve të rajonit tonë, ka hapësira 
për një konsolidim të mëtejshëm, kryesisht nëpërmjet një procesi shkrirjesh dhe 
thithjesh. Në nivel rajoni, megjithë rritjen në kredidhënie, totali i kredisë si raport 
ndaj prodhimit të brendshëm bruto është i vogël, në krahasim me vendet e reja 
anëtare në Bashkimin Evropian. Kjo tregon se sektori bankar ende luan një 
rol të kufizuar në financimin e nevojave të ekonomive për investime. Një nga 
arsyet kryesore që pengon rritjen e ndërmjetësimit financiar është niveli i lartë i 
diferencës ndërmjet normave të interesit të depozitave me ato të kredive. 

Kjo dukuri, mund të jetë rezultat i një numri zhvillimesh, ndër të cilat mund 
të përmendim rrezikun ende të lartë të kreditimit, mungesën e eficiencës dhe 
konkurrencës midis bankave, problemet me kolateralin, funksionimin e sistemit 
ligjor e shkaqe të tjera të kësaj natyre. Niveli i ulët i eficiencës dhe i konkurrencës 
në veprimet bankare pasqyrohet, gjithashtu edhe nga raportet e larta të 
mjaftueshmërisë së kapitalit. Shkalla e depërtimit të kapitalit të huaj në vendet 
tona është ende e ulët dhe ndërmjet të tjerash, pasqyron edhe vështirësinë e 
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sistemeve tona financiare për të lehtësuar absorbimin e investimeve të huaja 
nga ana e ekonomive tona kombëtare. Kapacitetet absorbuese mund të 
përmirësohen ndjeshëm nëse investitorët dhe bankat i konceptojnë strategjitë 
e tyre në nivel rajonal dhe jo të fragmentuara në vende të veçanta. Në këtë 
mënyrë, sistemet financiare mund të shërbejnë si përshpejtuese të procesit të 
pashmangshëm të integrimit të rajonit drejt Bashkimit Evropian.  

Të nderuar pjesëmarrës!

Besoj se misioni ynë është jetik në të ardhmen. Këtë e shoh të lidhur jo vetëm 
me çështjet që përmenda më sipër, por edhe me atë që sot për sot përbën 
aspiratën kryesore të çdo vendi të rajonit, integrimin evropian. Siç ka theksuar 
zoti Trichet: “Shpejtësia me të cilën vendet e Evropës juglindore ecin drejt 
integrimit evropian varet nga politikat që ato ndjekin. Kultura e stabilitetit dhe 
e ushtrimit të përgjegjësive në hartimin e politikave ekonomike është elementi 
kryesor në arritjen e perspektivave të shkëlqyera që shtrihen përpara rajonit2”. 

Personalisht, e kam përmendur disa herë në prononcimet e mia publike, se 
shanset e rajonit për prosperitet të shpejtë dhe të qëndrueshëm janë të lidhura 
ndërmjet të tjerash, me aftësinë tonë për të vepruar në bllok. Në këtë drejtim, 
nuk përjashtohet edhe stabiliteti financiar, me të gjithë kompleksitetin që e 
karakterizon atë. 

Me kënaqësi konstatoj se në nivelin e bankave qendrore, me aktivitetin 
tonë të këtyre dy viteve të fundit, kemi arritur të ndërtojmë një bashkëpunim 
të frytshëm. Prania e guvernatorëve të rajonit në Konferencën e Bankës së 
Shqipërisë është një argument më shumë në këtë drejtim. 

Besoj se ndaj të njëjtin mendim me kolegët e mi të pranishëm në këtë 
sallë, se stabiliteti financiar është një çështje delikate, e cila duhet diskutuar 
vazhdimisht. Sot i takoi Bankës së Shqipërisë të jetë në rolin e mikpritëses, por 
jam i bindur që nesër ky debat do të zhvendoset në vendet e tjera të rajonit.  

Besoj se sot u hap një portë, të cilën e konsideroj si një portë të rajonit. Me 
këtë rast, dua t’ju ftoj ta trajtojmë këtë forum jo vetëm si shenjë të vullnetit të 
mirë për bashkëpunim. Unë mendoj se është detyrim dhe përgjegjësi e jona të 
identifikojmë prioritetet e së ardhmes për konsolidimin e stabilitetit financiar 
të rajonit, si një parakusht i rëndësishëm drejt integrimit evropian të tij. 

ShëNIME
� Safeguarding Financial Stability, Theory and Practise (2005), International Monetary Fund, faqe 
8�, paragrafi i fundit. 
2 South-East Europian challenges and prospects, “Europian economic integration and South-East 
Europe, challenges and prospects” (Conference on Europian economic integration, �-st: 2004 
Vienna, Austria), faqe ��. 
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FjaLa E MByLLjES E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z.ardIaN FULLaNI

Në konferencën VI ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë “Tregu financiar 
rajonal dhe stabiliteti financiar: Një koncept midis sovranitetit kombëtar dhe 

globalizimit”
hotel “Sheraton”, 31 tetor 2006

Kur menduam për temën e kësaj konference vjetore, nuk kishte dyshime 
lidhur me nevojën për të trajtuar çështje të stabilitetit financiar dhe 
bashkëpunimit në nivel rajonal. Momenti duket i përshtatshëm, për shkak të 
zhvillimeve në tregjet financiare kombëtare dhe zhvillimit ekonomik, si dhe për 
shpejtësinë me të cilën rajoni po përparon drejt pranimit të standardeve më të 
mira ndërkombëtare në drejtim të qeverisjes më të mirë, hapjes së tregut dhe 
integrimit, përmirësimeve teknologjike dhe bashkëpunimit shumërajonal. 

Në fjalimin e ditës së sotme do të trajtoj ngjashmëritë dhe ndryshimet, por 
edhe pasiguritë dhe rreziqet që hasin tregjet tona financiare në rrugën e tyre 
drejt modernizimit dhe integrimit në tregjet financiare globale, si dhe do të 
përpiqem të trajtoj rëndësinë që ka bashkëpunimi rajonal në  përballimin sa 
më mirë të sfidave. Në përfundim, do të jap disa mendime rreth bashkëpunimit 
rajonal praktik, të cilin po e ndaj me ju sot, duke shpresuar se këto do të 
çojnë drejt diskutimeve të mëtejshme.  

Në nivel rajonal, ditët e sotme vendet tona po përballen me një normë më 
të lartë rritjeje të tregjeve financiare, krahasuar me atë të rritjes ekonomike. 
Si pasojë, pesha e sektorit financiar në ekonomitë kombëtare, nga pikëpamja 
sasiore, po vjen duke u rritur. Njëkohësisht, ky zgjerim shoqërohet me ndryshime 
në aftësinë e tregut për të akomoduar më mirë nevojat e pjesëmarrësve 
të tij për fonde, diversifikim dhe nivel të pranueshëm rreziku. Pa dyshim, 
pjesëmarrësit institucionalë në tregjet financiare e gjejnë veten me një numër 
të madh mundësish për zhvillimet e biznesit dhe specializimin financiar. 

Krahas sa më sipër, interesi i publikut të gjerë në përdorimin e produkteve 
dhe shërbimeve të tregjeve financiare është rritur në mënyrë mbresëlënëse, 
mbështetur në përfitimin që pritet nga përmirësimi i efikasitetit në veprimtaritë e 
përditshme. Nga pikëpamja cilësore, këto zhvillime nxjerrin në pah rëndësinë 
e tregjeve financiare në mirëqenien tonë ekonomike. Le të kujtojmë gjithashtu 
që përmirësimet ekonomike nxisin dhe mbështesin ndryshime sociale dhe 
aspekte kulturore të jetës sonë, duke i afruar kombet tona me vlerat dhe 
parimet ndërkombëtare dhe me njëri-tjetrin.  

Siç pritet, për shkak të sfondit historik, vendet tona ndryshojnë për sa i përket 
shpejtësisë dhe intensitetit gjatë kalimit në fazën e tranzicionit në dekadën e fundit. 
Ndërkohë që ne kishim shumë ngjashmëri në adoptimin e reformave të para bazë 
dhe urgjente, përfshirë liberalizimin e çmimeve, ristrukturimin e ndërmarrjeve dhe 
privatizimin në disa fusha ekonomike; ne dallonim më tepër në përmbushjen e 
reformave të tjera që do të lejonin kapacitete ndërtuese institucionale, të cilat nga 
ana tjetër, do t’i bënin këto ndryshime të rrënjoseshin thellë në shoqëritë tona.  
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Sot, vendet tona gëzojnë mjedise makroekonomike të stabilizuara. Ne 
kemi nivele të ulëta inflacioni, kurse këmbimi të qëndrueshme, një politikë 
fiskale më të përgjegjshme e më të matur, shoqëruar me deficite buxhetore të 
administrueshme dhe të kufizuara. Bankat qendrore kombëtare kanë krijuar 
pavarësinë e tyre dhe perceptohen në publik si autoritete të besueshme 
dhe të respektueshme. Ka gjithashtu, përpjekje të përbashkëta për të hapur 
plotësisht ekonomitë tona dhe për të tërhequr kapitalin e huaj. Meqenëse 
jemi në procesin e hapjes së plotë të tregjeve, ne po përfitojmë nga rritja e 
konkurrencës, përmirësimi i produktivitetit dhe eficiencës dhe po rrisim cilësinë 
e shërbimeve për qytetarët tanë.

Por ne po hasim gjithashtu edhe disa pasiguri dhe rreziqe. Tregjet mbeten të 
segmentuara dhe infrastruktura e tyre ka vështirësi në mbështetjen e zhvillimeve 
të reja dhe të detyrueshme. Mangësitë në infrastrukturën e tregut e rëndojnë 
situatën dhe vështirësojnë veprimet e pjesëmarrësve të ndryshëm të tij në 
arritjen e objektivave të biznesit të tyre dhe në administrimin e rreziqeve të tyre. 
Përmirësimet teknologjike duhet të shfaqin plotësisht efektin e tyre në uljen e 
kostove të shërbimeve financiare në mënyrë të konsiderueshme. Boshllëqet 
rregullatore në fusha të ndryshme të tregjeve financiare lokale, krijojnë kushte 
për arbitrazh rregullator dhe mund të ndikojnë për keq punën e mbikëqyrjes.  

rrjedhimisht, vendimet e gabuara dhe të kushtueshme janë të pashmangshme. 
Situata financiare e pjesëmarrësve të një tregu të vetëm, për shkak të segmentimit të 
tij, ndikohet së tepërmi nga aftësia e tyre për të gjetur mbështetje financiare në tregjet 
financiare ndërkombëtare. Në realitet, kjo çon në një hendek në rritje ndërmjet 
të ashtuquajturave institucione të mëdha financiare vendase dhe atyre të huaja. 
Zhvillimi i ekonomisë reale është një burim shtesë rreziku për tregjet financiare.  

Një ndërveprim i tillë duhet të mbikëqyret me kujdes për të kuptuar më 
mirë tendencën e tregjeve financiare në të ardhmen dhe për të identifikuar 
çekuilibrat financiarë në vend dhe në nivel rajonal. Në të vërtetë, ne po hasim 
një “bum” në ndërtim, ku çmimet e banesave janë rritur ndjeshëm. Në disa 
vende, kjo nxitet nga zgjerimi i kredisë, por në të gjithë rajonin, ka pikëpamje 
të ndryshme lidhur me faktin nëse kjo gjë është e përballueshme. Në të njëjtën 
kohë, ritmi i zgjerimit të kredisë, veçanërisht për konsum dhe në valutë, është 
alarmues dhe na detyron ne të mendojmë për disa skenarë lidhur me pyetjen 
“çfarë ndodh nëse”, dhe të ndërmarrim veprime parandaluese.    

është detyra jonë si autoritete monetare dhe mbikëqyrëse, të sigurojmë një 
mjedis të duhur, për një zhvillim të qëndrueshëm e të balancuar të tregjeve 
financiare. Kjo nuk është një punë e lehtë, veçanërisht kur nuk ka tregues të 
thjeshtë për të matur suksesin tonë në arritjen e stabilitetit financiar, dhe kur 
e kuptojmë se kjo është një çështje me shumë aspekte,  të cilën ne nuk mund 
ta kontrollojmë dhe as ta parashikojmë plotësisht. Mbi gjithçka, ndjekja e 
objektivit për stabilitet financiar është një garë që nuk mbaron kurrë, ku “vija 
e përfundimit ” vazhdon të lëvizë para nesh. 

Ne duhet të gjejmë dhe të zbatojmë politikat e duhura, pasi këto politika 
përfaqësojnë një kompensim ndërmjet bërjes së sistemit më elastik nga njëra 
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anë dhe ndikimit në eficiencën e tij afatshkurtër, nga ana tjetër. Në këtë sfidë, 
ne duhet të sjellim në industrinë e tregut financiar, një mbikëqyrje të orientuar 
drejt rrezikut, nëpërmjet komunikimit të vazhdueshëm dhe nxitjes së pranimit 
të standardeve ndërkombëtare për një qeverisje të mirë.  

Bazuar në përgjegjësitë tona ligjore, ne duhet t’iu drejtohemi këtyre 
sfidave në nivel kombëtar. Por, për shkak të rritjes së liberalizimit të punës 
dhe të lëvizjes së kapitalit, dhe sjelljes së pjesëmarrësve të tregut financiar, 
e kuptojmë se kjo nuk është e mjaftueshme. Në vendet tona sot kemi të 
njëjtat institucione financiare dhe të njëjtën sjellje të këtyre institucioneve, në 
përgjigje të një politike të centralizuar për zhvillimin e biznesit, duke rritur 
kështu bashkëveprimet jashtë vendit, ndërmjet bizneseve dhe familjarëve dhe 
duke krijuar tendenca të ngjashme në jetën sociale. 

autoritetet monetare dhe mbikëqyrëse të vendeve të ndryshme të rajonit, në 
një masë të konsiderueshme, i janë përgjigjur zhvillimeve të tilla, duke krijuar 
bashkëpunim me autoritetet mbikëqyrëse të vendit-mëmë, veçanërisht në fushën 
e mbikëqyrjes së sistemit bankar, nëpërmjet firmosjes së memorandumeve 
të mirëkuptimit dypalëshe. Fakti që vendet tona janë në prag të Bashkimit 
Evropian, ka shkaktuar një prani në rritje të institucioneve financiare, përfshirë 
edhe bankat. 

Kështu, janë firmosur memorandume mirëkuptimi me autoritetet 
mbikëqyrëse të vendeve të BE-së. Cilësia e bashkëpunimit ndryshon në vende 
të ndryshme, por mund të thuhet me bindje se gatishmëria e vendeve pritëse 
për të bashkëpunuar, jo gjithmonë ka pasur të njëjtin interes nga homologët 
tanë. Kjo pritet deri-diku, sepse aktivet e bankave të tyre në vendet tona 
ndonjëherë përfaqësojnë vetëm një pjesë të aktiveve totale të tyre. Megjithatë, 
ato duhet të marrin parasysh preokupimin tonë, se ky bashkëpunim është 
shumë i rëndësishëm për ne, veçanërisht kur këto banka të huaja dominojnë 
tregjet tona lokale. 

Liberalizimi i tregjeve financiare në Shqipëri ka qenë një lëvizje e dëshirueshme. 
Ne e konsiderojmë hyrjen e kapitalit të huaj një faktor të rëndësishëm për 
të rritur nivelin e sistemit bankar, për të përmirësuar eficiencën dhe cilësinë 
e produkteve të tij, duke përmirësuar kushtet e konkurrencës në treg. Në 
shumicën e rasteve, bankat e huaja kanë sjellë ekspertizën dhe mendësinë e 
zhvillimit modern të biznesit, të vendeve më të zhvilluara prej nga ato vijnë. 

 
Siç përmendi edhe z. Bini Smaghi në fjalimin e tij, rritja e pranisë së huaj në 
tregjet tona financiare gjithashtu ka çuar në ide të reja në institucionet tona 
financiare dhe veçanërisht bankat synojnë të përshtatin vëllimin dhe madhësinë 
e punës së tyre për një pozicionim më të mirë në treg. Por, lidhur me këtë, 
do të dëshironim të përdorej një metodë më aktive dhe më konsekuente, për 
të krijuar politika aktive për zhvillimin e biznesit dhe për të sjellë cilësi të mirë 
dhe administrim me eksperiencë në zbatimin e këtyre politikave.  

është e domosdoshme që autoritetet tona mbikëqyrëse të informohen për 
politikën e grupeve të ndryshme të rëndësishme financiare apo bankare që 
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operojnë në gjithë rajonin. Bashkëpunimi vend pritës me vend pritës mund të 
ndihmojë në këtë drejtim, pasi disa prej nesh kanë lidhje më të mira komunikimi 
me autoritetin mbikëqyrës të vendit-mëmë dhe ata mund ta ndajnë këtë 
informacion me autoritetet e tjera mbikëqyrëse në rajon, duke iu përmbajtur 
etikës dhe parimeve të transparencës. Në praktikë, kjo mund të shfaqet si 
një metodë shumë e vlefshme, sepse bankat e huaja rajonale tentojnë të 
adoptojnë politika të njëjta në vende me karakteristika të ngjashme.  

Një fushë tjetër ku ne mund të krijojmë një bashkëpunim të ngushtë është 
diskutimi i masave të caktuara që adopton secili prej nesh për kontrollin e 
rreziqeve të shfaqura nga tendenca në zhvillimet e bizneseve financiare. Në 
këtë mënyrë, ne do të jemi në gjendje të adoptojmë politika të ngjashme 
mbikëqyrëse, duke pakësuar kështu mundësitë e dëmshme për arbitrazh 
rregullator dhe rreziqet e tjera që i shoqërojnë.  

Mungesa e efektivitetit të masave direkte për të kontrolluar rritjen e kredisë, 
përbën një implikim të heterogjenitetit të mbikëqyrjes në vendet e rajonit. Për 
rrjedhojë, gjetja e rrugëve dhe lëvizja drejt homogjenitetit në lidhje me këtë 
gjë, do të jetë e rëndësishme për të kompensuar humbjen e efektivitetit të 
politikës monetare dhe presionet e mundshme të kërkesës.  

Ka edhe disa ide të tjera që theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, 
në afrimin e rajonit tonë drejt përmbushjes së synimit për integrim në BE. 
duke krijuar dhe ndjekur politika zhvillimi të tregut financiar, ne ndihmojmë 
në integrimin e tregjeve tona financiare në tregjet ndërkombëtare financiare, 
dhe shtrojmë rrugën që duhet ndjekur për reforma ekonomike e sociale.

Mënyrat e këtij bashkëpunimi ndryshojnë. Një mënyrë e përafrimit të objektivit 
për një bashkëpunim më të fuqishëm mund të jenë takime periodike të posaçme 
të guvernatorëve në rajon, shoqëruar  nga takime më të shpeshta në nivel 
teknik, në mbështetje të axhendës së diskutimeve. Krahas kësaj, nëpërmjet një 
komunikimi të vazhdueshëm, ne mund të përpiqemi të identifikojmë çështje të 
veçanta, të cilat janë të rëndësishme për tregjet tona rajonale financiare, dhe t’i 
sjellim këto çështje tek homologët tanë, qofshin këto autoritete të përbashkëta 
të vendit-mëmë, autoritete të tjera mbikëqyrëse tek të cilat drejtohemi për 
ndihmesë ose edhe organizata profesionale, ku marrin pjesë autoritetet tona 
mbikëqyrëse. jam i sigurt se shqetësimi ynë mund të merret më seriozisht në 
qoftë se do të ngrihet si rajon. Për më tej, ne duhet të përfitojmë nga eficienca 
që sigurohet nëpërmjet teknologjisë në ndarjen e informacionit tonë.  

Mund të krijohet një faqe interneti e përbashkët, ku të mund të gjejmë 
informacion të rëndësishëm, interpretime apo të ndajmë përvojën rreth 
çështjeve mbikëqyrëse ose çështjeve të stabilitetit financiar. duke përmendur 
këto mënyra komunikimi, unë nuk po përpiqem të neglizhoj atë që aktualisht 
po ndodh dhe kam parasysh faktin se ka një kundërti ndërmjet avantazheve 
dhe kostove të këtij bashkëpunimi.

duhet gjithashtu të theksojmë se memorandumet e mirëkuptimit nuk 
mund të zëvendësojnë bashkëpunimin në praktikë. është e rëndësishme që 
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të mbajmë kontakte të afërta me homologët tanë, për shkëmbimin e rregullt 
të informacionit lidhur me tendencat e përgjithshme dhe çështje të sistemeve 
përkatëse bankare në kohë normale, pasi kjo shërben për të krijuar besimin 
për bashkëpunim të ardhshëm, veçanërisht gjatë kohëve me trazira. Në të 
kundërt, marrëveshje të tilla bashkëpunimi do të ndikojnë pak në krijimin e 
një ndryshimi të vërtetë.

Më lejoni të përfundoj duke thënë se, objektivi i arritjes dhe ruajtjes së 
stabilitetit financiar nuk është një detyrë e lehtë, por ne mund të kontribuojmë 
shumë në arritjen e tij, duke forcuar përpjekjet për t’u siguruar se institucionet 
e tregjeve financiare të kenë një ecuri të shëndetshme në një mjedis të 
qëndrueshëm makroekonomik. Kontributi ynë mund të jetë shumë më i 
efektshëm në qoftë se bashkëpunohet siç duhet në shkallë rajoni. 

Ky bashkëpunim do të lehtësojë përpjekjet tona në arritjen e aftësive të 
mbikëqyrjes, do të shmangë arbitrazhin rregullator jashtë vendit dhe do t’i 
shërbejë përpjekjeve për të realizuar objektivin e integrimit në tregjet financiare 
evropiane. Ne mund të pasurojmë mënyrat e këtij bashkëpunimi, duke mos 
harruar faktin se baza e bashkëpunimit të mirë është krijuar në kohë normale, 
nëpërmjet kontakteve të rregullta.

 
Faleminderit.   
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në konferencën për shtyp me misionin e FMN-së 
6 nëntor 2006

Në takimet e zhvilluara me misionin e rradhës të FMN-së, gjatë këtyre dy 
javëve, kemi ndarë mendime të njëjta për zhvillimet më të fundit monetare 
dhe ekonomike, dhe pritshmëritë afatmesme. 

Ekonomia e vendit vazhdon të mbetet brenda pritmërive tona të fillim vitit. 
Inflacioni ka qenë nën kontroll brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë 
megjithëse ka treguar një prirje rritëse nga viti i kaluar. Politika monetare e 
ndjekur deri tani nga Banka e Shqipërisë ka qenë e përshtatshme për kontrollin 
e presioneve inflacioniste. rritja e normës bazë të interesit në fund të muajit 
korrik, shërbeu për të kontrolluar rritjen e kërkesës dhe për të sinjalizuar 
gatishmërinë tonë për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. do të theksoja se 
Banka e Shqipërisë është e vendosur të vazhdojë ndjekjen e një politike të 
kujdesshme monetare duke monitoruar zhvillimet, të cilat mund të ndikojnë 
negativisht stabilitetin makroekonomik dhe atë financiar. 

Zgjatja e maturimit të letrave me vlerë të emetuara nga qeveria (sot u 
prezantua dhe obligacioni 5-vjeçar), ka rritur nevojën dhe nxitjen për 
zhvillimin e tregut sekondar të tyre. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë po 
punon intensivisht për ngritjen e infrastrukturës së nevojshme, për lehtësimin e 
veprimeve në tregun sekondar të letrave të qeverisë. Më konkretisht, zbatimi i 
sistemit të lëvizjes së njëkohshme të fondeve dhe të pronësisë (dVP) vitin tjetër, 
përbën një hap të rëndësishëm. Përveç kësaj, Banka e Shqipërisë po punon 
për informatizimin e regjistrit të letrave me vlerë të mbajtura prej saj, gjë që 
do të ndihmojë njëkohësisht edhe zgjerimin e thellimin e mëtejshëm të tregut 
të parasë.

Stabiliteti i sistemit bankar në veçanti dhe i atij financiar në përgjithësi, 
përbën një përparësi 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. Zhvillimet pozitive të vitit të kaluar në 
sistemin bankar, janë evidentuar dhe gjatë këtij viti. Banka e Shqipërisë ka 
rritur kujdesin që këto zhvillime pozitive të jenë sa me të qëndrueshme. Për 
këtë qëllim, ka nisur një dialog intensiv me sistemin bankar për zbatimin e 
masave, që kanë si qëllim ruajtjen e cilësisë së aktivitetit bankar, sidomos atij 
kreditues. 

Në përfundim do të falënderoja misionin e FMN-së për ndihmën dhe 
idetë konstruktive të dhëna gjatë kësaj periudhe të rëndësishme që po kalon 
ekonomia e vendit. 
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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, 30 nëntor 2006

Në mbledhjen e datës 30 nëntor 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe financiare, 
vendosi të rrisë me 0.25 pikë përqindjeje normën bazë të interesit në 
ekonomi (norma e marrëveshjeve të riblerjes me maturim njëjavor). Pas 
kësaj rritjeje, niveli i normës bazë të interesit shkon nga 5.25 për qind në 
5.5 për qind.

Inflacioni vjetor në muajin tetor shënoi nivelin 2.2 për qind, duke qenë 
afër normës së inflacionit të synuar nga Banka e Shqipërisë. Inflacioni vjetor 
i muajit tetor është ndikuar nga veprimi i disa faktorëve të përkohshëm 
pozitivë, si vazhdimi i një oferte të lartë të prodhimeve bujqësore në treg dhe 
reduktimi i çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare. Nivelet e kontrolluara 
të shpenzimeve buxhetore dhe të deficitit buxhetor, ruajtja e stabilitetit të 
tregut të parasë, pozitat e qëndrueshme të lekut në këmbimin me valutat 
dhe administrimi i mirë i pritjeve të publikut për inflacionin, kanë ndikuar 
pozitivisht në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

Zhvillimet e muajve të fundit janë karakterizuar nga norma më të larta 
të zgjerimit monetar, si pasojë e zgjerimit të kërkesës së sektorit publik 
në muajt e fundit. Megjithatë, kredia për ekonominë mbetet përbërësi 
kryesor i kërkesës për mjete monetare. Teprica e kredisë për sektorin 
privat në muajin shtator arriti në 165.6 miliardë lekë, duke përbërë 18.7 
për qind të PBB-së. Kreditimi i individëve është përbërësi me rritjen më të 
shpejtë, ndërkohë që pesha e lekut në totalin e kredisë vazhdon të rritet. 
Sjellja e kursit të këmbimit të lekut është ndikuar nga rritja e normave të 
interesit në tregjet ndërkombëtare. Muajt e fundit tregojnë një ecuri më të 
ndryshme të lekut, ku bie në sy mungesa e presioneve mbiçmuese të tij. 
Operacionet monetare të Bankës së Shqipërisë kanë synuar stabilizimin 
e tregut të parasë dhe rritjen e efektivitetit të politikës monetare. Në 
përgjigje të kërkesës në rritje të sektorit publik dhe të atij privat për para, 
Banka e Shqipërisë ka rivlerësuar kahun e instrumenteve operacionale 
në tregjet e parasë, duke i orientuar ato drejt injektimit të likuiditetit në 
sistem, gjatë muajit tetor.

Banka e Shqipërisë vlerëson se situata e përgjithshme makroekonomike 
paraqitet e favorshme për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve gjatë vitit 2007 e në 
vijim. Megjithë stabilitetin relativ të çmimeve të konsumit, analiza e faktorëve 
më të fundit ekonomikë dhe monetarë evidenton se balanca e rreziqeve është 
e zhvendosur në kahun rritës, duke mbartur mundësinë e devijimit të inflacionit 
nga trajektorja e dëshiruar. Për këtë arsye, është e domosdoshme marrja e 
masave të kujdesit për ruajtjen e këtij ambienti. 
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ashtu siç, kemi përcjellë në publik edhe në analizat tona të mëparshme, 
këta faktorë janë:

• Ecuria e kërkesës së brendshme. rritja e shpejtë e kredisë për 
ekonominë në dy vitet e fundit ka krijuar premisat për gjallërimin e 
shpejtë të kërkesës së brendshme në ekonomi. Edhe pse në dy – tre 
muajt e fundit evidentohet një ngadalësim në ritmin e rritjes, përsëri 
ai vazhdon të jetë i lartë. Ky efekt bëhet më i dukshëm po të marrim 
në konsideratë zhvillimin e shpejtë të kredisë konsumatore. Qetësimi 
i ritmit të rritjes së kredisë për ekonominë ende nuk mund të thuhet 
se është përfundimtar, pavarësisht masave rregullative që ka lançuar 
së fundmi Banka e Shqipërisë. Sipas studimeve të ndryshme ende 
potenciali i ekonomisë sonë për të thithur kredi është i lartë, në raport 
me atë çka është akorduar. 

Kjo përbën një sinjal të qartë se edhe për disa kohë rritja e kredisë do 
të jetë pak a shumë në të njëjtat nivele me ato aktuale, gjë që përkthehet 
se presionet mbi kërkesën e brendshme do të jenë të pranishme. Për më 
tepër, duhet theksuar që për pjesën në vazhdim, në përputhje me planet 
e Qeverisë për të rritur financimin e brendshëm në kuotat e planifikuara, 
kërkesa e brendshme do të ushqehet edhe nga përqendrimi në një kohë të 
shkurtër i konsumit dhe investimeve publike. 

E parë në kontekst të këtyre zhvillimeve, vlerësohet se lëvizja e sotme e 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë ka si mision të saj absorbimin 
në të ardhmen të presioneve të shtuara, që mund të gjenerojë kërkesa e 
brendshme në ekonomi. 

• Ecuria e çmimeve bujqësore. Ky element ka ndikuar në zbutjen e 
inflacionit total gjatë dy viteve të fundit. Një sjellje e tillë është mbështetur 
ndërmjet të tjerash edhe nga rritja e prodhimit të brendshëm, dhe rritja 
e konkurrencës në tregun e prodhimeve bujqësore. Të dhënat më të 
fundit mbi ecurinë e çmimeve bujqësore japin sinjale të një kthese në 
tendencën rënëse të çmimeve bujqësore, duke reflektuar edhe ecurinë 
e çmimeve të artikujve ushqimorë të vendeve partnere. 

• Zhvillimet monetare dhe kursi i këmbimit. Kohët e fundit, në prani të 
një kërkese të lartë të qeverisë për financim, është vënë re një luhatje 
e vazhdueshme në situatën e likuiditetit dhe të normave të interesit, 
veçanërisht në tregun ndërbankar. 

• gjithashtu, në prani të ngushtimit të vazhdueshëm të diferencave midis 
normave të interesit në lekë me ato në valutë, ecuria e kursit të këmbimit 
mund të vihet nën ndikimin e tendencave nënçmuese. Pritshmëritë për 
një lëvizje tjetër nga ana e BQE brenda vitit 2006, ndikojnë negativisht 
stimujt për të kursyer në monedhë kombëtare. duke ditur se kanali i 
ndikimit të inflacionit (veçanërisht grupi i mallrave të tregtueshëm), siç 
ndodh në shumicën e vendeve që janë të varura nga importet, është 
mjaft sensitiv ndaj lëvizjeve të monedhës kombëtare, vlerësojmë se 
kjo rritje do të ndihmojë në vendosjen e një ekuilibri më të mirë të 
faktorëve që ndikojnë pozicionin e jashtëm të vendit.
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• Pritjet inflacioniste dhe efektet e mundshme dytësore të rritjes së 
çmimit të energjisë elektrike. Niveli i zhvillimit të agjentëve ekonomikë 
në ekonomitë në tranzicion, ndikon në krijimin e pritjeve adaptive 
për inflacionin, çka do të thotë se ato influencohen mjaft nga ecuria 
aktuale dhe e shkuar e inflacionit. Një karakteristikë e tillë mund të 
sjellë kërcimin e këtyre pritjeve, qoftë edhe në prani të impulseve 
afatshkurtra inflacioniste, duke sjellë si pasojë zgjatjen e ciklit 
inflacionist të ekonomisë.

rritja e normës bazë të interesit synon kontrollin më të mirë të presioneve 
që gjenerohen nga kërkesa e brendshme, akomodimin më të mirë të luhatjeve 
nga ana e ofertës, stabilizimin më të mirë të kursit të këmbimit si dhe orientimin 
e pritjeve inflacioniste. 

reflektimi i saj në tregjet financiare dhe në instrumentet e tregut të parasë do 
të vendosë një raport më të qëndrueshëm midis stimulit monetar të aktivitetit 
ekonomik dhe presioneve inflacioniste të lindura prej tij. gjithashtu, rritja 
e normës bazë të interesit synon të ruajë strukturën kohore dhe valutore të 
mjeteve monetare, në përputhje me trendet e tyre historike dhe të rivlerësojë 
incentivat për ruajtjen e kursimeve në lekë.

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, në kushtet e një zhvillimi 
ekonomik të qëndrueshëm.
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI
Në “Seminarin rajonal mbi indekset e besimit të konsumatorit dhe biznesit 2”, 
organizuar nga Banka e Shqipërisë, gTZ dhe Instituti për Kërkime Ekonomike 

(IFO), gjermani
hotel “President”, 1 dhjetor 2006

Të nderuar pjesëmarrës!

Seminari i sotëm, mbi indekset e besimit, është i një rëndësie të veçantë 
për vetë faktin se prek elementet bazë të vlerësimit dhe të vendimmarrjes 
në fushën e politikave ekonomike, informacionin dhe dimensionin real të 
tij. Sikurse në çdo proces vendimmarrjeje, informacioni përbën lëndën e 
parë të arritjes në një gjykim të shëndoshë mbi politikën e duhur monetare 
të një banke qendrore. 

autoritetet monetare kanë të domosdoshme përgatitjen e analizave të 
treguesve makroekonomikë, në funksion të hartimit të një politike monetare 
që garanton stabilitet të treguesve të brendshëm si dhe të raporteve 
me ekonomitë partnere në marrëdhëniet tregtare. Në një aspekt më të 
përgjithshëm, ekonomia e një vendi nuk mund të arrijë një konkurrueshmëri 
dhe standarde ndërkombëtare, nëse politikat e zhvillimit mbështeten në një 
bazë jo të plotë informacioni. Përgatitja e një kornize të plotë informacioni 
në fushën ekonomike, përbën një sfidë të vendeve të rajonit për arritjen e 
standardeve perëndimore. Për Shqipërinë, në stadin aktual të saj, kjo sfidë 
është edhe më e ngutshme.

gjendja aktuale e statistikave kombëtare ka vend për zgjerim të bazës 
statistikore dhe qëndrueshmëri të tyre në kohë. Megjithatë, përparimi në 
fushën e statistikave, sikurse në shumë fusha të tjera, kërkon kohën, fondet 
dhe hapësirën e duhur ligjore për ndërmarrjen e projekteve të qenësishme. 
Ndërkohë, vendimet tona duhet të mbështeten mbi baza sa më të shëndosha. 
hartimi i indekseve të besimit, si tregues të pritshmërive ekonomike, nuk 
zëvendëson mungesën e informacionit statistikor të gjendjes korente të një 
ekonomie. Këto indekse i mundësojnë tregjeve dhe autoriteteve monetare 
të rivlerësojnë në kohë strategjitë që ruajnë ekuilibrat e objektivave 
përkatës. Një banke qendrore, indekset e besimit i mundësojnë përshtatjen 
e qëndrimit të politikës monetare në kohën e duhur për ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve ndërsa ekonomia rritet me ritmet potenciale.

Vendet e zhvilluara janë në pararojë të sigurimit të indekseve të besimit, 
si tregues të ecurisë së pritshme të ekonomisë. Integrimi i tregjeve dhe 
procesi i globalizimit rrisin domosdoshmërinë e hartimit të këtyre indekseve 
në rajonin tonë duke qenë se objektivi i politikës monetare, stabiliteti i 
çmimeve, pasqyron qëndrueshmërinë dhe hapjen ekonomike ndaj vendeve 
të rajonit dhe më tej. Prej katër vjetësh, Banka e Shqipërisë ka filluar 
vlerësimin e indeksit të besimit të bizneseve dhe të indeksit të besimit të 
konsumatorëve. Këto anketime realizohen çdo tremujor, me ndihmën 
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e INSTaT-it, dhe përfshijnë mbi 600 biznese të sektorëve të prodhimit, 
të ndërtimit e të shërbimeve dhe rreth 1500 konsumatorë. Informacioni 
i mbledhur mbulon ecurinë e çmimeve, të konsumit, të të ardhurave, të 
prodhimit, të punësimit, të investimeve e të disa treguesve të tjerë, të cilët 
ndihmojnë në vendimmarrjen për qëndrimin e politikës monetare.

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. deri më sot 
rezultatet e këtyre pyetësorëve janë pasqyruar indirekt në analizat dhe 
raportet periodike dhe në studime të ndryshme të bankës qendrore. 
Konsolidimi i mëtejshëm i këtyre indekseve do të hapë rrugën e publikimit 
të tyre në përdorim të agjentëve ekonomikë, si një urë shtesë e komunikimit 
me bankën qendrore. Një hap paraprak i rëndësishëm në këtë drejtim, 
është dhe konsolidimi i metodologjisë së zbatuar në llogaritjen e këtyre 
indekseve, nëpërmjet një ekspertize profesionale si ajo e IFO-s.

hapat e ndërmarrë në kuadër të zgjerimit dhe konsolidimit të bazës 
statistikore të autoritetit monetar në kohë reale, do të mundësojnë 
administrimin në kohë të situatave dhe sfidave që sjell zhvillimi i ekonomisë 
dhe integrimi i mëtejshëm i tregjeve të rajonit. Koordinimi i punës midis 
bankave qendrore të rajonit për adoptimin e metodologjisë dhe vetë 
indekseve, mundëson shfrytëzimin maksimal të bazës ekzistuese të njohurive 
mbi specifikat e rajonit tonë, kundrejt ekonomive më të zhvilluara. Përdorimi 
i të njëjtës metodologji në ndërtimin e indekseve do të bënte më të lehtë 
krahasimin e tyre midis vendeve. Paralelisht, këta tregues do të shërbenin 
si një mjet komunikimi me institucionet ndërkombëtare, të specializuara në 
njohjen dhe identifikimin më të mirë të prioriteteve sipas vendeve, si edhe 
me investitorët e huaj që kanë interes në rajonin tonë.

Qëllimi ynë është që të përputhim maksimalisht indekset që po ndërtojmë 
me standardet më të mira ndërkombëtare në këtë fushë, larg zgjidhjeve 
voluntariste. Pa dyshim, që kryesfida qëndron në përdorimin efikas të tyre 
në vendimmarrjen tonë.

Ne vlerësojmë se produktet për të cilat është diskutuar gjatë këtyre dy 
ditëve, indekset e besimit në përgjithësi, do të jenë një mjet i fuqishëm 
i komunikimit të Bankës së Shqipërisë me aktorët e tregut, publikun në 
përgjithësi. Nuk hezitoj të deklaroj se lançimi i këtyre dy produkteve, 
veçanërisht në kontekstin e aspiratës për të adoptuar inflacionin e 
shënjestruar, do të përsosë më tej procesin vendimmarrës në Bankën e 
Shqipërisë. 

Kohët e fundit, Banka e Shqipërisë ka përshpejtuar ritmet e zhvillimit, 
si në drejtim të përmirësimit të procesit vendimmarrës ashtu edhe në 
kuadër të përsosjes së mekanizmave që përçojnë vendimet e saj. Çështja 
shtrohet se sa të shpejtë janë aktorët e tregut për të ndjekur ritmet aktuale 
të Bankës së Shqipërisë. është e rëndësishme që diferenca e shpejtësive të 
ngushtohet, në mënyrë që dialogu ynë me tregun të jetë i standardizuar dhe 
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transparent. Për të mundësuar një komunikim sa më bashkëkohor, ndër 
të tjera, një rol të rëndësishëm ka edhe bashkëpunimi në rritje ndërmjet 
Bankës së Shqipërisë, tregut financiar, Ministrisë së Financave, INSTaT-it 
si dhe institucioneve të tjera. Për më tepër, duhet bashkëpunuar më shumë 
edhe me grupe të tjera interesi, si dhoma e Tregtisë, Konfindustria, media, 
publiku në përgjithësi.

Në këtë pikë dua të theksoj se roli i medias është i një dimensioni të 
veçantë. Një media profesionale, do të ishte e aftë të ndërtonte modele të 
besueshme dhe të kuptueshme komunikimi, të lehta për t’u asimiluar nga 
publiku.

Produktet që ne po përgatitemi të lançojmë së shpejti, pra indekset e 
besimit, duhet ta justifikojnë titullin. 

E thënë ndryshe, publiku duhet të besojë se produkti i nxjerrë nga Banka 
e Shqipërisë është i besueshëm, se ai është objekti dhe treguesi real i 
pritjeve të publikut. Ndërkohë që në këmbim ne presim që të na kthehet 
mbrapsht jehona e besimit të publikut.

ju uroj një ditë produktive pune.

Faleminderit!
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI
Në Forumin e Pestë Ndërkombëtar të Bankingut organizuar nga “The Economist 
Conferences”, me temë “greqia dhe Evropa juglindore: reformat Ekonomike 

dhe e ardhmja e Bankingut. a kemi kohë të begata përpara nesh?”
athinë, greqi, 5-6 dhjetor 2006

I nderuar z. Kryetar, 
Të nderuar pjesëmarrës,

do të doja të falenderoja “The Economist Conferences (Konferencat e 
Ekonomistit)” për ftesën që ato i bënë Bankës së Shqipërisë, për të marrë 
pjesë në këtë forum të rëndësishëm. është një kënaqësi e veçantë të jemi 
këtu sot. Tema e fjalës time do të jetë: “reformat ekonomike”. Me lejoni të 
shpreh pikëpamjet e mija mbi reformat bankare dhe financiare të kaluara 
dhe të ardhshme në Shqipëri dhe në rajon. Tema sigurisht që nuk është e re. 
Megjithatë, reformat dhe zbatimi i tyre janë një proces dinamik, që duhet të 
reflektojë ndryshimet dhe pritshmëritë për zhvillimet e ardhshme si në tregjet 
vendase, ashtu edhe në ato globale. Për rrjedhojë, do të ketë gjithmonë një 
diskutim të hapur për ide dhe zgjidhje të reja. 

Bankat qendrore janë bashkëpunëtore të rëndësishme për reformat 
ekonomike dhe zbatimin e tyre. ato jo vetëm mirëpresin dhe ndihmojnë, por 
gjithashtu, gjenerojnë reforma në tregjet e kapitalit, të punës dhe të produkteve. 
Këto reforma kanë efekte që shkojnë përtej përfitimeve ekonomike të një rritjeje 
të qëndrueshme dhe stabiliteti financiar afatgjatë. Unë kam bindjen se efektet 
pozitive do të materializohen në begatinë e rajonit të Evropës juglindore dhe 
në integrimin e tij ekonomik dhe politik në Bashkimin Evropian.  

Banka e Shqipërisë ka qenë krijuese dhe përkrahëse e vazhdueshme 
e reformave si institucionalisht, ashtu edhe si garantuese e çmimeve të 
qëndrueshme, kushteve makroekonomike të favorshme dhe stabilitetit 
financiar. është një fakt i pamohueshëm që integrimi financiar, të cilin ne po 
përjetojmë, do të jetë pararendës i procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. 
Kjo do të zbusë sfidat dhe do të përshpejtojë procesin e integrimit evropian, të 
cilin shqiptarët e kanë përqafuar me konsensus të gjerë popullor.   

ashtu si edhe në shumë ekonomi të tjera në tranzicion, reformat bankare 
në Shqipëri u zbatuan si pjesë përbërëse e reformave strukturore të ndërmarra 
për të transformuar ekonominë shqiptare në një ekonomi tregu. Përmirësime 
të vazhdueshme, bashkë me miratimin dhe zbatimin e legjislacionit të ri bankar 
dhe rregulloret mbikëqyrëse, procesin e likuidimit dhe privatizimit të bankave 
shtetërore dhe atyre me kapital të huaj, kanë ndryshuar tregjet bankare dhe 
financiare.     

Bankat e huaja kanë shërbyer si faktor nxitës për rritjen e eficiencës, numrit, 
cilësisë dhe mbulimit të ndërmjetësimit financiar. hyrjet e reja, shkrirjet dhe 
blerjet e kohëve të fundit, po ndryshojnë strukturën e tregut për sa i përket 
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aktiveve dhe detyrimeve. reformat që sollën aktorët e mëdhenj evropianë dhe 
kapitalin e tyre në treg, kanë rritur edhe më shumë besimin tek ekonomia jonë 
dhe tek rajoni në përgjithësi.  

Megjithatë, prania e bankave të huaja nuk zëvendëson nevojën për një strukturë 
ligjore dhe institucionale. Për më tepër, zhvillimet e fundit në tregjet bankare dhe 
financiare mund të nxisin faktorë shtesë rreziku lidhur me ekspozimin asimetrik, 
probleme me mbikëqyrjen e vendit pritës dhe rrjetin e sigurisë financiare, me 
mbizotërimin e bankave të huaja. Këto sfida dhe zhvillimet e pritshme financiare 
në rajon do të ravijëzojnë qëllimin dhe strukturën e reformave në të ardhmen. 
Prandaj, ju lutem të më lejoni t’ju paraqes shkurtimisht pikëpamjet e mija për 
tendencat e ardhshme të tregjeve financiare rajonale.

Tregjet financiare në rajon po bëhen pjesë e zhvillimeve më të gjera globale, 
të cilat nxisin integrimin financiar, liberalizimin dhe risitë financiare. Tregu 
rajonal fitimprurës dhe procesi i konsolidimit kanë imponuar një integrim 
financiar vertikal në rajon. Më pak se dhjetë banka evropiane me qendër 
në Vjenë, athinë ose Milano mbizotërojnë tregjet bankare rajonale. Procesi 
i integrimit financiar do të vazhdojë, duke e bërë rajonin akoma dhe më të 
integruar me vendet evropiane. Sistemet financiare do të drejtojnë rrugën 
drejt integrimit financiar dhe efektet pozitive të këtij procesi do të përhapen 
akoma dhe më shumë.  

Tregjet financiare janë dhe do të vazhdojnë të jenë të dominuara nga bankat. 
Sektori financiar jobankar do të rritet me shpejtësi të madhe, megjithatë bankat 
do të vazhdojnë të jenë aktorët kryesorë. ato do të ndihmojnë në ndërtimin e 
mëtejshëm të infrastrukturës së nevojshme për aktivitetet financiare jobankare 
dhe do të mbështesin rritjen në ekonomitë tona. jo shumë kohë më parë, pyeta 
një mikun tim, i cili kthehej nga mërgimi pas 15 vjetësh: “Përse u ktheve?”. 
Përgjigjja e tij ishte e thjeshtë por e vërtetë: “Për mua nuk ka rëndësi se ku më 
pëlqen të jetoj, - më tha ai – rëndësi ka se ku janë mundësitë”. Me reduktimin 
e hendekut në standardet e jetesës dhe me lulëzimin e mundësive në Shqipëri 
për shqiptarët, ata do të kthehen. ata do të sjellin kapitale të rëndësishme 
njerëzore dhe aftësi administruese, të cilat do t’i kenë përvetësuar në vendet ku 
kanë punuar. Shumë emigrantë shqiptarë janë në këtë fazë të ciklit të migrimit 
dhe ne shohim përfitime të mundshme nga ky proces. është roli i bankave të 
mbështesë këtë kapital njerëzor me kapitalin financiar të nevojshëm dhe të 
ofrojë shërbime financiare për t’i zhvilluar aftësitë e tyre sipërmarrëse. 

Ky rol i vjen shumë natyrshëm bankave tregtare greke që veprojnë në 
Shqipëri, të cilat gjej rast t’i falenderoj për besimin e tyre të hershëm tek 
Shqipëria. ato janë partnere të natyrshme për këta sipërmarrës të rinj, të cilët 
njohin kulturën dhe ndoshta kanë punuar për një kohë të gjatë në zyrat greke 
përkatëse. Mundësia që këto sipërmarrje të përfshijnë edhe kapital grek në 
rastin e investimeve me kapital të përbashkët, përbën një arsye më shumë në 
favor të mendimit tim. Sipas analizave të Bankës së Shqipërisë, kompanitë 
greke janë të pozicionuara në vendet e para, për sa i përket sasisë së kapitalit 
të investuar në ekonominë shqiptare, ndërsa qëndrojnë në vendin e dytë për 
numrin e investimeve të huaja direkte.    
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Përfshirja e këtyre bankave në financimin e këtyre aktiviteteve do të luajë 
një rol pozitiv në zhvendosjen e ekuilibrave të portofolit të kredive, nga kredi 
për individët dhe për bizneset e vogla, drejt kredive për aktivitete prodhuese 
në industri dhe agrikulturë. Në të njëjtën kohë, kjo mund të nxisë edhe rritjen e 
mëtejshme të normës së rritjes së kredisë në ekonomi, e cila gjatë dy viteve të 
fundit ka njohur një rritje të shpejtë, duke shkaktuar shqetësim për stabilitetin 
makroekonomik dhe financiar.    

rezultatet e reformave nuk ishin të kufizuara me hapjen dhe zhvillimin e 
tregut financiar vendas. ato sollën stabilitet të çmimeve dhe stabilitet financiar, 
rritje ekonomike të qëndrueshme, ndërtimin e institucioneve dhe rritjen e 
besimit. Këto zhvillime tërhoqën vëmendjen e grupeve të mëdha financiare, 
i sollën ato në rajon dhe veçanërisht në Shqipëri. Siç e përmenda edhe më 
lart, hyrja në treg e grupeve të mëdha financiare dhe procesi i konsolidimit 
që e pasoi, do të vazhdojnë të shtohen. ajo çka po vërejmë tani në treg është 
se peshku i madh po ha të voglin, peshku shumë i madh po ha të madhin 
në tregjet financiare evropiane, me pasoja për vendet pritëse. Megjithatë, 
procesi është akoma larg fundit të tij, peshku gjigand (aktori global) mund të 
hyjë në rajon duke ngrënë peshkun shumë të madh. dhe e fundit, por jo më 
pak e rëndësishme, mund të ketë edhe shkrirje mes bankave vendase. 

Pavarësisht rritjes së normës së përqendrimit që vjen nga këto shkrirje dhe 
blerje, ne kemi filluar të vërejmë rritjen e konkurrencës në tregun tonë. Kjo 
konkurrencë rrit eficiencën, fut shërbime dhe produkte të reja, ul diferencën në 
normat e interesit dhe sjell efekte pozitive për aktivitetin ekonomik. Ndonëse 
ky është një parakusht i mirë për të forcuar stabilitetin financiar, nuk është një 
kusht i mjaftueshëm për të rritur disiplinën financiare.    

aktualisht, aktiviteti i institucioneve financiare dhe i bankave tregtare mbetet 
i kufizuar, megjithatë ne po fillojmë të shohim shenjat e një përqendrimi 
të aktiviteteve financiare në një institucion. Ne nuk kemi asnjë dyshim se 
kjo tendencë do të rritet e do të vazhdojë në të ardhmen. ajo do të sjellë 
inovacion, instrumente dhe produkte të reja financiare në treg. Bashkë me të, 
numri i kartave të kreditit e të debitit, si edhe sistemet e tjera të pagesave do të 
vazhdojnë të shtohen. Ndonëse këto instrumente mund të mos e zëvendësojnë 
e as ta reduktojnë përdorimin e cash-it, kjo tendencë duhet marrë parasysh.

Ekonomitë e tranzicionit në rajon janë tregje fitimprurëse. ato po rriten 
shumë më shpejt se tregjet evropiane tradicionale dhe ofrojnë perspektiva 
impresionuese për fitime dhe rritje të mëdha. Për t’ju dhënë një shembull, 
kthyeshmëria në aktivitetin bankar në Shqipëri ka qenë rreth 20 për qind gjatë 
dy viteve të fundit. Këto perspektiva pozitive dhe lakmia për të konkurruar 
shpejt dhe përtej kufijve të arsyeshëm për fitime dhe pjesë tregu, mund të 
krijojnë rreziqe. Nëse drejtuesit nuk e shikojnë të plotë kuadrin dhe detyrimet 
financiare, kjo konkurrencë mund të kthehet në një drejtim të keq, në kredi 
me probleme dhe në probleme të tjera bankare. Prandaj, nuk ka vend për 
menaxhim të pakujdesshëm. është shumë e rëndësishme që stafi drejtues 
të jetë në lartësinë e sfidave, të cilat nëse materializohen, mund të jenë 
më të ndërlikuara, sesa në tregjet e zhvilluara që vetërregullohen. është e 
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rëndësishme të veprohet në bllok dhe të merret pjesë në projekte rajonale për 
infrastrukturën, përfshirë këtu edhe ato financiare. 

Ne kemi mjaft besim në aftësinë e sistemit bankar për të ndërmarrë praktika 
më të mira bankare dhe parandaluese. Megjithatë, unë mendoj se nevojiten 
një sërë masash parandaluese për të siguruar që tendencat e vërejtura së 
fundmi nuk pengojnë arritjen e stabilitetit financiar. Për këtë arsye, nuk mund 
të mos i kushtojmë vëmendje përmirësimit të kuadrit ligjor, rregullativ si dhe 
masave të natyrës së kujdesit, si elemente të rëndësishme të reformave në 
sektorin financiar në Shqipëri. 

Projektligji i ri për bankat, i përgatitur nga Banka e Shqipërisë, i cili po 
diskutohet në Parlamentin Shqiptar, siguron një bashkëpunim të ngushtë 
ndërmjet autoriteteve mbikëqyrëse në vendet e origjinës të bankave të huaja 
që ushtrojnë veprimtari bankare në Shqipëri dhe Bankës së Shqipërisë, si 
autoritet mbikëqyrës i vendit pritës. Më tej, Banka e Shqipërisë ka nënshkruar 
memorandume të ndryshme mirëkuptimi me autoritetet mbikëqyrëse të 
rajonit, për të forcuar bashkëpunimin, ndarjen e informacionit dhe për të 
konsoliduar mbikëqyrjen e bankave ndërkombëtare në vendet e origjinës dhe 
në ato pritëse. 

Në lidhje me rritjen e masave të sigurisë nëpërmjet krijimit të rrjetave të 
sigurisë financiare, projektligji i ri për bankat kërkon që bankat dhe degët e 
bankave të huaja, që operojnë në Shqipëri të sigurojnë depozitat në Shqipëri. 
agjencia e Sigurimit të depozitave po ndjek me vëmendje të plotë zhvillimet 
në sistemin bankar dhe po konsideron një rritje të nivelit të mbulimit për 
depozitat. Banka e Shqipërisë është në procesin e përgatitjes së një Plani 
Përafrimi të Integruar për Trajtimin e Bankave me Probleme në bashkëpunim 
me agjencinë e Sigurimit të depozitave. Ky plan siguron zgjidhje eficiente, në 
kohë dhe efektive përsa i përket kostove, të situatave kur bankat vendosen 
në kujdestari apo likuidim për të mënjanuar çrregullime të mëdha në sistemin 
bankar dhe për të ruajtur besimin e publikut në këtë sistem.

Në lidhje me rolin e bankës qendrore si një “huadhënës i mundësisë së 
fundit”, kuadri ligjor i Bankës së Shqipërisë i siguron asaj autoritetin dhe 
kompetencën që t’i japë hua atyre bankave që përballen me vështirësi, për 
shkak të mungesës së likuiditetit, në mënyrë që të ruajë integritetin e sistemit 
bankar. Megjithatë, për degët e bankave të huaja, bankave “mëmë” do t’u 
kërkohet që të sigurojnë mbështetjen e duhur financiare për degët e tyre. 

Banka e Shqipërisë është tashmë në procesin e harmonizimit gradual të 
legjislacionit bankar me acquis Communnautaire. duke njohur pozicionin 
e sistemit bankar të Shqipërisë si një “anëtar virtual” në sistemin bankar të 
Bashkimit Evropian, Banka e Shqipërisë po shton përpjekjet për përmirësimin 
e strukturës rregullative për të krijuar një legjislacion eficient e të përshtatshëm 
dhe për liberalizimin e plotë të llogarisë kapitale.

Legjislacioni i sektorit financiar jobankar është nën rishikim. Një ligj i ri mbi 
letrat me vlerë do të prezantohet së afërmi. Projektligji i ri për letrat me vlerë do 
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të shtojë gamën e instrumenteve financiare që mund të ofrohen në treg dhe do 
të modernizojë tregun e letrave me vlerë në Shqipëri. ai siguron një mbrojtje 
më të mirë për investitorët, investime me kosto më efektive dhe një treg më 
eficient. Përpjekje të vazhdueshme po bëhen për rishikimin e legjislacionit mbi 
fondet e pensioneve dhe të investimeve. Qëllimi i rishikimit të legjislacionit 
konsiston në zgjerimin dhe modernizimin e tregjeve financiare jobankare, 
duke i bërë ato më eficiente për të tërhequr sa më shumë investitorë.

Për të trajtuar çështjet dhe problemet që lindin si pasojë e rritjes së konkurrencës 
në sistemin bankar, për shkak të rritjes së aktivitetit kredidhënës të bankave, 
Banka e Shqipërisë po punon njëkohësisht në disa drejtime, si në:  

• Krijimin e një regjistri Kredie, që do të ndihmojë bankat të jenë më të 
informuara në marrjen e vendimeve mbi dhënien e kredive klientëve të 
tyre. regjistri i Kredive është i një rëndësie parësore po të konsiderojmë 
normën e lartë të kredisë në Shqipëri.

• rishikimin e kuadrit rregullator mbi normën e mjaftueshmërisë së 
kapitalit dhe administrimit të rrezikut të kredisë.

• rritjen e mbikëqyrjes së brendshme dhe përmirësimin e modeleve të 
“stress-testing”.

Për të siguruar një mbikëqyrje financiare të përshtatshme dhe sa më të 
plotë, është krijuar kohët e fundit një autoritet i ri i integruar, autoriteti i 
Mbikëqyrjes Financiare, për të mbikëqyrur kryesisht tregun e letrave me vlerë, 
të sigurimeve dhe fondeve të pensionit. Ky autoritet së bashku me Bankën e 
Shqipërisë ndajnë përgjegjësinë për ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar. 
Bazuar në këtë përgjegjësi, ligji mbi autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 
(aMF) siguron një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet aMF-së dhe Bankës së 
Shqipërisë për mbikëqyrjen e institucioneve financiare.

Banka e Shqipërisë është në procesin e hartimit të një ligji mbi Sistemet e 
Pagesave, i cili do të zëvendësojë aktet nënligjore të nxjerra deri tani nga Banka 
e Shqipërisë. Ligji i ri mbi Sistemin e Pagesave do të marrë në konsideratë 
standardet dhe kërkesat e direktivës së re të Bashkimit Evropian mbi Sistemet e 
Pagesave, i cili do të votohet së shpejti nga Parlamenti i BE, si dhe të direktivës 
mbi Finalitetin e Shlyerjes në lidhje me Pagesat dhe Letrat me Vlerë.

Ligji i ri mbi Sistemet e Pagesave synon të sigurojë mbrojtjen maksimale të 
interesave të paguesit, njëkohësisht dhe një shlyerje të shpejtë dhe në kohë 
të pagesës.

Banka e Shqipërisë po punon aktualisht dhe me aktorë të tjerë, si Ministria 
e Financave, sistemi bankar etj., për të reduktuar përdorimin e cash-it në 
ekonomi. Në lidhje me këtë, ne së shpejti do të prezantojmë instrumentin e 
debitimit direkt, si një instrument plotësues për të reduktuar pagesat cash dhe 
për të rritur përdorimin e kanaleve bankare.

Së fundi, do të doja të shtjelloja çështjen e zbatimit të akordit të Bazel 
II. Megjithëse ky akord do të përcaktojë formën e tregjeve financiare në të 
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ardhmen, unë besoj se ai paraqet sfida për sistemin bankar dhe për ne. 
Ne kemi iniciuar zbatimin e akordit të ri, por aktualisht jemi pragmatikë në 
miratimin e zbatimit të atyre elementeve të Bazel II, që mund të gjejnë zbatimin 
e tyre në mënyrë të sigurtë.

Tani, do të dëshiroja ta zhvendosja vëmendjen tuaj në shtyllën tjetër të 
rëndësishme të reformave bankare: roli i vetë bankës qendrore dhe politika 
e saj monetare. Kontributi i Bankës së Shqipërisë ndaj reformave ekonomike 
vjen gjithashtu, nëpërmjet ruajtjes së çmimeve të qëndrueshme dhe duke 
ndihmuar për të siguruar qëndrueshmërinë financiare. gjatë pesë viteve të 
fundit, politika monetare e Bankës së Shqipërisë e orientuar drejt stabilitetit 
ka sjellë inflacion të ulët dhe të qëndrueshëm; ajo ka siguruar gjithashtu që 
parashikimet mbi ecurinë e inflacionit afatmesëm dhe afatgjatë të jenë të 
kontrolluara mirë. rritja ekonomike ka qenë e fortë rreth 5 - 6 për qind e 
PBB-së, ndërsa është karakterizuar nga një shkallë e lartë stabiliteti. duke 
reflektuar gjerësisht në natyrën e politikës monetare, do të thoja se gjithmonë 
ka qenë e fokusuar në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe përdorimin e 
kontrollit mbi agregatët monetarë si objektiv të ndërmjetëm. Llogaria korente 
dhe transaksionet e shkëmbimit valutor u liberalizuan në fazat e para të 
tranzicionit së bashku me adoptimin e regjimit të këmbimit të lirë valutor. 

Instrumentet indirekte përdoren për t’i transmetuar tregut normën e interesit 
dhe sinjalet e likuiditetit. Norma e repove është kthyer në një mjet sinjalizues 
për normat e interesit afatshkurtër, ndërsa veprimet me repo dhe repo të 
anasjellta përdoren për të administruar likuiditetin. reformat për drejtimin 
e politikës monetare i kanë dhënë bankave fleksibilitet më të madh për të 
përcaktuar si vëllimin ashtu edhe termat e kreditimit dhe të depozitave.

Banka e Shqipërisë ka ofruar të gjitha kushtet e nevojshme për të siguruar 
një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe stabilitet çmimesh; megjithatë e 
vetme ajo nuk mund të garantojë përmbushjen e objektivave. Të gjitha këto 
zhvillime pozitive kanë ndodhur në prani të një zgjerimi fiskal të kënaqshëm, si 
element i politikës fiskale të shëndoshë dhe reformave strukturore të sigurta.

Sistemi bankar është kthyer në një furnizues të rëndësishëm të financimit të 
brendshëm për qeverinë. Bankat e nivelit të dytë kanë luajtur një rol kryesor në 
të, ndërsa financimi i drejtpërdrejtë nga Banka e Shqipërisë është kufizuar vetëm 
në trajtimin e çështjeve të pavarësisë dhe monetarizimit të deficitit. Së fundi, 
qeveria ka hedhur në treg letra me vlerë me maturitet pesëvjeçar. Përveç kësaj, 
me konsensusin e FMN-së, qeveria shumë shpejt do të emetojë letra me vlerë 
të qeverisë në euro. Banka e Shqipërisë e përshëndet një zhvillim të tillë, si një 
çertifikim të një politike fiskale të kujdesshme dhe të përgjegjshme. Në të njëjtën 
kohë, bëjmë thirrje për më shumë kujdes dhe trajtim të duhur të rreziqeve shtesë. 

Megjithatë, është e pamohueshme se zhvillimet më të fundit janë arritur 
nën syrin mbikëqyrës të Fondit Monetar Ndërkombëtar. FMN ka qenë një 
element i rëndësishëm i reformave në Shqipëri. Prania dhe Memorandumi 
i Mirëkuptimit, i firmosur në kuadrin e programit ESaF dhe shkrirja aktuale 
e Programeve PrgF dhe EEF, forcuan besueshmërinë e reformave tona 
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ekonomike dhe shërbyen si mjete sigurie të jashtme. Megjithatë, ndërsa 
ekonomia jonë rritet dhe marrëveshja aktuale përfundon në vitin 2009, së 
shpejti ne do të arrijmë të marrim në zotërim të plotë politikat tona ekonomike 
me një rol të reduktuar të FMN-së, sipas nenit 4 të Marrëveshjes.

Banka e Shqipërisë ka dhënë prova të aftësisë, të besueshmërisë dhe të 
profesionalizmit në shërbim të ekonomisë sonë. Këto tre elemente sigurojnë kushtet 
e nevojshme për të mbështetur dhe garantuar realizimin e objektivit ekonomik të 
stabilitetit të çmimeve dhe për të rritur besueshmërinë në ekonominë shqiptare; 
por ne nuk mund të jemi përgjegjës për sjelljen e aktorëve të tjerë. jam i bindur 
se na nevojitet të gjejmë dhe të zbatojmë elemente sigurie të qarta vendase dhe 
të huaja, për të ruajtur besueshmërinë e reformave në të ardhmen.

Për rrugën që kemi përpara, ne po përqendrojmë përpjekjet tona në 
identifikimin dhe përdorimin e elementeve kryesore të shtetit, politikës, tregjeve, 
institucioneve dhe publikut në përgjithësi, që mund të luajnë në mënyrë efektive 
rolin e elementeve të sigurisë vendase. Si pjesë e këtij veprimi parapritës, Banka 
e Shqipërisë po analizon me kujdes mundësinë e adoptimit të plotë të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar në politikën monetare, gjatë periudhës afatmesme. Ky 
do të jetë një vendim i kushtëzuar bazuar në rezultatet e kërkimeve, vlerësimeve 
të parakushteve dhe të aftësive që po grumbullohen. Po analizohen gjithashtu 
edhe elementë sigurie të tjera të mundshme, si Memorandumi i Mirëkuptimit 
me Ministrinë e Financave dhe edukimi publikut.

Në aspektin ndërkombëtar, ne shohim partnerë të shumtë prestigjiozë, të 
cilët kuptojnë shqetësimet tona dhe çmojnë vlerën e disiplinës fiskale. ata 
gëzojnë fuqinë dhe cilësitë e një zëri me influencë. disa prej tyre kanë qenë 
tashmë partnerë në reforma dhe do t’i japin formë atyre të ardhshme. Procesi i 
integrimit evropian dhe Marrëveshja e asociim Stabilizimit, të cilën sapo e kemi 
firmosur siguron një garanci. Përveç kësaj, vlerësimi i rrezikut nga agjenci të 
pavarura mund të luajë gjithashtu këtë rol. Banka e Shqipërisë synon të krijojë 
linja të hapura komunikimi dhe të përdorë instrumente, të cilat do të fillojnë 
automatikisht të ushtrojnë presion para se të jetë tepër vonë. 

Bindja ime personale është që anëtarësimi në BE është si një proces natyror, 
ku bankat qendrore luajnë një rol jetësor. Kjo përqasje do të kishte përftime 
reciproke dhe do të përshpejtonte konvergjencën me standardet evropiane, duke 
e kthyer vendimmarrjen politike në një rezultat te natyrshëm të përpjekjeve tona. 
Për t’i bërë reformat më efektive, bankat qendrore të rajonit dhe institucionet 
evropiane duhet të vazhdojnë dialogun. Për më tepër, institucionet evropiane 
duhet të marrin një rol më aktiv në mbikëqyrjen, mbështetjen, asistencën dhe 
drejtimin e reformave në infrastrukturën financiare, ekonomike dhe ligjore. Ky 
proces do të rriste përgjegjësinë dhe besueshmërinë tonë për ta bërë Shqipërinë 
partner legjitim për integrimin evropian.

Më lejoni të përfundoj diskutimin tim duke cituar Euripidin, i cili thotë: “Sa 
më shumë përpjekje, aq më shumë begati”. 

Edhe një herë faleminderit.
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në tryezën e rrumbullakët “Inflacioni i Shënjestruar 2”
hotel “Tirana International”, 8 dhjetor 2006 

Zonja dhe zotërinj,

është kënaqësi të mbyll punimet e kësaj Tryeze të rrumbullakët dhe t’ju 
falenderoj të gjithëve për kontributet tuaja. Ndihemi me të vërtetë të lumtur 
që ishit në Tiranë për të diskutuar strategjinë e politikës monetare të Bankës 
së Shqipërisë. Kjo Tryezë mbi inflacionin e shënjestruar ishte një vazhdim i 
shkëlqyer i Forumit të hapur që u zhvillua dhjetorin e kaluar. Para një viti, ne 
identifikuam parakushtet për inflacionin e shënjestruar. Ndërkohë që dje dhe 
sot u thelluam më tepër në këto çështje komplekse, çështje të cilat duhet të 
zgjidhen përpara se Banka e Shqipërisë të fillojë zbatimin formal të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar.

Në këtë Tryezë të rrumbullakët, ne diskutuam progresin që kemi bërë gjatë 
vitit 2006. Një nga temat ishte modelimi dhe parashikimi ekonometrik. Tashmë, 
ne përdorim një kuadër të besueshëm analitik, i cili mundëson dhënien e 
informacioneve të nevojshme për vendimmarrjen e politikës monetare. Nën 
regjimin e inflacionit të shënjestruar, do të nevojitet më tepër informacion lidhur 
me zhvillimet e pritshme të inflacionit në të ardhmen. 

Sipas ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, objektivi kryesor i institucionit tonë 
është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve në Shqipëri. Për këtë qëllim, 
ne duhet të jemi të aftë të parashikojmë zhvillimin e tyre në të ardhmen. 
Modelet aktuale ekonometrike që disponojmë, na japin informacion rreth 
këtyre zhvillimeve në të ardhmen, ndërkohë që studimet tona dëshmojnë se 
tashmë jemi të aftë të bëjmë parashikime të besueshme. 

Ne gjithashtu, diskutuam pasojat e situatave të tilla, ku indeksi i çmimeve 
të konsumit rritet përtej objektivit, si reflektim i goditjeve të ndryshme që 
ekonomia mund të pësojë. Një situatë e tillë mund të përkojë me rritjen e 
çmimeve të energjisë apo naftës. Më tej, fokusi i diskutimeve tona u ndal tek 
analiza e ndikimit të mëtejshëm të çmimeve mbi situatën makroekonomike të 
vendit.

Nëse çmimet rriten, fuqia blerëse do të ulet. Në rastin kur të ardhurat do të 
mbeten të pandryshuara, individët do të blejnë më pak. Nëse shumë ekonomi 
familjare do të fillonin të konsumonin më pak, atëherë rritja ekonomike në 
Shqipëri do të vuante pasojat. gjithashtu, prodhimi shqiptar do të ngadalësohej 
për shkak të uljes së përgjithshme të kërkesës për mallra dhe shërbime. 

I gjithë ky proces mund të kërkojë kohë. Megjithatë, çdo ekonomist do të 
ishte dakord se rritja e lartë e çmimeve ka ndikim negativ mbi ekonominë. 
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Inflacioni i lartë, një mënyrë tjetër kjo për të shprehur rritjen e lartë të çmimeve, 
do të kishte një ndikim tejet negativ mbi rritjen ekonomike. 

Më lejoni që edhe një herë, të theksoj se Banka e Shqipërisë synon një 
rritje mesatare të indeksit të çmimit të konsumit prej 3 për qind. Ne do të 
ndryshojmë normën e interesit për të siguruar që në të ardhmen rritja e 
pritshme e çmimeve të jetë në nivelin 3 për qind, +/- 1 pikë përqindjeje. Ne 
kemi ndërtuar një model makroekonometrik, i cili tenton të identifikojë të 
gjitha kanalet e transmetimit të politikës monetare në ekonominë shqiptare. 
Qëllimi kryesor i këtij modeli është të analizojë reagimin e çmimeve, të 
konsumit privat dhe investimeve në përgjigje të ndryshimeve që mund të 
ndodhin. Në terma analitikë, ne i quajmë këto ndryshime “faktorë shock” 
në ekonomi. 

Modeli ynë makroekonomik është premtues. Por, për ndërtimin e modeleve 
ekonometrike ne na nevojiten statistika. Shqipëria aktualisht ka statistika, por 
ne na duhen statistika më të mira; me statistika “më të mira” unë nënkuptoj, 
“më tepër” statistika, statistika “më të besueshme” dhe “akses më të lehtë 
mbi to”. 

Ne duhet të masim më mirë të gjitha zhvillimet në ekonomi dhe duhet 
të informohemi sa më shpejt mbi to. Në aspektin e statistikave, historia 
shqiptare është ende e shkurtër. Seritë tona kohore datojnë vetëm në 15 
vitet e fundit. Me kalimin e kohës, pa dyshim që do të kemi seri më të gjata 
kohore, megjithatë ato duhet të jenë të disponueshme në kohë dhe plotësisht 
të kuptueshme.

Brenda Bankës së Shqipërisë, ne mund të punojmë akoma më tepër mbi 
statistikat. gjatë vitit 2007, Banka e Shqipërisë do të përmirësojë bazën e 
saj të të dhënave mbi statistikat monetare dhe financiare, si dhe statistikat e 
bilancit të pagesave. Megjithatë, për statistikat e tjera ne vazhdojmë të jemi të 
varur nga INSTaT-i dhe nga institucione të tjera. 

Krahas zgjerimit dhe përmirësimit të kuadrit statistikor, ne synojmë 
përmirësimin e komunikimit me publikun. Në këtë Tryezë të rrumbullakët, 
ne diskutuam mbi transparencën e Bankës së Shqipërisë dhe arritëm në 
përfundimin se Banka e Shqipërisë ka bërë progres të konsiderueshëm. 

Megjithatë edhe në këtë drejtim miqtë tanë ndërkombëtarë evidentuan se 
ende ka nevojë për përmirësim. Bashkë me transparencën, ne dëshirojmë të 
përmirësojmë informacionin e dhënë për publikun. Synimi ynë është që shkalla 
e kuptimit të politikës monetare nga ana e tregut dhe e publikut në përgjithësi, 
të vijë në rritje. Tashmë e dimë se paraja luan një rol të rëndësishëm. Sa më 
shumë para që të zotërojmë, aq më shumë mund të blejmë me to, e aq më 
shumë ekonomia jonë do të rritet. Sa më shumë të rritet ekonomia, aq më 
shumë do të përfitojmë. 

Po çfarë do të ndodhte me politikën monetare? 
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Të gjithë e dimë se pagat më të larta apo çmimet më të ulëta janë mjaft të 
volitshme për xhepat tanë personalë. Sa më të larta të jenë pagat apo sa më 
të ulëta të jenë çmimet, aq më shumë ne mund të blejmë. 

Por, cila do të ishte ana tjetër e medaljes? 

Shpenzime më të mëdha do të çonin në rritjen e çmimeve në periudhën 
afatmesme dhe afatgjatë. rritja e këtyre çmimeve, apo “inflacioni më i lartë”, 
do të ndikonte negativisht mbi rritjen ekonomike në Shqipëri. Për këtë arsye, 
Banka e Shqipërisë vlerëson jetik stabilitetin e çmimeve. detyra jonë kryesore 
është ruajtja e stabilitetit të çmimeve e për ta bërë këtë, ne përcaktojmë 
normën bazë të interesit. 

Sigurisht, ne dëshirojmë t’i komunikojmë më mirë të gjitha çështjet që lidhen 
me politikën monetare. dëshirojmë të shpjegojmë përfitimet monetare dhe 
financiare në nivelin mikro dhe makro. dëshirojmë të shpjegojmë më mirë 
qëllimin tonë për objektivin e normës së inflacionit në 3 për qind. Strategjia 
jonë e komunikimit do të synojë t’i shpjegojë publikut të gjerë se si funksionon 
politika monetare. 

jam i bindur se një kusht shumë i rëndësishëm për zbatimin e suksesshëm 
të inflacionit të shënjestruar është sa të kuptueshëm do të jemi për publikun 
dhe sa publiku do të na kuptojë. Për këtë ne po bëjmë gjithçka që të jemi 
më të besueshëm. Siç e përmenda dhe më lart, një kuadër i plotë dhe solid 
statistikor është mjaft i domosdoshëm. Statistikat e besueshme mund të na 
informojnë mbi të kaluarën dhe të tashmen, e mbi bazën e tyre, ne mund të 
ndërtojmë modelet tona ekonometrike për të parashikuar të ardhmen. Nëse 
do të bëhen parashikime më të mira, ne do të drejtojmë më mirë politikën 
monetare dhe do të shënjestrojmë më saktë inflacionin. 

Përmbushja e plotë e parakushteve për zbatimin e inflacionit të shënjestruar 
varet jo vetëm nga Banka e Shqipërisë por edhe nga aktorë të tjerë. Nën 
regjimin e inflacionit të shënjestruar, politika monetare synon mbajtjen nën 
kontroll të inflacionit në periudha afatgjata. Ne mund të arrijmë këtë objektiv 
vetëm nëse norma e interesit do të ndikojë efektivisht mbi depozitat, kredinë, 
konsumin, investimet, mbi ekonominë në përgjithësi. Kjo është mënyra e 
vetme për një politikë monetare efektive. 

disa parakushte të nevojshme për zbatimin formal të inflacionit të 
shënjestruar nuk mund të përmbushen VETëM nga Banka e Shqipërisë. ato 
varen nga zhvillimi i ekonomisë shqiptare, nga sigurimi i statistikave, nga 
INSTaT-i dhe nga institucionet e tjera statistikore, si dhe nga fakti se sa 
të kuptueshëm do të jemi për publikun. ato gjithashtu, varen nga aktorë 
të tjerë kryesorë, siç është Ministria e Financave, si dhe nga eficienca e 
tregjeve financiare. Kështu, zbatimi i plotë i inflacionit të shënjestruar është 
i kushtëzuar. 

Kjo situatë mund të krahasohet me qepjen e një kostumi për një rast të 
veçantë. Më lejoni të bëj këtë krahasim. 
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dikush gjen një rrobaqepës të mirë dhe i kërkon atij që t’i qepë një kostum 
për një rast të veçantë. ai i merr të gjitha masat, si për shembull, gjatësinë 
e krahëve apo atë të këmbëve. Për qepjen e këtij kostumi nevojitet copa e 
duhur, në ngjyrën e duhur. Me përmbushjen e këtyre kushteve: 

(1) gjetja e një rrobaqepësi të mirë;
(2) marrja e masave të nevojshme; dhe
(3) blerja e materialit të duhur, rrobaqepësi mund të fillojë qepjen e 

kostumit.

Megjithatë, nuk ka ende asnjë garanci që kostumi do t’i rrijë këtij personi 
për shtat në mënyrë të përsosur. Ose mund të ndodhë që ky person të duket 
për mrekulli tek rrobaqepësi, por jo ditën e rastit të veçantë. Ose temperatura 
mund të ketë pësuar ulje e këtij personi do t’i nevojitet të veshë një pallto mbi 
këtë kostum. Ose mjedisi i këtij rasti të veçantë mund ta bëjë këtë person të 
ndihet i veshur tejet mirë. Ky person u përpoq ta bënte këtë kostum të dukej 
i përsosur, por mjedisi rrethues mbetet larg kësaj. Faktorët, mbi të cilët ky 
person nuk mund të ndikonte, mund të bëjnë që ai të duket ndryshe nga 
mënyra se si ai do të donte të dukej me kostumin e ri. Përfundimi: kostumi 
nuk është i përshtatshëm ose më mirë, për disa arsye kostumi ende nuk është 
i përshtatshëm.

Prandaj, të gjitha parakushtet për inflacionin e shënjestruar duhet të 
kontrollohen dhe riadresohen në mënyrë të rregullt. 

Në këtë Tryezë, ne diskutuam modelimin ekonometrik, statistikat dhe 
komunikimin, kuadrin ligjor, qeverisjen e brendshme në Bankën e Shqipërisë, 
si dhe marrëdhëniet dhe angazhimet reciproke që institucionet e tjera kryesore 
të vendit duhet të vendosin me ne. gjatë këtij viti, ne hartuam projektligjin e 
ri për bankat. Ky projektligj siguron mbrojtjen e plotë të klientëve të bankave, 
parashikon krijimin e regjistrit të kredive, vendos rregulla të rinj të administrimit 
të rrezikut dhe mbi të gjitha, rrit besimin në sistemin bankar. Të asistuar nga 
departamenti Ligjor i FMN-së, ne ripamë të gjitha marrëveshjet ekzistuese 
me Ministrinë e Financave, si përfaqësuese e qeverisë. Këto marrëveshje 
i grupuam dhe standardizuam, me qëllim përcaktimin e qartë të rolit të 
Bankës së Shqipërisë si agjente fiskale e qeverisë. gjithashtu, ato synojnë 
krijimin e një mjedisi të shëndetshëm bashkëpunimi dhe partneriteti që do të 
drejtojë secilin institucion, në përmbushjen e objektivave të veçantë dhe të 
përbashkët. Ne mbetemi të hapur që të bashkëpunojmë me këto institucione 
për të rritur kuptimin që ato duhet të kenë për politikën monetare, implikimet 
e saj dhe nevojën për harmonizimin sa më mirë të politikave të ndryshme 
ekonomike financiare. Së fundi, përmirësuam bazën rregullative respektive 
me qëllim forcimin e mekanizmave të transmetimit të politikës monetare. 

duke përfunduar, dëshiroj të theksoj se ne po vlerësojmë me kujdes të 
gjitha mundësitë për të zbatuar regjimin formal të inflacionit të shënjestruar 
në periudhën afatmesme. Kjo strategji do të rriste efektivitetin e politikës 
monetare duke konsoliduar më tej stabilitetin e çmimeve dhe duke kontribuar 
në një rritje të qëndrueshme të ekonomisë shqiptare. Nëpërmjet takimeve të 
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këtij lloji, ne do të rivlerësojmë rregullisht statusin e të gjitha parakushteve 
me ekspertë vendas dhe të huaj. Ndërkohë, po ndërtojmë një bashkëpunim 
profesional midis bankës qendrore, INSTaT-it, Ministrisë së Financave si dhe 
institucioneve të tjera qeveritare. 

Zonja dhe zotërinj, 

Dhe një herë ju falënderoj për kontributin tuaj dhe ju uroj rrugë të mbarë 
për në shtëpi!
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FjaLa E gUVErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.ardIaN FULLaNI

Në konferencën e organizuar nga Banka Kombëtare e Polonisë “Misioni i 
një banke qendrore bashkëkohore”.

Varshavë, 15 dhjetor 2006.

ShQETëSIMET E VENdEVE Të ardhShME aNëTarE Të ErM II

I nderuar z. Balcerowicz,
Të nderuar Guvernatorë,
Të nderuar kolegë,
Zonja dhe zotërinj,

gjej rastin të falenderoj z. Balcerowicz dhe Bankën Kombëtare të Polonisë 
për ftesën e bërë. është një nder për mua që marr pjesë në këtë diskutim dhe 
që më jepet mundësia të ndaj mendimet e mia lidhur me sfidat me të cilat 
përballen vendet e ardhshme anëtare të ErM II.

Tema qendrore e kësaj konference – misioni i bankës bashkëkohore 
qendrore me fokus adoptimin e euros – ka një rëndësi të madhe për vendet 
që aspirojnë anëtarësimin në familjen e madhe evropiane në një të ardhme 
jo shumë të largët. duke marrë parasysh përvojën e vendeve tashmë anëtare, 
si dhe të atyre që priten të bëhen anëtare të saj, anëtarësimi në këtë familje 
është një proces mjaft kompleks dhe sfidues.  

Mekanizmi ErM II ka tërhequr mjaft interes dhe kritikë akademike, duke 
qenë se konsiderohet si një provë e konvergimit të treguesve nominalë të një 
vendi. Në aspektin konceptual, ErM II paraprin në mënyrë të drejtpërdrejtë 
integrimin e plotë në EMU. 

ErM II SI Një haP drEjT EMU

duke e vendosur ErM II në kontekstin e duhur, duhet të jemi të qartë për 
faktin se ai është një hap i nevojshëm paraprak përpara adoptimit të euros. 
Për këtë arsye, anëtarësimi në ErM II është i kushtëzuar nga gatishmëria 
ekonomike dhe politike e një vendi për t’u anëtarësuar në EMU. Këtu duhen 
konsideruar disa aspekte: Me adoptimin e një monedhe të vetme, një shtet 
heq dorë nga ndjekja e një politike të pavarur monetare dhe banka qendrore 
nuk mund të veprojë si huadhënësi i fundit. humbja e pavarësisë së politikës 
monetare mund të jetë problematike, nëse një vend ka arritur pak në aspektin 
e konvergimit real (si strukturor ashtu dhe ciklik) dhe nëse ai është i ndjeshëm 
ndaj goditjeve asimetrike. Nga ana tjetër, humbja e funksionit të huadhënësit 
të fundit nga bankat qendrore kombëtare nënkupton kosto të mëdha dhe të 
zgjatura fiskale në rastin e krizave financiare. Për këtë arsye, për anëtarësimin 
në bashkimin monetar do të nevojitej një sistem financiar i shëndoshë dhe i 
qëndrueshëm. 
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është pjesërisht një pasqyrim i këtyre sfidave ekonomike arsyeja pse anëtarët 
e rinj të BE-së duken se ndjekin trajektore të ndryshme drejt EMU-së. Nga 
njëra anë, Sllovenia, Vendet Balltike, Malta, Qipro dhe Sllovakia janë bërë 
anëtare të ErM II, me synim anëtarësimin në EMU në të ardhmen. Ndërkohë 
që, vendet e tjera, veçanërisht vendet më të mëdha të Evropës Qendrore, 
kanë zgjedhur të qëndrojnë jashtë ErM II, me qëllim që t’i japin vetes më 
tepër kohë për të bërë axhustimet e nevojshme ekonomike.

SFIdaT E ErM II

Vendi kandidat mund të vendosë të anëtarësohet në mekanizmin ErM 
II menjëherë sapo aspekti ekonomik dhe konsensusi politik të jenë mjaft të 
konsoliduar për të mbështetur anëtarësimin në EMU. Por, çfarë mund të mos 
funksionojë mirë për vendet anëtare gjatë ErM II? disa çështje mjaft të diskutuara 
lidhen me konsolidimin fiskal, me stabilitetin financiar si dhe me zgjedhjen e 
paritetit qendror. Më lejoni të them pak fjalë lidhur me këto çështje.

• Një nga pesë kriteret e konvergimit (nominal) të Mastrihtit është 
qëndrueshmëria e kursit të këmbimit. Ndërkohë që, qëndrueshmëria 
e çmimit të konsumit, konvergimi i normës afatgjatë të interesit dhe 
konsolidimi fiskal, janë kushtet e tjera që një vend duhet të përmbushë 
me qëllim anëtarësimin në EMU. është e qartë se barra e sigurimit të 
pajtueshmërisë me këto kushte nuk bie vetëm dhe ekskluzivisht mbi 
autoritetet e politikës monetare. Politikat fiskale dhe ato të punës duhet 
të rradhiten përkrah objektivave të politikës monetare, ndërkohë që 
arritja e angazhimit politik lidhur me ErM II, bart një rëndësi mjaft të 
madhe. Për këtë, e konsideroj si një arritje të lavdërueshme praktikën 
e dialogut të politikave monetare dhe fiskale, siç parashikohet në 
strategjitë e anëtarësimit të disa prej këtyre vendeve.

• Paqëndrueshmëria financiare është identifikuar si një rezultat i 
mundshëm negativ i fiksimit të dyanshëm të kursit të këmbimit për vendet 
anëtare. Luhatshmëria e kufizuar e kursit të këmbimit nën ErM II dhe 
kushtet deflacioniste, i ekspozojnë vendet kandidate në BE me flukse 
të mëdha kapitali hyrëse.1 Nëse kursi i këmbimit në vendet kandidate 
detyrohet të luhatet brenda një intervali relativisht të ngushtë, rezultati 
mund të ishte inflacion shtesë dhe i panevojshëm. reagimi i bankës 
qendrore ndaj inflacionit në rritje do të kufizonte rritjen ekonomike. Një 
rezultat i tillë është akoma dhe më i mundshëm në praninë e efekteve 
Balassa-Samuelson, të përjetuara shpesh nga vendet me ekonomi në 
tranzicion.2 Në një situatë të tillë, detyra e dyfishtë e ruajtjes së vlerës 
së brendshme dhe ndërkombëtare të monedhës mund të vihet në 
rrezik. Eshtë pikërisht mbi këto kushte që ErM II vendoset nën sulm, si 
një periudhë panevojshmërisht e tejzgjatur.3 Për këtë arsye, nuk është 
e habitshme që disa vende kandidate parapëlqejnë të jenë pjesë e tij 
për sa më pak kohë të jetë e mundur. 

• Çështja e fundit që do të doja të diskutoja është përcaktimi i vlerës në 
të cilën do të fiksohet kursi i këmbimit. Implikimet e mundshme të një 
zhvendosjeje të kursit të këmbimit janë të konsiderueshme, duke qenë 
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se barra korrigjuese do të binte mbi sektorin real. Një zhvlerësim apo 
mbivlerësim i kursit të këmbimit do të rezultonte në një inflacion më të 
lartë ose në një rritje më të ulët ekonomike, derisa kursi real i këmbimit 
të rifitojë ekuilibrin e tij. Në mungesë të një kanali të kursit nominal të 
këmbimit, procesi i axhustimit ka për tendencë të jetë i ulët. 

Tani, më lejoni të flas shkurtimisht lidhur me implikimet e politikës monetare 
që paraqesin çështjet e lartpërmendura.  

Qëndrimi i politikës monetare të BQE-së lidhur me ErM II (ECB, 2003) thekson 
parësinë e objektivit të inflacionit mbi qëndrueshmërinë e kursit të këmbimit. 
anëtarësimi në EMU, në kontekstin e një regjimi të inflacionit  të shënjestruar 
duket një alternativë mjaft bindëse e madje, e inkurajuar nga BQE. Megjithatë, 
periudha e qëndrimit në ErM II duhet të jetë sa më e shkurtër të jetë e mundur, 
me qëllim shmangien e papajtueshmërisë së qenësishme të këtyre dy objektivave 
përballë efekteve Balassa-Samuelson, si dhe përballë flukseve të mëdha hyrëse 
të kapitalit. Vendet që bëhen anëtare të EMU-së, të cilat vijnë nga një regjim fiks 
i kursit të këmbimit, mund të kenë një perspektivë të ndryshme lidhur me këtë 
çështje. Megjithatë, edhe këto vende do të përjetojnë efektet Balassa-Samuelson, 
duke u përballur me vështirësinë e bashkërendimit të përmbushjes së kriterit 
të qëndrueshmërisë së kursit të këmbimit dhe të çmimeve. Njëkohësisht, për 
shkak të intervaleve të gjera të luhatshmërisë të parashikuar nga ErM II, fitimi i 
kredibilitetit ka të ngjarë të jetë minimal.

IMPLIKIMET E POLITIKëS

Në përfundim, më lejoni të ritheksoj nevojën për një trajtim të kujdesshëm të 
EMU-së, duke qenë se nevojitet një shkallë e caktuar konvergimi real ekonomik dhe 
strukturor. Megjithatë, anëtarësimi në EMU nuk mund të shtyhet për mjaft kohë. Së 
pari, një shkallë me të vërtetë e lartë konvergimi ekonomik mund të kërkojë mjaft 
kohë për t’u arritur dhe njerëzit mund ta perceptojnë zgjerimin pa EMU-në si të 
paplotë. Së dyti, me adoptimin e monedhës së vetme, rreziku i kursit të këmbimit do 
të eliminohej, duke rezultuar në shtysa pozitive për zhvillimin e tregut financiar. Së 
treti, forcat e brendshme të tregut dhe integrimi financiar, të përmendura në literaturë, 
mund të jenë një mbështetje shtesë e konvergimit real. as teoria ekonomike, e as 
praktikat e bankingut qendror nuk mund të ofrojnë një trajtim optimal të ErM II nga 
pikëpamja e regjimit monetar. Megjithatë, teoritë alternative pajtohen me nevojën 
e qëndrimit në të, për një periudhë sa më e shkurtër të jetë e mundur. 

Në përfundim, më lejoni të them pak fjalë lidhur me rastin e Shqipërisë. 

rOLI I BaNKëS Së ShQIPërISë Në aNëTarëSIMIN E ShQIPërISë Në BE

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë përqendrohet në ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve përmes kontrollit të agregatëve monetarë, të cilët 
përdoren si objektiva të ndërmjetëm. Për transmetimin e sinjaleve të normës 
së interesit dhe të likuiditetit në treg, përdoren instrumentet indirekte. Norma 
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e repos është treguesi kryesor për normat afatshkurtra të interesit, ndërkohë 
që për administrimin e likuiditetit përdoren operacionet repo dhe ato të repos 
së anasjelltë.  

gjatë pesë viteve të fundit, politika monetare e Bankës së Shqipërisë, e 
orientuar drejt stabilitetit të çmimeve, ka gjeneruar inflacion të ulët dhe të 
qëndrueshëm. ajo gjithashtu, ka siguruar që pritshmëritë afatmesme dhe 
afatgjata të inflacionit të jenë nën kontroll. 

rritja ekonomike ka qenë e lartë, në rreth 5-6 për qind të PBB-së, si dhe 
ka patur një shkallë të lartë të stabilitetit financiar. (Me fjalë të tjera, duket 
sikur jemi pothuajse afër arritjes së standardeve të ErM II.) rezultate të tilla 
pasqyrojnë mendimin se konvergimi ekonomik nuk duhet frenuar për shkak 
të konvergimit politik. 

Proceset politike diktojnë që ErM II dhe EMU të paraprihen nga anëtarësimi 
në BE. Banka e Shqipërisë ka një pamje të qartë të procesit të anëtarësimit në 
BE. hartimi i strategjive aktuale dhe të ardhshme lidhur me politikën monetare 
është në linjë me objektivin përfundimtar të anëtarësimit në BE. 

• Në aspektin e politikës monetare, Banka e Shqipërisë po bën 
përpjekjet e saj për ruajtjen e kushteve monetare në linjë me Kriteret e 
Mastrihtit. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë po shqyrton me kujdes 
të gjitha alternativat e mundshme të regjimeve të politikës monetare, 
ndërmjet të cilave përparësi i është dhënë strategjisë së adoptimit 
të plotë të inflacionit të shënjestruar. Ky kuadër do të përmirësojë 
procesin e vendimmarrjes dhe do të krijojë një platformë më të mirë 
për komunikimin e angazhimit tonë lidhur me stabilitetin e çmimeve, 
i cili do të çojë në ankorimin më të mirë të pritshmërive të inflacionit. 
Megjithatë, zgjedhja e këtij regjimi të ri do të jetë një vendim i 
kushtëzuar nga rezultatet e kërkimeve të vazhdueshme aktuale, nga 
vlerësimi i parakushteve, si dhe nga ndërtimi i kapaciteteve. Për ta 
arritur këtë, po përmirësojmë me kujdes kapacitetet tona teknike dhe 
proceset vendimmarrëse, po zbatojmë parakushtet e nevojshme, 
po punojmë për arritjen e pavarësisë reale për politikën monetare, 
po përmirësojmë kapacitetet tona analitike, si dhe po ndërmarrim 
proceset e duhura të brendshme.

• Në aspektin strukturor, Banka e Shqipërisë po shtyn më tej axhendën 
e reformave në sektorin financiar. axhenda e reformave në 
sektorin financiar synon zbatimin gradual të standardeve të acquis 
Communnautaire në legjislacionin bankar. Për këtë, jemi duke 
rishikuar infrastrukturën ligjore. Banka e Shqipërisë po përgatit një 
draft të ri të ligjit “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, ndërkohë 
që së shpejti ajo do të nxjerrë një ligj të ri “Mbi letrat me vlerë”. 
gjithshtu, po bëhen përpjekje për rishikimin e ligjit “Mbi fondet e 
pensionit dhe të investimit”, si dhe për hartimin e ligjit “Mbi sistemin 
e pagesave”, i cili do të zëvendësojë disa akte nënligjore të nxjerra 
deri tani nga Banka e Shqipërisë. Në përgjigje të rritjes së shpejtë 
të kredive dhe të intensifikimit të konkurrencës në sistemin bankar, 
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rregulloret e natyrës prudente janë bërë më tepër shtrënguese. Ne 
po punojmë për të siguruar mbikëqyrjen e duhur të atyre pjesëve të 
sektorit financiar shqiptar që ndodhen jashtë autoritetit të Bankës së 
Shqipërisë, ndërkohë që po bëjmë përpjekjet e duhura për të ruajtur 
konkurrencën e ndershme në këtë sektor. 

Banka e Shqipërisë po ndihmon Ministrinë e Financave për përmirësimin 
e kapaciteteve të saj të administrimit të borxhit. Unë besoj se puna jonë 
do të pasqyrohet në një klasifikim të kënaqshëm të borxhit tonë sovran, 
i cili do të shlyhet në fillim të vitit të ardhshëm. Kompetenca, kredibiliteti 
dhe profesionalizmi i politikës sonë monetare krijojnë kushtet e duhura për 
mbështetjen dhe garantimin e arritjes së objektivave ekonomikë, si dhe për 
të përmbushur me sukses konvergimin e plotë ekonomik drejt parakushteve 
të ErM II. 

Megjithatë, arritjet tona nuk do të zgjasin për mjaft kohë në mungesë të 
një politike të kujdesshme fiskale dhe të një zgjerimi prudent fiskal. Banka e 
Shqipërisë nuk është aktori i vetëm kryesor ekonomik. Për këtë arsye, ne duhet 
të gjejmë dhe të zbatojmë ankora të qarta për të garantuar pajtueshmërinë 
e politikave ekonomike të aktorëve të tjerë. Në këtë drejtim, ne mund t’i 
shndërrojmë parakushtet e ErM II në një mbështetje të rëndësishme të huaj, 
për të ruajtur kredibilitetin e reformave tona në të ardhmen. Si një vend 
përpara anëtarësimit, Shqipëria do të përballet me problemet e ErM II në 
periudhën afatmesme. Ne jemi mjaft të vetëdijshëm për rrugën e vështirë 
përpara nesh si dhe për sfidat me të cilat duhet të përballemi. Megjithatë, ne 
mbetemi të angazhuar për ndërmarrjen e reformave ekonomike dhe ligjore, 
duke i konsideruar ato si nisma të natyrshme në procesin e anëtarësimit në 
BE.  
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ShëNIME
1 Shiko Begg et al., (2002).
2 Vlen të kujtohet se Kriteret e Mastrihtit u hartuan me qëllim sigurimin e 

konvergimit nominal të vendeve industriale me struktura ekonomike thuajse 
të ngjashme. Forca e tyre në sigurimin e konvergimit të vendeve me ekonomi 
në tranzicion është një çështje mjaft e debatueshme nga shumë ekonomistë 
(shiko Buiter et al., 2002).

3 Shiko Buiter and grafe (2002) dhe Begg et al. (2002).



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

88 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 89

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

88 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 89

FjaLa E ZëVENdëSgUVErNaTOrIT Të Parë Të 
BaNKëS Së ShQIPërISë, Z.FaTOS IBrahIMI 

Në konferencën “reduktimi i ekonomisë informale – sfidë e qeverisë 
shqiptare”

hotel “Tirana International”, Tiranë 16 tetor, 2006

Që prej fillimit të programit për pakësimin e cash-it, të ndërmarrë nga 
Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe atë të 
Financave, doli qartë që problemi i cash-it në ekonomi nuk mund të trajtohet 
i ndarë prej problemit të ekonomisë informale. Firmat që mundohen të 
mos e ekspozojnë aktivitetin e tyre ndaj të tretëve, do të shmangin bankat, 
duke gjetur burime alternative financimi dhe pagese, kryesisht në cash. 
Prandaj, iniciativa e qeverisë për reduktimin e ekonomisë informale është 
për t’u përshëndetur, edhe në aspektin e ndikimit të madh që pritet të ketë në 
reduktimin e ekonomisë së cash-it. 

duhet thënë se ecuria e formalizimit të ekonomisë nga ana jonë nuk është 
parë si justifikim për mosmarrjen e disa masave dhe iniciativave, që mund të 
përshpejtonin progresin e reduktimit të cash-it. Ndër masat më të spikatura të 
ndërmarra në këtë drejtim do të përmendja: 

1. Shlyerjen e detyrimeve të pagave të administratës shtetërore nëpërmjet 
llogarive bankare. 

Në momentin që flasim e gjithë administrata publike paguhet nëpërmjet 
llogarive në bankat tregtare. Megjithë hezitimin e fillimit nga një pjesë e 
nëpunësve të administratës publike, tani tërheqja e pagave nëpërmjet llogarive 
bankare është kthyer në një veprim po aq të zakonshëm sa çdo shërbim tjetër 
që ofron tregu privat. Kalimi i pensioneve nëpërmjet llogarive bankare ka 
hasur më shumë vështirësi, për shkak se shumat e vogla dhe shpejtësia e 
lartë e qarkullimit nuk i bëjnë shumë tërheqëse për bankat tregtare. Licencimi 
i postës për kryerjen e disa shërbimeve bankare është gjetur si një zgjidhje e 
mirë për këtë problem. 

Sfidë mbetet përfshirja më e madhe e bizneseve private në këtë proces. 
Nxitja e pagesave në favor të Ministrisë së Financave nëpërmjet sistemit bankar 
është një hap i rëndësishëm që mund të hidhet në këtë drejtim. Kërkesa për 
zbatueshmëri rigoroze të detyrimit që bizneset (e mëdha, të mesme dhe të 
vogla), kanë për hapjen dhe përdorimin e llogarive bankare, mendojmë se 
do t’i shërbente jo vetëm reduktimit të cash-it, por dhe të informalitetit.

2. Pagesa e detyrimeve mujore (energji, ujë, telefon) nëpërmjet llogarive 
bankare.

është arritur që pagesat e utiliteteve të bëhen nëpërmjet bankave. Megjithatë, 
kjo është e kufizuar vetëm për klientelën e bankës në të cilën kompania utilitare 
ka llogari të saj. Mbajtja e llogarive nga ana e këtyre kompanive në të gjitha 
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bankat e sistemit apo gjetja e një forme bashkëpunimi ndërbankar, do t’i 
shërbente jo vetëm rritjes së këtyre pagesave nëpërmjet bankave, por edhe 
përmirësimit të konkurrencës. Një vështirësi tjetër në këtë drejtim është hasur 
dhe me zbatimin e kreditimit direkt të llogarive bankare nga ana e kompanive 
utilitare. Kjo ka ardhur jo vetëm si rrjedhojë e përqendrimit të këtyre kompanive 
në banka të caktuara, por edhe të problemeve të standardizimit të faturave 
sipas kërkesave të bankave të veçanta. Banka e Shqipërisë vazhdon të jetë e 
angazhuar për zgjidhjen e këtyre problemeve.

3. Zgjerimi i rrjetit të aTM-ve, POS (point of sale).

Makinat elektronike të kartëmonedhave (aTM-të) pësuan një zhvillim të 
mëtejshëm gjatë viteve 2005 - 2006. Pjesa më e madhe e bankave kanë 
krijuar një rrjet aTM-sh në Tiranë dhe në qytete të tjera kryesore të vendit. 
Numri i terminaleve elektronike ka pësuar rritje nga 93 në fund të vitit 2004, 
në 266 në gusht të këtij viti, ndërsa numri i përdoruesve u rrit nga rreth 
34,090 në rreth 295,250. aTM-të përdoren nëpërmjet kartave të debitit, 
por edhe kartat e kreditit po gjejnë përdorim të gjerë. Si “Visa”, ashtu edhe 
“MasterCard” janë aktive në Shqipëri dhe pjesa më e madhe e bankave janë 
anëtare të njërës prej tyre, duke ofruar kartat përkatëse. Ndonëse, përdorimi i 
kartave është ende i kufizuar, rritja e numrit të njësive të shërbimit që pranojnë 
pagesa në mënyrë elektronike (POS-Point of Sale) nga 155 në dhjetor 2004, 
në 1073 në gusht 2006, si dhe ndryshimi gradual i mendësisë që favorizon 
mbajtjen e parasë në formën e cash-it, do të çojë në rritje të përdorimit të 
kartave si mjet pagese. 

Shërbimi i transaksioneve në rrugë elektronike (e-banking) si produkt 
bankar filloi të shfaqet para katër vjetësh, por mund të thuhet se nuk ka 
shënuar nivelin e kërkuar të njohjes dhe të përdorimit nga publiku. dy banka 
deri tani kanë ofruar këtë shërbim për klientë të veçantë (kryesisht bizneset) 
për kryerjen e transfertave, pagesave të ndryshme etj.. gjatë këtij viti edhe 
disa banka të tjera kanë planifikuar ofrimin e këtij shërbimi.

Viti 2004 Viti 2005 gusht 2006
Karta cash 26,736 173,161.00 220,657.00
Karta debiti 6,552 50,066.00 70,176.00
Karta krediti 806 2,550.00 4,245.00
Karta parapaguara 136.00 169.00
Shuma 34,094 225,913.00 295,247.00

aTM 93 205.00 266.00
Terminale EF/Pos 155 779.00 1,073.00

4. Zgjerimi i rrjetit dhe pranisë së shërbimeve, nëpërmjet zyrave bankare.

Në vitin 2005, sistemi bankar vazhdoi zgjerimin e shpejtë të rrjetit të tij 
brenda territorit të republikës së Shqipërisë. gjatë këtij viti u hapën më shumë 
se 50 degë dhe agjenci përgjatë gjithë territorit të vendit, por pjesa më e 
madhe e tyre ishte në qytetin e Tiranës. Një numër i konsiderueshëm degësh 

Tabelë �. Numri i kartave 
dhe ATM/POS.
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dhe agjencish janë hapur në rrethe të vogla të vendit, si dhe në qyteza të 
vogla, çka është një tregues se një pjesë gjithnjë e më e madhe e popullatës 
po mbulohet me shërbime bankare.

degë dhe agjenci të reja kanë hapur pothuajse të gjitha bankat, por edhe 
këtë vit ashtu si dhe në vitin 2004, bie në sy rritja me 29 degë dhe agjenci të 
bankave të vogla (grupi g1). Kjo lidhet kryesisht me rritjen agresive të numrit 
të degëve të Bankës Popullore, e cila gjatë vitit 2005 hapi 15 degë të reja në 
territorin e vendit, por edhe të disa bankave të tjera të këtij grupi, të cilat pas 
mjaft kohe pasiviteti pësuan një gjallërim dhe kryen hapjen e disa degëve dhe 
agjencive të reja.

Numri i punonjësve edhe për vitin 2005 pësoi një rritje të konsiderueshme 
prej 24 për qind, nga një rritje prej 26 për qind në vitin 2004. Kjo rritje e 
ndjeshme e numrit të punonjësve lidhet kryesisht me rritjen e rrjetit të sistemit 
bankar, por edhe me rritjen e aktivitetit të bankave, çka kërkon një ndarje 
më të mirë të punëve dhe një strukturë organizative më të plotë. Në fund të 
vitit 2005, në sistemin bankar shqiptar ishin të punësuar 3,479 persona, nga 
2,816 persona një vit më parë. 

Në dallim me një vit më parë, në vitin 2005 numri i punonjësve për një njësi 
bankare ka pësuar një rënie. Kështu, në vitin 2005 bankat kanë 13.9 punonjës 
për njësi bankare, nga 15 që kishin në vitin 2004. Kjo rënie ka ardhur si pasojë 
e rritjes së numrit të degëve dhe agjencive me një ritëm më të lartë sesa rritja 
e numrit të punonjësve. Një pjesë e konsiderueshme e degëve dhe agjencive 
të hapura kanë qenë në zona me pak popullatë dhe si rrjedhojë, dhe numri i 
punonjësve në këto degë e agjenci të reja ka qenë i vogël.

Një rritje të konsiderueshme kanë patur punonjësit e kredisë, kjo për shkak 
të rritjes së konsiderueshme që ka patur kredidhënia gjatë vitit 2005 dhe 
e planeve për një rritje të mëtejshme në periudhat në vazhdim. Në shumë 
banka është vënë re një ristrukturim i departamenteve të kredive, duke patur 
si qëllim një ndarje më të qartë të detyrave dhe përgjegjësive.

rritja e numrit të bankave, të degëve dhe agjencive të tyre, si dhe e numrit 
të punonjësve kanë bërë që të përmirësohet ndjeshëm mbulimi i popullatës. 
Kështu, kemi patur një rënie të ndjeshme të numrit të banorëve për bankë, 
njësi bankare si dhe të numrit të banorëve për një punonjës banke.

2003 2004 2005
Numri i punonjësve 2,236 2,816 3,479
Numri i degëve,agjencive 161 188 250
Numri i punonjësve për :
bankë 149 176 217
njësi bankare 13.9 15 13.9
Numri i banorëve për* :
bankë 206,851 194,971 184,410
njësi banke 20,815 16,593 12,539
Punonjës banke 1,388 1,108 901

* Popullsia e Shqipërisë sipas INSTAT ishte �,�02,777 banorë në vitin 200�, �,��9,54� banorë 
në vitin 2004 dhe �,��4,982 banorë në vitin 2005.

Tabelë 2. Mbulimi me 
shërbime bankare.
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Nr. Bankat Nr. i degëve Nr. i agjencive
1 Banka raiffeisen 37 46
2 Banka Kombëtare Tregtare 22 9
3 Banka e Bashkuar e Shqipërisë 3 1
4 Banka Italo Shqiptare 6
5 Banka Italiane e Zhvillimit (ish-dardania) 1
6 Banka Tirana 31 4
7 dega e Bankës Kombëtare të greqisë 4 8
8 Banka Ndërkombetare Tregtare 5
9 dega e Bankës alfa 9 1
10 Banka amerikane e Shqipërisë 10 11
11 Banka ProCredit 20 1
12 dega e Bankës së Parë të Investimeve 1 1
13 Banka Emporiki 3 4
14 Banka e Kreditit të Shqipërisë 1 1
15 Banka Credins 10 4
16 Banka Popullore 29
17 Banka Union 1 3

T O T a L I 187 100

5. Zbatimi i projektit për kryqëzimin e pagesave në vlerë të vogël (aECh 
- automatic Electronic Clearing house).

Pas hyrjes në përdorim të sistemit rTgS për pagesat në shuma të mëdha, 
infrastruktura e pagesave u zgjerua edhe me sistemin e automatizuar të 
kleringut aECh, i cili mundëson zvogëlimin e ndjeshëm të kohës së procesimit 
të pagesave me vlerë të vogël, duke rritur kështu nxitjen e përdorimit të pagesave 
bankare. gjatë vitit të fundit është vënë re dhe një përmirësim në lidhje me 
teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit nga bankat e nivelit të dytë. 
Kjo është treguar në përmirësimet e bëra në programet e përdorura dhe në 
blerjen e programeve të reja nga disa banka. Këto programe mbështesin më 
mirë kërkesat e Manualit të Kontabilitetit Bankar si edhe nevojat e institucionit 
për zgjerim të veprimtarisë dhe prezantime të shërbimeve të reja, si për 
shembull e-banking.

6. rishikimi i kuadrit ligjor, që lidhet me sistemin e pagesave në vend, 
duke i drejtuar vëmendje të veçantë asaj pjese që mbështet instrumentet dhe 
aktorët e rinj të pagesave në vend.

Zhvillimet e mësipërme të teknologjisë dhe telekomunikacionit, janë 
mbështetur nga ana e Bankës së Shqipërisë me hartimin e rregullores “Për 
përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit të subjekteve 
të licencuara nga Banka e Shqipërisë”, të miratuar me vendim të Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 32, datë 3 maj 2006. Kjo rregullore do të ndihmojë jo vetëm 
për një mbikëqyrje sa më korrekte dhe të plotë të teknologjisë së informacionit 
dhe komunikimit të përdorur prej bankave, por njëkohësisht do të ndihmojë 
bankat në punën e përditshme dhe përdorimin e kësaj teknologjie, si dhe në 
masat e sigurisë që ato duhet të aplikojnë për sigurimin dhe mirëpërdorimin 
e informacionit, ruajtjen e këtij informacioni dhe sigurimin e vazhdimësisë së 
punës në rastin e ngjarjeve të jashtëzakonshme. 

Tabelë �. Treguesit e 
shtrirjes së rrjetit të bankave 
deri në fund të 9-mujorit 
2006.
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Një pikë tjetër e rëndësishme të cilës duhet t’i kushtohet më shumë vëmendje 
dhe ku vihen re mangësi, është sistemi i SWIFT-it. duhet një administrim më 
i mirë i profileve të përdoruesve, në mënyrë që të respektohen të tre hapat 
e dërgimit të mesazheve (krijimi, verifikimi dhe autorizimi), si dhe ndarja e 
detyrave të oficerëve të sigurisë (oficeri i majtë dhe i djathtë) nga detyrat e 
ndryshme operacionale në SWIFT.

është gjithashtu e nevojshme, që auditimi i brendshëm i bankës (ose edhe 
ai i jashtëm i ofruar nga kompanitë konsulente) të shtrihet, duke e përfshirë 
plotësisht edhe teknologjinë e informacionit. Ky auditim, i cili aktualisht 
kufizohet vetëm në lidhje me profilet e përdoruesve të sistemit ose të drejtat e 
aksesit që ata kanë në sistem, duke e krahasuar këtë të fundit me pozicionin e 
punës që ata kanë, duhet të përfshijë edhe çështje që lidhen me funksionalitetin 
e këtyre sistemeve, saktësinë e gjenerimit të informacionit, ndryshimet e kryera 
në sistem, sigurinë e informacionit gjatë punës dhe në transmetim (për degët 
e lidhura on-line) etj..

7. rritja e transparencës së komisioneve bankare të aplikuara për 
kreditë dhe kryerjen e pagesave dhe në mënyrë të veçantë, ulja apo heqja e 
komisioneve të brendshme apo në pagesat në ardhje është një masë tjetër që 
Banka e Shqipërisë po zbaton, në kuadrin e afrimit të publikut dhe bizneseve 
te bankat. 

duke iu referuar rënies së ndjeshme të parasë jashtë bankave ndaj parasë 
gjithsej – nga 31 për qind në vitin 2002, në 24 për qind këtë vit – si një tregues 
i rëndësishëm i ekonomisë cash, mund të thuhet se masat e mësipërme kanë 
dhënë rezultat. Megjithatë, reduktimi i ekonomisë informale mbetet faktor 
vendimtar për të kaluar në nivelet e cash-it të ekonomive më të zhvilluara, 
nën 10 për qind. Në këtë drejtim, ngritja e Byrosë së Informacionit të Kredive, 
e iniciuar disa kohë më parë nga Banka e Shqipërisë, që pritet të finalizohet 
vitin që vjen, mendojmë se do të përbëjë një kontribut të rëndësishëm në 
zvogëlimin e informalitetit të bizneseve në nivel ndërbankar. 
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FjaLa E ZëVENdëSgUVErNaTOrIT Të Parë Të 
BaNKëS Së ShQIPërISë, Z.FaTOS IBrahIMI 

Në forumin e 9-të ekonomik të Nismës së Evropës Qendrore 
hotel “Tirana International”, 23 nëntor 2006

rEFOrMaT Në SISTEMIN BaNKar, arrITjET dhE SFIdaT

Të nderuar pjesëmarrës,

do të doja të shprehja jo vetëm kënaqësinë time për pjesëmarrjen në këtë 
forum, por edhe të paraqes disa nga zhvillimet kryesore që kanë ndodhur 
në një nga fushat më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare, në sistemin 
bankar.

Në këtë diskutim do të ndalem në dy çështje kryesore.

Së pari; hapat kryesorë që ka ndjekur reforma në fushën bankare, duke 
trajtuar problematikën që lidhet me bankat tregtare dhe pa u ndalur në 
aspektet monetare.

Së dyti; cila është gjendja aktuale e sistemit bankar, disa nga problemet 
kryesore me të cilat ndeshet ai dhe që kërkojnë zgjidhje në periudhën 
afatshkurtër e afatmesme.

reforma në fushën bankare, ishte pjesë e reformave strukturore që 
ndërmorën autoritetet shqiptare pas vitit 1992 dhe që synonin, krahas 
stabilizimit makroekonomik, transformimin e ekonomisë shqiptare në një 
ekonomi tregu, nëpërmjet privatizimit të ekonomisë, krijimit të institucioneve 
financiare dhe institucioneve të mbrojtjes sociale.

Transformimi i sistemit bankar në Shqipëri ndoqi të njëjtin model ashtu si 
dhe në vendet e tjera ish-socialiste.

Etapa e parë e rëndësishme filloi me kalimin nga sistemi monobankar, 
në një sistem me dy nivele në të cilin ish-Banka e Shtetit Shqiptar, u nda 
në dy banka, me aktivitet cilësisht të dallueshëm nga njëra-tjetra. Banka 
e Shqipërisë mori funksionet tradicionale të bankave qendrore si: politika 
monetare, emisioni i monedhës, tregu i këmbimeve valutore; ndërsa Banka 
Kombëtare Tregtare, krahas me bankat e tjera, morën funksionet tradicionale 
bankare, pranimin e depozitave, dhënie kredie dhe shërbimet bankare.

Miratimi i ligjit të Bankës së Shqipërisë dhe ligjit të sistemit bankar në vitin 
1992, përbënin edhe shtratin e nevojshëm të këtij transformimi.

Vlen të theksohet, se një nga elementet thelbësore të ligjit “Për Bankën 
e Shqipërisë”, të vitit 1992 ishte dhënia e një shkalle relativisht të lartë të 
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pavarësisë së bankës qendrore, si një pavarësi ligjore, institucionale, financiare 
dhe personale. Kjo pavarësi, ka ardhur duke u thelluar vazhdimisht gjatë 
këtyre viteve, jo vetëm si pavarësi ligjore e institucionale me ndryshimet që i 
janë bërë ligjit në vitin 1996 -1997 dhe pas miratimit të Kushtetutës, por edhe 
si pavarësi në aspektin real.

Nëpërmjet ligjit të vitit 1992, varësia e Bankës Qendrore kaloi nga Qeveria 
tek Parlamenti, duke marrë njëkohësisht edhe funksionet e përcaktimit të vëllimit 
të kreditit, emisionit, përcaktimit të interesit bankar, sistemin e pagesave etj..

reforma në sistemin bankar, në atë periudhë u përqendrua në tre drejtime 
kryesore:

1. hyrja e kuadrit të ri rregullues dhe mbikëqyrës.
2. Politikat institucionale në trajtimin e huave të këqija; dhe
3. Planet lidhur me privatizimin e bankave shtetërore.

Megjithë masat e marra për transformimin e sistemit bankar deri në vitin 
1997, që kulmoi me krizën e piramidave, sistemi bankar ishte i paaftë të 
funksiononte me efektivitet për të kryer funksionin e tij të ndërmjetësimit. 
Bankat private, të cilat konsistonin në banka të vogla me kapital të huaj 
ose të përbashkët dhe pa shtrirje degësh, hezitonin të jepnin hua dhe ishin 
të fokusuara në transaksionet e këmbimeve valutore dhe në financimin e 
tregtisë.

Bankat me kapital shtetëror, ishin të angazhuara në huadhënien e 
brendshme, por ato operonin si agjenci shtetërore, me kufizime të buta në 
administrimin e fondeve dhe dështuan në zbatimin e praktikave të huadhënies, 
në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kapacitetet mbikëqyrëse, të 
Bankës Qendrore në atë periudhë, ishin gjithashtu të kufizuara. Të dhënat 
tregojnë se, niveli i huave të këqija në fund të vitit 1998 arrinte deri 60 për 
qind të totalit të portofolit të huave.

Përveç, performancës së dobët në ndërmjetësimin e kredisë, gama e 
shërbimeve të ofruara publikut ishte gjithashtu e kufizuar.

Shumë nga aktivitetet financiare në ekonomi kryheshin jashtë institucioneve 
financiare të licencuara. Infrastruktura financiare, duke përfshirë sistemin e 
pagesave të kontabilitetit dhe të kontrollit ishte gjithashtu, tepër e dobët.

Mungesa e një sistemi bankar, formal-funksionues e shoqëruar nga një 
strukturë e pamjaftueshme e rregullimit dhe e mbikëqyrjes, kontribuoi në 
lulëzimin e skemave piramidale. Ngjarjet e vitit 1997 shërbyen si element 
nxitës për reforma më të thella në sektorin bankar. 

Qeveria e asaj kohe në bashkëpunim me Komunitetin Ndërkombëtar dhe 
Bankën e Shqipërisë, afirmuan angazhimin për implementimin e një programi 
të plotë reformash të nevojshme për sektorin bankar. angazhimi i autoriteteve 
shtetërore për realizimin e një programi të plotë të reformave strukturore në 
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sektorin bankar, shërbeu si instrument për rikthimin e besimit të publikut ndaj 
institucioneve financiare.

Programi i asaj periudhe u fokusua në katër objektiva kryesorë: 

• përmirësimi i strukturës ligjore e rregullative; 
• ndërtimi i institucioneve të shëndosha e të besueshme;
• forcimi i infrastrukturës financiare;
• likuidimi ose privatizimi i bankave shtetërore 

Krahas miratimit të ligjeve të reja për Bankën e Shqipërisë, sistemin bankar, 
ligjit të falimentimit, si dhe ligjit për transaksionet e sigurta, me rëndësi ishte 
programi për ndryshimin e shpejtë të pronësisë së bankave me kapital 
shtetëror, i cili çoi në likuidimin e BTa-së dhe krijimin e aTK-së. Bilancet e tyre 
u pastruan dhe bankat u përgatitën për privatizimin. BKT-ja u rikapitalizua dhe 
u privatizua në vitin 2000. gjatë vitit 2004, përfundoi procesi i privatizimit 
të Bankës së Kursimeve që u ble nga raiffeisen International Bank holding, 
duke shënuar kështu dhe kalimin e 94 për qind të kapitalit bankar në pronësi 
private.

aktualisht, sistemi bankar shqiptar përbëhet nga 
17 banka, 14 prej të cilave janë me kapital të huaj. 
Origjina e kapitalit është e larmishme nga vende 
si: greqia, Italia, austria, gjermania, Shtetet e 
Bashkuara të amerikës etj..

Pasi përfundoi procesi i privatizimit të ish-Bankës 
së Kursimeve dhe në muajin gusht u transferuan 
100 për qind të aksioneve të kapitalit tek raiffeisen 
International Bank holding ag, struktura e pronësisë 
së kapitalit gjatë kësaj periudhe, evidentoi ndryshime 
të ndjeshme, ku pesha e “kapitalit vendas shtetëror” 
llogaritet 6 për qind nga 32.1 për qind në fundin 
e vitit 2003 dhe pesha e “kapitalit vendas” 12.75 
nga 35.15 për qind, në të njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar.

Vitet e fundit, përmirësimi i klimës për zhvillimin 
e biznesit dhe të ekonomisë, privatizimi i Bankës së Kursimeve nga Banka 
raiffeisen dhe stabiliteti makroekonomik si dhe niveli i ulët i inflacionit, kanë 
bërë që sistemi bankar në tërësi të përjetojë një zhvillim të shpejtë. Kështu 
mund të përmendim:

• gjatë vitit 2005 dhe në vazhdim janë shënuar zhvillime të 
konsiderueshme. Sistemi u orientua më tepër drejt aktivitetit kreditues. 
Ky i fundit përbën 26 për qind të portofolit nga 16 për qind në të njëjtën 
periudhë të vitit të mëparshëm. Po këtë vit, teprica e kredisë së sistemit 
bankar shënoi rritje me 57.6 miliardë lekë** ose 82 për qind, nga 
19.3 miliardë lekë ose 38 për qind për vitin e mëparshëm. Ndërkohë, 
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ritmi i konsiderueshëm rritës i tepricës së kredisë në krahasim me 
fundvitin 2004 është reflektuar edhe në ndryshimin e strukturës së 
kredisë sipas afatit. Nga analiza rezulton se, kredia afatshkurtër ka 
ruajtur të njëjtin ritëm rritjeje, ndërsa dallohet një zhvendosje e kredisë 
afatmesme në kredi afatgjatë, sidomos kur krahasimi bëhet me fundin 
e vitit 2004. aktivet e sistemit bankar për nëntëmujorin e vitit 2006, 
shënuan rritje me 71 miliardë lekë ose 14 për qind më shumë se fundi 
i vitit 2005, duke ruajtur afërsisht të njëjtin ritëm rritjeje me vitin e 
kaluar. Tendenca në rënie e kontributit të bankave të mëdha në rritjen 
e sistemit, tregon për reduktim të përqendrimit të aktivitetit bankar 
në tërësi. Ndërkohë, ecuria e aktiveve të sistemit bankar në vite, por 
sidomos gjatë vitit 2005 në raport me treguesin e PPB-së, tregon për 
rritje të thellësisë së ndërmjetësimit të sistemit bankar. raporti në fjalë 
llogaritet rreth 59.3 për qind për fundin e vitit 2005, ndaj rreth 52 për 
qind në fund të vitit 2004 dhe 60.4 për qind në fund të nëntëmujorit 
2006.

Tabelë �. Tregues të sistemit bankar në vite.
Treguesit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 9M/2006
Numri i bankave (nga të cilat me kapital të huaj) 13 (12) 13 (12) 13 (12) 15(13) 16(14) 17(14) 17(14)
aktivet totale të sistemit bankar (fundi i vitit) 270,851 318,457 339,333 373,635 426,440 496,561 567,743 
Totali i kredisë (fundi i vitit)  28,213  28,277  38,941  50,824  70,148  127,056  171,484 
depozitat totale (fundi i vitit)  233,087  277,818  289,006  331,426  375,843  432,960  489,693 
Kapitali total 18254 18760 21620  21,985  25,949  26,993  39,883 
raporti i kredisë ndaj PBB-së (%) 5.3 4.8 6 7.3 8.9  15  » 18 
raporti i totalit të depozitave ndaj PBB-së (%) 43.9 47.1 45.8  48  48  52  » 56 

Tabelë 2. Tregues të sistemit bankar në vite.

Treguesit në % dhjetor-
00

dhjetor-
01

dhjetor-
02

dhjetor-
03

dhjetor-
04

dhjetor-
05

9M/
06

Mjaftueshmeria e kapitalit  41.80  35.30  31.60  28.51  21.63  18.60  18.27 
Kreditë e këqija minus provigjonet përmbi kapitalin  2.00  5.80  4.80  3.94  3.80  3.64  6.29 
Kreditë e këqija përmbi totalin e kredive  42.90  6.90  5.60  4.65  4.20  2.33  3.20 
rOa  2.10  1.50  1.20  1.24  1.28  1.40  1.28 
rOE  21.10  21.60  19.10  19.53  21.10  22.24 19.17 
Të ardhurat nga interesat kundrejt të ardhurave bruto  67.70  83.70  87.00  89.63  80.32 83.97 95.58 
aktivet likuide përmbi totalin e aktiveve  80.40  81.30  77.90  73.57  71.10  62.62 58.73 

• Krahasuar me fundin e vitit 2004, sistemi bankar shfaqet me një nivel 
fitimi që ka ardhur në rritje, në masën 6.1 miliardë lekë. Kthimi mbi 
kapitalin (rOE) rezultoi në nivelin 22.24 për qind, në fund të vitit 
2005 dhe 19.2 për qind në fund të nëntëmujorit 2006, ndërkohë që 
cilësia e kreditit e shprehur si raport mes kredisë me probleme (neto) 
dhe totalit të portofolit të kredisë është vetëm në nivelin 2.3 për qind, 
nga 4.2 për qind në fund të vitit 2004. Megjithatë, është ende shpejt 
për të gjykuar mbi cilësinë e kredive, sepse kreditë janë ende të reja 
dhe cilësia e tyre mbetet për t’u monitoruar me kujdes.

• Viti 2005 shënoi vlerën 33 miliardë lekë të kapitalit aksioner të sistemit 
ose rreth 7 miliardë lekë më të lartë krahasuar me vitin 2004, si edhe 
nivelin 19 për qind të treguesit të mjaftueshmërisë së kapitalit ose rreth 
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3 pikë përqindje më të ulët, krahasuar me të njëjtën periudhë. Ndërsa 
për nëntëmujorin e vitit 2006 këta tregues janë përkatësisht: kapitali 
aksioner i sistemit bankar arriti vlerën e 39.8 miliardë lekëve, duke u 
rritur me 6.8 miliardë lekë krahasuar me fundvitin 2005-ës, si edhe 
nivelin 18.3 për qind të treguesit të mjaftueshmërisë së kapitalit ose 
0.3 pikë përqindje më ulët, krahasuar me të njëjtën periudhë.

• Një zhvillim tjetër i mirëpritur i sistemit bankar i takon shërbimit të 
klientelës, i cili nëpërmjet terminaleve elektronike është shoqëruar 
natyrshëm edhe me rritjen e numrit të kartave elektronike në qarkullim. 
Tashmë bankat ofrojnë karta debiti dhe krediti në bashkëpunim me 
kompanitë ndërkombëtare Visa dhe MasterCard, dinners Club. Nëntë  
banka ofrojnë shërbimin e aTM-ve dhe numri  i këtyre të fundit, në 
fund të muajit dhjetor të vitit 2005 ishte 205, ndërsa në gusht të këtij 
viti ky numër ka arritur në 266, ndërkohë që numri i pikave të shitjes 
ka arritur në 1073, i kartave të debitit në rreth 70,176 dhe i kartave 
të kreditit në 4,245.

• Pa dyshim, një aspekt i rëndësishëm mbetet zgjerimi dhe fuqizimi i 
mëtejshëm i sistemit bankar. Zgjerimi gjeografik i mbulimit të territorit 
me biznes bankar, rritja e konkurrencës, prezantimi i shumë produkteve 
të reja pa harruar edhe zhvillime të tjera të kohëve të fundit, përbëjnë 
një argument më shumë në rolin vital që ka pasur dhe do të vazhdojë 
të ketë sistemi bankar në të ardhmen. harta e mbulimit të vendit 
me biznes bankar u zgjerua më tej, duke përfshirë rajone të reja të 
pambuluara më parë. Në vitin 2004 u hapën 30 degë dhe agjenci të 
reja, ndërsa në vitin 2005 numri i tyre ishte 48, duke bërë që numri 
total i degëve në fund të vitit 2005 të arrijë në 127 dhe ai i agjencive 
në 113.

• Zhvillimet pozitive në sektorin bankar si edhe rritja e numrit të degëve 
e agjencive, kanë sjellë një rritje të konsiderueshme të numrit të 
punonjësve. Kështu në fund të vitit 2004, në sistemin bankar shqiptar 
ishin të punësuar 3491 persona, nga 2816 persona që figuronin një 
vit më parë. Kjo përbën një rritje prej 24 për qind në vit dhe shpreh 
qartë përparësinë që po i japin bankat rritjes së kapaciteteve njerëzore, 
si një kusht i domosdoshëm për rritjen e aktivitetit në të ardhmen.

• Këto zhvillime tregojnë për një përmirësim të perceptimit jo vetëm 
nga bankat por dhe të bizneseve si edhe individëve për ambientin 
investues në Shqipëri, inkurajuar edhe nga një mjedis makroekonomik 
i qëndrueshëm. Ndërsa, rritja vjetore e numrit të punonjësve që 
punojnë në industrinë bankare me rreth 24 për qind ndaj 26 për qind 
të një viti më parë, është rrjedhojë logjike e zhvillimeve pozitive në 
sektorin bankar.

Në këto zhvillime një rol të rëndësishëm ka luajtur dhe Banka e Shqipërisë, 
në drejtim të krijimit të një klime të favorshme për zhvillimin e biznesit e të 
ekonomisë. Këtu mund të përmendim se:

• Politika monetare e ndjekur vitet e fundit, ka synuar në vazhdimësi uljen 
e normave të interesit me një ndryshim të lehtë gjatë vitit 2006, duke 
synuar mbajtjen nën kontroll të nivelit të inflacionit. Kjo ka ndikuar në 
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krijimin e një klime të qëndrueshme biznesi ku vendimet dhe planet e 
biznesit nuk rrezikohen nga pasiguria e erozionit inflacionist.

• Prej pothuajse një periudhe disavjeçare, Banka e Shqipërisë ka 
qenë e angazhuar me të gjitha kapacitetet e saj për krijimin e një 
infrastrukture pagesash bashkëkohore me qëllim që, sistemi bankar të 
jetë më pranë dhe i hapur në marrëdhëniet me klientelën. Kështu, pas 
vënies në funksionim të sistemit të pagesave në vlerë të madhe dhe 
atij në vlerë të vogël, tashmë synohet krijimi i regjistrit të kredive. Pas 
përfundimit të sistemit të kryqëzimit të pagesave në vlerë të vogël është 
krijuar një mundësi më shumë jo vetëm për sistemin bankar, por edhe 
për biznesin e shërbimeve me natyrë periodike, për të rritur eficiencën 
e tij ekonomike. 

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

Me gjithë zhvillimet pozitive mbetet ende shumë për t’u bërë. Shkalla e 
ndërmjetësimit financiar vazhdon të jetë relativisht e ulët. 

disa sektorë të ekonomisë si bujqësia, ende vazhdojnë të kreditohen pak 
ose aspak. Kontributi i kreditit bankar në investime prodhuese është ende 
i ulët dhe për më tepër, duke konsideruar peshën e lartë që zë kredia në 
mbështetje të aktivitetit tregtar, mund të dilet në konkluzionin se pjesa më 
e madhe e kredisë shkon për financimin e importeve. Po kështu, shkalla e 
përdorimit të sistemit bankar nuk është në parametrat që kërkohet dhe për më 
tepër, shkalla e përdorimit të cash-it vazhdon të jetë e lartë. 

gjatë këtij viti është punuar dhe për të bërë përmirësimet në ligjin ekzistues 
“Për bankat në republikën e Shqipërisë”. Këto përmirësime po diktohen nga 
nevoja e adoptimit të direktivave evropiane në këtë fushë, si dhe të parimeve 
të Baselit për një mbikëqyrje efektive. Krahasuar me ligjin ekzistues, projekti 
i ri synon të jetë më i plotë, më i saktë në disa elemente të tij, duke pranuar 
koncepte të reja në përputhje me direktivën evropiane 83/349 dhe direktiva 
të tjera të rëndësishme. Parashikohen ndryshime në mënyrën e licencimit 
të veprimtarive sipas nivelit të kapitalit, në mbikëqyrjen e konsoliduar etj.. 
është menduar që mjaft dispozita të futen në ligj përsa i takon administrimit 
të rrezikut, gjë e cila deri tani është mbuluar me anë të disa rregulloreve. 
Projekti, për të cilin është marrë edhe asistencë nga institucionet financiare 
ndërkombëtare i është nënshtruar një faze diskutimi të gjerë me industrinë 
bankare dhe aktualisht ndodhet për miratim në Kuvend.

Në përfundim do të thosha se:

Si rezultat i reformave të ndërmarra, sistemi bankar shqiptar, si pjesa 
më dinamike e sistemit financiar ka shënuar progres të vazhdueshëm gjatë 
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viteve të fundit. Ky progres është fryt i vizioneve të qarta dhe i seriozitetit 
me të cilin e kanë trajtuar autoritetet shqiptare reformimin e sektorit bankar, 
i bashkëpunimit të frytshëm që kanë patur këto autoritete me institucionet 
financiare ndërkombëtare si: FMN e BB për hartimin e strategjive afatmesme 
e më tej, për zhvillimin e këtij sektori si një sektor jetik i ekonomisë së tregut si 
dhe i sfidave të shumta me të cilat ai është ndeshur gjatë këtyre viteve.

Pra, sistemi bankar shqiptar paraqitet i sigurtë, i shëndoshë, në një proces 
reformimi e konsolidimi të vazhdueshëm duke kaluar në një fazë cilësisht 
të re, e cila do t’i ofrojë biznesit dhe klientelës së bankave një shërbim 
bankar modern, që synon arritjen e niveleve dhe të standardeve të bankave 
perëndimore.

ShëNIM
** Ndërsa teprica e kredisë në lekë është rritur me �7.5 miliardë lekë ose �28 për qind, ajo në 
valutë shënon rritje me 40.� miliardë lekë ose 7� për qind.
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FjaLa E ZëVENdëSgUVErNaTOrIT Të Parë Të 
BaNKëS Së ShQIPërISë, Z.FaTOS IBrahIMI 

Në Tryezën e rrumbullakët “Inflacioni i Shënjestruar 2”
hotel “Tirana International”, 7-8 dhjetor 2006 

Zonja dhe Zotërinj, 

është një kënaqësi për mua t’ju uroj mirëseardhjen në Tiranë, në këtë tryezë 
të rrumbullakët mbi inflacionin e shënjestruar. Ky takim është një vazhdim i 
Forumit të hapur, që u mbajt në dhjetor të vitit të shkuar. Sot dhe nesër, ne do 
të diskutojmë mbi punën që banka qendrore ka bërë që nga Forumi i hapur. 
Shpresojmë të kemi diskutime të thella së bashku dhe të përcaktojmë një listë 
me çështje për axhendën tonë të inflacionit të shënjestruar për vitin 2007, 
mundësisht edhe për vitin 2008. 

jam shumë i kënaqur që i uroj mirëseardhjen të ftuarve tanë të huaj. Me 
disa prej jush jemi takuar edhe më parë këtu në Tiranë, gjatë Forumit të 
hapur. disa të tjerë bashkohen me ne sot për herë të parë. ju vini këtu me 
përvojën tuaj nga banka të tjera qendrore evropiane (Kroacia, republika 
Çeke, Frankfurti, Finlanda, hungaria, Mbretëria e Bashkuar dhe Turqia), nga 
institucionet kryesore ndërkombëtare (FMN, Komisioni Evropian) dhe së fundi 
por jo më pak të rëndësishëm nga bota akademike. Pas të ftuarve tanë të 
huaj, i uroj një mirëseardhje të ngrohtë edhe të ftuarve tanë nga institucionet 
e tjera në Tiranë. 

 
Nga Banka e Shqipërisë, rreth 30 specialistë do të marrin pjesë aktivisht 

në diskutim gjatë këtyre dy ditëve. disa prej tyre do të prezantojnë materialet 
tona të diskutimit dhe të tjerët do të marrin pjesë në diskutim me të ftuarit tanë. 
drejtuesit e Bankës së Shqipërisë do të shkëmbejnë ide me ju mbi vazhdimin e 
këtyre projekteve në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme.     

guvernatori ynë, z. ardian Fullani do të bashkohet me ne sot më vonë ose 
nesër. 

Në mënyrë metaforike, do t’i skicoja këto dy ditë si më poshtë. Sot do të 
fillojmë të notojmë në një oqean të trazuar. Megjithëse i trazuar, ju do të 
dalloni dy shkolla peshqish. Shkolla e parë përbëhet nga punonjësit e Bankës 
së Shqipërisë. Ndërsa, shkolla e dytë përbëhet nga të ftuarit tanë. Peshqit 
e shkollës së parë mund të notojnë, le të themi “egërsisht”, por së bashku. 
Ndryshimet mes tyre do të bëhen më të dukshme gjatë këtyre ditëve: peshqit 
e ndryshëm kanë karakteristika të ndryshme dhe disa notojnë cekët e të tjerë 
notojnë thellë. disa edhe mund të arrijnë fundin e oqeanit. Të dyja shkollat 
do të notojnë veças, por diskutimi do t’i bëjë të shkojnë në të njëjtin drejtim. 
Në fund të ditës së nesërme ju mund të mos i dalloni më ndryshimet ndërmjet 
tyre. E të shpresojmë që të gjithë peshqit do të lëvizin drejt ujërave më të 
kthjellta. 
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Për sa i përket përmbajtjes, sot do të përqendrohemi mbi rrugën që 
po ndjek Banka e Shqipërisë për inflacionin e shënjestruar, modelimin 
makroekonometrik, parashikimin e inflacionit dhe strategjinë e komunikimit. 
Banka e Shqipërisë mund të notojë gjerë e gjatë më vete. Megjithatë, ajo po 
kërkon konfirmim mbi drejtimin dhe nivelin e thellësisë.       

Nesër, futet në lojë marrëdhënia me institucionet e tjera këtu në Shqipëri. 
Banka e Shqipërisë po kërkon një mënyrë për të: (1) përmirësuar strukturën 
statistikore për Shqipërinë (2) shndërruar raportin e saj të Politikës Monetare 
në një raport Inflacioni (3) koordinuar çështjet me Ministrinë e Financave dhe 
(4) identifikuar kufijtë ligjorë për inflacionin e shënjestruar.

 
Zonja dhe Zotërinj, ju uroj të keni diskutime të frytshme gjatë këtyre dy 

ditëve. 

Siç e thashë edhe më lart, ne kërkojmë konfirmim për të kuptuar nëse po 
ecim në rrugën e drejtë për ta çuar Bankën e Shqipërisë drejt standardeve të 
larta të bankave qendrore. ashtu siç e kërkon edhe natyra njerëzore kudo, ne 
na pëlqen të marrim fjalë të mira. Krahas konfirmimit, ju lutemi të na jepni 
pikëpamjet tuaja të sinqerta. Megjithatë, gjatë Tryezës së rrumbullakët ne do 
të kemi nevojë për vërejtjet tuaja kritike, për të bërë përmirësime të mëtejshme 
të proceseve të përditshme të Bankës së Shqipërisë.  

Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. 
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ShKUrTIME:

BB – Banka Botërore;

BPM5 – Manuali i Bilancit të Pagesave, Edicioni i pestë

COICOP – Klasifikimi i Konsumit Individual Sipas Qëllimit

dQaF – Kuadri për Vlerësimin e Cilësisë së të Dhënave

dMFaS (debt Management and Financial analysis System) – Sistemi i 

administrimit të borxhit dhe i analizave financiare. Përdoret nga Ministria 

e Financave

FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar

FSaP – Programi për Vlerësimin e Sektorit Financiar

gddS – Sistemi i Përgjithshëm i Shpërndarjes së të Dhënave

gFS 1986 – Statistikat fiskale të Qeverisë, FMN, �986

gFSM 2001 – Manuali i Statistikave Fiskale të Qeverisë, FMN, 200�

hBS (households budget Survey) – Anketa e Buxhetit të Familjeve

IÇK – Indeksi i Çmimit të Konsumatorit

IÇP – Indeksi i Çmimit të Prodhuesit

ISWgNa – Intersekretariati i Grupit të Punës për Llogaritë Kombëtare

ITrS (International Transaction reporting System) – Sistemi Raportues i 

Transaksioneve Ndërkombëtare 

MFSM 2000 – Manuali i Statistikave Monetare dhe Financiare, FMN, 

2000

NaCE rev. 1 – Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike, Rishikimi �

PBB – Produkti i Brendshëm Bruto

PNI – Pozicioni Ndërkombëtar i Investimeve

rOSC – Raporti mbi Përmbushjen e Standardeve dhe Kodeve

SddS – Standardi Special për Shpërndarjen e të Dhënave

SNa 93 – Sistemi i Llogarive Kombëtare, �99�

SBS (Structural Bussines Survey) – Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve

dMFaS (debt Management and Financial analysis System) – Sistemi i 

administrimit të borxhit dhe i analizave financiare. Përdoret nga Ministria 

e Financave

MBI gjETjET E MISIONIT rOSC Për ShPërNdarjEN E 
Të dhëNaVE STaTISTIKOrE MarS – PrILL 2006*
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aBSTraKT

Materiali në vijim jep në mënyrë të përmbledhur gjetjet e Misionit ROSC për 
shpërndarjen e të dhënave statistikore, i cili vizitoi Shqipërinë gjatë periudhës 
mars – prill 2006. Misioni vlerësoi pozitivisht progresin e bërë në prodhimin 
dhe shpërndarjen e statistikave kombëtare që prej vitit 2000. Gjetjet e misionit 
dhe rekomandimet e lëna për përmirësimin e kuadrit statistikor në Shqipëri, 
përbëjnë tashmë pjesën kryesore të planeve të ardhshme për zhvillim të tre 
agjencive statistikore kryesore në vend: INSTAT, Bankës së Shqipërisë dhe 
Ministrisë së Financave.

hyrjE

Misioni rOSC për shpërndarjen e të dhënave vizitoi për herë të dytë 
Shqipërinë gjatë periudhës mars – prill 2006. Vlerësimi i zhvillimit të proceseve 
statistikore në Shqipëri, identifikimi i problemeve dhe marrja e masave 
në kohën e duhur, i paraprinë njërit prej projekteve më të rëndësishme 
të statistikave kombëtare: anëtarësimit në projektin e SddS. Ky material 
prezanton në mënyrë të përmbledhur gjetjet dhe rekomandimet e Misionit për 
5 kategoritë kryesore të statistikave makroekonomike: statistikat e sektorit të 
jashtëm, llogaritë kombëtare, statistikat e çmimeve, statistikat monetare dhe 
statistikat fiskale të qeverisë. 

Fillimisht materiali përmban një informacion mbi rOSC dhe rëndësinë e 
tij në zhvillimin e tregut financiar të një vendi, duke u përqendruar në rOSC 
për shpërndarjen e të dhënave. gjithashtu, në këtë pjesë jepet një shpjegim 
mbi metodën e vlerësimit (Kuadrin e Vlerësimit të Cilësisë së të dhënave- 
dQaF) dhe kriteret që vlerësohen. Në pjesën e dytë të materialit jepen gjetjet 
e Misionit për secilën nga kategoritë e të dhënave sipas strukturës së dQaF. 
Në pjesën e tretë, jepen masat e marra nga të tre agjencitë statistikore në vend 
(INSTaT, Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë) për përmbushjen e 
rekomandimeve të Misionit. 

rOSC dhE rëNdëSIa E TIj

roli i standardeve ndërkombëtare në forcimin e arkitekturës financiare 
është parë si një nevojë në rritje nga komuniteti ndërkombëtar. Në një mjedis 
ku tregjet e kapitalit janë të integruara, krizat financiare në vend mund të 
përhapen shumë shpejt dhe të rrezikojnë stabilitetin financiar ndërkombëtar. 
Si rrjedhim, krijimi i një minimumi standardesh ndërkombëtare shihet si një “e 
mirë” publike prej të cilës përfitojnë si sistemet ndërkombëtare ashtu dhe ato 
kombëtare. Në nivel ndërkombëtar, këto standarde rrisin transparencën dhe 
mundësojnë mbikëqyrjen e shumanshme të sistemeve kombëtare, krijojnë 
mundësinë e identifikimit të dobësive që potencialisht mund të çojnë në një 
destabilitet ekonomik dhe financiar, si dhe rrisin eficiencën e tregut. Në nivel 
kombëtar, standardet ndërkombëtare sigurojnë një kriter për identifikimin e 
problemeve, si dhe shërbejnë për orientimin e reformave. 
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Për të arritur këta objektiva, përmbushja e standardeve duhet vlerësuar në 
kontekstin e strategjisë së përgjithshme të zhvillimit të vendit dhe në përputhje me 
kushtet e tij. Në këtë kontekst, FMN dhe BB qysh prej vitit 1999, kanë ndërmarrë 
një iniciativë për vlerësimin e bashkësisë së rregullave në të cilët implementohen 
politikat ekonomike në vende të caktuara, duke i krahasuar me praktikat më të 
mira ndërkombëtare. Këto rregulla e praktika, të quajtura kode dhe standarde 
vlerësohen si të rëndësishme për zhvillimin dhe stabilitetin e sektorit financiar 
e të sektorit privat, dhe përmblidhen në disa module të quajtura rOSC1 - 
raporte mbi përmbushjen e standardeve dhe kodeve -, nën përgjegjësinë e 
FMN, BB ose në projekte të përbashkëta të tyre. FMN përgjigjet për vlerësimin 
e standardeve në fushën e shpërndarjes së të dhënave dhe transparencës. 
Modulet për sektorin financiar (transparenca e politikës monetare dhe fiskale, 
mbikëqyrja bankare, rregullimi i tregjeve të letrave me vlerë, sistemi i pagesave 
dhe sigurimi i depozitave) ndërmerren nën përgjegjësinë e përbashkët të BB dhe 
FMN në programin e vlerësimit të sektorit financiar2 (FSaP). BB ka përgjegjësinë 
në 3 fusha të tjera të mbuluara nga rOSC, drejtimi i korporatave, auditimi e 
kontabiliteti dhe të drejtat e kreditorëve.

Nëpërmjet nxitjes për adoptimin e standardeve ndërkombëtare, kjo iniciativë 
synon të arrijë 3 objektiva të ndërmjetëm: së pari, të ndihmojë vendet të 
forcojnë institucionet e tyre ekonomike; së dyti, të ndihmojë FMN dhe BB për 
të vlerësuar më mirë nevojat dhe rreziqet e një vendi; dhe së treti, të informojë 
pjesëmarrësit e tregut dhe të rrisë eficiencën e tij.

Vlerësimi nga misionet e rOSC kryesisht është aplikuar në vendet në 
zhvillim të tregut financiar dhe vendet e zhvilluara, ndërkohë që pjesëmarrja 
nga vendet në zhvillim ka qenë më e ulët. rreth 90 për qind e vendeve të 
zhvilluara dhe vendeve me tregje financiare në zhvillim, kanë patur të pakën një 
vlerësim të misioneve rOSC. Testet empirike tregojnë që vendet pjesëmarrëse 
përgjithësisht, janë ato vende që synojnë të jenë më transparente dhe të 
forcojnë institucionet e tyre. rreth 75 për qind e vlerësimeve rOSC të kryera 
janë publikuar, ndërkohë që pjesa më e madhe e vendeve që e publikojnë 
vlerësimin janë vendet e zhvilluara. 

Për vlerësimin e efektivitetit të rOSC, ka patur disa studime empirike, kryesisht 
me autorësinë e specialistëve të Fondit, të cilat shtrojnë hipotezën se vlerësimi 
i rOSC, publikimi i rOSC dhe anëtarësimi në projektet e standardeve të të 
dhënave (gddS dhe SddS) sjellin përparësi në uljen e kostove të huamarrjes, 
përmirësimin e klasifikimit për vendin dhe rrisin eficiencën e tregut. Pavarësisht 
prej kufizimeve që këto studime kanë për arsye të vëllimit të vogël të zgjedhjes, 
serive kohore të shkurtra etj., ato tregojnë se në përgjithësi, pjesëmarrja në 
këto projekte sjell disa avantazhe për vendet. Katër prej këtyre studimeve 
tregojnë që identifikimi i problemeve dhe ndjekja e reformave të propozuara, 
sidomos në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe transparencës së politikave, 
përmirëson klasifikimin dhe treguesit e performancës së tregut. 

FMN dhe BB kanë zhvilluar metodologji tepër të detajuara për vlerësimin e 
standardeve, të cilat janë në proces të vazhdueshëm rishikimi. Për shembull, 
në fushën e shpërndarjes së të dhënave FMN përdor dQaF3, i cili në thelb 
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është një metodologji për vlerësimin e të dhënave statistikore, që mbulon 
tërë ciklin e prodhimit të tyre, që lidhet drejtpërsëdrejti me lehtësinë e 
përdorimit dhe garantimin e integritetit të të dhënave si dhe me cilësinë 
e tyre. Këto metodologji mund të përdoren dhe nga vetë vendet, për të 
vlerësuar përmbushjen e standardeve në fusha të caktuara. Përgjithësisht, 
vetëvlerësimi i vendeve duke përdorur metodologjitë e rOSC, ndërmjet 
vendeve me tregjet financiare në zhvillim, ka patur impaktin më të madh në 
fushat e transparencës së politikave, infrastrukturës financiare dhe ligjeve e 
praktikave që sigurojnë integritetin e tregut. Një vlerësim i tillë është bërë 
mbi shpërndarjen e statistikave të prodhuara në Bankën e Shqipërisë në vitin 
2005 nga departamenti i Statistikës4 dhe ka mundësuar përmirësimin e disa 
praktikave përpara vlerësimit të rOSC.

Në vijim të materialit do të shpjegojmë shkurtimisht metodologjinë e 
vlerësimit që përdor rOSC për shpërndarjen e të dhënave – dQaF, dhe në 
pjesën e dytë të këtij materiali do të paraqesim, në mënyrë të përmbledhur, 
vlerësimin e misionit rOSC për të dhënat statistikore në Shqipëri.

dQaF është një metodologji për vlerësimin e cilësisë së të dhënave që 
bashkon praktikat dhe metodologjitë më të mira ndërkombëtare, duke përfshirë 
“Parimet Kryesore të Kombeve të Bashkuara për Statistikat Zyrtare”5 dhe 
projektet e SddS dhe gddS. Që prej vitit 1997, kjo metodologji ka qenë në një 
ndryshim të vazhdueshëm, si produkt i konsultimeve me statisticienë të vendeve 
të ndryshme, ekspertë nga organizata ndërkombëtare, ekspertë të FMN dhe 
përdorues të të dhënave statistikore jashtë FMN. Për të zhvilluar metodologjinë 
e vlerësimit të cilësisë, fillimisht lindi nevoja e qartësimit të dimensioneve të 
të dhënave statistikore që lidhen me cilësinë. Edhe pse cilësia e të dhënave 
statistikore shpesh nënkupton saktësinë e tyre, sot ekziston një konsensus i 
përgjithshëm që cilësia e të dhënave është një koncept shumëdimensional. 
Sipas dQaF, janë pesë dimensione të cilat përkufizojnë cilësinë e të dhënave: 
garantimi i integritetit të të dhënave, metodologjia e përshtatshme, saktësia 
dhe besueshmëria, dobishmëria e të dhënave dhe e drejta e përdorimit të 
të dhënave. Për secilin prej këtyre pesë dimensioneve, dQaF detajohet në 
karakteristika të monitorueshme, që mund të përdoren në vlerësimin e cilësisë. 
gjithashtu dQaF, specifikon se duhet të ekzistojnë disa parakushte të cilësisë 
– një mjedis mbështetës për statistikat, përputhje të burimeve me kërkesat e 
programeve statistikore dhe orientimi ndaj cilësisë në statistika. Për secilën 
nga këto karakteristika, dQaF përmban një pohim normativ, i cili përshkruan 
standardet ndërkombëtare dhe vlerësimi kryhet duke i krahasuar këto të fundit 
me praktikat e vendit. dQaF i vlerëson praktikat sipas katër “notave”: 

• në përputhje me standardet; 
• përgjithësisht në përputhje me standardet; 
• përgjithësisht në mospërputhje me standardet; dhe 
• në mospërputhje me standardet. 

Një gjë e tillë e bën vlerësimin të jetë lehtësisht i lexueshëm edhe nga 
një auditor jo teknik, evidenton më qartë prioritetet për përmirësim si dhe 
mundëson krahasimin e praktikave ndërmjet vendeve të ndryshme. 
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Në mënyrë të përmbledhur dimensionet dhe karakteristikat përbërëse jepen në 
tabelën 1. Në seksionin 2 të materialit paraqiten vlerësimet për secilën nga këto 
pika, për statistikat zyrtare të vlerësuara nga misioni rOSC. Në kolonën e parë të 
tabelës janë paraqitur pesë dimensionet e cilësisë së të dhënave, së bashku me 
parakushtet e cilësisë (në tabelë të renditura nga 0 në 5). Në kolonën e dytë të 
tabelës paraqiten elementet përbërëse të çdo dimensioni dhe në kolonën e tretë, 
kriteret sipas të cilave vlerësohet plotësimi i secilit prej tyre. Elementeve të kolonës së 
dytë do t’i referohemi në seksionin 2, të grupuar sipas dimensioneve përkatëse. 

Tabelë �. Dimensionet e DQAF dhe elementet përbërëse.
dimensionet Elementet e dimensioneve Kriteret

0. Parakushtet 
e cilësisë.

0.1. Ekzistenca e një mjedisi 
ligjor dhe institucional që 
mbështet statistikat.

Ligji shprehet në mënyrë të qartë mbi përgjegjësinë për mbledhjen, 
përpunimin dhe shpërndarjen e një kategorie të dhënash. 

Koordinimi dhe shkëmbimi i të dhënave ndërmjet agjencive 
që prodhojnë të dhënat, duhet të jenë të përshtatshme.

Të dhënat individuale të raportuara duhet të jenë konfidenciale 
dhe të përdoren vetëm për qëllime statistikore.

raportimi statistikor nga subjektet duhet mbështetur nga një 
mandat ligjor ose nga masa të tjera që nxisin përgjigjen. 

0.2. Burimet duhet të 
jenë të mjaftueshme për 
plotësimin e nevojave të 
programeve statistikore. 

Burimet njerëzore duhet të jenë në nivelin e duhur për të 
përmbushur detyrat në përputhje me programet statistikore.

Niveli i teknologjisë duhet të jetë i mjaftueshëm për të 
përmbushur detyrat në përputhje me programet statistikore. 

Financimi për kompilimin e statistikave duhet të jetë i mjaftueshëm 
për të përmbushur detyrat në përputhje më programet statistikore.

duhet të ekzistojnë mekanizma për të mundësuar 
një përdorim sa me eficient të burimeve.

0.3. Monitorimi i dobishmërisë 
së të dhënave statistikore.

agjencia statistikore duhet të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme 
dobishmërinë praktike të informacionit statistikor.

0.4. Cilësia e informacionit 
statistikor në themel të procesit.

1. garantimi 
i integritetit të 
të dhënave.

1.1. Profesionalizmi.

Statistikat duhet të prodhohen në mënyrë të paanshme.

Përzgjedhja e burimeve dhe e teknikave statistikore duhet 
të bazohet vetëm në konsiderata statistikore.

agjencia statistikore duhet të ketë mundësi të reagojë ndaj 
keqinterpretimit të të dhënave dhe keqpërdorimit të tyre.

1.2. Transparenca e 
proceseve statistikore.

Kushtet dhe termat në të cilat të dhënat statistikore mblidhen, 
përpunohen dhe u shpërndahen përdoruesve, duhet të publikohen.

Përdoruesit duhet të njoftohen paraprakisht nëse ka njësi qeveritare 
që kanë të drejta përdorimi të të dhënave para publikimit të tyre.

agjencia statistikore duhet të identifikojë të dhënat statistikore 
që prodhon dhe shpërndan, në mënyrë që publiku të ketë 
të qartë se për çfarë mban përgjegjësi kjo agjenci.

Ndryshimet kryesore në metodologji, në burimin e 
të dhënave dhe në teknikat statistikore.

1.3. Standardet e etikës- 
politikat dhe praktikat janë të 
udhëhequra nga standardet etike 

Në agjencinë statistikore ekzistojnë standarde etike, 
zbatimi i të cilave monitorohet rregullisht.

Standardet e etikës njihen nga drejtuesit dhe 
punonjësit e agjencisë statistikore.
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2. Metodologjia.

2.1. Konceptet dhe përkufizimet.
Për çdo kategori të dhënash, FMN ka një standard reference 
si për shembull MSMF, 2000 për statistikat monetare dhe 
financiare etj.. Elementet e metodologjisë vlerësohen duke 
krahasuar praktikat ekzistuese me manualet e referencës.

2.2. Mbulimi.

2.3. Klasifikimi/sektorizimi.

2.4. Bazat e regjistrimit.

3. Besueshmëria 
dhe korrektësia.

3.1. Burimi i të dhënave.

Burimet e informacionit statistikor duhet të përzgjidhen 
mbi bazën e programeve gjithëpërfshirëse, të cilat 
marrin parasysh kushtet specifike të vendit. 

Burimet e të dhënave duhet të mundësojnë kompilimin e statistikave 
që u përgjigjen kërkesave metodologjike për mbulimin, klasifikimin, 
sektorizimin dhe vlerësimin e mjeteve dhe detyrimeve. 

Informacioni i kërkuar si input për statistikat duhet të raportohet në kohë, 
në mënyrë të tillë që të lejojë kompilimin në kohë të treguesve statistikorë.

3.2. Vlerësimi i burimit 
të të dhënave.

Të dhënat që raportohen nga subjektet raportuese duhet të 
kontrollohen në mënyrë të vazhdueshme dhe rezultatet e këtij kontrolli 
duhet të shërbejnë për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve.

3.3. Teknikat statistikore .

3.4. Vlerësimi i të dhënave 
të ndërmjetme dhe 
produktit statistikor.

3.5. Studimet e rishikimit 
të të dhënave.

4. dobishmëria.

4.1. Frekuenca dhe vonesa 
nga data e referencës. Frekuenca (e ndryshme për kategori të ndryshme të dhënash).

4.2. Integriteti. Vonesa e publikimit të statistikave nga data e referencës 
(e ndryshme për kategori të ndryshme të dhënash).

4.3. Ekzistenca e një politike 
për rishikimin e të dhënave 
si dhe publikimi i saj.

Treguesit statistikorë duhet të kenë integritet ndërmjet tyre.

Treguesit statistikorë duhet të kenë integritet si seri kohore 
(me një kohëzgjatje prej të paktën pesë vjetësh).

5. Lehtësia e 
përdorimit.

5.1. Lehtësia e përdorimit 
të të dhënave 

Prezantimi i statstikave duhet të mundësojë përdorimin e tyre me lehtësi.

Mjetet e shpërndarjes duhet të jenë të përshtatshme 
(në letër, në faqen e internetit etj.).

Statistikat duhen shpërndarë sipas një kalendari të publikuar paraprakisht.

Statistikat u duhen shpërndarë të gjithë përdoruesve në të njëjtën kohë.

5.2. Lehtësia e përdorimit 
të metodologjisë së 
informacionit (metadatat).

dokumentacioni mbi konceptet, mbulimin, klasifikimin metodat 
e regjistrimit, burimet e informacionit dhe teknikat statistikore 
duhet të publikohet. gjithashtu dhe devijimet nga standardet 
e pranuara gjerësisht, duhet të evidentohen veçmas.

Niveli i detajimit të treguesve statistikorë duhet 
t’i përshtatet nevojave të përdoruesve.

5.3. Ndihma ndaj përdoruesve.
Për çdo kategori të dhënash, duhen vendosur persona 
kontakti përgjegjës, si dhe duhet të ekzistojnë katalogë 
publikimesh për përdoruesit e statistikave. 
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gjETjET E MISIONIT rOSC MarS- PrILL 2006 Për 
STaTISTIKaT ShQIPTarE 

Misioni rOSC për cilësinë e të dhënave që vizitoi Shqipërinë në vitin 
1999, publikuar nga Fondi në vitin 2000, përveç vlerësimeve pozitive, la një 
sërë detyrash duke përfshirë ndërtimin e një sistemi të llogarive kombëtare, 
përmirësimin e kuadrit ligjor dhe mbulimin e aktiviteteve ekonomike sidomos 
për statistikat e sektorit real dhe atij të jashtëm, si dhe përdorimin eficient 
të burimeve të informacionit. Në mars – prill 2006, një tjetër mision rOSC 
për të dhënat vizitoi Shqipërinë, për të vlerësuar progresin e bërë në lidhje 
me këto kategori të dhënash: llogaritë kombëtare, indeksin e çmimit të 
konsumatorit, indeksin e çmimit të prodhuesit, statistikat fiskale të qeverisë, 
statistikat monetare dhe statistikat e sektorit të jashtëm6. agjencitë statistikore 
përgjegjëse për shpërndarjen e këtyre kategorive të të dhënave – Instituti i 
Statistikës (INSTaT), Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë, u vlerësuan 
gjithashtu në lidhje me parakushtet e cilësisë dhe garantimin e integritetit të të 
dhënave. Në vijim jepen në mënyrë të përmbledhur vlerësimet e Misionit për 
secilin nga dimensionet e të dhënave. 

0. ParaKUShTET E CILëSISë Së Të dhëNaVE 

0.1. Përgjegjësia institucionale për kompilimin dhe shpërndarjen e 
kategorive të të dhënave të mbuluara nga rOSC, përkufizohet 
qartësisht në kuadrin ligjor dhe praktikat e punës së INSTaT, Ministrisë 
së Financave dhe Bankës së Shqipërisë. 

• Ligji i ri “Mbi statistikat zyrtare” Nr. 9180, i cili qëndron në bazë 
të funksionimit të INSTaT, përcakton INSTaT si një njësi qeveritare 
të pavarur nën mbikëqyrjen e Këshillit të Statistikave, i cili para vitit 
2004 ka patur vetëm funksion këshillues. Ky ligj shprehet qartë mbi 
përgjegjësinë e INSTaT për mbledhjen, përpunimin dhe shpërndarjen 
e statistikave zyrtare. Ligji gjithashtu, shprehet në mënyrë eksplicite 
mbi konfidencialitetin e raportimeve nga subjekte individuale si dhe 
për detyrimin që këto subjekte kanë ndaj INSTaT.

• departamenti i Makroekonomisë në Ministrinë e Financave ka si 
detyrë kompilimin e statistikave fiskale të qeverisë dhe shpërndarjen e 
buletineve mujore dhe tremujore të statistikave fiskale. Ligji i Buxhetit 
Organik, Nr. 8379, datë 29.07.1998, autorizon Ministrinë e Financave 
të specifikojë kërkesat raportuese për institucionet buxhetore, fondet 
buxhetore dhe jobuxhetore si dhe për qeverinë lokale.

• Banka e Shqipërisë, nga tradita është përgjegjëse për kompilimin dhe 
shpërndarjen e statistikave monetare edhe pse ligji “Mbi Bankën e 
Shqipërisë” nuk shprehet në mënyrë eksplicite për një gjë të tillë. Banka 
e Shqipërisë është e vetmja agjenci statistikore që kryen këtë funksion 
dhe ligji i jep asaj të drejtën për të formuluar kërkesat raportuese 
nga bankat e nivelit të dytë, personat juridikë dhe fizikë. Megjithatë, 
ligji nuk shprehet qartë mbi rastet e mosraportimit nga subjektet. 
Konfidencialiteti i të dhënave të raportuara në praktikë garantohet 
nga procedurat e punës, megjithatë ligji shprehet se këto të dhëna 
mund t’i jepen autoriteteve të taksave. Misioni vlerëson se ekzistenca 
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e kësaj mundësie në ligj, potencialisht mund të ulë konfidencën e 
subjekteve raportuese në përdorimin e raportimeve nga Banka e 
Shqipërisë. gjithashtu, perceptimi i kësaj mundësie të lejuar nga ligji, 
i ul publikut besimin në statistikat zyrtare.

 
Misioni vlerëson se ka vend për përmirësim përsa i përket shkëmbimit 

të informacionit ndërmjet agjencive dhe kushteve në të cilat raportojnë 
subjektet. Shkëmbimi i informacionit kryhet nëpërmjet memorandumeve të 
bashkëpunimit midis institucioneve, një pjesë e të cilave për momentin është 
në proces draftimi. Përsa i përket rregullimit të fluksit të informacionit, Misioni 
rekomandoi implementimin e raportimit elektronik për bankat dhe institucionet 
e tjera financiare, gjë që do të përshpejtonte procesin e kompilimit të 
statistikave monetare dhe bilancit të pagesave, dhe do të lejonte një përdorim 
më eficient të burimeve. Një tjetër rekomandim është konceptimi i një baze të 
dhënash për mbajtjen dhe kompilimin e informacionit statistikor për statistikat 
monetare dhe financiare, dhe për statistikat e bilancit të pagesave.

0.2. Burimet në agjencitë statistikore janë të pamjaftueshme për të kryer me 
cilësi proceset ekzistuese dhe për të realizuar planet e këtyre agjencive 
në lidhje me projektet që ato kanë7.

• Misioni vlerëson se në INSTaT burimet njerëzore, kushtet e 
punës, teknologjia e informacionit dhe burimet financiare janë të 
pamjaftueshme për të përmbushur objektivat e këtij institucioni.

• Në Ministrinë e Financave, burimet njerëzore janë të papërshtatshme për 
të vënë në funksionim programet statistikore të tashme dhe të planifikuara, 
të cilat janë të nevojshme për monitorimin e politikës fiskale.

• Në Bankën e Shqipërisë burimet njerëzore në Bilancin e Pagesave 
janë të pamjaftueshme, ndërkohë që për statistikat monetare, janë të 
mjaftueshme vetëm për t’iu përgjigjur përgjegjësive ekzistuese. Kështu, 
Misioni vlerëson se është e nevojshme të rritet numri i punonjësve të 
statistikës për nevoja të kompilimit të statistikave të tjera financiare, 
si llogaria e flukseve të fondeve, kompilimi i flukseve financiare për 
statistikat monetare dhe për plane të tjera afatshkurtra dhe afatmesme 
të sektorit. Krahas rritjes së numrit të punonjësve të statistikave, Misioni 
rekomandon rritjen e mbështetjes nga teknologjia e informacionit dhe 
zhvillimin e bazave të të dhënave të integruara, për të rritur më tej 
eficiencën e proceseve statistikore në Bankën e Shqipërisë.

0.3. Monitorimi i dobishmërisë së të dhënave.
Të treja institucionet monitorojnë rregullisht nevojat e përdoruesve 

nëpërmjet seminareve, pyetësorëve dhe takimeve periodike ndërmjet 
agjencive statistikore dhe organizatave ndërkombëtare. Kërkesat e veçanta të 
përdoruesve, përbëjnë një tjetër burim informacioni që shërben për zgjerimin 
apo modifikimin e treguesve statistikorë të publikuar.

0.4.  Cilësia e informacionit statistikor.
Të treja agjencitë statistikore tregojnë interes për cilësinë e statistikave. 

Ekzistojnë praktika të rregullta për monitorimin e cilësisë, duke përfshirë 
vetëvlerësimin (dQaF të ndërmarrë nga departamenti i Statistikës së Bankës 
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së Shqipërisë), monitorimin e programeve të punës lidhur me statistikat si 
dhe takimet periodike me subjektet raportuese për të qartësuar kërkesat e 
raportimit.

1. garaNTIMI I INTEgrITETIT Të Të dhëNaVE

1.1. Profesionalizmi. 
• Në INSTaT profesionalizmi dhe paanshmëria e statistikave zyrtare 

garantohet nga ligji “Mbi statistikat zyrtare”, i cili në mënyrë specifike 
shprehet se nuk duhet të ketë asnjë ndërhyrje nga qeveria apo ndonjë 
institucion tjetër. Ligji gjithashtu, përcakton rolin dhe përgjegjësinë e 
Këshillit të Statistikës dhe drejtorit të Përgjithshëm të INSTaT. Këshilli i 
Statistikës propozon emërimin e drejtorit të Përgjithshëm, i cili miratohet 
nga Kryeministri dhe Këshilli i Ministrave. Personeli i INSTaT, i cili 
gëzon statusin e nëpunësit civil, emërohet në bazë të kualifikimeve dhe 
INSTaT nxit pjesëmarrjen e stafit në seminare dhe aktivitete kërkimore, 
që rrisin aftësitë profesionale. Zgjedhja e burimeve të informacionit, e 
teknikave statistikore dhe e praktikave të shpërndarjes së të dhënave, 
mbështeten vetëm në konsiderata statistikore. Organet qeveritare 
nuk kanë të drejta përdorimi paraprake mbi të dhënat statistikore, 
para publikimit të tyre. Personeli i INSTaT ka për detyrë t’i përgjigjet 
keqinterpretimit dhe keqpërdorimit të statistikave, si dhe organizon e 
nxit përdorimin e drejtë të tyre nëpërmjet seminareve me përdoruesit 
dhe shpjegimit të treguesve.

• Ligji “Për buxhetin organik” siguron pavarësinë e personelit të Ministrisë 
së Financave në kryerjen e funksioneve kontabile dhe statistikore. Ky ligj 
gjithashtu, i jep Ministrisë së Financave pavarësinë për të përzgjedhur 
burimet dhe metodat e raportimit, të cilat janë publikuar në faqen e 
internetit të kësaj ministrie. Ministria e Financave monitoron rregullisht 
përdorimin e statistikave të saj në media. Zëdhënësi i Kryeministrit 
mund të komentojë interpretimin e gabuar të të dhënave kur kjo shihet 
e arsyeshme.

• Ligji “Mbi Bankën e Shqipërisë” garanton pavarësinë e Bankës 
së Shqipërisë. Në fushën e statistikave, ligji i jep të drejtën Bankës 
të përkufizojë procedurat dhe metodologjitë për kompilimin dhe 
shpërndarjen e statistikave monetare dhe të Bilancit të Pagesave, 
në përputhje me standardet ndërkombëtare. rekrutimi dhe ecuria 
e karrierës e personelit të Bankës së Shqipërisë, bëhen mbi bazën 
e kompetencës profesionale si dhe ofrohen mundësi trajnimi dhe 
zhvillimi profesional. Zgjedhja e metodologjisë statistikore bëhet vetëm 
bazuar mbi konsiderata statistikore. Banka e Shqipërisë komenton mbi 
përdorimin e statistikave të saj në publik dhe është aktive në zhvillimin e 
një kulture për statistikat nëpërmjet një programi trajnues për mediat.

1.2. Transparenca.
Termat dhe kushtet në të cilat kompilohen statistikat u bëhen publike 

përdoruesve nga të tre institucionet. Ndryshimet kryesore në metodologji 
publikohen paraprakisht dhe janë të disponueshme në faqet e internetit të 
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secilës agjenci statistikore. Të gjithë përdoruesit kanë të drejta përdorimi të 
njëkohshme, për të gjitha kategoritë e të dhënave. 

1.3.  Standardet e etikës.
Sjellja e personelit në të tre agjencitë statistikore udhëhiqet nga ligji “Mbi 

statusin e nëpunësit civil” (INSTaT dhe Ministria e Financave) dhe kodet e 
etikës, të miratuara nga secila agjenci. Stafi trajnohet për njohjen e etikës së 
institucionit dhe në vlerësimet periodike për performancën e stafit, ndjekja e 
etikës është një nga pikat e vlerësimit.

2. METOdOLOgjIa

2.1.  Konceptet dhe përkufizimet.
Elementet e vlerësimit të treguesve statistikorë për çdo kategori të dhënash, 

vlerësohen duke u bazuar mbi SNa 93, NaCE rev. 1, COICOP dhe manualet 
përkatëse të FMN: MFSM 2000, gFSM 2001, BPM5. Për të gjitha kategoritë 
statistikore, përveç statistikave fiskale të qeverisë, konceptet dhe përkufizimet e 
përdoruara vlerësohen në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. 
Për statistikat fiskale, konceptet dhe përkufizimet ndjekin gFS 1986 dhe nuk 
është realizuar ende kalimi në metodologjinë e re.

2.2.  Mbulimi.
Misioni vlerësoi që mbulimi është në përputhje me standardet ndërkombëtare 

për indeksin e çmimit të prodhimit, për statistikat fiskale, për statistikat 
monetare dhe për statistikat e bilancit të pagesave. 

Për llogaritë kombëtare, INSTaT nuk prodhon të gjitha llogaritë e duhura 
për të përmbushur kërkesat minimale të vendosura nga Intersekretariati 
i grupit të Punës për Llogaritë Kombëtare8. Kështu, llogaritë kombëtare 
aktualisht përfshijnë vetëm llogaritjen vjetore të vlerës së shtuar, PBB-në në 
çmime korente dhe konstante, sipas 25 grupe aktivitetesh dhe komponentët e 
shpenzimeve të PBB-së me çmime korente dhe konstante. 

Për indeksin e çmimit të konsumatorit mbulimi u vlerësua përgjithësisht në 
përputhje me standardet. Megjithatë, hBS (anketa e Buxhetit të Familjeve) ekzistuese 
mbulon vetëm zonat urbane, që zënë vetëm 45 për qind të ekonomive familjare. 
hBS që tashmë është filluar nga INSTaT, do të përfshijë dhe zonat rurale.

 
2.3. Klasifikimi/ sektorizimi.
Misioni vlerëson se praktikat e klasifikimit dhe sektorizimit të të dhënave 

në të gjitha kategoritë, janë në përputhje me standardet ndërkombëtare 
(manualet përkatëse për çdo kategori të dhënash).

2.4.  Bazat e regjistrimit.
Bazat e regjistrimit të statistikave vlerësohen si përgjithësisht në përputhje 

me standardet, megjithatë Misioni vëren se ka disa devijime në statistikat e 
indeksit të çmimeve të konsumit, llogaritë kombëtare, statistikat monetare dhe 
statistikat e bilancit të pagesave. 
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• Në llogaritë kombëtare ky devijim ka të bëjë kryesisht me trajtimin e 
TVSh-së të pazbritshme në konsumin e ndërmjetëm dhe regjistrimin e 
llogarive të qeverisë mbi baza arke9.

• Në indeksin e çmimit të konsumit shmangia nga standardi ka të bëjë 
me mospërfshirjen e çmimeve të mallrave të rishitur dhe peshave 
përkatëse.

• Në statistikat monetare devijimi ka të bëjë me kontabilizimin e llogarive 
të shoqërive të kursim-kreditit në baza arke (ndërkohë që kërkohet në 
baza rrjedhëse) dhe trajtimin e letrave me vlerë, të cilat mbahen për 
një afat të gjatë nga bankat. Në kërkesat ekzistuese për raportim këto 
instrumente raportohen me çmimin e tyre të blerjes, në përputhje me 
manualin e kontabilitetit bankar, ndërkohë që për efekte të statistikave 
monetare kërkohet regjistrimi i tyre me vlerën e tregut.

• Në statistikat e bilancit të pagesave, shmangia ka të bëjë me regjistrimin 
e interesave të borxhit publik mbi baza rrjedhëse. 

3. BESUEShMërIa dhE KOrrEKTëSIa

Ky dimension ka të bëjë me burimin e të dhënave dhe vlerësimin periodik 
të tyre. Ndër të gjitha dimensionet e tjera Misioni vlerëson pikërisht mungesën 
e burimeve, si më problematikun për statistikat shqiptare, në krahasim me 
dimensionet e tjera.

3.1.  Burimet e të dhënave.
Misioni vlerëson si plotësisht në përputhje me standardet, burimet e të 

dhënave për statistikat monetare; përgjithësisht në përputhje me standardet, 
burimet e të dhënave për statistikat e IÇK, IÇP dhe statistikat fiskale; dhe 
përgjithësisht në mospërputhje me standardet, burimet e të dhënave për 
statistikat e bilancit të pagesave.

• Për llogaritë kombëtare, burimet e të dhënave kanë një sërë kufizimesh 
ndër të cilat renditen dizenjimi i papërshtatshëm i pyetësorëve (SBS), 
mbulimi i pjesshëm i territorit të Shqipërisë (hBS), frekuenca e ulët 
e vrojtimeve, mospërfshirja e ekonomisë joformale dhe vonesat në 
raportim.

• Për indeksin e çmimeve të konsumit, Misioni vlerëson se metodologjia 
e ndjekur për hBS është në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare, por subjektet që nuk përgjigjen në anketë nuk 
zëvendësohen. Një gjë e tillë sjell një shmangie në ulje të IÇK-së, duke 
qenë se përgjithësisht subjektet që i shmangen raportimit janë ato me 
të ardhura më të larta.

• Për IÇP-në burimet e të dhënave nuk sigurojnë raportimin në kohën 
e duhur të informacionit. Çmimet mblidhen një herë në tremujor për 
çdo muaj, duke shkaktuar vonesa në shpërndarjen e IÇP-së për muajt 
e parë të tremujorit. gjithashtu, peshat e përdorura janë derivuar 
nga SBS e vitit 1998 dhe ndërmarrjet që kanë pushuar së ushtruari 
veprimtarinë nuk janë zëvendësuar.

• Problemi i burimeve të të dhënave për statistikat fiskale lidhet me të 
dhënat për projekte të financuara nga grante të huaja, të cilat nuk 
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kalojnë nga Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
• Në lidhje me statistikat e bilancit të pagesave burimet e të dhënave, 

ndonëse në kohën e duhur, janë të bazuara në vrojtime jo të shpeshta 
dhe/ose jo të plota, duke përfshirë këtu ato të kostove të transportit, 
të sigurimit, rregullimet e të dhënave të importeve për kontrabandën, 
shpenzimet udhëtarëve të kryera brenda dhe jashtë vendit, dërgesat 
nga emigrantët, investimet të huaja direkte e ato të portofolit dhe 
kreditë tregtare. grantet e dërguara nga jashtë për qeveritë rajonale 
dhe lokale gjithashtu, kanë mangësi në raportim.

3.2.  Vlerësimi i burimit të të dhënave.
Vlerësimi i burimit të të dhënave ka të bëjë me vlerësimin rutinë të vrojtimeve, 

gabimit të zgjedhjes, mbulimin, mosraportimin etj., dhe përdorimin e këtij 
informacioni për të udhëhequr më tej proceset statistikore. Misioni vlerëson si 
plotësisht në përputhje me standardet llogaritë kombëtare, statistikat fiskale 
dhe statistikat e bilancit të pagesave, ndërkohë që vlerëson përgjithësisht në 
përputhje me standardet IÇK, IÇP dhe statistikat monetare. Më konkretisht, 
problemet e identifikuara janë:

• Për IÇK, çmimet e mbledhura edhe pse kontrollohen për vlerat shumë 
të ndryshme nga të tjerat, por mbledhja e informacionit nga anketuesit 
nuk kontrollohet.

• Për IÇP vërejtjet janë të njëjta me ato të IÇK.
• Për statistikat monetare ekzistojnë procese kontrolli mbi burimin 

e informacionit si për shembull, kontrolli i raportimeve në bazë të 
“Manualit të kritereve të kontrollit”, por këto zakonisht marrin kohë 
dhe shkaktojnë vonesa në tërë procesin e prodhimit të statistikave, 
meqenëse kryhen akoma kryesisht në mënyrë manuale. 

3.3.  Teknikat statistikore.
Në kompilimin e treguesve statistikorë, teknikat statistikore duhet t’i 

përshtaten burimeve të të dhënave. gjithashtu, proceset statistikore si 
rregullimet dhe transformimet e të dhënave dhe analiza statistikore duhet të 
bazohen mbi teknika të përshtatshme. Në lidhje me këtë element, Misioni 
vlerëson si në përputhje me standardin, vetëm statistikat fiskale ndërkohë 
që vlerëson si përgjithësisht në përputhje me standardin statistikat e IÇK, 
IÇP, statistikat e bilancit të pagesave dhe statistikat monetare. Teknikat 
statistikore të përdorura në llogaritë kombëtare, vlerësohen si përgjithësisht 
në mospërputhje me standardin. Më konkretisht, problemet e identifikuara 
janë:

• Në llogaritë kombëtare vlerësimi i vlerës së shtuar nga aktivitetet e 
paregjistruara, sidomos për sektorin e ndërtimit, kufizohet nga të 
dhëna tepër të kufizuara të faktorit të punës në prodhim. Vlerësimi 
i komponentëve të shpenzimeve gjithashtu, bazohet në supozime të 
dobëta dhe rezultatet nuk kontrollohen duke përdorur burime të tjera 
informacioni.

• Për IÇK, peshat e përdorura janë të vitit 2000 dhe, duke marrë në 
konsideratë ndryshimet e shpejta në konsumin real të familjeve, peshat 
e përdoruara janë larg realitetit.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

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

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

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

• I njëjti problem është dhe për IÇP, ku peshat e përdorura janë të vitit 
1998. Misioni rekomandon ndryshimin e peshave për vitin 2005 dhe 
hartimin e një programi për ndryshimin e bazës së indeksit, të paktën 
çdo gjashtë vjet.

• Për statistikat monetare, Misioni propozoi ndryshimin e praktikës kur 
të dhënat e një subjekti vijnë pas afatit të caktuar. Në praktikën e 
mëparshme nëse kishte vonesa në raportim të një banke, treguesit 
statistikorë nuk kompiloheshin deri në ardhjen e këtij raportimi. Misioni 
rekomandon shpërndarjen e treguesve paraprakë, të cilët llogariten 
duke përdorur raportet e periudhës që ekzistojnë dhe raportet e një 
periudhe më parë të subjektit që nuk ka raportuar. Treguesit paraprakë 
identifikohen si të tillë në publikimet e Bankës së Shqipërisë.

• Për statistikat e bilancit të pagesave, sistemi aktual i kompilimit bazohet 
në një bazë teknologjike, që janë skedarët e excel-it dhe mundësia 
e gabimit është e madhe. Të ardhurat nga emigrantët vlerësohen si 
pjesë e transaksioneve të paidentifikuara në bilancin e pagesave. 
gjithashtu, Misioni rekomandon rivlerësimin e ndarjes së të ardhurave 
nga emigrantët duke dalluar të ardhurat nga puna sezonale dhe ato 
të emigrantëve, që kanë qendrën e tyre të rezidencës në një ekonomi 
tjetër.

3.4.  Vlerësimi i produkteve të ndërmjetme dhe i produktit statistikor.
Ky element nënkupton vlerësimin e rezultateve të ndërmjetme, duke marrë 

parasysh informacione të tjera shtesë, përveç atyre që përdoren në procesin 
e kompilimit dhe studimin e shmangieve që mund të rezultojnë. Për këtë, 
kërkohet që të bëhet një analizë statistikore e rezultateve të ndërmjetme dhe 
produktit përfundimtar, për të parë nëse gjetjet janë në përputhje me gjetjet nga 
analizat statistikore të treguesve të tjerë. Misioni vlerëson se ky proces është në 
përputhje me standardet për statistikat e IÇK, statistikat fiskale dhe statistikat 
monetare, ndërkohë që llogaritë kombëtare, IÇP dhe statistikat e bilancit të 
pagesave vlerësohen si përgjithësisht, në përputhje me standardet.

• Për llogaritë kombëtare rregullimet që i bëhen të dhënave për të 
evituar shmangiet nuk janë të detajuara mjaftueshëm (bëhen në nivel 
tepër të agreguar). Kjo vjen si pasojë e burimeve tepër të kufizuara 
të përdorura në to, por edhe nga mospërdorimi eficient i burimeve 
ekzistuese.

• Në lidhje me IÇP misioni rekomandon krahasimin e rezultateve me 
IÇK dhe indekset e tjera të çmimit që llogariten.

 3.5. Studimet mbi rishikimin e të dhënave.
Sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, rishikimi i të dhënave 

duhet të shoqërohet me studime në lidhje me efektin që kanë ndryshimet e 
metodologjive mbi vetë të dhënat, në mënyrë që përdoruesit të kuptojnë më 
mirë fenomenet në kohë. Këto studime duhet të jenë pjesë e punës rutinë 
me statistikat. Misioni vlerëson se kjo praktikë ndiqet plotësisht në statistikat 
e IÇK, IÇP, statistikat fiskale, statistikat monetare dhe statistikat e bilancit të 
pagesave. Për llogaritë kombëtare studimet mbi rishikimin kryhen ad hoc dhe 
jo sipas një programi të përcaktuar. duke qenë se kjo kategori të dhënash 
është dhe më e ndjeshmja përsa i përket rishikimeve, të cilat ndodhin dhe 
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brenda një harku kohor relativisht të madh, praktika ekzistuese vlerësohet si 
përgjithësisht në përputhje me standardet. 

4. dOBIShMërIa

Që të dhënat statistikore të jenë të dobishme për përdoruesit ato duhet 
të gëzojnë minimalisht këto kritere: të jenë të disponueshme në kohën dhe 
frekuencën e duhur, të jenë konsistente në kohë ose brenda serisë dhe 
ndërmjet njëra-tjetrës, dhe të ndjekin një politikë të parapërcaktuar rishikimi.

4.1.  Vonesa nga data e referencës dhe frekuenca.
duke qenë se Shqipëria bën pjesë në projektin gddS, Misioni vlerësoi 

praktikat në lidhje me vonesën nga data e referencës dhe frekuencën në 
lidhje me këtë standard. Siç tregohet në tabelën 2, praktikat nuk përputhen 
me standardin për llogaritë kombëtare dhe IÇP. duke qenë se Shqipëria 
ka targetuar aderimin në SddS në fund të vitit 2007, në tabelë jepen dhe 
kërkesat e këtij standardi. Praktikat ekzistuese nuk plotësojnë kërkesat e SddS 
për llogaritë kombëtare, IÇP dhe statistikat monetare. 

Kategoria e të 
dhënave

Praktika Standardi gddS Standardi SddS

Frekuenca Vonesa Frekuenca Vonesa Frekuenca Vonesa

Llogaritë kombëtare Vjetore 11 muaj Vjetore 9 muaj Tremujore 3 muaj

IÇK Mujore 8 ditë Mujore 1-2 muaj Mujore 1 muaj

IÇP Mujore 4 muaj Mujore 1-2 muaj Mujore 1 muaj

Statistikat fiskale Mujore 1 muaj Vjetore 6-9 muaj Vjetore 6 muaj

Statistikat monetare Mujore  6 javë Mujore 2-3 muaj Mujore 1 muaj

Statistikat e bilancit
të pagesave Tremujore 10 javë Vjetore 6-9 muaj Tremujore 60 ditë

4.2. Konsistenca e treguesve.
Ky element ka të bëjë me ekzistencën e procedurave që kontrollojnë 

konsistencën e të dhënave statistikore si brenda një grupi të dhënash (me 
tregues të tjerë statistikorë) ashtu dhe konsistencën si seri kohore. Misioni 
vlerëson si në përputhje më standardet, të gjitha kategoritë e të dhënave 
përveç llogarive kombëtare të cilat vlerësohen si përgjithësisht në përputhje 
me standardet. Kjo, për faktin se llogaritja e PBB-së sipas metodës së 
shpenzimeve nuk është e pavarur nga metoda e prodhimit dhe “konsistenca” 
sigurohet nëpërmjet zërave balancues në metodën e shpenzimeve. Misioni 
rekomandon vlerësimin në mënyrë të pavarur të komponentëve të PBB-së me 
metodën e shpenzimeve dhe kontrollin e konsistencës së treguesve.

4.3. Politikat e rishikimit të të dhënave.
Sipas standardeve, rishikimet e të dhënave duhet të ndjekin një kalendar 

të paracaktuar, në mënyrë që përdoruesit të dinë nëse të dhënat janë apo jo 
përfundimtare dhe të dinë se kur mund t’i disponojnë të dhënat përfundimtare. 

Tabelë 2. Krahasimi i 
praktikave të vonesës dhe 
frekuencës me standardet e 
SDDS dhe GDDS.
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Studimet dhe analizat statistikore mbi rishikimet duhet të bëhen publike së 
bashku me të dhënat. Me përjashtim të llogarive kombëtare dhe statistikave 
fiskale, praktikat ekzistuese përputhen me standardet. 

• Për llogaritë kombëtare, jo të gjitha publikimet e tregojnë qartë statusin 
e të dhënave (paraprak, të rishikuar apo përfundimtar). 

• Për statistikat fiskale, rishikimet tregohen vetëm në momentin e 
publikimit të të dhënave dhe jo përpara këtij momenti.

5. LEhTëSIa E PërdOrIMIT

Lehtësia e përdorimit ka të bëjë me lehtësinë që kanë përdoruesit për të 
kuptuar dhe përdorur të dhënat. Elementet që vlerësohen nga dQaF në 
lidhje me këtë dimension janë lehtësia e përdorimit të të dhënave, lehtësia 
e përdorimit të metadatave (informacionit mbi të dhënat) dhe ndihma që i 
ofrohet përdoruesve nga agjencia statistikore. 

5.1.  Lehtësia e përdorimit të të dhënave.
Lehtësia e përdorimit të të dhënave nënkupton shpërndarjen e të dhënave 

në një format dhe mënyrë të tillë, që përdoruesit të kenë të lehtë t’i përdorin (si 
për shembull, nëpërmjet tabelave, grafikëve etj.). gjithashtu, ajo nënkupton 
shpërndarjen e treguesve statistikorë sipas një kalendari të publikuar më 
parë nga agjencia. Misioni vlerëson në përputhje me standardet, praktikat e 
ndjekura nga të gjitha kategoritë e të dhënave, përveç llogarive kombëtare. 
Për këtë kategori të dhënash, Misioni vëren se shpërndarja e treguesve 
statistikorë nuk ndjek kalendarin e parapërcaktuar, të publikuar nga 
INSTaT. 

5.2.  Lehtësia e përdorimit të metadatave.
Standardet rekomandojnë publikimin e koncepteve, të mbulimit, të bazave 

të regjistrimit, e burimeve të të dhënave dhe e shmangieve nga standardet 
ndërkombëtare. Nivelet e detajimit të metadatave duhet t’i përshtaten 
nevojave të audiencës së synuar, pra të ketë disa mënyra për shpërndarjen 
e këtij informacioni. Misioni vlerëson si në përputhje me standardet llogaritë 
kombëtare, statistikat fiskale, statistikat monetare dhe statistikat e bilancit të 
pagesave, ndërkohë që rekomandon publikimin e metodologjisë për statistikat 
e IÇK dhe IÇP. 

5.3.  Ndihma ndaj përdoruesve.
Ndihma ndaj përdoruesve, sipas standardit nënkupton vendosjen e 

personave të kontaktit për çdo kategori të dhënash, për t’iu përgjigjur pyetjeve 
dhe kërkesave të veçanta të përdoruesve. gjithashtu, ky element nënkupton 
ekzistencën e katalogëve të publikimit të treguesve, dokumenteve mbi to 
dhe shërbimeve statistikore që ofrohen. Misioni vlerëson si në përputhje me 
standardet të gjitha kategoritë e të dhënave, përveç llogarive kombëtare. Kjo, 
për arsye se faqja e internetit të INSTaT nuk ka gjithnjë informacionin më të 
fundit mbi treguesit edhe pse format e tjera të publikimit (në letër) e kanë këtë 
informacion.
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MaSaT E Marra Nga agjENCITë STaTISTIKOrE Për 
ZBaTIMIN E rEKOMaNdIMEVE Të MISIONIT

Në përgjigje të rekomandimeve të lëna nga Misioni të treja agjencitë 
statistikore kanë marrë masat për përmirësimin e atyre praktikave, të cilat 
kishin shmangie nga standardet. Së bashku me vlerësimin e rOSC është 
publikuar dhe përgjigjja e autoriteteve shqiptare ndaj vlerësimit të rOSC, e cila 
përshkruan planet e institucioneve dhe mënyrën se si ato do të përmirësojnë 
praktikat e tyre dhe masat që tashmë janë marrë.

PërgjIgjja Ndaj rEKOMaNdIMEVE Të PërgjIThShME Të 
rOSC

 
• rritja e numrit të stafit dhe mbështetjes nga teknologjia e informacionit 

në agjencitë statistikore për të përballuar përmbushjen e programeve 
statistikore të tashme apo të planifikuara. 

Struktura e departamentit të Statistikave në Bankën e Shqipërisë do të 
rishikohet deri në tremujorin e parë të vitit 2007. Përveç angazhimeve në 
sigurimin e informacionit për nevoja të brendshme të Bankës së Shqipërisë, 
në funksionin e tij si shpërndarës i të dhënave statistikore, rritja e stafit në 
departamentin e Statistikës do të mundësojë kompilimin e të dhënave për 
flukset financiare (sektori financiar) dhe kompilimin e PNI, dhe statistikave të 
borxhit të jashtëm.

• Mbajtja e një stafi kompetent në agjencitë statistikore, kalimi i statusit të 
punonjësve të INSTaT në hierarkinë e “nëpunësit civil” dhe përmirësimi 
i kushteve të punës në të gjitha agjencitë statistikore. Zhvillimi dhe 
trajnimi i stafit në vazhdimësi.

agjencitë statistikore po vazhdojnë të punojnë për ngritjen e nivelit 
të kompetencës së personelit të statistikave. Kështu, zhvillimi i burimeve 
njerëzore në INSTaT së fundi ka përfituar nga rritja e pagave të punonjësve. 
Në Bankën e Shqipërisë, për t’iu përgjigjur nevojave të politikës për të dhëna 
të ekonomisë reale dhe fiskale, me angazhimin e Bankës për adoptimin e 
inflacionit të shënjestruar, personeli i departamentit të Statistikave është 
trajnuar për kuptimin dhe vlerësimin e statistikave të prodhuara nga agjencitë 
e tjera.

• rritja e burimeve financiare për përmirësimin e burimeve të të 
dhënave. dhënia e përparësisë për gjetjen e burimeve të të dhënave 
mbi ekonominë joformale dhe të ardhurat nga emigrantët, të cilat 
janë veçanërisht të rëndësishme për ekonominë shqiptare.

INSTaT dhe Banka e Shqipërisë po punojnë për vlerësimin e ekonomisë 
joformale në Shqipëri. Kuptimi më i mirë i strukturës dhe llojeve të transaksioneve 
do të mundësojë një vlerësim më të mirë të të ardhurave nga emigrantët. 
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• Nënshkrimi i memorandumeve të bashkëpunimit midis agjencive 
që prodhojnë të dhëna dhe përcaktimi i mënyrave të shkëmbimit të 
të dhënave (specifikimi i të dhënave, koha kur do të shpërndahen, 
përgjegjësia për këto të dhëna etj.).

INSTaT dhe Banka e Shqipërisë janë duke draftuar një memorandum 
bashkëpunimi midis tyre, i cili pritet të përfundojë së shpejti. gjithashtu, me 
krijimin e një baze të dhënash të qendërzuar në Bankën e Shqipërisë, që do 
të përmbajë një numër të madh të dhënash statistikore nga një pjesë e mirë 
e institucioneve që prodhojnë të dhëna, departamenti i Statistikës në Bankën 
e Shqipërisë po punon për përcaktimin e modaliteteve përkatëse, që do të 
përfshihen në memorandumet e bashkëpunimit me këto institucione.

• Implementimi i sistemit elektronik të raportimit për bankat dhe 
institucionet financiare të tjera, për të rritur eficiencën e prodhimit të 
statistikave monetare dhe statistikave të bilancit të pagesave. Krijimi i 
një sistemi kompilimi automatik për statistikat monetare dhe të bilancit 
të pagesave. 

Implementimi i këtij rekomandimi është përfshirë në planin strategjik të 
zhvillimit të Bankës së Shqipërisë si plan afatmesëm. Synohet që kjo detyrë të 
përmbushet deri në vitin 2007.

PërgjIgjja Ndaj rEKOMaNdIMEVE SEKTOrIaLE

LLOgarITë KOMBëTarE

• Zgjerimi dhe përmirësimi i vrojtimeve si, vrojtimi i forcës së punës dhe 
hBS, që të mbulojë të gjithë vendin. 

 Në fillim të vitit 2007, INSTaT do të kryejë një vrojtim për forcën e punës 
ndërkohë që kanë filluar përgatitjet për hBS, që do të prezantohet në 
vitin 2007. Përmirësimi i të dhënave për fuqinë punëtore është prioritet 
në kontekstin e përdorimit të këtyre të dhënave si kriter kontrolli për 
vlerësimet e llogarive kombëtare.

• Zgjerimi i mbulimit të llogarive kombëtare për të përfshirë llogarinë e 
të ardhurave, llogarinë kapitale dhe llogarive të pjesës tjetër të botës, 
siç është përfshirë në Planin Strategjik të Zhvillimit të INSTaT.

 Në kuadrin e projekteve të binjakëzimit, të financuara nga Komuniteti 
Evropian, është krijuar një plan strategjik për të vlerësuar mundësitë 
për përfshirjen e këtyre llogarive në statistikat e prodhuara nga 
INSTaT. INSTaT po zhvillon një metodologji të vlerësimit të llogarisë 
së të ardhurave, duke filluar nga vlerësimi i pagave. 

• racionalizimi i teknikave statistikore për përdorimin maksimal të 
burimeve ekzistuese të të dhënave të përdorura për metodën e 
shpenzimeve. Paraqitja e një zëri balancues që përfshin konsumin 
final të ekonomive familjare, ndryshimet e inventarëve dhe shmangiet 
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statistikore për vitet në të cilat konsumi final i ekonomive familjare nuk 
mund të vlerësohet veçmas.

INSTaT po punon për përmirësimin e metodologjisë së llogaritjes së PBB-së 
me metodën e shpenzimeve. 

• Përdorimi i më shumë burimeve të të dhënave për të kontrolluar 
saktësinë e rezultateve të ndërmjetme. 

 Bazuar mbi rekomandimet e Misionit, INSTaT do të rishikojë 
metodologjinë e vlerësimit të konsumit final të familjeve për 2003-
2004, bazuar në LSMS. gjithashtu, ekzistojnë mundësi për një 
përdorim më të mirë të anketës strukturore të ndërmarrjeve, për të 
rivlerësuar aktivitetin e sektorit të ndërtimit. 

• aplikimi i politikës së rishikimit të të dhënave në mënyrë konsistente. 
Identifikimi i statusit të të dhënave mbi PBB (për shembull: paraprake, 
të rishikuara dhe përfundimtare) në të gjitha publikimet.

 Ky rekomandim është implementuar.

• rifreskimi i kalendarit paraprak të publikimeve.
 Ky rekomandim është implementuar.

• Përmirësimi i vonesës nga data e referencës për publikimet e llogarive kombëtare 
nëpërmjet një përdorimi më të mirë të faqes së internetit të INSTaT.

 Ky rekomandim është implementuar.

INdEKSET E ÇMIMEVE Të KONSUMaTOrIT dhE PrOdhUESIT

• rifreskimi i peshave të përdorura.
 rifreskimi i peshave të IÇK do të mundësohet nga kryerja e hBS. Versioni 

aktual i IÇP përdor një bazë fikse të indeksit dhe INSTaT po punon 
për zëvendësimin e tij me një indeks zinxhir. Ky lloj indeksi mundëson 
përdorimin e peshave të ndryshme sa herë që shikohet e arsyeshme. 

 rishikimi i listës së produkteve është kryer duke përdorur anketën 
strukturore të ndërmarrjeve të vitit 2004. gjithashtu, INSTaT po punon 
për hartimin e pyetësorit të ri për kompilimin e IÇP. Ka filluar puna për 
përmirësimin e sistemit të hedhjes së të dhënave me ndihmën e stafit 
të teknologjisë së informacionit.

• Publikimi i IÇP çdo muaj.
 Publikimi i IÇP çdo muaj kërkon mbledhjen e të dhënave në bazë 

mujore. deri tani, për shkak të përdorimit të numëruesve, INSTaT i 
mbledh të dhënat pranë ndërmarrjeve një herë në muaj. rekomandimi 
do të implementohet në periudhë afatmesme.

• Kontrolli i të dhënave të raportuara nga mbledhësit e të dhënave.
 Me rishikimin e IÇP dhe IÇK, sistemi i hedhjes së çmimeve do të ketë 

kontrolle automatike mbi çmimet e raportuara.
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• Zëvendësimi i subjekteve që nuk janë përgjigjur në hBS me subjekte 
të ngjashme në IÇP dhe zëvendësimi i ndërmarrjeve që dalin nga 
biznesi.

 Në metodologjinë e hBS nuk është parashikuar zëvendësimi i subjekteve 
që nuk janë përgjigjur me subjekte të tjera të ngjashme. Në indeksin e ri të 
IÇP, zëvendësimi i ndërmarrjeve do të bëhet çdo vit në muajin dhjetor.

• Vlerësimi i rezultateve të IÇP me indekse të tjera të çmimit.
 INSTaT po punon për gjetjen e mënyrave të krahasimit midis IÇP dhe 

çmimeve të import-eksportit, IÇK etj..

• rifreskimi i metodologjisë së përdorur dhe publikimi i saj në të dyja 
gjuhët (në anglisht dhe në shqip).

 hartimi i metodologjive përkatëse është në proces.

STaTISTIKaT FISKaLE

• Përshpejtimi i punës për adoptimin e metodologjisë së gFSM 2001 
për raportimet mujore dhe tremujore.

 Sistemi i thesarit të Ministrisë së Financave (aMoFTS) është në fazë 
testimi dhe trajnimi deri në fund të vitit 2006. Ministria e Financave 
planifikon vënien në punë të këtij sistemi, në fillim të vitit 2007. Ky 
sistem do të sigurojë kalimin nga raportimi me bazë arke në raportimin 
me baza rrjedhëse, siç kërkohet nga standardet.

• Ndërtimi i një liste llogarish për nënsektorët e qeverisë sipas 
klasifikimeve të gFSM 2001 për subjektet raportuese. 

Ministria e Financave do të hartojë dhe do të publikojë listën e detajuar të 
llogarive (në 7 nivele) për qeverinë e përgjithshme në vitin 2007.

STaTISTIKaT MONETarE

• Forcimi i ligjit të Bankës së Shqipërisë për garantimin e plotë të 
konfidencës së raportimeve individuale dhe përdorimin e tyre vetëm 
për qëllime statistikore.

 departamenti juridik në Bankën e Shqipërisë ka planifikuar punën 
lidhur me draftin e ri të ligjit të Bankës. Kështu është planifikuar që ligji 
i amenduar të kalojë në Parlament në fund të vitit 2009. Ky ligj do të 
forcojë mbështetjen e ligjore për shpërndarjen e statistikave monetare 
dhe financiare, duke përshkruar në mënyrë eksplicite mandatin e 
Bankës së Shqipërisë në shpërndarjen e statistikave. Ligji gjithashtu, 
do t’i përgjigjet çështjes së konfidencialitetit të të dhënave individuale 
dhe përdorimit të tyre vetëm për qëllime statistikore.

• Implementimi i një sistemi elektronik për raportimet e bankave të nivelit 
të dytë dhe institucioneve të tjera financiare, për të rritur eficiencën e 
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kompilimit të statistikave monetare.
 Implementimi i këtij rekomandimi është përfshirë në strategjinë 

afatmesme të Bankës së Shqipërisë. Kjo detyrë pritet të realizohet deri 
në fund të vitit 2007.

• Shtimi i numrit të punonjësve, të cilët do të angazhohen në proceset 
statistikore nga departamenti i Teknologjisë së Informacionit për (1) 
dizenjimin e bazës së të dhënave SarS për një performancë më të mirë 
të tij që do të përfshijë gjenerimin automatik të statistikave monetare; 
(2) implementimin e sistemit elektronik për raportimet e bankave të 
nivelit të dytë. Shtimi i punonjësve në departamentin e Statistikës 
për kompilimin e statistikave për institucionet e tjera financiare dhe 
të dhënat mbi flukset për sektorin financiar, si rekomandohet në 
metodologjinë e Fondit (MFSM -2000).

 Struktura e departamentit të Statistikës do të rishikohet deri në 
tremujorin e parë të vitit 2007 dhe do të zgjerohet për të përfshirë ndër 
të tjera kompilimin e të dhënave mbi flukset për sektorin financiar. 
Sektori i Statistikave Financiare po punon aktualisht për një strukturë 
paraprake.

Kompilimi i flukseve financiare krahas gjendjeve, do të kërkonte informacion 
shtesë nga bankat e nivelit të dytë në lidhje me ndarjen e transaksioneve nga 
ndryshimet që rrjedhin nga lëvizjet e çmimit të tregut të letrave me vlerë, 
të mbajtura në portofolin e bankave. departamenti i Statistikës po shqyrton 
mundësinë e marrjes së këtij informacioni nga bankat e nivelit të dytë.

• rivlerësimi i letrave me vlerë afatgjata të mbajtura për investime nga 
bankat e nivelit të dytë dhe përdorimi i çmimit të tregut për to.

departamenti i Statistikës do të konsiderojë mundësinë e marrjes së këtij 
informacioni nga bankat e nivelit të dytë, ndërkohë që disponon informacionin 
e nevojshëm për këtë ndryshim nga departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave 
të Bankës së Shqipërisë.

• raportimi në baza rrjedhëse i ShKK-ve për të qenë plotësisht në 
përputhje me kërkesat e MFSM.

 Momentalisht, departamenti i Statistikës konsideron që mjetet dhe 
detyrimet e ShKK-ve nuk janë materialisht aq të rëndësishme sa të 
justifikojnë një rritje në kërkesat për raportim. Totali i mjeteve të këtij 
grupi është vetëm 0.4 për qind i totalit të mjeteve të korporatave të 
tjera depozituese

• Marrja e masave për minimizimin e gabimeve në raportimet e 
bankave të nivelit të dytë dhe shpejtimi i proceseve që kontrollojnë 
dhe korrigjojnë raportet.

 afatet e raportimit për bankat e nivelit të dytë janë shkurtuar në tetor të 
këtij viti nga 20 ditë në 15 ditë, nga fundi i muajit të referencës. afati 
do të shkurtohet më tej në 10 ditë, duke filluar që nga muaji mars i vitit 
2007. Kjo masë lejon më shumë kohë në dispozicion për kontrollin 
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dhe korrigjimin e raporteve, përpara se ato të përdoren në procesin e 
kompilimit.

• Në rast vonese të raportimeve të një subjekti, përdorimi i raportimeve 
të një muaji paraardhës dhe shpjegimi i metodës së zgjedhur (për 
përdoruesit). Të dhënat duhet të identifikohen si paraprake.

 Ky rekomandim është zbatuar.

STaTISTIKaT E BILaNCIT Të PagESaVE

• Zhvillimi i vrojtimeve më të shpeshta: në çdo tre muaj për të ardhurat 
nga emigrantët, rikryerja e vrojtimit të tregtisë së jashtme për rivlerësimin 
e koeficienteve të transportit të mallrave, kontrabandës si dhe kredisë 
tregtare.

duke qenë se të ardhurat nga emigrantët janë të rëndësishme për bilancin 
e pagesave në Shqipëri, në vitin 2007 do të kryhen disa vrojtime tremujore 
mbi familjet që marrin të ardhura nga jashtë nga të afërmit e tyre. 

Më pas, do të analizohet nëse duhen vendosur koeficientë të rinj mbi 
transportin e mallrave dhe kontrabandën që do të kryhet në kompanitë e 
mëdha tregtare. 

• Forcimi i ligjit të Bankës së Shqipërisë në lidhje me sanksionet për 
subjektet, të cilat nuk plotësojnë detyrimin ligjor për të raportuar në 
Bankën e Shqipërisë për qëllime statistikore, përfshirja e të drejtës së 
Bankës për të inspektuar llogaritë financiare të firmave dhe ndalimi i 
përdorimit të këtyre raporteve nga autoritetet tatimore.

 Statusi ligjor i Bankës në lidhje me statistikat dhe të drejtën për raportim 
do të rishikohet në një periudhë afatmesme.

• Marrja e kalendarit të shlyerjes së borxhit të jashtëm nga Ministria e 
Financave dhe regjistrimi i interesit në baza rrjedhëse.

 Sistemi dMFaS, i cili aktualisht përdoret nga Ministria e Financave për 
monitorimin e borxhit të jashtëm publik (borxhi i lëvruar pezull), nuk 
e llogarit interesin rrjedhës. Me implementimin e versionit të ri të këtij 
sistemi do të sigurohet marrja e informacionit të nevojshëm për këtë 
ndryshim.

• Marrja e raportimeve tremujore për investimet direkte në kapital, 
borxhin dhe fitimet e riinvestuara; në investimet e portofolit të pasurisë 
dhe ato të borxhit; në kredinë tregtare.

 Vrojtimi vjetor i Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me INSTaT, 
praktikisht nuk mbështetet nga kërkesa ligjore e Bankës së Shqipërisë 
për të kërkuar informacion drejtpërdrejt nga firmat private. Ky 
rekomandim do të plotësohet së bashku me përmirësimin e kuadrit 
ligjor të Bankës së Shqipërisë.
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• Vlerësimi i blerjes së tokës dhe ndërtimeve të financuara nga flukse të 
paidentifikuara të valutës së huaj.

 Banka e Shqipërisë aktualisht po zhvillon një vrojtim mbi kompanitë 
e ndërtimit dhe agjencitë e pronave të paluajtshme, për të parë se 
cila pjesë e ndërtimeve financohet nga transaksionet e paraportuara 
midis rezidentëve dhe jorezidentëve. Ky është vrojtimi i parë i këtij 
lloji në Shqipëri. rezultatet do të analizohen për të kuptuar strukturën 
dhe llojet e transaksioneve, gjë që është e nevojshme për të zhvilluar 
metoda vlerësimi për statistikat e bilancit të pagesave.

• Përmirësimi i koordinimit me INSTaT për dizenjimin e vrojtimeve, 
kryerjen e tyre dhe ndjekjen e rasteve të mungesës së përgjigjes.

 departamenti i Statistikës në Bankën e Shqipërisë dhe INSTaT po 
bashkëpunojnë për përmirësimin e cilësisë së vrojtimeve, duke filluar me 
dizenjimin e pyetësorëve dhe përmirësimin e përqindjes së përgjigjeve.

• Mbështetja e teknologjisë së informacionit për krijimin e një sistemi 
automatik kompilimi që do të shmangte punën manuale, të përfshinte 
raportimet elektronike nga bankat dhe mundësisht ITrS. 

 Implementimi i këtij rekomandimi është përfshirë si një plan afatmesëm 
në strategjinë e Bankës së Shqipërisë.

PërMBLEdhjE

Misioni rOSC për shpërndarjen e të dhënave, vëren përmirësime të 
konsiderueshme në kuadrin statistikor kombëtar që prej vitit 2000. Këto arritje 
kanë të bëjnë kryesisht me implementimin e metodologjive të reja të Fondit, 
përmirësimin e bazës ligjore që mbështet statistikat, rritjen e burime njerëzore 
të angazhuara në prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave etj.. Nga vlerësimi 
rezulton se për pjesën më të madhe të dimensioneve të cilësisë dhe elementeve 
përbërëse, praktikat kombëtare janë në përputhje me standardet ndërkombëtare, 
siç tregohet në mënyrë të përmbledhur në tabelën 3. Në vija të përgjithshme, 
Misioni rekomandon rritjen e mbështetjes me burime të statistikave në të gjitha 
institucionet, gjë që nënkupton mbështetjen me burime financiare, me burime 
njerëzore të kualifikuara, mbështetjen e teknologjisë së informacionit dhe 
përmirësimin e kushteve të punës. Ndër të gjitha kategoritë e të dhënave, më 
problematike janë statistikat e llogarive kombëtare, cilësia e të cilave vihet në 
dyshim nga pamjaftueshmëria e burimeve, nga teknikat e papërshtatshme etj.. 
Përmirësimi i tyre nëpërmjet masave të përshkruara në seksionin 3 të këtij materiali, 
vlerësohet si një nga sfidat kryesore për anëtarësimin e Shqipërisë në Projektin 
SddS, në fund të vitit 2007. duhet të shtojmë se krahas këtyre përmirësimeve ky 
standard kërkon dhe kompilimin e disa kategorive të tjera si për shembull, llogaritë 
kombëtare tremujore, të dhënat mbi pagat, indeksin e prodhimit industrial, PNI, 
borxhin e jashtëm të Shqipërisë (përfshirë të gjithë sektorët dhe instrumentet e tij), 
modulin e rezervës ndërkombëtare dhe likuiditetit në valutë të huaj etj.. Statistikat 
monetare dhe ato fiskale paraqiten më mirë se kategoritë e tjera. Ndërkohë që 
përmirësimet mbi strukturën e llogarive kombëtare janë më domethënëset që 
priten në përmirësimin e standardeve statistikore.
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  Tabelë �. Korniza e vlerësimit të cilësisë së të dhënave — Rezultate përmbledhëse.

Simbolet: O = në përputhje me standardet; LO = përgjithësisht në përputhje me standardet; LNO = përgjithësisht 
në mospërputhje me standardet; NO = në mospërputhje me standardet; Na = nuk aplikohet

Kategoritë e të dhënave
dimensionet/Elementet

Llogaritë 
kombëtare

Indeksi i 
çmimit të 

konsumatorit

Indeksi i 
çmimit të 

prodhuesit

Statistikat 
fiskale

Statistikat 
monetare

Statistikat e 
bilancit të 
pagesave

0. Parakushtet e cilësisë

0.1 Mjedisi ligjor dhe institucional LO O O O LO LO

0.2 Burimet LNO LNO LNO LNO LO LNO

0.3 dobishmëria O O O O O O

0.4 Menaxhimi i cilësisë O O O O O O

1. garantimi i integritetit të të dhënave

1.1 Profesionalizmi O O O O O O

1.2 Transparenca O O O O O O

1.3 Standardet e etikës O O O O O O

2. Metodologjia

2.1 Konceptet dhe përkufizimet O O O LO O O

2.2 Mbulimi LNO LO O O O O

2.3 Klasifikimi/Sektorizimi O O O O O O

2.4 Bazat e regjistrimit LO LO O O LO LO

3. Besueshmëria dhe korrektësia

3.1 Burimi i të dhënave LNO LO LO LO O LNO

3.2 Vlerësimi i burimit të të dhënave O LO LO O LO O

3.3 Teknikat statistikore LNO LO LO O LO LO

3.4 Vlerësimi i rezultateve të ndërmjetme 
dhe produktit përfundimtar LO O LO O O LO

3.5 Studimet e rishikimit të të dhënave LO O O O O O

4. dobishmëria 

4.1 Frekuenca dhe vonesa 
nga data e referencës LO O LO O O O

4.2 Konsistenca O O O O O O

4.3 Politikat dhe praktikat e rishikimit LO O O LO O O

5. Lehtësia e përdorimit

5.1 Lehtësia e përdorimit të të dhënave LO O O O O O

5.2 Lehtësia e përdorimit të metadatave O LO LO O O O

5.3 Ndihma ndaj përdoruesve LO O O O O O
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ShëNIME

* Materiali u punua nga: hilda Shijaku, Përgjegjëse e Sektorit të Statistikave 
Financiare dhe Kliti Ceca, drejtor i departamentit të Statistikës. Bashkëpunoi: 
Evis ruçi  Përgjegjëse e Sektorit të Bilancit të Pagesave.

1 Në anglisht: report on the Observance of Standards and Codes.
2 Në anglisht: Financial Sector assesment Program (FSaP).
3 Në anglisht: data Quality assesment Framework
4 Publikuar në Buletinin Ekonomik vëllimi 8, numër 1, qershor 2005.
5 United Nations Fundamental Principles of Official Statistics.
6 raporti është tashmë i publikuar në faqen e internetit të FMN në 

lidhjen e mëposhtme: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.
cfm?sk=20059.0

7 Ndër projektet afatgjata përfshihen anëtarësimi në projektin SddS, 
sigurimi i informacionit të kërkuar nga vendimmarrësit në kushtet e regjimit 
të inflacionit të shënjestruar dhe konvergjenca e praktikave me standardet e 
Evropës.

8 ISWgNa rekomandon kompilimin e këtyre llogarive si minimum: vlera 
e shtuar dhe PBB në çmime korente dhe konstante, sipas aktiviteteve me 
periodicitet vjetor; komponentët e shpenzimeve të PBB-së me çmime korente 
dhe konstante me periodicitet vjetor; kompilimin e llogarive për të gjithë 
ekonominë deri tek llogaria financiare me frekuencë vjetore; dhe llogarive të 
pjesës tjetër të botës.

9 Transaksioni njihet në momentin që preken llogaritë e arkës.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

�28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �29

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

�28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �29

hyrjE 

Zhvillimi ekonomik i vendeve në tranzicion gjatë këtyre viteve të fundit ka 
qenë i kënaqshëm. Performanca pozitive, shpesh më e lartë se ajo e vendeve 
të zhvilluara, ka ndihmuar në ngushtimin e hendekut të zhvillimit ekonomik 
midis këtyre vendeve. Edhe Shqipëria si një ndër vendet e tranzicionit, gjatë 
viteve të fundit ka patur ritme të kënaqëshme rritjeje. ruajtja e stabilitetit 
makroekonomik është pasqyruar në normën e ulët të inflacionit, në rritjen 
e besimit të publikut për monedhën vendase dhe për sistemin bankar. Ky 
stabilitet nga ana tjetër, pasqyron një koordinim të mirë të politikave fiskale, 
monetare dhe ecurisë në reforma strukturore. Por, zhvillimi ashtu si dhe në 
shumë vende të tjera mund të përballet me rreziqe, të cilat mund të jenë 
rezultat i faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm. Për të përballuar sa më mirë 
situatat e pafavorshme, një rëndësi të veçantë marrin dhe reformat strukturore 
të cilat mund të shërbejnë si konstruksion për ndërtimin e një ekonomie sa 
më të mirë dhe të qëndrueshme. Në këtë material, analizohet pozicionimi 
i Shqipërisë midis vendeve më të zhvilluara të këtij rajoni, përsa i përket 
progresit në reforma dhe shtrohen disa nga sfidat e momentit, me të cilat 
përballet vendi në rrugën për ruajtjen apo zhvillimin e mëtejshëm ekonomik.

I. Një VëShTrIM MBI VENdET Në TraNZICION 

Vendet në tranzicion1 kanë shfaqur ritme të konsiderueshme rritjeje gjatë 
këtyre viteve të fundit. rritja ekonomike në këto rajone, është nxitur kryesisht 
nga kërkesa e brendshme e lartë, e cila është inkurajuar nga rritja e kredive 
dhe e pagave. Nga ana tjetër, kërkesa e brendshme dhe çmimet e larta të 
energjisë po ushtrojnë presione inflacioniste kudo në rajon. Për më tepër, 
kursimet vendase janë të pamjaftueshme për të mbuluar investimet, duke 
rezultuar kështu në deficite të larta të llogarisë korente, veçanërisht në vendet 
që nuk janë të pasura në burime natyrore. Investimet e huaja direkte pritet të 
reduktohen disi nga nivelet e shënuara në vitet 2004-2005. Në vitin 2006 
monedhat e disa vendeve janë vënë nën presion në tregun e kursit të këmbimit. 
Kjo reflekton një vlerësim më kritik të investitorëve të huaj për cënueshmërinë 
e ekonomive të vendeve të këtij rajoni. Veç kësaj, bankat qendrore në Shtetet 
e Bashkuara, në Eurozonë dhe në japoni kohët e fundit kanë rritur normat e 
interesit, duke i bërë investimet në këto vende më tërheqëse.

Bankat qendrore të vendeve në tranzicion janë përpjekur të marrin masa 
për problemet e krijuara nga zhvillimi i shpejtë i sektorit financiar, i kombinuar 
me një normë në rritje të inflacionit. Shumë banka qendrore kanë vendosur të 
rrisin normat e interesit, të prezantojnë rregullore më strikte mbi minimumin 
e rezervave apo të ndërmarrin masa të tjera kundër inflacionit. Përkundrejt 

VENdET Në TraNZICION dhE ShQIPërIa
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këtij sfondi, politikat fiskale në përgjithësi, kanë qenë tepër lehtësuese për të 
ndaluar kërkesën e brendshme në mënyrë efektive. rasti i politikave fiskale 
më shtrënguese po bëhet më i nevojshëm në këndvështrimin e implikimeve 
afatgjata të plakjes së popullatës, që do të ushtrojë presion të konsiderueshëm 
në buxhetin fiskal në të ardhmen.

Ekonomitë e vendeve në tranzicion po përafrohen gradualisht me ekonomitë 
evropiane dhe tregjet e tjera të maturuara. Kështu, rritja ekonomike prej 5.7 
për qind për vitin 2005 dhe rreth 6.2 për qind për vitin 2006 është disa 
pikë përqindjeje më lartë se ajo e vendeve të Eurozonës. gjithsesi, zhvillimi i 
mëtejshëm ekonomik përballet me rreziqe që vijnë nga situatat e çekuilibrave 
globalë dhe nga rritja e normave të interesit në vendet e OECd-së, gjë që 
ndikon në zvogëlimin e interesimit për të investuar në këto vende. 

Për periudhën afatmesme parashikohet që vendet në tranzicion të vazhdojnë 
të kenë ritme të konsiderueshme rritjeje, megjithëse disi më të ngadalësuar për 
vitin 2007. Këto zhvillime pritet të reflektojnë progresin në reformat strukturore 
dhe rritjen e integrimit me ekonominë botërore. Zhvillimi në vendet e Evropës 
Qendrore dhe ato Baltike2 (Central eastern Europe and the Baltic states) është 
shumë i lidhur me zhvillimet në vendet e Eurozonës, ndërsa vendet e Evropës 
juglindore3 (South eastern Europe) dhe Federata e Shteteve të Pavarura 
dhe Mongolia4 (Commonwealth of Independent States and Mongolia, CIS) 
përballen ende me pengesa të konsiderueshme në reforma.

Vendet në tranzicion sipas Bankës Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim 
grupohen në:

1-Vendet e Evropës Qendrorelindore dhe Baltike. Vendet e këtij rajoni 
patën fillimin më të mirë të tranzicionit. Shumë prej tyre e kishin përqafuar 
konceptin e pronës private, parimet e çmimeve të tregut dhe patën mbështetje 
të fuqishme popullore për ndryshime të shpejta ekonomike dhe politike, të cilat 
do të përshpejtonin integrimin në institucionet transatlantike dhe evropiane. 
gjatë 10 viteve të para të tranzicionit ka patur shumë arritje në këto vende. 
Kjo është nxitur dhe nga nevoja për të harmonizuar legjislacionin me vendet 
e BE-së para anëtarësimit. gjatë viteve të fundit, vendet e këtij rajoni janë 
përqendruar në përfundimin e reformave, të cilat do t’i mundësojnë atyre 
të konkurrojnë efektivisht në tregun evropian dhe në atë global. Pavarësisht 
kryerjes me sukses të reformave të fazës së parë, disa nga reformat e fazës 
së dytë në fushat si ato të ristrukturimit të qeverisjes dhe të sipërmarrjeve, 
politikës së konkurrencës dhe të infrastrukturës kanë mbetur pas. Shpesh, 
këto reforma janë të vështira për t’u hartuar dhe kërkojnë kohë për t’u 
implementuar. Ndër vendet e këtij rajoni, Estonia vlerësohet të ketë patur 
përparimin më të shpejtë. 

2-Vendet e Evropës Juglindore. Mjaft vende të këtij rajoni e filluan procesin 
e tranzicionit me disa elemente bazë të ekonomisë së tregut. gjatë viteve të 
fundit, ka patur një rigjallërim të ndjeshëm të forcave të tregut në të gjithë 
rajonin. Faktor i rëndësishëm për këtë ka qenë dhe stabiliteti relativ pas 
trazirave të vitit 1999. Institucione si ai i Paktit të Stabilitetit për vendet e Evropës 
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juglindore, kanë ndihmuar për të edukuar një atmosferë bashkëpunimi në 
të gjitha vendet e rajonit. Perspektiva për këto vende është vazhdueshmëria 
në përparimin e reformave. Vendet e këtij rajoni ndahen në dy grupime 
kryesore: në SEE 3, ku përfshihen Bullgaria, rumania dhe Kroacia dhe; SEE 
5, ky përfshihen vendet e tjera si Shqipëria, Bosnjë-hercegovina, Maqedonia, 
Mali i Zi dhe Serbia. Bullgaria dhe rumania kanë zhvillimin më të shpejtë, 
si rrjedhojë e aspiratave për anëtarësim në BE. Suksesi i Bullgarisë dhe i 
rumanisë në arritjen e objektivit për anëtarësim në BE në janar të vitit 2007, 
përbën një faktor motivues për rajonin. Në këtë mënyrë, Procesi i Stabilizim 
asocimit në BE luan një rol të rëndësishëm në nxitjen e reformave kryesore, 
në fusha si ato të politikave të tregtimit dhe të standardeve të ushqimit dhe 
sigurisë. Si rezultat, vendet e këtij rajoni, në terma të progresit, kanë filluar 
të ngushtojnë diferencën me vendet në tranzicion të Evropës Qendrore dhe 
Baltike, dhe kanë dalë para vendeve të CIS. 

 
3- Federata e Shteteve të Pavarura dhe Mongolia (CIS). Vendet e këtij 

rajoni e filluan procesin e tranzicionit me kushtet më të pafavorshme ndër 
vendet në tranzicion, duke përfshirë këtu izolimin gjeografik nga vendet e 
Evropës Qendrore, mungesën e eksperiencës në ekonominë e tregut dhe 
të institucioneve demokratike si dhe kohën e gjatë të kaluar nën regjimin 
komunist. Megjithatë, ato hodhën hapa të mëdhenj në vitet 1995-2000. 
Progresi në reforma ka rënë ndjeshëm për periudhën në vazhdim dhe kjo, 
kryesisht në vendet e prodhimit të naftës dhe gazit. Që nga viti 1992, vendet 
joprodhuese të energjisë i kanë lënë pas vendet prodhuese të energjisë në 
të dyja fazat e reformave. Ka një lidhje të madhe midis rritjes së çmimit të 
naftës dhe ngadalësimit të reformave në vendet prodhuese të energjisë të 
CIS. Shumica e reformave në këto vende u realizua në periudhën 1992-
1997, kur çmimi i naftës luhatej nga 5 në 20 usd për fuçi. Nga viti 1999, 
kur çmimet e naftës filluan të rriten ndjeshëm, reformat janë ngadalësuar 
dhe për një periudhë kanë ecur mbrapsht në disa vende. Për më tepër, klima 
e investimeve në vendet prodhuese të energjisë në CIS është përkeqësuar, 
ndërkohë që çmimet e naftës janë rritur. Në mënyrë të ngjashme, shumica 
e treguesve të korrupsionit, sugjerojnë që ky fenomen është një problem më 
shqetësues në vendet prodhuese të energjisë sesa në vendet joprodhuese të 
energjisë, për këtë rajon.

Për këtë zonë, zhvillimi është përqendruar në rusi, Ukrainë dhe 
Kazakistan.

II. POZICIONIMI I ShQIPërISë MIdIS VENdEVE Më Të 
ZhVILLUara Të TraNZICIONIT

Në tabelën e mëposhtme jepet një zhvillim krahasues i disa prej vendeve 
më të zhvilluara të tre rajoneve të tranzicionit dhe Shqipërisë. Informacioni 
i paraqitur i referohet vlerësimeve të dhëna nga BErZh për progresin në 
reforma, për këto vende. BErZh ndjek zhvillimin në reforma për vendet në 
tranzicion nëpërmjet 9 treguesve të tranzicionit. Këta mbulojnë katër elementet 
kryesore të një ekonomie tregu:
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• reforma në tregje dhe tregti, është matur nga liberalizimi i çmimeve, 
liberalizimi tregtisë dhe mundësia për të përdorur valuta të huaja, dhe 
nga efektiviteti i politikave të konkurrencës.

• reforma në sipërmarrje përfshin tregues për privatizimet e vogla 
dhe të mëdha, dhe një matje të ristrukturimit të qeverisjes dhe të 
sipërmarjeve.

• reforma për institucionet financiare matet nga zhvillimet në sektorin 
bankar, duke përfshirë cilësinë e regulloreve financiare si dhe krijimin 
dhe zhvillimin e tregjeve të letrave me vlerë dhe të institucioneve 
financiare jobanka. 

• reforma në infrastrukturë matet nga zhvillimi në pesë sektorë- energji 
elektrike, hekurudhë, rrugë, telekomunikacion dhe ujë e humbjet në 
ujë.

Treguesit e zgjedhur mbulojnë çështje si tregtueshmëria, reforma në tarifa, 
cilësia e sistemit rregullator dhe përfshirja e sektorit privat. Shkalla e matjeve 
për këta tregues varion nga 1 në 4+, ku 1 përfaqëson ndryshim të vogël ose 
jo ndryshim nga një ekonomi e centralizuar dhe 4+ përfaqëson standardet e 
një ekonomie tregu të industrializuar. 

Tabelë �. Progresi në reforma.

Vendet

Sipërmarrje Tregjet dhe tregtia Institucione financiare Infrastrukturë

Privatizime 
të mëdha

Privatizime 
të vogla

ristrukturim 
në qeverisje 

dhe 
sipërmarrje

Liberalizim 
i çmimeve

Tregtueshmëria 
dhe sistemi 

i kursit të 
këmbimit

Politikat 
konkurrencës 

reforma 
bankare 

dhe 
liberalizim 
i normave 
të interesit

Tregjet 
e letrave 
me vlerë 
dhe inst. 

financiare 
jobanka

reforma në 
infrastrukturë

Shqipëri 3 4 2+ 4+ 4+ 2 3- 2- 2

Estoni 4 4+ 4- 4+ 4+ 4- 4 4- 3+

hungari 4 4+ 4- 4+ 4+ 3+ 4 4 4-

Bullgari 4 4 3- 4+ 4+ 3- 4- 3- 3

rumani 4- 4- 3- 4+ 4+ 3- 3 2 3+

rusi 3 4 2+ 4 3+ 2+ 3- 3 3-

Ukrainë 3 4 2 4 4- 2+ 3 2+ 2+
Burimi: BERZH.

Nga krahasimi i vlerësimeve të paraqitura në tabelën e mësipërme, duket 
se Shqipëria pozicionohet pas vendeve më të zhvilluara të rajonit të Evropës 
Qendrore dhe Evropës juglindore, dhe pothuajse në të njëjtat nivele me 
vendet më të zhvilluara të rajonit të CIS. 

Për të kuptuar më mirë pozicionimin e Shqipërisë midis këtyre vendeve të 
tranzicionit, duhet të marrim parasysh dhe kushtet në të cilat ndodhej vendi në 
periudhën e fillimit të tranzicionit. Shqipëria e filloi procesin e tranzicionit me 
mungesë eksperience në ekonominë e tregut, në institucionet demokratike 
dhe duke dalë nga një regjimi i egër komunist. Kështu, procesi i tranzicionit 
për vendin filloi nga kushte mjaft të pafavorshme në krahasim me vendet e 
Evropës Qendrore dhe asaj juglindore dhe në kushte më të ngjashme me 
vendet e CIS. Performanca ekonomike e diktuar nga masat e ndërmarra nga 
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politika fiskale, monetare dhe reformat strukturore gjatë këtyre viteve, ka qenë 
e suksesshme dhe është reflektuar në rritje të konsiderueshme ekonomike, 
normë të ulët inflacioni dhe kurs këmbimi të stabilizuar. ruajtja e performancës 
së mirë makroekonomike gjatë këtyre viteve të fundit nga ana tjetër, përballet 
me rreziqe si paqëndrueshmëria nga rritja e shpejtë e kredisë dhe vazhdimi i 
mbulimit të deficitit tregtar nga remitancat.

Nga analizat5 që i bëhen nivelit ekonomik të zhvillimit të Shqipërisë, rezulton 
se para nesh ka mjaft për të bërë. Ndër sfidat më të rëndësishme me të cilat 
përballet Shqipëria për të nxitur dhe ruajtur performancën makroekonomike 
dhe për të përafruar standardet me vendet më të zhvilluara të rajonit tonë 
si rumania, Bullgaria dhe Kroacia, e më pas me ato Evropës Qendrore e 
vendet Baltike janë: 

• Marrja e vendimeve sistematike dhe efektive në luftën kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. Marrja e masave për të rritur 
eficiencën dhe paanësinë e administratës publike dhe të sistemit 
juridik, është e nevojshme për të rritur besimin e biznesit ndaj sektorit 
publik. 

• Përmirësimi i infrastrukturës së transportit, të rrjetit rrugor dhe 
progresi në ristrukturimin dhe privatizimin e sistemit të energjisë janë 
të nevojshëm për të ndihmuar në një shërbim më të besueshëm, në 
përmirësimin e standardeve dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike. 
Përmirësimi i sistemit të furnizimit me energji mbetet nga problemet 
më aktuale në vend. Siguria e furnizimit me energji është ndjeshëm 
nën standardet ndërkombëtare dhe ndërprerjet e energjisë elektrike 
përbëjnë një problem të vazhdueshëm në vend, sidomos në periudhat 
e thatësirave. Përmirësimi në investimet në sektorin e energjisë 
rrezikohet nga normat e ulëta të mbledhjes së tarifave. 

• Përmirësimi në cilësinë e prodhimeve vendase nëpërmjet rritjes 
së investimeve dhe trainimeve të forcës së punës, do të rriste 
konkurrueshmërinë e eksporteve. Këto masa do të ndihmonin për të 
reduktuar deficitin tregtar dhe për të reduktuar varësinë e krijuar nga 
remitancat e shqiptarëve të punësuar jashtë vendit.

Si përfundim, mund të themi që Shqipëria ashtu si dhe shumë vende të tjera 
në tranzicion ka përpara mjaft rrugë për të bërë, që të arrijë parametrat më të 
mirë të zhvillimit ekonomik. Por, pavarësisht ecurisë së deritanishme, zhvillimi 
i mëtejshëm i vendit duket se është derivat i vullnetit për progres të mëtejshëm 
në reforma strukturore.



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

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

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 9
numër 4

dhjetor 2006

vëllimi 9
numër 4
dhjetor 2006

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

ShëNIME

* Punoi: Elvana Troqe, specialiste, Zyra e Çështjeve Monetare. departamenti 
i Politikës Monetare.

1 Vendet në tranzicion zakonisht quhen ato vende që kanë dalë ose janë 
duke dalë nga një sistem i planifikimit shtetëror drejt sistemit të ekonomisë së 
tregut, me pronë private mbi aktivet dhe me institucione mbështetëse të tregut 
të lirë.

2 Përfshihen: republika Çeke, Estoni, hungari, Letoni, Lituani, Poloni, 
republika e Sllovakisë dhe Sllovenia.

3 Përfshihen: Bullgari, Kroaci, rumani, Shqipëri, Bosnjë-hercegovinë, 
republika e Maqedonisë, Mali i Zi dhe Serbi.

4 Përfshihen: rusi, armeni, azerbaixhan, Biellorusi, gjeorgji, Moldavi, 
Ukrainë, Kazakistan, republika e Kirgistanit, Mongoli, Taxhikistan, 
Turkmenistan dhe Uzbekistan.

5 Edhe nga BErZh. 
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PërMBLEdhjE 

Nga përpunimi i opinioneve të të intervistuarve mbi ecurinë e aktivitetit 
kreditues dhe atij depozitues gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006, rezulton 
se:

aKTIVITETI dEPOZITUES

• Specialistët e bankave tregtare konsiderojnë më të mirë performancën 
e aktivitetit depozitues gjatë pjesës së dytë të vitit 2006, krahasuar me 
atë të gjashtëmujorit të parë.

• Në pjesën më të madhe të bankave tregtare plani për depozitat është 
realizuar afër nivelit 100 për qind, madje ka patur dhe tejkalime, si 
për ato në lekë ashtu dhe për ato në valutë. 

• rritja e normave të interesit, si për depozitat në lekë ashtu dhe në 
valutë, besueshmëria ndaj bankës dhe ofrimi i një cilësie më të lartë të 
shërbimit kanë ndihmuar realizimin e planeve të depozitimit. 

• Në të shumtën e rasteve, bankat tregtare kanë ndjekur strategji për 
ruajtjen dhe zgjerimin e klientelës depozituese. Ndër elementet më të 
hasura në strategjitë e bankave përmendim: “hedhja e produkteve të 
reja në treg dhe marketing për njohjen e tyre”, “interesa konkurrues”, 
“shërbim cilësor dhe i shpejtë”, “trajtim preferencial për klientelën 
ekzistuese” etj..

• Nivelet aktuale të normave të interesit në lekë, megjithë tendencën në 
rritje gjatë pjesës së dytë të vitit, janë cilësuar normale. 

• Sipas opinioneve të të intervistuarve, për të ardhmen pritet: 
• një aktivitet depozitues në rritje, e sidomos për depozitimin në 

valutë; 
• tendencë rritëse e normave të interesit në lekë dhe në valutë.

aKTIVITETI KrEdITUES

• aktiviteti kreditues ka patur një performancë më të mirë në pjesën e dytë të 
vitit 2006, krahasuar me gjashtëmujorin e parë. Niveli mesatar i realizimit 
të planit është më i lartë për kredinë në lekë se për kredinë në valutë. 

VrOjTIMI I aKTIVITETIT dEPOZITUES dhE aTIj 
KrEdITUES gjaTë PErIUdhëS KOrrIK- dhjETOr 
2006
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• rreziku i procesit të kredidhënies vlerësohet të ketë qenë më i lartë se 
sa gjashtë muaj më parë. Krahas rritjes së nivelit të kreditimit, kriza 
energjitike cilësohet si kërcënuese për të ardhmen e aktivitetit ekonomik 
e financiar të bizneseve dhe si rezultat, dhe për kthimin e kredisë. 

• Bankat kanë shfaqur preferencë më të lartë për kreditimin e biznesit të 
vogël dhe të individëve. Në trysninë e një konkurrence në rritje, bankat 
kanë shfrytëzuar hapësirat e lira, duke lehtësuar kriteret e miratimit të 
kredisë për këtë grup. ato kanë mbajtur të pandryshuara procedurat 
dhe politikat e huamarrjes për biznesin e madh. 

• Kërkesa për kredi vlerësohet të jetë më e lartë se sa gjashtë muaj më 
parë për të gjithë klientët e bankave. Kjo vjen sidomos nga biznesi i 
vogël dhe nga individët. 

• Sipas opinioneve të të intervistuarve, për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2007 pritet: 
• rrezik i njëjtë i procesit të kredidhënies; 
• rritje e aktivitetit kreditues. Ky aktivitet pritet të vijojë të kanalizohet 

në kredi për pasuri të paluajtshme, kredi konsumatore dhe kredi për 
përmbushjen e nevojave të bizneseve;

• ruajtje e preferencës për kreditimin e sektorit të tregtisë; 
• rritje më e theksuar e kreditimit në lekë në krahasim me atë në valutë;
• rritje e normave të interesit të kredisë në lekë dhe qëndrueshmëri e 

normave të interesit të kredisë në valutë.

PrITShMërITë Për INFLaCIONIN

• Pjesa më e madhe e të intervistuarve presin rritje të normës së inflacionit 
në gjashtëmujorin e parë të vitit 2007. Mungesa e stabilitetit politik, 
hyrja e vendit në zgjedhjet vendore, të cilat pritet të shoqërohen me 
rritje të shpenzimeve buxhetore dhe kriza energjitike në vend, janë 
arsyet kryesore të këtyre pritshmërive.

• Pritshmëritë për ruajtjen e inflacionit në nivele të pandryshuara si dhe 
ato për uljen e tij bazohen kryesisht në besimin për politikën që do të 
ndjekë Banka e Shqipërisë për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

aNaLIZa E Të dhëNaVE Të VrOjTIMIT Për 
gjaShTëMUjOrIN E dyTë Të VITIT 2006

gjatë muajit janar 2007 u krye vrojtimi mbi aktivitetin depozitues dhe atë 
kreditues pranë bankave tregtare, për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2006. Ky 
vrojtim ka për qëllim të mbledhë opinionet e specialistëve mbi zhvillimet më të 
fundit të aktivitetit kreditues dhe depozitues. Në vrojtimin e muajit janar 2007, 
janë përfshirë opinionet e rreth 86 specialistëve në fushën e depozitimit dhe 
93 specialistëve në fushën e kreditimit. 
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I. aKTIVITETI dEPOZITUES1 

rreth 82 për qind e përfaqësuesve të bankave tregtare e kanë cilësuar 
si më të mirë aktivitetin depozitues gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006 
krahasuar me gjysmën e parë të vitit, ndërsa pjesa tjetër janë shprehur se nuk 
ka patur ndryshime. Të pyetur mbi masën e realizimit të planit për depozitat 
në lekë për këtë periudhë, rreth 70 për qind e tyre shprehen për realizim në 
masën 50-100 për qind. rreth 27 për qind e këtyre bankave i kanë tejkaluar 
planet e tyre. Një ecuri e mirë është vërejtur dhe në realizimin e planeve për 
depozitat në valutë, ku 72 për qind shprehen për realizim në nivelet 50-100 
për qind dhe 25 për qind e tyre i kanë tejkaluar planet. 

Në përgjithësi, ndër arsyet kryesore që kanë ndikuar këtë performancë të 
aktivitetit depozitues përmenden: rritja e normave të interesit, si për depozitat 
në lekë ashtu dhe në valutë, besueshmëria ndaj bankës dhe ofrimi i një cilësie 
më të lartë të shërbimit. Ndërkohë, si arsye për mosrealizimin e planeve 
përmenden: rritja e konkurrencës, mundësi të tjera të publikut për të investuar 
kursimet e tyre, si pasuri të patundshme (sidomos në valutë), ulje e lëvizjes së 
emigrantëve (sidomos në rrethet jugore) etj.. 

Në të vërtetë, shërbimi bankar ka njohur zhvillim 
të mirë gjatë vitit 2006. Shtimi i një banke të re dhe 
zgjerimi i rrjetit të bankave ekzistuese në të gjithë 
Shqipërinë, ka rritur alternativat e publikut për të 
mbajtur financat e tij. Tashmë bankat tregtare janë 
bërë më të ndërgjegjshme për rëndësinë e klientelës 
depozituese e për rrjedhojë, më të ndjeshme ndaj 
konkurrencës. gjatë vitit 2006, bankat kanë qenë 
më aktive dhe shpesh më agresive në tërheqjen e 
publikut drejt tyre. rreth 94 për qind e specialistëve 
të intervistuar, janë shprehur se banka e tyre 
ka ndjekur strategji për ruajtjen dhe zgjerimin e 
klientelës depozituese. Në pjesën më të madhe të 
këtyre strategjive zënë vend elemente si: “hedhja 
e produkteve të reja në treg dhe marketing për 
njohjen e tyre”, “interesa konkurrues”, “shërbim 
cilësor dhe i shpejtë”, “trajtim preferencial për 

klientelën ekzistuese” etj.. Specialistët kanë përmendur një sërë produktesh 
të reja dhe oferta të fokusuara drejt segmenteve të ndryshme të tregut si, 
produkte për mosha nën 18 vjeç, oferta promocionale në periudha të ardhjes 
së emigrantëve, shërbim interneti kryesisht për koorporatat etj.. Të pyetur mbi 
pjesën që zë në aktivitetin depozitues bankingu elektronik, një pjesë e mirë 
e specialistëve janë shprehur se ndonëse është në fillimet e veta, e ardhmja 
duket me mjaft perspektivë. 

Opinioni i specialistëve për ecurinë e mirë të aktivitetit depozitues në këtë 
periudhë, mbështetet nga të dhënat mbi depozitat në bankat tregtare, gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2006. Ndryshe nga gjashtëmujori i parë, ritmet e 
rritjeve vjetore për të dyja llojet e depozitave, kanë qenë në rritje. depozitimi 
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në valutë ka vazhduar të shfaqë norma më të 
larta rritjeje. Pesha e depozitave në valutë ndaj 
depozitave gjithsej, është rritur në 38.3 për qind 
ose 1.7 pikë përqindjeje më e lartë se në muajin 
qershor. Normat e interesit në lekë dhe në valutë, 
gjatë pjesës së dytë të vitit, kanë patur një tendencë 
rritëse. Këto norma kanë reflektuar rritjet e normave 
bazë përkatëse të interesit nga Banka e Shqipërisë, 
Federal reserve dhe Banka Qendrore Evropiane 
gjatë kësaj periudhe. 

Specialistët duken optimistë për ecurinë e aktivitetit 
depozitues edhe gjatë pjesës së parë të vitit 2007, 
veçanërisht për depozitimin në valutë. rreth 77 për 
qind e të vrojtuarve, parashikojnë ecuri në rritje të 
depozitave në lekë për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2007, ndërsa 20 për qind e tyre nuk presin ndryshime. 
Përsa i përket ecurisë së depozitimit në valutë, rreth 
82 për qind e specialistëve presin rritje dhe 16 për 
qind nuk presin ndryshime. Si faktorë kryesorë që 
do të ndikojnë në tendencat e ardhshme të ecurisë 
së depozitave në bankat e tyre, specialistët rendisin: 
cilësinë e shërbimit, ecurinë e normave të interesit 
në treg si dhe ofrimin e kushteve të mira (interesa 
relativisht të lartë, komisione të ulëta). Indeksi i besimit 
të pritjeve, si për depozitat në lekë dhe në valutë, 
tregon një përforcim të tendencës rritëse. 

rreth 83 për qind e specialistëve kanë vlerësuar 
se normat e interesit të depozitave në lekë janë në 
nivele normale. Normat aktuale të interesit në lekë, 
vlerësohen të larta nga 13 për qind e specialistëve 
ndërsa 4 për qind e tyre i cilësojnë të ulëta. rreth 52 
për qind e specialistëve që kanë cilësuar si normal 
nivelin e interesave aktualë, parashikojnë rritje të 
normave të interesit në lekë, në gjashtëmujorin e 
parë të vitit 2007. Pjesa tjetër prej 36 për qind, nuk 
pret ndryshime në normat e interesit në lekë. 

Përsa i përket interesave në valutë, pritjet e 
specialistëve për pjesën e parë të vitit 2007 janë të 
shpërndara ndërmjet alternativave për rritje (rreth 
47 për qind) dhe për mosndryshim (rreth 45 për 
qind). Paraqitja e indeksit të besimit për ecurinë e 
pritshme të interesave tregon tendencë për rritje, si 
për interesat në lekë ashtu dhe në valutë. Specialistët 
rendisin politikën e bankës qendrore nëpërmjet 
ankandeve të repove, si faktorin më me rëndësi në 
përcaktimin e tendencave të ardhshme të normave 
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të interesave në lekë. Më pas renditen, ecuria e inflacionit dhe ecuria e yield-it 
të bonove të thesarit. 

Mesatarisht, rreth 86 për qind e specialistëve të intervistuar pohojnë se: 

• Vendimi për të depozituar kursimet ndikohet më së shumti nga normat 
e interesit. 

• Politika monetare e Bankës së Shqipërisë dhe interesat e përcaktuar 
në ankandet e repove, ndikojnë normat e depozitave në lekë, e për 
rrjedhojë dhe ndryshimin e preferencës për depozitat në lekë apo në 
valutë. 

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

II. aKTIVITETI KrEdITUES3 

Vrojtimi pranë bankave tregtare në janar 2007, 
tregon se aktiviteti kreditues ka patur një performancë 
më të mirë në pjesën e dytë të vitit 2006, krahasuar 
me gjashtëmujorin e parë. Niveli mesatar i realizimit 
të planit për kredinë në lekë është 83 për qind, 
duke u pozicionuar 4 pikë përqindjeje më lart se në 
vrojtimin e qershorit 2006. Shpërndarja e opinioneve 
tregon për një rritje të numrit të bankave të cilat kanë 
përmbushur deri në 100 për qind planet, madje 
dhe i kanë tejkaluar ato. Në këtë vrojtim vihet re 
reduktimi i numrit të bankave apo i degëve të tyre, 
që kanë realizuar më pak se 50 për qind të planit 
për kreditimin në lekë. 

Krahas ecurisë pozitive të kreditimit në lekë, 
përmirësim ka treguar edhe realizimi i planit për 
kredinë në valutë, duke arritur mesatarisht në 70 për 
qind të planit sipas cilësimit të specialistëve. Sipas 
specialistëve të bankave tregtare, realizimi i planit 
për kredinë në lekë është ndjeshëm më i lartë nga 
ai për kredinë në valutë. Numri i degëve të bankave 
apo i agjencive, të cilat nuk akordojnë kredi në 
valutë vazhdon të jetë i konsiderueshëm. 

rreziku i kredisë vlerësohet të jetë më i lartë se 
sa gjashtë muaj më parë. Kurba e shpërndarjes 
së opinioneve paraqitet asimetrike, e zhvendosur 
dukshëm majtas lart (shih grafikun 8), duke dëshmuar 
një rritje të ndjeshme të opinioneve për rrezik më 
të lartë të procesit të kredidhënies. Përshpejtimi i 
kredisë dhe në veçanti, angazhimi i bankave për 
plotësimin e kërkesave për fonde të biznesit të vogël 
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dhe të individëve, i ka bërë ato të vetëdijshme për 
rritjen e rrezikut të kredisë. Krahas rritjes së nivelit 
të kreditimit, shumë specialistë të kredisë vlerësojnë 
krizën energjitike si kërcënuese për të ardhmen e 
aktivitetit ekonomik e financiar të bizneseve, dhe 
si rezultat dhe për kthimin e kredisë. Po kështu, 
acarimi i klimës politike si dhe mungesa e regjistrit 
të kredive gjykohen si faktorë që kanë ndikuar në 
rritjen e rrezikut të kredisë. Nga specialistët e kredisë 
është pohuar se politikat agresive të bankave për të 
ruajtur dhe zgjeruar pjesën e tyre të tregut, mund të 
çojnë dhe në dhënien e kredive jo shumë mirë të 
studiuara. 

rreziku i kredisë nga pjesa më e madhe e 
analistëve pritet të mbetet i pandryshuar, në gjashtë 
muajt e parë të vitit 2007. Ndërkohë që vlera e 
lartë pozitive e indeksit për të ardhmen, shpreh 
tendencën e një rreziku më të lartë të procesit të kredidhënies. Pritjet për një 
rritje të mëtejshme të nivelit të kredidhënies dhe mungesa e një zgjidhjeje 
të shpejtë të situatës së rënduar energjitike, mendohet që kanë ndikuar në 
këto pritshmëri. gjithsesi, indeksi i të ardhmes paraqitet në nivele më të ulta 
se ai i rrezikut aktual, duke shprehur një zhvendosje të lehtë të strukturës së 
opinioneve, drejt një rreziku më të ulët. 

Specialistët e bankave kanë gjykuar si më të lartë cilësinë e portofolit të 
kredisë, gjatë pjesës së dytë të vitit 2006. Krahasuar me vrojtimin paraardhës, 
vihet re një ulje e opinioneve pozitive dhe një rritje e ndjeshme e përgjigjeve 
për një qëndrueshmëri të cilësisë së portofolit. 

Të intervistuarit shprehen se paraqitja e bilanceve joreale dhe mangësitë në 
planet e biznesit, janë disa nga problemet kryesore që paraqesin bizneset kur 
aplikojnë për kredi. Këta faktorë kanë njohur rritje të rëndësisë, krahasuar me 
gjashtë muaj më parë. gjithashtu, specialistët e bankave mendojnë se bizneset 
vuajnë edhe nga mungesa e aftësive menaxheriale për të mirëadministruar 
me sukses aktivitetin e tyre. Përmbushja e kriterit të kolateralit, gjykohet si një 
faktor me rëndësi mesatare. 

gjatë pjesës së dytë të vitit 2006, vihet re se bankat kanë mbajtur të 
pandryshuara procedurat dhe politikat e huamarrjes për biznesin e madh. 
Biznesi i madh vlerësohet të jetë klienti i parë i bankave, e për rrjedhim, 
produktet që i ofrohen këtij grupi mendohet të jenë konsoliduar gjatë 5 viteve 
të fundit. Nga shpërndarja e opinioneve për secilin grup të klientelës, vihet re 
se me zvogëlimin e madhësisë së bizneseve rritet ndjeshëm numri i opinioneve 
për lehtësimin e procedurave. Një fakt i tillë përputhet dhe me të dhënat e 
vrojtimit të fundit, i cili demonstroi preferencë më të lartë të bankave për 
kreditimin e biznesit të vogël dhe të individëve. gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit 2006, vihet re një orientim i politikave të bankave për të afruar individët 
. Pjesa më e madhe opinioneve (66 për qind e totalit) shprehen për lehtësim 
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të procedurave dhe politikave në miratimin e kredisë 
për individët. Ka mëse një vit që të dhënat zyrtare 
të kredisë konfirmojnë norma të larta rritjeje të 
kredisë për individët. gjithsesi, orientimi i dukshëm i 
bankave drejt lehtësimit të procedurave për individët 
mund të jetë dhe një përgjigje e zhvillimeve në 
konkurrencën e tregut të kredidhënies. Në trysninë 
e një konkurrence në rritje, bankat po shfrytëzojnë 
hapësirat e lira, duke lehtësuar kriteret e marrjes së 
një kredie edhe për individët, mbi të cilët më parë 
ushtroheshin kritere të forta përzgjedhëse. Orientimi 
drejt individëve, sikurse gjykohet edhe nga vetë 
analistët e kredisë, rrit mundësinë e përkeqësimit të 
cilësisë së portofolit në të ardhmen. 

Nga bankat vlerësohet se politikat që po ndjek 
Banka e Shqipërisë, kanë ndikuar në forcimin e 
procedurave për kredidhënien. Ky fakt, lidhet dhe 
me deklaratat që Banka e Shqipërisë ka bërë për 
rritjen e masave mbikëqyrëse, për të frenuar dhe 
mbajtur nën kontroll rritjen e përshpejtuar të kredisë. 
Po kështu, në vendimin e bankave për të forcuar 
politikat e tyre të miratimit të kredisë, ka ndikuar 
dhe përkeqësimi i disa treguesve të mbikëqyrjes si, 
mjaftueshmëria e kapitalit dhe rritja e kredive me 
probleme. Konkurrenca nga aktorë të tjerë financiarë 
jobanka, vlerësohet që mesatarisht mos të ketë 
ndikuar në orientimin e politikave të bankave. 

Kërkesa për kredi nga të gjithë klientët e bankave, 
vlerësohet të jetë më e lartë se sa gjashtë muaj më 
parë. Nga shpërndarja e opinioneve të analistëve 
të kredisë, vihet re se më e dallueshme kjo kërkesë 
është nga biznesi i vogël dhe nga individët. Faktori 
kryesor që ka çuar në rritjen e kërkesës nga këto 

grupe është lehtësimi i procedurave dhe i politikave për miratimin e kredisë. 
Kushtet lehtësuese të kredisë bankare janë shoqëruar edhe nga një nevojë 
në rritje e vetë bizneseve, për të financuar investimet fikse dhe ato për kapital 
qarkullues. Ndërkohë, numri i opinioneve për një rënie të kërkesës për kredi 
nga biznesi i madh, është i konsiderueshëm. Konsolidimi i biznesit të madh 
dhe statusi aktual i zhvillimit të tij, mendohet se ka ulur kërkesën për financim 
nga sistemi bankar. 

Sektori i tregtisë do të vazhdojë të jetë sektori më i preferuar për t’u kredituar 
edhe në gjashtë muajt e ardhshëm. Opinionet e këtij vrojtimi nuk paraqesin 
ndryshime në preferencën e bankave për kreditim të sektorëve të ekonomisë. 
Sektori i shërbimeve paraqet një nivel mesatar preference më të lartë se 
gjashtë muaj më parë. Një fakt i tillë mbështetet dhe nga orientimi i bankave 
në plotësimin e nevojave për fonde për biznesin e vogël dhe të mesëm, që 
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kryesisht i përkasin sektorit të shërbimeve. Sektorët 
më pak të preferuar për kreditim, do të jenë sektori 
i bujqësisë dhe ai i transportit. deri tani ky fakt 
është konfirmuar edhe nga të dhënat zyrtare, ku 
është i dukshëm mënjanimi i bankave nga kreditimi 
i sektorit të bujqësisë.

Nga opinionet e mbledhura pritet që edhe për 
të ardhmen aktiviteti kreditues të njohë përshpejtim. 
Ky proces pritet të vijojë të kanalizohet në kredi për 
pasuri të paluajtshme, kredi konsumatore dhe kredi 
për përmbushjen e nevojave të bizneseve. Indeksi 
dukshëm më i lartë i kreditimit në lekë krahasuar me 
atë në valutë, përcjell sinjalin se edhe për gjashtë 
muajt e ardhshëm, bankat do të priren për rritjen e 
kreditimit në lekë. Megjithatë, krahasuar me ecurinë 
e mëparshme të tij, indeksi pozicionohet në nivelet 
më të ulta të dy viteve të fundit, duke shprehur frenim 
në ritmin e rritjes së kreditimit në lekë. Ndërkohë që 
ecuria e ardhshme e kreditimit në valutë do të jetë e 
qëndrueshme, në nivelet aktuale. 

rritja e mëtejshme e kreditimit, pritet të shoqërohet 
me rritjen e normës së interesit të kredisë. rritja e 
normave të interesit të kredisë në përgjithësi, është 
në përgjigje të rrezikut më të madh që mbart kredia. 
analistët e bankave shprehen më të bindur për rritjen 
e kredisë në lekë krahasuar me atë në valutë. Kjo 
sepse normat e interesit të kredisë në lekë mendohet 
të reflektojnë edhe politikën shtrënguese të Bankës 
së Shqipërisë. Kredia në valutë do të vazhdojë të 
reflektojë ecurinë e normave të interesit në tregjet 
ndërkombëtare, të cilat priten që kryesisht të ruajnë 
të njëjtat nivele. 

PrITShMërITë Për INFLaCIONIN

Nga vrojtimi i realizuar për këtë gjashtëmujor 
rezultoi se rreth 53 për qind e të intervistuarve presin 
rritje të nivelit të inflacionit, për gjashtëmujorin parë 
të vitit 2007. Pritshmëritë për ruajtjen e inflacionit 
në nivele të pandryshuara me një gjashtëmujor më 
parë, shihen në 35 për qind të rasteve. Faktorët që 
kanë krijuar pritshmëri për rritje të nivelit të inflacionit 
në këtë vrojtim janë: mungesa e stabilitetit politik, 
zhvillimi i zgjedhjeve vendore i shoqëruar me rritje 
të shpenzimeve buxhetore dhe kriza energjitike. 
Ndërsa, pritjet për ruajtjen e normës së inflacionit 
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në nivele të pandryshuara apo dhe të uljes së saj, 
bazohen kryesisht në besimin se Banka e Shqipërisë 
do të marrë të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen 
e stabilitetit të çmimeve. 

Në vrojtimin e mëparshëm, pjesa më e madhe 
e specialistëve të intervistuar parashikonin inflacion 
në të njëjtin nivel me atë të gjashtëmujorit të 
parë të vitit. gjithsesi, kjo shifër ka qenë në rënie 
gjatë vrojtimeve të fundit dhe është shtuar numri 
i specialistëve që parashikojnë rritje të inflacionit. 
Faktikisht, norma mesatare vjetore e inflacionit, 
sipas të dhënave zyrtare, në gjashtëmujorin e dytë 
të vitit ishte 2.7 për qind nga 2 për qind që ishte në 
gjysmën e parë të vitit. 
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ShëNIME

* Punuan: Eriona Suljoti, Përgjegjëse e Zyrës së Çështjeve Monetare, 
departamenti i Politikës Monetare.

Klodiana Istrefi, Kryespecialiste, Zyra e Çështjeve Monetare, departamenti 
i Politikës Monetare.

Elvana Troqe, specialiste, Zyra e Çështjeve Monetare, departamenti i 
Politikës Monetare.

1 Shkalla e përgjigjes së pyetjeve ishte rreth 97 për qind.
2 Indeksi i besimit, i ndërtuar si diferencë e përgjigjeve në përqindje për 

rritje dhe rënie në ecurinë e depozitave.
3 Të intervistuarit në fushën e kredisë kanë një përvojë pune mesatare rreth 

4-3 vjet në bankë dhe janë kryesisht në pozicione drejtuese.  
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BaNKa E ShQIPërISë Në harKUN KOhOr 
TETOr-dhjETOr 2006

Në datat 30-31 tetor 2006, Banka e Shqipërisë organizoi Konferencën VI 
Ndërkombëtare me temë “Tregjet financiare rajonale dhe stabiliteti financiar 
– një koncept midis sovranitetit kombëtar dhe globalizimit”, në ambientet e 
hotel “Sheraton”, Tiranë. Kjo konferencë mbuloi një sërë çështjesh të lidhura 
me stabilitetin financiar, duke pasur parasysh edhe prirjet e reja financiare 
në rajon. Punimet e saj u zhvilluan në gjashtë panele, në të cilat u trajtuan 
zhvillimet e fundit në tregjet financiare rajonale, roli i bankave tregtare në 
stabilitetin financiar, lidhjet e stabilitetit financiar me mbikëqyrjen dhe politikën 
monetare si dhe çështjet që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e institucioneve 
financiare. Bashkëpunimi rajonal në prizmin e stabilitetit financiar ishte boshti 
i tryezës së rrumbullakët, e cila mblodhi guvernatorët e bankave të rajonit në 
panelin e gjashtë. 

Në datën 31 tetor 2006, gjatë punimeve të Konferencës VI Ndërkombëtare 
të Bankës së Shqipërisë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. ardian Fullani, 
shpalli fituesit e konkursit “Çmimi i guvernatorit për diplomën më të Mirë”, 
në të cilin morën pjesë një numër i madh studentësh të diplomuar jo vetëm në 
Shqipëri, por edhe jashtë saj. Pas shqyrtimit të temave të diplomës nga ana e 
komisionit të posaçëm të vlerësimit, u shpallën fituesit:

• Çmimi i parë zj. gizelda Emini, studente e Universitetit të Tiranës. 
•  Çmimi i dytë z. arbër Boriçi, student i Universitetit të Nju jorkut në Tiranë.
•  Çmimi i tretë zj. Lorena gega, studente e Universitetit të Tiranës.

dhënia e këtij çmimi synon të nxisë studentët universitarë për të ndërmarrë 
studime të thelluara në lidhje me ekonomiksin monetar, stabilitetin financiar 
dhe/ose çështjet e integrimit evropian, fusha këto që paraqesin një interes të 
veçantë për Bankën e Shqipërisë. 

Në datat 30 nëntor – 1 dhjetor 2006, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me 
Institutin për Kërkime Ekonomike (IFO), gjermani dhe Shoqatën gjermane për 
Bashkëpunim Teknik në Tiranë (gTZ), organizoi një seminar teknik dyditor mbi 
zhvillimin dhe zbatimin e indekseve të besimit të biznesit dhe të konsumatorit. 
Në këtë seminar morën pjesë edhe përfaqësues nga autoriteti Qendror Bankar 
i Kosovës, Banka Kombëtare e republikës së Maqedonisë, Banka Qendrore e 
Malit të Zi dhe Banka Kombëtare e Serbisë, si dhe përfaqësues nga Ministria 
e Financave, Ministria e Ekonomisë dhe INSTaT. Në ndryshim nga seminari 
paraardhës i zhvilluar në muajin korrik të këtij viti, ky aktivitet trajtoi zhvillimin 
e këtyre indekseve nga këndvështrimi rajonal.

Zhvillohet Konferenca VI 
Ndërkombëtare e Bankës së 

Shqipërisë. 

Shpallen fituesit e “Çmimit 
të Guvernatorit për 

Diplomën më të mirë”.

Seminari “Indekset e Besimit 
të Biznesit dhe Konsumatorit 

2”.
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Në datat 7-8 dhjetor 2006, Banka e Shqipërisë zhvilloi Tryezën e 
rrumbullakët “Inflacioni i Shënjestruar 2”. Ky aktivitet ishte një përballje 
mendimesh të ekspertëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë për të ardhmen e 
politikës monetare në Shqipëri, duke u fokusuar mbi mundësinë e adoptimit 
të regjimit të shënjestrimit të inflacionit. ajo ishte vijim i Forumit të hapur, të 
organizuar në dhjetor të vitit të kaluar, gjatë të cilit u identifikuan parakushtet 
që duhet të përmbushen, me qëllim që Banka e Shqipërisë të fillojë adoptimin 
formal të këtij regjimi. 

Në datën 11 dhjetor 2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 67 “Për emërimin e dy anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë”. Në bazë të këtij vendimi, zoti arjan Kadare dhe 
zoti halit Xhafa u zgjodhën anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë. 

Në datën 18 dhjetor 2006, Kuvendi i Shqipërisë miratoi në parim dhe nen 
për nen, ligjin nr. 9662 “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, të hartuar 
nga Banka e Shqipërisë. Ligji i ri është një nismë që synon harmonizimin 
e legjislacionit bankar shqiptar me direktivat e Bashkimit Evropian, pas 
nënshkrimit nga ana e Shqipërisë të Marrëveshjes së Stabilizim-asociimit. Në 
ligj janë reflektuar të gjitha sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar si 
dhe opinionet e Shoqatës Shqiptare të Bankave, si grup interesi. Ndryshimet 
në ligjin aktual parashikojnë zgjerimin dhe përmirësimin e disa fushave të 
aktivitetit bankar si mbikëqyrjes, licencimit të bankave dhe degëve të bankave 
të huaja, organizimin dhe drejtimin e bankave vendase dhe të huaja si dhe 
administrimin e rrezikut. Miratimi i këtij ligji pritet t’i hapë rrugë edhe krijimit 
të regjistrit të Kredive brenda Bankës së Shqipërisë, që synon të ndihmojë 
bankat të minimizojnë rrezikun e kredisë.

Tryeza  e Rrumbullakët 
“Inflacioni i Shënjestruar 2”.

Emërohen dy anëtarët e rinj 
të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë.

Miratohet ligji “Për 
bankat në Republikën e 
Shqipërisë”.
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NgjarjET jUrIdIKE, TETOr-dhjETOr 2006

SIgUrIa E INFOrMaCIONIT

Në datën 25.10.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 78 “Për politikën e sigurisë së informacionit”. Politika e sigurisë 
së informacionit ka për qëllim mbrojtjen e Bankës së Shqipërisë nga ndërhyrjet 
e paautorizuara (me dashje ose aksidentale) në asetet e informacionit të 
bankës, të cilat mund të cënojnë veprimtarinë dhe reputacionin e saj. 

OPEraCIONET MONETarE

Në datën 11.10.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 75, rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës 
së Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore”. rregullorja e 
re synon të jetë në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare dhe e 
harmonizuar me të gjithë bazën rregullative të sistemit bankar dhe të Bankës 
së Shqipërisë. 

 
Në datën 13.12. 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 

me vendimin nr. 93, rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”. Kjo rregullore detajon rregullat dhe procedurat e ndërhyrjes së 
Bankës së Shqipërisë në tregun e parasë, nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes. Ndërhyrja në tregun e parasë nëpërmjet këtyre 
marrëveshjeve, ka për qëllim administrimin afatshkurtër të likuiditetit të sistemit 
bankar, me synim stabilizimin e normave të interesit të tregut.

Në datën 27.12.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 99, rregulloren “Mbi llogaritjen e normave fikse të interesit 
në tregun ndërbankar të parasë”. Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi 
i mënyrës së llogaritjes së normave fikse të interesit të vendosjes dhe të 
pranimit të depozitave në tregun ndërbankar të parasë, të cilat përdoren nga 
Banka e Shqipërisë dhe nga të interesuarit për qëllime referuese, statistikore, 
vlerësuese dhe kontabilizuese.

TraNSParENCa dhE KONFIdENCIaLITETI

Në datën 11.10.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 74, një ndryshim në rregulloren “Për transparencën dhe 
konfidencialitetin në Bankën e Shqipërisë”. Në bazë të këtij ndryshimi, kriteret 
dhe mënyra e përdorimit të informacionit të klasifikuar “sekret bankar” nga 
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subjektet, të cilat bazuar në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë” gëzojnë të drejtën 
të kontrollojnë llogaritë dhe regjistrat e Bankës së Shqipërisë, përcaktohen 
në udhëzimin “Mbi rregullat e përdorimit dhe klasifikimin e informacionit 
jopublik në Bankën e Shqipërisë” dhe janë në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të auditit.

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 25.10.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 79, “Për miratimin e transferimit të zotërimit të tërthortë në masën 
71.79 për qind të kapitalit aksioner të Bankës Emporiki Shqipëri sh.a., tek 
Credit agricol sh.a., Francë”. 

Në datën 25.10.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
miratoi me vendimin nr. 80, disa ndryshime në rregulloren “Për dhënien e 
licencës për të ushtruar veprimtari bankare në republikën e Shqipërisë”, me 
qëllim rregullimin e rasteve kur kemi ndryshim të aksionerit të tërthortë të 
bankës, në masën mbi 10 për qind të kapitalit aksioner të saj. Si në rastin 
e ndryshimit të aksionerit direkt, edhe në rastin e ndryshimit të aksionerit të 
tërthortë, banka është e detyruar të kërkojë miratimin paraprak të Bankës së 
Shqipërisë. Njëkohësisht, vendimi i mësipërm parashikon edhe kërkesat për 
dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e trajtimit nga ana e Bankës së 
Shqipërisë, të një rasti të tillë.

Në datën 27.12.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 101, disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të kredisë“, miratuar me vendimin nr. 52, të datës 14.07.2004. 
Ndryshimet e miratuara synojnë ruajtjen e cilësisë së portofolit të kredisë në 
kushtet e rritjes relativisht të shpejtë të saj. 

KONTaBILITETI dhE PagESaT

Në datën 15.11.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 82, rregulloren “Mbi inventarizimin e vlerave materiale e 
monetare në Bankën e Shqipërisë”. Kjo rregullore synon të përcaktojë mënyrën 
e organizimit dhe të kryerjes së inventarizimit të vlerave monetare e materiale 
në Bankën e Shqipërisë si dhe kompensimin dhe sistemimin e diferencave që 
dalin nga ky inventarizim.

Në datën 15.11.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 83, rregulloren “Mbi organizimin e kleringut të çeqeve në lekë 
në Bankën e Shqipërisë”. Përcaktimi i saktë dhe zbatimi i rregullt i procedurave 
që duhet të ndjekin bankat e nivelit të dytë dhe Banka e Shqipërisë në procesin 
e kleringut të çeqeve, është objektivi kryesor që synon të arrijë kjo rregullore. 
Funksionimi i sistemit aECh për kleringun e pagesave në vlerë të vogël, shtroi 
nevojën për rishikimin rregullativ të kësaj fushe, që më parë ishte objekt i 
rregullores “Për organizimin e kleringut në Bankën e Shqipërisë”.
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Në datën 15.11.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 103, disa ndryshime në rregulloren “Mbi kushtet e veçanta 
të punës së Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 17 të datës 
26.02.2003. Në bazë të këtij ndryshimi, qeveria mban pranë Bankës së 
Shqipërisë llogari në valutë lidhur me projekte të ndryshme që financohen 
nga organizma financiarë ndërkombëtarë si dhe llogari në valutë për të gjitha 
pagesat dhe detyrimet që rrjedhin nga aktiviteti i Shtetit Shqiptar.

POLITIKa MONETarE

Në datën 30.11.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 88 “Për rritjen e përqindjes së interesave të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes nga Banka e Shqipërisë”. Pas kësaj 
rritjeje, norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes shkon nga 5.25 për qind, në 5.50 për qind.

EMISIONI 

Në datën 13.12.2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
vendimin nr. 95 “disa karakteristika të konfigurimit të kartëmonedhës shqiptare 
me vlerë nominale 2000 lekë, me kurs ligjor”. Ky vendim përcakton tematikën e 
kësaj kartëmonedhe, vitin respektiv të shtypjes si dhe formën e përmasat e saj.

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 04.10.2006, Këshilli i Ministrave miratoi në parim, me vendimin nr. 
660 “Marrëveshjen e garancisë, ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim (EBrd), që 
lidhet me marrëveshjen e kredisë ndërmjet Korporatës Elektroenergjitike 
Shqiptare (KESh) dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim (EBrd), 
në kuadër të programit të Komunitetit të Energjisë së Evropës juglindore”. 
KESh do të përfitojë një hua prej 16.000.000 eurosh, sipas kushteve dhe 
termave të përcaktuar në këtë marrëveshje. 

Në datën 16.10.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
ligjin nr. 9618 “Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë dhe shoqërisë “haci Sakir Sabun dhe gliserin Fabrikalari 
Turk anonim Sirketi”, Stamboll, Turqi, për riskedulimin e borxhit”. Qeveria 
merr përsipër t’i paguajë kësaj shoqërie shumën prej 711 450 mijë dollarë, 
menjëherë pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje. 

Në datën 16.10.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
9621 “Për buxhetin faktik të shtetit të vitit 2005”.  

Në datën 30.10.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
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9630 “Për faktoringun”. Objekt i kontratës faktoring janë kreditë ekzistuese 
dhe/ose të ardhshme të llogarisë klient, të cilat kanë lindur dhe/ose do të 
lindin nga shitja e sendeve dhe/ose shërbimeve nga furnizuesi te klienti.

Në datën 30.10.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
9632 “Për sistemin e taksave vendore”. Ky akt juridik detajon rregullat për 
mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e qeverisjes 
vendore për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e 
tyre.

Në datën 09.11.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
9640 “Për dhomat e tregtisë dhe industrisë”. Objekt i këtij ligji është përcaktimi 
i rregullave të organizimit, funksionimit dhe veprimtarisë së dhomave të 
Tregtisë dhe Industrisë, si dhe të Bashkimit të dhomave të Tregtisë. 

Në datën 22.11.2006, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 783 “Për 
përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”. Këto standarde janë 
të detyrueshme për të gjitha subjektet e përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr. 
9228, të datës 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, të 
ndryshuar.

Në datën 11.12.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9653 “Marrëveshjen financiare midis Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe artigiancassa 
SPa, për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës Shkodër-hani i hotit”. 
Për realizimin e këtij projekti, Qeveria Italiane nëpërmjet artigiancassa i ka 
ofruar Shqipërisë një hua të butë me një shumë prej afërsisht 21 milionë 
eurosh, për një periudhë 39-vjeçare. 

Në datën 11.12.2006, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me ligjin 
nr. 9654 “Marrëveshjen financiare midis Këshillit të Ministrave të republikës 
së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe artigiancassa 
SPa, për financimin e programit të rehabilitimit të Portit të Vlorës”. Për 
realizimin e këtij programi, Qeveria Italiane nëpërmjet artigiancassa i ka 
ofruar Shqipërisë një hua të butë me një shumë prej afërsisht 15 milionë 
eurosh, për një periudhë 39-vjeçare. 
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drEjTIMI I BaNKëS Së ShQIPërISë
31 dhjETOr 2006

KëShILLI MBIKëQyrëS
ARDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBRAHIMI   Zëvendëskryetar 
TEFTA ÇUÇI    Anëtare 
ELISABETA GJONI   Anëtare
LIMOS MALAJ    Anëtar 
KSENOFON KRISAFI   Anëtar 
ADRIAN CIVICI    Anëtar 
ARJAN KADARE   Anëtar 
HALIT XHAFA    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 

* Deri më �5 nëntor 2006.
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LISTa E SUBjEKTEVE Të LICENCUara Nga BaNKa E 
ShQIPërISë*

* Deri në �� dhjetor, 2006.

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:  Luigi MASTRAPASQUA
Adresa:  Rruga “Barrikadave”, Nr.70, Tiranë.
Tel. Central: 2� �9 65, 2� 56 97, 2� 56 98, 22 62 62.
Faks:  2� �0 �4.

2. BANKA RAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr.2/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�6�, datë 
��.�2.�998. Çertifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Steven GRUNERUD
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel. central:  226 699, 224 540, 222 669, 225 4�6.
Faks:   275 599; 22� 587, 22� 695, 224 05�.

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

4. BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT 
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 �5� / 2 / � / 4 / 5. 
Faks:  280 �56.

5. BANKA KOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.6/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�62, datë 
��.0�.�999. Çertifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë. 
Tel:  25 09 55. 
Faks:  25 09 56.
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6. BANKA TIRANA SH.A.
Licenca nr.07, datë �2.09.�996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
�2.09.�996. Çertifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Dimitrios FRANGETIS 
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Nr.55/�, Tiranë.
Tel. Central: 26 96 �6 / 7 / 8, 2� �4 4�/42/4�/44/45/46/47. 
Faks:  2� �4 �7.

7. BANKA KOMBETARë E GREQISë - DEGA TIRANë
Licenca nr.08, datë 25.��.�996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.4, datë 
�4.0�.�996. Çertifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Spiro BRUMBULLI 
Adresa:  Rruga “Durrësit”, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel. Central: 2� �6 2�/22/2�/24.
Faks:  2� �6 ��.

8. BANKA NDëRKOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.09, datë 20.02.�997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
�0.04.�996. Çertifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Mahendra Sing RAWAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel. Central: 25 4� 72, 25 62 54.
Tel/Faks: 25 4� 68. 

9. DEGA Në TIRANë E BANKëS ALPHA
Licenca nr.�0, datë 07.0�.�998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.0�/0�/96, 
datë 27.�2.�997. Çertifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andrea GALATOULAS 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:  2� �5 �2, 2� �� 59, �4 04 76/77.     
Tel/Faks: 2� 2� 02.

�0. BANKA AMERIKANE E SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr.��, datë �0.08.�998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�05, datë 
�0.08.�998. Çertifikata nr.�0 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Lorenzo RONCARI
Adresa:   Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8��9, Tiranë.
Tel:  24 87 5�/54/55/56.
Tel/Faks: 24 87 62.

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

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

��. BANKA EMPORIKI – SHQIPëRI SH.A.
Licenca nr. �4, datë 28.�0.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�05, datë 
�9.�0.�999. Çertifikata nr. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  George CARACOSTAS
Adresa:   Rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel:  �5 87 55/56/57/58/59/60.
Tel/Faks: �5 87 52.

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

Kati �&2, Tiranë.
Tel:  27 2� 68; 27 2� 62.
Tel/Faks:   27 2� 62. 

�5. BANKA “CREDINS” SH.A. 
Licenca nr. �6, datë  ��.0�.200�.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.0�.200�. Çertifikata nr. �5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.2� Tiranë.
Tel:    22 29 �6; 2� 40 96.

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

�7. BANKA UNION SH.A, TIRANë. 
Licenca nr. �8, datë  09.0�.2006.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �0�,  datë 
28.�2.2005. Çertifikata nr.�7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:   Gazmend KADRIU
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Pallati ��-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel:   25 06 5�.
Faks:     25 06 54.
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SUBjEKTE jOBaNKa

�. UNIONI FINANCIAR I TIRANëS SH.P.K. (UFT) 
Licenca nr.�, datë 08.�2.�999, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve; 
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.

Drejtor:  Niko Leka; Edmond Leka
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, Pallati  “Shallvare”, Sh.2, Nr.�8, Tiranë.
Tel:  25 06 5�. 
Faks:  25 06 54

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

Drejtor:  Eni Koço
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit “VEVE”, Tiranë. 

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

Pronësia:  Shtetërore.
Drejtor:  Arqile Goreja
Adresa:   Rruga “Reshit Çollaku”, Nr.4 Tiranë.
Tel:  22 2� �5. 

4. “CREDINS” SH.A. TIRANë 
Licenca nr. 4, datë ��.06.200�, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të dhënies së kredive;
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të ofrimit të garancive;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar (këtu nuk përfshihen shërbimet e 
parashikuara në pikat �/a dhe �/b të nenit 26, të ligjit: “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”).

Drejtore: Migena Roshaj
Adresa:   Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel:   22 29 �6; 2� 40 96. 

5. FONDI I FINANCIMIT Të ZONAVE MALORE
Licenca nr.5, datë 29.0�.2002, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e 
veprimtarisë financiare:
- të dhënies së kredive.
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Drejtor:  Bajram Korsita
Adresa:  Rruga “Dervish Hima”, Nr.4, Tiranë. 
Tel:  25 90 80, 25 90 8�.
Faks:  25 06 ��. 
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6. “AK – INVEST” SH.A. 
Licenca nr.7, datë 0�.�2.200�, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e 
veprimtarive financiare:
- të 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/�, Tiranë. 
Tel:   24 0� 47.
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Zyra Të KëMBIMEVE VaLUTOrE

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

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

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

4. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FINANCIAR TIRANë”  SH.P.K.
Licenca:  Nr. 4, datë 0�.�0.�999.
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Shk. 2/�8, Tiranë.
Administrator: Niko Leka
Kambistë: Arjan Lezha (Përgjegjës i agjencisë), Albert Sara, Dhimitër 

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

5. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “AGLI”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 5, datë 0�.�0.�999.
Adresa:  Agjencia �: Rruga “Islam Alla”, Nr.�, Tiranë.
  Agjencia 2: Rruga “Kavajës”, pranë pastiçeri “Rinia”, Tiranë.  
Kambistë:  Kujtim Nina (Drejtor i shoqërisë), Agim Cani, Selim Luli.

6. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “EXCHANGE”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 08, datë 24.��.�999.
Adresa: Rruga “Durrësit”, Nr. �70, Tiranë dhe Rruga “Reshit Çollaku”, Pallati 

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

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

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

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

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

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

�4. 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.

�5. 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.

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

�7. 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, Rudina Shametaj.

�8. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “TILBA”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 25, datë �0.09.200�.
Adresa:  Lagja “Luigj Gurakuqi”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Njësia nr.�2, 

Elbasan.
Kambistë:  Kristaq Bako, Vjollca Bako. 

�9. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ANAGNOSTI”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 26, datë ��.�0.200�.
Adresa:  Zyra �: Bulevardi “Zogu I”, Pallati 97, Shk.�, Ap, 28, Tiranë.
Kambistë:  Jani Anagnosti, Odise Anagnosti, Edlira Anagnosti.
  Zyra 2: Rruga “Kajo Karafili”, Nr.�� Tiranë.
Kambist:  Fredi Cami.
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20. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “KO-GO”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 27, datë �2.��.200�.
Adresa:  Rruga “Vaso Pasha”, Pallati �6, Shk.2, Ap. 9, Tiranë.  
Kambistë:  Mihal Konomi, Përparim Goxhaj. 

2�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALB- FOREX”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 28, datë 22.��.200�.
Adresa:  Agjencia �: Rruga “Abdyl Frashëri, Nr.�, Tiranë.
Kambistë:  Mirel Topçiu.
Agjencia 2:  Bulevardi “Zogu I”, ish-Pallati i Kulturës “Ali Kelmendi”, kati I,  Tiranë. 
Kambist:  Melsi Çami.

22. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “L&N”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 29, datë 22.��.200�.
Agjencia �: Rruga “Muhamet Gjollesha”, ish-gjelltorja tek sheshi “ATATURK”, Tiranë.
Kambist:  Leonora Mihalcka.
Agjencia 2: Rruga “Durrësit”, përballë ish-Ambasadës Jugosllave, Tiranë.
Kambist:  Myzafer Velaj, Dashurije Rrumbullaku.

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

24. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BASHKIMI 200�”  SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �5, datë �2.�2.200�.
Adresa:  Rruga “Kavajës” (pastiçeri “Rinia”), Tiranë.  
Kambistë:  Bashkim Shametaj, Luan Shametaj, Ilir Mesini.

25. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARJON 2002”  SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. �6, datë �4.�2.200�.
Adresa:  Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi ”Qemal Stafa”, Pallati  9-

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

26. 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.

27. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “FORMAT”  SH.P.K.,  TIRANë
Licenca:  Nr. 4�, datë 2�.0�.2002.
Adresa:  Rruga “Durrësit”, Pallati 85, Shk.�, Ap.�, Tiranë.
Kambistë:  Diana Lemi, Egon Sinani. 

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

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

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

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

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

��. 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).

�4. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “TAXI EKSPRES” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:  Nr. 52, datë 20.05.2002.
Agjencia �:  Rruga “Sami Frashëri”, Nr.�� (pranë shkollës “Edith Durhan”),
 Tiranë.
Agjencia 2:  Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga “Lekë Dukagjini”, Nr.5, (pranë   

European Trade Centre), Tiranë.
Kambistë:  Arben Sharra, Sokol Kaleci.

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

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

�7. 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.

�8. 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.

�9. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “DENI&KRISTI-2002” SH.P.K. TIRANë 
Licenca:  Nr. 6�, datë 02.06.200�.
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Adresa:  Rruga “Myslym Shyri”, Pallati 60, Ap.�, Tiranë.
Kambist:  Maksim Çeku.

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

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

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

4�. 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.

44. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ALBACREDITS” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 68, datë ��.07.2004.
Adresa:   Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr. 5, Tiranë. 
Kambistë: Ermira Skënderi (administratore), Engjëll Skënderi, Burhan Kodra, 

Shqiponja Spahiu.

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

Koltarka, Hajredin Toca, Valbona Kadriu, Doloreza Arapi.
Agjencia 2: Dega Peshkopi, Bulevardi “Nazmi Rushiti”, Peshkopi, Dibër.

46. 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). 

47.  ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ELBA 2005” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 7�, datë 28.04.2005
Adresa:   Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet “Agimi”, nr. �6, Tiranë.
Kambist:  Kujtim Elbasani (administrator). 

48.  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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49. 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.

50. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “I & K 2005” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 77, datë 09.09.2005
Adresa:  Lagja “Besëlidhja”, Pallati 7�, Lezhë.
Kambist:  Ilir Malaj.

5�. 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.

52. 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

5�. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “REGENCY INTERNATIONAL CASINO TIRANA” 
SH.P.K., TIRANë
Licenca:.  Nr.80, datë 06.0�.2006
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Parku “Rinia”, Tiranë.
Kambistë: Rajmonda Lami, Florjan Lami, Bandill Molla, Suzana Aliu, Aides 

Goga, Murat Haruni, Gjergji Selala, Marsela Elmazaj, Vjollca 
Nurka, Julian Llazri, Andi Hidi, Enkeleda Kola, Leonard Gjonaj, 
Almir Dhimitri, Elvis Marku, Donald Mihal, Albana Sherifi, Armand 
Çadra, Eriselda Dhamo.

54. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “ARBëR F” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr.8�, datë 07.0�.2006
Adresa:  Rruga “Kavajës”, Pallati �, Kati I (ish-Guden) Tiranë.
Kambistë: Florina Jaho, Bukurosh Jaho

55. 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

56. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “VOSKOP” SH.P.K., KORÇë
Licenca:  Nr. 8�, datë ��.04.2006
Adresa:  Lagjja nr. 7, Blloku “8 Nëntori”, Korçë
Kambistë: Anesti Leska, Rexhep Mankolli

57. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “KRISTIAN 2002” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 84, datë ��.05.2006
Adresa:  Lagja “Besëlidhja”, përballë degës së bankës “Raiffeisen”, Lezhë.
Kambist:  Sander Marashi

58. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “PRE-LAND” SH.P.K., LEZHë
Licenca:  Nr. 85, datë ��.05.2006
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Adresa:  Lagja “Skënderbej”, ish-lokali “Gjahtari”, Lezhë.
Kambist:  Roland Kola 

59. 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.

60. ZYRA E KëMBIMEVE VALUTORE “BONVOYAGE”  SH.P.K., DURRëS
Licenca:  Nr. 87, datë 20.06.2006
Adresa:  Lagja ��, Bulevardi kryesor “Durrahu”, Ap.24�, Durrës
Kambistë: Petrit Shtaro; Jusuf Milaqi.
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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 �0 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 I KURSIM-
KREDITIT”, TIRANë
Licenca:  Nr.2, datë 09.08.2002.
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, Nr.�2.
Kryetar i bordit drejtues: Zana Konini
Anëtare të këtij unioni janë 95 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara 
edhe si shoqëri të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga Fondi i Financimit 
Rural.

Zyra Të PërFaQëSIMIT Të BaNKaVE Të hUaja

�. ZYRA E PëRFAQëSIMIT Të BANKëS POPULLORE PULIEZE Në SHQIPëRI.
Licenca:  Nr.�, datë 02.07.200�.
Adresa:  Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, Kati III, Tiranë.
Përfaqësues: Pasquale Guido Vergine.


