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2005

Të nderuar zonja dhe zotërinj deputetë,

Ndodhem sot para jush në prezantimin tim të parë si Guvernator i Bankës 
së Shqipërisë, për të ndarë me ju vlerësimet e Bankës së Shqipërisë në lidhje 
me zhvillimet ekonomike të vitit 2004, për të paraqitur pikëpamjet tona në 
lidhje me perspektivën e ekonomisë shqiptare për periudhën në vijim, si dhe 
për të paraqitur disa aspekte të tjera të rëndësishme të aktivitetit të Bankës së 
Shqipërisë në këtë periudhë. Banka e Shqipërisë është një institucion me një 
rol kyç në fushën e vendimmarrjes së politikave ekonomike dhe financiare, 
si dhe në drejtim të krijimit dhe të ruajtjes së stabilitetit financiar të vendit. 
Për këtë qëllim, në emër të institucionit që unë drejtoj, mirëpres çdo opinion, 
koment apo sugjerim në lidhje me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e 
zhvillimit institucional, të politikës monetare dhe të mbikëqyrjes bankare.

 
EKONOMIA SHQIPTARE GJATË VITIT 2004.

Zhvillimi i ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2004, sipas vlerësimit të Bankës 
së Shqipërisë, ka qenë në përputhje me objektivat e strategjisë së zhvillimit 
ekonomik të vendit. Në bazë të vlerësimeve më të fundit, ekonomia shqiptare 
rezulton të jetë rritur me 6.0 për qind në terma realë, duke ruajtur ritmin 
mesatar të zhvillimit të pesë viteve të fundit. Ritmi i rritjes ekonomike të 
Shqipërisë gjatë kësaj periudhe ka qenë më i lartë se ai i shteteve të tjera të 
Evropës Juglindore apo edhe i shteteve të sapoanëtarësuara në Bashkimin 
Evropian.

Aktiviteti i ekonomisë shqiptare, si një ekonomi relativisht e hapur, është 
mbështetur edhe nga gjallërimi i aktivitetit ekonomik në nivel botëror gjatë 
vitit 2004. Rritja e ngadaltë por e sigurt e ekonomisë evropiane gjatë vitit 
2004 ka qenë një faktor pozitiv për ekonominë shqiptare, duke nxitur 
kërkesën për eksportet tona dhe duke mbështetur rritjen e të hyrave valutore 
prej emigrantëve. Norma mesatare e inflacionit të Eurozonës, gjatë këtij viti, 
ka qenë rreth 2.4 për qind duke mos ushtruar ndikim në rritjen e normës së 
inflacionit të importuar në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, ndikimi i fenomeneve 
shock, i pranishëm në ekonominë botërore gjatë vitit 2004, është paraqitur 
më i zbutur në ekonominë shqiptare. Rritja e çmimit të naftës në tregun 
ndërkombëtar u amortizua pjesërisht si pasojë e mbiçmimit të lekut dhe 
pjesërisht si pasojë e rritjes së konkurrencës dhe shfaqjes së njëfarë elasticiteti 
të kërkesës për këtë produkt. Efekti i rritjes së çmimit të naftës në normën e 
inflacionit në vend ka qenë i kufizuar. Gjithashtu, efekti i saj në ekonominë 
shqiptare, ndonëse i vështirë për t’u matur, vlerësohet të ketë qenë i zbutur 
duke gjykuar nga ecuria e sektorëve më të ekspozuar ndaj çmimeve të naftës, 
transportit dhe industrisë.
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Kurset e këmbimit kanë qenë të luhatshme gjatë vitit 2004. Dollari amerikan 

u vlerësua në pjesën e parë të vitit, si pasojë e pritjeve për shtrëngim të 
politikës monetare të SHBA-së. Por, gjatë pjesës së dytë të vitit, vëmendja e 
tregjeve financiare është përqendruar në problemet strukturore të ekonomisë 
amerikane, të deficitit buxhetor dhe të deficitit të llogarisë korente. Këto 
shqetësime sollën një ulje të shpejtë të vlerës së dollarit amerikan, duke arritur 
edhe nivelet minimale kundrejt monedhës së përbashkët evropiane.

Përkundrejt këtyre zhvillimeve, politika monetare dhe ajo fiskale e ekonomive 
më të mëdha kanë ruajtur një karakter ekspansionist. Megjithë rritjen e normave 
të interesit të dollarit amerikan, ato mbeten në nivele të ulëta historike ndërsa 
normat e interesit të euros kanë mbetur të pandryshuara. Politika fiskale ka 
ndikuar në rritjen e kërkesës së brendshme, si në Eurozonë ashtu edhe në 
SHBA. Integrimi në rritje i ekonomisë shqiptare në tregjet ndërkombëtare të 
produkteve dhe të kapitalit, bën që edhe ajo të përfitojë nga këto politika 
nxitëse, në formën e normave më të ulëta të interesit për valutën dhe në 
formën e kërkesës më të lartë për eksportet e saj.

E vendosur në këtë sfond pozitiv, rritja e ekonomisë shqiptare vazhdon të 
gjenerohet nga zhvillimi dinamik i sektorit privat, ndërkohë që përparësia e 
sektorit publik ka qenë ruajtja e stabilitetit makroekonomik dhe mbështetja 
e rritjes ekonomike nëpërmjet investimeve në fushat prioritare të zhvillimit: 
infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi. 

Gjatë vitit 2004, investimet në ekonomi kanë qenë në të njëjtin nivel relativ 
me vitin 2003, duke përbërë rreth 25.4 për qind të PBB-së. Këto investime 
përfaqësohen kryesisht nga investimet private, të cilat përbëjnë rreth 80 për 
qind të investimeve totale. Sektori financiar i ka dhënë një mbështetje gjithnjë 
e më të madhe këtij zhvillimi, nëpërmjet rritjes së kreditimit dhe të gamës së 
shërbimeve të ofruara. Kështu, kredia për ekonominë është rritur mesatarisht 
me 34 për qind gjatë dy viteve të fundit, duke u shoqëruar njëkohësisht me 
rritje të afatit të maturimit.

Zhvillimi sektorial i ekonomisë shqiptare gjatë viteve të fundit, ka qenë një 
zhvillim dinamik. Sektorët që kanë dhënë kontributin më të madh në normën 
e rritjes vjetore vlerësohet të jenë: “Tregti, hotele, restorante”, “Ndërtim”, 
“Transport” dhe “Shërbime të tjera”. Këta sektorë kanë kontribuar rreth 75 
për qind të rritjes ekonomike gjatë vitit 2004. Ky zhvillim është shoqëruar me 
një rishpërndarje të kontributit relativ të sektorëve të ekonomisë në PBB, si 
dhe me një rishpërndarje të faktorëve të prodhimit, të forcave të punës dhe të 
mbështetjes me kapitale. 

Kërkesa e madhe për zhvillimin e infrastrukturës, për rritjen dhe për zgjerimin 
e kapaciteteve prodhuese dhe për strehim, ka bërë që sektori i ndërtimit të 
karakterizohet nga ritme të larta zhvillimi. Ai ka kontribuar mesatarisht me 
rreth 17 për qind në rritjen ekonomike të tre viteve të fundit, edhe pse vlera e 
shtuar në këtë sektor përfaqëson vetëm 10 për qind të PBB-së në vitin 2004. 
Shitjet e sektorit “Tregti, hotele, restorante” janë rritur me 6.2 për qind gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti 
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më parë. Ky sektor ka realizuar rreth 44 për qind të totalit të shitjeve për këtë 
periudhë. Një zhvillim pozitiv i vitit 2004 ka qenë edhe prodhimi i bujqësisë, i 
cili është rritur me 4.9 për qind. Ecuria e sektorit të industrisë ka qenë një ecuri 
mikse. Nëndegë të industrisë përpunuese si industria ushqimore, fabrikimi i 
artikujve mineralë dhe metalurgjia, kanë realizuar shitje më të larta gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004, ndërkohë që shitjet e industrisë tekstile 
dhe të asaj të përpunimit të lëkurës kanë qenë në nivele më të ulëta. Sektori 
i energjitikës ka patur ecuri pozitive gjatë vitit 2004. Prodhimi i energjisë 
elektrike shënoi një rritje vjetore prej 12 për qind, duke u reflektuar në rritjen 
prej 20 për qind të eksporteve dhe rënien prej 30 për qind të importeve 
të energjisë. Shitjet e sektorit të transportit janë rritur me 5 për qind gjatë 
nëntëmujorit të parë.

Një aspekt i rëndësishëm i performancës së ekonomisë shqiptare gjatë 
viteve të fundit, është fakti se rritja ekonomike nuk ka gjeneruar disbalancime 
makroekonomike. Përkundrazi, ajo është shoqëruar me konsolidimin e 
vazhdueshëm të këtij stabiliteti, duke u shprehur në norma të ulëta dhe të 
qëndrueshme inflacioni, në reduktimin e deficitit buxhetor dhe të borxhit 
publik, në përmirësimin e pozicionit të bilancit të pagesave dhe në stabilitetin 
e përgjithshëm të treguesve monetarë.

Tabelë 1. Disa tregues të 
ekonomisë në vite.

1 Të dhënat për PBB-në dhe rritjen reale të saj për vitet 1999-2000 janë të INSTAT-it. Për pjesën 
tjetër të dhënat janë vlerësime të Ministrisë së Financave, të FMN-së dhe të dhëna të Bankës së 
Shqipërisë.
2 Tabela është ndërtuar duke u bazuar në PBB-në nominale të rishikuar.
3 PBB nominale, e konvertuar me kursin mesatar të periudhës.
4 Borxhi qeveritar duke përfshirë edhe borxhin e sektorëve të tjerë të garantuar nga qeveria.
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Të dhënat e vitit 2004 tregojnë një zbutje graduale të normës së papunësisë. 

Megjithëse ndryshimet demografike gjatë viteve të fundit e bëjnë të vështirë 
pasqyrimin statistikor të zhvendosjes së forcave të punës, sipas të dhënave 
zyrtare, norma e papunësisë vlerësohet të ketë rënë nga niveli 15 për qind në 
nivelin 14.6 për qind gjatë vitit 2004.

Treguesit fiskalë. Nisur nga zhvillimet në treguesit fiskalë rezulton se politika 
fiskale e ndjekur gjatë vitit 2004 ka qenë një politikë e kujdesshme, e mbështetur 
në Programin Buxhetor Afatmesëm për periudhën 2004-2006. Të shprehur në 
terma të PBB-së, treguesit buxhetorë janë në nivele të përafërta me ato të vitit 
2003, ku veçohet shifra e pandryshuar e deficitit buxhetor, në masën 4.9 për 
qind. Të ardhurat e buxhetit të shtetit gjatë vitit 2004 u rritën me 10.4 për qind, 
duke arritur në nivelin 23.7 për qind të PBB-së. Po kështu, shpenzimet buxhetore 
kanë regjistruar një normë rritjeje vjetore prej 10.7 për qind, duke arritur në 
nivelin 28.6 për qind të PBB-së. Gjithsesi, këta tregues kanë mbetur nën nivelet 
e parashikuara në buxhetin e vitit 2004, duke shtruar nevojën e një ndjekjeje 
më të kujdesshme të buxhetit në dy fazat kryesore të tij; atë të hartimit dhe atë 
të zbatimit. Gjithashtu, realizimi i shpenzimeve kapitale mbetet një problem i cili 
meriton një vëmendje më të madhe në të ardhmen, duke u nisur nga rëndësia 
që ka ai për zhvillimin e kapaciteteve të infrastrukturës së vendit.

Sektori i jashtëm i ekonomisë. Situata e favorshme ekonomike në vend 
është reflektuar edhe në fushën e transaksioneve me jashtë. Deficiti korent 
shënoi një rënie të dukshme gjatë vitit 2004, duke arritur në 5.3 për qind të 
PBB-së dhe duke shënuar një rënie të ndjeshme ndaj dy viteve paraardhës. Ky 
zhvillim rezulton të jetë pasojë e përmirësimit të deficitit tregtar, i cili zbriti në 
nivelin 21 për qind të PBB-së në vitin 2004, nga 23.4 për qind të PBB-së në 
vitin 2003. Eksportet e mallrave kanë shënuar një normë më të lartë rritjeje 
sesa importet, ndërkohë që bilanci pozitiv i transfertave korente është rritur 
paralelisht me rritjen e deficitit tregtar, duke mos lejuar thellimin e deficitit 
korent. Mbulimi i importeve me eksporte të mallrave ka arritur masën 27.5 
për qind duke shfaqur një përmirësim ndaj vitit 2003, kur ky raport ishte në 
nivelin 25 për qind. Gjatë vitit 2004, bilanci i pagesave të Shqipërisë ka 
regjistruar një fluks hyrës mjetesh financiare dhe kapitale rreth 1.5 herë më 
të lartë se viti paraardhës. Rritja e flukseve hyrëse në llogarinë financiare dhe 
mosthellimi i deficitit korent, kanë sjellë rritjen e rezervave valutore me rreth 
290 milionë dollarë gjatë vitit 2004. Rezerva valutore e Shqipërisë mjafton 
për të mbuluar rreth 5.2 muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

Megjithë zhvillimet pozitive të viteve të fundit, rritja ekonomike dhe stabiliteti 
makroekonomik i vendit janë dy parametra të cilët, në vlerësimin tonë, nuk 
mund dhe nuk duhet të merren si të mirëqenë (çështje të përfunduara). 
Deficiti i lartë tregtar kërkon gjetjen e burimeve të qëndrueshme afatgjata të 
mbulimit, veçanërisht nxitjen e investimeve të huaja direkte të cilat do të rritin 
kapacitetet prodhuese të ekonomisë shqiptare. Veçanërisht interes më i madh 
duhet të tregohet për sektorë të tillë si bujqësi dhe turizëm. 

Politika fiskale duhet të vazhdojë të ruajë kontributin e saj pozitiv në 
konsolidimin e stabilitetit makroekonomik, kontribut ky i shprehur në reduktimin 
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e deficitit buxhetor, në shtimin e të ardhurave dhe në vendosjen e përparësive 
sipas Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik dhe Social, në kryerjen 
e shpenzimeve buxhetore. Zhvillimi i sektorit financiar gjykojmë se duhet të 
balancohet në të gjitha segmentet e tij, çka kërkon përfundimin e procesit të 
privatizimit dhe harmonizimin e legjislacionit rregullues dhe mbikëqyrës, në 
përputhje me praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara.

Këto çështje kërkojnë vëmendje të vazhdueshme dhe kontribut të përbashkët. 
Me këtë rast, gjej me vend të theksoj se Banka e Shqipërisë do të jetë një 
partnere e gatshme dhe e hapur, duke marrë përsipër përgjegjësitë që i 
takojnë dhe duke bashkëpunuar me të gjithë aktorët e interesuar në zhvillimin 
e ekonomik dhe financiar të vendit.

ZHVILLIMET NË INFLACION DHE NË POLITIKËN MONETARE

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë, i përcaktuar në ligjin “Për Bankën 
e Shqipërisë”, është ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Ky objektiv përkthehet në 
arritjen e një norme të ulët dhe të qëndrueshme inflacioni, i matur si ndryshim 
vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit. Për vitin 2004, sipas Dokumentit të 
Politikës Monetare, objektivi i inflacionit ishte përcaktuar në intervalin 2 - 4 
për qind. 

Sipas zhvillimeve të faktuara, Banka e Shqipërisë e ka përmbushur objektivin 
e saj për kontrollin e inflacionit në intervalin 2-4 për qind. Inflacioni vjetor në 
fund të vitit 2004 rezultoi 2.2 për qind ndërsa norma mesatare e inflacionit 
vjetor për vitin 2004 ishte 2.9 për qind. Inflacioni ka qëndruar rreth nivelit 3 
për qind gjatë gjysmës së parë të vitit dhe, më pas, ka shfaqur një tendencë 
rënëse gjatë gjysmës së dytë, duke iu afruar kufirit të poshtëm të objektivit. 

Rolin kryesor në formimin e normës së inflacionit gjatë vitit 2004 e ka luajtur 
grupi ”Qira, ujë, lëndë djegëse, energji”, në ndryshim nga vitet e kaluara kur 
këtë rol e ka patur grupi “Ushqime dhe pije joalkolike”. Indeksi i çmimeve të 
grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” shënoi ritme të larta rritjeje vjetore 
gjatë vitit 2004. Përveç rritjes së çmimit të energjisë me 31.2 për qind në 
muajin shkurt të këtij viti, ky grup regjistroi rritje edhe në çmimin e qirasë dhe 
të rentës së imputuar. Norma vjetore e inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” ka qenë negative gjatë periudhës maj-nëntor, si pasojë e rritjes së 
prodhimit të brendshëm bujqësor, duke përfshirë edhe prodhimin e serave.

Ecuria pozitive e inflacionit gjatë dy viteve të fundit është favorizuar nga 
mungesa e faktorëve shock, nga zhvillimet pozitive të kapaciteteve prodhuese 
dhe nga konsolidimi i treguesve makroekonomikë dhe makrofinanciarë. 
Shqetësimi se rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, do të 
shkaktonte rritje të çmimeve të konsumit edhe në Shqipëri, nuk u materializua. 
Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut kundrejt dollarit amerikan gjatë vitit 
2004, ka zbutur efektin e rritjes së çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar. 
Gjithashtu, vlerat e inflacionit të dy vendeve kryesore partnere, Italisë dhe 
Greqisë, kanë qenë të ulëta, të krahasueshme me normat e inflacionit në 
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Shqipëri. Për rrjedhojë, aktiviteti tregtar i Shqipërisë nuk është shoqëruar me 
import të presioneve inflacioniste.

Zhvillimet e favorshme makroekonomike gjatë vitit 2004 kanë krijuar 
një ambient të përshtatshëm për kontrollin e inflacionit. Dy politikat 
makroekonomike bazë, politika monetare dhe ajo fiskale, kanë kontribuar 
në drejtim të stabilizimit të aktivitetit ekonomik, duke mos ushtruar presione 
në rritje mbi normën e inflacionit. Shpenzimet buxhetore gjatë vitit 2004 kanë 
qenë relativisht të njëtrajtshme përgjatë vitit, duke mos rrezikuar shtimin e 
presioneve inflacioniste në ekonomi në periudha të caktuara. Huamarrja e 
brendshme e qeverisë ka qenë në nivelin 2.0 për qind të PBB-së gjatë vitit 
2004, në krahasim me vlerën 2.9 për qind të shënuar në vitin 2003.

Politika monetare. Politika monetare e ndjekur gjatë vitit 2004 ka ruajtur të 
njëjtin kah zbutës të politikës së ndjekur gjatë vitit 2003. Banka e Shqipërisë 
ka ulur 5 herë normën bazë të interesit gjatë vitit 2004, me një efekt total prej 
1.25 pikësh përqindjeje. Norma bazë e interesit ka arritur minimume të reja 
historike me çdo ulje të kryer gjatë vitit 2004, duke qëndruar në fund të vitit 
në nivelin 5.25 për qind. Politika monetare zbutëse ka qenë në përputhje me 
zhvillimet në inflacion gjatë vitit 2004 dhe me pritshmëritë pozitive për këtë 
tregues në të ardhmen. Këto zhvillime duket se janë perceptuar nga publiku, 
i cili është duke i ankoruar gjithnjë e më tepër pritjet e tij inflacioniste në 
objektivin e inflacionit të shpallur nga Banka e Shqipërisë. Kjo është reflektuar 
në rritjen e interesimit të publikut për depozitimin e kursimeve të tyre në lekë, 
duke gjeneruar edhe presione mbiçmuese mbi kursin e këmbimit të lekut. 
Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut, i shoqëruar nga vlerat e qëndrueshme 
të inflacionit në partnerët më të mëdhenj tregtarë të Shqipërisë, ka ndikuar në 
uljen e vlerës së inflacionit të importuar gjatë vitit 2004. 

Lehtësimi i kushteve monetare në ekonomi ka synuar të nxisë aktivitetin 
ekonomik dhe t’i krijojë më shumë hapësirë kreditimit të ekonomisë, pa cënuar 
perspektivën afatgjatë të respektimit të objektivit të inflacionit. Kjo politikë 
monetare ka rezultuar e drejtë. Banka e Shqipërisë ka qenë e suksesshme në 
përmbushjen e objektivit të saj për inflacionin, duke zbutur në të njëjtën kohë 
presionet mbiçmuese mbi lekun. Megjithë politikën monetare zbutëse, Banka 
e Shqipërisë ka mbajtur nën kontroll ritmin e rritjes së agregatëve monetarë.

Presionet e dobëta inflacioniste nga ana e politikës fiskale, administrimi i 
mirë i ofertës monetare, si dhe mbiçmimi i lekut kanë krijuar kushte për një 
rritje të moderuar të çmimeve të konsumit gjatë vitit 2004. Në përgjithësi, 
Banka e Shqipërisë gjykon se kjo situatë e favorshme do të vazhdojë të 
manifestohet edhe gjatë vitit në vazhdim. Ajo do të mbështetet nga kushtet e 
favorshme monetare të ekonomisë dhe nga zhvillimi i kontrolluar i kërkesës së 
brendshme. Duke gjykuar mbi informacionin në dispozicion dhe në mungesë 
të fenomeneve shock, rritja e çmimeve të konsumit për vitin 2005 parashikohet 
të jetë brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë, 2-4 për qind.

Ecuria e treguesve monetarë. Për përmbushjen e objektivit të vet kryesor, 
atë të ruatjes së stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë mbështetet në 
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kontrollin e agregatëve monetarë si një instrument i ndërmjetëm. Parashikimet 
për ecurinë e treguesve monetarë detajohen në programin monetar vjetor, i 
cili shërben për orientimin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Mbi 
këtë strategji, objektivi i rritjes së ofertës monetare për vitin 2004 u caktua 
në nivelin 12.4 për qind. Kjo rritje u gjykua të ishte e mjaftueshme për të 
plotësuar kërkesën për para të ekonomisë në kushte të një rritjeje ekonomike 
prej 6 për qind dhe të një norme inflacioni brenda intervalit 2-4 për qind. 

Oferta monetare dhe agregati më i ngushtë i parasë (M1) kanë patur ritme 
më të shpejta rritjeje gjatë vitit 2004 në krahasim me vitin 2003. Kjo është 
rrjedhojë e një kërkese të shtuar të ekonomisë për mjete monetare, e shfaqur 
edhe në gjallërimin e kreditimit të ekonomisë gjatë vitit. Gjithashtu, niveli i 
kontrolluar i inflacionit ka bërë të mundur ruajtjen e një norme reale interesi 
në terma pozitivë, megjithë reduktimin e vazhdueshëm të normave nominale 
të interesit. Norma reale pozitive e interesit ka ruajtur prirjen e qytetarëve 
për depozitimin e kursimeve të tyre në sistemin bankar, duke sjellë reduktime 
të mëtejshme të nivelit relativ të parasë jashtë bankave që qarkullon në 
ekonomi.

Rritja e kërkesës për mjete monetare ka marrë kryesisht formën e kërkesës 
për bilance monetare në lekë. Kërkesa për lekë ka qenë veçanërisht e dukshme 
në periudhën e verës, duke u plotësuar pjesërisht edhe nëpërmjet injektimit të 
likuiditetit nga ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor.

Norma vjetore e rritjes së depozitave në lekë ishte 12.9 për qind, një rritje 
e kënaqshme kjo krahasuar me mesataren historike. Ajo ishte e mjaftueshme 
për të mbuluar kërkesat e qeverisë për financimin e deficitit dhe kërkesat e 
ekonomisë për kredi në lekë. Ndërkohë, depozitat në valutë shënuan një 
rritje prej 17.1 për qind gjatë vitit 2004. Burim kryesor i ritmit të lartë të rritjes 
së depozitave në valutë vazhdojnë të mbeten hyrjet e mëdha të valutës nga 
emigrantët.

Kështu, kredia për ekonominë është rritur me 19.4 miliardë lekë gjatë vitit 
2004, nga 16.5 miliardë lekë të parashikuara në programin monetar. Kjo 
nënkupton një rritje të kreditimit të ekonomisë mesatarisht me 1.6 miliardë lekë 
në muaj krahasuar me vitin 2003. Në fund të vitit 2004, kredia për ekonominë 
përbënte 8.4 për qind të PBB-së, duke shënuar një rritje prej 1.6 pikësh 
përqindjeje krahasuar me vitin 2003. Po kështu, raporti kredi/depozita arriti 
vlerën 19 për qind në fund të vitit 2004, nga 15.7 për qind në vitin 2003.

Viti 2004 vazhdoi të përforcojë tendencën e rritjes së peshës së kredisë 
afatmesme dhe afatgjatë në strukturën e tepricës së kredisë. Kredia afatmesme 
dhe afatgjatë përbënte 66 për qind të portofolit të kredisë të sistemit bankar 
në fund të vitit 2004, nga 54 për qind që ishte një vit më parë. Ndërkohë, 
në strukturën e tepricës së kredisë sipas monedhave përsëri ka mbizotëruar 
kredia në valutë, duke përbërë rreth 80 për qind të tepricës së kredisë.

Ndryshe nga kredia për ekonominë, kredia për qeverinë ka rezultuar brenda 
parashikimeve. Operacionet huamarrëse të qeverisë, kanë qenë në përputhje 
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me kufizimet në program. Kjo kërkesë është plotësuar më së shumti nga 
financimi i brendshëm, i cili, duke përjashtuar të ardhurat e privatizimit, është 
ulur në 14.5 miliardë lekë, nga 20.1 miliardë lekë në vitin 2003. Financimi 
nga sistemi bankar është bërë nëpërmjet blerjeve të bonove të thesarit dhe 
obligacioneve dyvjeçare dhe ka mbajtur peshën më të madhe të financimit 
të brendshëm gjatë vitit. Bankat e nivelit të dytë dhe individët kanë rritur 
portofolet e bonove të thesarit krahasuar me një vit më parë, përkatësisht me 
6.5 dhe 6.2 miliardë lekë. Ndërkohë, të ardhurat nga privatizimi i Bankës së 
Kursimeve kanë përbërë një burim financimi të konsiderueshëm, veçanërisht 
gjatë pjesës së dytë të vitit.

Kursi i këmbimit. Viti 2004 është shoqëruar me presione mbiçmuese për 
lekun, të ndikuara nga stabiliteti makroekonomik i vendit, nga rritja e besimit 
në monedhën vendase dhe nga ndikimi më i madh i efekteve sezonale. 
Krahasuar me një vit më parë, leku është mbiçmuar mesatarisht me 7.2 për 
qind kundrejt euros dhe 15.7 për qind kundrejt dollarit. Mbiçmimi i lekut nuk 
është një tendencë e vënë re vetëm në vitin 2004. Sipas vlerësimeve të Bankës 
së Shqipërisë, ekzistojnë disa faktorë afatgjatë, veprimi i të cilëve ka ushtruar 
ndikim në forcimin e vlerës së lekut.

• Konsolidimi i vazhdueshëm i stabilitetit ekonomik të vendit.
• Diferenca e normave të interesit midis lekut dhe valutave. 
• Konsolidimi i financave publike dhe i deficitit buxhetor ka diktuar një 

kërkesë të ulët të qeverisë për mjete monetare. 
• Dërgesat e qëndrueshme të emigrantëve shqiptarë që punojnë jashtë 

vendit. 

Ndërkohë, ecuria e kursit të këmbimit gjatë vitit 2004 është ndikuar edhe 
nga faktorë specifikë për vitin. Faktorët specifikë lidhen me fillimin e turizmit 
më herët se vitet e mëparshme, me rritjen e prodhimit bujqësor dhe uljen 
e kërkesës për importe të mallrave bujqësorë, të cilët kanë ndikuar ofertën 
dhe kërkesën për valutë të huaj në kahun e mbiçmimit të lekut. Gjithashtu, 
zhvillimet në tregun valutor ndërkombëtar janë reflektuar në tregun tonë 
valutor. Mbiçmimi i euros ndaj dollarit prej më shumë se një viti është reflektuar 
në rënien e vlerës së dollarit edhe në vendin tonë, ndonëse nuk është vërejtur 
forcimi i euros. Gjatë vitit 2004, dollari është nënçmuar me 7.5 për qind ndaj 
euros në tregun ndërkombëtar.

Gjatë vitit 2004, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në tregun valutor, në 
kahun e blerjes së valutës, në përpjekje për të shmangur luhatjet e mëdha që 
kursi i këmbimit shfaqi, kryesisht gjatë periudhës së verës dhe fundvitit. 

TREGJET FINANCIARE

Rritja e depozitave në lekë, në prani të një kërkese të ulët të qeverisë për 
mjete monetare, ka krijuar premisa për rritjen e likuiditetit të bankave dhe për 
zgjerimin e aktivitetit të tregut ndërbankar. Normat e ulëta të inflacionit kanë 
bërë që norma reale e interesit të qëndrojë afër niveleve historike, megjithë 
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uljen e interesit nominal. Kjo ka ndikuar në ruajtjen e normave të larta të rritjes 
vjetore të depozitave me afat në lekë. Tiparet kryesore të tregut të parasë për 
vitin 2004 kanë qenë intensifikimi i aktivitetit në treg dhe ulja e normave të 
interesave. Viti 2004 ka regjistruar rritje të transaksioneve ndërbankare me 
afat maturimi njëjavor dhe njëmujor.

Nën ndikimin e politikës monetare lehtësuese, normat e interesit në të 
gjitha tregjet vazhduan tendencën rënëse të një viti më parë, duke arritur 
edhe ato në nivele minimale historike në fund të vitit 2004. Përveç politikës 
monetare zbutëse të Bankës së Shqipërisë, këto tendenca kanë reflektuar edhe 
rritjen e konkurrencës në sistemin bankar, si pasojë e privatizimit të Bankës së 
Kursimeve. Oferta e bankave për të investuar në bono thesari të qeverisë ka 
qenë më e madhe sesa shuma e emetuar në tregun primar, duke u reflektuar 
në presione për ulje të vazhdueshme të yield-it. Për rrjedhojë, yield-i i bonove 
të thesarit është ulur gradualisht gjatë vitit 2004, duke arritur në fund të tij 
nivelet më të ulëta historike. Viti 2004 dëshmoi një përforcim të interesit të 
sistemit bankar për të investuar në letra me vlerë në afate më të gjata, siç 
janë obligacionet dyvjeçare. Pesha e obligacioneve dyvjeçare në portofolin 
e letrave me vlerë të sistemit bankar është rritur nga 2.4 për qind në fund të 
vitit 2003, në 6.1 për qind në vitin 2004; ndërsa ajo e bonove të thesarit 
tremujore është ulur nga 9.2 në 2.8 për qind. Autoritetet shqiptare synojnë 
ta kapitalizojnë këtë zhvillim pozitiv të tregut financiar në drejtim të rritjes 
së mëtejshme të afatit dhe strukturës së maturitetit të borxhit të brendshëm 
publik.

Normat e interesave të depozitave në valutë kanë demonstruar tendencë të 
kundërt me atë të depozitave në lekë gjatë vitit 2004. Ky treg është ndikuar 
nga rritja e interesave libor dhe euribor në tregjet ndërkombëtare.

Banka e Shqipërisë ka administruar me sukses likuiditetin e sistemit bankar, 
duke përdorur kuadrin e saj të instrumenteve të politikës monetare. Banka 
e Shqipërisë, duke synuar përmirësimin e kuadrit të saj operacional dhe 
lehtësimin e funksionimit të sistemit ndërbankar të pagesave AIPS, në muajin 
mars 2004, miratoi rregulloren “Mbi kredinë brenda ditës”. Përdorimi i kësaj 
kredie, e cila filloi në muajin maj, ka ndihmuar në plotësimin e nevojave për 
kryerjen e pagesave brenda ditës të bankave tregtare.

ECURIA E SISTEMIT BANKAR

Gjendja financiare e sistemit bankar në fund të vitit 2004, paraqitet e 
mirë. Treguesit kryesorë të rentabilitetit, kanë patur një ecuri përgjithësisht të 
qëndrueshme, duke reflektuar rritjen e kujdesshme të sistemit bankar në tërësi 
dhe zgjerimin e aktivitetit të shumicës së bankave me produkte dhe prani më 
të madhe në treg.

Sistemi bankar evidenton të ardhura pozitive neto për vitin 2004, rreth 5.11 
miliardë lekë apo rreth 0.66 miliardë më shumë se një vit më parë. Kjo shifër 
përbën 0.66 për qind të PBB-së të përllogaritur për vitin 2004. Gjendja e mirë 
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e sistemit bankar gjen pasqyrim dhe në treguesit kryesorë të rentabilitetit (RoA 
dhe RoE). Këta tregues kanë qëndruar në nivele të larta, madje kanë pësuar 
një rritje të lehtë në krahasim me vitet e kaluara. Kjo tregon se rritja e rezultatit 
neto nuk ka ardhur vetëm nga rritja e aktiveve të sistemit bankar, por edhe si 
shkak i rritjes së produktivitetit të aktiveve dhe të kapitalit.

Gjatë vitit 2004 aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 52.8 miliardë 
lekë (ose 14.1 për qind), rreth 18.5 miliardë lekë më shumë se rritja e aktiveve 
e evidentuar në vitin 2003. Viti 2004 njohu një rritje të ndjeshme të aktivitetit 
kreditues, me një ritëm rritjeje prej 38 për qind (ose 19.3 miliardë lekë) në 
fund të vitit 2004, krahasuar me 30.5 për qind në fund të vitit 2003. Për 
rrjedhojë, kredidhënia është rritur në 16.4 për qind të totalit të aktiveve të 
sistemit në fundvitin 2004, nga 13.5 për qind në të njëjtën periudhë të vitit 
2003.

Treguesi i cilësisë së kreditimit (raporti i kredive me probleme ndaj tepricës 
së kredisë) llogaritet 4.2 për qind nga 4.6 për qind në fundvitin 2003. Niveli 
më i ulët i këtij treguesi evidenton përmirësim të cilësisë së kreditimit dhe 
ekspozim të kufizuar të sistemit bankar ndaj rrezikut të kreditit.

Tendenca në rënie e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit gjatë vitit 2004, 
ka ardhur si rezultat i një shfrytëzimi më të mirë të kapaciteteve të bankave 
në drejtim të shtrirjes në investime më me rrezik. Procesi i mbikëqyrjes ka 
vënë në qendër të tij vlerësimin e rrezikut të veprimtarisë së bankave, duke 
u përpjekur të jetë proaktiv dhe i vazhdueshëm. Në vijim të kërkesave të 
Planit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes, është hartuar dhe miratuar dokumenti i 
“Politikës Operative të Mbikëqyrjes”, ku përcaktohen parimet e mbikëqyrjes 
së bankave. Në funksion të kësaj politike, cikli i mbikëqyrjes për bankat që 
paraqesin më pak shqetësime për mbikëqyrjen është zgjatur nga 12 muaj në 
18 muaj, ndërsa për bankat problematike është reduktuar në 6 muaj.

Licencimi dhe kuadri rregullator. Gjatë vitit 2004, sistemi bankar në 
Shqipëri u karakterizua nga zhvillime dinamike si në drejtim të rritjes së numrit 
të bankave që veprojnë në treg ashtu edhe në drejtim të zgjerimit të rrjetit 
bankar në zona të ndryshme të vendit. Në fund të vitit 2004, numri i bankave 
në Shqipëri ishte 16, nga të cilat 2 banka janë me kapital tërësisht vendas dhe 
në 14 bankat e tjera mbizotëron kapitali i huaj. Sistemi bankar u konsolidua 
më tej me miratimin, në prill të vitit 2004, e transferimit të 100 për qind të 
pronësisë së aksioneve të Bankës së Kursimeve tek Raiffeisen Zentralbank, 
si kurorëzim i procesit të privatizimit të kësaj banke. Gjithashtu, në tregun 
shqiptar hyri edhe Banka Popullore sh.a., banka e dytë me kapital tërësisht 
shqiptar, si edhe është paraqitur aplikimi për krijimin e një banke të re me 
kapital tërësisht shqiptar. Ky aplikim ka marrë së fundi miratimin paraprak për 
licencë sipas kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

Paralelisht me zhvillimin dhe zgjerimin e sistemit bankar dhe produkteve 
që ai ofron, janë realizuar përmirësime dhe plotësime të mëtejshme në 
paketën rregullatore të mbikëqyrjes bankare. Gjatë vitit 2004, janë bërë 
rishikime në udhëzimin “Për kapitalin regullator të bankës”, në rregulloren 
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“Për mjaftueshmërinë e kapitalit”, në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
të kredisë”, është hartuar dhe miratuar rregullorja “Për parandalimin e 
pastrimit të parave” etj.. Gjithashtu, gjatë këtij viti është punuar dhe për të 
bërë përmirësimet në ligjin ekzistues “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
me objektivin për të realizuar miratimin e tij në Kuvendin e Shqipërisë, brenda 
vitit 2005.

Këto përmirësime po diktohen nga nevoja e përshtatjes dhe e zbatimit të 
direktivave evropiane në këtë fushë, si dhe të parimeve të Baselit për një 
mbikëqyrje efektive.

AKTIVITETE TË TJERA TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Gjatë vitit 2004 statusi ligjor i Bankës së Shqipërisë mbeti i pandryshuar. 
Ndërkohë prej kohësh ka filluar  rishikimi i ligjit “Për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, me qëllim përsosjen e mëtejshme të kuadrit ligjor të aktivitetit 
të bankave të nivelit të dytë, në përputhje edhe me aspiratat e vendit për 
anëtarësim në Bashkimin Evropian. 

Po kështu, në vjeshtën e vitit të kaluar Banka e Shqipërisë ripërtëriti 
pjesën dërmuese të Këshillit Mbikëqyrës (7 anëtarë) si dhe u zgjodhën edhe 
administratorët e rinj të këtij instiucioni. Ky proces nuk ndikoi në rrjedhën 
normale të aktivitetit të Bankës së Shqipërisë, duke përbërë një tregues të 
konsolidimit të këtij insitucioni.

Gjatë vitit 2004, bashkëpunimi ndërinstitucional ka qenë një tipar tjetër 
që ka karakterizuar performancën e Bankës së Shqipërisë. Në këtë drejtim, 
kemi qenë të hapur dhe të gatshëm në ideimin dhe zbatimin e programeve të 
zhvillimit të vendit, në këshillimin e ekzekutivit shqiptar për çështje të ndryshme 
të karakterit ekonomik si dhe kemi marrë pjesë aktive në të gjitha tryezat e 
bisedimeve me faktorin ndërkombëtar. 

 
Në funksion të përmbushjes së objektivave dhe detyrimeve që rrjedhin 

nga lidhja e marrëveshjeve midis autoriteteve shqiptare dhe institucioneve 
ndërkombëtare, gjatë vitit 2004, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar 
ngushtë me këto të fundit.

Në kuadër të konsultimeve për vlerësimin e zbatimit të detyrimeve, që 
rrjedhin nga marrëveshja midis autoriteteve shqiptare dhe FMN-së, Shqipërinë 
e vizituan tre misione rishikuese të FMN-së. Në përgjithësi, u vlerësuan arritjet 
e Bankës së Shqipërisë në kuadër të Memorandumit të Politikave Ekonomike 
dhe Financiare të nënshkruar midis Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së 
Financave dhe këtij institucioni. Në veçanti, u vlerësuan mbajtja e inflacionit 
sipas objektivave të Bankës së Shqipërisë (2-4 për qind), mbajtja e një kursi 
të këmbimit relativisht të qëndrueshëm dhe përpjekjet për modernizimin e 
sistemit bankar. Në të njëjtën kohë, u shpreh mbështetje dhe u inkurajua plani 
afatmesëm për reduktimin e cash-it në ekonomi. Tema të tjera, që u mbuluan 
në këto takime si dhe në kontaktet e anëtarëve të misionit me ekspertët e 
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Bankës së Shqipërisë ishin rritja e kreditimit, zhvillimet në sektorin real dhe 
ndryshimet në kuadrin rregullativ të mbikëqyrjes bankare.

Bankën e Shqipërisë e vizitoi edhe Misioni i Asistencës Teknike të FMN-së, 
i cili u fokusua në fushat e mbikëqyrjes bankare, në zbatimin e standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe pagesave, në aplikimin e standardeve 
të statistikave monetare dhe integrimin e Bankës së Shqipërisë në Sistemin 
Monetar Evropian. Nga Banka e Shqipërisë u shpreh kërkesa që t’i ofrohet 
asistencë në fushën e shënjestrimit të inflacionit. Asistenca e deritanishme 
e FMN-së për Bankën e Shqipërisë konsiderohet si e qëndrueshme dhe 
e frytshme, me një ndikim të konsiderueshëm në arritjen e standardeve 
bashkëkohore të bankingut qendror.

Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit me Bankën Botërore dhe me 
mbështetjen financiare të saj, Banka e Shqipërisë ka nisur Projektin e Kryqëzimit 
të Pagesave të Vogla, i cili do t’i shërbejë modernizimit të mëtejshëm të 
sistemit të pagesave dhe afrimit të tij me standardet ndërkombëtare. Përurimi 
i punës për zbatimin e këtij projekti u bë në nëntor 2004 me pjesëmarrjen e 
drejtuesve të lartë nga Banka Botërore. 

Gjatë vitit 2004, Banka e Shqipërisë, së bashku me sistemin bankar dhe 
Ministrinë e Financave ideuan një sërë veprimesh, të cilat do të kishin si qëllim 
përfundimtar uljen e përdorimit të parasë cash në ekonomi. Në funksion të 
përmbushjes së këtyre angazhimeve gjatë vitit 2004, u ndërmorën një sërë 
masash konkrete ku, si më të rëndësishmet, do të veçoja: përfundimin në 
muajin janar 2004 të sistemit të pagesave ndërbankare, fillimin e projektit 
të madh për ndërtimin e sistemit të kryqëzimit të pagesave në vlerë të vogël 
dhe transferimin e pagave të personelit të administratës publike në një llogari 
bankare. 

Të dyja projektet e mësipërme konsiderohen si infrastrukturë kryesore lidhëse 
e thuajse të gjithë sistemit bankar. Realizimi i sistemeve bëhet në përputhje 
me standardet dhe me parimet më të mira ndërkombëtare, duke u bazuar në 
teknologji moderne e bashkëkohore.

Nga ana tjetër, duhet të theksoj se kemi organizuar edhe takime me 
përfaqësi dhe grupe të ndryshme interesi ekonomik, të cilat jo vetëm na kanë 
ndihmuar për të kuptuar më mirë pikat e dobëta, por kanë shërbyer edhe për 
të sqaruar të pranishmit në to mbi përfitimet e ndërsjellta. 

Ne jemi të vendosur që t’i vazhdojmë përpjekjet tona në këtë drejtim edhe 
gjatë vitit 2005. Për këtë qëllim, po punojmë që të përfundojmë në kohën e 
duhur projektin e pagesave të vogla, për të nisur një bashkëpunim tjetër me 
Bankën Botërore, për krijimin e regjistrit të informacionit të kredive. Nga ana 
tjetër, po mbajmë vazhdimisht nën presion sistemin bankar jo vetëm për t’u 
shtrirë më tej gjeografikisht, por edhe për të rritur cilësinë dhe inventarin e 
instrumenteve të pagesave. Krijimi i një infrastrukture sa më bashkëkohore 
të pagesave, duke anashkaluar investimet në teknologji apo zgjidhje të dala 
nga moda, do të jetë një orientim i qartë i Bankës së Shqipërisë.
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Në këtë kuptim ka hapësira për të rritur më shumë përdorimin e kartave 
elektronike, për të cilat konstatoj se banka të veçanta janë treguar shumë 
aktive. Në cilësinë e bankës qendrore, ne mirëpresim çdo racionalizim në 
drejtim të thjeshtimit dhe unifikimit të përdorimit të kartave të ndryshme, të 
lëshuara prej sistemit bankar.

Në vazhdim të fjalës time, më lejoni të bëj një përmbledhje të aktivitetit 
financiar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2004:

Përmbushja e objektivit për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe të 
qëndrueshmërisë financiare në vend, kanë diktuar nevojën e një politike 
më aktive nga ana e Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, zhvillimet në të dyja 
monedhat kryesore të huaja, euro dhe usd, kanë patur efekte të ndjeshme në 
treguesit financiarë dhe në bilancin e Bankës së Shqipërisë.

Gjatë vitit 2004, totali i aktiveve të Bankës së Shqipërisë u rrit me 4.8 për 
qind, duke reflektuar rritjen e aktiveve të huaja me 14.7 për qind. Rritja e 
këtyre të fundit ka ardhur si rezultat i dy faktorëve: ndërhyrjeve të Bankës së 
Shqipërisë në tregun valutor me kah blerje, si dhe konvertimit të të ardhurave 
në valutë të qeverisë. Në vlerë absolute, totali i aktiveve të huaja është rritur 
me 17.2 miliardë lekë. Kontribut në rritjen e aktiveve të huaja ka dhënë edhe 
kthimi nga investimi i rezervës valutore në tregjet e huaja.

Megjithatë, mbiçmimi i monedhës vendase kundrejt dy monedhave 
kryesore, euros dhe usd, ka patur ndikim negativ në vlerën e aktiveve të 
huaja ekzistuese për rreth 8.5 miliardë lekë, e shprehur në uljen e “Rezervës 
së rivlerësimit”, për të cilën Ministria e Financave ka parashikuar emetimin e 
letrave me vlerë, në përputhje me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ligjin 
“Për buxhetin e shtetit për vitin 2005”.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë, në zbatim të politikës monetare të saj, ka 
përdorur instrumentin e shitjes me të drejta të plota të bonove të thesarit. 
Kjo ka sjellë si rezultat uljen e portofolit të aktiveve vendase të Bankës së 
Shqipërisë me 10.5 për qind ose 8.0 miliardë lekë. Nga ana tjetër, politika 
lehtësuese, nëpërmjet uljes së normës së interesit, ka ndikuar në uljen e yield-
it të bonove të thesarit.

Kombinimi i të dy faktorëve ka ndikuar në nivelin e të ardhurave nga investimi 
në portofolin e letrave me vlerë të Qeverisë Shqiptare për 2.3 miliardë lekë 
ose 30 për qind më pak në krahasim me planin. Kjo ulje përbën 100 për 
qind të uljes së të ardhurave totale nga operacionet. Në kushtet e një niveli 
pothuajse të njëjtë të shpenzimeve operative, në krahasim me një vit më parë, 
fitimi neto i Bankës së Shqipërisë për vitin 2004 rezulton 5.5 miliardë lekë ose 
2.4 miliardë lekë më pak se në vitin 2003.

Të nderuar deputetë!

Më lejoni që në përfundim të fjalës time të ritheksoj edhe një herë gatishmërinë 
e institucionit që unë drejtoj, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve që 
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rrjedhin nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe nga ligji “Për Bankën 
e Shqipërisë”. Kjo do të arrihet nëpërmjet përsosjes së mëtejshme të kuadrit 
të politikës dhe të operacioneve monetare si dhe njëkohësisht, nëpërmjet 
thellimit të njohurive tona në lidhje me funksionimin dhe ndërvarësitë 
shkakësore që karakterizojnë ekonominë e Shqipërisë. Viti 2005, besoj se do 
të jetë vit i suksesshëm në drejtim të punës kërkimore, veçanërisht në drejtim 
të rritjes së fuqisë parashikuese për zhvillimet inflacioniste dhe të përmirësimit 
të qeverisjes së Bankës së Shqipërisë. Dëshiroj të citoj se aspirata jonë politike 
mbetet adoptimi i regjimit të inflacionit të shënjestruar, fakt ky që na imponon 
që të angazhohemi seriozisht në qëmtimin e kujdesshëm të parakushteve 
përkatëse. 

Për këtë qëllim, ne do të zhvillojmë tezat përkatëse për të cilat kemi nevojë 
që të gjejmë mirëkuptimin dhe mbështetjen e duhur të Kuvendit dhe të 
institucioneve të tjera shtetërore.

Dëshiroj të garantoj Kuvendin e Shqipërisë se hapat tanë të kohëve të 
fundit ashtu sikurse edhe ata të pritshëm, mbajnë parasysh edhe aspiratën 
tonë kombëtare për një integrim sa më të shpejtë me Bashkimin Evropian. 

Ne tashmë e kemi kuptuar se pa integrim financiar nuk mund të ketë 
integrim të vërtetë. Vendi ka nevojë për më shumë të ardhura, për më shumë 
stabilitet politik, për më shumë integrim kulturor dhe social, por sigurisht që 
po kaq i rëndësishëm është dhe integrimi financiar. E në këtë vështrim mendoj 
se roli i institucionit që unë drejtoj, roli i sistemit bankar, i sektorit financiar 
është shumë parësor, dhe sfidat që kemi përpara janë të shumta. 

Forcimi i stabilitetit financiar të vendit, rritja e efektivitetit të politikës monetare 
dhe politikave të tjera ekonomike, zhdërvjellësimi i tregut financiar, rritja e 
mbulimit gjeografik të vendit me biznes bankar dhe rritja e ndërmjetësimit 
financiar, janë kushte të domosdoshme për një integrim të vërtetë të vendit 
me pjesën e zhvilluar të Kontinentit Evropian.

Z. Ardian FULLANI

Guvernator i Bankës së Shqipërisë
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I.1 EKONOMIA BOTËRORE 

Aktiviteti ekonomik botëror pati një ritëm më të lartë rritjeje gjatë vitit 2004 
në krahasim me tre vitet e mëparshme. Rritja ekonomike botërore ka përfshirë 
të gjitha zonat kryesore ekonomike, por ajo është shfaqur më e fortë në SHBA 
dhe në disa rajone në Azi, ndërkohë që Eurozona dhe Japonia janë zhvilluar 
me ritme modeste. Kërkesa e brendshme ka qenë motori i rritjes së lartë 
ekonomike të Shteteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës. Efektet e 
kësaj rritjeje janë transmetuar edhe në rajonet e tjera në sajë të rritjes së 
tregtisë botërore.

Aktiviteti ekonomik botëror u ngadalësua gjatë gjysmës së dytë të vitit, si 
pasojë e rritjes së çmimit të naftës dhe e nënçmimit të dollarit amerikan kundrejt 
monedhave kryesore botërore. Çmimi i lartë i naftës ka ushtruar presione 
inflacioniste në vendet importuese të saj. Megjithatë, efektet primare edhe ato 
sekondare në inflacion kanë qenë të moderuara, si pasojë e konkurrencës së 
lartë në tregjet botërore.

• Ekonomia e Eurozonës

Ritmi i rritjes së aktivitetit ekonomik në Eurozonë ka qenë më i ngadaltë 
në krahasim me Shtetet e Bashkuara. Rritja vjetore e produktit të brendshëm 
bruto, për nëntëmujorin e parë të vitit 2004, në Eurozonë ishte 1.8 për qind, 
krahasuar me 0.4 për qind që ishte në të njëjtën periudhë gjatë vitit 20031. 
Zhvillimet ekonomike gjatë pjesës së parë të vitit kanë qenë pozitive, ndërkohë 
që gjatë pjesë së dytë rritja filloi të zbehej. Një prej faktorëve që kanë ndikuar 
në ngadalësimin ekonomik është ulja e konsumit privat. Përmirësimet e 
ngadalta në tregun e punës dhe rritja e çmimit të naftës vlerësohet se kanë 
ndikuar negativisht në të ardhurat reale, fakt ky që është reflektuar në uljen e 
konsumit. Tregu i punës gjatë vitit ka qenë i qëndrueshëm; norma e papunësisë 

Tabelë I.1. Të dhëna 
makroekonomike për zonat 
kryesore ekonomike.

KAPITULLI I. EKONOMIA BOTËRORE GJATË VITIT 2004

1 Të dhënat për ecurinë e ekonomisë së Eurozonës janë marrë nga raportet mujore të Bankës 
Qendrore Evropiane.
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në pjesën më të madhe të vitit ka qenë në nivelin 8.9 për qind. Nga ana tjetër, 
një nga faktorët kryesorë që ndikoi në rritjen ekonomike në Zonën Euro gjatë 
gjashtëmujorit të parë ishte kërkesa e jashtme, e cila u reflektua në kontributin 
pozitiv të eksporteve neto në PBB. Megjithatë, mbiçmimi i vazhdueshëm i 
euros gjatë muajve të fundit të vitit ka ulur konkurrueshmërinë e mallrave 
dhe të shërbimeve evropiane, duke përbërë një shqetësim për ekonomitë 
evropiane2. Politika fiskale e shumë vendeve të Eurozonës ka patur një natyrë 
ekspansioniste duke përbërë një shqetësim të vazhdueshëm, pasi një numër i 
konsiderueshëm i vendeve anëtare e kanë pasur deficitin buxhetor mbi Kriteret 
e Maastrichtit3. Financat publike gjatë vitit 2004 në vendet e Eurozonës kanë 
vazhduar të përkeqësohen. Vlerësohet se për vitin 2004, raporti i deficitit 
buxhetor ndaj PBB-së do të arrijë në nivelin 2.9 për qind nga 2.7 për qind që 
ishte në vitin 2003.

Norma mesatare e inflacionit të harmonizuar në Eurozonë për vitin 2004 
ishte 2.4 për qind, ndërsa norma mesatare e grupit të energjisë ka qenë 4.5 
për qind. Disa nga faktorët që kanë ndikuar në rritjen e nivelit të inflacionit 
gjatë vitit kanë qenë rritja e taksave të duhanit dhe rritja e disa çmimeve të 
administruara. Por, rritja e moderuar e pagave, ecuria e ngadaltë ekonomike 
dhe vlerësimi i euros, i cili ka ndikuar pozitivisht në uljen e çmimeve të importeve, 
janë faktorët kryesorë që kanë kontribuar në kontrollin e inflacionit. 

Llogaria korente në Eurozonë ka shënuar suficit edhe gjatë vitit 2004. Por, 
suficitet e akumuluara të 12 muajve të fundit, kanë ardhur duke u ulur nga 
një maksimum prej 50 miliardë eurosh në muajin korrik, në 39 miliardë euro 
(rreth 0.5 për qind e PBB-së) në muajin nëntor.

• Ekonomia amerikane

Ekspansioni ekonomik vazhdoi të ishte i pranishëm në SHBA edhe gjatë 
vitit 2004. Politika fiskale nxitëse e shoqëruar me një politikë monetare 
mbështetëse, e cila ka ruajtur kushte të favorshme financiare nxiti kërkesën 
e brendshme për konsum dhe për investime. Në vitin 2004, PBB-ja u rrit me 
3.75  për qind nga 4.5 për qind që ishte në vitin 2003. Kushtet e tregut të 
punës u përmirësuan më tej, pavarësisht se ritmi i përmirësimit nuk ishte i 
njëtrajtshëm gjatë gjithë vitit. Norma e papunësisë në fund të vitit ra në nivelin 
5.4 për qind. Norma mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2004 ishte 2.7 për 
qind nga 2.3 për qind që ishte në vitin 2003. 

Rritja ekonomike u shoqërua me inflacion të moderuar, pavarësisht ndikimit 
negativ të rritjes së çmimit të naftës. Rritja e përgjithshme e çmimeve u kontrollua 
nga rritja në produktivitet, që ndikoi në një rritje të moderuar të kostos së punës, 
si dhe nga ulja e kostove prodhuese si rrjedhojë e dobësimit të dollarit.

2 Eksportet përbëjnë rreth një të pestën e ekonomisë evropiane, nivel ky rreth 2 herë më i lartë 
se ai i SHBA. Ndikimi negativ i vlerësimit të euros në eksporte ka sjellë uljen e besimit të biznesit 
në Eurozonë.
3 Një nga këto kritere parashikon ruajtjen e një deficiti buxhetor nën nivelin 3 për qind të PBB-së.
4 Të dhënat mbi ecurinë e ekonomisë amerikane janë marrë nga publikimet e Departamentit të 
Tregtisë, Departamentit të Punës dhe Federal Reserve.
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Politika fiskale në Shtetet e Bashkuara ka qenë nxitëse. Stimuli fiskal 
është shprehur në pakësimin e taksave personale, në rritjen e shpenzimeve 
të mbrojtjes si dhe në mbështetjen fiskale të investimeve në biznes. Deficiti 
buxhetor në fund të muajit shtator, periudhë kur mbyllet viti fiskal në Shtetet 
e Bashkuara, përbënte 4.4 për qind të PBB-së. Deficiti i llogarisë korente u 
thellua më tej gjatë vitit 2004, duke arritur në 660 miliardë dollarë apo rreth 
5.6 për qind e PBB-së. Thellimi i deficitit të llogarisë korente reflekton thellimin 
e deficitit tregtar. Deficiti tregtar u thellua në rreth 660 miliardë dollarë në 
vitin 2004, nga rreth 500 miliardë dollarë që ishte në vitin 2003. Ndikim të 
konsiderueshëm në rritjen e importeve ka pasur edhe rritja e çmimit të naftës.

• Politika monetare.

Këshilli Drejtues i Bankës Qendrore Evropiane vlerësoi se ekonomia e 
Eurozonës nuk ka qenë subjekt i presioneve të rëndësishme inflacioniste gjatë 
vitit 2004. Si rrjedhim, Banka Qendrore Evropiane ka vendosur të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2 për qind. Në të njëjtën linjë 
ka qëndruar edhe Banka Qendrore e Japonisë. Politika monetare e ndjekur 
gjatë vitit 2004 konsiderohet të këtë pasur tipare shtrënguese, në një pjesë 
të madhe të vendeve të botës. Në Shtetet e Bashkuara, FOMC5-ja ka rritur 5 
herë normën bazë të interesit duke e çuar atë nga niveli 1 për qind, që ishte 
në fillim të vitit, në nivelin 2.25 për qind në muajin dhjetor. Megjithatë, FOMC 
konsideron se qëndrimi i politikës monetare në SHBA është ende stimulues, 
duke e krahasuar me standardet historike.

• Kurset e këmbimit.

Kurset e këmbimit kanë qenë të luhatshme 
gjatë vitit 2004. Në pjesën e parë të vitit, dollari 
amerikan u vlerësua si pasojë e pritjeve në 
tregjet ndërkombëtare, se politika monetare në 
SHBA do të shtrëngohej më shpejt se në pjesën 
tjetër të vendeve të industrializuara. Në fillim 
të muajit shtator, vëmendja e pjesëmarrësve 
në tregjet ndërkombëtare kaloi tek implikimet 
e mundshme financiare të deficitit të llogarisë 
korente amerikane. Për këtë arsye, dollari 
amerikan filloi të humbë vlerën e tij me ritme të 
shpejta. Dollari u nënçmua me rreth 7 për qind 
kundrejt një shporte të përbërë nga monedha 
euro, paundi britanik, dollari kanadez6 etj.. gjatë 
vitit 2004. Nënçmimi i dollarit ka qenë më i lehtë 
ndaj monedhave aziatike7.

5 FOMCommittee, është organi i Federal Reserve i cili përcakton politikën monetare të SHBA-
së.
6 Indeks nominal që shpreh vlerën e këmbimit të dollarit kundrejt një shporte me monedhat kryesore 
(Nominal index_ major currencies).  
7 Dollari është zhvlerësuar rreth 4 për qind ndaj një shporte monedhash aziatike.
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• Çmimet e naftës.

Çmimet e naftës janë rritur në mënyrë të ndjeshme gjatë vitit 2004. 
Ato kanë ndikuar jo vetëm në shtimin e presioneve inflacioniste në vendet 

importuese të naftës, por edhe në ngadalësimin 
e rritjes ekonomike gjatë pjesës së dytë të vitit. 
Në muajin tetor, çmimi i një fuçie naftë arriti 
pikun më të lartë historik prej 55 dollarësh. 
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm, si rezultat 
i një kombinimi të faktorëve të kërkesës dhe 
të ofertës. Vlerësohet se aktualisht kërkesa 
për këtë produkt është më e larta e 16 viteve 
të fundit. Rritja e ekonomisë globale dhe, në 
mënyrë të veçantë, ekspansioni i vazhdueshëm 
i ekonomisë amerikane dhe zhvillimi me ritme 
të shpejta i ekonomisë kineze, kanë ndikuar në 
rritjen e kërkesës për naftë. Por, nga ana tjetër, 
edhe vendet prodhuese të naftës kanë pasur 
një sërë problemesh, të cilat kanë ndikuar në 
rritjen e pasigurisë së niveleve të prodhimit që 
reflektohet në rritjen e çmimit të naftës.

I.2 EKONOMITË E RAJONIT GJATË VITIT 2004

Ekonomitë e vendeve të rajonit përgjithësisht cilësohen si ekonomi në 
zhvillim. Një pjesë e mirë e tyre vazhdojnë të vuajnë pasojat e shock-eve të 
dhjetëvjeçarit të fundit, të cilat kanë lënë gjurmë në fushën politike, ekonomike 
dhe sociale të këtyre vendeve. Konfliktet e armatosura, përplasjet politike 
dhe ndryshimet e regjimeve ekonomike kanë krijuar probleme në arritjen e 
objektivave makroekonomikë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, pothuajse të 
gjitha shtetet e rajonit kanë arritur të tejkalojnë një pjesë të problemeve duke 
treguar shenja të mira në drejtim të rritjes ekonomike, të uljes së inflacionit, 
të stabilitetit politik etj..

Tregtia e Shqipërisë me vendet e rajonit ka ardhur duke u rritur si në anën 
e importeve, ashtu edhe në atë të eksporteve. Megjithëse eksportet drejt 
vendeve të rajonit në vlerë absolute mbeten të vogla, të marra së bashku ato 
zënë vendin e katërt pas eksporteve drejt Italisë, Greqisë dhe Gjermanisë, që 
janë destinacionet kryesore të eksporteve shqiptare. 

Tabelë I.2. Eksportet dhe 
importet me vendet e rajonit 

për periudhat janar-shtator 
(në milionë usd). 
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 Gjatë 5 viteve të fundit, marrëdhëniet ekonomike dhe sociale të Shqipërisë 
me Kosovën, të ndihmuara nga afërsia gjeografike dhe kulturore, janë 
intensifikuar. Gjatë vitit 2004, eksportet drejt Kosovës janë rritur duke bërë që 
ky destinacion të renditet i treti pas Italisë dhe Gjermanisë. Progresi i Kosovës 
gjatë 2-3 viteve të fundit është i admirueshëm. Riorganizimi i ekonomisë 
dhe ndërtimi i tregjeve moderne janë ndërmarrë paralelisht me zgjidhjen e 
konflikteve politike, duke bërë që vendi të përballojë një sfidë jo të lehtë. Ecuria 
e mirë ekonomike është ndihmuar jo vetëm nga faktorë të brendshëm, por 
edhe nga mobilizimi i faktorit ndërkombëtar, i cili ka dhënë ndihmesën e tij në 
rivendosjen e paqes dhe stabilitetit, si edhe në sigurimin e asistencës teknike 
dhe financiare. Në të ardhmen, stabiliteti politik dhe ekonomik i Kosovës, dhe 
deri-diku i rajonit, do të varet nga dhënia e statusit përfundimtar të vendit. 

 
Ekonomia e Kosovës është rritur me 3.2 për qind për periudhën janar-nëntor 

të vitit 20048. Norma vjetore e inflacionit vlerësohet të jetë 1.5 për qind. Shkalla 
e mbulimit të importeve nga eksportet është tepër e ulët (3.6 për qind) dhe 
deficiti tregtar në fund të muajit tetor ishte rreth 800 milionë euro. Papunësia 
(47.5 për qind) vazhdon të mbetet problemi kryesor për ekonominë e vendit. 

Rritja vjetore e ekonomisë reale, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2004 në 
Kroaci u vlerësua në 3.6 për qind. Rritja ekonomike është mbështetur nga rritja 
e shpenzimeve për konsum, ndërkohë që shpenzimet qeveritare dhe eksportet 
neto kanë shënuar rritje më modeste. Inflacioni mbetet në nivele të ulëta. 

Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ka 
përjetuar një proces të gjatë reformash ekonomike dhe politike, me qëllim  
ngritjen e një shoqërie moderne dhe zhvillimin e ekonomisë së tregut. Viti 2004 
ka regjistruar një rritje ekonomike më të ngadaltë sesa viti 2003. Megjithatë, 
zhvillime pozitive janë shënuar në drejtim të uljes së deficitit buxhetor (nga 
1.6 në 0.1 për qind të PBB-së), si pasojë e rritjes së disiplinës së politikës 
monetare dhe fiskale. Sfidat më të rëndësishme që duhet të përballojë ky 
shtet, në të ardhmen e afërt, janë ulja e deficitit korent dhe e papunësisë. 

Serbia dhe Mali i Zi kanë shënuar një rritje të kënaqshme ekonomike gjatë 
vitit 2004 prej 7.5 për qind. Rritja ekonomike është ndihmuar nga rritja e 
konsumit në sektorin privat dhe atë publik, si edhe nga rritja e investimeve. 
Inflacioni gjatë vitit 2004 e kapërceu objektivin prej 8.5 për qind të Bankës 
Kombëtare të Serbisë duke shënuar 13.7 për qind. Deficiti korent, relativisht 
i lartë (14.8 për qind e PBB-së), ka ushtruar presione në drejtim të nënçmimit 
të monedhës vendase. Serbia dhe Mali i Zi, me një normë papunësie prej 32 
për qind, mbeten pa dyshim vendi me papunësinë më të lartë në rajon.

Tabelë I.3. Tregues kryesorë 
makroekonomikë për disa 
nga ekonomitë e rajonit 
gjatë vitit 2004.

8 Burimi: www.bpk-kos.org. Monthly Statistics Bulletin. November /04. No.39.
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Ekonomia turke gjatë vitit 2004 u rrit me 9.89 për qind, normë e cila ishte 

një ndër katër normat më të larta të regjistruara në 35 vitet e fundit. Inflacioni 
gjatë vitit 2004, u ul në nivelin 9.3 për qind pas tre dekadash inflacioni dy 
dhe treshifror. Viti 2004 ka shënuar nivele rekord në sigurimin e investimeve, 
në realizimin e të ardhurave nga privatizimi, në madhësinë e eksporteve dhe 
në rritjen e rezervave valutore të vendit. Tregu financiar është rimëkëmbur 
plotësisht pas krizës së vitit 2001, ndërkohë që pritet që përdorimi i monedhës 
së re, që prej datës 1 janar 2005, të lehtësojë punën e investitorëve të huaj 
dhe të përmirësojë pritshmëritë për ekonominë. Ekonomia turke, edhe pse një 
importuese neto e naftës dhe e gazit, arriti të përballonte me sukses shock-et 
e jashtme gjatë vitit 2004.

9 Burimi: http://home.btconnect.com/turkisheconomy/economy/outcomes.htm
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II.1 EKONOMIA SHQIPTARE GJATË VITIT 2004

Zhvillimi i ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2004 ka qenë në përputhje me 
objektivat e strategjisë së zhvillimit ekonomik të vendit. Në bazë të vlerësimeve 
paraprake, ekonomia shqiptare është rritur me 6.0 për qind në terma realë, 
duke ruajtur ritmin mesatar të zhvillimit të pesë viteve të fundit. Rritja ekonomike 
gjatë kësaj periudhe është shoqëruar dhe është mbështetur nga konsolidimi i 
vazhdueshëm i stabilitetit makroekonomik, i shprehur në norma të ulëta dhe 
të qëndrueshme inflacioni, në reduktimin e deficitit buxhetor dhe të borxhit 
publik, në përmirësimin e bilancit të pagesave dhe në stabilitetin e përgjithshëm 
të treguesve monetarë. Rritja e PBB-së të Shqipërisë gjatë kësaj periudhe, ka 
qenë më e lartë sesa rritja ekonomike në shtetet e tjera të Evropës Juglindore 
apo edhe ajo e shteteve të sapoanëtarësuara në Bashkimin Evropian.

Zhvillimi i ekonomisë shqiptare i dedikohet zhvillimit dinamik të sektorit 
privat, veçanërisht rritjes së sektorit të ndërtimit, sektorit të shërbimeve dhe 
sektorit të transportit. Objektivi kryesor i zhvillimit të sektorit publik ka qenë 
konsolidimi i treguesve fiskalë, rritja e performancës së administratës publike 
në drejtim të mbledhjes së të ardhurave, riorientimi i shpenzimeve buxhetore 
drejt sektorëve prioritarë të ekonomisë, duke përfshirë edhe investimet në 
infrastrukturë, dhe kontrolli i deficitit buxhetor. Investimet në ekonomi, të 
përfaqësuara kryesisht nga investimet private, kanë qenë në të njëjtin nivel 
relativ me vitin 2003, duke përbërë rreth 25.4 për qind të PBB-së. Sektori 
financiar i ka dhënë një mbështetje në rritje këtij zhvillimi, nëpërmjet rritjes 
së kreditimit dhe të gamës së shërbimeve të ofruara. Kredia për ekonominë 
është rritur mesatarisht me 34 për qind gjatë dy viteve të fundit.

Momenti pozitiv i zhvillimit të ekonomisë shqiptare është reflektuar edhe në 
tregun e punës. Të dhënat e vitit 2004 tregojnë një zbutje graduale të normës 
së papunësisë. Megjithëse ndryshimet demografike gjatë viteve të fundit e 
bëjnë të vështirë pasqyrimin statistikor të zhvendosjes së forcave të punës, 
vlerësimet e fundit tregojnë një normë papunësie në nivelin 14.6 për qind.

Inflacioni ka qëndruar brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë pjesës 
më të madhe të vitit 2004. Norma mesatare e inflacionit vjetor shënoi nivelin 
2.9 për qind. Ruajtja e stabilitetit të çmimeve gjatë vitit 2004 ka ardhur si 
pasojë e kontrollit të presioneve të brendshme të kërkesës, duke u favorizuar 
në një masë të konsiderueshme edhe nga rritja e prodhimit të brendshëm 
bujqësor. Presionet më të forta në drejtim të rritjes vjetore të çmimeve të 
konsumit janë dhënë nga çmimet e administruara të energjisë elektrike dhe 
të telefonisë fikse. Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të 
kujdesshme, duke ulur vazhdimisht normën bazë të interesit. Reduktimi i 
kostos së huamarrjes në ekonomi ka krijuar më shumë hapësira për rritjen e 

KAPITULLI II. EKONOMIA E BRENDSHME
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kreditimit dhe për zhvillimin e ekonomisë, pa cënuar respektimin e objektivit 
të inflacionit dhe ekuilibrin e treguesve monetarë.

Treguesit fiskalë gjatë vitit 2004 kanë shfaqur stabilitet dhe ecuri pozitive. 
Megjithëse shpenzimet dhe të ardhurat buxhetore kanë mbetur nën parashikimin 
e buxhetit, ato kanë shfaqur një rritje të kënaqshme në terma nominalë. 
Deficiti buxhetor u mbajt brenda nivelit të parashikuar për vitin 2004, duke 
mos ushtruar presione mbi treguesit monetarë dhe mbi inflacionin. Financimi 
i deficitit është realizuar kryesisht nëpërmjet burimeve të brendshme, ku një 
rol të rëndësishëm kanë luajtur të ardhurat e privatizimit. Disiplina fiskale dhe 
kontrolli i nivelit të deficitit buxhetor kanë sjellë reduktimin e borxhit publik në 
nivelin 55 për qind të PBB-së. Ulja e peshës së borxhit publik pakëson koston 
e shërbimit të borxhit publik në të ardhmen, duke çliruar më shumë fonde për 
t’u përdorur në investime strategjike.

Ndikimi i fenomeneve shock, i vërejtur në ekonominë botërore gjatë vitit 
2004, është paraqitur më i zbutur në ekonominë shqiptare. Kështu, rritja e 
çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë vitit 2004, ka ndikuar në një 
masë më të moderuar ekonominë shqiptare. Ndikimi i tij në inflacion ishte 
i kufizuar, si pasojë e peshës së vogël të nëngrupit përkatës në shportën e 
konsumit. Nga ana tjetër, impakti negativ në sektorin e transportit, si sektori 
më i ndjeshëm ndaj luhatjeve të çmimit të naftës, nuk është i dukshëm. Rritja 
e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar u amortizua pjesërisht si pasojë 
e mbiçmimit të lekut dhe pjesërisht si pasojë e rritjes së konkurrencës dhe 
shfaqjes së një farë elasticiteti të kërkesës për këtë produkt.

Tabelë II.1. Disa tregues të 
ekonomisë në vite.

1 Të dhënat për PBB-në dhe rritjen reale të saj për vitet 1999-2000 janë të INSTAT-it. Për pjesën 
tjetër të dhënat janë vlerësime të Ministrisë së Financave, të FMN-së dhe të dhëna të Bankës së 
Shqipërisë.
2 Tabela është ndërtuar duke u bazuar në PBB-në nominale të rishikuar.
3 PBB nominale, e konvertuar me kursin mesatar të periudhës.
4 Borxhi qeveritar duke përfshirë borxhin e garantuar nga qeveria.
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Deficiti korent5 shënoi një rënie të dukshme gjatë vitit 2004, duke arritur 
në 5.3 për qind të PBB-së dhe duke shënuar një rënie të dukshme ndaj dy 
viteve paraardhës. Rënia e këtij deficiti është pasojë e përmirësimit të deficitit 
tregtar, i cili zbriti në nivelin 21 për qind të PBB-së në vitin 2004, nga 23.4 për 
qind të PBB-së në vitin 2003. Eksportet e mallrave kanë shënuar një normë 
më të lartë rritjeje sesa importet, ndërkohë që bilanci pozitiv i transfertave 
korente është rritur paralelisht me rritjen e deficitit tregtar, duke mos lejuar 
thellimin e deficitit korent. Mbulimi i importeve me eksporte të mallrave, ka 
arrritur masën 27.5 për qind duke shfaqur një përmirësim ndaj vitit 2003, kur 
ky raport ishte në nivelin 25 për qind. Gjatë vitit 2004, bilanci i pagesave të 
Shqipërisë ka regjistruar një fluks hyrës mjetesh financiare dhe kapitale rreth 
1.5 herë më të lartë se viti paraardhës. Rritja e flukseve hyrëse në llogarinë 
financiare dhe mosthellimi i deficitit korent, kanë sjellë rritjen e rezervave 
valutore me rreth 290 milionë dollarë gjatë vitit 2004.

II.1.1 PRODHIMI SIPAS SEKTORËVE TË EKONOMISË

Rritja ekonomike gjatë vitit 2004 ka shfaqur afërsisht të njëjtat karakteristika 
strukture dhe madhësie me vitin 2003. Grupet me kontributin më të madh në 
normën e rritjes vjetore vlerësohet të jenë grupet “Tregti, hotele, restorante”, 
“Ndërtim”, “Transport” “Shërbime të tjera”. Këto grupe kanë kontribuar me 
rreth ¾ në rritjen e ekonomisë gjatë vitit 2004.

Zhvillimi i ekonomisë sipas sektorëve gjatë viteve të fundit ka qenë një 
zhvillim dinamik, i shoqëruar me një rishpërndarje të të ardhurave dhe 
faktorëve të prodhimit sipas sektorëve të ekonomisë. Sektorët e ndërtimit, të 
transportit dhe të shërbimeve kanë shfaqur ritme të larta rritjeje, duke e rritur 
proporcionalisht edhe kontributin e tyre në formimin e të ardhurës kombëtare. 
Në skajin tjetër gjenden sektorë si industria dhe bujqësia të cilët, pavarësisht 
nga peshat e konsiderueshmë në PBB (përkatësisht 22 për qind dhe 14.5 për 
qind) kanë dhënë një kontribut modest në raport me peshën e tyre.

Ekonomia shqiptare ka shfaqur shenja të dukshme të rritjes ekonomike, 
pas një tremujori të parë disi të ngadaltë. Të dhënat e nëntëmujorit (periudha 
maksimale e mbuluar aktualisht me të dhëna) tregojnë se shitjet e ekonomisë 
(duke përjashtuar shitjet e prodhimit bujqësor) janë rritur me 4.7 për qind në 

Tabelë II.2. Kontributi i 
grupeve në rritjen vjetore 
dhe pesha e tyre (në % ndaj 
PBB-së).

5 Duke përfshirë edhe transfertat zyrtare.
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krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Peshën më të madhe në 
shitjet e ekonomisë e mban sektori i tregtisë, hoteleve dhe restoranteve, me 
44 për qind, i ndjekur nga sektori i industrisë, i cili ka realizuar 26 për qind të 
shitjeve gjithsej. Duke gjykuar nga rritja vjetore me 16.4 për qind e indeksit të 
shitjeve më pakicë në tremujorin e katërt, vlerësojmë se rritja ekonomike ka 
vazhduar edhe gjatë këtij tremujori.

Shitjet në vitin 2004 kanë shfaqur sezonalitet 
të ngjashëm me atë të viteve të mëparshëm. Ato 
janë rritur gradualisht nga tremujori i parë në të 
katërtin.

• Sektori i ndërtimit

Sektori i ndërtimit është një nga sektorët më 
vitalë të ekonomisë shqiptare. Kërkesa e madhe 
për zhvillimin e infrastrukturës, për rritjen dhe 
zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe për 
strehim, ka bërë që ky sektor të karakterizohet 
nga ritme të larta zhvillimi. Duke filluar nga viti 
1992, sektori i ndërtimit është rritur mesatarisht 
me 13 për qind në vit, ritëm ky dy herë më i lartë 
se rritja e ekonomisë në tërësi. Sektori i ndërtimit 
ka kontribuar mesatarisht me rreth 17 për qind 
në rritjen ekonomike të tre viteve të fundit, edhe 
pse vlera e shtuar në këtë sektor përfaqëson 
vetëm 10 për qind të PBB-së në vitin 2004.

Viti 2004 shënoi një tjetër vit zhvillimi pozitiv 
për sektorin e ndërtimit. Pas një tremujori të 
parë disi të zbehtë, aktiviteti i këtij sektori është 
përshpejtuar në tremujorët e tjerë. Shitjet në 
sektorin e ndërtimit janë rritur me 7.1 për qind 
gjatë tre tremujorëve të parë të vitit. Shitjet e 
realizuara nga ndërtimi deri në fund të muajit 
shtator në vitin 2004, tregojnë se sektori i 
ndërtimit mbetet një sektor aktiv dhe me zhvillim 
të shpejtë.

Tabelë II.3. Ecuria e 
shitjeve sipas sektorëve të 

ekonomisë6.

6 Në këtë tabelë, nuk përfshihen shitjet e sektorit të bujqësisë.
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Kostoja e përgjithshme e aktivitetit të ndërtimit, e matur nga indeksi i kushtimit 
në ndërtim, është rritur me rreth 2 për qind gjatë vitit 2004. Shpenzimet për 
transport, të ndikuara nga rritja e çmimit të naftës, janë rritur me 14 për qind 
ndërkohë që pagat e punonjësve të ndërtimit janë rritur me 7 për qind.

• Sektori i tregtisë, hoteleve dhe restoranteve

Shitjet nga ky sektor janë rritur me 6.2 për qind gjatë nëntëmujorit të parë të 
vitit 2004, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë7. Tremujori i 
tretë i vitit, realizon në përgjithësi shitje më të larta dhe një aktivitet më intensiv 
sesa tremujorët e tretë në fushën e shërbimeve si hoteleri dhe restorante. 
Ndërkohë, indeksi i vëllimit të shitjeve në tregtinë me pakicë, në tremujorin 
e katërt të vitit 2004, u rrit me 16.4 për qind në krahasim me tremujorin e 
katërt të vitit 2003, duke treguar për vazhdimësinë e ecurisë pozitive edhe në 
këtë tremujor. 

Gjatë vitit 2004 në këtë sektor është regjistruar dhe një rritje mesatare 
vjetore çmimesh prej rreth 3.6 për qind, ndërkohë që rritja mesatare e 
çmimeve gjatë vitit 2003 ka qenë 2.7 për qind, afërsisht në linjë me ecurinë 
e përgjithshme të çmimeve (shih Boksin II.1 për një diskutim të ecurisë së 
çmimeve të mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm).

• Sektori i bujqësisë

Prodhimi i sektorit bujqësor vlerësohet të jetë rritur me 4.9 për qind gjatë 
vitit 2004. Në veçanti, dega e bujqësisë, e cila siguron rreth 80 për qind të 
prodhimit të përgjithshëm bujqësor, është rritur me 3.8 për qind, ndërkohë që 
dega e agroindustrisë ka realizuar një rritje të ndjeshme prej 11.2 për qind. 
Gjithashtu, prodhimi blegtoral vlerësohet të jetë rritur me 5 për qind gjatë 
vitit 2004, duke reflektuar rritjen e numrit të fermave si edhe të rendimentit 
të tyre.

Zhvillimi pozitiv i sektorit të bujqësisë gjatë vitit 2004 është mbështetur 
nga disa faktorë. Së pari, kushtet klimaterike kanë qenë të favorshme për 
prodhimin e arave dhe për pemëtarinë. Disa nga produktet, prodhimi i 
të cilëve vlerësohet të jetë rritur ndjeshëm gjatë vitit 2004, janë: duhani; 
perimet; drithërat; dhe në veçanti, gruri. Prodhimi i këtij të fundit ka shënuar 
një rritje vjetore prej 12 për qind. Prodhimi i perimeve gjatë vitit 2004 ka 

Tabelë II.4. Rritja e sektorit 
të bujqësisë sipas degëve 
për vitin 2004.

7 Periudha e mbuluar me të dhëna të shitjeve për këtë sektor përfshin vetëm nëntëmujorin e 
parë.
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shfaqur përmirësime të dukshme si në hershmërinë e vjeljes së tyre, ashtu 
edhe në rritjen e llojshmërisë. Këto zhvillime kanë krijuar kushte të favorshme 
për përmirësimin e bilancit të eksport-importit për këtë zë. Prodhimi i rritur i 
perimeve është reflektuar edhe në uljen e indeksit të çmimeve të perimeve 
gjatë periudhës maj-qershor 2004. Prodhimi i frutave, i agrumeve dhe i 
ullinjve ka ardhur gjithashtu në rritje gjatë vitit 2004. Së dyti, sipërfaqja e 
mbjellë me sera në vitin 2004, vlerësohet të ketë qenë rreth 20 për qind 
më e madhe sesa në vitin 2003. Zgjerimi i sipërfaqes së serave ka bërë që 
prodhimi i serave në vitin 2004 të jetë rreth 12.4 për qind më i lartë sesa ai 
i një viti më parë. Së treti, rritja e prodhimit bujqësor është mbështetur edhe 
nga rritja e investimeve, sidomos në degën e agroindustrisë. Gjatë vitit 2004, 
Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit ka qenë e angazhuar në realizimin e 14 
projekteve me financim të huaj. Disa nga projektet më të rëndësishme janë: 
projekti i ujitjes dhe i kullimit, projekti i rritjes së prodhimit ushqimor, projekti i 
shërbimeve bujqësore dhe projekti i regjistrimit të pasurive të paluajtshme.

Prodhimi agroindustrial ka shënuar një rritje vjetore prej 11.2 për qind. 
Agroindustria ka shfrytëzuar rritjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral, për 
të rritur prodhimin e produkteve të përpunuara. Gjatë vitit 2004 është rritur 
ndjeshëm sasia e produkteve të përpunuara që kanë përdorur si lëndë të parë 
frutat, ullinjtë, mishin e freskët dhe bulmetin, ndërkohë që rritje është vërejtur 
edhe në prodhimin e pijeve alkolike. Rritja në prodhimin bujqësor dhe në 
atë agroindustrial ka bërë që importet e produkteve ushqimore në vitin 2004 
të jenë të barabarta me ato të vitit 2003, ndërkohë që eksportet e këtyre 
produkteve janë rritur me 12 për qind.

Zhvillimi i sektorit të bujqësisë përbën një çështje më rëndësi strategjike për 
ekonominë shqiptare, duke u nisur nga pesha e madhe e popullisë që jeton 
në zonat rurale. Edhe për këtë arsye, ky sektor duhet mbështetur nëpërmjet 
krijimit të kushteve të përshtatshme të zhvillimit, duke përfshirë investimin 
në rritjen e aksesit të tij në tregjet e produkteve dhe ato financiare si dhe 
përfundimin e reformës së tokës. Gjatë vitit 2004 është privatizuar rreth 99 
për qind e sipërfaqes së planifikuar për ndarje dhe janë dhënë dokumentet e 
pronësisë për 98 për qind të sipërfaqes së ndarë të tokës.

• Sektori i industrisë 

Sektori i industrisë, i përfaqësuar nga nëndegët “Industri nxjerrëse”, 
“Industri përpunuese” dhe “Energji elektrike, ujë dhe gaz” ka shfaqur shenja 
ngadalësimi gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2004, kryesisht si pasojë e 
reduktimit të shitjeve të ujit dhe të gazit. Nëndegë të industrisë përpunuese 
si industria ushqimore, fabrikimi i artikujve mineralë dhe metalurgjia, kanë 
realizuar shitje më të larta gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2004 në krahasim 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga ana tjetër, shitjet e industrisë 
tekstile dhe të asaj të përpunimit të lëkurës kanë qenë në nivele më të ulëta 
në krahasim me vitin 2003. Industria nxjerrëse ka shfaqur një rritje të shitjeve 
me 6.8 për qind. Megjithatë, shitjet dhe pesha e kësaj industrie ndaj produktit 
të përgjithshëm industrial mbeten në nivele të ulëta.
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Shitjet e ujit dhe të gazit kanë shënuar një rënie të theksuar vjetore. Nga ana 
tjetër, viti 2004 ka shënuar përmirësime të dukshme në drejtim të prodhimit 
dhe të përdorimit të energjisë elektrike.

Sasia e energjisë së prodhuar gjatë këtij viti ka qenë rreth 12 për qind më e 
lartë sesa gjatë vitit 2003. Kjo rritje ka ardhur tërësisht nga rritja e prodhimit 
nga hidrocentralet. Rritja e prodhimit në vend është shoqëruar me një rënie 
vjetore prej 30 për qind të importeve dhe me një rritje prej 20 për qind të 
eksporteve. Prodhimi i energjisë elektrike ka shënuar nivelin më të lartë gjatë 
tremujorit të parë dhe nivelin më të ulët gjatë tremujorit të tretë të vitit. Humbjet 
në rrjet kanë shënuar një rënie të lehtë, duke mbetur, megjithatë në nivel të 
lartë, dhe duke përfaqësuar rreth 34 për qind të sasisë së përdorur gjithsej. 
Viti 2004 ka shënuar një rritje prej 17 për qind të përdorimit të energjisë 
elektrike nga ana e konsumatorëve jofamiljarë. Megjithatë, konsumatorët 
familjarë mbeten grupi më i madh i përdoruesve duke konsumuar rreth 60 
për qind të totalit.

• Sektori i transportit

Sektori i transportit, së bashku me sektorin 
e ndërtimit, kanë dhënë një kontribut të 
konsiderueshëm në rritjen ekonomike gjatë 
viteve të fundit. Shitjet e këtij sektori janë rritur 
me 5 për qind gjatë nëntëmujorit të parë të vitit. 
Objektivat kryesorë të administratës publike për 
zhvillimin e sektorit të transportit janë: vendosja 
e një rrjeti infrastrukturor modern, i cili do të 
ndihmojë zhvillimin ekonomik; rritja e eficiencës 
operacionale dhe; nxitja e bashkëpunimit midis 
sektorit publik dhe atij privat. Këta objektiva 
janë materializuar në rritjen e investimeve me 
29 për qind gjatë vitit 2004. Investimet me 
burime të brendshme kanë shënuar një rritje të 

Tabelë II.5. Ecuria e sektorit 
të industrisë sipas degëve 
(për nëntëmujorin e parë).

Tabelë II.6. Bilanci i 
energjisë elektrike (në 
GVVH).
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konsiderueshme prej 84 për qind, ndërkohë që investimet e huaja në këtë 
sektor kanë rënë me 16 për qind.

Rrjeti rrugor në Shqipëri përbëhet nga rreth 16,000 km rrugë. Nga këto, 
rreth 3,220 km janë rrugë parësore, 12,000 km rrugë dytësore dhe tretësore, 
dhe rreth 1,000 km janë rrugë urbane. Numri i subjekteve të licencuara për 
transport mallrash është rritur me 24 për qind në vitin 2004 në krahasim me një 
vit më parë, ndërkohë që numri i mjeteve në dispozicion të këtyre subjekteve 
është rritur me 18 për qind. Për sa i përket mjeteve të transportit interurban të 
udhëtarëve, numri i tyre u rrit me 21.6 për qind, ndërsa numri i subjekteve të 

cilat kanë licencë për një veprimtari të tillë u rrit me 
23 për qind. Transporti ajror ka patur një rritje 
mesatare vjetore prej rreth 15 për qind në 10 
vitet e fundit. Numri i fluturimeve është rritur me 
16 për qind gjatë vitit 2004, duke u shoqëruar 
edhe me rritjen e numrit të pasagjerëve që kanë 
hyrë dhe që kanë dalë nga vendi. E kundërta ka 
ndodhur me transportin ajror të mallrave dhe të 
postës, i cili ka rënë me rreth 4 për qind gjatë 
këtij viti.

Transporti hekurudhor në Shqipëri përbën 
vetëm 1 për qind të trafikut të mallrave dhe 
atij të pasagjerëve. Për vitin 2004, transporti 
hekurudhor i mallrave pati një rënie të lartë 
me 46 për qind, ndërsa transporti hekurudhor i 
pasagjerëve u ul në masën 44 për qind.

II.2 KURSIMET DHE INVESTIMET.

Bilanci i kursim-investimeve gjatë vitit 2004 
nuk ka shënuar ndryshime të ndjeshme në 
krahasim me një vit më parë. Kursimet në vitin 
2004 vlerësohen në nivelin 20.4 për qind të 
PBB-së, ndërsa investimet kanë qenë rreth 25.4 
për qind e PBB-së. Në krahasim me vitet 2002 
dhe 2003, bilanci kursim-investime ka ardhur në 
rënie. Viti 2004 shënoi një bilanc prej 5.0 për 
qind të PBB-së, nivel ky më i ulët sesa nivelet 
7.0 dhe 5.6 për qind e PBB-së, të regjistruara 
përkatësisht në vitet 2002 dhe 2003. Gjatë vitit 
të fundit rritja e kursimeve ka qenë rreth dy herë 
më e madhe sesa ajo e investimeve. Ngushtimi 
i bilancit është reflektuar edhe në zvogëlimin e 
deficitit korent8. 

8 Bilanci kursime të brendshme-investime është një tregues të cilit i kushtohet një rëndësi e madhe. 
Ai tregon nivelin e investimeve në ekonomi, të cilat nuk mbështeten nga kursimet e brendshme. Si 
i tillë, ai shoqërohet me rritjen e borxhit të jashtëm të vendit dhe me rritjen e pagesave të borxhit 
në të ardhmen.
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Ndryshimin më të madh vjetor në zërat përbërës të bilancit kursim-investime 
e ka shënuar kategoria e kursimeve të brendshme. Këto kursime janë rritur 
me një pikë përqindjeje në vitin 2004, duke arritur nivelin 20.4 për qind 
të PBB-së. Raporti i kursimeve publike ndaj PBB-së është rritur me 0.4 pikë 
përqindjeje gjatë vitit 2004. Ndërkohë, kursimet private të cilat përfaqësojnë 
rreth 98.5 për qind të kursimeve të përgjithshme të brendshme, janë rritur 
me 0.6 pikë përqindjeje, duke arritur nivelin 20.1 për qind të PBB-së. Rritja e 
kursimeve të brendshme gjatë dy viteve të fundit, pas rënies së regjistruar në 
vitin 2002, është një tregues i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Rritja e 
kursimeve pritet t’u japë shtysë investimeve të reja dhe rritjes ekonomike.

Edhe pse investimet kanë shënuar një rritje vjetore më të vogël sesa kursimet, 
viti 2004 ka bërë që të ndalet rënia e investimeve ndaj PPB-së e vërejtur në dy 
vitet paraardhëse. Investimet private vazhdojnë të përfaqësojnë rreth 80 për 
qind të investimeve të përgjithshme, gjë që tregon mbështetjen e ekonomisë 
shqiptare në akumulimin e kapitaleve nga ana 
e sektorit privat. Këto investime kanë rënë me 
0.3 pikë përqindjeje në krahasim me vitin 2003, 
ndërkohë që investimet publike kanë shënuar një 
rritje prej 0.7 pikësh përqindjeje, duke kaluar 
nga niveli 4.5 për qind në nivelin 5.2 për qind 
të PBB-së. Element i rëndësishëm i bilancit për 
këtë vit është fakti që kursimet publike shfaqen 
në vlerë pozitive, duke përbërë kështu një 
mundësi më shumë që investimet të rriten nga 
kursimet e brendshme, më tepër sesa nga fluksi 
i kapitaleve të huaja. Rritja e investimeve publike 
u ndikua edhe nga të ardhurat e realizuara nga 
privatizimet e pronës publike9. Gjithashtu, një 
faktor që vlerësohet se ka ndikuar në rritjen e 
investimeve në përgjithësi, është edhe rënia e 
normave reale të interesit. 

II.3 TREGU I PUNËS

Informacioni statistikor i disponueshëm në lidhje me tregun e punës vazhdon 
të jetë ende i pakët dhe, për më tepër, frekuenca e publikimit të tij është e 
vogël dhe me shumë kohë vonesë nga periudha raportuese. Për këtë qëllim, 
të dhënat e pakta duhet të interpretohen me rezervë, duke marrë parasysh 
veçanërisht peshën e madhe që zë ekonomia informale. Nga një analizë e 
të dhënave që disponojmë, bie në sy fakti se forcat e punës kanë vazhduar 
të bien përgjatë tremujorëve, një fakt ky që indirekt tregon se vazhdon ende 
fenomeni i emigrimit të forcës së punës. Për arsye të pashpjegueshme, vazhdon 

9 Shqipëria ka patur një fluks të madh ardhurash nga jashtë si rezultat i privatizimit të Bankës së 
Kursimeve. Përkundrazi, pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor pati rënie në këtë tregues. Kështu, 
mesatarisht investimet e huaja direkte në këto vende vlerësohen të jenë vetëm 3 për qind e 
PBB-së, nga 5 për qind që zinin në periudhën 1997-2002. (Material studimor, Vendet e Ballkanit 
Perëndimor, Komisioni Evropian, dhjetor 2004.)
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të mbetet konstante shifra e numrit të të punësuarve në sektorin bujqësor, 
edhe pse lëvizjet migratore brenda vendit ende janë të pranishme.

Faktori kryesor që ka karakterizuar ndryshimet strukturore në punësim është 
vazhdimi i reformës në sektorin shtetëror. Gjatë vitit 2004, të punësuarit në 
sektorin shtetëror janë ulur me 11 mijë vetë, ndërkohë që të punësuarit në 
sektorin privat janë rritur vetëm me 1 mijë vetë. Forca e aftë për punë është 
ulur me 17 mijë vetë në krahasim me një vit më parë. Treguesi i forcës së 
punës ka rënë kryesisht tremujorin e fundit, kohë gjatë së cilës ka rënë më 
shumë dhe numri i të punësuarve në sektorin shtetëror. 

Në sektorin privat bujqësor edhe gjatë vitit 2004 ishin të punësuar afërsisht 
50 për qind e forcës së aftë për punë ose 534 mijë vetë. Numri i tyre ka mbetur 
i pandryshuar gjatë vitit. Të punësuar në total, në fund të vitit, u regjistruan 
917 mijë vetë ose 10 mijë vetë më pak se një vit më parë.

Treguesit e papunësisë kanë ardhur në rënie 
edhe gjatë vitit 2004. Norma e papunësisë është 
luhatur rreth nivelit 15 për qind. Të papunë në 
muajin dhjetor ishin të regjistruar afërsisht 157 
mijë vetë ose 6 mijë vetë më pak në krahasim 
me vitin 2003. Nga këta, 134 mijë persona 
mbështeten me pagesë papunësie, me ndihmë 
ekonomike apo me skema të tjera ndihmëse. Në 
muajin dhjetor u regjistruan si punëkërkues “të 
papunë për herë të parë” 924 vetë, ndërkohë 
që si “të papunë afatgjatë” janë regjistruar rreth 
104 mijë vetë. Punëkërkues që filluan punë gjatë 
muajit dhjetor ishin 1230 vetë. Grupmosha me 
numrin më të madh të të papunëve është ajo 
midis 25 dhe 34 vjeç, ndërkohë që pjesa më e 
madhe e të papunëve (53 për qind) janë vetëm 
me arsim tetëvjeçar.

Tabelë II.7. Treguesit10 e 
tregut të punës (në mijë 

vetë).

10 Burimi i të dhënave të përmbledhura në tabelën 1, i përket INSTAT-it deri në tremujorin e tretë të 
vitit 2004 dhe Ministrisë së Punës dhe të Çështjeve Sociale për tremujorin e fundit të vitit 2004.



Raporti Vjetor 2004

Banka e Shqipërisë 41

Shifra zyrtare e papunësisë në Shqipëri është 
ndër më të ulëtat, në krahasim me disa nga 
vendet e rajonit (siç tregohet dhe në grafikun 
e mëposhtëm). Megjithatë, krahasimi bëhet i 
vështirë duke marrë parasysh rolin që ekonomia 
informale zë në ekonominë e secilit vend dhe 
nxitjen për t’u regjistruar si i papunë me qëllim 
përfitimi nga asistenca sociale.

Gjatë vitit 2004, ashtu si dhe gjatë viteve të 
kaluara, paga e punonjësve të sektorit publik 
pësoi rritje. Gjatë tremujorit të tretë të vitit, 
me vendim të Këshillit të Ministrave, u vendos 
ndryshimi i pagës minimale të miratuar nga 
10060 lekë në 10800 lekë ose 7.4 për qind 
më shumë. Kjo është reflektuar edhe në rritjen e 
pagës mesatare në sektorin shtetëror, e cila u rrit 
në afërsisht 25000 lekë gjatë këtij tremujori. Rritje 
pësuan edhe pensioni minimal (nga 6.7 mijë lekë në vitin 2003 në 7.3 mijë 
lekë në vitin 2004), pagesa mesatare e papunësisë (nga 6.5 mijë lekë në 
6.8 mijë lekë në vitin 2004), pagesa minimale për kontribute (nga 10.3 mijë 
lekë në 11.4 mijë lekë në vitin 2004) etj.. Nga ana tjetër, nuk disponojmë të 
dhëna në lidhje me pagën në sektorin privat e për rrjedhim, analiza jonë mbi 
pagat për shkak të kësaj mungese bëhet e pamundur. Gjithsesi, në bazë të 
disa sondazheve të bëra dhe të studimit “Mbi pagën minimale sipas sektorëve 
të veprimtarive ekonomike” të Ministrisë së Punës dhe të Çështjeve Sociale, 
gjykohet se ritmet e rritjes së pagave në sektorin privat duhet të kenë ndjekur 
të njëjtën tendencë.

Gjatë viteve të fundit (periudha 2000-2004) paga minimale është rritur më 
shumë se paga mesatare, me qëllim që t’i afrohet treguesit të minimumit jetik. 
Kjo është shprehur në përmirësimin e raportit të pagës mesatare me pagën 
minimale të miratuar.

II.4 ZHVILLIMET NË SEKTORIN FISKAL

Qeveria Shqiptare ka ndjekur një politikë fiskale të kujdesshme gjatë vitit 
2004, mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm për periudhën 2004-
2006. Kjo politikë ka patur si objektiv përmirësimin e treguesve fiskalë, duke 
synuar konsolidimin e nivelit të të ardhurave buxhetore, reduktimin e mëtejshëm 
të deficitit buxhetor dhe administrimin efektiv të shpenzimeve publike. 

Në terma nominalë, treguesit buxhetorë për vitin 2004 kanë shënuar rritje 
në krahasim me vitin e kaluar. Të ardhurat e buxhetit të shtetit gjatë vitit 
2004 shënuan një rritje prej 10.4 përqindësh, duke përbërë 23.7 për qind të 
PBB-së. Shpenzimet buxhetore kanë regjistruar një normë rritjeje vjetore prej 
10.7 për qind. Ato arritën në nivelin 28.6 për qind të PBB-së. Gjithsesi, këta 
tregues kanë mbetur nën nivelet e parashikuara në buxhetin e vitit 2004. Të 
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ardhurat buxhetore janë realizuar në masën 93.2 për qind ndërsa shpenzimet 
buxhetore janë realizuar në masën 90.2 për qind të planit vjetor. Të shprehur 
në terma të PBB-së, treguesit buxhetorë janë në niveleve të përafërta me ato 
të vitit 2003, ku veçohet shifra e pandryshuar e deficitit buxhetor, në masën 
4.9 për qind.

Në përgjithësi, treguesit fiskalë gjatë vitit 
2004 kanë demonstruar stabilitet dhe ecuri 
të kënaqshme. Ecuri pozitive është vërejtur në 
të ardhurat nga TVSH, nga tatimi mbi fitimin, 
nga kontributet për sigurimet shoqërore etj.. 
Shpenzimet buxhetore kanë qenë të njëtrajtshme 
përgjatë vitit, duke mos rrezikuar shtimin 
e presioneve inflacioniste në ekonomi në 
periudha të caktuara. Qeveria ka vazhduar të 
përqëndrohet në rritjen e financimit të sektorëve 
strategjikë si shëndetësia dhe arsimi, të cilët kanë 
tërhequr më shumë fonde në krahasim me vitet e 
tjera. Gjithsesi, realizimi i shpenzimeve kapitale 
mbetet një problem i cili meriton një vëmendje 
më të madhe në të ardhmen. Financimi i deficitit 
është realizuar kryesisht nëpërmjet burimeve të 
brendshme në të cilat një rol të rëndësishëm 
kanë luajtur të ardhurat e privatizimit.

II.4.1 TË ARDHURAT BUXHETORE

Një ndër objektivat kryesorë të buxhetit të vitit 2004 ishte rritja e 
konsiderueshme e të ardhurave totale. Projektbuxheti i miratuar për vitin 
2004 parashikonte realizimin e të ardhurave buxhetore në nivelin 24.1 për 
qind të PBB-së, duke u përkthyer në një rritje vjetore të tyre prej 18.4 për qind. 
Ky objektiv ambicioz bazohej në rritjen e parashikuar ekonomike për vitin 
2004 dhe në përmirësimin e punës për mbledhjen e të ardhurave. Aplikimi i 
tarifave të reja doganore, të përcaktuara në kuadrin e angazhimeve me OBT, 
pritej të zvogëlonte ritmet e rritjes së të ardhurave doganore. Në këto kushte, 
një vëmendje e veçantë në buxhetin e vitit 2004 iu kushtua mbledhjes së të 
ardhurave nga taksat e tjera si tatimi mbi fitimin, tatimi mbi vlerën e shtuar, 
akcizat etj..

Të ardhurat buxhetore për vitin 2004 shënuan 23.7 për qind të PBB-së, 
duke qenë rreth 0.3 pikë përqindjeje më të ulëta në krahasim me vitin e 

Tabelë II.8. Ecuria e të 
ardhurave dhe shpenzimeve 

buxhetore.
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kaluar dhe rreth 0.4 pikë përqindjeje më të ulëta në krahasim me nivelin e 
planifikuar. Të ardhurat tatimore janë realizuar në masën 97.3 për qind të 
planit, ndërsa të ardhurat jotatimore në masën 76.9 për qind.

Në grupin e të ardhurave tatimore, mbledhja e të ardhurave nga tatimi mbi 
fitimin dhe nga tatimi mbi vlerën e shtuar, të cilat përfaqësojnë rreth 40 për 
qind të të ardhurave totale, e ka tejkaluar planin duke u realizuar përkatësisht 
në masat 101.8 dhe 107.3 për qind. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) është 
i lidhur ngushtë me prodhimin dhe me qarkullimin e mallrave në vend. Rritja 
ekonomike prej rreth 6.0 për qind për këtë vit, kontribuoi në rritjen vjetore të 
këtij treguesi në masën 14.9 për qind, nga 12.9 për qind që ishte parashikuar. 
Në përgjithësi, ecuria mujore e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar 
shfaq tendencë progresive rritëse, gjë që do të thotë që të ardhurat mujore 
vijnë duke u rritur nga muaji janar deri në fund të vitit. Tatimi mbi fitimin 
është një tregues tjetër, i cili është i lidhur ngushtë me aktivitetin ekonomik 
në tërësi. Viti 2004 ka vazhduar të shënojë tejkalim të planit në realizimin e 
të ardhurave nga tatimi mbi fitimin, megjithëse rritja e parashikuar për këtë 
vit (15.6 për qind) ishte mjaft më e lartë se rritja e parashikuar për vitin 2003 
(6.6 për qind).

Në rënie paraqitet realizimi i mbledhjes së tatimeve mbi të ardhurat 
personale, ndërkohë që realizimi i të ardhurave nga taksat doganore ka 
qenë rreth 5 për qind më pak se plani dhe i njëjtë me realizimin në vitin 
2003. Marrëveshjet e tregtisë së lirë dhe detyrimet ndaj OBT-së, kanë sjellë 
reduktimin e tarifave mesatare të aplikuara mbi vlerën e importeve, gjë që ka 
çuar në ulje të ritmeve të rritjes së të ardhurave doganore.

Të ardhurat nga akcizat kanë qenë gjithashtu më të ulëta nga parashikimi, 
por më të larta në krahasim me vitet e kaluara. Akcizat për disa produkte 
kanë qenë objekt diskutimi për administratën qendrore dhe për organet 
legjislative. Edhe pse në thelb struktura e paketës fiskale për këtë lloj takse 
nuk ka ndryshuar rrënjësisht, tendenca e të ardhurave prej akcizave ka qenë 
në rritje, duke patur edhe për vitin 2004 një rritje të lartë prej 28.9 për qind. 
Tremujori i tretë ka shënuar nivelin më të lartë të të ardhurave nga akcizat.

Të ardhurat nga pushteti lokal kanë shënuar një rritje vjetore prej 21.3 për 
qind dhe janë realizuar në masën 83.2 për qind. Ndërkohë që të ardhurat nga 
tatimi mbi biznesin e vogël janë realizuar plotësisht, të ardhurat nga taksat e 
tjera lokale (taksa nacionale, tatimi mbi tokën bujqësore, mbi pasurinë dhe 
taksa për regjistrimin e automjeteve) janë realizuar në masën 76 për qind. 

Tabelë II.9. Realizimi i planit 
për treguesit kryesorë të të 
ardhurave (në %).
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Rritja vjetore e të ardhurave nga tatimi mbi biznesin e vogël ishte rreth 38 për 
qind, duke qenë dukshëm më e lartë se rritja e vitit 2003. Gjithsesi, niveli i 
ulët i realizimit të të ardhurave tregon për një eficiencë të ulët të administrimit 
fiskal në nivel lokal.

Realizimi i të ardhurave nga buxheti i pavarur gjatë vitit 2004 ishte në 
masën 99 për qind, ndërkohë që rritja vjetore e këtyre të ardhurave ishte 
16 për qind. Rritja në të ardhurat e kontributeve për sigurimet shoqërore 
është ndihmuar nga përpjekjet e vazhdueshme të administratës publike për të 
rritur mbulimin e sektorit privat në drejtim të regjistrimit të punonjësve pranë 
institucioneve të sigurimeve shoqërore. Megjithatë, përmirësimi i mbledhjes së 
të ardhurave të kësaj natyre përbën një sfidë serioze për të ardhmen. Sipas një 
studimi të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, evazioni i kontributeve 
të kësaj natyre llogaritet rreth 1.1-1.3 miliardë lekë në vit. Përveç efektit të 
drejtpërdrejtë, ky evazion ndikon arkëtimet e tatimit mbi të ardhurat personale. 
Evazioni fiskal nga ana e sektorit privat bëhet akoma më i dukshëm nëse 
krahasojmë pjesën e të punësuarve në sektorin shtetëror ndaj numrit të të 
punësuarve gjithsej (sipas INSTAT rreth 20 për qind), me kontributin e këtyre 
punonjësve në pagesat e përgjithshme të kontributeve shoqërore (rreth 33 
për qind). Nga ky fakt, bëhet e qartë nevoja për masa të mëtejshme në këtë 
drejtim.

II.4.2 SHPENZIMET BUXHETORE

Shpenzimet buxhetore për vitin 2004 arritën 
në nivelin 28.6 për qind të PBB-së, duke qenë 
rreth 0.6 pikë përqindjeje më të ulëta se niveli 
i parashikuar11. Shpenzimet buxhetore për 
vitin 2004 edhe pse nuk kanë arritur nivelin e 
parashikuar, kanë patur rritjen më të lartë të 
pesë viteve të fundit. Shpërndarja e shpenzimeve 
përkon me prioritetet strategjike të identifikuara 
në kuadrin e PBA-së 2004-2006, ndër të cilat 
mund të përmenden ruajtja në nivel relativisht 
të lartë e shpenzimeve për mbrojtje sociale dhe 
rritja e peshës së shpenzimeve për shëndetësinë 
dhe arsimin.

Shpenzimet e përgjithshme janë realizuar në 
masën 90.2 për qind, duke u rritur me 10.7 për qind. Shpenzimet korente, 
të cilat përfaqësojnë rreth 83 për qind të shpenzimeve të përgjithshme, u 
realizuan në masën 99.2 për qind. Mangësitë më të theksuara janë vërejtur 
në drejtim të shpenzimeve kapitale, nga të cilat janë realizuar vetëm 70.5 për 
qind të shumës së planifikuar.

11 Në përputhje me realizimin e të ardhurave buxhetore në nivelin 24.1 për qind të PBB-së dhe 
ruajtjen e deficitit në nivelin 5.1 për qind të PBB-së, shpenzimet e parashikuara në buxhet për 
vitin 2004 ishin në nivelin 29.2 për qind të PBB-së.
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Shpenzimet për personelin kanë ruajtur të njëjtën peshë ndaj shpenzimeve 
të përgjithshme dhe kanë shënuar një rritje vjetore prej 9.5 për qind. Pagesat 
për interesat kanë arritur nivelin 3.6 për qind të PBB-së në vitin 2004, duke 
qenë 8.5 për qind më të ulëta në krahasim me planin dhe 4.7 për qind më 
pak se një vit më parë. Rënia e normave të interesit në tregun vendas ka bërë 
që të pakësohet barra e shlyerjes së borxhit të brendshëm, pagesat e interesit 
të të cilit përfaqësojnë rreth 94 për qind të shërbimit të përgjithshëm të borxhit. 
Gjithashtu, rënia në pagesat e interesave është rezultat i zbatimit të masave 
të suksesshme të marra për reduktimin e deficitit buxhetor. Shpenzimet për 
sigurimet shoqërore dhe ndihma ekonomike u rritën me 14.7 për qind në vitin 
2004, duke qenë 3.5 për qind më të larta se mesatarja e pesë viteve të fundit. 
Këto shpenzime, që përfshijnë pensionet dhe mbrojtjen sociale, përbëjnë 25.7 
për qind të shpenzimeve totale sipas funksionit dhe 7.8 për qind të PBB-së.

Analiza e shpenzimeve sipas sektorëve përfitues tregon se sektorë si 
shëndetësia dhe arsimi kanë tërhequr më tepër financime nga ana e qeverisë 
në krahasim me vitet 2002 dhe 2003. Rritjet vjetore të shpenzimeve për 
arsim, shëndetësi dhe sigurime shoqërore e ndihma ekonomike kanë qenë 
përkatësisht 12, 23 dhe 15 për qind, norma këto më të larta sesa ato të vitit 
2003.

Shpenzimet kapitale shënuan nivelin 4.9 për qind të PBB-së për vitin 2004, 
duke qenë më të larta se shpenzimet kapitale në vitin 2003 (4.5 për qind 
e PBB-së), por më të ulëta se në vitin 2002 (6.0 për qind e PBB-së). Këto 
shpenzime edhe në vitin 2004 janë karakterizuar nga një rritje e fortë në 
tremujorin e fundit të vitit. Realizimi i shpenzimeve kapitale ishte në masën 
70.5 për qind të planit. Problemet më të mëdha janë hasur në realizimin e 
projekteve me financim të huaj, duke treguar nevojën e një planifikimi më 
të kujdesshëm të tyre dhe të një pune më të madhe në drejtim të rritjes së 
kapaciteteve absorbuese të ekonomisë. 

II.4.3 DEFICITI BUXHETOR DHE BORXHI PUBLIK

Deficiti buxhetor për vitin 2004 arriti nivelin 4.9 për qind të PBB-së, duke 
qenë më i ulët se parashikimi 5.4 për qind. Në dy vitet e fundit deficiti është 
stabilizuar rreth kësaj vlere, duke shënuar një rënie ndaj viteve të mëparshme. 

Tabelë II.10. Shpenzimet 
sipas sektorëve (në 
përqindje ndaj PBB-së).

Tabelë II.11. Shpenzimet 
sipas sektorëve (në 
përqindje ndaj totalit të 
shpenzimeve).
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Në terma nominalë, rritja vjetore e deficitit buxhetor ishte 12.4 për qind. 
Financimi i deficitit buxhetor për vitin 2004 është realizuar në masën më të 
madhe të tij (81 për qind) nëpërmjet burimeve të brendshme. Në tre vitet 
e fundit, pesha e financimit të brendshëm në financimin e përgjithshëm ka 
ardhur duke u rritur, ndërkohë që financimi i huaj tashmë zë vetëm 20 për 
qind të financimit të përgjithshëm. Rreth gjysma e financimit të brendshëm për 
vitin 2004 është siguruar nga të ardhurat e privatizimit, të cilat ishin mjaft më 
të larta se në dy vitet paraardhës dhe të krahasueshme me nivelin e arritur në 
vitin 2001. Rritja e të ardhurave nga privatizimi (kryesisht ai i ish-Bankës së 
Kursimeve) ka bërë që të pakësohen presionet për të rritur stokun e borxhit 
publik.

Respektimi i objekivit të deficitit buxhetor dhe 
përdorimi i gjysmës së të ardhurave të privatizimit 
të Bankës së Kursimeve për të reduktuar borxhin 
publik, kanë bërë që niveli i këtij të fundit të 
zbresë në nivelin 55.3 për qind të PBB-së, në 
fund të vitit 2004. Borxhi i brendshëm publik ka 
shënuar një ulje prej 2.4 pikësh përqindjeje gjatë 
vitit 2004, duke arritur në 38.0 për qind të PBB-
së në fund të vitit, ndërkohë që borxhi i jashtëm 
është ulur me rreth 3 pikë përqindjeje.

Qeveria ka synuar të zhvendosë borxhin e 
brendshëm drejt afateve më të gjata të maturimit. 
Kështu, pesha e obligacioneve dyvjeçare në 
stokun e borxhit të brendshëm, u rrit nga niveli 
prej 1.8 për qind një vit më parë në 9.2 për qind 
në fund të vitit.

II.5 ZHVILLIMET NË INFLACION DHE POLITIKA MONETARE

Misioni i Bankës së Shqipërisë, i përcaktuar qartë në ligjin “Për Bankën 
e Shqipërisë”, është ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Në terma konkretë, 
ky objektiv përkthehet në arritjen e një norme të ulët dhe të qëndrueshme 
inflacioni, i matur si ndryshim vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit. Për vitin 
2004, objektivi i inflacionit ishte përcaktuar në intervalin 2 - 4 për qind12.

Norma vjetore e inflacionit ka qëndruar në përgjithësi brenda intervalit 
objektiv gjatë vitit 2004. Inflacioni vjetor në fund të vitit rezultoi 2.2 për qind 
ndërsa norma mesatare e inflacionit vjetor për vitin 2004 ishte 2.9 për qind. 
Inflacioni ka qëndruar rreth nivelit 3 për qind gjatë gjysmës së parë të vitit 
dhe, më pas, ka shfaqur shfaqur një tendencë rënëse gjatë gjysmës së dytë, 
duke iu afruar kufirit të poshtëm të objektivit.

12 Shih “Dokumentin e Politikës Monetare për vitin 2004”.
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Zhvillimet në çmimet e konsumit gjatë vitit 2004 janë favorizuar nga situata 
e qëndrueshme makroekonomike dhe nga mungesa e zhvillimeve negative 
në kahun e ofertës. Politika fiskale e ndjekur gjatë vitit 2004 ka qenë e 
kujdesshme, duke ruajtur treguesit fiskalë brenda kufijve të parashikuar. Po 
kështu, politika monetare ka ruajtur kushte të përshtatshme monetare për 
kontrollin e inflacionit në ekonomi, megjithë kahun lehtësues të shfaqur gjatë 
vitit 2004. Nga ana tjetër, zhvillimet në ofertën agregate nuk kanë gjeneruar 
presione inflacioniste në çmimet e konsumit. Rritja e çmimeve të administruara 
të telefonisë fikse dhe të energjisë elektrike është kompensuar nga ecuria e 
kënaqshme e prodhimit bujqësor. Gjithashtu, mbiçmimi i lekut ndaj dollarit 
amerikan dhe euros ka ndikuar në mbajtjen nën kontroll të presioneve 
inflacioniste të çmimeve të mallrave të importit.

II.5.1 ECURIA E INFLACIONIT DHE E 
GRUPEVE PËRBËRËSE.

Tremujori i parë i vitit është karakterizuar 
nga norma të larta inflacioni vjetor. Kjo 
tendencë erdhi si pasojë e rritjes së çmimeve 
të administruara të energjisë elektrike13 dhe të 
telefonisë fikse14, si dhe i ecurisë së çmimeve të 
mallrave ushqimorë. Gjithashtu, rritja me 32.2 
për qind e çmimit të shërbimit urban dhe rritja me 
11 për qind e çmimit të bukës në muajin shkurt, 
dhanë shtysa për rritjen e normës së inflacionit. 
Ndërkohë, gjashtëmujori i dytë ka shënuar një 
normë mesatare inflacioni vjetor prej 2.4 për 
qind. Rënia e inflacionit gjatë kësaj periudhe 
ishte kryesisht rezultat i ofertës së bollshme të 
prodhimit bujqësor.

13 Rritja prej 31 për qind e çmimit të energjisë elektrike të konsumuar filloi të llogaritej në muajin 
shkurt 2004. 
14 Rritje prej 68.8 për qind në muajin dhjetor 2003.

Tabelë II.12. Norma vjetore 
e inflacionit (në përqindje).
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Nën ndikimin e këtyre faktorëve, kontributet 

e grupeve kryesore të shportës së çmimeve të 
konsumit në normat vjetore të inflacionit, gjatë 
vitit 2004, u paraqitën të ndryshme nga vitet e 
mëparshme. Rolin kryesor në formimin e normës 
së inflacionit gjatë vitit 2004, e ka luajtur grupi 
“Qira, ujë, lëndë djegëse, energji”, në ndryshim 
nga vitet e kaluara kur këtë rol e ka patur grupi 
“Ushqime dhe pije joalkolike”.

Indeksi i çmimeve të grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” shënoi ritme të larta rritjeje 
vjetore gjatë vitit 2004. Përveç rritjes së çmimit 
të energjisë15, ky grup regjistroi rritje edhe në 
çmimin e qirasë dhe të rentës së imputuar. 
Pesha e konsiderueshme e këtij grupi16, ka 
bërë që luhatjet në indeksin e çmimeve të tij të 
reflektohen edhe në indeksin e përgjithshëm të 
çmimeve të konsumit. Kontributi i këtij grupi në 
normën vjetore të inflacionit është luhatur nga 
2.0 në 2.54 pikë përqindjeje, duke i dhënë 
formë normës vjetore të inflacionit përgjatë 
gjithë vitit 2004.

Norma e ndryshimit vjetor të çmimeve të 
grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” ka qenë 
negative gjatë periudhës maj-nëntor. Kontributi 
mesatar i grupit në inflacionin vjetor të vitit 2004 
ishte -0.04 pikë përqindjeje, duke shënuar një 
kthim të dukshëm të tendencës në krahasim me 
vitin 2003, vit në të cilin ky kontribut shënonte 
1.75 pikë përqindjeje. Kontributi i këtij grupi 
në normën vjetore të inflacionit ka variuar 
nga 1.4 pikë përqindjeje (janar) në -1.25 pikë 
përqindjeje (shtator). Rënia e çmimeve të këtij 
grupi në periudhën maj – nëntor 2004, ishte 
pasojë e rritjes së prodhimit të brendshëm 
bujqësor, përfshi edhe prodhimin e serave. 
Rëniet më të theksuara të çmimeve janë vërejtur 
në zërat më të luhatshëm të këtij grupi dhe 
konkretisht tek fruta – perimet.

 
Si pasojë e rritjes së çmimit të administruar të 

telefonisë fikse, grupi “Komunikim” ka dhënë 

15 Nëngrupi “Lëndë djegëse dhe energji” shënoi mesatarisht 
një inflacion vjetor prej 35 për qind për periudhën shkurt 
– prill dhe 27 për qind për pjesën e mbetur të vitit.
16 Grupi “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” është grupi i dytë 
për nga madhësia në shportën e konsumit, duke zënë 24.4 
për qind të shpenzimeve të përgjithshme për konsum.
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një ndikim të dukshëm në normën vjetore të inflacionit gjatë pjesës së parë të 
vitit, pavarësisht nga pesha e vogël e tij në shportën e IÇK-së (1.3 për qind). 
Çmimi i telefonisë fikse u rrit me 68.8 për qind në muajin dhjetor 2003, 
për t’u korrigjuar në rënie, në muajin prill të vitit 2004. Për pasojë, norma 
e inflacionit vjetor të grupit kërceu fillimisht në vlerën 53.6 për qind dhe më 
pas ra në nivelin 17 për qind. Si rrjedhim, kontributi i këtij grupi në inflacionin 
total ishte respektivisht 0.7 pikë përqindjeje në periudhën dhjetor ’03 -mars 
’04, për të rënë në 0.2 pikë përqindjeje më pas.

Grupi “Transport” nuk regjistroi rritje të ndjeshme çmimesh gjatë vitit 2004. 
Ky grup ka kontribuar mesatarisht me 0.1 pikë përqindjeje në inflacionin vjetor 
të vitit 200417. Megjithëse nafta përbën një faktor të rëndësishëm në formimin e 
indeksit të çmimeve të grupit “Transport” (nëngrupi 
“Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit”), 
rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare 
nuk është reflektuar në një inflacion të lartë të këtij 
grupi dhe të inflacionit total18.

Me përjashtim të tremujorit të parë, inflacioni 
vjetor i grupit “Pije alkolike dhe duhan” shënoi 
norma negative. Po kështu, grupi “Veshje dhe 
këpucë” ka regjistruar rënie në bazë vjetore të 
çmimeve, gjatë gjithë muajve të vitit 2004. Kjo 
rënie në çmimet finale të konsumatorit është 
ndihmuar dhe nga rënia e çmimeve në hallkat 
e para të tregtimit. Kështu, IÇP në “Industrinë e 
veshjes dhe të gëzofëve” shënoi një rënie vjetore 
prej 13.5 për qind.

Çmimet e mallrave të patregtueshëm përgjithësisht, kanë shënuar rritje në 
bazë vjetore. Nga muaji janar deri në muajin tetor grupi “Shërbimi arsimor” 
ka regjistruar norma vjetore inflacioni midis 8.2 për qind dhe 11.4 për qind, 
rritje kjo e trashëguar prej muajit nëntor të vitit 2003. Grupi i shërbimeve që 
ka kontribuar më shumë në normën vjetore të inflacionit gjatë vitit ka qenë 
grupi “Hotele, kafene dhe restorante”. Ky grup ka kontribuar mesatarisht me 
0.28 pikë përqindjeje në normën vjetore të inflacionit të vitit 2004. Grupi 
“Shërbime shëndetësore” gjithashtu, ka regjistruar norma pozitive vjetore të 
inflacionit deri në muajin tetor.

II.5.2 AMBIENTI MAKROEKONOMIK DHE ÇMIMET E KONSUMIT.

Zhvillimet e favorshme makroekonomike gjatë vitit 2004 kanë krijuar një 
bazë të përshtatshme për kontrollin e inflacionit. Dy politikat makroekonomike 
bazë, politika monetare dhe ajo fiskale, kanë kontribuar në drejtim të stabilizimit 

17 Grupi “Transport” zë një peshë prej 4.8 për qind në shportën e çmimeve të konsumit, ndërsa 
nëngrupi “Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit”, i cili mat direkt ndryshimet e çmimeve 
të naftës, zë rreth 1.6 për qind.
18 Një arsye tjetër e mosreflektimit të rritjes së çmimit të naftës në normën e përgjithshme të 
inflacionit vjetor është pesha e vogël që zë ky grup në shportën e konsumit.
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të aktivitetit ekonomik, duke mos ushtruar 
presione në rritje mbi normën e inflacionit.

• Politika fiskale dhe treguesit fiskalë.

Viti 2004 është karakterizuar nga një politikë 
e kujdesshme fiskale. Shpenzimet buxhetore 
kanë qenë brenda nivelit të planifikuar vjetor19, 
duke patur njëkohësisht një shpërndarje 
relativisht të njëtrajtshme gjatë vitit. 

Deficiti buxhetor shënoi 4.9 për qind të PBB-
së në fund të vitit, duke qenë afërsisht në të 
njëjtin nivel me atë të vitit 2003. Huamarrja 
e brendshme e qeverisë, një matës i mirë i 
presionit të ushtruar nga politika fiskale mbi 
treguesit monetarë, ka qenë në nivelin 2.0 për 
qind të PBB-së gjatë vitit 2004. Ky parametër 
tregon një përmirësim në krahasim me vlerën 
2.9 për qind të PBB-së, të shënuar në vitin 
2003. Kërkesa për hua e qeverisë erdhi në 
rritje gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit, por pa 
krijuar presione inflacioniste.

• Politika monetare dhe treguesit 
 monetarë

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë 
monetare zbutëse gjatë vitit 2004, duke ruajtur 
të njëjtin kah me politikën e ndjekur gjatë 
vitit 2003. Në vijim të uljeve të kryera një vit 
më parë, Banka e Shqipërisë ka ulur 5 herë 
normën bazë të interesit gjatë vitit 2004, për 
një efekt total prej 1.25 pikësh përqindjeje. 
Norma bazë e interesit ka arritur minimume 
të reja historike me çdo ulje të kryer gjatë vitit 
2004, duke qëndruar në fund të vitit në nivelin 
5.25 për qind.

Politika monetare zbutëse ka qenë në 
përputhje me zhvillimet e faktuara në inflacion 
gjatë vitit 2004 dhe me pritshmëritë pozitive 
për këtë tregues në të ardhmen. Ecuria e 
inflacionit gjatë dy viteve të fundit është 
favorizuar nga mungesa e faktorëve shock, nga 

19 Gjatë vitit 2004 u realizuan ndaj planit, 93.2 për qind e 
të ardhurave dhe 90.2 për qind e shpenzimeve.
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zhvillimet pozitive të kapaciteteve prodhuese dhe nga konsolidimi i treguesve 
makroekonomikë dhe makrofinanciarë. Për më tepër, këto zhvillime duket se 
janë perceptuar edhe nga publiku, i cili është duke i ankoruar gjithnjë e më 
tepër pritjet e tij inflacioniste në objektivin e shpallur të Bankës së Shqipërisë 
për inflacionin. Kjo tablo zhvillimesh është reflektuar në rritjen e interesimit 
të publikut për depozitimin e kursimeve të tyre në lekë, duke gjeneruar edhe 
presione mbiçmuese mbi kursin e këmbimit të lekut.

Lehtësimi i kushteve monetare në ekonomi ka synuar të nxisë aktivitetin 
ekonomik dhe t’i krijojë më shumë hapësirë kreditimit të ekonomisë, pa cënuar 
perspektivën afatgjatë të respektimit të objektivit të inflacionit. Kjo politikë 
monetare ka rezultuar e drejtë. Banka e Shqipërisë ka qenë e suksesshme në 
përmbushjen e objektivit të saj për inflacionin, duke zbutur në të njëjtën kohë 
presionet mbiçmuese mbi lekun dhe duke ruajtur strukturën kohore të ofertës 
monetare. 

Megjithë politikën monetare zbutëse, Banka e Shqipërisë ka mbajtur nën 
kontroll ritmin e rritjes së agregatëve monetarë. Oferta monetare dhe agregati 
më i ngushtë i parasë (M1) kanë patur ritme më të shpejta rritjeje gjatë vitit 
2004, në krahasim me vitin 2003. Gjithsesi, 
kjo rritje i është përgjigjur një kërkese të rritur të 
ekonomisë për mjete monetare, e shfaqur kjo 
edhe në rritjen e kreditimit të ekonomisë gjatë 
vitit. Gjithashtu, niveli i kontrolluar i inflacionit 
ka bërë të mundur ruajtjen e një norme reale 
interesi në terma pozitivë, megjithë reduktimin 
e vazhdueshëm të normave nominale të 
interesit. Norma reale pozitive e interesit ka 
ruajtur interesin e qytetarëve për depozitimin 
e kursimeve të tyre në sistemin bankar, duke 
sjellë reduktime të mëtejshme të nivelit relativ të 
parasë jashtë bankave që qarkullon në ekonomi. 
Për rrjedhojë, ajo nuk është shoqëruar me rritje 
të presioneve inflacioniste.

Një zhvillim i spikatur i treguesve monetarë 
gjatë vitit 2004 ishte edhe mbiçmimi i kursit të 
këmbimit të lekut. Këto presione janë favorizuar gjatë dy viteve të fundit edhe 
nga diferenca e normave të interesit, diferencë e cila, nga ana e saj ka favorizuar 
aktivet financiare në lekë. Si rezultat edhe i rritjes së ofertës së valutës gjatë 
vitit 2004, leku është mbiçmuar ndaj dollarit amerikan dhe euros, respektivisht 
me 15.7 dhe 7.2 për qind. Përveç inflacionit të vendeve partnere, inflacioni i 
importuar përfshin edhe efektin e kursit të këmbimit, i cili “përkthen” çmimet e 
huaja në çmimet e vendit. Në këtë këndvështrim, leku i fortë ka reduktuar më tej 
kostot e importit duke lehtësuar presionet mbi çmimet e konsumit në vend.

Kontrolli i faktorëve të kërkesës, ka qenë një faktor thelbësor në ecurinë 
e ulët të inflacionit gjatë vitit 2004. Megjithatë, ky vit ka shënuar zhvillime 
pozitive edhe në anën e ofertës agregate dhe të kostove të prodhimit.
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• Ecuria e prodhimit të brendshëm bujqësor.

Presionet inflacioniste të shkaktuara nga rritja e disa çmimeve të administruara 
gjatë tremujorit të parë të vitit, u balancuan nga rënia e çmimeve të mallrave 
ushqimorë. Prodhimi bujqësor ka shënuar rritje të kënaqshme gjatë vitit 2004. 
Kushtet e mira klimaterike dhe rritja e investimeve, kryesisht për ndërtimin e 
serave, kanë ndihmuar rritjen e prodhimit bujqësor në bazë vjetore. Sipas 
të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, prodhimi vendas u rrit me 3.8 për 
qind gjatë këtij viti, krahasuar me një rritje prej 2.9 për qind të regjistruar në 
vitin 2003. Sipërfaqja e serave është rritur me 20 për qind në krahasim me 
një vit më parë. Si rezultat, prodhimi i serave rezulton të jetë rritur me 12.4 
për qind ndaj vitit të kaluar. Gjithashtu, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit të 
mallrave ushqimorë ka regjistruar rënie gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 
2004 dhe një rënie të theksuar vjetore (23 për qind) gjatë tremujorit të tretë. 
Pakësimi i kostove të prodhimit të produkteve ushqimore ka ushtruar presione 
në rënie mbi çmimet e produkteve ushqimore, sidomos gjatë tremujorit të 
tretë. Industria ushqimore ka realizuar shitje 22 për qind më të larta, gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004, në krahasim me të njëjtën periudhë të 
vitit të kaluar. Ndërkohë që rënia sezonale e çmimeve të ushqimeve është 
regjistruar edhe në vitet e mëparshme, efekti sezonal gjatë vitit 2004 ka qenë 
më i gjatë dhe është shtrirë përtej muajit gusht.

• Inflacioni i importuar.

Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut, i shoqëruar nga vlerat e qëndrueshme 
të inflacionit në partnerët më të mëdhenj tregtarë të Shqipërisë, ka ndikuar 
në uljen e vlerës së inflacionit të importuar gjatë vitit 2004. Shqipëria 
është një ekonomi relativisht e hapur. Importet e mallrave zënë një pjesë 
të konsiderueshme të tregtisë së jashtme të vendit si edhe të mallrave të 
konsumit (80 për qind të vëllimit të tregtisë së jashtme për nëntëmujorin janar-
shtator 2004), duke përfaqësuar një kanal të rëndësishëm të transmetimit të 
presioneve inflacioniste nga jashtë. Vlerat e inflacionit të dy vendeve kryesore 
partnere, Italisë dhe Greqisë, kanë qenë të ulëta, të krahasueshme me normat 
e inflacionit në Shqipëri. Për rrjedhojë, aktiviteti tregtar i Shqipërisë nuk është 
shoqëruar me import të presioneve inflacioniste. 

• Ecuria e kostove të prodhimit.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit shënoi norma të larta rritjeje vjetore gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004. Megjithatë, çmimet e mallrave të konsumit 
sipas sektorëve nuk kanë reflektuar rritjen e kostove të prodhimit. Ky efekt, 
shpjegohet me rritjen e konkurrencës në ekonominë shqiptare, gjë që ka sjellë 

Tabelë II.13. Inflacioni vjetor 
i vendeve kryesore partnere 

(në përqindje).
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një përcjellje më të ulët të rritjes së çmimeve të 
prodhimit në çmimet e konsumit.

• Çmimi i naftës

Rritja e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar 
ishte një nga zhvillimet më të rëndësishme të 
vitit 2004. Megjithatë, rritja e çmimit të naftës 
në tregun vendas ishte mjaft më e ulët sesa ajo 
në tregun ndërkombëtar. (Kjo sjellje paraqet një 
ndryshim të dukshëm nga periudha mars-prill 
2003, kur lufta në Irak shkaktoi një rritje të fortë 
çmimesh të naftës në tregun ndërkombëtar dhe 
në vend.) Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut 
kundrejt dollarit amerikan, gjatë vitit 2004, ka 
qenë faktori kryesor që ka zbutur efektin e rritjes 
së çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar.

Faktorë të tjerë të ofertës si rritja e moderuar e pagës në sektorin publik dhe 
ulja në normën e papunësisë20 nuk kanë krijuar presione inflacioniste.

Presionet e dobëta inflacioniste nga ana e politikës fiskale, administrimi i 
mirë i ofertës monetare, si dhe mbiçmimi i lekut kanë krijuar kushte për një rritje 
të moderuar të çmimeve të konsumit gjatë vitit 2004. Në përgjithësi, Banka e 
Shqipërisë gjykon se kjo situatë e favorshme do të vazhdojë të manifestohet 
edhe gjatë vitit në vazhdim. Duke gjykuar mbi informacionin në dispozicion 
dhe në mungesë të fenomeneve shock, rritja e çmimeve të konsumit për vitin 
2005 parashikohet të jetë brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë.

20 Të dhënat marrë nga INSTAT për tremujorin e tretë të vitit 2004.

Boks II.1. Inflacioni sipas sektorëve. 

Diskutimi mbi inflacionin relativisht të ulët në Shqipëri gjatë dy-tre viteve të fundit 
do të pasurohej me argumente më të qenësishme teorike nëse do të merrnim në 
shqyrtim ndryshimin në inflacion ndërmjet sektorëve të mallrave të tregtueshëm dhe 
të patregtueshëm. Pesha e sektorit të mallrave të patregtueshëm, rreth 43 për qind 
e shportës, është rritur ndjeshëm në krahasim me shportën e vitit 1993, kur këto të 
fundit përbënin më pak se 15 për qind të saj. Sjellja e konsumatorit shqiptar në tërësi 
ka evoluar në drejtim të preferencës për shërbime. Çmimet e administruara, kanë 
pësuar ndryshime të vazhdueshme gjatë periudhës janar 2002 – dhjetor 2004 por, 
transmetimi i këtyre ndryshimeve ka patur një intensitet më të lartë nga njëri sektor 
në tjetrin.

Këto konsiderata verifikohen edhe nga rezultatet e kërkimeve më të fundit mbi sjelljen 
e inflacionit në Shqipëri. Kështu, sjellja e normave të inflacionit gjatë periudhës janar 
2002 – dhjetor 2004, sipas sektorëve të tregtueshëm dhe të patregtueshëm, ka qenë 
e ndryshme nga ajo e viteve paraardhëse. 
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II.6 BILANCI I PAGESAVE.

Situata e favorshme ekonomike në vend është reflektuar edhe në fushën 
e transaksioneve me jashtë. Deficiti korent është zvogëluar në 5.3 për qind 
të PBB-së nga 7.1 për qind në vitin 2003. Përmirësimi i pozicionit të deficitit 
korent është ndikuar nga përmirësimi i ndjeshëm i bilancit tregtar. Deficiti 
tregtar (mallra dhe shërbime) vlerësohet të ketë arritur në 21 për qind të PBB-
së, duke u zvogëluar me 4 pikë përqindjeje krahasuar me një vit më parë. 

Duket qartë se, gjatë periudhës referuese, norma e inflacionit në sektorin e 
patregtueshëm të shportës së konsumit, shpeshherë dhe madje për periudha disamujore 
ka qëndruar dukshëm mbi normën e inflacionit të përgjithshëm (shih grafikun 1). Kjo 

ka bërë që ndikimet e 
këtij sektori në nivelin 
e  përg j i thshëm të 
çmimeve të jenë më të 
forta se në periudhën 
para vitit 2001. Jo 
vetëm ndryshimet në 
çmimet e administruara 
të disa mallrave apo 
shërbimeve, por edhe 
forcimi i lidhjes indirekte 
ndërmjet çmimeve të 
sektorit të mallrave të 
patregtueshëm mbi atë 
të tregtueshmin në këtë 
periudhë kanë ndikuar 
në prirjen e normës 
vjetore të inflacionit të 
përgjithshëm (tabela 
1).

 
Veçoritë sektoriale të inflacioneve, nuk mund të lihen jashtë efekteve që përçojnë 
te këto të fundit, ndryshimet e produktiviteteve të punës sipas sektorëve. Rezultatet 
empirike të studimit të lidhjes shkak-pasojë ndërmjet kursit efektiv nominal të këmbimit 
dhe inflacioneve sektoriale, tregojnë se për periudhën 2002:0-2004:12, ka qenë 
ndryshimi më i theksuar i çmimeve në sektorin e mallrave të patregtueshëm ndaj atij të 
tregtueshmit, që ka ndikuar me një vonesë deri në katër muaj mbi kursin e këmbimit. 
Ky konstatim shërben si një argument i rëndësishëm për të shpjeguar faktin se forcimi i 
monedhës vendase, sidomos në dy vitet e fundit, është i ndikuar edhe nga rregullimet 
strukturore të ekonomisë shqiptare. Një rritje e qëndrueshme e produktivitetit të 
punës në sektorin e mallrave të tregtueshëm për një periudhë të konsiderueshme, 
siç tregohet nga të dhënat sektoriale të pagave (ASN, INSTAT 2003), ka çuar në një 
rritje të diferencës ndërmjet produktiviteteve midis dy sektorëve, duke u përçuar në 
inflacionin total nëpërmjet inflacionit të sektorit të mallrave të patregtueshëm. 

Tabelë 1 boks 1. Matrica 
e koeficientëve linearë të 

korrelacionit.
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Hyrjet neto të kapitalit regjistruan një nivel rekord 
prej 530 milionë dollarësh, duke mundësuar 
plotësisht financimin e deficitit korent. Këto 
hyrje gjithashtu, kanë mundësuar një rritje të 
konsiderueshme të rezervës valutore, e cila arriti 
nivelin 1,374 miliardë dollarë në fund të vitit 
2004. Rezerva valutore e Shqipërisë mjafton 
për të mbuluar rreth 5.2 muaj importe mallrash 
dhe shërbimesh. Stoku i borxhit të jashtëm21 
të Shqipërisë, në fund të vitit, u rrit në 1.674 
miliardë dollarë duke qenë i barazvlefshëm me 
22 për qind të PBB-së nga 25 për qind në vitin 
2003. 

Në vlerësimin e rezultateve të kësaj analize, 
duhet marrë në konsideratë fakti që një pjesë e 
rëndësishme e rritjes në vëllimin e transaksioneve, 
reflekton normën vjetore të zhvlerësimit të kursit 
të këmbimit të monedhës raportuese - dollarit amerikan - kundrejt euros (7.7 
për qind) dhe kundrejt monedhës vendase lekut (15.7 për qind), regjistruar 
në vitin 2004. Si rezultat i luhatjeve të kursit të këmbimit si dhe i faktit që një 
numër i madh i transaksioneve midis rezidentëve dhe jorezidentëve kryhet në 
euro22 dhe jo në monedhën e raportimit të bilancit të pagesave, analiza e 
zhvillimeve aktuale duhet të mbajë parasysh edhe këtë efekt.

II.6.1 LLOGARIA KORENTE

Viti 2004 është karakterizuar nga një aktivitet intensiv në sektorin e 
jashtëm të vendit, i shprehur në rritje të konsiderueshme të të ardhurave dhe 
të shpenzimeve korente. Vëllimi i transaksioneve korente është rritur me 24 
për qind krahasuar me vitin 2003 duke shënuar një nivel prej 6.2 miliardë 
dollarësh. Mëse 96 për qind e shpenzimeve korente kanë shkuar për blerje 
mallrash dhe shërbimesh prej jorezidentëve. Rreth 40 për qind e të ardhurave 
korente kanë ardhur në formën e transfertave korente, ndërkohë që shërbimet 
dhe eksportet e mallrave kanë siguruar përkatësisht 33 për qind dhe 21 për 
qind të të ardhurave. Deficiti korent gjatë këtij viti paraqitet lehtësisht në rënie 
krahasuar me një vit më parë, duke shënuar 404 milionë dollarë dhe duke 
qenë i barazvlefshëm me 5.3 për qind të PBB-së. Rritja e deficitit të tregtisë 
në mallra dhe në shërbime u balancua pjesërisht nga rritja e të ardhurave 
neto në llogaritë e transfertave dhe të të ardhurave. Eksporti i mallrave shfaqi 
një ecuri të kënaqshme, megjithë mbiçmimin e kursit të këmbimit të lekut. 
Megjithëse norma e rritjes vjetore të eksporteve ishte më e lartë se ajo e 
importeve, pesha tepër e madhe e importeve bëri që deficiti tregtar të rritej 
me rreth 255 milionë dollarë ose me 19 për qind.

21 Përfshin borxhin publik dhe privat.
22 Sipas vlerësimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, rreth 57 për qind e transaksioneve 
për importe mallrash kryhen në monedhën evropiane euro, 39 për qind në dollarë amerikanë 
dhe rreth 4 për qind në monedha të tjera.
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Llogaria e shërbimeve gjatë vitit 2004 ka regjistruar rritje si në kahun e të 

ardhurave, ashtu edhe në atë të shpenzimeve. Në krahasim me vitin 2003, të 
ardhurat janë rritur më tepër sesa shpenzimet. Rezultati neto i transaksioneve 
në shërbime ka çuar në zvogëlim të deficitit të kësaj llogarie me rreth 59 
milionë dollarë. Bilanci pozitiv i hyrjeve korente në formën e transfertave 
dhe të ardhurave korente, vlerësohet të jetë rreth 200 milionë dollarë më 
i lartë krahasuar me vitin e kaluar. Kjo rritje ka ardhur si pasojë e rritjes së 
të ardhurave korente në formën e prurjeve nga emigrantët, ndërkohë që, 
rënia e konsiderueshme në të ardhurat nga interesat mbi investimet e njësive 
rezidente jashtë, ka bërë që bilanci pozitiv i llogarisë së të ardhurave të jetë 
2.2 milionë dollarë më i ulët se ai në vitin 2003. 

• Tregtia e mallrave

Transaksionet tregtare gjatë këtij viti kanë përfaqësuar mëse 45 për qind të 
shkëmbimeve korente midis Shqipërisë dhe botës. Vëllimi i përgjithshëm tregtar 
ishte 2.8 miliardë dollarë, duke shënuar një rritje vjetore prej 25 për qind krahasuar 
me vitin e kaluar. I shprehur në terma të euros, ritmi i rritjes së eksporteve ka qenë 
pothuaj dy herë më i madh se ritmi i rritjes së importeve. Të ardhurat nga eksporti 
i mallrave regjistruan 603 milionë usd, duke qenë 35 për qind më të larta se ato 
të vitit të kaluar. Të shprehura në euro, eksportet kanë shënuar një rritje vjetore 
prej 23 për qind. Shenjat e përmirësimit të ekonomisë evropiane, partnerit kryesor 
tregtar të Shqipërisë, si dhe ndryshimet strukturore brenda vendit duket se po 
japin efekt. Megjithë përkeqësimin në termat e konkurrueshmërisë23 eksporti i 
mallrave është karakterizuar nga një rritje premtuese përgjatë dy viteve të fundit. 
Kontributi i eksporteve në PBB këtë vit vlerësohet në 7.9 për qind. 

Tabelë II.14. Zërat e 
llogarisë korente (në milionë 

usd). 

23 I llogaritur si ndryshim i mesatareve vjetore, kursi real i këmbimit u vlerësua me 7.3 për qind 
gjatë vitit 2004, duke shënuar një kthim të kahut zhvlerësues gjatë vitit 2003. 
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Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet 
për vitin 2004 ishte 27.5 për qind, duke shënuar 
një rritje të lehtë ndaj nivelit prej 25 për qind të 
vitit të kaluar. Megjithatë, ekonomia shqiptare 
vazhdon të jetë e orientuar drejt importeve, të 
cilat gjatë vitit 2004, përfaqësuan 78 për qind 
të vëllimit të tregtisë së jashtme. Shpenzimet për 
importe mallrash vlerësohen rreth 2.2 miliardë 
usd. Rritja nominale vjetore prej 411 milionë 
dollarësh ose 23 për qind (12 për qind në euro), 
tregon se edhe ky vit ka pasuar trendin e theksuar 
në rritje që ka karakterizuar importet gjatë viteve 
2000. Deficiti tregtar për vitin 2004 arriti në 
rreth 1.6 miliardë dollarë, duke qenë rreth 19 
për qind më i lartë sesa ai i vitit paraardhës. 
Pozicioni i deficitit tregtar ndaj PBB-së vlerësohet 
të jetë përmirësuar në 21 për qind nga 23.4 për 
qind në vitin paraardhës. Importet për vitin në 
fjalë kanë shënuar nivelin 28.9 për qind të PBB-së. Reduktimi i nevojave të 
brendshme për energji elektrike, nxitur nga kushtet e favorshme atmosferike 
si dhe përmirësimi i rrjetit shpërndarës e mirëadministrimi i energjisë elektrike, 
shoqëruar me një politikë të kujdesshme fiskale, kanë dhënë ndikimin e tyre 
në përmirësimin e pozicionit neto të tregtisë ndaj PBB-së.

Pavarësisht nga zhvillimet pozitive që kanë karakterizuar eksportin e mallrave 
gjatë këtij viti, struktura e tij vazhdon të vuajë shkallën e ulët të diversifikimit. 
Nuk ka akoma evidenca të strategjive të marketingut të bizneseve shqiptare drejt 
tregjeve të huaja. Kjo ka bërë që eksporti, në masën më të madhe të përfaqësohet 
nga eksporte të tekstileve dhe të veshjeve të këmbëve25, të produkteve minerale 
dhe të atyre bujqësore kryesisht bimë mjekësore. Kështu, edhe këtë vit ecuria e 
eksportit të mallrave u përcaktua konsiderueshëm nga ndryshimet në industrinë 
e përpunimit në vend. Eksportet e kësaj kategorie realizuan rreth 75 për qind 
të të ardhurave vjetore në eksporte mallrash. Megjithatë, premtuese është rritja 
e eksporteve nga prodhimi vendas me tregje kryesisht në vendet e rajonit, të 
nxitura nga marrëveshjet e tregtisë së lirë në rajon. Me një rritje vjetore prej 
rreth 48 milionë dollarësh, këto të fundit kanë rritur në 25 për qind nivelin e 
përfaqësimit në totalin e eksportit, nga 23 për qind që ishin në vitin e kaluar. 

Tabelë II.15. Shpërndarja 
e eksport/importit sipas 
grupmallrave24 (në milionë 
usd).

24 Sipas klasifikimit SITC.
25 Mallra të përpunuar për eksport nga bizneset e huaja që zhvillojnë aktivitet në vend.
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Kërkesa për importe mbetet e lartë. Pozitiv është fakti që, në masë të 

konsiderueshme, rritja vjetore në importe është shkaktuar nga rritja e 
importeve në makineri e pajisje dhe në mjete transporti. Importet në këto 
kategori, këtë vit, e kanë rritur nivelin e tyre të përfaqësimit në 24 për qind të 
shpenzimeve totale për importe nga 21 për qind në vitin paraardhës. Kërkesa 
e lartë e sektorit privat për mallra kapitale, është një tregues pozitiv për nivelin 
e investimeve, për rinovimin e bazës teknologjike si dhe për produktivitetin e 
tij. Sektorët më të përparuar, përsa i përket rinovimit të bazës teknologjike,  
janë ata të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit si dhe industria e 
ndërtimit. Importet e lëndës së parë për industrinë e përpunimit aktiv në vend, 
të përqëndruara kryesisht në sektorët e tekstileve, veshjeve të këmbës dhe 
të metaleve, u rritën me rreth 13 për qind. Shpenzimet për importe të kësaj 
kategorie përfaqësojnë rreth 17 për qind të shpenzimeve totale në importe 
realizuar gjatë vitit 2004. Ecuria e këtyre importeve reflekton zhvillimet e 
vërejtura në sektorin e rieksporteve.

Pavarësisht nga zhvlerësimi i ndjeshëm i dollarit amerikan, rritja e çmimeve 
të naftës në tregjet ndërkombëtare ka mbajtur të larta shpenzimet për importet 
e karburanteve. Kërkesa e brendshme për këto të fundit mbetet e lartë, edhe 
pse ajo ka shënuar një rënie të lehtë ndaj një viti më parë. Sasia e importuar 
gjatë vitit 2004 vlerësohet vetëm 2.4 për qind më e ulët krahasuar me vitin 
2003 ndërkohë që, si pasojë e rritjes së çmimit të saj, shpenzimet vjetore 
për importin e karburanteve janë rritur me rreth 15 për qind. Ecuria pozitive 
e prodhimit të energjisë elektrike në vend gjatë vitit 2004, solli një rënie të 
importeve në energji elektrike në krahasim me vitin paraardhës.

Duke tërhequr 90 për qind të totalit të eksporteve, Bashkimi Evropian, 
mbetet destinacioni kryesor i produkteve shqiptare. Shitjet në tregjet evropiane 
kanë regjistruar një rritje vjetore prej 215 milionë dollarësh ose prej 30 për 
qind ndaj vitit të kaluar. Megjithatë, ky treg ka humbur terren në favor të 
zgjerimit të tregut në vendet e rajonit. 

Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së tregtisë së lirë me Moldavinë, në 
nëntor 2004, Shqipëria ka plotësuar kuadrin dypalësh të Marrëveshjeve të 
Tregtisë së Lirë në rajon. Eksportet me vendet e rajonit të Evropës Juglindore 
(EJL) të përfshira në procesin e krijimit të zonës së lirë tregtare (SEE-7), 
janë rritur me 2.3 herë kundrejt një viti më parë, duke e zgjeruar tregun 
e eksporteve shqiptare në këtë zonë nga 4.3 në 8.3 për qind të totalit të 
eksporteve. Kosova dhe Maqedonia përfaqësojnë tregun më të madh për 

Tabelë II.16. Shpërndarja e 
eksporteve sipas partnerëve 

tregtarë në vite dhe 
ndryshimi vjetor për vitin 

2004.
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eksporte të produkteve shqiptare. Gjithashtu, tregtia me Turqinë shihet se ka 
marrë interes për produktet shqiptare. Totali i shitjeve me këtë vend u rrit nga 
3.7 milionë usd në 11.3 milionë dollarë në vitin 2004. 

Përsa i përket importeve, gjeografia tregtare paraqet një larmi më të 
madhe tregjesh. Bashkimi Evropian plotëson rreth 65 për qind të nevojave 
të brendshme për importe. Importi total nga ky grupim (1.5 miliardë dollarë) 
u rrit me rreth 17 për qind krahasuar me një vit më parë. Italia dhe Greqia 
mbeten partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë. Importet nga të dyja shtetet 
së bashku përfaqësojnë 79 për qind të shpenzimeve të ekonomisë shqiptare 
në tregjet e Bashkimit Evropian. Importet me vendet e rajonit të Evropës 
Juglindore (EJL), të përfshira në procesin e krijimit të zonës të lirë tregtare 
(SEE-7), kanë shfaqur një rritje të moderuar. Importet në këtë grupim janë rritur 
me rreth 7 për qind, ndërkohë që raporti i këtyre importeve ndaj importeve të 
përgjithshme ka rënë në nivelin 5.4 për qind nga 6.1 për qind që u regjistrua 
në vitin 2003.

*Në maj të vitit 2004 Bashkimit Evropian iu shtuan edhe 10 vende të reja anëtare (Estonia, 
Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Qipro, Republika Çeke, Republika Sllovake dhe 
Sllovenia) duke zgjeruar grupin në 25 vende anëtare. Për konsistencë analize në grupimin e 
Bashkimit Evropian nuk janë përfshirë shtetet e reja anëtare. 

• Shërbimet

Eksporti neto i shërbimeve për vitin 2004 u vlerësua në - 24 milionë dollarë, 
duke qenë mjaft më i ulët se ai prej -82.7 milionë dollarësh, i regjistruar në 
fund të vitit 2003. Të ardhurat nga eksporti i shërbimeve, gjatë këtij viti u rritën 
me 31 për qind, ndërsa shpenzimet me 20 për qind në krahasim me vitin 
2003. Lëvizjet në llogarinë e shërbimeve janë influencuar ndjeshëm nga zëri 
“turizëm” (udhëtime) bilanci pozitiv i të cilit vlerësohet rreth 3 herë më i lartë 
krahasuar me vitin paraardhës. Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë, 
eksporti në turizëm ka gjeneruar 670 milionë dollarë flukse të ardhurash ose 
rreth 11 për qind më shumë sesa eksporti i mallrave. Përveç ndikimit të luhatjeve 
në kursin e këmbimit euro/dollar, duke patur parasysh faktin që pagesat për 

Tabelë II.17. Shpërndarja e 
importeve sipas partnerëve 
tregtarë në vite dhe 
ndryshimi vjetor për vitin 
2004.
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shërbimet e turizmit janë kryesisht në euro26, rritja vjetore e të ardhurave nga 
turizmi është influencuar gjithashtu, nga rritja e numrit të shtetasve të huaj dhe 
i emigrantëve që kanë vizituar vendin, si edhe nga rritja e lehtë e shpenzimeve 
të tyre ditore. Gjatë vitit 2004, numri i shtetasve të huaj që kanë vizituar 
Shqipërinë është rritur me 16 për qind, në krahasim me vitin 2003. Veçanërisht 
në rritje vlerësohet fluksi i turistëve nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. 
Rezidentët e Shqipërisë kanë shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë shtetit rreth 
560 milionë dollarë ose sa 58 për qind e totalit të dërgesave nga emigrantët. 
Vihet re një rritje e shpenzimeve ditore të shqiptarëve jashtë, veçanërisht për 
qëllime biznesi, e cila ka ndikuar në rritjen e shpenzimeve totale për shërbimet 
e udhëtimit. Shërbimet e transportit dhe ato të sigurimit përgjithësisht, ndjekin 
zhvillimet në aktivitetin tregtar të mallrave. Rritja e vëllimit të importit ka 
shkaktuar rritjen e importit të shërbimeve të këtyre kategorive. Njëkohësisht, 
pjesëmarrja gjithnjë e më e madhe e shoqërive rezidente të transpedicionit, 
që ofrojnë shërbime në tregtinë e jashme, ka rritur ndjeshëm të ardhurat e 
kësaj kategorie. Megjithatë, në fund të vitit, deficitet në shërbime transporti 
dhe sigurimi vlerësohen në rritje ndaj vitit të kaluar. Gjatë vitit 2004, tregut 
shqiptar të sigurimeve i janë shtuar edhe pesë kompani të reja sigurimi, fakt 
ky që tregon rritjen e kërkesës për këtë shërbim. 

Kategoria “shërbime të tjera” ka regjistruar një deficit prej 11 milionë 
dollarësh, duke mbetur rreth të njëjtit nivel të deficitit të një viti më parë. 
Deficiti i sivjetshëm është shkaktuar kryesisht si pasojë e rritjes së deficitit të 
shpenzimeve qeveritare si dhe e rritjes së deficitit në kategoritë “shërbime 
kulturore” dhe “shërbime biznesi”. Ndërkohë, një rritje e ndjeshme është 
regjistruar në të ardhurat nga shërbimet e telekomunikacionit, kategori e cila 
u mbyll me një bilanc pozitiv prej 54 milionë usd nga 27 të regjistruara gjatë 
vitit të kaluar. Kjo rritje në të ardhurat e kësaj kategorie, e cila parashikohet të 
vazhdojë me ritme të larta edhe në të ardhmen, ka ardhur si pasojë e zgjerimit 
të gamës së produkteve që kanë ofruar subjektet e telekomunikacionit. 

Megjithë rritjen në vëllimin e transaksioneve të mallrave dhe të shërbimeve, 
gjatë vitit 2004, treguesi i hapjes ekonomike të Shqipërisë27 vlerësohet në 
rënie. Këtë vit hapja ekonomike e Shqipërisë ka shënuar nivelin 62 për qind 
nga rreth 66 për qind që ishte në vitin 2003. Megjithëse Shqipëria, falë rritjes 
ekonomike prej 6 për qind për të dytin vit radhazi, vlerësohet si një ndër 
ekonomitë me zhvillim më të shpejtë në rajonit, shkalla e hapjes ekonomike 
lë ende shumë për të dëshiruar në raport me vendet e rajonit.

• Të ardhurat dhe transfertat korente

Bilanci pozitiv i të ardhurave në fund të vitit, vlerësohet rreth 168 milionë. 
Zvogëlimi prej 2.2 milionë dollarësh, në krahasim me vitin e kaluar, i 
fluksit neto të të ardhurave është shkaktuar kryesisht si pasojë e rënies së 

26 Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë në totalin e hyrjeve rreth 80 për qind janë të ardhura 
në euro (duke përfshirë këtu shtetas të ardhur nga vendet e Bashkimit Evropian si dhe nga Kosova 
dhe Mali i Zi).
27 E llogaritur si raport i vëllimit tregtar në mallra dhe shërbime ndaj PBB-së.
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të ardhurave në formën e interesit nga investimet. Ndërkohë, fluksi neto i 
të ardhurave nga puna u rrit me rreth 14 milionë dollarë. Të ardhurat nga 
puna, të cilat vlerësohen si një pjesë e prurjeve të emigrantëve, nën supozimin 
që një pjesë e numrit të përgjithshëm të emigrantëve futet në kategorinë e 
punonjësve sezonalë apo kufitarë, përfaqësojnë 72 për qind të bilancit pozitiv 
të të ardhurave. Për shkak edhe të rritjes së kërkesës për fuqi punëtore në 
Greqi gjatë organizimit të Lojërave Olimpike të vitit 2004, të ardhurat në këtë 
kategori shënuan rritje dhe kapën shifrën 125 milionë dollarë. Transfertat 
korente, ashtu si edhe gjatë viteve të kaluara, kanë marrë formë prej prurjeve 
nga emigrantët. Këto të fundit, gjatë vitit 2004, janë vlerësuar në nivelin 972 
milionë dollarë duke qenë 25 për qind më të larta se ato të vitit të kaluar. 
Nisur nga fakti që në masën më të madhe këto transferta janë në euro, rritja 
vjetore pjesërisht i atribuohet influencës së fortë të zhvlerësimit të monedhës 
raportuese – usd – ndaj monedhës së origjinës së prurjeve – euro - gjatë vitit 
2004 krahasuar me vitin paraardhës. Prurjet e emigrantëve përfaqësojnë një 
burim të rëndësishëm mbështetës për ekonominë shqiptare, duke siguruar 
një fluks të vazhdueshëm financimi për deficitin korent. Totali i dërgesave 
nga emigrantët, për vitin 2004 ishte rreth 13 për qind e PBB-së. Kontributi i 
transfertave në zbutjen e deficitit tregtar llogaritet në rreth 61 për qind. Prurjet 
nga emigrantët janë shoqëruar edhe nga transferta shtetërore, kryesisht në 
formë të asistencës teknike (46 milionë usd), të cilat vlerësohen në rënie (9 
për qind). 

II.6.2 LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE

Lëvizjet e kapitalit, gjatë vitit 2004, regjistruan një fluks neto prej rreth 530 
milionë dollarësh, duke mbuluar plotësisht nevojat për financim të deficitit 
korent, si dhe duke kontribuar në rritjen e rezervave valutore. Transfertat 
kapitale kanë shënuar 132 milionë dollarë ose 25 milionë më pak krahasuar 
me fundin e vitit 2003, ndërkohë që llogaria financiare u mbyll me një bilanc 
pozitiv prej rreth 400 milionë dollarësh. 

Ky import kapitalesh, i realizuar në masën më 
të madhe prej thithjes së investimeve të huaja 
direkte dhe prej lëvrimeve të kredive afatgjata 
e të zbutura nga jashtë, ka shkaktuar rritje të 
detyrimeve financiare të Shqipërisë ndaj pjesës 
tjetër të botës, me rreth 558 milionë usd. Kjo 
vlerë është rreth 70 për qind më e lartë se sa 
bilanci i vitit të kaluar. Fluksi i investimeve të 
huaja direkte arriti në 340 milionë dollarë. Këto 
flukse kapitali janë shndërruar në një faktor 
dominues në rritjen e detyrimeve financiare 
dhe në zhvillimet e transaksioneve kapitale e 
financiare të vendit. Këtë vit ato kanë ardhur 
kryesisht nëpërmjet privatizimit të sistemit 
bankar. Investimet e huaja direkte vlerësohen 
si një burim i rëndësishëm për mbulimin e 
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deficitit korent dhe të atij fiskal (në rastin e IHD-ve që rrjedhin nga privatizimi). 
Gjithashtu, krahasuar me mundësitë e tjera të financimit, Investimet e huaja 
direkte mundësojnë transferimin e teknologjisë dhe të përhapjes së njohurive, 
ndikojnë në hapjen e vendeve të reja të punës, ndihmojnë kompanitë e 
brendshme të zgjerohen në tregjet e huaja etj.. Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, 
ka qenë privatizimi i sektorëve strategjikë ai që ka përcaktuar madhësinë 
dhe karakterin e investimeve të huaja në vend. Megjithëse Shqipëria paraqet 
relativisht më pak kufizime ndaj veprimtarisë së investitorëve të huaj në 
krahasim me shtetet e tjera të Evropës Juglindore, ajo duket të ketë tërhequr 
më pak investime direkte në krahasim me vendet e rajonit.

Lëvrimet e kredive afatgjata dhe të atyre të buta nga jashtë, kanë qenë një 
faktor tjetër i rëndësishëm që kanë ndikuar në rritjen e detyrimeve financiare të 
Shqipërisë. Si pasojë e huamarrjes së re gjatë vitit 2004, detyrimet financiare të 
Shqipërisë janë rritur me 230 milionë dollarë. Këtu përfshihet edhe përdorimi 
i huave dhe i kredive në Fondin Monetar Ndërkombëtar, prej 12 milionë usd. 
Rreth një e treta e kredisë totale është përdorur nga sektori privat. Shërbimet 
e borxhit të jashtëm në formën e pagesave të principalit, gjatë periudhës 
ishin 48 milionë dollarë. Detyrimet financiare në formën e depozitave të 
jorezidentëve në sistemin tonë bankar janë rritur me rreth 3.4 milionë dollarë. 
Detyrimet në formën e kredisë tregtare u rritën me 23 milionë dollarë. Kjo 
rritje është reflektuar edhe në rritjen e importeve për këtë periudhë. 

Pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj 
pjesës tjetër të botës janë rritur në rreth 160 
milionë dollarë ose rreth 27 për qind më shumë 
se në një vit më parë. Peshën më të madhe në 
këtë rritje e mban rritja e mjeteve valutore në 
formën e depozitave të njësive rezidente jashtë. 
Ky fluks i madh depozitash nga brenda-jashtë 
ka ardhur kryesisht nga konvertimi i kapitalit të 
bankës “Raiffeisen” si dhe nga një ristrukturim i 
investimit, i cili kaloi nga investime portofoli në 
depozita. Mjetet valutore të zotëruara nga sistemi 
bankar në formën e depozitave jashtë janë rritur 
me rreth 90 milionë dollarë. Rreth 60 për qind 
e këtyre mjeteve është në dollarë amerikanë, 
ndërkohë që pjesa tjetër është në euro. Përsa i 
përket mjeteve valutore cash, tremujori i fundit 
i vitit regjistroi një rritje të konsiderueshme të 
tyre. Në mjetet valutore cash, pjesa dërrmuese 

ose rreth 70 për qind, përfaqësohet nga mjete në monedhën euro. Mjetet 
valutore cash në dollarë amerikanë zënë 26 për qind, ato në stërlina angleze 
3 për qind dhe mjetet në franga zviceriane 1 për qind.

Stoku i mjeteve financiare në formën e investimeve të portofolit kapi shumën 
146 milionë dollarë, duke shënuar një rritje vjetore prej 3.6 milionë dollarësh. 
Në përbërjen strukturore sipas monedhave, gjatë këtij viti, investimet në euro 
zënë rreth 70 për qind të investimeve të përgjithshme. Ndërkohë, zhvlerësimi 
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i vazhdueshëm i monedhës amerikane gjatë këtyre dy viteve të fundit ka 
bërë që letrat me vlerë të borxhit në dollarë 
amerikanë të jenë më pak të preferuara. Stoku i 
investimeve të portofolit në këto letra, në fund të 
vitit 2004, ishte rreth 28 për qind e vlerës totale 
duke shënuar një rënie të ndjeshme nga niveli 
prej 84 për qind i arritur në fund të vitit 2003. 

II.6.3 REZERVAT VALUTORE

Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën 
e kapitaleve financiare u reflektuan në rritje të 
rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 
350 milionë dollarë. Rezerva valutore në fund të 
vitit 2004 shënoi nivelin 1.374 miliardë dollarë, 
duke qenë e mjaftueshme për të mbuluar rreth 
5.2 muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

II.6.4 BORXHI I JASHTËM

Në fund të vitit 2004, borxhi i jashtëm28 i Shqipërisë u rrit me rreth 220 
milionë dollarë ose me 15 për qind krahasuar me fundin e vitit 2003, duke 
arritur në nivelin 1.674 miliardë dollarë. Aktualisht, borxhi i jashtëm vlerësohet 
të ketë arritur nivelin 22 për qind të PBB-së duke qenë rreth 3 pikë përqindjeje 
më i ulët se borxhi në vitin 2003. Sipas të dhënave statistikore, huamarrja 
qeveritare zë peshën kryesore në pozicionin e borxhit të jashtëm. Borxhi i 
jashtëm i Qeverisë Shqiptare, në fund të vitit 2004, është vlerësuar 1.299 
miliardë dollarë, duke përfaqësuar rreth 78 për qind të borxhit të jashtëm në 
total. Shqipëria vazhdon të riskedulojë detyrimet e prapambetura. Borxhi i 
riskeduluar vlerësohet në nivelin 84 milionë dollarë me një rritje vjetore prej 9 
milionë dollarësh. Borxhi i ri i Qeverisë Shqiptare është rritur me 155 milionë 
dollarë dhe kapi shifrën 1.214 miliardë dollarë. Viti 2004 regjistroi rritje të 
ndjeshme përsa i përket borxhit të sektorit privat. Me një rritje vjetore prej 43 
milionë dollarësh, borxhi i sektorit privat e ka rritur nivelin e përfaqësimit në 
totalin e borxhit me 3 pikë përqindje dhe ka kontribuar në masën 20 për qind 
në rritjen totale të borxhit të jashtëm kundrejt një viti më parë. Gjithashtu, 
me rritjen e huamarrjes nga jashtë është rritur niveli i përfaqësimit të sistemit 
bankar në totalin e borxhit të jashtëm të Shqipërisë. Kjo rritje ka financuar 
kryesisht konsumin e ekonomisë, e reflektuar edhe në rritje të importeve për 
konsum, si dhe ka financuar nevojat për kapital dhe/ose mallra kapitale të 
kompanive. Borxhi i Autoritetit Monetar vlerësohet rreth 120 milionë dollarë, 
nga të cilat 96 milionë dollarë kanë qenë përdorim i kredive të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar. Në sektorët e tjerë29 stoku i borxhit është 54 mln usd dhe 
është rritur 23 për qind në krahasim me vitin 2003. 

28 Në këtë statistikë nuk përfshihen detyrimet e lindura nga investimet e huaja direkte. 
29 Këtu përfshihen kompani si Albtelekomi apo Korporata Energjitike Shqiptare, për borxhin e të 
cilave bëhet garant Qeveria Shqiptare.
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Përsa i përket borxhit të qeverisë, që 

përfaqëson në masë të konsiderueshme borxhin 
e jashtëm të Shqipërisë me botën, të dhënat 
tregojnë se transaksionet neto kanë kontribuar 
në masën 107 milionë dollarë ose 69 për qind 
të rritjes prej 154 milionë dollarësh, ndërkohë 
që pjesa tjetër (rreth 30 për qind) është rezultat i 
lëvizjeve të kursit të këmbimit. Struktura e borxhit 
të jashtëm sipas monedhave dominohet nga 
Sdr (rreth 56 për qind) e ndjekur nga monedha 
evropiane (12 për qind), dollari amerikan (11 
për qind) dhe monedha të tjera. 

Përmirësimi i kapaciteteve në eksporte rrit 
besueshmërinë për aftësi administruese të 
borxhit të jashtëm. Gjithashtu, një zhvillim pozitiv 
për vendin, gjatë vitit 2004, ishte nënshkrimi 
në muajin korrik i memorandumit të katërt me 
Fondin Monetar Ndërkombëtar për mbështetje 
në reduktimin e varfërisë dhe rritjen ekonomike 
(PRGF).

II.7 ADMINISTRIMI I REZERVËS 
VALUTORE

Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë është 
rritur me 348.63 milionë usd ose rreth 34 për 
qind gjatë vitit 2004, duke regjistruar vlerën 
1,37 miliardë usd në fund të vitit.

Hyrjet në rezervën valutore bruto të Bankës së 
Shqipërisë, për vitin 2004, ishin 562.39 milionë 
usd. Burimet kryesore të hyrjeve valutore kanë 

qenë si më poshtë:

• hyrje nga privatizimi në masën 138.46 milionë usd; 
• lëvrimi i huave të dhëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Agjencia 

Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) në masën 80.57 milionë usd;
• blerjet e valutës nga bankat e nivelit të dytë dhe nga Ministria e 

Financave në shumën 284.22 milionë usd;
• derdhje nga bankat e nivelit të dytë pranë Bankës së Shqipërisë për 

plotësimin e rezervës së detyruar me vlerë 34.14 milionë usd;
• të ardhurat e siguruara nga investimi i rezervës valutore gjatë vitit 2004 

llogariten në 23.64 milionë usd.

Faktori me ndikim më të rëndësishëm, sikurse dhe gjatë vitit paraardhës, 
janë blerjet e valutës nga Ministria e Financave, pjesa kryesore e të cilave 
lidhet me shfrytëzimin e fondeve të siguruara nga privatizimi i Bankës së 
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Kursimeve, si dhe blerjet nga bankat e nivelit të dytë, në kuadrin e ndërhyrjeve 
të Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor.

Daljet nga rezerva valutore gjatë kësaj periudhe arrijnë në 275.18 milionë 
dollarë dhe përfaqësohen nga transfertat e kryera me urdhër të Ministrisë së 
Financave dhe të bankave të nivelit të dytë (në total 218.85 milionë dollarë), 
si dhe nga kryerja e pagesave të borxhit të jashtëm (56.33 milionë dollarë).

Luhatjet në kurset e këmbimit të monedhave në përbërje të rezervës valutore 
kanë krijuar një efekt të ndjeshëm pozitiv gjatë vitit 2004, që vlerësohet rreth 
60.35 milionë dollarë.

Tabelë II.18. Bilanci i 
Pagesave (në milionë usd).
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KAPITULLI IV. MBIKËQYRJA BANKARE

1V.1 LICENCIMI DHE KUADRI RREGULLATOR.

Gjatë vitit 2004 sistemi bankar në Shqipëri u karakterizua nga zhvillime 
dinamike si në drejtim të rritjes së numrit të bankave që veprojnë në treg ashtu 
edhe në drejtim të zgjerimit të rrjetit bankar në zona të ndryshme të vendit. Në 
shkurt të vitit që shkoi hyri në tregun bankar Banka Popullore sh.a., banka e 
dytë me kapital tërësisht shqiptar. Në prill të vitit 2004 u miratua transferimi 
i 100 për qind të pronësisë së aksioneve të Bankës së Kursimeve tek Raiffeisen 
Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, si kurorëzim i procesit të privatizimit 
të kësaj banke. Në vitin 2004 është paraqitur aplikimi për krijimin e një banke të 
re, me kapital tërësisht shqiptar. Ky aplikim ka marrë së fundi miratimin paraprak 
për licencë sipas kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

Në fund të vitit 2004, numri i bankave në Shqipëri ishte 16, nga të cilat 2 banka 
janë me kapital tërësisht vendas dhe në 14 bankat e tjera mbizotëron kapitali i 
huaj. Kuvendi i Shqipërisë, me propozim të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, 
ka miratuar dy ligje për privatizimin e aksioneve, pronë e Shtetit Shqiptar, në 
Bankën Italo - Shqiptare dhe në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë. Me zbatimin e 
këtyre ligjeve, sistemi bankar shqiptar do të jetë tërësisht me kapital privat.

1V.1.1 LICENCIMI

Aktiviteti licencues i Bankës së Shqipërisë njohu zhvillime të reja gjatë vitit 
2004. Shkurtimisht, këto zhvillime mund të përmblidhen si më poshtë:

• Në vitin 2004 iu dha licenca përfundimtare Bankës Popullore sh.a., një 
shoqëri me kapital vendas për fillimin e aktivitetit bankar. Licenca paraprake, 
kësaj banke iu dha nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në gusht të 
vitit 2003. 

• Në vitin 2004, një subjekt tjetër me kapital shqiptar, Union Bank, 
paraqiti kërkesën për të marrë licencën për të ushtruar veprimtari bankare. Ky 
aplikim është shqyrtuar dhe analizuar nga Departamenti i Mbikëqyrjes, gjatë vitit 
të kaluar. Dhënia e miratimit paraprak për licencë u bë në fillim të vitit 2005. 

• Një nga karakteristikat kryesore të sistemit bankar shqiptar në vitin 
2004, ka qenë zgjerimi i rrjetit të tij brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. 
Në vitin 2004 u hapën 30 degë dhe agjenci të reja me një gjeografi që shtrihet 
nga Shkodra deri në Sarandë. Një veçori është që këto degë dhe agjenci janë 
hapur jo vetëm në qytetet kryesore, por edhe në qytete dhe qyteza të vogla. 
Gjithashtu, degët dhe agjencitë e hapura në Tiranë janë të shtrira në të gjithë 
territorin e saj duke mbuluar me shërbime bankare edhe zonat periferike.
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Tabelë IV.1. Subjektet e 
licencuara nga Banka e 
Shqipërisë sipas viteve.

• Në vitin 2004 përfundoi procesi i privatizimit të bankës së vetme 
shtetërore. Në prill u zyrtarizua transferimi i pronësisë së 100 për qind të 
aksioneve të kapitalit të Bankës së Kursimeve tek Raiffeisen Zentralbank 
Österreich Aktiengesellschaft. Në gusht Banka e Shqipërisë miratoi kërkesën 
për transferimin e 100 për qind të aksioneve të kapitalit të Bankës së Kursimeve 
nga Raiffeisen Zentralbank Österreich AG tek Raiffeisen International Bank-
Holding AG. Të dyja këto subjekte janë pjesë të Grupit Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG (RZB – Group). Transferimi i kapitalit kishte si qëllim ruajtjen e 
strukturës së përgjithshme të zotërimit të Grupit RZB dhe nuk sjell ndryshim në 
kontrollin e Bankës së Kursimeve, i cili vazhdon të ushtrohet nga RZB. 

• Në maj të vitit 2004, Banka Ndërkombëtare Tregtare ndryshoi 
strukturën e kapitalit të saj duke transferuar pronësinë e 100 për qind të 
aksioneve të kapitalit të bankës tek Grupi Financiar ICB Holding AG.

• Me kërkesë të bankës “Raiffeisen sh.a.”, Banka e Shqipërisë miratoi 
në dhjetor të vitit 2004 shtesën e disa veprimtarive të lejuara në aneksin e 
licencës të kësaj banke, në përputhje me nivelin e kapitalit themelor të saj i 
cili është më i madh se trefishi i kapitalit fillestar minimal të paguar.

• Banka e Shqipërisë mori vendimin për heqjen e të drejtës së ushtrimit 
të veprimtarive të nivelit të tretë ndaj dy bankave, si rezultat i rënies së nivelit të 
kapitalit, kryesisht për shkak të ecurisë së kursit të këmbimit të njësisë monetare 
vendase ndaj njësisë monetare në të cilën mbahet kapitali i bankave.

• Në vitin 2004 është dhënë miratimi për ndryshimin e emrit të Bankës së 
Kursimeve në banka “Raiffeisen” dhe të Bankës Tregtare të Greqisë (Shqipëri) 
në Banka Emporiki (Shqipëri).

• Në vitin 2004 në Bankën e Shqipërisë u paraqit një kërkesë për 
licencim dhe një kërkesë për revokim licence për subjekte jobanka. Shoqërisë 
“Tirana Leasing” sh.a. iu dha licenca për të ofruar “qiranë financiare”. 

• Në vitin 2004 u licencuan 10 zyra të këmbimit valutor dhe iu revokua 
licenca 12 zyrave të tjera, të cilat u gjendën në shkelje të kuadrit rregullativ. 

• Gjatë vitit 2004 u licencuan 11 shoqëri të kursim-kreditit dhe iu 
revokua licenca 11 shoqërivë të tjera. 10 shoqëri të kursim-kreditit, të cilave 
iu është revokuar licenca, janë bashkuar mbi bazën e 5 shoqërive ekzistuese 
të kursim-kreditit. 

Në fund të vitit 2004, pas ndryshimeve të ndodhura, lista e subjekteve të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë sipas viteve paraqitet si më poshtë: 
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1V.1.2 RREGULLIMET 

Paketa rregullatore e mbikëqyrjes bankare vazhdoi të plotësohet dhe 
të përmirësohet më tej, gjatë vitit 2004. Duke u ndalur shkurtimisht në 
përmirësimet e bëra do të veçonim:

A. Hartimi dhe miratimi i rregullores “Për parandalimin e pastrimit të 
parave”, ku i jemi referuar ligjit aktual mbi luftën kundër pastrimit të parave 
dhe veçanërisht 40+8 rekomandimeve të FATF për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe të luftës kundër financimit të terrorrizmit . Qëllimi i kësaj 
rregulloreje është parandalimi i përdorimit të bankave si rrugë për pastrimin 
e parave dhe për financimin e terrorizmit, si dhe parandalimi i kryerjes së 
veprimeve kriminale në fushën ekonomike dhe financiare. Nga ana tjetër, 
është mbajtur parasysh që përdorimi i sistemit bankar për pastrimin e parave 
dhe për financimin e terrorizmit, dëmton reputacionin e Bankës së Shqipërisë 
dhe të vendit në përgjithësi. Për parandalimin e këtyre pasojave është e 
rëndësishme që bankat të zbatojnë vazhdimisht standardet më të mira për 
parandalimin, për identifikimin dhe për raportimin e rasteve të pastrimit të 
parave apo të financimit të terrorizmit. 

Në këtë rregullore, përcaktohen të gjitha procedurat që duhet të ndiqen 
nga bankat për identifikimin e klientëve, ato të regjistrimit të të dhënave të 
tyre, afatet e ruajtjes së dokumentacionit, mënyrat se si dhe kur duhet të 
raportohet në Drejtorinë e Luftës kundër Pastrimit të Parave si dhe në Bankën 
e Shqipërisë, strukturat përkatëse që duhet të angazhohen në këtë proces dhe 
përgjegjësitë e tyre etj.. 

Vend të veçantë në këtë rregullore zë edhe pjesa e legjislacionit të 
mbikëqyrjes së bankave nga Banka e Shqipërisë. 

B. Ndryshimi i udhëzimit “Për kapitalin rregullator të bankës”, ku 
ndryshimet kryesore lidhen me:

− harmonizimin në llogaritjen e kapitalit rregullator për mbulimin 
e rrezikut të kredisë (tek raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit) dhe 
kapitalit rregullator global për mbulimin e rreziqeve të tregut;

− metodologjinë e llogaritjes së kapitalit bazë dhe të kapitalit shtesë.  
Kapitali rregullator global për mbulimin e rreziqeve të tregut përfshin 
edhe kapitalin mbishtesë (Tier 3). Llogaritjet e kapitalit mbishtesë 
bëhen sipas pjesës së mbetur të kapitalit bazë dhe pjesës së mbetur 
të kapitalit shtesë. Pikërisht, përmirësimet janë bërë në përcaktimin e 
saktë të pjesës së mbetur të kapitalit bazë dhe të pjesës së mbetur të 
kapitalit shtesë për llogaritjen e kapitalit rregullator global;

− përcaktimin më të qartë të llojeve të rezervave që figurojnë në kapitalin 
e bankave.  

C. Ndryshimi i rregullores “Për mjaftueshmërinë e kapitalit”, ku ndryshimet 
kryesore janë:

− Ndarja për efekt të ponderimit të aktiveve nga kundërpartia e vendeve 
të zonave A dhe B, në kundërparti të vendeve të anëtare dhe joanëtare 
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të OECD.

− Ponderimi (për efekt të rrezikut dhe të llogaritjes së normës së 
mjaftueshmërisë së kapitalit) me 50 për qind të kredive hipotekare, 
vetëm në rastet e një prone rezidenciale që përdoret për banim ose 
jepet me qira.  

D. Miratimi i rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë”. 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është administrimi i rrezikut të kredisë në 
mënyrë që banka të minimizojë humbjet e mundshme nga kreditë dhe nga 
aktivet e tjera të ngjashme me to, të ndjeshme ndaj lëvizjeve të normave të 
interesit. Në këtë rregullore përcaktohen kriteret, kategoritë dhe metodat e 
klasifikimit të kredive dhe të aktiveve të tjera të bankës, duke llogaritur një 
nivel të përshtatshëm fondesh rezervë për mbulimin e humbjeve të mundshme 
nga pamundësia e rekuperimit të vlerës së plotë të tyre. Në këtë rregullore 
jepet më qartë përparësia e vlerësimit të kritereve për përcaktimin e cilësisë së 
portofolit, vlerësimi periodik i cilësisë së aktiveve në tërësi dhe i angazhimeve 
të dhëna.   

 
E. Gjatë këtij viti është punuar dhe për të bërë përmirësimet në ligjin 

ekzistues “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me objektivin për të 
realizuar miratimin e tij në Kuvendin e Shqipërisë, brenda vitit 2005.

 
Këto përmirësime po diktohen nga nevoja e përshtatjes dhe e zbatimit të 

direktivave evropiane në këtë fushë,  si dhe të parimeve të Baselit për një 
mbikëqyrje efektive. Projekti i ri, përmirëson ligjin ekzistues në disa drejtime, ku 
përfshihen futja e disa koncepteve të reja që lidhen kryesisht me mbikëqyrjen e 
konsoliduar. Njëkohësisht, projekti parashikon kërkesa më të forta dhe më të 
qarta në procesin e licencimit të institucioneve që kryejnë veprimtari bankare, 
kërkesa më të forta në drejtim të transparencës së veprimtarisë bankare, njohje 
më të mirë të përgjegjësisë së këshillit drejtues dhe të komitetit të kontrollit në 
drejtimin e veprimtarisë së bankës, procedura më të qarta në drejtim të marrjes 
së një banke në administrim ose kalimin e saj në likuidim etj.. Për këtë projekt 
të ligjit po punohet ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Projekti, do 
të kalojë së shpejti për diskutim me industrinë bankare dhe institucione të tjera 
të rëndësishme të vendit. 

1V.2 ECURIA E SISTEMIT BANKAR

Gjendja financiare e sistemit bankar në fund të vitit 2004, paraqitet e 
mirë. Treguesit kryesorë të rentabilitetit, përgjithësisht kanë patur një ecuri të 
qëndrueshme gjatë gjithë vitit, duke reflektuar rritjen e kujdesshme të sistemit 
bankar në tërësi dhe zgjerimin e aktivitetit të shumicës së bankave me produkte 
dhe prezencë më të madhe në treg. 

Sistemi bankar evidenton të ardhura pozitive neto për vitin 2004, rreth 
5.11 miliardë lekë apo rreth 0.66 miliardë më i lartë se një vit më parë. Kjo 
shifër përbën 0.66 për qind të PBB-së të përllogaritur për vitin 2004.
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Tabelë IV.2. Rezultati neto 
(në miliardë lekë).

Tabelë IV.3. Tregues të 
rentabilitetit (në përqindje).

Tabelë IV.4. Totali i aktiveve 
në vite (në miliardë lekë).

1 Totali i rezultatit neto nga interesat dhe aktivitetet e tjera.
2 Rënia e peshës është pasojë e aplikimit të metodës së re llogaritëse për PBB-në e vlerësuar.
3 Para privatizimit të Bankës së Kursimeve, bankat e sistemit grupoheshin sipas pronësisë së 
kapitalit: banka me kapital shtetëror (G1); banka me kapital të përbashkët (G2); banka me 
kapital privat (G3).
4 Banka Popullore, Banka Dardania, Banka e Kreditit të Shqipërisë, Banka Ndërkombëtare Tregtare, 
Dega në Tiranë e Bankës së Parë të Investimeve, Banka e Bashkuar e Shqipërisë, Banka Credins, 
Banka Emporiki.
5 Banka Italo-Shqiptare, Banka Procredit, Dega në Tiranë e Bankës Kombëtare të Greqisë.
6 Banka Kombëtare Tregtare, Banka Tirana, Banka Amerikane e Shqipërisë, Dega në Tiranë e 
Bankës Alfa, Banka Raiffeisen (ish - Banka e Kursimeve).

 
E ardhura neto nga interesat, e cila përfaqëson edhe të ardhurën neto nga 

aktiviteti kryesor bankar, rezulton 11.66 miliardë lekë nga 11.15 miliardë një 
vit më parë. Kjo e ardhur vazhdon të japë kontributin kryesor në të ardhurat 
bruto1 të sistemit, rreth 80.3 për qind, duke shprehur qëndrueshmërinë e të 
ardhurave në tërësi.  

Gjendja e mirë e sistemit bankar gjen pasqyrim dhe në treguesit kryesorë 
të rentabilitetit, RoA dhe RoE. Këta tregues kanë qëndruar në nivele të larta, 
madje kanë pësuar një rritje të lehtë në krahasim me vitet e kaluara. Kjo 
tregon se rritja e rezultatit neto nuk ka ardhur vetëm nga rritja e aktiveve të 
sistemit bankar, por edhe si shkak i rritjes së produktivitetit të aktiveve dhe të 
kapitalit. 

Gjatë vitit 2004 aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 52.8 miliardë 
lekë (ose 14.1 për qind), rreth 18.5 miliardë lekë më e lartë se rritja e aktiveve 
e evidentuar në vitin 2003. Kjo rritje e konsiderueshme e aktiveve tregon se 
bankat po bëhen më agresive për të tërhequr klientelën drejt sistemit bankar 
duke i ofruar një gamë të gjerë produktesh dhe me një cilësi sa më të lartë.

Me vendimin e Bankës së Shqipërisë për transferimin e kapitalit të Bankës së 
Kursimeve tek Raiffeisen Zentral Bank në datën 14.04.2004, doli i nevojshëm 
ndryshimi i kriterit të ndarjes së bankave në grupe3. Tashmë rigrupimi i ri, i cili 
do të përdoret në vazhdim, do t’i klasifikojë bankat mbi bazën e madhësisë 
së aktiveve. Konkretisht, grupi i parë (G1)4 përfshin bankat, pesha e të cilave 
është nën 2 për qind e totalit të aktiveve të sistemit, grupi i dytë (G2)5 bankat 
me peshë më të madhe se 2 për qind dhe më të vogël se 7 për qind e aktiveve 
të sistemit dhe grupi i tretë (G3)6 bankat që tejkalojnë nivelin prej 7 për qind 
ndaj aktiveve të sistemit. 
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Tabelë IV.5. Indeksi H 
(Herfindahl) i përqendrimit 

të aktiveve.

Tabelë IV.6. Ecuria e 
kapitalit rregullatore, e 

aktiveve të klasifikuara sipas 
rrezikut dhe e  raportit të 

mjaftueshmërisë së kapitalit 
në vite.  

7 Bankat e mëdha zotërojnë mbi 80 për qind të totalit të aktiveve të sistemit. 
8 H = ∑ (aktivet e një banke / totalit të aktiveve të sistemit bankar – aktivet mesatare)2 + 1/ numrin 
e bankave. Ky tregues vlerësohet si matës i përqendrimit të aktivitetit bankar. 
9 RMK llogaritet si raport i kapitalit rregullator me aktivet e klasifikuara sipas rrezikut të shprehur 
në përqindje.

Figura e mësipërme tregon përqendrim 
të aktivitetit bankar7 në një numër të vogël 
bankash, megjithëse indeksi H8 (Herfindahl) 
prezanton vlera në rënie gjatë viteve. 

Viti 2004 njohu një rritje të ndjeshme të 
aktivitetit kreditues. Kredidhënia përbën 16.4 
për qind të totalit të aktiveve të sistemit në 
fundvitin 2004, nga 13.5 për qind në të njëjtën 
periudhë të vitit 2003. Së fundi, treguesi i cilësisë 
së kreditimit (raporti i kredive me probleme ndaj 
tepricës së kredisë) llogaritet 4.2 për qind nga 
4.6 për qind në fundvitin 2003. Niveli më i ulët 
i këtij treguesi evidenton përmirësim të cilësisë 
së kreditimit dhe ekspozim të kufizuar të sistemit 
bankar ndaj rrezikut të kreditit.

Viti 2004 u karakterizua nga një tendencë në rënie e raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit, që vjen si rezultat i një shfrytëzimi më të mirë 
të kapaciteteve të bankave në drejtim të shtrirjes në investime më me rrezik. 
Kështu, treguesi (RMK)9 për sistemin bankar në fundvitin 2004 evidentohet 
21.6 për qind ose rreth 7 pikë përqindjeje më i ulët se në fundvitin 2003. 
Rënia e raportit të mjaftueshmërisë shpjegohet me ritmet më të larta të rritjes 
së aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut (rreth 33 miliardë lekë ose 52 për 
qind), krahasuar me ritmet e rritjes së kapitalit rregullator (rreth 3 miliardë 
lekë ose 15 për qind). 

Bankat e sistemit vazhdojnë të ruajnë nivelet e mjaftueshmërisë së kapitalit 
mbi ato minimale të kërkuara (12 për qind). 

Situata e likuiditetit në sistem është e kënaqshme. Lehtësitë e ofruara nga 
Banka e Shqipërisë për likuiditetin krijuan, edhe gjatë vitit 2004, mundësitë 
për thithjen e tepricave të likuiditetit në bankat e sistemit si dhe plotësimin e 
nevojave për këtë të fundit. Treguesit e likuiditetit në nivele të kënaqshme nuk 
e ekspozojnë sistemin bankar ndaj rrezikut të likuiditetit.
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1V.3 INSPEKTIMET NË VEND

Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive ligjore, si autoriteti 
mbikëqyrës i bankave dhe i subjekteve të tjera si institucione financiare 
jobanka, shoqërive të kursim-kreditit dhe zyrave të këmbimit valutor që kryejnë 
veprimtari financiare të licencuara prej saj edhe gjatë vitit 2004, nëpërmjet 
mbikëqyrjes nga jashtë dhe inspektimeve në vend, është përpjekur të sigurojë 
një veprimtari të shëndoshë bankare duke ruajtur stabilitetin e sistemit bankar 
dhe besimin e publikut.

Procesi i mbikëqyrjes gjatë vitit 2004, ka vënë në qendër të tij vlerësimin 
e rrezikut të veprimtarisë së bankave, duke u përpjekur të jetë proaktiv dhe i 
vazhdueshëm. Si pjesë e kërkesave të Planit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes, një 
dokument i hartuar në bashkëpunim me Bankën Botërore, është hartuar dhe 
miratuar dokumenti i “Politikës Operative të Mbikëqyrjes”, ku përcaktohen 
parimet e mbikëqyrjes së bankave. Në funksion të kësaj politike, cikli i 
mbikëqyrjes për bankat që paraqesin më pak shqetësime për mbikëqyrjen 
është zgjatur nga 12 muaj në 18 muaj, ndërsa për bankat problematike është 
reduktuar në 6 muaj. Mbështetur në këtë dokument është ndërtuar plani i 
mbikëqyrjes për vitin 2005, duke përfshirë mes të tjerash edhe disa ngjarje, 
të cilat duhet të ndodhin gjatë një cikli mbikëqyrës dhe për ta shndërruar 
funksionin mbikëqyrës në një proces të vazhdueshëm.

Gjatë vitit 2004 janë kryer inspektimet e mëposhtme:

1. Banka: 13 inspektime të plota, 17 inspektime të pjesshme.
2. Institucione jobanka: 7 inspektime të plota (të gjitha institucionet).
3. SH.K.K: Inspektim i plotë i Unionit Shqiptar Kursim-Kredi. 
4. Zyra të këmbimit valutor: 42 inspektime.

Në përgjithësi, gjendja e sistemit bankar, e vlerësuar nga inspektimet në 
vend, paraqitet e mirë. Disa nga gjetjet e dala nga procesi i inspektimit në 
vend gjatë vitit 2004 mund të përmblidhen si më poshtë:

• Një zgjerim i shpejtë i numrit të degëve dhe të agjencive të bankave. 
Gjatë këtij viti janë hapur 30 degë dhe agjenci të reja, dhe sigurisht ky është 
viti me numrin më të madh të degëve të reja. Këto degë janë hapur kryesisht 
në qytete, ku numri i bankave ka qenë i ulët ose joekzistent. Degë janë hapur 
dhe në rajone të vogla të vendit ku më parë nuk kishte aktivitet bankar dhe 
kjo ka kontribuar në ofrimin e shërbimeve bankare për një pjesë të madhe 
të popullsisë së vendit (degë të reja janë hapur në Kamëz, Shëngjin, Himarë, 
Burrel etj.).

• Një rritje në numrin e shërbimeve të ofruara nga bankat si dhe në 
cilësinë e këtyre shërbimeve. Një numër i madh ATM-sh është hapur nga disa 
banka dhe një numër i  madh pritet të hapen në të ardhmen e afërt (aktualisht 
8 banka ofrojnë shërbimin e ATM-ve për një total prej 76 ATM-sh). Një numër 
gjithnjë e më i madh bankash, po ofrojnë kartat e debitit dhe të kreditit.
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• Një rritje e konsiderueshme e kredisë së ofruar klientëve. Kjo rritje 

është shoqëruar me rritjen e numrit të produkteve të kredisë të ofruar klientëve 
si dhe me praktika lëvrimi më të shpejta. Një numër gjithnjë e më i madh 
bankash po ofron kredi për shtëpi si dhe kredi konsumatore dhe kjo po 
kontribuon në afrimin e publikut pranë sektorit bankar.

• Rritje e ndjeshme e aktiveve në disa banka, që tregon për një politikë 
më agresive nga ana e bankave si dhe një afrim më i madh i klientelës me 
sistemin bankar.

• Përgjithësisht, bankat kanë dalë me rezultat pozitiv dhe ky rezultat 
është më i madh sesa një vit më parë. Kjo ka ardhur si rrjedhim i zgjerimit të 
aktivitetit të tyre, i rritjes së ndjeshme të kredidhënies dhe të ardhurava nga 
veprimtaritë e tjera.

• Gjendja e likuiditetit në banka vazhdon të jetë e lartë, përgjithësisht si 
rezultat i investimit në zëra likuidë.

Problemet e konstatuara nga ekzaminimet në vend mund t’i ndajmë si më 
poshtë:

• Probleme që lidhen me administrimin e lartë (këshilli drejtues dhe 
komiteti i kontrollit). Rekomandimet e ekzaminimeve kanë synuar rritjen 
e përgjegjësisë së këtyre organeve, duke theksuar problemet të cilat janë 
gjykuar kritike për të siguruar një aktivitet të shëndoshë dhe të sigurtë të 
bankave. Theksimi i këtyre rekomandimeve ka si qëllim kryesor ndjekjen e 
tyre me përparësi nga këshillat drejtues, si edhe ngarkimin  e përgjegjësisë 
kryesore për moskryerjen e tyre. Edhe për komitetet e kontrollit është kërkuar 
bashkëpunim më i ngushtë me kontrollin e brendshëm, rritje e përgjegjësisë 
për problemet e prezantuara, rritje e pavarësisë dhe e kërkesës së llogarisë 
për këtë të fundit, kryerje e verifikimeve në bankë etj..

• Probleme që lidhen me kuadrin e brendshëm rregullativ të bankave. 
Me zgjerimin e aktivitetit dhe rritjen e kompleksitetit të shërbimeve bankare, 
vazhdimisht lind nevoja për pasurimin dhe për përmirësimin e kuadrit të 
brendshëm rregullativ. Ky problem është më i prekshëm për bankat e reja, 
prandaj atyre iu është kushtuar kujdes i veçantë nëpërmjet inspektimeve më 
të shpeshta për të vlerësuar plotësimin e politikave dhe të procedurave të 
brendshme, si dhe cilësinë e tyre.

• Probleme që lidhen me zbatimin e rregulloreve. Megjithëse ka patur 
përpjekje nga bankat për një zbatim sa më të mirë të kuadrit rregullator 
të Bankës së Shqipërisë, përsëri vihen re moszbatime të rregulloreve apo 
shkelje të kufijve të përcaktuar në to. Rregulloret për të cilat vihen re më tepër 
shkelje:

A. Rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”.

B. Rregullorja ”Për kapitalin fillestar minimal”. Shkelja e kësaj rregulloreje 
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është e theksuar nga bankat, të cilat kanë nivelin e parë të licencës 
dhe nuk kanë shtuar kapital më tepër se niveli minimal. Me luhatjet e 
kursit të këmbimit, (për bankat të cilat e kanë paguar kapitalin në Usd) 
kapitali i tyre bazë ka rënë nën nivelin e kapitalit minimal të kërkuar. Në 
këto raste, aksionerëve u është kërkuar të shtojnë kapitalin për ta sjellë 
atë në nivelin e kërkuar.

C. Rregullorja ”Për administrimin e rrezikut të kredise”. Shtesa e provigjoneve 
të kredive ka qenë një nga çështjet më të debatuara midis inspektorëve 
dhe drejtuesve të bankës.

D. Rregullorja ”Për kontrollin e rreziqeve të mëdha”. Tejkalimet e kufijve të 
përqëndrimit për një përfitues vihen re kryesisht për vendosjet në banka 
(sidomos për degët e bankave të huaja) dhe disa kredimarrës.

E. Rregullorja ”Për veprimtarinë valutore”. Vërejtjet për zbatimin e kësaj 
rregulloreje, përgjithësisht, lidhen me dokumentimin e transfertave me 
anë të aktzhdoganimeve. Në mjaft banka është rekomanduar trainimi i 
personelit me formatet dhe elementet e vlefshmërisë së aktzhdoganimeve 
që pranohen si dokumente justifikuese për transfertat tregtare.

• Probleme që lidhen me sistemin e teknologjisë dhe informacionit. 
Problemet e evidentuara lidhen kryesisht me gjenerimin automatik të 
informacioneve të nevojshme, me modulet e përdorura për fushat e ndryshme 
të aktivitetit, me ndarjen e të drejtave lidhur me hedhjen e të dhënave dhe 
autorizimet e veprimeve etj.. 

• Probleme që lidhen me kontabilitetin. Problemet që lidhen me 
kontabilitetin burojnë nga fakti që bankat janë lejuar të mbajnë kapitalin në 
valutë të huaj, por fitimin dhe kontabilitetin duhet ta mbajnë në monedhën 
vendase. Disa nga bankat vazhdojnë të mbajnë fitimin (ndryshimi i mënyrës 
së mbajtjes së kontabilitetit shoqërohet me kosto) dhe aktivet e qëndrueshme 
në monedhë të huaj. Këto çështje, duhen parë edhe në kuadër të ligjit ”Për 
kontabilitetin” dhe kërkesës së tij për zbatimin e standardeve ndërkombëtare 
të raportimit financiar.

• Probleme të tjera. Probleme të tjera, të evidentuara gjatë inspektimeve, 
kanë të bejnë me përsosjen e masave për parandalimin e pastrimit të parave, 
me arritjen e objektivave të vendosur në buxhet, me shtimin e personelit dhe 
të trainimeve etj..

Lidhur me problemet e renditura më sipër, Banka e Shqipëisë ka bërë dhe 
rekomandimet përkatëse për çdo bankë në veçanti, duke përcaktuar dhe 
afate konkrete për plotësimin e këtyre rekomandimeve. Vërehet një reagim 
më i mirë i bankave për zbatimin e rekomandimeve apo të urdhërave të 
pranuar. 

Bankat, në përgjithësi, kanë reaguar ndaj rekomandimeve të Bankës së 
Shqipërisë dhe janë përpjekur t’i plotësojnë ato në kohë, megjithatë një pjesë 
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e rekomandimeve janë ende në fazën e realizimit. Në këto raste, bazuar në 
rëndësinë e rekomandimeve dhe në angazhimin e bankës, janë përcaktuar 
afate të reja si dhe i është tërhequr vëmendja bankës. 

Tabelë IV.7. Treguesit e 
shtrirjes së rrjetit të bankave 

në fund të vitit 2004.
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V.1 SISTEMI I PAGESAVE

• Objektivat e sistemit

Një nga detyrat kryesore të Bankës së Shqipërisë (mbështetur në ligjin “Për 
Bankën e Shqipërisë”) është nxitja dhe mbështetja e zhvillimit të një sistemi 
pagesash të sigurt dhe eficient. 

Në drejtim të stimulimit të funksionimit normal të sistemit të pagesave, Banka 
e Shqipërisë është e përfshirë jo vetëm në hartimin dhe reformimin e kuadrit 
rregullator e procedurial për sistemin dhe instrumentet e pagesave, por edhe në 
mbikëqyrjen e operacioneve, duke qenë njëkohësisht dhe i vetmi institucion që 
organizon dhe lehtëson shlyerjen e pagesave dhe të letrave me vlerë në vend.

Synimi i Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe mbetet ndërtimi i një sistemi 
pagesash në përputhje me 10 Parimet Themelore për sistemet e rëndësishme 
të pagesave, të përcaktuara nga BIS/CPSS.

• Komunikimi dhe Transparenca

Një nga përgjegjësitë e Bankës së Shqipërisë si bankë qendrore, në 
përputhje me parimet themelore për sistemet e rëndësishme të pagesave, është 
të mbikëqyrë sistemin në mënyrë efektive, të përgjegjshme dhe transparente. 

Për të bashkërenduar punën e të gjithë pjesëmarrësve në sistem, Banka e 
Shqipërisë ka krijuar një forum ndërbankar të përhershëm, Komitetin Kombëtar 
të Pagesave. Ky Komitet mblidhet rregullisht për t’u konsultuar, si edhe për 
të miratuar marrëveshje ndërbankare, që kanë për qëllim mirëfunksionimin 
e sistemit të pagesave në Shqipëri. Si pjesë e mekanizmit të konsultimit, 
përfaqësues nga bankat e nivelit të dytë ftohen rregullisht (janë krijuar komitete 
koordinatorësh për projektet në proces) për të paraqitur sugjerimet e tyre për 
përmirësimin e sistemit.

Banka e Shqipërisë publikon në mënyrë të vazhdueshme informacione 
mbi zhvillimet në sistemin e pagesave, mbi kuadrin rregullator përkatës, si 
dhe është e angazhuar në fushatën mbarëkombëtare të kanalizimit të parasë 
– cash në sistemin bankar.

V.1.1 ZHVILLIMET NË SISTEMIN E PAGESAVE

• Sistemi Shqiptar i Pagesave Ndërbankare – AIPS
Në vijim të një pune të kujdesshme dhe intensive gjatë vitit 2003, muaji 

janar 2004 shënoi fillimin e operacioneve të Sistemit Shqiptar të Pagesave 

KAPITULLI V. AKTIVITETE TË TJERA TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË
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Ndërbankare (AIPS – Albanian Interbank Payment System). Ky ishte një projekt 
i rëndësishëm, dhe u konsiderua si infrastruktura kryesore lidhëse e thuajse të 
gjithë sistemit bankar. Sistemi është realizuar në përputhje me standardet dhe 
me parimet më të mira ndërkombëtare, duke u bazuar në teknologji moderne 
e bashkëkohore. Projekti u realizua nën asistencën dhe konsulencën e Bankës 
Botërore.

Sistemi AIPS synon:
i) përmirësimin e sigurisë dhe të eficiencës në sistemin bankar, duke 

bërë të mundur shkëmbimin dhe shlyerjen e shpejtë dhe elektronike të 
pagesave me vlerë të madhe mes bankave;

ii) ofrimin, Bankës së Shqipërisë, të një mjeti eficient të administrimit të 
rrezikut sistemik; dhe

iii) krijimin e një platforme të përshtatshme teknike dhe operacionale për 
zhvillimin e mëtejshëm në sistemin e pagesave dhe në sistemet e lidhura 
financiare.

Pjesëmarrëse në sistem janë të gjitha bankat e nivelit të dytë (Banka 
Dardania është pjesëmarrëse indirekte) dhe Banka e Shqipërisë. Kjo e fundit 
është në rolin e pronarit të sistemit si edhe mbikëqyr, organizon, administron 
dhe operon sistemin.

Sistemi AIPS ekzekuton shlyerjen bruto e në kohë reale të të gjitha pagesave 
me vlerë të madhe (ndryshe të kategorizuara si pagesa me rëndësi sistemike, 
aktualisht me vlerë mbi 1 milion lekë) brenda territorit të Shqipërisë, në 
mënyrë të parevokueshme dhe të pakushtëzuar (bankat kanë mundësinë e 
vendosjes dhe të administrimit të prioriteteve për pagesat e tyre). Sistemi u 
mundëson pjesëmarrësve në të monitorimin dhe administrimin më të mirë të 
likuiditeteve të tyre (sistemi siguron informacion në kohë reale për gjendjen e 
llogarisë, rezervave të lira, pagesat në pritje për t’u ekzekutuar). Gjithashtu, 
sistemi AIPS krijon mundësinë e kreditimit nga Banka e Shqipërisë për bankat 
e nivelit të dytë, me qëllim plotësimin e nevojave të bankave për likuiditet 

brenda ditës dhe garantimin e vijueshmërisë 
normale të funksionimit të sistemit, në përputhje 
me vendimet dhe me objektivat e miratuara të 
politikës monetare.

Baza ligjore për funksionimin e sistemit përbëhet 
nga rregullorja për “Rregulla dhe Procedura të 
Sistemit Shqiptar të Pagesave Ndërbankare – AIPS” 
miratuar me vendimin nr. 103, datë 10.12.2003 
të Këshillit Mbikëqyrës, Kontrata e Pjesëmarrjes 
në Sistem, si dhe rregullat e procedurat për çdo 
pjesëmarrës në sistem. Gjithashtu, gjatë vitit 
2004, me vendimin nr. 20, datë 24.03.2004 u 
miratua rregullorja “Mbi kredinë brenda ditës”, 
mbi të cilën u bazuan dhe marrëveshjet përkatëse 
ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe bankave të 
nivelit të dytë.
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Gjatë vitit 2004, nëpërmjet sistemit AIPS u qarkullua një vëllim prej 2,176 
miliardë lekësh, ku afërsisht 58 për qind përbëhej nga veprime të iniciuara 
nga Banka e Shqipërisë, 25 për qind nga veprimet e letrave me vlerë, ndërsa 
17 për qind nga veprimet ndërbankare dhe për klientelën.

Veprimet e iniciuara nga Banka e Shqipërisë përbëhen kryesisht nga 
operacionet monetare (veprimet valutore, investime në letrat me vlerë, kredi 
dhe depozita – 72 për qind), veprime me cash-in (Banka e Shqipërisë furnizon 
me cash degët e saj si dhe bankat e nivelit të dytë – 14 për qind) dhe buxheti 
i shtetit (veprimet e kryera me llogarinë e buxhetit të shtetit – 14 për qind).

• Shërbimi i kleringut

Nëpërmjet kleringut (Banka e Shqipërisë e 
ka ofruar si shërbim që në vitin 1997), ofrohet 
përpunimi dhe klerimi i instruksioneve të 
pagesave me vlerë të vogël dhe të instrumenteve 
letër të iniciuara nga klientët e bankave. 

Banka e Shqipërisë mundëson shlyerjen me 
bazë neto të të gjitha pagesave me vlerë të 
vogël, të kanalizuara në sistem nga bankat në 
mbyllje të seancës së kleringut. Që nga viti 1999 
shumica e urdhërpagesave kalojnë në klering 
nëpërmjet rrjetit të SWIFT-it, ndërsa klerimi i 
çeqeve realizohet nëpërmjet shkëmbimit fizik të 
tyre në seancat e kleringut, që zhvillohen çdo 
ditë pranë Bankës së Shqipërisë. Ekzekutimi i 
këtyre instruksioneve të shlyerjes neto kryhet në 
sistemin AIPS.

Gjatë vitit 2004, sistemi i kleringut kanalizoi pagesat me vlerë deri në 1 
milion lekë (urdhërpagesat me vlerë më të madhe kalojnë direkt në sistemin 
AIPS ku shlyhen bruto). Instrumenti më shumë i përdorur gjatë vitit 2004 ishte 
urdhërpagesa, me 89 për qind të vëllimit të pagesave dhe gati 76 për qind 
të vlerës së pagesave për klientët. Përdorimi i çekut si instrument pagese 
vazhdon të mbetet në nivele modeste. Tipi më i përdorur është çeku bankar.

Tabelë V.1. Shpërndarja e 
veprimeve në numër dhe në 
vlerë (në miliardë lekë).

Tabelë V.2. Përdorimi i çekut 
dhe urdhërpagesës.
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• Mjetet elektronike 

Viti 2004 shënoi një hap tjetër në përpjekjet e sistemit bankar për 
përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës së pagesave, duke investuar 
më tej në drejtim të përdorimit të mjeteve elektronike të pagesave. 

Numri i terminaleve pranuese ka ardhur duke u rritur, trend më i dukshëm 
ky në gjysmën e dytë të vitit 2004. Në fund të vitit 2004 numri i ATM-ve 
ishte 93, kurse i POS/EFTPOS-eve 155, kundrejt 22 dhe 53 respektivisht për 
fundvitin 2003. Sipas raportimeve të bankave pranë Bankës së Shqipërisë, 
pajisjet pranuese të kartave (ATM dhe POS) operojnë kryesisht në Lekë.

Vetëm gjatë vitit 2004, numri i kartave (cash-i, 
debiti dhe krediti) në përdorim u rrit me rreth 3.7 
herë (në dhjetor 2004 numëroheshin 34,094 
karta). Kartat janë lëshuar kryesisht në lekë, 
ndërsa lloji më shumë i përdorur është karta me 
funksion cash-i. Theksojmë se me zhvillimet e 
fundit në shërbimet e ofruara dhe me zgjerimin 
e rrjetit të pajisjeve pranuese të kartave, bankat 
po i përshtatin kartat e tyre me funksion cash-i 
në karta me funksion debitimi. Kështu, e njëjta 
kartë mund të përdoret lehtësisht si në ATM-të e 
bankës ashtu edhe në çdo pikë (POS/EFTPOS) 
ku pranohet ajo kartë. Gjithashtu, pjesa më e 
madhe e kartave të lëshuara funksionojnë për 
momentin si një monedhë – një kartë, kurse vetëm 
një numër i vogël kartash e lejojnë përdoruesin e 
tyre të ketë akses në më shumë se një monedhë.

V.1.1 PROJEKTET E ARDHSHME MBI SISTEMIN E PAGESAVE

• Projekti - Sistemi i Kryqëzimit të Pagesave me Vlerë të Vogël – AECH
Në linjë me objektivin e zhvillimit të një sistemi të besueshëm, të sigurt dhe 

të integruar pagesash dhe klerimi, hapi i dytë i ndërmarrë gjatë vitit 2004 
nga Banka e Shqipërisë ishte fillimi i zbatimit të projektit për kryqëzimin e 
pagesave me vlerë të vogël (AECH – Albanian Electronic Clearing House). 
Ky sistem, që do të mbështetet dhe integrohet tek ai AIPS, do të mundësojë 
automatizimin e shërbimit të kleringut që ofrohet aktualisht nga Banka e 
Shqipërisë për përpunimin e pagesave me vlerë të vogël. Ky projekt realizohet 
nën asistencën dhe konsulencën e Bankës Botërore. Pritet që vënia në përdorim 
e sistemit AECH (parashikohet në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2005) të sjellë 
përfitime të ndjeshme në sistemin e pagesave në drejtim të automatizimit të 
proceseve e njëkohësisht rritjes së saktësisë, shpejtësisë dhe uljes së kostove 
të përpunimit.

Sistemi AECH mundëson shlyerjen me bazë neto të të gjitha pagesave me 
vlerë të vogël, të kanalizuara në mënyrë elektronike në sistem nga bankat 
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(pjesëmarrja është e ngjashme me AIPS), në orare të përcaktuara (në mbyllje 
të seancës/ave së kleringut). Ekzekutimi i këtyre instruksioneve të shlyerjes 
neto do të kryhet në mënyrë të parevokueshme në sistemin AIPS. Bankat kanë 
mundësi të monitorojnë dhe të administrojnë radhën e pagesave në grup si 
dhe likuiditetet e tyre.

• Projekti - për Klerimin e Kartave

Në vijim të objektivave të saj për rritjen e qarkullimit të parasë nëpërmjet 
sistemit bankar, dhe në rolin e saj si promovuese e prezantimit të instrumenteve 
të reja e zhvillimit të infrastrukturave të nevojshme për modernizimin e sistemit 
të pagesave, Banka e Shqipërisë, ka në projektet e saj krijimin e një sistemi 
për klerimin e kartave elektronike. Synimi kryesor është lehtësimi i përdorimit 
të kartave elektronike nga klientët, si dhe klerimi i veprimeve të kryera në 
monedhën vendase.

V.2 INTEGRIMI EVROPIAN DHE BASHKËPUNIMI 
NDËRKOMBËTAR

V.2.1 INTEGRIMI EVROPIAN

Bisedimet zyrtare për nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit 
midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, vazhduan edhe gjatë vitit 2004. 
Banka e Shqipërisë ka qenë një pjesëmarrëse aktive në grupin negociator të 
Qeverisë Shqiptare, i cili bashkërendon punën e institucioneve përkatëse në 
procesin e negocimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian.

Në kuadër të angazhimeve që rrjedhin nga procesi i stabilizim-asociimit, 
Banka e Shqipërisë ka qenë dhe vazhdon të jetë në bashkëpunim me Ministrinë 
e Integrimit Evropian, në lidhje me hartimin e Planit Kombëtar për Përafrimin e 
Legjislacionit duke u përqendruar në çështjet që kanë të bëjnë me kapitullin 4 
(lëvizja e lirë e kapitalit) dhe kapitullin 11 (bashkimi ekonomik dhe financiar) 
të legjislacionit evropian. 

Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka përgatitur versionin paraprak 
të matricës për liberalizimin e llogarisë kapitale. Hartimi i kësaj matrice 
është bërë duke u bazuar në detyrimet që rrjedhin nga draft-Marrëveshja e 
Stabilizim-Asocimit si dhe është përfituar nga përvoja e vendeve të rajonit që 
kanë qenë të angazhuara në të njëjtin proces. Vlerësimet e para nga Drejtoria 
e Çështjeve Ekonomike dhe Financiare të Komisionit Evropian kanë qenë 
pozitive.

Synimi strategjik i Bankës së Shqipërisë është përafrimi institucional, 
organizativ dhe operacional me Sistemin Evropian të Bankave Qendrore dhe 
më konkretisht, me Bankën Qendrore Evropiane. Për këtë qëllim, një nga 
pikat e Protokollit të Bashkëpunimit Ekonomik të Shqipërisë me Republikën 
Federale të Gjermanisë parashikon dhënien e asistencës për përafrimin me 
Bankën Qendrore Evropiane. Gjatë vitit 2004, në bashkëpunim me GTZ-në 
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është përcaktuar edhe një program i qartë për asistencën teknike, që do të 
ofrohet nga ekspertë evropianë së bashku me hapat e nevojshëm për zbatimin 
e kësaj asistence. Në të njëjtën kohë, është përvijuar nevoja e “binjakëzimit” 
së Bankës së Shqipërisë me një bankë anëtare të Sistemit Evropian të Bankave 
Qendrore, me synim thithjen e ekspertizës në një bazë më të qëndrueshme 
gjatë procesit të përafrimit. 

Banka e Shqipërisë gjithashtu, ka informuar Komisionin Evropian në lidhje 
me zhvillimet ekonomike në vend, hartimin dhe zbatimin e politikës monetare 
me theks të veçantë në arritjen e synimit kryesor të qëndrueshmërisë së 
çmimeve, llojin e politikës monetare dhe kuadrit operacional, zhvillimet në 
sistemin bankar dhe funksionin mbikëqyrës etj..

V.2.2 BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

• Marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar

Në kuadër të konsultimeve për vlerësimin e zbatimit të detyrimeve, që 
rrjedhin nga marrëveshja midis autoriteteve shqiptare dhe FMN-së, në muajt 
prill, korrik dhe dhjetor, Shqipërinë e vizituan tre misione rishikuese të FMN-
së. Gjatë qëndrimeve të tyre në Shqipëri, misionet e FMN-së patën takime 
me administratorët e Bankës së Shqipërisë. Në këto takime, në përgjithësi 
u vlerësuan arritjet e Bankës së Shqipërisë në kuadër të Memorandumit të 
Politikave Ekonomike dhe Financiare të nënshkruar midis Bankës së Shqipërisë, 
Ministrisë së Financave dhe FMN-së. 

Në veçanti, u vlerësuan mbajtja e inflacionit sipas objektivave të Bankës 
së Shqipërisë (2-4 për qind), mbajtja e një kursi të këmbimit relativisht të 
qëndrueshëm dhe përpjekjet për modernizimin e sistemit bankar. Në të njëjtën 
kohë, u shpreh mbështetje dhe u inkurajua plani afatmesëm për reduktimin 
e cash-it në ekonomi. Tema të tjera që u mbuluan në këto takime si dhe në 
kontaktet e anëtarëve të misionit me ekspertët e Bankës së Shqipërisë ishin 
zhvillimet monetare dhe inflacioni, zhvillimet në kursin e këmbimit, rritja e 
kreditimit, zhvillimet në sektorin real dhe ndryshimet në kuadrin rregullativ të 
mbikëqyrjes bankare.

Bazuar në raportet e konsultimeve dhe në synimet e shprehura nga Qeveria 
Shqiptare në Memorandumin e Politikave Ekonomike dhe Financiare, Bordi 
Ekzekutiv i FMN-së, në janar dhe korrik, bëri përkatësisht rishikimin e tretë 
dhe të katërt të ecurisë ekonomike nën programin për Zbutjen e Varfërisë 
dhe Rritjen Ekonomike (PRGF), të miratuar më 21.07. 2002. Pasi arriti në 
përfundimin se ecuria e Shqipërisë gjatë vitit të dytë të programit PRGF ka 
qenë në përgjithësi e kënaqshme, me një rritje ekonomike të fortë, bilanc 
pagesash të jashtme në përmirësim dhe me rezerva valutore që kanë tejkaluar 
objektivat e programit, të shoqëruar edhe me administrimin me zotësi të 
likuiditetit nga Banka e Shqipërisë dhe me një normë të ulët të inflacionit, 
Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi lëvrimin e dy transheve me respektivisht 5.9 
milionë  dhe 6 milionë dollarë amerikanë.
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Në muajin shkurt, Bankën e Shqipërisë e vizitoi edhe Misioni i Asistencës 
Teknike të FMN-së, i cili u fokusua në fushat e mbikëqyrjes bankare, në zbatimin 
e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe pagesave, në aplikimin e 
standardeve të statistikave monetare, integrimin e Bankës së Shqipërisë në 
Sistemin Monetar Evropian etj.. Në të njëjtën kohë, nga Banka e Shqipërisë u 
shpreh kërkesa që t’i ofrohet asistencë në fushën e shënjestrimit të inflacionit. 
Asistenca e deritanishme e FMN-së për Bankën e Shqipërisë konsiderohet si 
e qëndrueshme dhe e frytshme, me një ndikim të konsiderueshëm në arritjen 
e standardeve bashkëkohore të bankingut qendror.

• Marrëdhëniet me Grupin e Bankës Botërore

Ashtu si edhe në vitet e mëparshme, pati një vazhdim të bashkëpunimit të 
frytshëm midis Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Botërore. Ky bashkëpunim 
përqendrohet në asistencën financiare dhe teknike që Banka Botërore vazhdon 
t’i japë Bankës së Shqipërisë. Në këtë kontekst, rëndësi të veçantë ka mbështetja 
financiare për Projektin e Kryqëzimit të Pagesave të Vogla (AECH), i cili do t’i 
shërbejë modernizimit të mëtejshëm të sistemit të pagesave dhe afrimit të tij me 
standardet ndërkombëtare. Përurimi i punës për zbatimin e këtij projekti u bë në 
nëntor 2004 me pjesëmarrjen e drejtuesve të lartë nga Banka Botërore. 

Gjithashtu, asistenca financiare nga Banka Botërore ka konsistuar edhe 
në mbështetjen e programit FSAP për modernizimin e mbikëqyrjes bankare, 
zhvillimin dhe modernizimin e statistikave të Bankës së Shqipërisë dhe për  
administrimin e burimeve njerëzore. Vlen të përmendet fakti që Banka Botërore 
vazhdimisht ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Bankën e Shqipërisë 
në zbatimin e projekteve që kanë për qëllim final konsolidimin, modernizimin 
dhe qëndrueshmërinë e sistemit bankar shqiptar.

• Marrëdhëniet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)

Banka e Shqipërisë, në cilësinë e mbikëqyrësit të sistemit bankar dhe të 
vlerësuesit të pavarur të zhvillimeve ekonomike në Shqipëri, ka mbajtur kontakte 
të vazhdueshme me BERZH-in, kryesisht në drejtim të ofrimit të informacionit 
dhe statistikave për zhvillimet në ekonominë shqiptare në përgjithësi, dhe për 
sektorin financiar në veçanti. Privatizimi i Bankës së Kursimeve ka ndikuar në 
rritjen e pikëve, përsa i përket vlerësimit të BERZH-it, për reformat në sektorin 
bankar shqiptar. Privatizimi i Bankës së Kursimeve, përmirësimi i mbikëqyrjes 
bankare dhe rritja e ndërmjetësimit financiar,  kanë ndikuar në rritjen e pikëve 
të vlerësimit ndaj Shqipërisë. Kështu, indeksi për reformat në sektorin bankar 
shënoi një rritje të konsiderueshme nga 2.3 në 2.7.

• Marrëdhëniet me bankat qendrore dhe me institucionet e tjera

Edhe gjatë vitit 2004, marrëdhëniet me bankat e tjera qendrore jashtë rajonit 
përgjithësisht kanë vazhduar me të njëjtin nivel si edhe në vitin paraardhës, 
me theks të veçantë në thithjen e përvojës së këtyre bankave në fusha të 
ndryshme si dhe në organizimin e veprimtarive trainuese. Vlen të përmenden 
marrëdhëniet me bankat qendrore të Francës, të Gjermanisë, të Hollandës 
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dhe të Republikës Çeke, të cilat kanë qenë të përqendruara në ofrimin e 
asistencës teknike, kryesisht nëpërmjet kurseve dhe seminareve afatshkurta 
të trainimit si dhe nëpërmjet ofrimit të materialeve të nevojshme. Një rritje të 
ndjeshme njohu dhe bashkëpunimi me Bankën e Italisë, ku u hodhën hapa 
përpara për intensifikimin e marrëdhënieve midis dy bankave si dhe për krijimin 
e lidhjeve të vazhdueshme dhe të qëndrueshme me këtë bankë.

Marrëdhënie të mira janë mbajtur edhe me bankat qendrore të rajonit. Gjatë 
takimeve të realizuara është këmbyer përvoja e punës e veçanërisht informacioni, 
i cili ka shërbyer për të përsosur hapat në realizimin e synimit të përbashkët 
të të gjitha vendeve të Ballkanit, përafrimin me Sistemin Evropian të Bankave 
Qendrore. Vlen të përmendet bashkëpunimi me Bankën Qendrore të Malit të Zi 
dhe Bankën Kombëtare të Maqedonisë, me të cilat priten së shpejti të firmosen 
edhe Memorandumet e Mirëkuptimit në fushën e Mbikëqyrjes Bankare.

Për vetë rëndësinë që mbartin, një kujdes të veçantë Banka e Shqipërisë 
i kushton konsolidimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve me Autoritetin për 
Banka dhe Pagesa të Kosovës (ABPK). Në këtë kuadër, gjatë vitit 2004 janë 
përcaktuar fushat kryesore të bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe 
ABPK, konkretisht në, sistemin e pagesave dhe atë të statistikave monetare 
dhe bilancit të pagesave.

V.3 EMISIONI I MONEDHËS 

Viti 2004 u karakterizua nga zhvillime pozitive në fushën e emisionit dhe të 
administrimit të monedhës shqiptare. Emetimi i monedhës dhe monedha në 
qarkullim, i janë përgjigjur politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.

V.3.1 EMETIMI I MONEDHËS

Në datën 1 shtator 2004, Banka e Shqipërisë hodhi në qarkullim 
kartëmonedhën e prerjes 5000 lekë, emetim i vitit 2001. Me hedhjen në 
qarkullim edhe të kësaj kartëmonedhe, përfundoi nxjerrja në qarkullim e 
kartëmonedhave të rishtypura, emetim i vitit 2001, me vlerë nominale 5000 
lekë, 1000 lekë, 500 lekë dhe 200 lekë.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë në datën 1 gusht 2004, hodhi në qarkullim 
monedhën metalike të prerjes 50 lekë, emetim i vitit 2003, me kurs ligjor, 
me tematikë “Antikiteti Shqiptar”. Emetimi i kësaj monedhe krijoi mundësinë 
që publiku të ketë në dorë një monedhë, e cila i përkushtohet historisë dhe 
kulturës shqiptare.

V.3.2 ECURIA E MONEDHËS NË QARKULLIM

Monedha në qarkullim1 u rrit me 10.8 për qind ose 13.8 miliardë lekë 
gjatë vitit 2004, duke arritur në nivelin 141 miliardë lekë në fund të vitit. 

1 Paraja në qarkullim ndryshon nga paraja jashtë bankave (e analizuar në kapitullin III) nga gjendja 
e arkave të bankave tregtare.
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Shtimi i monedhës në qarkullim i është 
përgjigjur politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë, rritjes ekonomike dhe programit të 
përgjithshëm të zhvillimit ekonomik e financiar 
të vendit. Arkëtimet e parave të bankave të 
nivelit të dytë nga Banka e Shqipërisë, shënuan 
rritje të konsiderueshme në vitin 2004. Kjo rritje 
me 13.2 për qind flet për tendencën e rritjes së 
qarkullimit të parave nga subjektet dhe individet, 
nëpërmjet kanaleve bankare.

Tremujori i parë i vitit u karakterizua nga 
pakësimi i monedhës në qarkullim, si pasojë e 
arkëtimeve të larta në muajt janar, shkurt dhe 
mars. Në gjysmën e dytë të vitit dhe, veçanërisht, 
në muajt korrik, gusht, nëntor e dhjetor, u 
evidentua shtim i monedhës në qarkullim. Shtimi 
i monedhës në qarkullim erdhi si rrjedhojë e 
rritjes së pagesave kryesisht nga shpenzimet 
buxhetore, si dhe nga ndërhyrjet e Bankës së 
Shqipërisë në tregun valutor.

Në kuadrin e programit për reduktimin e 
cash-it në ekonomi, vëmendje i është kushtuar 
furnizimit të bankave me kartëmonedha për 
plotësimin e kërkesave të klientëve të tyre për 
tërheqjen e parave me sisteme automatike 
(ATM). Struktura e kartëmonedhave dhe të 
monedhave në qarkullim ka qenë përgjithësisht 
sipas parashikimit. Bankat e nivelit të dytë janë 
furnizuar me fonde, duke mbajtur parasysh 
si strukturën e parasë në qarkullim ashtu dhe 
kërkesën e tyre.

Përsa i përket përpunimit të fondeve, fondet 
e dërguara nga bankat e nivelit të dytë në 
arkat e Bankës së Shqipërisë, përpunohen me 
makina sortimi të teknologjisë së lartë, të cilat 
mundësojnë saktësi në numërim, në kontroll 
dhe në seleksionimin e kartëmonedhave të 
dëmtuara dhe të falsifikuara. Ato sigurojnë 
që kartëmonedhat që hidhen në qarkullim të 
jenë në përputhje me aktet rregullative, për 
ruajtjen e autenticitetit të monedhës shqiptare. 
Në të njëjtën kohë, rezervat monetare, janë 
të mjaftueshme për të plotësuar kërkesat e 
ekonomisë, për kartëmonedhë e monedhë, në 
përputhje me strategjinë afatmesme të Bankës 
së Shqipërisë.
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Gjithashtu, vëmendje i është kushtuar mbrojtjes së kartëmonedhës shqiptare 

nga falsifikimi. Historikisht, ashtu sikurse dhe në vitin 2004, kartëmonedhat e 
falsifikuara janë të papërfillshme në tërësinë e kartëmonedhave në qarkullim. 
Që nga viti 1992, kartëmonedhat e falsifikuara, përfaqësojnë rreth 0,012 
për qind të numrit të kartëmonedhave në qarkullim me kurs ligjor. Gjatë 
këtij viti, nga sistemi bankar u konstatuan gjithsej 973 copë kartëmonedha të 
falsifikuara. Shpërndarja e tyre sipas prerjeve është si më poshtë:

V.3.1 NUMIZMATIKA

Banka e Shqipërisë, në vijim të praktikave të shtypjes së monedhave metalike 
për qëllime numizmatike, gjatë vitit 2004 realizoi në monedha metalike dy 

tematika, atë të antikitetit shqiptar dhe objekte 
të trashëgimisë kulturore (kostumet popullore në 
Shqipëri), pa kurs ligjor.

Tematikat u trajtuan në monedhat me prerje 
50 lekë, me synim krijimin e një vijimësie në 
madhësinë e monedhave dhe në përbërjen e tyre. 

Nga tematika e antikitetit shqiptar, në këtë 
vit u zgjodh të paraqitet në monedhë mozaiku  
“Bukuroshja e Durrësit”, si një objekt kulturor e 
historik i periudhës së shekullit IV, para Krishtit. 
Ky mozaik, i cili u zbulua në vitin 1916, është 
një punim me gurë natyralë. Bukuroshja në 
të përfaqëson hyjneshën “Eulithea”. Mozaiku 
ndodhet në Muzeun Historik Kombëtar.

Monedha tjetër me tematikë “Objekte të 
trashëgimisë kulturore” u zgjodh me synim 
pasqyrimin e traditës shqiptare në këtë fushë. 

Nga kjo tematikë, në monedhë, paraqitet 
kostumi tipik tradicional shqiptar, një fustanellë 
për burra, e përftuar nga një gravurë historike 
e shekullit XIX, periudhë në të cilën ky kostum 
përdorej në të gjitha trevat e Shqipërisë, në veri 
dhe në jug. Pas viteve 30, ky kostum vazhdon të 
përdoret në jug të Shqipërisë. 

Gjithashtu, është zgjedhur edhe një element 
figurativ “pushka e gjatë shqiptare”, e gjetur me 
këtë emërtim në dokumentet historike të shekullit 
XVIII.

Tabelë V.3. Pesha e 
kartëmonedhave të 

falsifikuara sipas prerjeve 
(në përqindje).
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Gjatë këtij viti u realizua popullimi i faqes së Bankës së Shqipërisë në 
internet, për fushën e numizmatikës. Në të, janë paraqitur pjesa më e madhe 
e monedhave metalike dhe e kartëmonedhave shqiptare në vite. Gjithashtu, 
në këtë faqe, lexuesit i ofrohet edhe mundësia e gjetjes së informacionit, 
lidhur me to. Gjatë vitit 2004, faqja e Bankës së Shqipërisë me emërtimin 
“Paraja”, renditet ndër site-et, më të vizituara të saj.

V.4 ZHVILLIME NË FUNKSIONIN E KONTROLLIT TË 
BRENDSHËM.

Departamenti i Kontrollit ushtron detyrat e tij sipas kërkesave të nenit 54 të 
ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”.

Edhe gjatë vitit 2004, auditi ka vlerësuar zbatimin e ligjeve dhe të rregulloreve 
në strukturat e Bankës së Shqipërisë, kjo mbi bazën e metodave bashkëkohore 
që ndiqen edhe nga bankat e tjera qendrore. Krahas anëtarësimit në Institutin 
e Auditorëve të Brendshëm (IIA në SHBA), nga ana e bankës u mundësua edhe 
blerja e një programi të veçantë (ACL) në ndihmë të Departamentit të Kontrollit, 
për të realizuar auditime sa më pranë standardeve ndërkombëtare.

Gjatë këij viti janë realizuar 48 audite e kontrolle, me një mesatare mujore 
të auditeve prej 4 në muaj. Në zbatim të programit vjetor kanë qenë 43 audite 
dhe vetëm 5 ishin procedura të veçanta, të realizuara sipas sugjerimeve dhe 
kërkesave të administratorëve të Bankës së Shqipërisë. Karakteristikë vazhdon 
të mbetet zgjerimi i fushës ku kryhen auditet, sidomos në ato të vlerësimeve 
për sistemet të tyre të kontrollit të brendshëm në sistemet e reja të teknologjisë 
së informacionit, që janë instaluar e po instalohen aktualisht në institucion.

Në auditet dhe kontrollet e ushtruara nga inspektorët e kontrollit, krahas 
mospërputhjeve të konstatuara e rekomandimeve përkatëse për to, janë dhënë 
vazhdimisht rekomandime për plotësime ose përmirësime të rregulloreve, 
procedurave të ndjekura e manualeve të punës. Të gjitha rekomandimet e 
dhëna kanë pasur synim zbatimin korrekt të ligjeve, të akteve nënligjore, 
vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës e rregullave të tjera të vendosura, duke 
synuar kështu forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe duke 
kontribuar në këtë mënyrë në rritjen e rolit parandalues të kontrollit. Nga 
auditet e kontrollet e realizuara në vitin 2004, janë konstatuar 2 raste me dëm 
ekonomik dhe janë arkëtuar shumat përkatëse nga personat përgjegjës dhe 
gjithashtu, është propozuar marrja e masave administrative për tre persona.
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KAPITULLI VI. PASQYRAT FINANCIARE TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË

RAPORTI I AUDITORËVE TË PAVARUR

Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë:

Ne kemi audituar bilancet e bashkëngjitura të Bankës së Shqipërisë (“Banka”) në 
datën 31 dhjetor 2004 dhe 2003, si dhe pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, 
pasqyrën e ndryshimeve të kapitalit të vet dhe rezervave, dhe pasqyrën e fluksit të 
parasë për vitet ushtrimorë të mbyllur në këto data. Drejtimi i Bankës është përgjegjës 
për përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare. Përgjegjësia jonë është të japim një 
opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në auditimet e kryera nga ana jonë.

Ne i kryem auditimet tona në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. 
Këto standarde kërkojnë që ne të planifikojmë dhe të zbatojmë procedurat e auditimit 
për të dhënë një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare janë pa gabime 
materiale. Një audit përfshin ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve 
që mbështesin shifrat dhe informacionet e tjera të pasqyrave financiare. Auditimi, 
gjithashtu, përfshin vlerësimin e parimeve kontabël të përdorura dhe të parashikimeve 
kryesore të bëra nga Drejtimi, si dhe jep një vlerësim të përgjithshëm mbi paraqitjen 
e pasqyrave financiare. Ne besojmë se auditimet e kryera nga ne sigurojnë një bazë 
të arsyeshme për opinionin e dhënë.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha 
aspektet materiale, pozicionin financiar të Bankës në datat 31 dhjetor 2004 dhe 2003 
dhe rezultatet e aktiviteteve të saj, ndryshimeve në kapitalin e vet dhe rezervave dhe 
fluksit të parasë për vitet ushtrimorë të mbyllur në këto data, në përputhje me politikat 
kontabël të përshtatura nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, të paraqitura 
në notën 2 të pasqyrave financiare.

Tiranë, Shqipëri
12 mars 2005 
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* Shënimet  mbi pasqyrat financiare nga faqja 119 deri në faqen 139 janë pjesë përbërëse e 
këtyre pasqyrave financiare.
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VI.1. INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Banka e Shqipërisë (“Banka”) është Banka Qendrore e Republikës së 
Shqipërisë, që ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me ligjin nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” dhe në zbatim të këtij ligji detyrat 
kryesore të Bankës së Shqipërisë janë si vijon:

• arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve;
• nxitja dhe mbështetja e zhvillimit të një regjimi të këmbimeve valutore;
• administrimi i  parasë në qarkullim;
• administrimi i normave të interesit;
• hartimi, miratimi dhe zbatimi i politikës monetare të Republikës së 

Shqipërisë;
• mbikëqyrja e aktiviteteve të bankave të nivelit të dytë përfshirë dhënien 

e licencave të të gjitha bankave;
• dhënia e licencave për ushtrimin e aktivitetit brenda territorit të 

Republikës së Shqipërisë të institucioneve bankare ndërkombëtare.

Banka i nënshtrohet ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Republikës së 
Shqipërisë dhe ligjit “Për  Bankën e Shqipërisë”.

VI.2. PËRMBLEDHJE E DISA PARIMEVE TË RËNDËSISHME 
KONTABËL

(a) Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje ligjin shqiptar “Mbi 
kontabilitetin” dhe në përputhje me parimet kontabël të përshtatura nga Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Kjo politikë kontabile është gjerësisht në 
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (“SNRF) të 
miratuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (“BSNK”), 
me përjashtim të disa standardeve si SNK 16, SNK 21 dhe SNK 27. Këto 
standarde dhe interpretime njiheshin më parë si Standardet Ndërkombëtare 
të Kontabilitetit (“SNK”). Sipas bazës rregullative  vendase, SNRF përdoren 
në përgatitjen e pasqyrave financiare të bashkëngjitura, deri në fazën ku nuk 
bien në kundërshtim me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, me ligjin shqiptar  
“Mbi kontabilitetin” apo  me rregullore të tjera vendase.

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga Banka në pasqyrat 
financiare janë përshkruar shkurtimisht si më poshtë:

Pasqyrat financiare të paraqitura përfshijnë llogaritë e Bankës, përgatitur mbi 
bazën e kostos historike të kontabilitetit, përshtatur për të përfshirë rivlerësimin e 
portofolit të letrave me vlerë, të valutave të huaja, të arit, të ndërtesës qendrore, 
si dhe të aktiveve dhe detyrimeve të tjera financiare të mbajtura për shitje.

Pasqyrat financiare paraqiten në monedhën vendase të Republikës së 
Shqipërisë, Lek Shqiptar (“Lekë”).
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Banka kontrollon aktivitetin e Shtypshkronjës, një njësi biznesi e cila merret 
me shtypshkrimin e materialeve të qeverisë që përmbajnë elemente të sigurisë 
së lartë, si dhe të publikimeve të Bankës së Shqipërisë. 

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 28, datë 1 prill 
2003, vendosi që: “Shtypshkronja të mbetet përkohësisht në varësi administrative 
të Bankës së Shqipërisë, si pjesë e veçantë e strukturës organizative të saj, si dhe 
të merren masat e nevojshme që brenda vitit 2005, Shtypshkronja të shkëputet 
nga Banka e Shqipërisë”. (Për vitin 2004 aktiviteti financiar i Shtypshkronjës 
nuk është konsoliduar me atë të Bankës, për faktin se Shtypshkronja nuk ka 
kryer rivlerësimin e mjeteve financiare dhe të ndërtesave të saj konform me 
rivlerësimin e mjeteve financiare dhe të ndërtesave të Bankës.) 

Pozicioni financiar i Shtypshkronjës, më 31 dhjetor 2004, është i pasqyruar 
në notën 25 të këtyre pasqyrave financiare.

(b) Shmangie nga Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

Standardet më të rëndësishme që nuk kanë gjetur zbatim gjatë vitit 2004, 
mund të përmblidhen sa më poshtë: 

-   SNK 16:  “Pasuria, toka dhe pajisjet”.

Metodologjia e zbatuar për rivlerësimin e ndërtesës qendrore, siç është detajuar 
në shënimin 10, nuk është në përputhje me kërkesat e SNK 16 mbi pasurinë, 
tokën dhe pajisjet në faktin se rivlerësimi nuk u krye nga vlerësues të pavarur 
profesionalisht të kualifikuar, flukset e ardhshme të parasë nuk u skontuan dhe 
nuk u rivlerësuan të gjitha njësitë përbërëse të kategorisë së ndërtesave.

-  SNK 21:  “Efektet e ndryshimit të kursit të këmbimit”.

Ligji “Për Bankën e Shqipërisë” kërkon njohjen e fitimit/humbjes së realizuar 
nga rivlerësimi i kursit të këmbimit në bilanc në llogarinë “Kapitali dhe rezervat” 
dhe jo si e ardhur/shpenzim për periudhën në të cilën rivlerësimi ka ndodhur.    

-  SNK 19:  “Përfitimet e punonjësve” dhe SNK 26 “Kontabiliteti dhe 
raportimi i Fondit të Pensionit”.

Pasqyrimi dhe Kontabiliteti i Fondit të Pensionit nuk është bërë në përputhje 
me SNK 19 dhe 26. Detyrimi ndaj Fondit të Pensionit është shprehur si vlerë 
neto, por përllogaritja e këtij detyrimi nuk i është përmbajtur specifikimeve të 
standardit, për shkak se nuk është bërë asnjë vlerësim aktuarial.

-   SNK 27:  “Pasqyrat financiare të konsoliduara dhe kontabiliteti i investimit 
në filiale”.

Në pasqyrat financiare të Bankës nuk është bërë konsolidimi i raporteve 
financiare në lidhje me aktivitetin e Shtypshkronjës, njësi që administrohet 
nga Banka, siç sqarohet në pikën (a).
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(c) Interesa dhe komisione

Në përgatitjen e pasqyrave financiare të ardhurat dhe shpenzimet nga 
interesa njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të ardhurat 
dhe shpenzimet për interesa përfshijnë edhe amortizimin e çdo primi apo 
skontoje për instrumentet financiare fitimprurëse, të llogaritur në bazë të 
normave efektive të interesit. Të ardhurat nga komisione regjistrohen kur të 
ardhurat janë marrë. Shpenzimet e komisionit regjistrohen kur shpenzimet 
janë paguar.

(d) Konvertimi i valutave të huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në Lekë, me kursin zyrtar të 
këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit.

Aktivet dhe pasivet në monedhë të huaj konvertohen në Lekë, me kursin 
zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e bilancit. Fitimi ose humbja e 
parealizuar nga konvertimi i kurseve të këmbimit njihen në llogarinë “Rezerva 
të rivlerësimit”.

Kurset zyrtare të këmbimit të përdorura nga Banka (njësi e monedhës së 
huaj përkatëse e shprehur në Lekë) për monedhat e huaja më kryesore, më 
31 dhjetor 2004 dhe 2003 paraqiten si më poshtë:

Të ardhurat dhe shpenzimet në valutë për vitin, konvertohen me kursin 
mesatar të fund vitit të Bankës së Shqipërisë.

(e) Investimet

Investimet janë të kategorizuara në portofole në përputhje me strategjinë 
e Bankës mbi administrimin e rezervës valutore si dhe të administrimit të 
likuiditetit. Këto investime klasifikohen si:

• të mbajtura deri në maturim;
• të disponueshme për shitje.

Të gjitha investimet shprehen fillimisht me kosto, që konsiderohet çmimi i 
blerjes përfshirë shpenzimet e lidhura me blerjen e investimit. 
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Letra me vlerë të mbajtura deri në maturim.

Letrat me vlerë të mbajtura deri në maturim janë instrumente financiare të 
cilat mbartin pagesa fikse ose të përcaktuara dhe me maturime fikse për të 
cilat Banka ka qëllimin pozitiv dhe mundësinë për t’i mbajtur deri në maturim. 
Letrat me vlerë të mbajtura deri në maturim njihen duke u bazuar në datën 
e tregtimit dhe fillimisht regjistrohen me kosto. Në datat e mëpasshme të 
raportimit ato janë të mbartura me vlerën e amortizuar, duke zbritur humbjen 
nga rënia në vlerë që njihet për të reflektuar shumat e humbura. 

Letra me vlerë të disponueshme për shitje.

Pjesa tjetër e portofolit në letrat me vlerë, që nuk plotëson kriteret e klasës 
së parë, kategorizohet si e disponueshme për shitje. Pas njohjes së parë, këto 
letra me vlerë klasifikohen si të disponueshme për shitje dhe rivlerësohen 
me vlerën reale. Ndryshimet në vlerën reale pasqyrohen si një komponent 
i veçantë i kapitalit në “Rezerva të rivlerësimit të letrave me vlerë” derisa 
investimi shitet, arkëtohet ose nuk zotërohet më. 

Vlera reale.

Për letrat me vlerë që tregtohen në tregje financiare të organizuara, vlera 
reale përcaktohet duke iu referuar çmimeve të kuotuara në bursë në momentin 
e mbylljes së aktivitetit të biznesit në datën e bilancit. Për  letrat me vlerë, për 
të cilat nuk ekziston një çmim i kuotuar në bursë, një vlerësim i arsyeshëm i 
vlerës reale përcaktohet duke iu referuar vlerës aktuale të tregut të një letre 
tjetër me vlerë, e cila është e përafërt në natyrë. 

Rënia në vlerë dhe paarkëtueshmëria e aktiveve financiare.

Në çdo datë bilanci bëhet një vlerësim për të përcaktuar nëse ekziston një 
provë objektive që një aktiv financiar ose një grup aktivesh financiare mund 
të ketë pësuar rënie në vlerë. 

Në qoftë se një evidencë e tillë ekziston, shuma që vlerësohet të merret nga 
ai aktiv dhe ndonjë humbje nga rënia në vlerë përcaktohen, bazuar në vlerën 
neto aktuale të fluksit të ardhshëm të parasë që pritet të merret, dhe njihet si 
diferencë midis shumës që vlerësohet të merret dhe vlerës së mbartur si më 
poshtë:

• për aktivet financiare të regjistruara me kosto të amortizuar – vlera e 
mbartur e aktivit ulet deri në shumën që vlerësohet të merret në mënyrë 
direkte ose nëpërmjet përdorimit të një llogarie provigjoni dhe shuma e 
humbjes përfshihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve; dhe

• për aktivet financiare të regjistruara me vlerë reale – në qoftë se 
humbja është kaluar direkt në kapital si rezultat i uljes së vlerës së 
aktivit në shumën që vlerësohet të merret prej tij, humbja neto e 
akumuluar e kaluar në kapital transferohet në pasqyrën e të ardhurave 
dhe shpenzimeve.
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(f) Marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshje riblerjeje e anasjelltë 

Letrat me vlerë blerë nën marrëveshje për t’i rishitur (marrëveshje riblerjeje e 
anasjelltë) dhe letrat me vlerë shitur nën marrëveshje për t’i riblerë (marrëveshjet 
e riblerjes), janë trajtuar përgjithësisht si instrumente të tregut të hapur për 
injektimin apo tërheqjen e likuiditetit. Këto transaksione janë të kolateralizuara 
dhe regjistrohen me shumën e parave të dhëna  në advancë apo të marra, 
plus interesin e përllogaritur. Marrëveshjet e riblerjes regjistrohen në bilanc 
në zërin “Detyrime ndaj bankave vendase për marrëveshjet e riblerjes”. Në 
bazë të rregullores së Bankës mbi marrëveshjet e riblerjes, Banka nuk vendos 
letra me vlerë si kolateral për këto detyrime. Interesi i fituar mbi marrëveshjet 
e anasjellta të riblerjes dhe interesi i pësuar mbi marrëveshjet e riblerjes, 
njihen si të ardhura ose shpenzime nga interesi gjatë jetëgjatësisë së çdo 
marrëveshjeje, duke përdorur normën bazë të interesit të shpallur me vendim 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës.

(g) Aktive të qëndrueshme

Aktivet e qëndrueshme shprehen me koston historike zvogëluar me 
amortizimin e akumuluar me përjashtim të ndërtesës qendrore të Bankës, e 
cila është vlerësuar më 29 mars 2000 (Shënimi 10). Në qoftë se vlera e tregut 
e një aktivi të qëndrueshëm është më e vogël sesa vlera kontabël, për  shkak të 
rrethanave të konsideruara jo të përkohshme, aktivi zvogëlohet deri në vlerën 
e tregut. Fitimet ose humbjet nga heqja (shitjet ose nxjerrjet jashtë përdorimit) 
e aktiveve të qëndrueshme regjistrohen në llogarinë humbje-fitim të vitit në të 
cilin aktivi është hequr. Amortizimi llogaritet mbi të gjitha aktivet fikse bazuar 
në koston historike. Amortizimi vjetor llogaritet me metodën lineare duke 
përdorur normat specifike të amortizimit për çdo aktiv të amortizueshëm, 
bazuar në jetëgjatësinë e vlerësuar të aktivit. Jetëgjatësia e zbatuar në vitin 
2004 është e njëjtë me atë të vitit 2003:

 (h) Kosto të shtypjes dhe të prerjes së parasë

Kostot e printimit të kartëmonedhave dhe të prerjes së monedhave 
kapitalizohen si aktive fikse të patrupëzuara dhe amortizohen respektivisht me 
2.5 vjet dhe 10 vjet.

(i) Tatimi dhe shpërndarja e fitimit 

Banka është e përjashtuar nga tatimi mbi fitimin në bazë të ligjit “Për Bankën 
e Shqipërisë” dhe kërkohet me ligj që 100 për qind e fitimit të kalojë direkt 
në buxhetin e Shtetit, pas plotësimit të niveleve të fondeve rezervë të kërkuara 
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 
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(j) Rezerva ligjore

Në përputhje me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, Banka ka krijuar një 
rezervë ligjore në të cilën, 25 për qind e fitimit neto të vitit, transferohet derisa 
shuma e rezervës arrin 500 për qind të kapitalit themeltar. 

(k) Përdorimi i parashikimeve

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtimi i Bankës që të bëjë 
parashikime dhe supozime, që ndikojnë shumat e raportuara të aktiveve dhe 
detyrimeve dhe paraqitjen e aktiveve dhe detyrimeve, llogaritur në datën e 
përgatitjes së pasqyrave financiare dhe shumat e raportuara të të ardhurave 
dhe shpenzimeve gjatë periudhave të raportuara. Ky parashikim bëhet sepse 
rezultatet faktike mund të ndryshojnë nga ato të parashikuara.

(l) Aktive të administruara

Më 31 dhjetor 2004, Banka mbante në kujdestari bono thesari afatshkurtra, 
me vlerë nominale 298,488 milionë lekë, të emetuara nga Ministria e 
Financave, si edhe ar dhe metale të tjera të çmuara në emër të Qeverisë me 
vlerë tregu 3,577 milionë lekë. Meqë Banka luan rolin e një kujdestari për 
këto aktive, ajo nuk mbart asnjë lloj rreziku krediti. 

Më 31 dhjetor 2004 vlera e arit në emër të Qeverisë përbëhet si më 
poshtë:

Interesat e marrë nga depozitimi i rezervave të arit të Qeverisë njihen si të 
ardhura nga interesat për Qeverinë duke rritur detyrimin ndaj tyre. Për vitin 
2004 interesat e marrë janë rreth 6 onz. Ndryshimi i këtyre rezervave prej 
335 milionë lekësh, rezulton nga luhatja e kurseve të këmbimit  (shënimi 2, 
pika d).

 
Llogaritë në ar të Qeverisë si dhe interesat përkatës janë përjashtuar nga 

pasqyrat financiare të Bankës.

(m) Grante

Grantet regjistohen fillimisht në bilanc me shumën e marrë. Grantet që 
lidhen me zëra të shpenzimeve të kryera merren si të ardhuara në periudhën e 
lidhur me shpenzimin. Grantet që lidhen me blerjen e pasurive të patundshme, 
të pajisjeve dhe të programeve kompjuterike merren si të ardhura gjatë jetës 
së aktivit përkatës me një shumë që i korrespondon shumës së amortizimit të 
atij aktivi. 
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(n)  Krahasueshmëria 

Disa shuma në pasqyrat financiare të vitit të mëparshëm janë riklasifikuar 
që t’i përshtaten prezantimit të vitit aktual.

VI.3. ARI DHE METALE TË ÇMUARA

Më 31 dhjetor 2004, vlera e arit të vendosur në depozita, pronë e bankës 
ishte 540 milionë lekë (2003 - 593 milionë lekë) e cila përbëhet prej 13.322 
onz në shufra prej ari (2003-13.322 onz ar).

Ari është vlerësuar me kursin e këmbimit fiks të Londrës në datën e bolancit. 
Diferenca prej 56 milion lekë (2003-32 milionë lekë) rezultojnë nga rivlerësimi 
i arit janë regjistruarnë rezervën e rivlerësimit. Më 31 dhjetor 2004, një onz ar 
u vlerësua me 438 usd (2003- 417.25 usd).

Ari dhe metale të tjera të çmuara të përfshira në aktive vendase përfshin 
gjendjen e platinit dhe të argjendit në kasafortë, të vlerësuara me kursin e 
këmbimit fiks të Londrës në datën e bolancit, me një shumë totale prej 36 
milionë lekësh më 31 dhjetor 2004 (2003 – 39 milionë lekë) si edhe ar I 
pastandardizuar në 4 milionë lekë (2003 – 4 milionë lekë).

Ari është vlerësuar me kursin e këmbimit fiks të Londrës në datën e bilancit. 
Diferencat që rezultojnë nga rivlerësimi i arit prej 56 milionë lekësh janë regjistruar 
në rezervën e rivlerësimit të valutave të huaja dhe arit  (shënimi  2, pika d).

VI.4. DEPOZITA TEK FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR

Kuotat tek Fondi Monetar Ndërkombëtar (“FMN”) rezultojnë prej anëtarësisë 
së Republikës së Shqipërisë në FMN dhe kjo shumë është e garantuar me 
një notë premtimi të emetuar nga qeveria. Ndryshimi në kuotë rezulton nga 
rivlerësimi vjetor i kuotizacionit në monedhën vendase. 

Depozitat në sdr janë të përafërta me kuotën e anëtarësisë së Republikës 
së Shqipërisë paguar FMN në sdr dhe në lekë, e cila ka si kundërparti huatë 
e dhëna për Republikën e Shqipërisë siç paraqitet në shënimin 11. 

Depozitat në sdr kanë një interes, i cili është i përcaktuar në bazë javore. 
Norma e interesit më 31 dhjetor, 2004 ishte 2.22 për qind (2003 – 1.57 për 
qind).
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VI.5. DEPOZITA NË BANKAT E HUAJA

Depozitat me afat të shkurtër janë në euro dhe maturohen në janar të vitit 
2005 me normë interesi prej 2.06 për qind (2003 - nga 0.93 për qind deri në 
3.63 për qind). Depozitat dhe llogaritë rrjedhëse në bankat e huaja janë në 
euro, usd dhe gbp, të cilat sipas çdo monedhe të huaj u përgjigjen gjendjeve 
të mëposhtme:

VI.6. LETRAT ME VLERË TË DISPONUESHME PËR SHITJE

Portofoli i letrave me vlerë të huaja i paraqitur në vlerë tregu është si më poshtë:

Portofoli i letrave me vlerë të huaja i paraqitur në vlerë tregu në valutë është 
si më poshtë:
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Notat e Qeverisë Amerikane janë të shprehura në usd dhe kanë kurse 

kuponash që variojnë nga 1.125 për qind në 5.75 për qind. Interesi paguhet 
në baza  gjashtëmujore dhe maturimet variojnë nga Janar i vitit 2005 në 
Nëntor të vitit 2009.Yield-i varion nga 1.05 për qind në 4.65 për qind (2003 
– 0.95 për qind  në 4.65 për qind ). 

Notat e Qeverisë Franceze janë të shprehura në euro me kurse kuponash 
nga 2.25 për qind në 7.5 për qind. Interesi është i pagueshëm në baza 
vjetore dhe maturimet variojnë nga Janar i vitit 2005  në Korrik të vitit 2009. 
Yield-i është nga 2.06 për qind në 4.21 për qind (2003 - nga 2.06 për qind 
në 4.53 për qind). 

Investimet afatmesme të Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare përbëhen 
nga letra me kupona fikse, të përcaktuara në euro dhe gbp me kurse që 
variojnë nga 3.15 për qind në 5.5 për qind. Interesi është i pagueshëm në 
baza vjetore për investimet në euro dhe gjashtëmujore për investimet në gbp, 
dhe maturimet variojnë midis Qershorit 2005 dhe Shtatorit të vitit 2009. 
Yield-i varion nga 2.47 për qind në 5.27 për qind  (2003 – 3.11 për qind në 
4.72 për qind).  

Notat e  agjencive amerikane janë të shprehura në usd, me kurse kuponi që 
variojnë midis 1.875 për qind dhe 3.875 për qind. Interesi është i pagueshëm 
në baza  gjashtëmujore dhe kufijtë e maturimit janë Janar 2005 dhe Shkurt 
2007. Yield-et variojnë nga 1.14 për qind në 2.44 për qind (2003 – 1.14 
për qind në 4.71 për qind). Bonot e thesarit të Qeverisë Franceze janë të 
shprehura në euro dhe maturohen në data të ndryshme midis Prillit dhe 
Shtatorit të vitit 2005. Ato janë blerë me yield-e që variojnë midis 2.11 për 
qind dhe 2.21 për qind (2003 – 1.86 për qind në 2.18 për qind). 

Investime me kurs fiks (FIX BIS) të emetuara nga Banka e Rregullimeve 
Ndërkombëtare janë të shprehura në usd, euro dhe gbp me yield-e nga 1.85 
për qind në 4.99 për qind, me kufij maturiteti nga Janari në Dhjetor të vitit 
2005  (2003 yield-e nga 1.02 për qind në 4.16 për qind).

VI.7. AKTIVE TË TJERA TË HUAJA

Më 31 dhjetor 2004 , aktive të tjera të huaja përbëhen nga arka në valutë 
me një vlerë 11 milionë lekë (2003 – 13 milionë lekë) si dhe nga kuotizacionet 
për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në institucionet ndërkombëtare. 
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VI.8. KREDI TRANZITE

Totali prej 277 milionë lekësh (2003 - 384 milionë lekë) përfaqëson 
kredi për sektorin e shërbimeve, akorduar Bankës Italo-Shqiptare, për t’iu 
shpërndarë huamarrësve, me qëllim të mbështetjes së programeve qeveritare 
(Shënimi 12). Të gjitha huatë janë të garantuara nga Qeveria.

VI.9. INVESTIME NË LETRA ME VLERË VENDASE

VI.9.1 LETRA ME VLERË TË DISPONUESHME PËR SHITJE

Më 31 dhjetor 2004 letrat me vlerë afatshkurtra në lekë përfaqësojne bono 
thesari zero kupon të qeverisë me afat maturimi 3 dhe 6 - mujore, të cilat 
maturohen në periudhën janar - qershor 2005. Yield-i i tyre në blerje varion 
nga 6.10 për qind deri në 8.10 për qind (2003 – 7.25 për qind në 12.95 
për qind).  

VI.9.2 LETRA ME VLERË TË MBAJTURA DERI NË MATURIM

Letrat me vlerë për kapitalizimin e Bankës Kombëtare Tregtare kanë të bëjnë 
me obligacione zero kupon, të cilat janë lëshuar nga qeveria për të zëvendësuar 
pjesëmarrjen në kapital në Bankën Kombëtare Tregtare. Letrat me vlerë fitojnë 
një interes prej 6 për qind në vit dhe maturohen në janar të vitit 2006. 

VI.10. AKTIVE TË TJERA VENDASE

Në 31 dhjetor 2004, kreditë e punonjësve përfshijnë provigjone 10 milionë 
lekë për çështje gjyqësore (14 milionë lekë në 31 dhjetor 2003). Në 31 
dhjetor 2004, banka përllogariti vlerën e regjistruar të kolateralit për kreditë 
afatgjata dhënë punonjësve të saj, në shumën 626 milionë lekë (537 milionë 
lekë për 31 dhjetor 2003).
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Totali neto i aktiveve të patrupëzuara përbëhet si më poshtë:

Kreditë e punonjësve përbëhen nga totali i kredive prej 623 milionë lekësh, 
si dhe provigjone të llogaritura për çështje në proces 10 milionë lekë.

Më 31 dhjetor 2004, Banka përllogarit vlerën e regjistruar të kolateralit për 
kreditë afatgjata dhënë punonjësve të bankës, në shumën 626 milionë lekë.
Vlera neto kontabël e aktiveve fikse për çdo kategori paraqitet si më poshtë:

Ndërtesa qendrore e Bankës, e përfshirë në kategorinë “Toka, ndërtesa dhe 
konstruksione të përgjithshme”, u rivlerësua në vitin 2000 në shumën 1,143 
milionë lekë, nga kosto historike plotësisht e amortizuar prej 7 milionë lekësh. 
Rivlerësimi u bë më 29 mars 2000, me datë efektive 1 janar 2000, nga një 
komision i brendshëm vlerësuesish. Vlerësimi nuk u bë mbi bazën e flukseve 
të ardhshme të parasë të skontuara, por bazuar mbi vlerën e përafërt të tregut 
të dhënie/marrje me qira të pronësisë së patundshme, me jetëgjatësi mbi 50 
vjet. Ndërtesat e tjera në pronësi të Bankës nuk u vlerësuan. Rivlerësimi prej 
1,143 milionë lekësh pasqyrohet tek rezerva e rivlerësimit dhe amortizohet 
çdo muaj në përputhje me normën e amortizimit përkatëse. Sipas ligjit shqiptar, 
titulli i pronësisë së ndërtesës së Bankës është i paqartësuar.  Banka është në proces 
për zgjidhjen e statutit të pronësisë  për objektet që administrohen prej saj.

VI.11. DETYRIME NDAJ FONDIT MONETAR NDËRKOMBËTAR
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Huatë (PRGF) janë të lidhura me kuotizacionin e Republikës së Shqipërisë 
në FMN dhe janë tërhequr në emër të qeverisë për reformat makroekonomike. 
Këto hua përbëhen nga këta tre komponentë:

Huaja fillestare e PRGF-së, e miratuar sipas marrëveshjes së datës 14 korrik 
1993, prej 42,360,000 sdr , duke u disbursuar 31,060,000 sdr, deri më 13 
korrik 1996. Gjendja e kësaj huaje më 31 dhjetor 2004 ishte 706,000 sdr, 
(duke rezultuar kësti i fundit i pagesës i cili duhet të shlyhet në qershor të vitit 
2005) dhe kjo hua shlyhet çdo gjashtë muaj me interes 0.5 për qind (2003 
– 4,377,000 sdr). 

Një hua shtesë nën këtë marrëveshje, e njohur si “Huaja e Uljes së 
Varfërisë dhe Zhvillimit” u miratua me marrëveshjen e datës 13 maj 1998 
prej 45,040,000 sdr , duke u disbursuar deri më 31 qershor 2001. Gjendja 
më 31 dhjetor 2004 ishte 41,728,200 sdr (2003 – 44,451,500 sdr). Kjo, 
gjithashtu, është një hua dhjetëvjeçare e kthyeshme deri në vitin 2011, në 10 
këste çdo gjashtë muaj duke filluar që nga viti 2004. Norma e interesit për t’u 
paguar pas periudhës pa interes është 0.5 për qind dhe është e pagueshme 
çdo gjashtë muaj. 

Huaja “Fasilitet për reduktimin e varfërisë dhe rritjen” për Shqipërinë 
u miratua me marrëveshjen e datës 21 qershor 2002 në shumën prej 
28,000,0000 sdr , për t’u disbursuar deri në 20 qershor 2005. Gjendja në 
fund të vitit 2004 është 20,000,000 sdr  (2003 - 12,000,0000 sdr)  me një 
interes vjetor prej 0.5 për qind, i pagueshëm çdo gjashtë muaj. Principali i 
huasë do të fillojë të shlyhet pas pesë vjet e gjysmë, brenda pesë vjetëve me 
dhjetë këste të barabarta.

VI.12. DETYRIME NDAJ INSTITUCIONEVE FINANCIARE 
JOVENDASE

Huaja dhënë për zhvillim nga Banka Evropiane e Investimeve prej 277 
milionë lekësh përbëhet nga 1 milion usd dhe 1.4 milionë euro. Interesi 
paguhet nga përfituesit e këtyre kredive tranzite (bankat dhe kompanitë 
vendase) drejtpërsëdrejti tek siguruesit e financimit. Huaja e Bankës së 
Greqisë (hua e Republikës Greke prej 8.8 milionë eurosh) është dhënë me 
qëllim të financimit të bilancit të pagesave të Republikës së Shqipërisë. Norma 
vjetore e interesit është 1.17 për qind dhe është e pagueshme çdo 6 muaj. 
Huaja maturohet në vitin 2018. Detyrimi ndaj Bankës Botërore përbëhet nga 
llogaritë e organizatave ndërkombëtare IBRD, IDA, MIGA pranë Bankës së 
Shqipërisë.
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VI.13. PARAJA NË QARKULLIM

Banka ka të drejtën ekskluzive të emetimit të monedhës kombëtare. Ky zë përfshin 
kartëmonedha dhe monedha vendase në qarkullim të emetuara nga Banka. Më 
31 dhjetor 2004, shuma e kartëmonedhave dhe e monedhave në qarkullim 
është si më poshtë:

VI.14. DETYRIME NDAJ BANKAVE VENDASE

Banka paguan interes mbi llogarinë e rezervave të detyruara. Interesi 
llogaritet si më poshtë:

• gjendjet në lekë: 70 për qind e yield-it të marrëveshjeve repo: 3.675 
për qind më 31 dhjetor 2004 (70 për qind e yield-it  të marrëveshjeve 
repo:  4.9 për qind më 31 dhjetor 2003);

• gjendjet në usd: 70 për qind e normës së usd libor njëmujore: 1.69 
për qind më 31 dhjetor 2004 (70 për qind e normës së usd libor 
njëmujore: 0.8 për qind më 31 dhjetor  2003);

• gjendjet në euro: 70 për qind e normës së euro libor njëmujore: 1.52 
për qind më 31 dhjetor 2004 (70 për qind e normës së euro libor 
njëmujore: 1.49  për qind më 31 dhjetor 2003).

Banka nuk paguan interes mbi llogaritë rrjedhëse të bankave të nivelit 
të dytë. Depozita të marra si garanci përfaqëson shumën e depozituar nga 
banka Dardania (1.1 milionë usd) në bazë të urdhërit të Bankës së Shqipërisë 
nr. 4045, datë 30.07.2004 “Për trajtimin e situatës në bankën Dardania dhe 
për garantimin e sigurtë të depozituesve të saj”.  Për këtë depozitë llogaritet 
interes sipas normave për marrëveshjet repo pranë Bankës së Rezervës 
Federale.  Depozitat me afat njëditor janë me normë interesi prej 2.25 për 
qind (3.5 për qind më 31 dhjetor 2003).
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VI.15. DETYRIMI NDAJ QEVERISË

Detyrimi ndaj qeverisë më 31 dhjetor 2004 dhe 31 dhjetor 2003 përfshin 
si më poshtë:

Fitimi për t’iu derdhur qeverisë lidhet me pjesën e mbetur të fitimit të vitit 
2004, i cili nuk i është shpërndarë qeverisë në fund të vitit bazuar në vendimin 
nr.6, datë 23 shkurt 2005, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së  Shqipërisë.

Depozita në emër të qeverisë përfshin llogarinë kryesore prej 3,181 milionë 
lekësh, si dhe fonde të donatorëve ndërkombëtarë të depozituara në Bankë 
për transferim të mëtejshëm në projektet e ndihmës në Shqipëri, prej 1,699 
milionë lekësh.

Zëri “Të tjera” përfaqëson fonde të marra nga Banka për një hua të dhënë 
qeverisë nga Banka Islamike e Zhvillimit prej 22 milionë lekësh.

VI.16. TË ARDHURA PËR T’U SHPËRNDARË

“Ndihma nga Banka Botërore” i referohet ndihmave të përfituara nga 
Banka gjatë viteve 2002-2004, respektivisht për blerjen e pajisjeve dhe 
të programeve kompjuterike për zbatimin e projektit ATM  “Administrimi i 
Kontabilitetit dhe Thesarit”  prej 157 milionë lekësh, si dhe projektit “Real 
Time Gross Settlements*” prej 68 milionë lekësh. “Të tjera”  prej 36 milionë 
lekësh përfaqëson vlerën e dy godinave dhuratë në qytetet Korçë dhe Berat. 

 
VI.17. DETYRIME TË TJERA VENDASE 

Skema e fondit të pensionit përbëhet nga kontributi i punonjësve në vlerën 
2 për qind të pagës së tyre bruto si dhe nga kontributi i punëdhënësit në 
vlerën 15 për qind mbi totalin e pagave.  
* RTGS - Sistemi i shlyerjes së pagesave në vlerë të madhe në kohë reale.
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Detyrimi ndaj planit të pensionit, neto për fundvitet 31 dhjetor 2004 dhe 

31 dhjetor 2003 përbëhet si më poshtë:

Në zërin “Të tjera”, përfshihen shpenzime të llogaritura prej 49 milionë lekësh 
(2003 - 7 milionë lekë) e cila lidhet me mirëmbajtjen e sistemit ATM, për riparime 
për makina sortimi, shërbime Rojteri, për informacione statistikore etj.). 

Gjithashtu, Banka është e përfshirë në një numër çështjesh gjyqësore dhe 
procedurash ligjore, të ngritura gjatë aktivitetit të zakonshëm të biznesit. 
Provigjoni prej 20 milionë lekësh, është krijuar për këto procese dhe është 
njohur për vitin që mbyllet, më 31 dhjetor 2004, përfshirë tek zëri “Të tjera të 
ardhura operative” (2003- zero).

VI.18. REZERVAT E RIVLERËSIMIT

Përbërësit e rezervës së rivlerësimit janë si më poshtë:

Gjatë vitit 2004, rezervat për rivlerësimin e valutave të huaja dhe arit janë 
ulur me një vlerë prej 8,333 milionë lekësh (2003 – 12,040 lekë) për shkak 
të luhatjeve në kursin e këmbimit të valutave gjatë vitit.

Në zbatim të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” (neni 64, pika b) dhe të ligjit 
nr. 9339, datë 21.12.2004 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2005” Ministria e 
Financave emetoi letra me vlerë të qeverisë për mbulimin e diferencave nga 
rivlerësimi i valutave për vitin 2003 prej 7,672 milionë lekësh. Këto letra me 
vlerë u emetuan në datë 01.02.2005, me afat maturimi gjashtëmujor dhe me 
të drejtë rinovimi, si dhe normë interesi të barabartë me yield-in measatar të 
ponderuar të ankandit të fundit të bonove të thesarit (aktualisht 7.10 për qind).
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VI.19. REZERVA TË TJERA

Përbërësit e rezervave të tjera janë si më poshtë:

Rezerva speciale për bilancin e pagesave ka të bëjë me grante të dhëna nga 
Komuniteti Evropian për Shqipërinë, si asistencë financiare për të mbështetur 
vendin në procesin e transformimit të ekonomisë në një ekonomi tregu. Këto 
grante i përkasin periudhës 1992 – 1993, në mbështetje të qëndrueshmërisë 
së bilancit të pagesave si dhe për të forcuar pozicionin e rezervave. Që nga 
viti 1996 kjo rezervë ka mbetur e pandryshueshme. Fondi i investimit përbëhet 
nga një fond i krijuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës, me qëllim blerjen 
e një godine të re për Bankën. “Rezerva të tjera” i referohet fondit rezervë të 
krijuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës, nga shpërndarja e fitimit gjatë viteve 
2002, 2003 dhe 2004. Për nevoja të Bankës nga fitimi i vitit 2004, bazuar në 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës, u kalua në rezervë 197 milionë lekë. 

VI.20. TË ARDHURA NGA INTERESAT DHE KOMISIONET 
(JOREZIDENTËT) 

VI.21. TË ARDHURA NGA INTERESAT DHE KOMISIONET 
(REZIDENTËT) 

VI.22. TË ARDHURA TË TJERA OPERATIVE, NETO
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VI.23. SHPENZIME TË PERSONELIT

Shpenzime të personelit përfshijnë pagat e personelit, shpenzimet sociale, 
kontributet për planin e pensionit dhe shpenzime të tjera.  Shpenzimet sociale 
përfaqësojnë kryesisht kontributin e detyrueshëm ndaj Fondit të Sigurimeve 
Shoqërore. 

Më 31 dhjetor 2004, Banka ka patur 323 punonjës (2003-304 punonjës). 

24. PARAJA DHE EKUIVALENTET E SAJ

25. SHTYPSHKRONJA

Siç është detajuar në shënimin 2(b), Banka kontrollon aktivitetin e 
Shtypshkronjës. Pozicioni financiar i Shtypshkronjës më 31 dhjetor 2004 dhe 
2003 paraqitet si më poshtë:

VI.26. ANGAZHIME DHE GARANCI

Në datën 10 nëntor 2004, Banka e Shqipërisë ka lëshuar një garanci 
në favor të bankës “Raiffeisen Sh.a”, që nënkupton angazhimin që Banka e 
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Shqipërisë ndërmerr për të garantuar shumën deri në 29 miliardë lekë bono 
thesari të Qeverisë Shqiptare në portofolin e bankës “Raiffeisen”. Çmimi i 
kësaj garancie është 0.2 për qind me baza vjetore dhe paguhet çdo tre-muaj. 
Kjo garanci maturohet në 10 nëntor 2005.   

VI.27. PALËT E LIDHURA

Palët konsiderohen si të lidhura në qoftë se njëra palë ka aftësinë të kontrollojë 
tjetrën apo të ushtrojë një influencë domethënëse mbi palën tjetër në marrjen 
e vendimeve financiare apo të tjera. Duke marrë në konsiderate cdo palë të 
lidhur të mundshme, vëmendje i kushtohet substancës së marrëdhenies dhe jo 
formës së mirefilltë ligjore. Banka e Shqipërisë nuk ka palë të lidhura përveçse 
marëdhënieve me drejtuesit dhe me anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës. Më 31 
dhjetor 2004 dhe 31 dhjetor 2003, transaksionet e realizuara me palët e 
lidhura përbëhen nga:

VI.28. ADMINISTRIMI I RREZIKUT

Rezerva valutore administrohet nga Banka e Shqipërisë dhe investimi i 
saj realizohet nga Departamenti i Operacioneve Monetare, i cili bazohet në 
rregulloren  “Mbi politikën e administrimit të rezerves valutore”, që miratohet 
nga Këshilli Mbikëqyrës. Rezerva valutore investohet në instrumente financiare 
afatshkurtra dhe letra me vlerë me të ardhura konstante, në përputhje me 
objektivat e përcaktuar në dokumentin e mësipërm për plotësimin e nevojave 
për likuiditete, për investimin në instrumente dhe institucione financiare me 
një shkallë të lartë besueshmërie dhe për plotësimin e këtyre objektivave me 
një kosto oportune sa më të ulët. 

Rreziku i likuiditetit

Politikat e monitorimit dhe të adresimit ndaj rrezikut të likuiditetit përcaktohen 
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës. Departamenti i Operacioneve Monetare 
të Bankës monitoron rrezikun e likuiditetit në mënyrë të vazhdueshme, duke 
analizuar treguesit e likuiditetit, boshllëqet dhe skenarët ekonomikë.
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Rezerva valutore është e organizuar në dy portofole, ku secili prej tyre 

funksionon sipas një objektivi të përcaktuar qartë. Ndërkohë që portofoli i 
investimit administrohet me qëllim realizimin e një kthimi të synuar, portofoli 
i likuiditetit shërben për t’iu përgjigjur nevojave për likuiditete. Njëkohësisht, 
instrumentet financiare, në të cilat investohet rezerva valutore janë mjaft likuide, 
pra vlera reale e tyre mund të konvertohet në para brenda një kohe të shkurtër.
Politikat e administrimit të likuiditetit vendosen për të siguruar që edhe në 
kushte të vështira, Banka të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet e saj.

Rreziku i kreditit

Departamenti i Operacioneve Monetare të Bankës, nën kontrollin e Këshillit 
Mbikëqyrës, është përgjegjës për përcaktimin e rrezikut të kreditit, që shoqëron 
operacionet e Bankës. Rreziku i kreditit zbutet nga ana e Bankës duke kryer 
transaksione të shumta me institucione qeveritare dhe ndërkombëtare. Kreditë 
për bankat vendase sigurohen nga bonot e thesarit të qeverisë.

Rreziku i çmimeve

Faktorët kyç të rrezikut të çmimeve që ndikojnë Bankën janë:

• rreziku i monedhave, i shoqëruar me ndryshime në vlerën e instrumenteve 
financiare për shkak të ndryshimeve në kurset e këmbimit; dhe

• rreziku i normave të interesit, i shoqëruar me ndryshime në vlerën 
e instrumenteve financiare për shkak të ndryshimeve në normat e 
interesave të tregut.

Ekspozimi i Bankës ndaj rrezikut të monedhave monitorohet vazhdimisht 
nga Departamenti i Operacioneve Monetare. Monedhat në përbërje të 
rezervës valutore dhe pesha që i është dhënë secilës prej tyre shërbejnë si një 
portofol benchmark i monedhave. Shmangiet e lejuara nga ky portofol janë, 
gjithashtu, të përcaktuara nga Këshilli Mbikëqyrës. 

Aktivet financiare, të mbajtura në monedhë të huaj janë paraqitur në secilin 
prej shënimeve korresponduese në pasqyrat financiare.

Rreziku i normave të interesit monitorohet nga Departamenti i Operacioneve 
Monetare të Bankës. Treguesi që përdoret për vlerësimin e këtij rreziku është 
kohëzgjatja e korrigjuar, e cila lejon të vlerësohet ndryshimi i vlerës së tregut të 
portofolit si rrjedhojë e luhatjes së normave të interesit. Banka e zbut këtë rrezik, 
duke mbajtur një tepricë të konsiderueshme të aktiveve interesprurëse mbi pasivet 
që paguajnë interes (siç detajohet në shënimin 28 më poshtë). Banka mban një 
portofol aktivesh dhe pasivesh financiare me interes, të tillë që e ardhura e gjeneruar 
nga interesi neto është në mënyrë të ndjeshme më e lartë se kërkesat operative, gjë 
që minimizon efektet e mundshme negative të ndryshimeve në normat e interesit. 
Normat e interesit që zbatohen mbi aktivet dhe detyrimet financiare paraqiten në 
çdo shënim korrespondues të pasqyrave financiare. Tabela e ndjeshmërisë ndaj 
normave të interesit bën një analizë të mjeteve dhe detyrimeve financiare të Bankës 
sipas termave përkatës të maturimit, bazuar në periudhën e mbetur të maturimit. 
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VI.28. NDJESHMËRIA E NORMAVE TË INTERESIT (ANALIZA E 
MATURITETIT TË MBETUR) - 31 DHJETOR 2004
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VI.28. NDJESHMËRIA E NORMAVE TË INTERESIT (ANALIZA E 
MATURITETIT TË MBETUR- RIKLASIFIKUAR) - 31 DHJETOR 2003

VI.29. POZICIONI NETO I MONEDHËS
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