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I nderuari zoti Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, 

I nderuari zoti President i Kosovës, 
 

Sektori financiar i Kosovës sërish ka arritur përparim të vërtetë në ofrimin e shërbimeve financiare, 

duke mbështetur në këtë mënyrë zhvillimin e vazhdueshëm ekonomik dhe shtytjen drejt 

ekonomisë së tregut.  Në vitin 2006, sikur në vitet paraprake, sektori financiar shënoi ngritje të 

cilësisë dhe vëllimit të ofertës drejt akterëve ekonomik, duke ngritur Kosovën në një nivel përkatës 

me vendet fqinje. Edhe pse zhvillimi ekonomik është i pamjaftueshëm  për të adresuar sfidat me të 

cilat Kosova po përballet, sektori financiar vë në dispozicion një ofertë themelore për mbështetje të 

projekteve të ekonomive familiare dhe kompanive. 

 

Në këtë vështrim, sektori financiar duhet të konsiderohet si një nga pasuritë e Kosovës.   

 

Pas një norme të ultë të rritjes së PBB-së në vitin 2005 (përfundimisht e vlerësuar si 0.3%), aktiviteti 

ekonomik u përmirësua në vitin 2006, me një rritje reale të PBB-së, aktualisht të vlerësuar në shkallë 

prej 3%. Natyrisht, niveli i rritjes ekonomike duhet të forcohet në mënyrë që të tejkaloj rritjen 

demografike dhe sfidat e vështira që Kosova ka përpara vetes; sidoqoftë, është pozitive që në vitin 

2006, përkundër ndikimit negativ të zvogëlimit të ndihmës nga ana e donatorëve dhe linjave 

kreditore investive të pashpenzuara nga buxheti i Kosovës, PBB-ja është rritur duke iu falenderuar 

kontributit të sektorit privat.  

 

Aktiviteti kreditor i bankave komerciale ishte akoma i lartë edhe në vitin 2006, kështuqe me rritjen 

gjithsej të kredive për 24% solli raportin e gjithsej kredive ndaj PBB-së në 27%, që është nivel shumë 

më i lartë se në shumë vende fqinje. Kërkesat për kredi shfaqin një lëvizje të vogël nga financimi 

për importe në drejtim të financimit për pajisje.   

 

Sidoqoftë, edhepse akoma kemi një ofertë të vogël për nevoja afatgjate dhe  një kosto relativisht të 

lartë të kredisë, duhet të theksohet se projektet e mira bankare si dhe iniciativat nga ndërmarrësit 

në sektorët me vlerë të shtuar, janë ende të pakta. Për më tepër, do të ishte iluzion të mbështetemi 

kryesisht në zgjidhjen e statusit të Kosovës për tërheqjen e investitorëve të huaj, dhe se në të njëjtën 

kohë duhet punuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe imazhit ndërkombëtar për Kosovën.      

Me fjalë të tjera, një ngritje e komponenteve të ndryshme të mjedisit të biznesit duhet të ecë në hap 

me efikasitetin e tërësishëm aktual të sistemit financiar.   

 

Me kapacitetet e një banke qendrore dhe autoriteti mbikëqyrës, AQBK-ja është e përcaktuar për të 

kontribuar pozitivisht në zhvillimin ekonomik, duke forcuar sektorin financiar dhe duke iu ofruar 

partnerëve të ndryshëm dhe publikut në përgjithësi shërbimet më të mira.  Rregullorja e lëshuar më 

24 gusht, 2006, i ka siguruar AQBK-së statusin e ri, duke i rritur kompetencat dhe duke krijuar 

shtegun për ndërrime institucionale. Rregullat prudenciale të aplikueshme në sektorin financiar  

janë ndryshuar me qëllim të ngritjes së kornizës rregullative dhe kalimit në mbikëqyrje të bazuar në 

rrezik.   

 

Nga ana praktike, AQBK-ja ka shfaqur gatishmërinë për të shfrytëzuar tërë suazat e autorizimeve 

të saja për të forcuar rregullativën dhe për të  avancuar praktikat profesionale dhe menaxheriale. 

Kjo ka çuar në atë që Bordi i AQBK-së, në mars të vitit 2006, të revokoj licencën e një banke 
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komerciale, e cila ende gjendet në procesin e likuidimit. Si rezultat i kompenzimit të shpejtë të 

depozitave të vogla, efektet e papritura nuk patën ndonjë peshë të madhe për sektorin bankar.    

 

Sa i përket fondeve pensionale, është realizuar një ristrukturim gjithëpërfshirës i institucioneve të 

specializuara, kryesisht në bashkëpunim të plotë me vetë institucionet, i cili do të sjellë mbylljen e 

gjashtë fondeve pensionale përbrenda këtyre institucioneve, ku shumica prej tyre duhet transferuar 

mjetet të siguruesit e përgjithshëm të pensioneve.    

 

Së fundi, AQBK –ja ka zhvilluar një çasje praktike ndaj investitorëve të huaj, në mënyrë që të sjellë 

akterë të fuqishëm dhe me përvojë, shumicën nga rajoni, për të investuar në sektorin financiar të 

Kosovës.  Në lidhje me këtë, kemi shembullin e një institucioni të madh bankar slloven, i cili bleu 

dy bankat më të mëdha me pronësi vendore, në çerekun e parë të vitit 2007.   

 

Sa u përket aktiviteteve bankare qendrore, AQBK-ja ka ndërmarrë një varg iniciativash për 

përmirësimin e shërbimeve të saj ndaj akterëve ekonomik dhe autoriteteve publike.  Në veçanti, 

është forcuar mëtutje funkcioni i analizave ekonomike dhe statistikave duke publikuar për herë të 

parë bilancin e pagesave si dhe studime tjera mbi sektorin financiar të Kosovës; regjistri i ri i 

krediteve është vënë në funkcionim të plotë; informatat mbi pagesat e realizuara nga AQBK-ja janë 

zgjeruar dhe i janë vënë në dispozicion Thesarit në kohë reale; është realizuar një riparim i 

tërësishëm i sigurisë së ndërtesës së AQBK-së.  

 

Ndërkombëtarisht, AQBK-ja tashmë ka arritur të përfshihet në organizatat dhe qarqet kryesore 

profesionale rajonale dhe ndërkombëtare.  Tutje, në kontekst të ndërrimeve institucionale në vend, 

të cilat priten në muajt e ardhshëm, AQBK-ja do t’ia kushtoj mjetet e saj integrimit të Kosovës me 

botën e jashtme, në veçanti në lëminë e njohjes reciproke të polisave të sigurimit, si dhe lidhjeve 

përkatëse me sistemet kryesore të pagesave.    

 

Ndryshimet e pritura në lidhje me statusin ndërkombëtar të Kosovës, duhet të merren si pasuri dhe 

si sfidë për sektorin financiar, si dhe për vetë AQBK-në.   Si pasuri, sepse integrimi rajonal mund të 

shpejtohet në të mirë të ekonomisë; si sfidë, sepse pavarësia dhe profesionalizmi i AQBK-së – të 

ndërtuara duke iu falenderuar ndihmës së madhe financiare dhe teknike të komunitetit 

ndërkombëtar – duhet jo vetëm mirëmbajtur por edhe forcuar mëtutje. Edhe njëherë, duhet 

theksuar se kompanitë e huaja dhe akterët financiar do të investojnë në Kosovë vetëm nëse mjedisi i 

biznesit vlerësohet si i sigurt dhe miqësor, dhe nëse mbikëqyrja financiare dhe aktivitetet bankare 

qendrore do të realizohen në mënyrë neutrale, të pavarur dhe profesionale. 

     

Në këtë kontekst, kam kënaqësinë, t’ua dorëzoj Raportin Vjetor 2006 të AQBK-së.  

  

 
Michel Svetchine 
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Më 31 dhjetor,  2006 Këshilli Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar i Kosovës përbëhej nga anëtarët 

e mëposhtëm:   

 

Këshilli Drejtues i AQBK-së: 
 

Z. Ajri Begu, Kryetar i Këshillit Drejtues të AQBK-së, 

Z. Michel Svetchine, Drejtor i Përgjithshëm i AQBK-së, 

Z. Gazmend Luboteni, Profesor, Fakulteti Ekonomik – Universiteti i Prishtinës 

Znj. Chiara Bronchi, Kryesuese e Zyrës për Çështje Fiskale – shtylla e BE e UNMIK-ut 

Mr. Lulzim Ismaili, Drejtor i Thesarit 

 

Komiteti i Auditimit të Këshillit Drejtues të AQBK-së  : 
 

Z. Gazmend Luboteni, Profesor, Fakulteti Ekonomik – Universiteti i   Prishtinës 

Znj. Chiara Bronchi, Kryetare e Zyrës për Çështje Fiskale – Shtylla BE e UNMIK-ut  

Z. Agron Dida, Inspektor Gjeneral 

 

Komiteti Ekzekutiv i AQBK-së: 
 

Z. Michel Svetchine, Drejtor i Përgjithshëm i AQBK-së   

Z. Hashim Rexhepi, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për Mbikëqyrjen e Sektorit Financiar  

Mr. Gani Gërguri, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për Sistemin e Pagesave   

Z. Agron Dida, Inspektor Gjeneral
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Struktura organizative e AQBK- së  (më 31 dhjetor 2006) 
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1. Përmbledhje ekzekutive 
 

Rregullorja e re e UNMIK-ut 2006/47 mbi Autoritetin Qendror Bankar të Kosovës (AQBK) paraqet 

objektivat parësore të AQBK-së:  Të kujdeset për mbarvajtjen, solventitetin dhe funksionimin efikas 

të sistemit financiar të bazuar në tregun stabil, duke inkurajuar daljen në treg të instrumenteve të 

sigurta financiare  dhe pa paragjykuar për këtë, të përkrah politikat e përgjithshme ekonomike në 

Kosovë për te kontribuar në një alokim efikas të resurseve në pajtim me parimet e një ekonomie të 

tregut të hapur. Një nga kompetencat kryesore të AQBK-së me rregulloren e re është të kryejë 

analiza të rregullta ekonomike dhe monetare të ekonomisë së Kosovës, t’i publikoj rezultatet dhe në 

bazë të tyre të dërgoj propozimet e saj në Administratën e Përkohshme të KB në Kosovë si dhe te 

Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes.  Kështu që , AQBK rregullisht botoj Raportin Vjetor të 

saj ku përshkruan zhvillimet në ekonominë e Kosovës me një fokus të veçantë në sektorin financiar, 

si dhe zhvillimet në ekonominë botërore dhe regjionale. Raporti Vjetor i AQBK gjithashtu trajton 

çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e brendshme në AQBK duke përfshirë edhe raportet e 

audituara financiare.    

 

Ekonomia globale gjatë vitit 2006 u karakterizua me një rritje të prodhimit për  5.1% si rezultat i 

rritjes së investimeve. Vendet të cilat ndikuan në këtë ngritje ishin SHBA, Japonia, Kina dhe India.  

Ekonomia globale gjatë vitit 2006 ka qenë subjekt i  presioneve inflatore si rrjedhojë e kërkesës në 

rritje për naftë nga njëra anë dhe në anën tjetër nga furnizimi i pamjaftueshëm me naftë që shkaktoi 

rritje të çmimit të naftës ndërkombëtarisht,  e po ashtu edhe rritjen e inflacionit.    

 

Vendet e Evropës Jug-Lindore (EJL) janë duke mbajtur hovin sa i përket rritjes ekonomike me një 

rritje mesatare të BPP prej 5.7%.  Kjo rritje ekonomike në këto vende është shtyrë kryesisht nga 

kërkesa vendore, mjedisi i favorshëm për investime dhe rritja e eksportit. Vendi i cili ka pasur 

realizimin më të mirë ekonomik ka qenë Rumania, Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia. 

Përkundër performancës së favorshme ekonomike, papunësia e lartë dhe disbalanci në sektorin e 

jashtëm janë brengosëse për vendet e Evropës Jug-Lindore.    

 

Ekonomia e Kosovës u rimëkëmb nga ngecja e vitit të kaluar, duke shënuar një rritje reale të BPP 

për 3.0% në vitin 2006.  Rritja e BPP u ndikua kryesisht nga investimet e sektorit privat të cilat 

kryesisht u mbështetën nga kreditë e sektorit bankar dhe investimet e huaja direkte.  Sidoqoftë, 

shkalla e lartë e papunësisë dhe deficiti i llogarisë rrjedhëse mbetet si preokupim i politikbërësve.    

Deficiti i llogarisë rrjedhëse vazhdon të jetë i financuar në rend të parë nga paratë e dërguara nga 

diaspora e Kosovës dhe donatorët.   

 

Pas deficiteve në 2004 dhe 2005, buxheti i konsoliduar i Kosovës në 2006 ka shënuar rekordin e 

bilancit pozitiv prej  3.4% të BPP nominale  (76.5 milion euro).  Bilanci pozitiv ka rezultuar nga 

teprica e të ardhurave vjetore mbi të ardhurat vjetore të buxhetuara në njërën anë, dhe në anën 

tjetër nga nën-shpenzimi substancial i kapitalit të buxhetuar që ka ndodhur kryesisht për shkak të 

zbatimit të joadekuat të procedurave buxhetore në disa agjenci shpenzuese.    

 

Në përgjithësi, niveli i çmimeve në Kosovë ka mbetur stabil. Shkalla e inflacionit në 2006 ka qenë 

0.7%, që është më e ultë se mesatarja e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Një nga arsyet e stabilitetit 

të çmimeve është përdorimi i valutës Euro.  Sidoqoftë, deri në një masë nivelet e çmimeve në 

Kosovë janë të ndikuara nga rritja e pranisë ndërkombëtare dhe ndihmës së donatorëve që ndikon 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 6 

çmimet në sektorin e tregtueshëm dhe atë jo të tregtueshëm. Si rrjedhojë, zvogëlimi i paraparë i 

pranisë ndërkombëtare do të ndikoj në nivelin e çmimeve në afat të mesëm.      

 

Gjatë vitit 2006, Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit (AKM) vazhdoi të realizon me vendosmëri 

privatizimin e Ndërmarrjeve në Pronësi Shoqërore  (NPSH).  Ky proces i privatizimit është iniciuar 

me qëllim që të rrisë vlerën dhe udhëheqjen e NPSH dhe NPP. 213 kompani janë tenderuar vitin e 

kaluar dhe nësë privatizohen me sukses, të ardhurat vjetore do të arrinë vlerën prej 154 milion 

Euro. Nëse marrim gjendjen e fund të vitit 2006, numri i tërësishëm i kompanive të privatizuara u 

ngrit në 216, kështu që të ardhurat nga privatizimi arritën shumën 275 milion.   

 

Sektori financiar në Kosovë ka mbetur stabil dhe profitabil në vitin 2006.  Struktura e sistemit 

financiar vazhdoi të jetë e dominuar nga bankat komerciale që në vitin 2006 përbëjnë 89% të totalit 

të mjeteve të sektorit financiar.  Sektori bankar i Kosovës   përbëhet nga  gjashtë banka me pronësi 

private të cilat operojnë nëpërmes 220 njësive bankare nëpër Kosovës. Sektori bankar i Kosovës ka 

shënuar një rritje të aktiviteteve dhe një rritje të besimit në tregun vendor gjatë vitit 2006, duke 

lansuar produkte të reja siç janë kreditë me afat deri në dhjet vite si dhe kredi me hipotekë.  Roli 

ndërmjetësues i bankave në Kosovë vazhdimisht po përmirësohet gjë që reflektohet me rritjen e 

kredive dhe depozitave. Kreditë në sektorin bankar janë rritur për 24% në 2006, duke arritur vlerën 

prej  636.6 milion euro, ose 26.1% të BPP. 

 

Duke pasur parasysh shërbimet financiare, AQBK ka vazhduar të furnizoj ekonominë e Kosovës 

me bankënota dhe monedha për të mundësuar transaksionet me para të gatshme. AQBK po ashtu 

ka vazhduar të ofroj mirëmbajtjen e llogarive dhe shërbimet e pagesave për entitetet siç janë 

Thesari, IPVQ, AKM si dhe për kompanitë e mëdha publike.   Në mënyrë që të ketë një sistem të 

sigurt dhe efikas të pagesave, AQBK ka vazhduar të menaxhoj dhe të operoj me Sistemin Ndër 

bankar të Pastrimit (SNP). Vëllimi dhe vlera e transaksioneve gjatë vitit 2006 ka vazhduar trendin e 

një ngritjeje të qëndrueshme.  

 

Po ashtu, projekti Kos-gjiro i lansuar në vitin 2005 vazhdon të lehtësoj pagesën e faturave nëpërmes 

standardizimit dhe automatizimit të një skeme efikase për të gjithë pjesëmarrësit e involvuar: 

AQBK-në, bankat komerciale, për faturuesit e mëdhenj dhe dërgesat e mëdha të parave.  Në pajtim 

me Rregulloren e AQBK-së dhe Politikën e Investimeve, menaxhimi i matur i rrezikut që vë   

sigurinë dhe likuiditetin para fitimit, ka vazhduar të udhëheq menaxhimin e mjeteve që është edhe 

një funksion tjetër i AQBK_së.    

 

Në fillim të vitit 2006, AQBK ka lansuar Regjistrin e Kredive të Kosovës  (RKK) në mënyrë që të 

lehtësoj këmbimin e informatave për kreditë në mes të institucioneve kredi-dhënëse.  RKK u 

siguron institucioneve kredi-dhënëse informata për huamarrësit potencial.   Ky avancim i procesit 

për këmbim të informative duhet të siguroj informata më të shpejta dhe më të sakta mbi plotësimin 

e kushteve nga huamarrësit potencial duke përmirësuar në këtë mënyrë qasjen në kredi si dhe 

marrjen e vendimeve të duhura për huadhënie.   

 

Mbikëqyrja si dhe menaxhimi rregullator i institucioneve financiare që do të siguronte një sistem 

financiar të shëndoshë, të arritshëm dhe konkurrues, është një nga përgjegjësitë kyçe të AQBK-së. 

Objektivat kryesore të mbikëqyrjes bankare janë mbrojtja e fondeve të depozituesve dhe 

mirëmbajtja e sistemit stabil financiar. Në ndërlidhje me këtë, AQBK-ja ka revokuar licencën e 
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bankës Kreditore të Prishtinës (BKP) pasi që është konstatuar se BKP më nuk i përmbush 

standardet e solvencës së domosdoshme dhe likuiditetit për mbrojtjen e depozituesve. Procedura e 

likuidimit të BKP është duke vazhduar. Të gjithë depozituesit kanë marrë një kompensim prej  

3,500 euro, që pagoi 97% të depozituesve. Pagesat tjera janë duke u bërë me anë të likuidimit të 

mjeteve të BKP. Përkundër mbylljes së kësaj banke, bankat tjera kanë vazhduar të operojnë me 

efikasitet, me një stagnim në rritjen e depozitave fillimisht për t’u rritur në mënyrë konstant 

mëpastaj.  



 

i. 

 

 

 

2. Mjedisi i jashtëm ekonomik



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 8 

2. Mjedisi i jashtëm ekonomik 1 
 

2.1. Ekonomia botërore 
 

Përkundër një ngadalsimi të rritjes në 2005, prodhimi botëror shenoj nje rritje te theksuar në 

gjysmën e parë të vitit 2006. Edhe pse pak e ngadalësuar në gjysmën e dytë, rritja globale është 

vlerësuar ne 5.1%. Rritja e investimeve (në industri) dhe rritja e eksportit të vendeve që ka shënuar 

rritjen më të madhe të prodhimit, kanë qenë shtytës të rëndësishëm në ekonominë botërore. Në 

kuadër të sektorëve, industria përpunuese dhe sektori i shërbimeve janë rritur në vazhdimësi.  

Rritja e ekonomisë vendore është ndikuar nga rritjet e fuqishme në SHBA, Japoni, Kinë, Indi dhe 

disa vende të tjera në zhvillim. Kina është njëra nga vendet që ka tejkaluar shkallën e parashikuar 

të rritjes ku prodhimi është rritur për 10.4%. Ndërsa, për dallim nga Kina, vendet tjera kanë 

shënuar rritje prej 5.5%. Rritja e investimeve si dhe rritja e madhe në eksportet neto kanë kontribuar 

në rritjen e Kinës, përderisa në Japoni reformat e sektorit financiar, eksporti i fuqishëm dhe 

investimet e qëndrueshme ne sektorin e biznesit kanë sjellë një zhvillim te shëndosh ekonomik.  

Performancë te fortë ekonomike hasim edhe në vendet e Lindjes së Mesme si dhe në euro-zonë.   

 

Kërkesa globale për naftë dhe furnizimi i manget kanë ndikuar në rritjen e çmimeve të naftës në 

tërë botën. Kjo ka ndikuar në rritjen e çmimit të produktit, i ka ngritur çmimet vendore dhe ka 

ndikuar në inflacionin e shumë vendeve, edhe pse inflacioni themelor ka qenë kryesisht nën 

kontroll. Norma e inflacionit në te shumten e  rasteve ka qenë më e lartë se sa shënjestrimi i tentuar  

nga bankat qendrore. Bazuar në vlerësimet e FED-it, Indeksi i Çmimit të Konsumit (IÇK) i SHBA-ve 

më 2006 ishte 2.3%, përderisa zona e shënjestruar e inflacionit bazë ishte 1.5 përqind. Mjeti kryesor 

për të ulur inflacionin, që është përdorur nga shumica e bankave qëndrore, në veçanti nga  FED-i 

ka qenë ngritja e normave afatshkurta të kamtës. Instrumenti i njëjtë është shfrytëzuar edhe nga 

Banka Qëndrore Evropiane, përderisa banka e Japonisë përmbylli politikën e saj me zero-kamatë në 

Korrik 2006.    

 

Deficiti i Llogarisë Rrjedhëse të SHBA-ve (LLRR) që ende konsiderohet si burimi kryesor i 

jobarazpeshës globale, tejkaloj nivelin prej 800 miliard dollarë. Përkundër rritjes së eksportit, 

kërkesa e madhe për importe ka mbajtur deficitin e lartë të LLRR. Sidoqoftë, suficiti i LLRR në 

Azinë Lindore dhe vendet që janë eksportuese të naftës, vazhdojnë të balancojnë deficitin e SHBA-

ve. P.sh Kina, ka shënuar bilanc të madh pozitiv në 2006 që është rreth 4.5% e PBB-së të saj. Dollari 

amerikan është zhvlerësuar pak në krahasim me Euron, Funtën dhe Jenin gjatë dy viteve të fundit.   

Nga ana tjetër në shumë vende aziatike (posaçërisht Kina) dhe në vendet që janë prodhuese të 

naftës, kursi devisor është ngritur. Nga fundi i vitit 2006, 1 euro ishte baraz me 1.33 dollar 

amerikan, që është 6.9% më e lartë se mesatarja në 2005.  Ndërsa 1 euro është këmbyer me 153 JPY, 

që është  11.5% mbi mesataren në  2005. Euro u ngrit në krahasim me funtën angleze dhe në 2006 

është këmbyer me 0.68 GBP, për gjysmë përqindje më pak se mesatarja në 2005.   

 

 

 

 

                                                 
1 Seksioni mbi zhvillimet e mjedisit të ekonomisë së huaj është bazuar në publikimet e ndryshme të FMN (2006), EBRD (2006), monitorimi Ndërkombëtar i Biznesit (2007), 

Këshilli Evropian  (2006), ECB (2007) dhe Eurostat (2007). 
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2.2 Bashkimi evropian 
 

Bashkimi Evropian ka qenë i suksesshëm në përmbushjen e qëllimit duke sjellë benificione 

ekonomike nëpërmes të zhvillimit dhe mirëmbajtjes së një tregu të vetëm efikas. Duke u bazuar në 

vlerësimet e Eurostat-it, rritja reale vjetore e PBB-së në vendet e BE-së sillej mesatarisht prej 2.5% 

dhe 2.9% në 2006, duke shënuar një përmirësim në krahasim me rritjen prej   1.3% në 2005, për 

derisa PBB për banor ishte 25,913 $ amerikan. Kërkesa vendore konsiderohet si shtytës kryesor i 

rritjes ekonomike. Kushtet e financimit ishin të favorshme në 2006 dhe mundësuan një rritje të 

konsumit dhe investimeve, e cila pastaj kontriboi në rritjen ekonomike.     

 

Bazuar në ECB, mesatarja e Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) ishte 2.2% në 

2006, duke treguar një nivel të ngjashëm me vitin paraprak. Zhvillimet në çmimet e energjisë dhe 

në veçanti në çmimet e naftës janë shkaktarë të një ngritjeje të vogël të inflacionit. Gjatë vitit 2006, 

shkalla e inflacionit ishte re paqëndrueshme kryesisht për shkak të ndryshimeve afatshkurta në 

çmimet e energjisë dhe ushqimit. Sidoqoftë, ashtu siç paraqitet në figurën 2, duke mos përfshirë 

ushqimin dhe energjinë e papërpunuar, IHÇK ka mbetur mjaft e qëndrueshme në vitin 2006.       

 
Figura 1. Inflacioni (ndryshimi në IHÇK vjetore) në Euro-zonë ( 2003-2006) 
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IHÇK IHÇK duke përjashtuar energjinë dhe ushqimin

 
Burimi: Eurostat (2007). 

 

Bilanci i pagesave tregon rritje të fuqishme në eksport dhe import të të mallrave në euro-zonë. Për 

shkak të rritjes së deficitit tregtar, CA kumulative a regjistruar një deficit prej 28.8 miliard euro, 

krahasuar me tepricën prej 23.6 miliard euro në 2005. Lëvizja prej tepricës në deficit ka ndoshur 

kryesisht për shkak të rritjes së importit që ka rezultuar në ngritjen e çmimit të naftës dhe 

importimet e ndërlidhura me energjinë. Importet e mallrave kanë përjetuar një ngritje të 

përnjëhershme në vitin 2006, për shkak të rritjes së kërkesës vendore.     

Duke pasur parasysh kërkesat në vendet individuale të euro zonës, Irlanda është veçuar për rritjen 

e PBB-së reale, me një rritje vjetore prej 5.8%, e pasuar nga Greqia dhe Finlanda që shënuan rritjen e 

PBB-së reale, prej 3.7% respektivisht 3.5%. Italia, në anën tjetër ka shënuar rritjen më të vogël të 

PBB-së reale prej  1.5%. Ndërsa, nga vendet që nuk bëjnë pjesë në euro-zonë, Britania e Madhe ka 

shënuar rritje të PBB reale prej 2.7% në 2006. Ngadalësimi i PBB-së të BE është shkaktuar nga 

konsumi privat. Sidoqoftë, kërkesa vendore ka vazhduar të jetë shtytësi kryesor i ekonomisë.   
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IHÇK vjetor është llogaritur në 2.4% (krahasuar me 2.0% në 2005) ndërsa ngritja shpjegohet me 

rritjen e çmimeve të energjisë. Danimarka ka shënuar rritje te PBB-së reale prej  2.7% në 2006, 

ndërsa Suedia 4.0%. Si shtytës kryesor i aktivitetit ekonomik të këtyre dy vendeve ka qenë kërkesa 

vendore. Inflacioni i IHÇK vjetor është zbutur deri në 1.4% në Danimarkë, ndërsa ka mbetur e 

pandryshuar si 1.2% në Suedi.   

 

Duke përmendur disa vende në tranzicion, tani anëtare të BE, siç janë Republika Çeke, Polonia dhe 

Hungaria, kanë shënuar rritje të PBB-së prej 6.2%, 5.0% dhe 3.5%. Rritja e prodhimit në republikën 

Çeke dhe Poloni kanë qenë të shtyra nga kërkesat vendore, përderisa në Hungari kjo është ndikuar 

nga neto eksportet. Për shkak të rritjes së tatimeve dhe çmimeve të administruara, IHÇK u ngrit 

dukshëm në Hungari (6.3%), ndërsa ka pësuar rënie në Republikën Çeke dhe Poloni. PBB reale në 

Slloveni është stabil që nga viti 2001, me një mesatare prej 3.4% (krahasuar me 1.4% në euro-zonë, 

për periudhën e njëjtë). 

 

2.3 Evropa Jug-Lindore 
 

Edhepse vendet e Evropës Jug-Lindore (EJL) në vitet e fundit kanë pasur një rritje të favorshme, 

ende ndodhen para një rruge të gjatë.  Sa I përket nivelit të PBB, vetëm Shqipëria, Kroacia dhe 

Rumania kanë arritur niveli e PBB para-transicional; përderisa papunësia   dhe disbalancat e 

jashtme mbesin si brengë për krijuesit e politikave në regjion.    Rritja mesatare e PBB real për 

regjionin është duke ruajtur vrullin, duke arritur   5.7% në vitin 2006 krahasuar me 4.9% sa ishte në 

2005. Rumania ka pasur rritjen më të madhe të PBB real, pastaj Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina 

dhe Serbia   (Table 1).    

Siç paraqitet në Tabelën 1, sa i përket PBB  për banor, Kroacia duke llogaritur me 9540$ amerikan 

veçohet nga vendet e regjionit që kanë arritur një mesatare të PBB për banor  prej 4,439$ amerikan. 

Rumania është e dyta, duke arritur nivelin e PBB për banor prej 5793$ amerikan. Përveç Bullgarisë 

që ka arritur PBB për banor prej 3,981$ amerikan, vendet tjera ne rajon konsiderohen te varfera, me 

nivel mesatar te PBB për banor prej vetëm 2,952$ amerikan, që është vetëm pak më i lartë se pragu i 

vendeve me të ardhura të ulta prej  2,500$ amerikan.  

 
Tabela 1. Treguesit kryesor makroekonomik në EJL 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Shqipëria 5.5 5.5 2,710.0 2,955.0 2.3 2.5 14.7 na

B & H 5.5 6.0 2,612.0 2,992.0 2.4 7.8 44.5 na

Bullgaria 5.5 6.4 3,465.0 3,931.0 6.6 6.5 10.7 9.2

Kroacia 4.3 4.6 8,568.0 9,540.0 3.6 2.0 12.3 na

IRJM 3.8 4.1 2,797.0 2,967.0 1.2 2.9 36.5 na

Mali i Zi 4.1 5.5 2,383.9 na 2.6 3.5 27.3 na

Rumania 4.1 7.7 4,577.0 5,793.0 8.6 4.9 5.9 5.2

Serbia 6.2 5.7 2,469.0 2,893.0 17.7 6.6 31.7 na

Mesatarja 4.9 5.7 3,697.7 4,438.7 5.6 4.6 23.0 7.2

Zhvillimi  PBB real PBB për kokë banori Inflacioni % V-n-V Papunësia
Vendi

 
Burimi: Business Monitor International (2007); EBRD (2006). 
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Sidoqoftë, përkundër zhvillimeve të favorshme në regjion, si çështje brengosëse mbetet niveli i lartë 

i papunësisë.   Bosna dhe Hercegovina veçohen për nivelin e lartë të papunësisë  që ishte 44.5% në 

fund të vitit 2005. IRJM është vendi i dytë me shkallë të lartë të papunësië që është 36.5%. Niveli më 

i ultë i papunësisë  (5.9%) është shënuar në Rumani.  

 

Mund të konsiderohet se inflacioni në rajon është mbajtur në kontroll gjatë vitit 2006 (shih Tabelën 

1). Kërkesat e mëdha vendore dhe çmimet e larta të energjisë dhe ushqimit kanë bërë presion në 

inflacion. Shkalla mesatare e inflacionit në rajon gjatë vitit 2006 ka qenë rreth  5.5%. Shumica e 

vendeve, gjatë vitit 2006, është bazuar në politikat e tarifave të këmbimit, si një instrument për t’iu 

përgjigjur presioneve të inflacionit.  Në vazhdim, një regjim stabil është evidentuar në shumicën e 

vendeve nëpërmes të tabelave të parave (rasti i Bosnës dhe Hercegovinës si dhe Bullgarisë), 

euroizimi i (Malit Të Zi dhe Kosovës) dhe kursi fiks devizor (në IRJM).  

 

Kërkesa e madhe vendore, e mbështetur nga rritja e kredive bankare si dhe e rritja e pagave në disa 

vende, kanë qenë treguesit kryesor të rritjes ekonomike. Për më tepër, rritja ekonomike është 

mbështetur poashtu nga kushtet e volitshme të  investimit që kanë inkurajuar investimet e huaja të 

drejtpërdrejta (IHD), si dhe rritjen e eksportit.   Zbatimi i marrëveshjeve për tregti të lirë, duke iu 

bashkuar CEFTA (Marrëveshjet për Tregti të Lirë në Evropën Qëndrore) kanë stimuluar një 

përtërirje të tregjeve të eksportit, duke zgjeruar mundësitë për eksport në vendet e rajonit.  

Sidoqoftë, kërkesa e madhe vendore ka reflektuar kërkesën e madhe për import në rajon, duke 

kompensuar deri në një masë rritjen e madhe të eksportit.   

 

Rajoni ka përjetuar një ripërtërirje industriale nga të hyrat e konsiderueshme të IHD-ve, te 

reaizuara nga një klimë e përmirësuar e investimeve, të arritur kryesisht nga reformat e ndërmarra 

për anëtarësim në BE,  masat e stabilitetit ekonomik për mbajtjen e një pozite te shendoshe te 

sistemit monetar dhe fiskal. Neto IHD është ngritur prej  13 miliard $ amerikan në 2005 në   19.3 

miliard$ amerikan në 2006, që tregon një rritje prej 48.5% në rajon. Të hyrat kanë qenë kryesisht të 

ndërlidhura me programet e privatizimit në disa vende the investimet ne bujqësi. Niveli më i lartë i 

IHD është shënuar në Rumani  ku neto IHD ishte  8.65 miliard $ amerikan, në Serbi 3.5 miliard$ 

amerikan dhe në Bullgari 3 miliard$ amerikan. Niveli më i ultë I IHD është shënuar në Mal të Zi me 

IHD neto prej 150.2 milion $ amerikan (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Neto Investimet e huaja direkte (miliona dollarë), 

Vitet Shqipëria B & H Bullgaria Kroacia IRJM Mali i Zi Rumania Serbija

2001 204.0 130.0 803.3 1,178.5 440.7 10.0 1,154.0 165.0

2002 135.0 266.0 876.3 585.6 77.7 84.0 1,080.0 475.0

2003 178.0 382.0 2,070.3 1,932.0 96.0 44.0 2,156.2 1,360.0

2004 332.2 490.0 2,777.1 870.9 155.9 63.3 6,368.0 966.0

2005 264.8 300.0 2,297.9 1,509.1 97.0 474.3 6,587.3 1,481.0

2006 350.0 570.0 3,000.0 2,824.8 300.0 150.2 8,652.0 3,500.0

Mesatarja 244.0 356.3 1,970.8 1,483.5 194.5 137.6 4,332.9 1,324.5

Burimi: Business Monitor International (2007); EBRD (2006). 

 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 12 

Mesatarja e deficitit të LLRR në vendet EJL ka qenë 8.3% e PBB në vitin 2006 (Tabela 3). 

Kontribuesit kryesor për disbalancet e mëdha janë Bullgaria, Bosna dhe Hercegovina dhe Rumania, 

me një PBB mesatar prej   13.4%. Kroacia dhe Mali i Zi   mbesin dy vendet me më shumë të hyra 

nga jashtë për shkak të rritjes së të hyrave nga turizmi dhe hyrjeve të medha te IHD si mjete 

financiare për deficitin e LLRR.   Deficitetet e mëdha të të LRR mbesin një sifidë për qeveritë edhe 

gjatë viteve të ardhshme duke kërkuar reformat të reja strukturale.  Reformat strukturale do të 

ndihmojnë ruajtjen e ritmit të tanishëm të IHD, duke pasur parasysh që ato paraqesin njësinë 

kryesore financiare të disbalancës së jashtme.   Paratë e dërguara dhe sektori i donacioneve në anën 

tjetër, kanë qenë factor i rëndësishëm në financimin e deficiteve të LLRR në disa vende tjera të 

rajonit.   

  

Në përgjithësi, vendet e EJL kanë zbatuar politika të shëndosha  fiskale gjatë 2006. Si faktor 

kontribues duhet të përmenden programet e FMN dhe Instituticionet tjera Financiare 

Ndërkombëtare. Përkundës mbajtjes se nje pozite te rregullt fiskale në rajon, shpenzimet 

qeveriatere janë ende të larta në relacion me PBB në shumë vende (p.sh Bosna dhe Hercegovina, 

Kroacia, Mali i Zi dhe Serbia). Bilanci i buxhetit në rajon ka qenë relativisht nën kontroll gjatë vitit 

2006, me një mesatare prej    0.3% të PBB (Tabela 3). Kroacia paraqet vendin me deficitin më të lartë 

të buxhetit, 3.0% të PBB, përderisa Bullgaria ka shënuar tepricën më të lartë buxhetore, të vlerësuar 

si 3.6% të PBB. 

 
Tabela 3. Bilanci i buxhetit vjetor dhe bilanci i Llogarisë Rrjedhëse (2005-2006))  

2005 2006 2005 2006

Shqipëria -3.3 -0.6 -6.6 -6.4

Bullgaria 2.3 3.6 -11.3 -16.0

B & H 2.6 2.1 -21.8 -11.8

Kroatia -4.1 -3.0 -6.4 -7.5

IRJM 0.2 0.4 -1.4 0.8

Mali I Zi -1.7 -0.3 -8.6 -5.0

Rumania -0.8 -1.6 -8.7 -10.7

Serbija 1.4 1.5 -9.7 -9.7

Mesatarja -0.4 0.3 -9.3 -8.3

Vendi
Bilanci i buxhetit (% of PBB) Bilanci i llogarisë rrjedhëse  (% e PBB)

 Burimi: Business Monitor International (2007), EBRD (2007). 

 

Ekonomia e Shqipërisë ka pasur realizim të mirë gjatë vitit 2006, me një rritje të PBB prej 5.5% që 

është i ngjashëm me atë të vitit 2005.  Kontribues kryespr i rritjes së së PBB real mbetet konsumi 

privat dhe investimi, i financuar kryesisht nga remitancat dhe rritja e kredive banakre. Inflacioni, 

përgjithësisht, është mbajtur nën kontroll, duke qenë nën kufirin e caktuar prej 2% ne 4% nga 

Bankës e Shqipërisë.  Inflacioni mesatar vjetor ka qenë  2.5% në 2006, duke shënuar një rritje të 

vogël krahasuar me 2.3% sa ishte në 2005. Leku shqiptar ka qenë relativisht stabil gjatë vitit 2006, 

duke krahasuar ngritjen e tij në vlerë ndaj euros përafërisht 3% gjatë 2005. Deficiti i LLRR është 

vlerësuar si   6.4% të PBB në 2006 dhe ka qenë kryesisht i financuar nga të hyrat e mëdha ne forme 

te remitancave si dhe fitimet nga turizmi.   IHD është vlerësuar si 3.1% e PBB në 2006 që është mjaft 

mbrapa vendeve tjera të rajonit.   Gjendja e bilancit buxhetor është përmirësuar dukshëm.  

Vlerësimet tregojnë se deficiti ka zbritur  në  0.6% të PBB në  2006 krahasuar me  3.3% te PBB në 
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2005. Kreditë në sektorin privat kanë shënuar një zgjerim të theksuar, me një rritje prej   74% gjatë 

vitit 2006. 

 

Bosna dhe Hercegovina shënuan një rritje relativisht të madhe në vitin 2006, të vlerësuar si 6.0%, 

krahasuar me 5.5% sa ishte në vitin paraprak.  Rritje e madhe ekonomike ka rezultuar nga 

investimet e konsiderueshme si dhe rritja e madhe e eksportit.  Inflacioni ka arritur deri në 7.8% në 

2006 dhe arsyeja kryesore e kësaj rritjeje ishte aplikimi i TVSH-se në janar 2006 dhe çmimet e larta 

të naftës. Deficiti i LLRR ende konsiderohet si i lartë, edhepse gjatë vitit 2006 ka pasur një rënie të 

dukshme, rreth  11.8% të PBB (nga 21.8% në 2005). Deficiti është financuar kryesisht nga transferet 

e kapitalit, IHD dhe hyrjet e tjera të kapitalit.  Hyrjet e IHD janë ngritur pak gjatë 2006 dhe kanë 

arritur shumën prej 570.0 milion $ amerikan (US$ 300 milion në 2005). Për shkak të regjimit strikt 

kufitar valuator në lidhje me euron, BAM – valuta e BeH  (Marka e konvertuar) ka qenë stabile 

gjatë vitit 2006.  

 

PBB real i Bullgarisë është rritur prej  5.5% në 2005 në 6.4% gjatë 2006. Rritja e shpejtë e kredive ka 

stimular investimet dhe konsumin, duke qenë forcë shtytëse për rritjen ekonomike. Inflacioni vjetor 

ka pasur zbritje të vogël prej 6.6% në 2005 në 6.5% gjatë 2006, kryesisht për shkak të rënies së 

çmimeve të ushqimit. Deficiti i LLRR substancialisht u rrit në 16.0% të PBB, dhe ka qenë i financuar 

nga hyrjet e mëdha të IHD dhe kredive bankare. Neto IHD ende konsiderohet si e lartë, duke 

shënuar   US$ 3 miliard, edhe pse pati një ngritje të vogël në krahasim me 2005. Në anën tjetër 

bilanci I buxhetit shënoi një tepricë prej   3.6% të PBB. 

 

PBB real i Kroacise është rritur per 4.6% ne vitin 2006 krahasuar me 4.3% në 2005. Kërkesa vendore 

ka qenë shtytës kryesor për rritjen ekonomike.   Investmimet, eksport dhe turizmi mbesin faktorë të 

rëndësishëm të një realizimi të mirë ekonomik.  Mesatarja e IÇK vjetore zbriti në 2.0% nga 3.3% sa 

ishte në 2005. Deficiti i LLRR u ngrit pak në 7.5% të PBB krahasuar me 6.4% të vitit 2005. Neto IHD 

u ngrit prej US$ 1.5 miliard sa ishte në 2005 në US$ 2.8 miliard në 2006, dhe pa i llogaritur të hyrat 

nga turizmi, vazhdoi të jetë një mjet I rendesishem financimi për deficitin e LLRR.  Deficiti i 

buxhetit i regjistruar në 2006 ishte 3.0% e PBB, duke shënuar një zbritje në krahasim me 2005 kur 

deficiti i llogaritur i buxhetit ishte  4.1% e PBB. 

Rritja e PBB real në IRJM arriti deri në 4.1% gjatë vitit 2006 nga 3.8% sa ishte në vitin 2005. Edhe pse 

konsumi privat dhe investimet patën një ngritje, rritja ekonomike u ndikua mbi të gjitha nga 

eksportet. IÇK pati një rritje prej  2.9% gjatë vitit 2006, krahasuar me 1.2% sa ishte në vitin 2005.  

Bilanci i jashtëm u përmirësua gjatë vitit 2006, kryesisht nga rritja e eksportit dhe rritja e neto 

transfereve të rrjedhshme.  Bilanci vjetor i LLRR arriti tepricën prej 0.8% të PBB në 2006 duke 

lëvizur nga deficiti prej 1.4% sa ishte në vitin 2005.  Neto IHD edhe pse shënoi rritje në krahasim 

me vitin 2005 ende konsiderohet si i ultë, duke shënuar 300.0 million US$. Tarifa e këmbimit të 

denarit mbeti stabile kundrejt euros, në nivelin prej 61.3 MKD/EUR.  

 

Mali i Zi arriti një rritje reale të PBB prej  5.5% (4.1% në 2005) kryesisht nga rritja ne sektorin e 

shërbimeve dhe sektorit të turizmit.  Sidoqoftë, investimet janë një faktor i rëndësishëm në rritjen 

ekonomike të Malit të Zi.   Në gjysmën e parë të vitit 2006, prodhimi industrial u rrit prej  2.9%. IÇK 

vjetore u rrit prej 2.6% sa ishte në 2005, në 3.5% gjatë vitit 2006. Deficiti i LLRR pësoi ulje deri në 

5.0% të PBB krahasuar me  8.6% të PBB në 2005, kryesisht për shkak të rritjes së eksportit dhe 

shërbimeve (të lidhura me turizëm). Si rezultat i procesit të privatizimit, neto IHD arriti 

përafërsisht deri në 150.2 milion US$ krahasuar me 474.3 milion US$ sa ishte në 2005, duke shënuar 
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një rënie prej 324.1 milion US$. Deficiti buxhetor në 2006 zbriti prej 1.7% të PBB sa ishte në 2005  në 

0.3% të PBB gjatë vitit 2006.  

 

Rumania vazhdoi të realizoj rritje të fuqishëm ekonomike.   Rritja e PBB real shënoi 7.7%, krahasuar 

me 4.1% sa ishte në 2005. Rritja e madhe e konsumit privat dhe investimeve ishin shtytësit kryesor 

të përmbushjes së suksesshme.  Shkalla e inflacionit vjetor zbriti në  4.9% gjatë viti 2006 nga 8.6% sa 

ishte në 2005. Ngritja e vlerës së valutës, shtyrja e rritjes se çmimeve të administruara, dhe zbritjet 

në çmimet e bujqësisë ishin arsyet e reduktimit të mesatares së inflacionit vjetor.  Deficiti buxhetor 

shënoi ngritje nga 0.8% e PBB sa ishte në  2005 në 1.6% të PBB të vitit 2006. Tutje, deficiti i LLRR  u 

përkeqësua duke arritur deri në  10.7% të PBB në 2006, krahasuar me  8.7% të PBB sa ishte në 2005. 

Neto të hyrat e IHD vazhduan të mbesin burimi kryesor financiar për disbalancet e jashtme, duke 

shënuar  8.65 miliard US$.  

 

Rritja e PBB real në Serbi u vlerësua si  6.2% në 2006 krahasuar me 6.3% sa ishte në 2005. Rritja e 

kredive stimuloi konsumin vendor i cili tutje ndikoi në rritjen ekonomike.  Rritje e eksportit në anën 

tjetër, në mënyrë të konsiderueshme kontribuoi në rritjen e PBB real. Inflacioni    u ngadalësua në  

6.6% nga viti ne vit gjatë 2006 krahasuar me  17.7% sa ishte në 2005. Deficiti I LLRR është ende i 

lartë, në shumë prej   9.7% të PBB në 2006 dhe është pjesërisht i financuar nga të hyrat nga rritja e 

eksportit.  IHD u ngrit në 2006, duke shënuar US$3.5 miliard krahasuar me  US$ 1.5 miliard në 2005 

dhe rritja kryesisht ka rezultuar nga procesi I privatizimit.   

 

Per te konkluduar, mjedisi ekonomik rajonal, gjatë vitit 2006 ka qenë në përgjithësi I volitshëm, me 

shkalle të larte të rritjes ekonomike, inflacion dhe tarifa këmbimi stabile dhe një klimë të 

përmirësuar investimi. Si sfidë për rajonin mbetet zvogëlimi i deficitit të LLRR si dhe zvogëlimi i 

shkallës së papunësisë.   

 

 



 

i. 

 

 

3. Ekonomia e Kosovës
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3. Ekonomia e Kosovës 
 

Në vitin 2006, ekonomia e Kosovës u rimëkëmbë nga stagnimi i vitit paraprak duke shënuar një 

rritje të PBB-së reale prej 3.0%. Ndrsyhe nga rritja e vitit 2004, rritja në 2006 është mbështetur 

kryesisht nga investimet e sektorit privat. Investimet e sektorit privat kanë qenë kryesisht të 

mbështetura nga kreditë e sektorit bankar dhe investimet e huaja direkte. Pavarësisht nga rënia e 

sektorit të donatorë, ‘përbërja vendore’ e PBB-së ka shënuar një rritje prej 5%, e cila është e 

krahasueshme me rritjen e PBB-së reale në EJL.   

Edhe pse është e qartë se Kosova ka nevojë për një shkallë më të lartë të rritjes ekonomike për të 

adresuar sfidat me të cilat përballet – dhe financimin e infrastrukturës publike, si dhe reduktimin e 

papunësisë – niveli i rritjes ekonomike në vitin 2006 duhet të konsiderohet si inkurajuese, për shkak 

se është arritur përkundër efekteve kufizuese që kanë rezultuar nga nga reduktimi i ndihmës së 

donatorëve (nga 426 milion euro në 343 milion euro) si dhe reduktimi i shpenzimeve të kapitale të 

qeverisë.   

 

Në përgjithësi, niveli i çmimeve në Kosovë mbetet stabil.  Shkalla e inflacionit në 2006 ishte 0.7%, që 

është më i ultë sesa mesatarja në EJL. Një nga arsyet e stabilitetit të çmimeve është përdorimi i 

valutës euro. Sidoqoftë, niveli i çmimeve në Kosovë deri në një masë është i ndikuar nga prania 

ndërkombëtare dhe ndihmës së donatorëve, e cila ka ndikim edhe në çmimet e tregtueshme dhe jo 

të tregtushme. Si rrjedhojë, zvogëlimi i dukshëm i pranisë ndërkombëtare ka ndikuar në nivelin e 

çmimeve në aspektin afatmesëm.   

Për shkak të mungesës së kapaciteteve huamarrëse, si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, e 

poashtu edhe mungesa e istrumenteve për të financuar deficitin buxhetor, Qeveria duhet të ndjek 

politikat restriktive fiskale në mënyrë që të ruaj deficitin buxhetor që mund të financohet nga 

teprica fiskale e akumuluar që nga viti 2000.  Realizimi i buxhetit të vitit 2006 paraqet tepricën prej 

3.4%të PBB-së, për shkak të të hyrave fiskale shtesë dhe zërave të pashpenzuar buxhetor, përderisa 

deficitet e viteve   2004-2005 janë financuar nga tepricat buxhetore të viteve paraprake.  Nevojiten 

reformat të mëtutjeshme në kuptimin e zgjerimit të bazës tatimore si dhe rregullimet e 

shpenzimeve në mënyrë t’i përmbushin nevojat për investime për adresimin e shumë problemeve 

strukturale të ekonomisë.  

 

Për shkak të mungesës së infrastrukturës adekuate, niveli i papunësisë në Kosovë është njëra nga 

çështjet më brengosëse të ekonomisë.  Shifrat e papunësisë lëvizin prej rreth 30% (FMN, 2004) deri 

në 40% (ESK, 2006). Kosova ka një popullsi relativisht të re, prandaj nevojitet shumë më shumë 

investim për të zbutur shkallën e papunësisë. Zgjidhja e statusit politik të Kosovës, por mbi të 

gjitha avancimi i kornizës ligjore të biznesit që bazohet në sundimin e ligjit si dhe reformat 

strukturale, përpjekja substanciale për përmirësimin e arsimit dhe trajnimit, modernizimi i 

infrastrukturës publike, me një ndërlidhje të duhur me partnerët afaristë, etj, do të ndihmonte 

krijimin e një mjedisi të volitshëm për investime. Për më tepër, rimëkëmbja e bujqësisë, minierave 

dhe sektorit të energjisë, të cilët kanë qenë forcë shtytëse për ekonominë e Kosovës, e edhe më 

shumë zhvillimi i nënkontraktimeve, janë të rëndësishme për realizimin afatmesëm ekonomik. 
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Tabela 4. Treguesit kryesor makrokonomik në Kosovë  

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rritja reale e PBB-së, në % 36.00% 0.40% 2.60% 2.10% 0.30% 3.00%

PBB për banorë (në EUR) 1,187 1,182 1,164 1,161 1,120 1,117

Çmimet(CPI), mesatarja vjetore në % 11.7 3.6 1.1 -1.1 -1.5 0.7

Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, në % të PBB

Të hyrat 16.4% 23.2% 28.0% 27.5% 28.5% 31.4%

Shpenzimet 12.1% 19.1% 25.3% 33.3% 31.1% 28.0%

Bilanci 4.3% 4.0% 2.8% -5.8% -2.6% 3.4%

Korporatat financiare (FC), në mijëra EUR

Kërkesat neto në sek. e jashtëm - - - 642,608 685,096 965,246

Kërkesat neto n[ sektorin fiskal - - - -221,347 -229,676 -482,499 

Kërkesat në sektorin real - - - -253,463 -259,123 -184,288 

Kërkesat - - - 417,993 527,226 704,299

Obligimet - - - 671,457 831,349 888,587

Llogaria rrjedhëse (CA) balanca, në % të PBB

CA para asistences se jashtme - - - -35.0% -37.9% -44.2%

CA pas asistencës së jashtme - - - -8.8% -11.9% -17.3%

Mallërat dhe shërbimet - - - -45.9% -50.1% -54.5%

Remitancat - - - 15.0% 17.2% 18.7%

Përshkrimi

 
Burimi: FMN (2006, 2007), ESK (2006), MEF (2006), AQBK (2006). 

 

Sektori financiar ka vazhduar të rris kreditë për sektorin privat duke mbështetur konsumin dhe në 

veçanti investimet gjatë vitit 2006. Kërkesat e sektorit financiar u llogaritën 704.3 milion euro, duke 

treguar një rritje vjetore prej 23.1%. Sektori financiar në Kosovë mbetet stabil dhe profitabil.  

Kryesisht për shkak të investimeve të AQBK-së, Mjetet e Huaja Neto (MHN) të sektorit financiar në 

vitin 2006 në krahasim me 2005 u rritën për 40.9%, duke shënuar 965.2 milion euro. Përkundër 

ndikimit të AQBK-së në sektorin financiar, MHN-të e bankave komerciale u rritën për 11.9%, duke 

arritur në 336.6 milion euro.  

Disbalancet e jashtme të larta mbesin një brengë për ekonominë e Kosovës. Deficiti i lartë i llogarisë 

rrjedhëse pas ndihmës nga jashtë, që është vlerësuar të jetë 17.3% e PBB-së, mbetet një nga më të 

lartat në rajon. Para ndihmës nga jashtë, deficiti i llogarisë rrjedhëse duke shënuar 44.2% të PBB-së 

në 2006 është më shumë se shqetësues. Kjo nënkupton rëndësinë e sektorit të donatorëve, edhe pse 

në rënie, për ekonominë e Kosovës. Burimi kryesor i deficitit mbetet niveli i lartë i importeve.  

Mbulesa e importit me eksport është ende mjaft e vogël, diku rreth 8%. Transfertat prej kosovarëve 

që punojnë jashtë janë financimi më i rëndësishëm të deficitit së llogarisë rrjedhëse. Remitancat në  

në 2006 janë vlerësuar në 424 milion, në krahasim me 386 milion euro në 2005. Përveç të hyrave, një 

burim tjetër i financimit është edhe sektori i donatorëve dhe investimet e huaja direkte.   

 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

17 

3.1. Sektori Real 

3.1.1 Produkti  i Brendshëm Bruto 
 

Pas stagnimit në 2005, PBB-ja reale e Kosovës në vitin 2006 vlerësohet të jetë rritur 3%, duke 

shënuar 2.4 miliard euro (Grafiku 2). Kjo rezulton në PBB-në  për banor në shumë prej 1.118 euro, që 

është nën mesataren e EJL-së. Rritja e PBB-së në 2006 është mbështetur nga rritja e investimeve në 

sektorin privat, përkundër rënies në sektorin e donatorëvee dhe atë qeveritar, gjë që ka pasur 

ndikim negativ në ekonominë e Kosovës.       

 
Figura 2. PBB-ja reale e Kosovës sipas çmimeve konstante të vitit 2002  
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Burimi: FMN (2006). 

 

Bazuare në çasjen sektoriale, kërkesa e sektorit privat (konsumi dhe investimet) në 2006 shënuan 

gjithsej përafërsisht 2.7 miliard euro, duke u rritur 8.9% krahasuar me 7.7% sa ishte rritja në 2005. 

Rritja në sektorin privat ishte e mbështetur nga konsumi dhe investimet. Përderisa konsumi u rrit 

me një ritëm të ngadalshëm prej 4.1%, investimet private në 2006 u rritën në 32.9%. Me anë të kësaj 

rritjeje, investimet e sektorit privat e rritën edhe pjesëmarrjen e vet në PBB në 22.4%, duke shënuar 

kështu majën historike. Sa i përket kërkesës së sektorit qeveritar në shumë prej  400 million, kjo 

shënoi rënie prej 12.1% në 2006, që është thuajse e njëjtë me rënien e vitit 2005. Burimi i rënies 

qëndron në shpenzimet e kapitale të qeverisë.  Sektori i donatorëve në 2006 pati rënie në 448 

million euro nga 1.143 milion euro në 2000.2 Në vitin  2000, sektori i donatorëve përbënte 70% të 

PBB-së së Kosovës, përderisa në 2006 përbën pak se 20% të PBB-së. Kjo rënie mund t’i adresohet 

rënies së shpejt në konsum (nga 871 milion euro në 2000 në 405 milion euro në 2006) dhe investime 

(nga 272 milion euro in 2000 to 43 milion euro). 

 

 

 

 

                                                 

2 Sektori i donatorëve përfshin UNMIK-un, KFOR-in, dhe shpenzimet tjera donatore nën ombrellën e "programit të investimeve publike ", dhe shpenzimeve të financuara nga 

grantet e caktuara. Këtu përjashtohen pagat e personelit të KFOR-it dhe mallrave të importuara drejtpërdrejt nga KFOR-i.   
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Grafiku 3. PBB-ja reale e Kosovës, sipas përbërësve, në çmime konstante të vitit 2002 (2000-2006) 
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Burimi: FMN (2006). 

 

Bazuar në përbërësit e PBB-së, konsumi me një rritje vjetore prej 2.0% shënoi 2.8 miliard euro në 

2006. Si përqindje në PBB-së, konsumi shënoi rënie të vazhdueshme nga maja 169% në 2000 në 

115.3% të PBB në 2006 (Grafiku 3). Për shkak të konsumit të lartë ndaj PBB-së, kursimet vendore në 

Kosovë janë negative duke shënuar  15.3% të PBB-së. Duke shënuar vlerën prej  690 milion euro në 

2006, gjithsej invsetimetu rritën në 14.0% në krahasim me 1.3%  në 2005. Përveç rritjes në kuptimin 

e vëllimit, investimet u ngritën edhe si pjesë në PBB-së, në 28.3% në 2006, që është nga më të lartit 

në rajon (Grafiku 4). Burimet e investimeve në Kosovë janë kreditë nga sektori bankar dhe 

investimet e huaja direkte. Mesatarisht, për çdo vit, që nga viti 2002 rrjedha e kredive të sektorit 

bankar pati shtrirje në ekonominë vendore rreth 140 milion euro, ku pjesa më e madhe i është 

dhënë kompanive private. Investimet e huaja direkte në vitin 2006 janë vlerësuar në 266.3 milion 

euro krahasuar me 59 milion euro sa ishte në vitin 2005. Me eksportin dhe importin e mallrave në 

shumë prej 244 milion euro, respektivisht 1.324 milion, neto eksporti kosovar në vitin 2006 

shënonte -1.080 milion euro. Deficiti i lartë tregtar në Kosovë ka kontributin negativ më të madhin 

në PBB.      
 

            Figura 4. Investimet si pjesëmarrje e PBB-së në EJL, në vitin 2006 
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Burimi: EBRD (2006), AQBK (2006). 

Shënim: Të dhënat për B&H janë të vitit 2004, për Kosovën të vitit 2006, ndërsa për vendet tjera të vitit 2005. 
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3.1.2. Çmimet 
 

Zvogëlimi i pranisë së komunitetit ndërkombëtar në Kosovë, duke sjellë rënie në kërkesën e 

përgjithshme, kanë shtyrë zbritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve, me gjasë duke zhvlerësuar 

normën reale të këmbimit. Kjo mund të konsiderohet si shenjë pozitive me ndikime të mundshme 

në aspektin e rritjes së konkurrencës dhe promovimit të eksportit. Arsye shtesë që mbështet 

stabilizimin e çmimeve është fakti që ekonomia e Kosovës është plotësisht e euroizuar. Siç paraqitet 

në grafikun 5, niveli i çmimeve që nga viti 2002 vlerësohet si mjaft stabil. Pas deflacionit prej 1.5% 

në 2005, inflacioni vjetor mesatar në Kosovë për vitin 2006 ishte 0.7%. Në aspektin e kategorive që 

përbëjnë IÇK-në, ritmi i çmimeve në shkallë të lartë është i ndikuar nga ushqimi dhe pijet 

joalkoolike që në vitin 2006 u rritën për  0.7%, nga -3.9% sa ishte në vitin 2005. Ndikimi i 

konsiderueshëm i çmimeve të ushqimit në IÇK, mund të shpjegohet me pjesëmarrjen e lartë të 

ushqimit në shportën e konsumatorit.   
 

Figura 5. Inflacioni, mesatarja vjetore (2001-2006) 
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Burimi: FMN (2006), ESK (2007). 

 

Sa i përket çmimeve të naftës, të cilat ndikuan në stabilitetin global të çmimeve, ato u rritën për 

10.0% në vitin 2006. Rritja ishte më e vogël se në 2005 (13.9%). Duke pasur parasysh praninë e 

madhe ndërkombëtare në Kosovë, çmimet e qirasë në periudhën 2000-2003 shënuan rritje, duke 

arritur në dyshifrore. Por, me reduktimin e personelit ndërkombëtar dhe pjesërisht për shkak të 

rritjes së ofertës, këto çmime patën një rënie të ndjeshme. Në mënyrë konkrete, çmimet e qirasë 

ende vazhdojnë të bien, me një zbritje prej 0.4% në 2006, por në shpejtësi shumë më të vogël se vitet 

paraprake  (-7.4% në 2004, dhe -1.7% në 2005).  

 

3.1.3. Papunësia 
 

Papunësia në Kosovë është e lartë. Sidoqoftë, janë vlerësues të ndryshëm në lidhje me shkallën e 

papunësisë në Kosovë.  Bazuar në FMN, shkalla e papunësisë në Kosovë është 30%, ndërsa bazuar 

në Statistikat e Tregut të Punës, shkalla e papunësisë është rreth 41.4%, duke qenë nga më të lartat 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 20 

në rajon.3 Ndërsa duke u bazuar në studimin e njëjtë, shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore në 

Kosovë në vitin 2005 ishte rreth 50.0% e popullësisë në moshën e punës.4 

 

Një nga faktorët që pengon konkurrencën e sektorit privat në Kosovë është kostoja relativisht e 

lartë e prodhimit (p.sh kostoja e punës).5 Sidoqoftë, duke pasur parasysh politikat fleksibile të 

tregut të punës, mungesa e programeve sociale për të papunët, mungesa e sindikatave të forta të 

punëtorëve, dhe në të njëtën kohë shkalla e lartë e papunësisë mund të bëj presion në zvogëlimin e 

pagave gjë që do të kishte implikime pozitive në rritjen e konkurrencës, duke tërhequr investimet e 

huaja direkte dhe promovimin e eksportit.    

 

Numri i paraqitur i punëkërkuesve të regjistruar në fund të vitit  2006 ishte 326 mijë persona, prej të 

cilëve 46.7% janë femra. Siç paraqitet në Grafikun 6, punëkërkuesit e moshës 25-39 përbëjnë pjesën 

dominante të punëkërkuesve (44.1%). Krahasuar me vitin paraprak, në 2006 numri i gjithmbarshëm 

i kësaj kategorie ishte rreth 144 mijë. Përveç rritjes në kategorinë e sipërpërmendur, përafërsisht 

rritje e njëjtë në numrin e punëkërkuesve të regjistruar është shënuar edhe në kategorintë e 

moshave  15-24 dhe 40-54. 

 
 Figura 6. Numri i punëkërkuesve të ri të regjistruar sipas grupmoshave, në vitin 2006 
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Burimi: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (2006). 

 

Numri i punëkërkuesve të regjistruar në Prishtinë është gjithsej  66.933, pasuar nga rajoni i 

Mitrovicës  me 62.871. Sidoqoftë, duhet të mirret parasysh dendësia e lartë e popullsisë në 

Prishtinë.  Vetëm në këto dy regjione janë të koncentruar 40% të numrit të tërësishëmtë 

punëkërkuesve të regjistruar. Duke përjashtuar rajonin e Prizrenit, ku numri i tërësishëm i 

punëkërkuesve të regjistruar është 53.255, rajonet tjera të Kosovës nuk kalojnë numrin prej 40 mijë 

të punëkërkuesve të regjistruar. Aktualisht, numri më i madh paraqitet në rajonin e Gjakovës me   

37.564 dhe numri më i vogël është regjistruar në rajonin e Ferizajt  me numrin e tërësishëm prej 

33.868 punëkërkuesve të regjistruar. 

                                                 
3 Shkalla e papunësisë është paraqitur si përqindje e personave të papunësuar në fuqinë punëtore    
4 Pjesëmarrja e fuqisë punëtore e barabartë me shumën e personave të punësuar dhe atyre të papunësuar që kanë moshën e duhur për punë   
5 FMN Aide Memoire, shkurt 2007 
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3.1.4. Privatizimi 
 

Gjatë vitit 2006, Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit (AKM) vazhdoi që me vendosmëri të përmbyll 

privatizimin e Ndërmarrjeve në Pronësi Shoqërore   (NPSH), proces i inicuar me qëllim të ngritjes 

së vlerës dhe qeverisjes korporative të NPSH-ve dhe NPP-ve.  Në vitin 2006, janë shpallur 

rezultatet e tenderëve për 11 valë të privatizimit, ku u inkorporuan rreth 213 Ndërmarrje të reja6, 

potenciale për privatizim të suksesshëm, prej të cilave 15 kaluan nëpërmes metodës së spin off-it  

special të privatizimit. Bazuar në ofertat e tenderit të fituesve të përkohshëm, shuma që do të 

akumulohet nga këto të ardhura pritet të jetë rreth 154.0 milion euro. Në mes tjerash, një arritje e 

veçantë gjatë vitit 2006 ishte ratifikimi i kontratës për Ndërmarrjen e re Ferronikeli, si një kompani 

prodhuese mjaft premtuese në sektorin e minierave me një ndikim potencial në ekonominë e 

Kosovës në aspektin e punësimit dhe eksportit.   

 

Nëse konsiderojmë procesin e privatizimit si tërësi, në fund të vitit 2006, numri total i valëve të  

lansuara të privatizimit ishte  22, me mbi 350 Ndërmarrje të reja të tenderuara. Sidoqoftë, numri i 

kontratave për shitblerje të nënshkruara ishte 216, që paraqet numrin total të Ndërmarrjeve të reja 

që mund të konsiderohen si të privatizuara në mënyrë komplete. Shuma e akumuluar nga 

kompanitë e privatizuara ishte 275.0 milion euro- shumë e depozituar në AQBK në fund të vitit 

2006. Të ardhurat janë rritur në mënyrë konstante gjatë vitit 2006, kështu që shuma kumulative 

llogaritet si 11.3% e PBB – nivel i krahasueshëm me vendet e rajonit (p.sh në vitin 2005 ky nivel 

ishte 11.4% në Shqipëri, 17.0% në Kroaci, 21.5% në Bullgari, etj).   
 

Në mesin e 216 kontratave të ratifikuara deri në fund të vitit 2006, gjashtëmbëdhjetë i referohen 

kompanive të privatizuara nëpërmes procedurës së spin off-it special, duke përfshirë 30.0% të 

totalit të të ardhurave nga privatizimi. Kushtet e veçanta të kontratave të spin off-it special (zotimet 

për investime dhe punësim) rrisin rëndësinë e procesit të privatizimit. Shuma e investimeve të 

zotuara e ndërlidhur me këto kontrata arrin vlerën prej 121.8 milion euro, përderisa numri total i 

punësimit të garantuar është 6,000 punëtorë në gjashtëmëbëdhjet kompanitë.  Implementimi i 

kushteve brenda kohës së caktuar në kontratën e  spin off-it special, mbikëqyret dhe ekzaminohet 

tutje nga AKM-ja.    

 

3.2. Sektori Fiskal 
 

Kosova vazhdon të ndjekë politikat fiskale bazuar në një sistem modern të tatimeve. Të hyrat 

buxhetore kanë arritur rreth 30% të PBB, duke i mundësuar Kosovës që të krahasohet me vendet e 

rajonit. Duke u përballur me kufizime specifike, qeveria duhet të ndjek politika të shtrënguara 

fiskale në mënyrë që të ruaj buxhetin e balancuar apo të zvogëloj deficitin deri në një shumë të 

përafërt me tepricat e mëparshme të akumuluara.  P.sh dy deficite buxhetore të njëpasnjëshme që 

kanë ndodhur në 2004 dhe 2005 janë financuar nga tepricat buxhetore të viteve para 2004.   

 

Nevojiten edhe reformat të reja në aspektin e zgjerimit të bazës tatimore dhe rregullimit të 

shpenzimeve siç janë pagat, mallrat dhe shërbimet, subvencionet dhe transfertat, në mënyrë që të 

rriten shpenzimet kapitale dhe të adresohen nevojat për investime, që nevojiten për të përballuar 

                                                 
6 AKM mund të krijoj një ndërmarrje të re në formë të ndërmarrjes me Pronësi të Përbashkët apo Ndërmarrje me Përgjegjësi të Kufizuar dhe të 

transferoj te këto ndërmarrje të reja një pjesë apo tërë mjetet e ndërmarrjes së vjetër shoqërore   
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me sukses problemet strukturale të ekonomisë.  Për më tepër, pas zgjidhjes së statusit, duhet të 

zbatohen politika të shëndosha fiskale për të ruajtur qëndrueshmërinë buxhetore nga ngarkesat 

shtesë të cilat mund të dalin nga çmimi i bartjes së funksioneve nga UNMIK-u, pa i përmendur    

borxhet e jashtme që Kosova mund t’i trashëgoj nga ish Jugosllavia.   

 
Figura 7. Buxheti i konsoliduar i Kosovës (2000-2006) 
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 Burimi: MEF. 

 

Pas deficitit të vitit 2004 dhe 2005, Buxheti i Konsoliduar i Kosovës në 2006 ka shënuar një tepricë 

prej 3.4% të PBB (76.5 milionë euro). Suficiti nuk ka qenë në pajtim me buxhetin a planifikuar që 

parashikonte deficit prej   3.1% të PBB  nominal (71.1 milionë euro). Suficiti buxhetor rezultoi, në 

njërën anë, nga të hyrat shtesë  (të ardhurat shtesë tejkaluan parashikimet  për  8.5% duke arritur në 

712.0 milionë euro krahasuar me shumën e parashikuar  656.2 milionë euro) dhe, në anën tjetër,  

nga shpenzimi më i vogël se sa i paraparë në buxhet.  Në fakt, janë shpenzuar vetëm 70% e 

shpenzimeve kapitale të planifikuara .   

 

Te hyrat shtesë ishin drejtuar pjesërisht nga imponimi i një skeme speciale të dividentës në 

monopolin e telekomunikacionit dhe nga grumbullimi më i mirë i taksave të brendshme  të cilat 

regjistruan 30% më  shumë se sa që ishte planifikuar. Grumbullimi më i mirë i taksave është 

tregues i mirë pasi që tregon një përmirësim në kapacitetin administrativ për grumbullimin e 

taksave.  Në anën tjetër , niveli më i ulët, se sa ishte parapare, i shpenzimeve kapitale (56.75 milionë 

euro) ishte si pasojë e mos zbatimit përkatës të procedurave si dhe planifikimit jo-adekuat  

buxhetor në disa agjenci shpenzuese. Efektet negative të nën-shpenzimit nuk duhet neglizhuar, 

pasi që ekonomia nuk do të përfitojë nga efekti i shumëfishimit të investimeve kapitale. 

 

3.2.1 Të hyrat buxhetore 
 

Të hyrat buxhetore në  2006 regjistruan shumën prej  712 milionë euro, një rritje prej 11.5% 

krahasuar me vitin paraprak. Në kushte nominale të PBB, të hyrat e tërësishme ishin 31% e PBB, tri 

pikë të përqindjes rritje  (pp) krahasuar me  2005. Pjesa më e madhe e të hyrave të buxhetit të 

konsoliduar vjen nga tatimet, që përbëjnë 87% të gjithsej të hyrave, duke u pasuar nga të hyrat jo-

tatimore dhe tatimet e grumbulluara nga qeveritë komunale me   8%, respektivisht 5%.   
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Figura 8.  Struktura e shpenzimeve të BKK, 2005 - 2006 
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Burimi: MEF. 

 

Duke arritur shumën prej 456.4 milionë euro, tatimet kufitare shënuan një rritje prej 7.1% krahasuar 

me 2005, por si pjesë e të hyrave të tërësishme, kanë pësuar një rënie nga 67% në 64%. Si faktor 

kontribues për ngritjen e vëllimit të tatimeve kufitare mund të jetë rritja e vëllimit të importeve (për 

11.4%) që pjesërisht mund të jetë ndikuar nga marrëveshjet për Tregti të Lirë (MTL) me Shqipërinë 

dhe IRJM, prej të cilave importi ka shënuar një rritje prej 28.7% dhe 18.4%, krahasuar me 2005. 

Sidoqoftë, rritja e vëllimit të importit nuk është reflektuar si e tërë në tatimet kufitare, gjë që mund 

të jetë pjesërisht rezultat i ndikimit negativ që mund të kenë MTL në tatimet kufitare, përmes 

lirimit prej 10% nga taksa për të mirat materiale të importuara nga vendet me të cilat MTL-të janë 

në fuqi.    

 

Tatimet kufitare, përkundër rënies si pjesë e të hyrave të tërësishme, mbesin kategoria që paraqet 

burimin kryesor për të hyrat buxhetore. Pjesa e madhe e tatimeve kufitare në të hyrat e tërësishme 

buxhetore kryesisht rezulton nga  mbështetja e madhe e ekonomisë së Kosovës në importe dhe në 

veçanti për shkak të sistemit tatimor të Kosovës që kërkon që TVSH për mallërat e  importuara te 

paguhet në kufi. TVSH e grumbulluar në kufi paraqet kategorinë më të madhe   (46.1%) të të 

hyrave kufitare.   

 

Një rritje substanciale është vërejtur në 2006 në grumbullimin e tatimeve vendore, të cilat u ngritën 

prej 127.2 milionë euro, sa ishin në 2005, në  164.1 milionë euro në vitin 2006. Kjo paraqet një rritje 

prej  29% në vëllim, përderisa si pjesë e të hyrave të tërësishme kjo rritje ishte  3 pp. Kategoritë 

kryesore në tatimet vendore janë TVSH e grumbulluar përbrenda vendit që përbënë  29% të 

tërësisë, pastaj tatimet në të ardhurat e korporatave dhe tatimet në të ardhurat personale me  19% 

respektivisht 18% të gjithsej tatimeve vendore.   

 

3.2.2 Shpenzimet buxhetore 
 

Në shumë prej 635.5 milionë euro, shpenzimet buxhetore shënuan një rënie  prej 8.7% krahasuar 

me 2005, duke ruajtur kështu trendin e rënies që nga viti  2005 kur shpenzimet buxhetore shënuan 

një rënie prej  9.5% krahasuar me  2004.  Si pjesë e PBB nominal, shpenzimet buxhetore zbritën prej   

31% në  2005 në 28% në 2006. Rënia në shpenzimet e tërësishme buxhetore të vitit 2006 rezultoi nga 
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rënia e subvencioneve dhe transfereve në NPP për 27.3%. Subvencionet dhe transferet shënuan 

rënie edhe si pjesë e shpenzimeve  të tërësishme (prej 30% në 24%).   
 

Figura 9.  Struktura e shpenzimeve të BKK  , 2005 - 2006 
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Burimi: MEF.  

 

Struktura e shpenzimeve buxhetore ndryshoi në favor të mëditjeve dhe pagave.  Edhe pse ‘Korniza 

Afatmesme e Shpenzimeve 2006-2008’ parasheh që numri i shërbyesve civil do të ulet për  10% deri 

në 2008, fatura e pagave buxhetore, në aspektin e vëllimit, është rritur për  4.8% në 2006 krahasuar 

me 2005. 7 Prandaj, pas një rënie të shpejtë në transfere dhe subvencione, kryesisht në kompanitë në 

pronësi publike, që në vitin   2005 paraqisnin pjesën më të madhe në shpenzimet buxhetore, 

mëditjet dhe pagat u bënë kategoria më e madhe në shpenzimet buxhetore, duke arritur  32% të 

gjithsej shpenzimeve buxhetore  (duke shënuar një rritje prej 4pp në strukturën e shpenzimeve). 

Kjo tregon vështirësitë substanciale ne kontrollimin e rritjes se shpenzimeve aktuale. Njëkohësisht, 

me gjithë parashikimin e rritjes se shpenzimeve kapitale te cituar ne ‘Kornizën e Shpenzimeve Afat-

Mesme për 2006-2008’, ne vitin 2006 shpenzimet kapitale shënuan një rënie prej 8.1% krahasuar me 

vitin 2005, të shoqëruara me efektet negative në ekonomi,  ashtu siç është përmendur tanimë. 

 

Sa i përket buxhetit të aprovuar për 2007, parashihet një deficit prej 34.2 milionë euro ose 1.5% e 

PBB. Deficiti i paraparë buxhetor rezulton nga rënia e paraparë në të hyrat buxhetore dhe rritja e 

paraparë në shpenzimet buxhetore. Të hyrat buxhetore parashihet të jenë  682.8 milionë euro në 

2007, duke paraqitur një rënie prej 4.1% krahasuar me të hyrat e mbledhura në vitin 2006, kurse, 

shpenzimet pritet të arrijnë shumën prej 717.4 milionë euro, që nënkupton një rritje prej 12.9%. 

Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore nuk duket se do të jetë objekt i ndryshimeve 

te rëndësishme ne vitin 2007. Tatimet kufitare do të mbeten kategoria më e madhe në të hyrat 

buxhetore duke paraqitur 64.1% të tërësisë, përderisa pagat dhe meditjet do te mbeten kategoria më 

e madhe në shpenzimet buxhetore duke paraqitur 28.4% të tërësisë. 

 

 

 

                                                 
7 MEF (2006). 
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3.2.3 Skema Pensionale 
 

Skema e sigurimit social përbehet nga Skema Pensionale Bazë dhe Skema Pensionale e Kursimeve 

Individuale. Skema Pensionale Bazë financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe përbehet 

nga një shume prej 40 euro e cila u paguhet banorëve me te vjetër se 65 vjeç. Skema Pensionale e 

Kursimeve Individuale e cila është paraqitur ne vitin 2002 menaxhohet nga Trusti i Kursimeve 

Pensionale te Kosovës (KPST), bazuar ne kontributin e detyrueshëm nga punëdhënësit dhe 

punonjësit (5% secili).   

 

Natyra e detyrueshme e kontributeve pensionale të paguara ne Skemën Pensionale të Kursimeve 

Individuale, ne përputhje me standardet ndërkombëtare të klasifikimit të statistikave e klasifikon 

TKPK-në si ‚fond i sigurimit shoqërore‛ dhe si të tille,  pjesë të qeverisë së përgjithshme. Shuma 

kumulative e mbledhur përmes kësaj skeme, në fund të vitit 2006, ishte 213 milion euro, që paraqet 

një rritje prej 49% krahasuar më vitin 2005. 

 
Figura 10. Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK), shumat kumulative (2004-2006) 
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Burimi: TKPK. 

 

Një rritje është vërejtur gjithashtu në numrin e kontribuuesve të cilët janë rritur për 17%,  duke 

arritur shumen rreth 215 mijë në vitin 2006 (nga rreth 183.7 mijë në vitin 2005). Rritja në numrin e 

kontribuuesve  rrjedh pjesërisht nga përmirësimet në mënyrën që punëdhënësit i raportojnë 

punonjësit e tyre për kontributet pensionale dhe gjithashtu për shkak të numrit të rritur të 

personave të punësuar jashtë ‚ekonomisë joformale‛. Fondet e mbledhura përmes kësaj skeme 

vazhdojnë të investohen në tregjet e huaja në instrumente financiare të ranguara lartë, gjë që 

thekson parimin e sigurisë të këtyre mjeteve. Si i tillë, përveç sektorit financiar, sektori qeveritar 

mbetet kreditori neto i sektorit të  jashtëm. 

 

3.3 Sektori Financiar 
 

3.3.1 Karakteristikat e Përgjithshme 
 

Totali i mjeteve të korporatave financiare (duke përjashtuar AQBK-në) në fund të vitit 2006 arriti 

vlerën 1.270,7 milion euro, një rritje prej 17.8% krahasuar me vitin 2005. Sektori financiar në Kosove 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 26 

vazhdon të dominohet nga bankat komerciale të cilat menaxhojnë rreth 89.0% të mjeteve totale të 

sektorit financiar dhe struktura si e tillë nuk është përballur me ndonjë ndryshim të dukshëm 

(Figura 11). Pjesa e mbetur e mjeteve shpërndahet ndërmjet kompanive të sigurimeve (5.0%), 

ndërmjetësuesve të tjerë financiarë (5.0%), dhe fondeve  pensionale (1.0%).  

 
Figura 11. Struktura e sektorit financiar në Kosovë (duke përjashtuar AQBK-në), (2005 – 2006) 
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Burimi: AQBK (2007). 

 

Për sa i përket numrit të korporatave financiare në fund të vitit 2006 në Kosovë operonin 6 banka 

komerciale, 9 kompani të sigurimeve, 1 fond privat pensional, 16 ndërmjetësues tjerë financiarë 

(NTF) dhe 23 ndihmës financiarë. Ndërmjetësuesitë tjerë financiarë janë kryesisht institucione 

mikro-huadhënëse të përfshira ekskluzivisht në aktivitetet e huadhënies pa leje për marrjen e 

depozitave, përderisa ndihmësitë financiarë zakonisht veprojnë si byrotë për këmbimin e parave, 

dhe pjesëmarrja e tyre ndaj mjeteve totale të sektorit financiar është shumë e vogël. 

 

Përkrahur nga rritja e depozitave të sektorit qeveritare në AQBK (kryesisht të hyrat nga 

privatizimi), mjetet e huaja neto (MHN) arritën shumën 965.2 milion euro në fund të vitit 2006. 

Krahasuar më vitin 2005, shuma totale e MHN-ve u rrit për 41.0%, duke arritur kulmin historik, e 

cila bënë që sektori financiar në Kosovë të mbetet neto kreditor i sektorit të jashtëm. AQBK-ja si 

pjesëmarrës kryesor menaxhon rreth 66.3% të totalit të MHN-ve të korporatave financiare. Në 

përgjithësi, derdhja e kapitalit financiar jashtë vendit vjen si pasojë e domosdoshmërisë për mbajtje 

të sigurt të shumave të mëdha të fondeve (mjetet e TKPK-së, të hyrat nga privatizimi), disa nga to 

në intervale të shkurtëra (si fondet e privatizimit), përderisa ka pak mundesi të investimit ose të 

plasimit në Kosovë.  

 

Pasi që sektori financiar nuk ka asnjë kërkesë mbi sektorin fiskal, depozitat qeveritare në korporatat 

financiare (kryesisht në AQBK) paraqesin lidhjen e vetme ndërmjet këtyre dy sektoreve. Kryesisht, 

kërkesat neto mbi sektorin fiskal kishin shumën prej 482.5 milion euro në vitin 2006, krahasuar më 

230.0 milion euro të vitit paraprak (Figura 12). Kjo i atribuohet kryesisht (i) të hyrave nga 

privatizimi gjatë vitit 2006 dhe, (ii) rritjes së depozitave qeveritare në AQBK (për shkak të tepricës 

buxhetore për vitin fiskal 2006). Në të vërtetë, të ardhurat nga privatizimi arritën shumën prej 275.0 

milion euro në fund të dhjetorit 2006, që përbën 58.4% të depozitave të sektorit qeveritar në AQBK. 
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Figura 12. Kërkesat neto të Korporatave Financiare, (2004 – 2006) 
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Burimi: AQBK (2007). 

 

Sektori financiar lidhet me sektorin real (kryesisht korporatat jo financiare dhe ekonomitë familjare) 

më anë të kërkesave dhe detyrimeve. Kërkesat mbi sektorin real, kryesisht të përbëra nga kreditë, 

janë rritur për 23.3% krahasuar me fundin e vitit 2005. Shuma kumulative e kredive të sektorit 

financiar në vitin 2006 qëndroi në 694.3 milion euro, duke paraqitur një rritje vjetore prej 22.5%. 

Detyrimet e sektorit real me vlerën prej 888.6 milion euro në vitin 2006, e klasifikojnë sektorin 

financiar si neto debitor ndaj sektorit real (Figura 12). 

 

3.3.2 Zhvillimet ne Sektorin Bankar 
 

Rrjeti dhe përbërja. Sektori bankar i Kosovës përbëhet nga gjashtë banka komerciale më pronësi 

private, të cilat operojnë përmes 220 njësive bankare në terë Kosovën. Bankat janë të përqendruara 

në aktivitetet tradicionale bankare dhe shërbimet e tyre janë të kufizuara me veprimtaritë që 

ndërlidhen me depozitat dhe kreditë. Megjithatë, se fundi bankat kanë treguar ambicie për 

zgjerimin e llojllojshmerisë se produkteve dhe të shërbimeve që u ofrojnë klienteve.  

 

Në fund të vitit 2006, gjashtë banka komerciale operonin në Kosovë, prej të cilave dy më pronësi të 

plotë të huaj dhe katër të tjerat më pronësi kryesisht vendore. Në mars të vitit 2006, AQBK-ja i 

revokoj licencën Bankës Kreditore të Prishtinës (BKP-së) pas vlerësimit se BKP-ja nuk i përmbushte 

më kushtet e nevojshme, për sa i përket kapitalit dhe mjeteve likuide, që të mbroj depozitorët e saj. 

Procesi i likuidimit të BKP-së ende po vazhdon. Të gjithë depozitorët kanë marrë kompensim të 

menjëhershëm në shumë prej 3,500 euro gjë që tregon se rreth 97% të depozitorëve janë rimbursuar 

plotësisht dhe shpejtë. Pagesat e mëtejme bëhen duke u bazuar në procesin e rikthimit të mjeteve.  

 

Pavarësisht nga mbyllja e kësaj banke vendore, bankat tjera vazhduan të operojnë në mënyrë 

efektive dhe asnjë ndikim i theksueshëm përcjellës nuk ishte i dukshem gjatë kësaj periudhe. 

Depozitat e tërësishme bankare nuk pësuan ndonjë rënie, mirëpo përjetuan një periudhe ‚ngrirjeje‛ 

gjatë tre muajve të ardhshëm. Megjithatë, pas kësaj periudhe të shkurtër të ‚ngrirjes‛ depozitat 

vazhduan te rriten me nje rritje mesatare mujore prej 1.7% (ngjashëm me rritjen mesatare mujore të 

vitit 2005). Për më tepër, ne fund te vitit 2006 rritja vjetore e tërësisë së depozitave ishte 10.7% 
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përderisa depozitat e mbetur të BKP-së, që nga marsi 2006 u kategorizuan si detyrime të tjera në 

bilancin e gjendjes të sektorit të tërësishëm bankar.  

 

Bankat komerciale ende po zgjerojnë rrjetin e degëve në tërë Kosovën. Në fund të vitit 2006 ishin 

220 njësi bankare, me përafërsisht 2,416 punonjës. Në fund të vitit 2006 rrjeti bankar i gjashtë 

bankave në funksion numëronte 15 njësi më shumë se në vitin 2005, me përafërsisht 280 më shumë 

punonjës. Dukshëm, rreth 30.0% të rrjetit të degëve, përfshirë edhe zyrat qëndrore, përqendrohet 

në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës. Pastaj pason rajoni i Gjilanit më 22.3%  apo 49 njësi bankare, 

përderisa njësitë tjera shpërndahen në mënyrë të barabartë ndër tre rajonet kryesore të mbetura: 

Pejë, Prizren dhe Mitrovicë. 

 

Numri i bankomateve deri në fund të vitit 2006 është rritur për 23 (duke numëruar 123) dhe numri i 

pikave të shitjes është rritur për 64 duke numëruar gjithsejtë 1470. Numri i llogarive rrjedhëse ka 

arritur në 664,734 nga 635,394 në vitin 2005, gjë që tregon se rreth 30% të popullsisë së Kosovës ka 

llogari bankare. Plasimi i sistemit bankar përmes internetit në vitin 2005 u shënua me rezultate 

pozitive në vitin 2006, pasi që 3,316 llogari përdornin internetin në sistemin bankar në fund të vitit 

2006, krahasuar me 837 në fund të vitit 2005. Si pasojë, numri dhe vlera e transaksioneve të kryera 

përmes këtij sistemi janë rritur pesë herë më shumë krahasuar më fundin e vitit 2005 (rreth 11,588 

transaksione në vlerë prej 25.8 milion euro, në fund të vitit 2006). Sistemi bankar përmes internetit 

ofrohet vetëm nga tri banka.  

 

Rritja e besimit të bankave në tregun vendor shihet nga paraqitja e produkteve të reja gjatë vitit 

2006. Katër bankat më të mëdha filluan të ofrojnë kredi me afat të kthimit deri në 10 vite, si dhe 

kredi hipotekare. Veç kësaj, gjatë gjysmës së dytë të vitit 2006, një bankë vendore filloj të lëshoj 

çertifikata të depozitit, një instrument i ri financiar brenda sektorit bankar të Kosovës.  

 

Për sa i përket strukturës së pronësisë së sektorit bankar nuk ka pasur ndryshim në vitin 2006. Dy 

bankat e huaja vazhduan të kryesojnë tregun, rritën dominimin e tyre në sektorin bankar, duke 

menaxhuar rreth 71.2% të tërësisë së mjeteve. Andaj, pothuajse tërë rritja vjetore e mjeteve të 

sektorit bankar rezultonte nga bankat e huaja (më një rritje prej 27.0%), përderisa mjetet e 

tërësishme të bankave vendore (duke përjashtuar BKP-në në likuidim) janë rritur vetëm për 5.4% 

në krahasim më vitin 2005. 

 
Tabela 5. Struktura e pronësisë së mjeteve të sektorit bankar, në mijëra euro (2004-2006) 

Vlera Aksione(%) Vlera Aksione (%) Vlera Aksione (%)

Bankat e huaja 500,832 61.6 652,866 66.3 828,604 71.2

Bankat vendore 312,067 38.4 331,546 33.7 334,710 28.8

Gjithsej mjetet 812,899 100 984,412 100 1,163,314 100

Dhjetor 2004 Dhjetor 2005 Dhjetor 2006
Përshkrimi

 
Burimi: AQBK (2007). 

 

Ndonëse treguesitë e koncentrimit të sektorit bankar, siç është pjesëmarrja në treg e dy bankave më 

te mëdha (C2) dhe Indeksi Herfindahl-Hirschman (IHH), mund te mos supozojnë konkurrencën në 

treg, të dyja tregojnë se sektori bankar i Kosovës është i koncentruar. Pjesëmarrja e dy bankave të 

huaja në tërësinë e kredive (73.2%, në fund të dhjetorit 06) dhe depozitat (75.1%, në fund të 

dhjetorit 06) ilustron koncentrimin e sektorit bankar të Kosovës. Pamje e ngjashme tregohet edhe 

kur koncentrimi i sektorit matet me anë të IHH-në të kalkuluar veçmas për mjetet, kreditë dhe 
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depozitat (Figura 13). Indeksi tregon se tregu është më i koncentruar tani se në periudhat e 

mëparshme, me një koncentrim të kredive prej 2,871 pikëve, dhe koncentrim të depozitave i cili 

qëndron në 3,047 pikë.   
 

Figura 13. Indeksi Herfindahl-Hirschman i bankave komerciale, (2004 – 2006) 
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Burimi: AQBK (2007) 

 

Bilanci i i gjendjes. Viti 2006 nuk shënoj asnjë ndryshim të rëndësishëm për sa i përket strukturës 

së mjeteve të sektorit bankar krahasuar me vitin e mëparshëm. Kreditë vazhdojnë të paraqesin më 

shumë se gjysmën e tërësisë së mjeteve të sektorit bankar, përderisa depozitat paraqesin pothuajse 

80.0% të tërësisë së detyrimeve.  

 

Me një rritje vjetore prej 18.2%, në tërësi mjetet bankare arritën shumën prej 1,163.3 milion euro në 

fund te vitit 2006. Raporti i tërësisë së mjeteve të sektorit bankar ndaj PBB-së në vitin 2006 u rrit në 

47.7%, krahasuar me nivelin e 41.7% të vitit 2005. Raporti është më i lartë se në disa ekonomi fqinje 

dhe po i afrohet mesatare së shteteve të EJL-së – duke e konsideruar rastin e Kroacisë si rast më të 

veçantë me raport prej 109%. (Shiko Kutinë 1).  

 

Sektori bankar ka rritur veprimtarinë e vet huadhënëse ndaj tregut vendor. Shuma kumulative e 

kredive përbën 54.7% të tërësisë së mjeteve, që paraqet rritje në krahasim më vitin 2005 (52.2%). 

Paratë e gatshme dhe bilanci më AQBK-në përbëjnë 12.3% të tërësisë së mjeteve të sektorit bankar, 

kryesisht si pasojë e rezervave të detyrueshme të likuiditetit që bankat duhet të mbajnë më AQBK-

në. Ndërsa 29.4% e mjeteve të sektorit bankar janë investuar jashtë (kryesisht plasmanet në bankat 

korresponduese apo bankat amë jashtë vendit, si dhe plasmanet likuide në letra më vlerë). 
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Tabela 6. Bilanci i gjendjes së bankave komerciale, në mijëra euro (2004 – 2006) 

Vlera % në total Vlera % në total Vlera % në total

Paraja e gatshme dhe gjendja me CBAK-në 116,490 14.3 131,738 13.4 143,528 12.3

186,009 22.8 221,936 22.5 243,105 20.9

112,281 13.8 82,946 8.4 99,428 8.5

373,661 45.8 513,856 52.2 636,613 54.7

15,878 1.9 16,933 1.7 22,872 2.0

12,219 1.5 17,003 1.7 17,767 1.5

816,538 984,412 1,163,314

Bilancet me bankat tjera 14,276 1.7 23,034 2.3 30,245 2.6

Borxhet ndaj klientëve 695,932 85.2 843,048 85.6 930,537 80.0

694,533 85.1 836,657 85.0 926,370 79.6

1,399 0.2 6,391 0.6 4,167 0.4

27,891 3.4 37,344 3.8 103,219 8.9

9,318 1.1 6,999 0.7 7,003 0.6

69,122 8.5 73,988 7.5 92,310 7.9

816,538 984,413 1,163,314

Mjetet fikse

Bilancet me bankat komerciale

Gjithsej detyrimet

Garancionet

Bruto kreditë dhe lizingu financiar

Mjetet fikse

Gjithsej mjetet

Depozitat

Detyrimet tjera

Borgjet vartëse

Burimet vetanake

Dhjetor 2005 Dhjetor 2006Dhjetor 2004

Përshkrimi

Huazimet tjera

 

Burimi: AQBK (2007). 

 

Detyrimet nuk pësuan ndonjë ndryshim të dukshëm në strukturën e tyre (Tabela 6). Depozitat e 

klientëve mbesin komponenti kryesor i detyrimeve të bankave, megjithëse pjesëmarrja e tyre ndaj 

detyrimeve totale zbriti në 79.6% në fund të vitit 2006 krahasuar më 85.0% të vitit 2005. Kjo zbritje 

pason nga likuidimi i BKP-së, pasi që depozitat e tyre janë klasifikuar si ‘detyrime tjera’, çka edhe 

sqaron rritjen e këtij zëri bilancor. Burimet vetanake të sektorit bankar janë rritur për 24.8% duke 

arritur vlerën prej 92.3 milion euro në fund të vitit 2006, si pasojë e disa rritjeve të kapitalit. 

Megjithatë, si pasojë e zhvillimit të përgjithshëm të aktiviteteve bankare, raporti i burimeve 

vetanake ndaj tërësisë së detyrimeve mbetet pothuajse i pandryshuar.  

 

Në fund të vitit 2006 shuma kumulative e kredive të sektorit bankar arriti vlerën prej 636.6 milion 

euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 24.0%. Raporti i kredive të sektorit bankar ndaj PBB-së u 

përmirësua gjithashtu, duke paraqitur 26.1% të PBB-së në vitin 2006, krahasuar më 21.7% në vitin 

2005. Kjo e sjellë Kosovën në një pozitë më të mirë në krahasim më disa shtete në rajon (shiko 

Kutinë 1). Megjithatë, rritja vjetore e kredive pak mbi 20% në vitin 2006, tregon se rritja e kredive 

është duke u stabilizuar në krahasim me nivelet mbi 40% të arritura në vitet e mëparshme 

(kryesisht për shkak të bazës së ulët të aktivitetit huadhënës). Rritja e kredive kryesisht është 

ndikuar nga rritja e kredive të bankave të huaja, përderisa mesatarisht rritja e kredive të bankave 

vendore ishte shume e ulët (Figura 14). 
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Figura 14. Rritja vjetore e kredive, (2004 – 2006) 
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Burimi: AQBK (2007). 

 

Në fund të vitit 2006, korporatat jo financiare (KJF) vazhdojnë të marrin pjesën më të madhe të 

tërësisë së kredive të lëshuara nga sektori bankar, rreth 77.1% apo 490.5 milion euro. Në fakt, pjesa 

kryesore e aktivitetit huadhënës ka për qëllim kompanitë e vogla dhe të mesme, si dhe ekonomitë 

familjare, të cilat tërheqin pjesën e mbetur, 22.9%. Më një rritje prej 26.5%, kreditë ndaj KJF-ve ishin 

kontribuesitë më të mëdhenjë të rritjes së përgjithshme të kredive. Kjo është pjesërisht për shkak të 

përfshirjes së disa bankave në privatizimin e kompanive, përderisa shuma e kredive të lëshuara  

ekonomive shtëpiake u rrit për 16%, duke arritur shumën prej 146.1 milion euro në fund të vitit 

2006.  

 

Sektorizimi i kredive ndaj KJF-ve përmes veprimtarisë ekonomike mbetet i ngjashëm krahasuar me 

vitet e mëparshme. Për më tepër, llojllojshmëria e tërësisë së portfolios së kredive në industri të 

ndryshme është në harmoni më gjendjen momentale të veprimtarisë ekonomike në Kosovë. Tregtia, 

si veprimtaria kryesore ekonomike në Kosovë, vazhdon të përfitoj 62.7% të tërësisë kumulative të 

kredive të lëshuara, përderisa ‘shërbimet tjera’ përfitojnë 13.8% të kredive. Kreditë ndaj firmave 

prodhuese përbëjnë 23.4% të tërësisë së kredive – me 20.0% të përfituara nga sektori i energjisë dhe 

ndërtimtarisë, dhe vetëm 3.4% nga sektori i bujqësisë (ngjashëm me vitin 2005). Në veçanti, rritja 

prej 31.5% e kredive të lëshuara ndaj sektorit prodhues është shenjë e rimëkëmbjes së veprimtarisë 

në këtë sektor. 

 

Rritja e kredive afat-gjate shpreh besimin e përforcuar të sektorit bankar ndaj ekonomisë vendore. 

Rreth 52.8% e shumës kumulative të kredive në fund të vitit 2006 kishte afat kthimi më të gjatë se 2 

vite, përderisa kreditë afat-shkurtëra deri në 1 vjet paraqesin vetëm 23.3% të tërësisë së kredive. 

Gjithashtu kreditë me maturitet mbi 2 vite u rriten më shpejtë se kreditë afat-shkurtëra. Si pasojë, 

rritja e tërësishme e kredive kryesisht ndodhi si rezultat i kontributit pozitiv prej 20.6% të kredive 

me maturitet mbi 2 vite, përderisa kreditë me maturitet më të shkurtër kontribuan me vetëm 3.3% 

ndaj rritjes së përgjithshme të kredive. 
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Figura 15. Struktura e kredive dhe depozitave të afatizuara, sipas maturitetit, Dhjetor 2006 
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Burimi: AQBK (2007). 

 

Kreditë kryesisht financohen nga depozitat afat-shkurtër (të transferueshëm dhe me maturitet deri 

në 1 vjet) të cilat paraqesin 88.0% të tërësisë së depozitave. Megjithatë, depozitat e afatizuara dhe të 

kursimeve (depozitat tjerë përveç të transferueshëm) arrijnë shumën prej 615.5 milion euro duke 

mbuluar kështu 96.7% të shumës së tërësishme të kredive. Mëgjithëse në fund të vitit 2006 vëllimi i 

kredive tejkalon pakëz vëllimin e depozitave të afatizuara (Figura 6), raporti është duke u 

përmirësuar meqë në qershor 2006 depozitat e afatizuara mbulonin vetëm 84.0% të tërësisë së 

kredive.  

 

Më një vlerë prej 926.4 milion euro, depozitat janë rritur për 10.7% në baza vjetore, që paraqet një 

rritje modeste krahasuar me 20.4% and 35.2% të vitit 2005, përkatësisht 2004. Megjithatë, duhet 

kujtuar se rritja e depozitave fillimisht është ndikuar nga adaptimi i euro valutës në vitin 2002, 

përderisa veprimtaria e huadhënies është zhvilluar hap pas hapi. Në vitin 2006, rritja e depozitave 

ishte më e ngadalëshme se rritja e kredive, veçanërisht gjatë gjysmës së parë të vitit, andaj raporti i 

kredive ndaj depozitave arriti kulmin prej 73.0% në Qershor 2006 (Figura 16). E kundërta ndodhi 

gjatë gjysmës së dytë të vitit 2006 kur vëllimi i depozitave u rrit më shpejt se kreditë dhe raporti i 

kredive ndaj depozitave zbriti në 68.7%. Raporti qëndron brenda intervalit të vendeve rajonale, ku 

Mali i Zi ka raportin më të lartë të kredive ndaj depozitave prej 89.6% dhe Shqipëria më të ulët prej 

28.3%. 
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Figura 16. Raporti i kredive ndaj depozitave, (2004-2006) 
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Burimi: AQBK (2007). 

 

Depozitat në sektorin bankar kryesisht mbahen në valutën euro, e cila është valuta zyrtare në 

Kosovë. Megjithëse shuma e depozitave jo-euro është rritur për 16.6%, ajo ende paraqet vetëm 3.7% 

të tërësisë së depozitave. Për më tepër, bankat nuk japin kredi në valuta të tjera, andaj sistemi 

bankar i Kosovës nuk i nënshtrohet rrezikut ndaj kursit të këmbimit valutor.  

 

Depozitat e sektorit vendor, posaçërisht të ekonomive familjare, vazhdojnë të jenë burimi kryesor i 

financimit të detyrimeve bankare me shumën prej 517.1 milion euro. Depozitat e ekonomive 

familjare janë rritur për 13.8% në vitin 2006 ndaj 2005, duke kontribuar pozitivisht me 7.5pp ndaj 

rritjes së tërësishme të depozitave. Për më tepër, depozitat e ekonomive shtëpiake kanë rritur paksa 

pjesëmarrjen e tyre ndaj tërësisë së depozitave në 55.8% nga 54.3% sa ishte në vitin 2005. Megjithëse 

KJF-të (kryesisht korporatat private) janë përfituesitë kryesor të kredive bankare depozitat e tyre 

janë duke u rritur më trend më të ngadalshëm. Rritja vjetore e depozitave të tyre ishte 6.3%, duke 

kontribuar më vetëm 2.4 pp ndaj rritjes së tërësishme të depozitave. Depozitat e KJF-ve publike 

arrijne shumën prej 217.6 milion euro dhe ishin tejet përpara atyre të korporatave private, të cilët 

arrinin vlerën prej 124.5 milion euro. Një depozitor i sektorit publik, kompania e telekomit të 

Kosovës, e cila ka rreth 20% të tërësisë së depozitave mban një peshë sistematike në sektorin 

financiar. 
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Kutia 1. Mjetet, kreditë dhe depozitat e sektorit bankar si përqindje e PBB-së në vendet e EJL 

Sistemi Bankar i Kosovës krahasohet relativisht mirë me shtetet tjera të EJL-së sa i përket madhësisë dhe rolit ndërmjetësues 

të sistemit bankar. Raporti 47.7% i mjeteve ndaj PBB-së rradhit Kosovën afër mesatarës së EJL-së e cila qëndron afër 61.4%. 

Në mes vendeve të rajonit, Kroacia me 109% dhe Bullgaria me 74.1%, paraqesin shtetet më raportin më të lartë të mjeteve të 

sektorit bankar ndaj PBB-së, kurse raporti më i ulët është regjistruar në Mal të Zi ku mjetet totale të sektorit bankar përbëjnë 

28.6% të PBB-së. 

 

Figura 17. Mjetet, kreditë dhe depozitat totale të sektorit bankar në EJL, si % ndaj PBB-së  
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Burimi: Bisness Monitor International(2006); EBRD(2005). 

*Shënim: Te dhënat për shtetet e EJL-ve janë nga viti 2005 

 

Gjithashtu roli ndërmjetësues i sektorit bankar, i matur me anë të raportit të kredive dhe depozitave të sektorit bankar ndaj 

PBB-së, pozicionon sistemin bankar të Kosovës në nivel krahasues me vendet tjera të EJL-së. Me një raport prej 26.1% të 

kredive ndaj PBB-së, Kosova rradhitet pak përtej mesatares së rajonit e cila qëndron në 27.2%. Shteti i cili ka regjistruar 

nivelin më të lartë të ndërmjetësimit të sektorit financiar është Kroacia, ku pjesëmarrja e kredive në PBB llogaritet për 62.9%, 

përderisa raporti më i ulët është regjistruar në Shqipëri dhe Mal të Zi ku raporti i depozitave ndaj PBB-se është 14.7%, 

përkatësisht 15.7%.  

 

Përveç kësaj, sistemi bankar i Kosovës krahasohet mirë me vendet tjera të rajonit edhe për sa i përket raportit të depozitave 

të tërësishme të sektorit bankar ndaj PBB-së. Në vitin 2006, raporti i tërësisë së depozitave ndaj PBB-së në Kosovë qëndron 

në 37.98% që është pak nën mesataren e rajonit që llogaritet për 43.6%. Megjithatë, nëse konsiderohen shtetet në bazë 

individuale, Kroacia (72.7%), Bulgaria (56.6%) dhe Shqipëria (51.9%) qëndronin më lartë se Kosova për sa i përket raportit të 

depozitave ndaj PBB-së. Raporti më i ulët i depozitave ndaj PBB-së është regjistruar në Mal të Zi ku tërësia e depozitave 

bankare llogaritet për 17.6% të PBB-së. 

 

Normat e kamatës. Në fund të vitit 2006 normat e kamatës për depozitat qëndronin në 2.97%, 

përderisa normat e huadhënies qëndronin në 13.37% (mesatarja e nxjerrë përmes produkteve të 

ndryshme dhe maturiteteve të ndryshëm). Diferenca në normën e kamatës (kredi dhe depozitë) 

vazhdimisht është në rënie, nga 11.80% në und të vitit 2004 deri në 10.40%  në fund të vitit 2006. Siç 

sqaron figura 18, shpërndarja e normave të kamatës për ekonomitë familjare është më e ulët sesa 

për korporatat. Më një mesatare nga 3.18%, normat e kamatës në depozita për ekonomitë familjare 

ishin përpara depozitave të normave të interesit të KJF-ve për 0.42 pp. Përderisa mesatarja e 

normave të kamatës në kreditë e ekonomive familjare ishin për 1.90 pp me ulët se sa normat e 

kamatës për kreditë e KJF-ve të cilat qëndronin në 14.32% në fund të vitit 2006. 
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Figura 18. Mesatarja e normave efektive të kamatëss për kredi dhe depozita, (2004-2006) 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Q
er

Ko
rr

G
u

sh

S
h

ta

Te
t

N
ën

D
hj

e

Ja
n

S
h

k
u

M
a

r

P
ri

M
a

j

Q
er

Ko
rr

G
u

sh

S
h

ta

Te
t

N
ën

D
hj

e

Ja
n

S
h

k
u

M
a

r

P
ri

M
a

j

Q
er

Ko
rr

G
u

sh

S
h

ta

Te
t

N
ën

D
hj

e

2004 2005 2006

Depozitat e KJF-ve Depozitat e ekonomive familjare Kreditë për ekonomitë familjare Kreditë për KJF-të

 
Burimi: AQBK (2007). 

 

Diferenca e normës së kamatës 10.40% është relativisht e gjërë dhe mund të sqarohet përmes kostos 

së lartë operacionale në sistemin bankar, vështiresitë në vlerësimin e rreziqeve të kredisë, 

koncentrimin e tregut, pritjet e larta mbi kthimin në bankat e jashtme dhe pasiguria ndaj 

qëndrueshmërisë ekonomike, për të mos përmendur mungesat në kornizën ligjore dhe mekanizmat 

e përforcimit.   

 

Pasqyra e Suksesit. Treguesit të cilët janë arritur përmes pasqyrës së suksesit vënë në pah se 

sektori bankar në Kosovë ishte profitabil gjatë vitit 2006. Treguesit e fitimit mirëmbajnë shkallën e 

njejtë me vitët e mëparshme. Mëgjithatë, ka hapësirë për përmirësim të uljes së shpenzimeve 

administrative, të cilat vazhdojnë të jenë të larta.  

 

Sektori bankar në Kosovë përmbylli vitin 2006 me neto fitimin prej 19.3 milion euro. Përderisa në 

vitin 2005 neto fitimi pas tatimit ishte vetëm 4.4% me i lartë sesa në vitin 2004, në vitin 2006 u rrit 

për 42.6%. Kjo ishte pjesërisht si rezultat i normës më të ngadalshme të rritjes së shpenzimeve në 

vitin 2006 (15.6%) krahasuar me normën e rritjes së të ardhurave (20.8%) dhe të menaxhimit të 

përmirësuar të rrezikut ndaj kredisë. 
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Figura 19. Neto të ardhurat e Bankave Komerciale, (2004-2006) 
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Burimi: AQBK (2007).  

 

Totali i të ardhurave bruto të sektorit bankar arriti shumën prej 113.9 milion euro në fund të vitit 

2006. Fitimi i sektorit bankar është krejtësisht për shkak të të hyrave kamatore mbi veprimtaritë e 

huadhënëse. Nga Dhjetori 2006, të hyrat kamatore arriten shumën prej 88.8 milion euro, ose një 

rritje vjetore 19.1%. Vëprimtaria kreditore paraqet pothuajse 90.0% të të hyrave nga të hyrat 

kamatore i sektorit bankar (ose 69.7% të totalit të të hyrave), dhe 10.0% paraqet të hyrat nga 

plasmanet në bankat tjera dhe investimet në letrat më vlerë. Nga veprimtaritë jo të lidhura më 

kamatën, gjeneratori i të ardhurave janë provizionet më pjesëmarrje nga 90.0% në gjithsej të hyrat 

jokamatore(ose 19.7% e totalit të të hyrave).  

 

Në vitin 2006 shpenzimet e sektorit bankar arriten shumën prej 90.1 milion euro. Përderisa të hyrat 

kryesisht gjenerohen nga veprimtaritë e lidhura me kamatën, shpenzimet janë kryesisht të lidhura 

me veprimtaritë jokamatore, siç janë provizionet për humbjet e kredive dhe shpenzimet e 

përgjithshme dhe administrative. Shpenzimet kamatore, kryesisht kamata e cila u paguhet 

depozitorëve, - llogaritet për 20.0% të gjithsej shpenzimeve. Shpenzimet jokamatore (përveç 

shpenzimeve të përgjithshme dhe administrative) kryesisht përbëhen nga provizionet për humbjet 

e kreditë të cilat grumbulluan shumën prej 16.0 milion euro në fund të vitit 2006 (rreth 19.4% më 

tepër se në vitin 2005). Shpezimet tjera jokamatore lidhen më amortizimin e mjeteve fikse të cilat 

kapin  shumën 5.6 milionë euro. Mëgjithatë, më shumë se gjysma e gjithsej shpenzimeve janë 

shpenzimet e përgjithshme dhe administrative (rreth 53.7%). Këto shpenzime kanë qënë më të larta 

gjatë vitit 2006, sidoqoftë rritja e tyre ishtë më e qetë se sa gjatë vitit 2005 kur ato janë llogaritur për 

56.2% të totalit të shpenzimeve. Ky është një zhvillim pozitiv, nëse marrim në konsideratë 

zgjerimin e arritur të sektorit bankar në lidhje më personelin, rrjetine degëve, etj.  

 

Treguesit e performancës. Një rritje e shpejtë e fitimit pas tatimit prej 42.6% dhe një rritje më e 

ngadalshme e mjeteve prej 20.8%, përmirësoi kthimin mesatar në mjete (ROAA) të sektorit bankar 

në 1.8% ne vitin 2006. Kthimi mesatar në kapitalin aksionar (ROAE) ka arritur kulmin prej 23.1% i 

cili është më i larti krahasuar me shtetet në rajon (Kutia 2). Kjo rritje në ROAA dhe ROAE  rezulton 

nga fitimet e tri bankave, në mesin e të cilave dy janë të huaja. 
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Tabela 7. Treguesit e performancës së bankave, në %, (2002 – 2006) 

2002 2003 2004 2005 2006

Kthimi ne mesataren e aseteve (ROAA) 0.60                  1.30                  1.90                  1.50                  1.80                  

Kthimi ne mesataren e ekuitetit (ROAE) 9.70                  18.80                22.60                20.10                23.10                

Margjina neto e interesit 3.00                  4.30                  5.40                  6.00                  5.90                  

Efikasisteti I shpenzimeve 4.00                  4.30                  4.20                  4.50                  4.20                  

Përshkrimi

 
Burimi: AQBK (2007).   

 

Kutia 2. Profitabiliteti i sektorit bankar në shtete të zgjedhura të EJL-së*  

Sa u përket treguesve të profitabilitetit, Kosova rradhitet mbi mesataren e rajonit për nga Kthimi Mesatar në Mjete dhe 

Kthimi Mesatar në Kapital Aksionar. Në vitin 2006, Kosova regjistroi ROAA prej 1.8%, përderisa mesatarja e rajonit ishte 

0.8%. Duke marr shtetet individualisht, Bulgaria regjistroi ROAA prej 1.8% njëjte sikurse Kosova. Kthimi me i ulët është 

regjistruar në Mal të Zi me një Kthim negativ prej -0.3%. 

 

Figura 21. Treguesit e Profitabilitetit në SEE* 
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Burimi: Business Monitor International (2006); EBRD (2005).  

*Shënim: Të dhënat për shtetet e EJL janë për vitin 2005 

 

Për sa i përket raportit te ROAE, Kosova udhëheq me normën më të lartë prej 23% krahasuar me shtetet tjera të rajonit te 

cilat regjistruan ROAE prej 6.5%. Brenda shteteve te rajonit, Shqipëria regjistroj normën më të lartë të ROAE (17.9%), 

kurse norma më e ulët është regjistruar në Mal të Zi (-1.2%).  

 

Në fund të vitit 2006, Margjina Neto e Interesit (MNI), e cila paraqet raportin e të ardhurave neto 

nga interesi ndaj gjithsej mjeteve, arriti normën prej 5.9% - e cila eshtë e krahasueshme me vitin 

2005 dhe më e lartë se në periudhat e mëparshme. Të ardhurat neto nga interesi dhe tërësia e 

mjeteve, gjatë vitit 2006 kishin një rritje të ngjashme me vitin 2005 (16.5% dhe 18.2%). MNI është 

dukshëm më e lartë se në shtetet në rajon (Kutia 3), që mund të jetë si rezultat i një diference mjaft 

të lartë të normës së interesit për kredi dhe depozita në Kosovë si dhe të përformancës së mirë të 

institucioneve më të mëdha bankare.  

 

Treguesi i efikasitetit të shpenzimeve, i matur si raport i shpenzimeve të përgjithshme dhe 

administrative ndaj tërësisë së mjeteve, u përmirësua duke rënë prej 4.5% në vitin 2005, në 4.2% në 

vitin 2006, si rezultat i rritjes më të ngadalshme të shpenzimeve. Mëgjithatë, për shkak të nivelit 
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aktual relativisht të lartë, shpenzimet administrative pritet të ulen në të ardhmën, duke pasur 

parasysh strukturën e tanishme të sektorit bankar ku shpenzimet administrative kryesisht lidhen 

me shpenzimet fikse fillestare dhe zgjerimit të degëve. Për më tepër, ristrukturimi i vazhdueshëm i 

bankave vendore mund gjithashtu të sjellë një kontroll më të mirë të shpenzimeve operative. 

 

Kutia 3. Efikasiteti i Sektorit Bankar në shtetet e zgjedhura të EJL-së 

Sektori bankar i Kosovës regjistroi një MNI prej 5.9% e cila është mbi mesataren e rajonit që ishte 3.8%. Sipas këtij treguesi, 

vetëm bankat në Mal te Zi qëndruan në pozitë më të avansuar se Kosova, duke regjistruar një normë prej 6.1%. MNI më i 

ulët është regjistruar në  sistemin bankar të Shqipërisë (2.7%). 

 

Figura 22. Treguesit e efikasitetit në EJL* 
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Burimi: Business Monitor International (2006); EBRD (2005).  

*Shënim: Te dhënat për shtetet e EJL-së janë për vitin 2005 

 

Në anën tjetër, sistemi bankar i Kosovës regjistroi rezultate më pak të favorshme për sa i përket efikasitetit të shpenzimeve 

krahasuar më mesataren e rajonit. Sistemi bankar i Kosovës regjistroi një normë të shpenzimeve ndaj tërësisë së mjeteve prej 

4.2%, përderisa mesatarja e rajonit ishte 3.9%. Bankat me efikase për sa i përket shpenzimeve ishin bankat në Shqipëri 

(1.8%), kurse ato më pak efikase ishin bankat në Bosnjë e Hercegovinë (5.8%). 

 

Në përgjithësi, portofolio i kredisë së bankave komerciale mund të vlerësohet i një kualiteti të mirë. 

Përderisa në vitin 2005, kreditë e pa arkëtuara janë llogaritur për 8.48% të totalit të kredive, në vitin 

2006 ato paraqesin vetëm 7.34%. Megjithatë, shuma bruto e kredive të pa arkëtuara, (të cilat janë 

elementi kryesor i mjeteve të rrezikuara) është rritur, pasi ato janë llogaritur për 4.12% të tërësisë së 

kredive në vitin 2006, krahasuar më 2.01% në vitin 2005. Kjo rritje është pjesërisht për shkak të 

riklasifikimit të mjeteve përcaktuar nga AQBK-ja duke u bazuar në inspektimet në vend (on-site). 

Pas provizionit, shuma neto e kredive të pa arkëtuara është vetëm 3.5 milion euro. Gjendja e 

kredive të pa arkëtuara në sektorin bankar të Kosoves duket më e favorshme krahasuar me shtetet 

në rajon (Tabela 8). Kjo mund të jetë pasojë e mungesës së borxheve të trashëguara nga ish-

ekonomia socialiste, politikat e matura të huadhënies të zbatuara gjatë viteve të fundit, pesha më e 

madhe e aktorëve me performancë të mirë, dhe mbikëqyrja e matur. 
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Tabela 8. Kreditë e pa arkëtuara si përqindje e totalit të kredive, në shtetet e EJL-së * 

Shqipëria

Bulgaria

Kroacia

FYROM

Serbia 

Bosna dhe Hercegovina

Mali I Zi

Kosova 2005

2006

Vendi Kreditë jo-performuese, në % te total 

kredive
2.3

3.8

7.2

22.2

23.8

2.0

4.1

5.4

na

 
Burimi: EBRD (2006) dhe AQBK (2007).  

Shënim: Te dhënat për shtetet e EJL janë të vitit 2005 

 

Likuiditeti dhe Mjaftueshmëria e Kapitalit. Treguesit përkatës sugjerojnë se sektori bankar i 

Kosovës është likuid dhe solvent. Rregulla e reviduar bankare XXI ka paraparë që deri me 31 

Dhjetor 2006, bankat te rrisin kapitalin minimal të paguar në 5.0 milion euro. Pra, totali i kapitalit të 

sektorit bankar në fund te vitit 2006 ishte për 33.6% më i lartë se në fund te vitit 2005. 

   

Mjetet likuide të sektorit bankar arritën shumën prej 486.1 milion euro ose 11.3% më shumë se në 

vitin 2005. Megjithatë, rritja e përgjithshëm e kredive, kryesisht e shkaktuat nga rritja e kredive, në 

mënyre evidente ndikoj në rënien e mjeteve likuide në raport me mjetet e gjithëmbarshme nga 

44.4% në fund të vitit 2005, në 41.8% në fund të vitit 2006. Sidoqoftë, pozita e likuiditetit të sektorit 

bankar mbetet adekuate. Struktura e komponentëve të ndryshëm të mjeteve likuide mbetet e 

ngjashme. Mjetet likuide më të përfaqësuara mbeten mjetet e investuara në bankat e jasht vendit, që 

përbëjnë 50.0% të totalit të aseteve likuide, përderisa paraja e gatshme dhe mjetet në AQBK-në 

përbëjnë 29.5% të totalit të aseteve likuide. Siç tregon Figura 20, rënia e shpejtë e likuiditetit në vitin 

2002 dhe 2003 është përcjellë me një ulje të ngadalësuar në raport me rritjen signifikante të 

aktivitetit huadhënës të sektorit bankar. 
 

Figura 20. Treguesit  e Likuiditetit dhe Solventitetit, (2002 – 2006) 
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Burimi: AQBK (2007). 
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Përpos që sektori bankar në Kosovë është likuid, ai është edhe solvent. Në fund të vitit 2006 raporti 

i mjaftueshmërisë së kapitalit ( kapitali rregullator ndaj mjetëve të rrezikuara) arriti shkallën prej 

16.7%, krahasuar me vitin 2005 që ishte 14.7%. Kjo është mbi minimumin e kërkuar prej 12.0% i cili 

është përcaktuar në Rregullën mbi Mjaftueshmërinë e Kapitalit (RMK) e aplikuar në Kosovë. Kjo 

rritje ishte si rezultat i rritjes më të shpejtë të kapitalit në krahasim me rritjen e mjeteve të rrezikuara 

(MR). Gjithashtu kapitali rregullator (i nivelit të parë) llogaritet të jetë 14.5% e MR, që është 

substancialisht më lartë se shkalla prej 8.0% e definuar në rregullën bankare I. Kapitali i 

gjithëmbarshëm (i nivelit të parë dhe dytë) në fund të vitit 2006 arriti shumën 117.2 milion euro 

(33.6% më shumë se në vitin 2005), si pasojë e rritjes së kapitalit minimal të të gjitha bankave në 5 

milion euro, e caktuar në rregullën e reviduar bankare XXI të AQBK-së, të shoqëruar me rritje të 

rregullt të kapitalit në harmoni me rritjen e aktivitetit. 

 

Kutia 4. Likuiditeti dhe RMK e sektorit bankar në shtetet e zgjedhura të SEE-së   

Me një normë prej 68.7% raporti i kredivë ndaj depozitave në Kosovë rradhitet pak mbi mesataren e rajonit nga 63.9%. 

Norma më e lartë është regjistruar në sistemin bankar të Malit të Zi, ku raporti i kredive ndaj depozitave ishte 89.6%. Kurse 

Shqipëria regjistroi raportin më të ulët të kredive ndaj depozitave (28.3%) e cila është si pasojë e ndërmjetësisë së ulët të 

sistemit bankar. 

 

Figura 23. Raporti i kredive ndaj depozitave në EJL * 
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Burimi: Business Monitor International (2006); EBRD (2005).  

*Shënim: Te dhënat për shtetet e EJL janë për vitin 2005 

 

Kosova më një normë të mjaftueshmerisë së kapitalit prej 16.7% rradhitet më ulët se mesatarja e shteteve tjera në rajon të 

cilat kishin normë prej 23.1%. Norma e mjaftueshmerisë së kapitalit për Kosovën është me i ulta në rajon, kurse më e larta 

është në Mal të Zi. 
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3.3.3 Zhvillimet në Kompanitë e Sigurimeve 
 

Përveç bankave komerciale në Kosovë, një komponent tjetër më rendësi i korporatave financiare 

janë kompanitë e sigurimeve. Megjithëse, me një shumë të mjeteve prej 62.9 milion euro, sektori i 

sigurimeve përbën 5% të totalit të mjeteve të sektorit financiar. Në fund të vitit 2006 operonin nëntë 

kompani të sigurimeve në Kosovë. Gjashtë kompani janë kryesisht me kapital të jashtëm kurse tri 

janë me kapital plotësisht vendor. Si pasojë, ngjajshëm me sektorin bankar, kapitali i jashtëm është 

dominues në industritë e sigurimeve duke menaxhuar pothuajse 70.0% të tërësisë së mjeteve 

(Tabela 9). 
 

Tabla 9. Struktura pronësore e mjeteve në sektorin e sigurimeve, në mijëra euro (2004 – 2006) 

Vlera Aksione (%) Vlera Aksione(%) Vlera Aksione (%)

Kompanitë e sigurimeve me kapital të huaj 25,916 59.2 33,279 61.1 43,795 69.5

17,881 40.8 21,144 38.9 19,176 30.5

43,797 54,423 62,971

Kompanitë e sigurimeve me kapital vendor

Gjithsej mjetet

Përshkrimi
Dhjetor2004 Dhjetor2005 Dhjetor 2006

 Burimi: AQBK (2007). 

 

Depozitat e sektorit të sigurimeve në korporatat depozitare (AQBK dhe bankat komerciale) arritën 

shumën prej 45.3 milion euro, ose 26.6% më shumë se në vitin 2005. Në veçanti, në vitin 2006, 

kompanitë e sigurimeve rritën depozitat e tyre në banka (për 34.8%). Si pasojë, mjetet neto të 

jashtme zbritën në vetëm 25,000 euro nga 3.5 milion euro në fund të vitit 2005.  

 

Veprimtaria themelore e kompanive të sigurimeve në Kosovë është produkti i Përgjegjësisë ndaj 

Palës së Tretë (PPT), që do të thotë policat e automjetëve të siguruara. Premiumet e pranuara 

kryesisht akumulohen nga policat PPT (rreth 71.2%), përderisa të  tjerat vijnë nga polisat kufitare 

dhe polica të tjera (jo PPT). Veprimtaria e sigurimeve përjetoi tendencën e njejtë sikurse në vitet e 

mëparshme – shuma e kërkesave të paguara ndaj klientëve në krahasim më premiumet e pranuara 

ende mbetet e ulët. Mëgjithatë, raporti u përmiresua pak në 22.4% nga 19.4% në vitin 2005. Shuma e 

premiumeve totale të pranuara në vitin 2006 ishte 48.7 milion euro, vetëm 3.2% më tëpër se në vitin 

2005. Kjo është një shenjë që tregu i PPT-se tani është më i zhvilluar, me një numër të vogël të 

automjeteve jo të siguruara. Në të vërtetë, me rreth 408,500 polisa të shitura në vitin 2006, rritja 

vjetore ishte vetëm 32,914 polisa më tepër.  

 

Krahasuar me shumën e paguar të premiumeve bruto prej 48.7 milion euro në vitin 2006, shuma e 

paguar e kërkesave të klientëve arrin vlerën prej 10.9 milion, që tregon një raport prej 22.4% të 

kërkesave të paguara ndaj premiumeve. Duhet theksuar se në vitin 2006 shuma e kërkesave të 

paguara ishte për 19.3% më e lartë sesa në vitin 2005. Rreth 90.0% e tërësisë së kërkesave të paguara 

ishin lidhur më polisat PPT, përderisa kërkesat mbi polisat kufitare dhe polisat tjera (jo PPT), u 

llogariten për 10.0% të tërësisë së kërkesave të paguara. 

 

Zhvillimet në Fondet Pensionale 
 

Me një shumë prej 10.5 milion euro, fondet pensionale në Kosovë kanë pjesëmarrje vetëm me 1.0% 

te totalit të mjeteve të sektorit financiar. Kjo shumë përfshin vetëm mjetet e skemave suplementare 

– pensionet e ofruara nga punëdhënesit për punonjësitë, përveç kontributeve të detyrueshme për 
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Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK) i cili është ‘fond i sigurimit shoqëror’. 

Megjithatë, gjatë vitit 2006, të gjashtë fondet pensionale suplementare të cilat operonin brenda 

korporatave të ndryshme publike ndaluan veprimtarinë aktive, si pasojë e ndërprerjes së 

veprimtarisë në bazë vullnetare dhe jo vullnetare. Kjo ishte ose për shkak të shumave të larta të 

detyrimeve jo te financuara, ose për shkak të dështimit (ose ndryshimit të kapitalit) të kompanisë 

kontribuese. AQBK-ja me vet-iniciativë, apo sipas kërkesës se çdo kompanie kontribuese, revokoi 

licencën dhe caktoi zyrtarin përgjegjës për likuidim. Në fund të procesit të likuidimit, mjetet e 

mbledhura nga ish fondet e ndryshme pensionale do të transferohen tek fondet tjera pensionale, 

ose në raste të veçanta, do të transferohen tek llogaritë e peng mbajtjes të hapura në bankat 

komerciale në emër të çdo pensionisti. Për sa u përket të drejtave të vogla pensionale, ato pritet tu 

paguhen përfituesve të tyre. Në anën tjetër, në Nëntor 2006, Bordi Drejtues i AQBK-se i lëshoj 

licencën një fondi suplementar privat të pensioneve  ‚Fondi Slloveno-Kosovar‛ i cili gjithashtu do 

të veproj si menaxher i aseteve për fondet e akumuluara. Ky është fondi i parë privat pensional i 

licencuar në Kosovë.  

 

Kutia 5. Fondet e Pensioneve të cilat veprojnë në Kosovë dhe ndarja e tyre  

Skemat e pensionit në Kosovë klasifikohen si më poshtë:  

 1) Pensioni bazë ( skemë e detyrueshme) – Paguhet nga Administrata e Pensionit, dhe financohet nga Buxheti i 

Konsoliduar i Kosovës, i cili paguan një shumë prej 40 euro për çdo banorë të Kosovës i cili është më i vjetër se 65 vjeç.  

 2) Pensioni i kursimeve individuale (skemë e detyrueshme) – e administruar nga Trusti i Kursimeve Pensionale të 

Kosovës (TKPK), dhe financuar nga kontributet minimale të detyrueshme të punëdhënësve dhe punonjësve (5% secili).  

 3) Skemat suplementare – të cilat përbëhen nga: a. Pensioni i Kursimeve Individuale (është kontribut vullnetar shtesë i 

paguar nga punëdhënësi ose punonjësi, ose nga të dy, dhe i cili administrohet nga TKPK); b. Pensionet Suplementare të 

Punëdhënësve (ofruar nga punëdhënësi për punonjësit); c. Pensionet Suplementare Individuale, dhënë për personat fizik nga 

siguruesit e licencuar të pensioneve.  

 

3.3.5. Zhvillimet në Ndërmjetësuesitë e Tjerë Financiarë 
 

Përveç bankave komerciale, ndërmjetësitë tjerë financiarë (NTF) janë gjithashtu të përfshir në 

veprimtarinë e huadhënies në ekonomi. NTF-të janë institucione mikro financiare të cilat nuk kanë 

të drejtë të marrin depozita mbi një shumë të kufizuar. Veprimtaria e tyre kryesore është 

veprimtaria e huadhënies, kryësisht si mbështetje për ndërmarrësitë e vegjël. Burimi kryesor i 

financimit të NTF-së mbeten donatorët e jashtëm.  

 

Në fund të vitit 2006, gjashtëmbëdhjetë NTF operonin në Kosovë, të cilët administronin rreth 5.0% 

të totalit të mjeteve të sektorit financiar. Nga fundi i vitit 2006, portofolio total i kredive të NTF-së 

arriti shumën kumulative nga 57.7 milion euro, llogaritur për 8.3% të tërësisë së shumës 

kumulative të kredive të lëshuara korporatave financiare (KF-të). Mëgjithatë, në lidhje me numrin e 

kredive, NTF-të llogarisin për 25.7% të numrit të kredive – duke treguar orientimin e tyre në 

mikrokredi. Në vitin 2002, përderisa sektori bankar kishte filluar veprimtarinë e tij të kredidhëniës, 

kontributi i kredive të NTF-së për sa i përket tërësisë së kredive ishte jashtëzakonisht i lartë (27.0%), 

por më pas zbriti duke mbetur konstant së fundi (Figura 24). 
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Figura 24. Aktivitetet e huadhënies të ndërmjetësive tjera financiare  
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Burimi: AQBK (2007). 

 

Në fund të vitit 2006, NTF-të mbanin 35,541 kredi në porfolion e tyre e cila shifër tregon 8,418 kredi 

më tepër se në fund të vitit 2005. Shuma mesatare për kredi ishte 1,622 euro, e që ishte më ulët se në 

vitin 2005 (që arrinin shumën prej 1,906 euro). 

 

3.4. Sektori i Jashtëm 
 

Ne vitin 2006, për herë te parë AQBK-ja përpiloj dhe botoj bilancin e pagesave te Kosovës. Sipas 

vlerësimeve (te dhënave para-përfundimtare), deficiti i llogarisë rrjedhëse (pas asistencës se huaj) 

shënoj 393.0 milion euro. Kjo ishte kryësisht për shkak te bilancit te lartë negativ ne kategorinë e 

mallrave dhe te shërbimeve (-1,236,8 milion euro ne vitin 2006), pavarësisht nga te hyrat e 

konsidërueshme ne transfertat rrjedhëse(qe arrin shumën prej 808.5 milion euro ne vitin 2006). Në 

krahasim me PBB-në, deficiti i llogarisë rrjedhëse pas asistencës se huaj mbetet i lartë në 17.3% të 

PBB-seë ne vitin 2006, krahasuar me 11.9% ne vitin 2005. Para asistencës se huaj, ky deficit është 

shumëfish më i lartë(44.2% te PBB-se ne vitin 2006), duke theksuar varësine e ekonomisë se 

Kosovës ne drejtim te sektorit te donatoreve.  

 

Aktualisht, me një rritje nga 10.2% krahasuar me vitin 2005, bilanci i mallrave dhe shërbimeve arrin 

shumën prej -1.2 milliard për vitin 2006, i cili paraqet një deficit rreth 50% te PBB-se. Si ne vitet e 

mëparshme, deficiti tejet i madh i llogarise rrjedhëse me të cilin është përballur Kosova është për 

shkak te deficitit te lartë tregtar. Me eksporte te mallrave (pas rregullimit për mbulime)                              

qe arrin shumën rreth 100 milion euro dhe importet te cilat arrin shumën prej 1.3 miliard euro, 

mbulesa e eksporteve ndaj importeve qendroj ne 8.1%, duke paraqitur një përmirësim krahasuar 

me vitet e meparshme. Megjithatë, duke pasur parasysh bazen e ulët, ne vitin 2006 eksportet e 

Kosovës u rriten me 42.4% kunder renies prej 10% ne vitin 2005, përderisa importet ne vitin 2006 u 

rriten me 15.2%.  
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Tabela 10. Bilanci i Pagesave të Kosovës (2004-2006), Në miliona euro 

Përshkrimi 2004 2005 2006

1. LLOGARIA RRJEDHËSE -201.0 -266.7 -393.1

A. Mallrat dhe shërbimet -1,047.3 -1,122.2 -1,236.8

Mallrat -944.9 -1,021.7 -1,158.3

Kredi 79.0 71.4 101.7

Debi -1,024.0 -1,093.1 -1,260.1

Shërbimet -102.4 -100.5 -78.5

Kredi 132.0 128.6 141.1

Debi -234.3 -229.1 -219.6

B. Të hyrat 22.7 29.7 35.2

Kredi 42.3 51.5 67.1

Debi -19.5 -21.9 -31.9

C. Transferet rrjedhëse 823.6 825.9 808.5

Kredi 987.3 980.9 931.2

Debi -163.7 -155.0 -122.7

2. Llogaria financiare dhe e kapitalit 146.2 78.4 42.5

A. llogaria e kapitalit 7.0 4.5 3.3

Kredi 7.0 4.5 3.3

Debi 0.0 0.0 0.0

B. Llogaria fianciare 139.3 73.9 39.2

 Investimet direkte 21.0 59.1 266.3

 Portfolio investimet -162.2 -67.8 -127.7

 Investimet tjera 282.2 110.6 -104.3

 Mjetet rezervë -1.8 -28.0 4.9

GABIMET DHE HARRESAT NETO 54.8 188.3 350.7

Burimi: AQBK (2007).  

1/ Paratë e dërguara si dhe  të dhënat e sektorit të donatorëve janë marë nga IMF Aide Memoire(Shkurt 2007) 

 

Për sa i përket strukturës se eksporteve, rritja me e madhe është regjistruar ne kategorinë e 

produkteve ushqimore, e cila është një shenjë pozitive dhe pasojë e fillimit te prodhimit ne 

kompanitë e mëdha të privatizuara. Me saktësisht, eksporti i produkteve ushqimore te vitit 2006 

arriti shumën 15.8 milion euro krahasuar me 3.2 milion euro ne vitin 2005. Si e tillë, produktet 

minerale zgjeruan pjesëmarrjen e tyre ndaj shumën e tërësishme të eksporteve ne 20.0% ne vitin 

2006, nga 6.6% ne vitin 2005 (Grafiku 25). Metalet baze megjithëse u rriten me 9 milion euro ne vitin 

2006, për shkak te rritjes se shpejtë ne kategoritë tjera, pjesëmarrja e tyre në shumën e tërësishme të 

eksporteve u zvoglua në 42% (nga rreth 50% në 2005). Për më shumë, metalet bazë dhe produktet 

ushqimore përbëjnë rreth 60% të eksporteve të Kosovës. Lëkurat dhe të ngjashme, përbëjnë 

kategorinë e tretë më të madhe në kuadër të strukturës së eksporteve.   
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Figura 25. Eksportet dhe Importet sipas grupmallrave, si pjesëmarrje në shumën e tërësishme, nga viti 2006 
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Burimi: AQBK (2006). 

 

Produktet ushqimore, te cilat llogariten 18.5% te gjithsejimporteve, u rriten me 31 milion euro ne 

vitin 2006 në krahasim me 39.5 milion euro ne vitin 2005. Ajo çka verëhet, është rritja e importeve te 

makinerisë (kryesisht paisjet) te cilat arrin 156.0 milion ne vitin 2006. Kështu qe, importet e 

makinerisë dhe te ngjashme lidhur rritën pjesëmarrjen e tyre në shumën e tërësishme të importit në  

rreth 12%. Duke përbërë rreth 13% te importeve ne vitin 2006, importet e produketeve ushqimore te 

pergaditura u rritën me 5 milion euro, duke treguar nje zevendesim te vazhdueshem te mallrave 

vendore te prodhuara ndaj atyre te importuara. Pas rritjes substanciale ne vitin 2005 kryesisht per 

shkak te importit te automjeteve te përdorura me 60 milion euro (te cilat qendronin ne 99.4 milion 

euro) në 2006 kjo kategori u zvoglua për 11 milion euro.  

 

Shtetet ne rajon8 janë partnerët kryesor tregtar te Kosovës, me eksporte te cilat arrin shumën prej 

41.8 milion euro (52.8% te eksporteve) dhe importet me 576.7 milion euro (43.9% te importeve). 

Pavarësisht nga renia e eksporteve nga IRJM me 1.4 milion euro, ne vitin 2006 eksportet e Kosovës 

ne shtetet ne rajon u rriten me 14.8 milion euro, kryesisht nga rritja e eksporteve ne Serbi dhe Mal te 

Zi (7 milion euro), Shqipëri (5.3 milion euro) dhe Bullgaria (3.2 milion euro). Duke qëndruar ne 260 

milion euro, importet nga IRJM ne vitin 2006 gjate vitit 2005 jane me te larte per 40 milion euro, 

duke u ngadalësuar nga rritja me 70 milion euro ne vitin 2005 gjate vitit 2004. Perderisa eksportet, 

duke u ulur me 1.4 milion euro, qëndruan ne 8.2 milion euro ne vitin 2006.  

 

Përveq shteteve në rajon, shtetet e BE-se janë partnerët e dytë me te mëdhej tregtar te cilët 

paraqesin 28.4% te eksporteve dhe 34.7% te importeve. Ne vitin 2006, përkundër vitit 2005, 

importet nga BE-ja qëndruan porthuajse në të njejtin nivel, përderisa eksportet u rriten me 29.2% te 

drejtuar kryesisht nga rritja e eksporteve ndaj Sllovenisë. Partneri tjetër tregtar (për sa i përket 

eksporteve) është Zvicra. Duhet cekur fakti se përderisa eksportet ne këtë shtet ne vitin 2005 

shënuanne vetëm 0.7 milion euro, ne vitin 2006 ato ne mënyre te shpejtë u rriten duke arritur në7.4 

                                                 
8 Shqipëria, Bullgaria, Bosna dhe Hercegovina, Kroacia, IRJM, Mali i Zi dhe Serbia. 
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milion euro. Importet nga Zvicra ne vitin 2006 arriten shumën 23 milion euro nga 18.7 milion euro 

ne vitin 2005. Veçmas nga ajo qe u përmend me lartë, importet nga Turqia dhe Kina ne shumë prej 

90.4 milion euro dhe 75.5 milion euro secila, ne vitin 2006 u rriten me rreth 25 milion euro se 

bashku. 
 

Figura 26. Eksportet dhe Importet sipas shteteve, viti 2006 
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Burimi: AQBK (2006). 

 

Llogaria e te ardhurave për vitin 2006 qendroj ne 35.3 milion euro, krahasuar me 29.7 milion eur, 

një vit me pare. Rritja e vazhdueshme është kryësisht për shkak te rritjes ne anën kredi, duke 

arritur shumë prej 67.1 milion euro përderisa zëri kryesor paraqet fitimetnga investimet ne tregjet e 

jashtme financiare, te dominuara nga investimet e TKPK-se. Një tjetër element ne anën kredi janë 

pagat e stafit lokal te KFOR-it dhe zyrave ndërlidhëse ne Kosovë. Se bashku, ana kredi arrin 

shumën prej 67.1 milion euro. Për sa i përket anës debi, shuma totale e 31.8 milion euro përbehet 

kryesisht nga fitimet e ri-investuara nga korporatat financiare (bankat e jashtme komerciale dhe 

kompanitë e sigurimeve) duke arritur shumën prej 22.8 milion euro.  

 

Transfertat rrjedhësepërveq mallrave dhe shërbimeve llogaritën si një element i rendësishem ne 

bilancin e pagesave te Kosovës. Në vitin 2006, shuma e tërësishme e transfertave rrejdhëse arrn në 

808.5 milion euro, duke zbritur nga 825.9 milion ne vitin 2005. Zëri kryesor brenda transfertave 

rrjedhëse përbën paratë e dërguara nga punëtorët jashtë, për shkak te numrit te konsiderueshëm te 

Kosovareve te cilet jetojnë ne shtetet EJL-së, kryesisht ne Gjermani, Zvicer, Londer, etj. Për vitin 

2006, paratë e dërguara nga punëtoret jashtë llogariten 424.4 milion euro. Duke marr parasysh 

prezencen ndërkombëtare ne Kosovë, dhe fakti se ka dalje te parasë nga ekspatriatet (stafi i huaj që 

punon në Kosovë), shuma neto e remitancave llogaritet diku rreth 300 milion euro. Veçmas nga 

kategoritë e përmendura me lartë, transfertat rrjedhëse përfshine gjithashtu donatorët (185 milion 

euro) dhe buxhetin e UNMIK-ut (250. 8 milion euro).  

 

Pavarësisht nga te ardhurat e konsiderueshme ne investimet direkte, duke pasur parasysh daljet e 

mëdha (investimet jashtë)   në formë portfolio dhe investimet tjera, llogaria kapitale dhe financiare 

e  Kosovës qendroj ne 42.5 milion euro ne vitin 2006 nga 78.4 milion euro ne vitin 2005. Si pasojë e 
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procesit të privatizimit, investimet e huaja direkte ne Kosovë  përbëjnë  266.3 milion euro, nga 59.1 

milion euro në 2005. Megjithatë, ndikimi ekonomik i këtyre shumave ne bilancin e pagesave të 

Kosovës  është i kufizuar meqenëse kjo eshte zbutur nga shuma përfërsisht e njejtë e rritjes se 

mjeteve të huaja neto. 



 

i. 

 

 

4. Mbikëqyrja Financiare
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4. Mbikëqyrja Financiare 
 

AQBK-ja ka autoritet rregullator dhe zbatues për te gjitha institucionet financiare ne Kosovë, si dhe 

merr pjesë ne zhvillimin dhe modernizimin e sektorit financiar, i cili aktualisht mbulon industrinë 

bankare, industrinë e sigurimeve, fondet pensionale dhe institucionet tjera financiare (institucionet 

mikro financiare, institucionet financiare jo bankare, zyret e këmbimit të valutave dhe institucionet 

për transferin e parave).  

 

Synimi i AQBK –se është që të këtë një mbikëqyrje financiare dhe nje proces rregullator që është 

efikas, fleksibil dhe i cili promovon një sektor financiar konkurrues të bazuar në treg, duke zbatuar 

parimet më të mira të standardeve ndërkombëtare në zhvillimin e sektorit financiar.  

 

Qasja e mbikëqyrjes së AQBK-së është zhvilluar në përputhje me praktikat më të mira 

ndërkombëtare për mbikëqyrësit, duke filluar nga qasja e ‚bazuar në rregulla‛ në qasjen e ‚bazuar 

në rrezikun‛, e formuluar sipas  Principeve Themelore të Basel-it dhe Shtylla e 2 e Basel-it II për 

bankat, dhe nje regjime te aftesise paguese bazuar ne rrezikun e cila eshte duke u adoptuar 

nderkombetarisht per kompanite e sigurimeve.  

 

Qasja e bazuar në rrezikun ka për qëllim që t’i mundësojë AQBK–së që  në mënyrë të përshatshme 

të përdorë burimet e saj mbikëqyrëse në ato fusha me rrezik me të lartë, brenda institucioneve 

individuale financiare dhe sektorit financiar në përgjithësi. Mbikëqyrja bankare në bazë të rrezikut 

përqendrohet në aftësine e menaxhmentit për të identifikuar, matur, monitoruar dhe kontrolluar 

rrezikun, kurse mbikëqyrja e sigurimit ne baze te rrezikut përqendrohet ne kërkesat e aftësisë 

paguese dhe krijon kornizë te matur e cila pasqyron ne menyre me te saktë rreziqet e ndërmarr nga 

siguruesit. Qëllimi është krijimi i një mbikëqyrje sa më efektive dhe të balancuar mirë te sektorit te 

sigurimit e cila do te siguroj perspektivën e aftësisë paguese si dhe çeshtjet tjera  me rendësi për 

mbikëqyrjen e sigurimeve te cilat mund te drejtojne ne liberalizimin e tarifave.  

 

Ne përputhje me legjislacionin qe drejton funksionin e saj të paraparë me ligj (Rregulloret e 

UNMIK-ut 1999/21, 2001/25, 2005/20, dhe 2006/47), AQBK-ja ka vendosur standarde dhe kërkesa 

mbikëqyrese të hollësishme në mënyrë që të arrij një sektor financiar të rregulluar mirë. Gjithashtu, 

këto Rregullore i japin Bordit Drejtues të AQBK-së autoritet për te adoptuar rregulla prudente të 

mbikëqyrjes, të cilat përcaktojnë limitet, direktivat operuese, procedurat dhe kërkesat raportuese 

për institucionet financiare, si dhe masat zbatuese në rast mospajtueshmërie me kërkesat ligjore ose 

për shkak të praktikave te pasigurta dhe pa shëndosha.  

  

Rregulloret e institucionit financiar dhe rregullat prudente vazhdimisht rishikohen dhe freskohen, 

për të siguruar që ato vazhdojnë të jenë në linjë me praktikat më të mira ndërkombetare. Ato 

gjithashtu rishikohen për te siguruar qe ato vendosin ekuilibrin e duhur ne krijimin e një mjedisi te 

rregulluar mirë, pa vendosur ngarkesa të panevojshme për përdoruesit e shërbimeve financiare. 

 

4.1 Veprimtaria Rregullative e Sektorit Financiar 
 

Si rregullator, AQBK-ja merr pjesë ne zbatimin e Rregulloreve përkatese te UNMIK-ut. Korniza 

ligjore për drejtimin e këtyre veprimtarive ne përputhje me standardet e BE-se është përshtatur në 
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nivelin aktual të zhvillimit të institucioneve financiare në Kosovë dhe gjithashtu është plotësuar me 

rregullat dhe vendimet e AQBK-se.  

 

Korniza e rregullave të mbikëqyrjes financiare është krijuar në fillim te themelimit te AQBK-se, që 

nga ajo kohë sektori financiar ka ndryshuar, po ashtu ka ndryshuar edhe qasja e AQBK-së ndaj 

mbikëqyrjes. Bazuar në faktorët e lartpërmendur dhe rekomandimve të asistencës teknike, 

mbikëqyrja financiare e AQBK-se ka punuar në mënyrë aktive për sa i përket rishikimit dhe 

plotësimit të kornizës së rregullave, dhe të themelimit të politikave dhe procedurave. Veç kësaj, për 

të udhëzuar industrinë financiare në implementimin e ‚praktikave më të mira‛, AQBK-ja ka 

lëshuar ‚Letra Këshilluese‛ si referenca mbështetese dhe plotësuese. Disa nga këto rregulla janë 

aprovuar nga Bordi Drejtues i AQBK-se dhe ato që kanë mbetur janë finalizuar në konsulltim me 

industrinë financiare të cilat do ti prezantohen për aprovim Bordit Drejtues te AQBK-se gjate vitit 

2007.  

 

Për më tepër, si rezultat i këtij procesi, gjatë vitit 2006 Bordi Drejtues i AQBK-se aprovoj këto 

rregulla te mbikëqyrjes se sigurimeve: 

 

o Përmirësimin e Rregullit V mbi mënyrat e shitjes se produkteve te sigurimit dhe licëncimin e 

detyrueshëm te operatorëve te sigurimit, dhe agjentet e sigurimit dhe borkerët.  

 

o Rregulla VIII mbi depozitimin e aseteve si garancë, mjaftueshmërisë se kapitalit, raportimin 

financiar, menaxhimin e rrezikut, investimeve dhe likuiditetin. Si pasojë Rregullat Nr: VIII, IX, X, 

XI, XII, XIIa, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIII dhe XXV janë anuluar. 

 

4.2 Licencimi dhe Struktura 
 

Ne përputhje me legjislacionin qe drejton funksionin e saj statusor, AQBK-ja ka autoritetin për të 

vendosur kriteret për licencimin e institucioneve financiare dhe për te refuzuar ato të cilat nuk i 

përmbushin këto standarde.  

  

Vizioni i AQBK-se është një sektor financiar i qëndrueshëm dhe i zhvilluar i drejtuar nga forcat e 

tregut, por që vepron brenda rregullativës prudente dhe kornizës së politikës së mbikqyjres të 

harmonizuar në bazë të direktivave të BE-se/ KE-se.  

 

Strategjia e AQBK-se ne fushën e licencimit te institucioneve financiare përqendrohet ne tërheqjen e 

investitorëve te cilët kanë gjendje te mirë financiare, përmbushin kriterin e duhur dhe të 

përshtatshem për aksionarë dhe menaxhment, jane të aftë që të drejtojnë një qasje  në zhvillimin e  

matur te biznesit për te mbrojtur interesat e klientve, duke ndihmuar ne këtë mënyre ne forcimin e 

sistemit financiar dhe rritjen e besueshmërise ndaj tij.  

 

Aktiviteti i licensimit të bankave nga AQBK gjatë vitit 2006 kryesisht ka qenë hapja  e degëve te reja 

dhe ndryshimet në strukturat e pronësisë së bankave. Sidoqoftë, gjatë vitit 2006 Bordi Drejtues i 

AQBK-se aprovoj dy (2) licenca preliminare për degët e bankave me kapital te jashtëm (Banka 

Kombëtare Tregtare nga Shqipëria dhe Komercijalna Banka nga Serbia). Numri i bankave që 

operonin gjatë vitit 2006 ishte gjashtë, pas revokimit të licencës se Bankës Kreditore të Prishtinës – 
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BKP. Në fund të vitit 2006, në terë Kosovën operonte një rrjet prej gjashtë bankave me 220 degë dhe 

nen-degë.9 

 

Zyret e Këmbimit të Valutave dhe Zyret e Transferit të Parave. Gjatë vitit 2006 në AQBK janë 

regjistruar dhjetë zyre të këmbimit të valutave dhe një agjension i transferit të parave .Në fund të 

vitit 2006 , operojnë në Kosovë 16 zyre të këmbimit të valutave dhe tri agjensione të transferit të 

parave. Rritja e madhe e numrit të zyreve të licensuara të këmbimit të valutave gjatë vitit 2006 është 

rezultat i fushatës së përbashkët i AQBK, 

 

Policisë së UNMIK-ut, Shërbimit Policor të Kosovës dhe Qendrës Intelegjente Financiare në mënyrë 

që të legalizojnë agjentët e këmbimit të valutave të huaja në rrugë. 

 

Institucionet Mikro Financiare. Në fund të vitit 2006 në Kosovë kanë operuar 15 institucione mikro 

financiare dhe tri institucione jo bankare financiare 

 
Tabela 11:  Aktiviteti i Licensimit të Bankave, 2002 – 2006  

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006

Të Licensuara më parë 7 7 7 7 6

Aprovime Preliminare * 0 0 0 0 2

Revokim I Licencës 0 0 0 0 -1

Totali 7 7 7 7 8
 

 
Tabela 12: Aktiviteti i Licensimit të Institucioeneve Jo Bankare Financiare, 2002 – 2006  

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006

Të Regjistruara/Licensuara më parë 14 14 15 18 19

Regjistruara/Licensuara 0 1 3 1 1

Tërheqja e Regjistrimit 0 0 0 0 -2

Totali 14 15 18 19 18
 

 
Tabela 13: Aktiviteti i Licensimit të Agjensioeneve të Transferit të Parave, 2002 – 2006  

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006

Të Licensuara më parë 1 1 1 1 2

Licensuara 0 0 0 1 1

Totali 1 1 1 2 3
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Shtesë  2006 – Në vijim të Rregullores 1999/21 të Misionit të Administrimit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara - UNMIK-ut, Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të Kosovës 

(AQBK), në kapacitetin e Autoritetit të Mbikqyrjes Bankare në baze të urdhërit të datës 13 Mars, 2006 ka revokuar licencën e Bankës Kreditore  të Prishtinës. AQBK ka caktuar 

Z. Michael Rouswell si administrator të përkohshëm të Bankës Kreditore të Prishtinës , i cili ka marrë në mbikqyrje dhe udhëheqje operimet e Bankës Kreditore të Prishtinës në 

ora  8:00 para dite me 13  Mars, 2006 
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Tabela 14: Aktivitet e Licensimit të Zyreve të Këmbimit të Valutave, 2002 – 2006  

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006

Të Licensuara më parë 3 3 4 3 6

Licensuara 0 1 0 4 10

Tërheqja e Regjistrimit 0 0 -1 -1 0

Totali 3 4 3 6 16
 

 

Kompanitë e sigurimit. Në fund të 2006, nëntë kompani të sigurimeve që nuk ofrojn sigurime 

jetësore në Kosovë, tre prej këtyre kompanive janë degë të kompanive të huaja: një është nga 

Shqipëria)  një kompani subsidiare nga Kroacia dhe një kompani nga Turqia.  Një kompani e 

sigurimit e ka ndryshuar strukturën e pronësisë më një përbërje të re 49% kapital vendor dhe 51% 

të huaj. Tri kompanitë tjera janë kompani sigurimesh me pronësi vendore duke përfshirë 

kompaninë e re e cila filloj të operoj në vitin 2006.   

 

Ndërmjetësuesit e sigurimeve. Kjo kategori përfshinë agjentët, brokerët e kategorive shtesë, dhe 

rregulluesit e dëmve (rregulluesit e dëmve nga kompanitë dhe rregullues të pavarur të dëmeve). 

Gjatë vitit 2006 numri i agjentëve është rritur nga 658 në 784, ku kategoritë të tjera kanë mbetur në 

nivel të njejtë.  

 

Fondet pensionale suplementare. Nuk ka fonde pensionale të licencuara në vitin 2006 ndërsa pesë 

fondet ekzistuese vullnetarisht kanë ndëprerë aktivitetin e tyre, duke e zvogluar numrin e këtyre 

fondeve nga gjashtë në një. Me vetë iniciativë, ose me kërkesë të secilës kompani kontribuese, 

AQBK-ja ka revokuar licensën e tyre, dhe ka caktuar likuidatorin e tyre.  

 

Siguruesit e Fondeve Pensionale.  Siguruesi i parë i fondeve pensionale është licencuar në Kosovë 

në vitin 2006. Bordi drejtues i AQBK-së ka lëshuar licencën për fondin pensional suplementar -

‘Fondi Sloveno-Kosovar’- i cili poashtu operon si menaxher i aseteve për fondet e mbledhura. 
 

Tabela 15:  Veprimtaria e licencimit të kompanive të sigurimit, 2002 - 2006  

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006

Të licencuara më parë 0 8 8 8 8

Të licencuara 8 1 2 1 1

Anuluara 0 -1 -2 -1 0

Total 8 8 8 8 9

 
Tabela 16: Veprimtaria e licencimit të ndërmjetësve të sigurimit, 2002 – 2006  

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006

Agjentet 231 307 446 658 784

Brokeret e linjave shtesë 0 1 3 3 3

Broker 0 0 0 2 2

Korporatat e rregullimit te humbjeve 1 0 1 2 2

Rregulluesit e pavarur te ankesave 0 0 2 3 3
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Tabela 17: Veprimtaria e licencimit të fondeve pensionale  , 2002 – 2006 

Përshkrimi 2002 2003 2004 2005 2006

Fondet pensionale suplementare 5 6 5 6 1

Siguruesit privat te fondeve pensionale 0 0 0 0 1

 

4.3 Veprimtaria e Mbikëqyrjes Financiare 
 

Një nga funksionet kryesore të AQBK-së është që të sigurojë mbikëqyrjen dhe rregullimin e 

institucioneve financiare, me qëllim të krijimit të një sistemi financiar të shëndoshë, të arritshëm si 

dhe konkurrues, i cili sistem është i besueshëm dhe ofron një sferë të gjerë të shërbimeve financiare. 

Në kryerjen e këtij misioni, Drejtoratet e Mbikëqyrjes së Bankave, Sigurimeve dhe Pensioeneve janë 

përgjegjës për licencimin, rregullimin dhe kontrollimin e institucioeneve financiare dhe 

institucioeneve jo bankare financiare që operojnë në Kosovë. 

 

4.3.1 Mbikëqyrja bankare ka për qëllim mbrojtjen e fondeve të depozituesve dhe të mirëmbajë një 

sistem financiar stabil duke u kujdesur për një ambient efikas dhe konkurrues financiar.  Drejtoriati 

i Mbikëqyrjes Bankare promovon këto qëllime përmes:   

 

Sistemit të qëndrueshëm financiar  bankar dhe Jobankar  

 

Promovimi i një sistemi financiar të sigurtë, të shëndoshë dhe të qëndrueshëm është një nga arsyet 

themelore të mbikëqyrjes dhe rregullimit të institucioneve financiare. Një sistem financiar i 

qëndrueshëm iu siguron depozituesve një vend të sigurtë për të mbajtur paratë e tyre. Po ashtu u 

siguron bizneseve dhe individëve një kornizë të besueshme për kryerjen e transaksioneve 

monetare. 

 

Sistemit konkurrues Financiar Bankar dhe Jobankar  

 

Një qëllim tjetër kryesor i mbikëqyrjes dhe rregullimit të institucioneve  

financiare është krijimi i një sistemi konkurrues financiar . Një sistem konkurrues financiar iu 

siguron konsumatorëve produkte dhe shërbime financiare me çmime më të ulëta, mallra dhe 

shërbime më të mira financiare. 

 

Sistemit të favorshëm Financiar Bankar dhe Jobankar 

 

Një synim tjetër shumë me rëndësi i rregullimit është mbrojtja e konsumatorëve.Rregulloret dhe 

rregullat e përshtatshme kërkojnë që institucionet financiare të shfalosin informatat që ju 

ndihmojnë konsumatorëve që të vlerësojnë opcionet e hapura të produkteve, siq është kostoja e 

kredisë , të drejtat e tyre dhe obligimet e mundshme, si dhe shkellën reale të kthimit në depozitat e 

tyre. 

 

Rregullat e AQBK-së dhe rregulloret e UNMIK-ut drejtojnë shumë aspekte të institucioneve 

financiare bankare dhe jobankare. Çështje të tilla si: kush zotëron, kontrollon dhe administron 

institucionet financiare; çfarë vlere kreditimi mund t’i japin institucionet financiare një konsumatori 
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të vetëm ose grupe konsumatorësh; sa kapital duhet të kenë institucionet financiare; ku mund t’i 

vendosin institucionet financiare zyrat e tyre; dhe çfarë shërbimesh mund të ofrojnë ato, janë të 

gjitha çështje të rregulluara nga rregullat dhe rregulloret bankare dhe jobankare. 

 

Objektivi kryesor i procesit të mbikëqyrjes është vlerësimi i sigurisë dhe efikasitetit të 

institucioneve financiare. Ky vlerësim përfshin vlerësimin e sistemeve të menaxhimit të rrezikut të 

institucionit, gjendjen financiare, portofolionë e kredisë si dhe pajtueshmërinë me rregullat dhe 

rregulloret e zbatueshme bankare dhe jobankare. 

 

Procesi i mbikëqyrjes përfshin ekzaminimin në vend dhe ekzaminimin dhe monitorimin përmes 

analizës së jashtme. Në përgjithësi, stafi i AQBK-së kryen ekzaminime në vend të bankave dhe 

institucioneve financiare jobankare të paktën çdo 12 muaj. Kjo rutinë mund të mbështetet me 

ekzaminime më të shpeshta të ‚limituara‛, me qëllim të përcjelljes së zbatimit të rekomandimeve të 

mëparshme. 

 

AQBK-ja i ekzaminon veprimtaritë e institucioneve financiare përmes: 

 

 Analizave të Jashtme – mbledhja e informacioneve (raporteve, informacioneve dhe të të 

dhënave, të cilat dorëzohen në AQBK-ja nga bankat dhe institucionet financiare jobankare), 

dhe vlerësimi i treguesve të operacioneve të tyre dhe krahasimi i tyre me limitet e 

përcaktuara, të dhënat e mëparshme dhe standardet e pranuara ndërkombëtare. 

 Ekzaminimi në vend – Kryerja e vlerësimit cilësor të veprimtarive të të bankave dhe 

institucioneve financiare jobankare përmes kontrollit të të dhënave të tyre të brendshme 

duke përdorur qasjen e bazuar në rrezik. 

 

Në mbikëqyrjen e institucioneve financiare përmes analizave të jashtme, AQBK-ja përdor analiza të 

vazhdueshme të cilat ndihmojnë në zbulimin e trendeve të padëshirueshme që zhvillohen në 

institucionet financiare dhe në industrinë financiare. Ky informacion mundëson që AQBK-ja t’i 

drejtojë më mirë burimet e saj ekzaminuese në ato institucione që kanë nevojë për vëmendje 

mbikëqyrëse. 

 

Ekzaminimi në vend është faza e mbikëqyrjes për gjetjen e fakteve. Faktet analizohen për të 

përcaktuar gjendjen e institucionit financiar. Këto të gjetura përmblidhen në Raportin e 

Ekzaminimit. Duke i përdorur këto fakte, përcaktohet profili i rrezikut të institucionit financiar, i 

cili përcakton mënyrën sesi do të trajtohet institucioni nga mbikëqyrësit gjatë ciklit të ardhshëm 

mbikëqyrës. 

 

Ekipi i ekzaminimit në vend i AQBK-së kryen vlerësimet në thellësi të fushëveprimit të politikave 

formale, procedurave dhe praktikave të cilat janë përdorë nga institucionet financiare për të 

menaxhuar dhe kontrolluar portfolionë e tyre kreditore. Qëllimi i këtij shqyrtimi specifike të 

kredive është identfikimi i problemeve në fushën e kredive, pasi që kreditë paraqesin një burim të 

madh të rrezikut për institucionet financiare. Ky rrezik është i kufizuar me anë të rregullave dhe 

rregulloreve të AQBK-së. 

  

Mbikëqyrja e përqendruar në rrezik – Duke qenë se institucionet financiare bankare dhe jobankare 

po rriten si në përmasa ashtu dhe në kompleksitet, AQBK-ja ka lëvizur drejt një qasjeje 
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mbikëqyrëse të përqendruar në rrezik, që është një proces i vazhdueshëm sesa ekzaminim i 

momentit. Synimi i procesit të mbikëqyrjes së përqendruar në rrezik është identifikimi i rreziqeve 

më të mëdha të një institucioni financiar dhe vlerësimi i aftësisë së manaxhmentit të institucionit 

për të identifikuar, monitoruar dhe kontrolluar këto rreziqe.  

 

Për këtë, AQBK-ja përdor qasjen e CAMEL-it për vlerësimin e rrezikut. Sistemi mbikqyrës i 

vlerësimit CAMEL është një vegël e mbikëqyrjes që përdorin shumica e mbikqyrësve në vendet e 

zhvilluara. Ky sistem mbikëqyrës është një akronim për pesë përbërësit e sistemit të vlerësimit: C-

Mjaftueshmëria e kapitalit, A-Cilësia e aseteve, M-Manaxhmenti dhe administrimi  , E- Të Hyrat, 

dhe L- Likuiditeti. Secili përbërës i CAMEL-it vlerësohet nga 1 deri në 5, ku 1 shpreh vlerësimin më 

të lartë dhe 5 më të ulët. Gjithashtu, institucionit financiar i jepet një vlerësim i përgjithshëm nga 1 

deri në 5, vlerësim i cili rrjedh nga vlerësimet e përbërsit individual. 

 

Secila bankë dhe institucioni i madh financiar jobankar është i përcaktuar me vlerësimin e 

komponenteve të vlerësimit, të bazuara në vlerësimin e standardeve përkatëse financiare dhe 

operacionale në përputhje me kriteret dhe parimet e standardizuara: 

Mjaftueshmëria e Kapitalit – Mjaftueshmëria e bazës së kapitalit, vlera neto dhe rezervat  për të 

mbështetur operacionet aktuale,  zhvillimin e rrezikut, dhe rritjen e mëtejshme të institucionit 

financiar. 

 

Cilësia e Aseteve – Cilësia e kredive, investimeve dhe mjeteve tjera. 

 

Cilësia e Menaxhmentit – Aftësia e manaxhmentit për të administruar si duhet të gjitha aspektet e 

biznesit të institucionit financiar, dhe për të planifikuar për nevojat e ardhshme dhe rrethanat e 

papritura. 

 

Të Hyrat – Aftësia për të gjeneruar të hyra për mbulimin e shpenzimeve të tyre, duke provizionin 

adekuat për humbjet e mundshme të kredive, pagesën e interesit mbi depozitat dhe sigurimi i 

duhur i fondeve të depozituesve. 

 

Likuiditeti – Mirëmbajtja e mjeteve të mjaftueshme likuide për mbulimin e nevojave aktuale, 

veçanërisht për tërheqjet e bëra nga depozituesit. 

 

Rezultatet e ekzaminimit në vend raportohen tek bordi i drejtorëve dhe menaxhmenti i institucionit 

financiar në një raport të ekzaminimit, të bazuar në sistemin mbikëqyrës të vlerësimit CAMEL. 
 

Tabela 18: Mbikëqyrja Bankare: Ekzaminimet në vend të kryera gjatë vitit 2006 

Pershkrimi Numri i ekzaminimeve

Bankat  - i plote 4

Bankat  - fokusuar 6

Bankat – deget – para-hapjet dhe ri zhvendosja 32

Institucionet Mikro Financiare - I plote 12

Agjensionet per Transferin e Parave – I plote 2

Zyret e Kembimit te Valutave– I plote 4
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4.3.2 Objektivi i drejtorisë së mbikëqyrjes së sigurimeve dhe pensioneve është mbajtja e sigurisë, 

stabilitetit dhe efikasitetit të sigurisë dhe sektorit pensional, për të mbrojtur policëmbajtësit dhe për 

të ofruar një ambient të përshtatshëm për aksionaret. Për këtë arsye, procedurat e mbikqyrëse dhe 

ekzaminuese janë kryer në bazë të planit për inspektim 2006. Kompanitë e 

sigurimeve,ndërmjetësuesit dhe fondet pensionale janë të mbikqyrura përmes:   

  

Analizat jashtë vendit bëhen duke mbledhur informata (raporte dhe të dhëna tjera) të cilat 

dorëzohen në AQBK për kompanitë e sigurimit dhe fondet pensionale.  Duke u bazuar në analizat 

e informatave të pranuara, indikatorët operues siç janë diferenca e solvencës, fuqia financiare, 

raporti i humbjes, provizionet teknike, ruajtja maksimale ndaj rrezikut, risigurimimi është i ranguar 

kundër stadardeve ndërkombëtare. Poashtu, AQBK-ja vlerëson përputhshmërinë me rregullat dhe 

rregulloret e saj.  Analiza jashtë vendit indentifikon cështjet dhe dobësive në një kompani sigurimi 

ose fond pensional, deri sa ekzaminimet në vend verifikojnë dhe monitorojnë përmirësimet e 

dobësive të cilat janë identifikuar.   

 

Ekzaminimet në vend – janë pjesa kryesore e procesit të mbikqyrjes.  Është me rëndësi të 

verifikohen të dhënat dhe informatat e dorëzuara nga kompanitë e sigurimit dhe fondet pensionale 

vazhdimisht.  Mes tjerash, lejon Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe Pensioneve për të vlerësuar 

procesin e marrjes së vendimeve dhe kontrollit të brendshëm.  Për të bërë këtë vlerësim, AQBK-ja 

përdorë sistemin e kartelës për vlerësim (SCS).  Ky është një sistem i gradimit të performancës nga 

1 deri në 5, ku 1-shi identfikohet si rreziku më i lartë dhe 5 ai më i ulti.  Sistemi përfshinë pesë 

komponente në procesin e gradimit: i përshtatshëm dhe i duhur (Struktura e menaxhimit dhe 

struktura e ndarjes së aksioneve), Sistemi dhe Kontrollat (emitimit, procesimi i kërkesave, masat 

teknike, përshtatshmëria, etj), kualiteti i risigurimeve, Raportet e auditorëve dhe paanësia ndaj 

mbajtësit të policave.  

 

Duke u bazuar në sistemin e ekzaminimit, rezultatet individuale dhe rezultatet e përgjithëshme të 

bazuara në gjykimin profesional. Rezultatet janë analizuar që të përcaktojnë gjendjen e institucionit. 

Gjendja e kompanisë është e përmbledhur në raportin e ekzaminimit dhe në bazë të gjetjeve 

strategjia mbikqyrëse është e zhvilluar për ciklin e ardhshëm të mbikqyrjes së institucionit. 

 
Tabela 19: Mbikëqyrja e Sigurimeve: Ekzaminimi i kryer në vend gjatë vitit 2006 

Përshkrimi Nr. i Ekzaminimeve

Kompanitë e sigurimit  - plotë 6

Kompanitë e sigurimit  - fokusuar 9

Kompanitë e sigurimit – zyrat e agjentëve 185

Brokeret e linjave shtesë 3

Brokeret e sigurimeve 3

 

Gjatë 2006, të gjitha fondet pensionale suplementare që operonin në kompani të ndryshme publike 

kanë pushuar së funksionuari si pasoj e shuarjes vullnetare ose jo vullnetare të tyre.  Këto shuarje 

kanë ndodhur për shkak të shumave të mëdha të obligimeve të pa financuara, dështimeve, ose 

ndryshimeve në pronësi të kompanive kontribuese. Me vetë iniciativë ose me kërkesë të secilës 

kompani kontribuese, AQBK ka revokuar licensën e saj, dhe ka caktuar një likuidator. Në fund të 

procesit të likuidimit i cili është vazhdim e sipër, asetet e mbetura të ish fondeve pensionale do të 
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transferohen tek fondet tjera ose, në raste të caktuara, do të transferohen tek llogaritë e besueshme 

në bankat komerciale në emër të secilit pensionist; dhe si të drejta të pensioneve që i kanë, pritet t`i 

paguhen përfituesëve. 
 

Tabela 20: Mbikëqyrja e pensioneve: Ekzaminimi në vend i kryer gjatë vitit 2006 

Përshkrimi Nr. i ekzamimineve

TKPK 1

Fondet pensionale suplementare 3

 

4.4. Veprimet detyruese 
 

Pavarësisht nga përpjekjet e mbikqyrësve, janë krijuar situata kur bankat kanë dështuar për të 

arritur kërkesat prudente të mbikëqyrjes ose janë përdorur praktika të pa sigurta dhe jo të 

shëndosha bankare dhe siguruese.  Si rezultat i shkeljeve të rregulloreve ose praktikave bankare të 

pa sigurta ose jo të shëndosha, AQBK-ja ka inicuar 22 veprime detyruese ndaj bankave gjatë vitit 

2006, ndërsa mbikqyrja e sigurimeve ka inicuar 16 veprime detyruese kundër kompanive të 

sigurimit.  

 

Veprimet detyruese në vitin 2006 të ndërmarra bazuar nga rregullorja Nu. 1999/21 dhe2001/25, 

shtrihen duke filluar nga vërejtjet me shkrim deri tek revokimi i licencës dhe ishin të bazuara në 

masën e shkeljes, ekspozimit të rrezikut, shkeljeve të përsëritura, etj. Tipet e veprimeve detyruese të 

ndërmarra nga AQBK-ja duke përfshirë komunikimet me gojë dhe me shkrim, kufizimi i aktiviteve 

të caktuara, marrëveshjet formale në mes të AQBK-së dhe bankave, dhe kërkesat për ngritjen e 

kapitalit aksionar, dhe dënimet monetare. Veprimet detyruese ndaj bankave kanë rezultuar në 

pozita më të mira financiare të institucioneve financiare dhe kanë zvogluar rrezikun. 

 

Kutia 6. Liquidimi i Bankës Kreditore të Prishtinës (BKP) 

 

Më datë 13 Mars të vitit 2006, Bordi Drejtues i AQBK-së ka revokuar licencën e BKP-së, duke urdhëruar ndërprerjen e 

aktiviteteve me datën 13 Mars 2006, ka shkarkuar Bordin drejtues dhe menaxhmentin e bankës, dhe ka emëruar likuidatorin 

që të menaxhojë bankën dhe të mbrojë interesin e depozitorëve.  Si pasojë e kësaj: 

 

• Transhi i parë i pagesës së depozitorëve deri në shumën 1.000 Euro është përmbushur menjëherë. 

• Transhi i dytë i pagesës së depozitorëve së shpejti pas kësaj është ngritur në shumën prej 3.500 Euro. 

• Transhet e ardhshme të pagesës janë përmbushur në disa radha të caktuara, ashtu siq likuidatori ka mbledhur fonde të 

mjaftueshme në mënyrë që të mbulojë 70% të depozitave, me lartësi maksimale të pagesës prej 20.000 Euro për depozitor. 

• Për momentin, 9 million Euro u janë paguar depozitorëve nga shuma që ka qenë prej  32 million Euro. 

• Duke u bazuar në pritjet momentale të mbledhjes së kredive, Likuidatori parashikon një mundësi të mirë të mbledhjes së 

kredive nga huamarrësit e BKP-së. Pagesa e lartë dhe e shpejtë e depozitave do të bazohet nga mbledhja e kredive.  

•  Procesi i likuidimit mund të zgjasë disa vite.   

 

 



 

i. 
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5. Shërbimet e siguruara për autoritetet, komunitetin financiar dhe publikun 
 

Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës u siguron institucioneve publike, komunitetit financiar dhe 

publikut shërbimet e rëndomta financiare që ofrohen nga një bankë qendrore, me përjashtim të 

çfarëdo krediti ose likuiditetit të përkohshëm meqë AQBK-ja nuk është bankë emetuese. Si 

rrjedhojë e vendimeve të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, valuta që përdoret në 

Kosovë është euroja. 

 

5.1. Operacionet dhe Menaxhimi i Parave të Gatshme 
 

AQBK-ja është përgjegjëse për sigurimin e një furnizimi të duhur me kartëmonedha dhe monedha 

për kryerjen e transaksioneve me para të gatshme në ekonomi. Meqë euroja është valuta kryesore e 

lejuar për përdorim në Kosovë, përgjegjësitë e AQBK-së lidhur me operacionet dhe menaxhimin e 

parave të gatshme kanë të bëjnë me euron. 
 

Figura 27:  Furnizimi me kartëmonedha euro (numri i denominimeve) 
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Burimi: AQBK (2007) 
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Figura 28:  Furnizimi me monedha euro (numri i denominimeve)  
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Burimi: AQBK (2007) 

 

Siç është paraqitur në figurat e mësipërme, gjatë vitit 2006, AQBK-ja i furnizoi bankat komerciale 

dhe institucionet e tjera me mbi 3.5 milionë kartëmonedha euro në shumë prej afro 143 milionë 

eurove dhe 1.8 milionë monedha euro në shumë prej afro 0.65 milion eurove.  Sa i përket vlerës së 

përgjithshme, paratë e gatshme të furnizuara gjatë vitit 2006 patën një rënie prej afro 13.2 për qind 

në krahasim, ndërkaq struktura e parave të gatshme të furnizuara sipas denominimeve ndryshoi 

dukshëm nga viti në vit. Përderisa furnizimi i kartëmonedhave 5 dhe 20 euro u rrit, furnizimi i 

denominimeve të tjera u zvogëlua. Mandej, gjersa furnizimi i monedhave të denominimeve më të 

larta (monedhat 0.5, 1 dhe 2 euro) u rrit, furnizimi i monedhave të denominimeve më të ulëta 

(monedhat 1, 2, 5, 10 dhe 20 eurocent) u zvogëlua, ndonëse AQBK-ja ka vazhduar të promovojë 

përdorimin e monedhave të kuqe (monedhat 1, 2 dhe 5 eurocent) dhe i vuri në dispozicion sikurse 

vitin e kaluar. Zvogëlimi i furnizimit të monedhave të kuqe reflekton zvogëlimin e nevojës për to të 

shkaktuar kryesisht nga rrumbullakimi relativ i çmimeve të shitjes me pakicë. 
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Figura 29:  Kartëmonedhat euro të pranuara (numri i denominimeve) 
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Figura 30:  Monedhat euro të pranuara (numri i denominimeve) 

4
3

6
,0

0
0

3
7

3
,0

0
0

3
2

3
,7

0
0

6
5

9
,6

0
0

3
7

1
,2

0
0

4
5

,0
0

0

0 0

5
1

9
,7

8
6

4
9

1
,1

7
5

4
4

9
,9

5
2

6
8

6
,2

6
8

4
7

5
,8

2
7

3
6

,7
3

8

1
,1

5
1

6
3

8

€2 €1 €0.5 €0.2 €0.1 €0.05 €0.02 €0.01

2005 2006

 
Burimi: AQBK (2007) 

 

Në anën tjetër, në 2006, AQBK-ja pranoi më shumë se 7.4 milionë kartëmonedha euro dhe më 

shumë se 2.6 milionë monedha euro në formë të depozitave të parave të gatshme nga bankat 

komerciale dhe institucionet e tjera. Shprehur në vlerë, këto depozita arritën afro 435.8 milionë euro 

dhe afro 2 milionë euro, përkatësisht. Në dallim nga paratë e gatshme të furnizuara nga AQBK-ja, 

vlera e përgjithshme e parave të gatshme të depozituara në AQBK tregon një rritje 7.1 për qind 

krahasuar me vitin paraprak.   
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Ngjashëm me vitet e kaluara, në vitin 2006, paratë e gatshme të depozituara në AQBK ishin në një 

vlerë më të lartë sesa paratë e gatshme të furnizuara nga AQBK-ja. Në të vërtetë, duke arritur në 

rreth 294.7 milionë euro në 2006, ndryshimi ishte më i ndjeshëm sesa në dy vitet e mëparshme kur 

ishte rreth 249.8 milionë euro dhe rreth 176.8 milionë euro, përkatësisht. Meqë AQBK-ja mban në 

trezorë vetëm nivelin minimal të nevojshëm të parave të gatshme duke dërguar tepricat në 

eurozonë, ku kthehen në mjete interes-prurëse, rritja vjetore e parave të gatshme të depozituara 

kundrejt parave të gatshme të furnizuara ka rezultuar gjithashtu në rritjen neto të dërgesave jashtë 

vendit të parave të gatshme. Neto dërgesat jashtë vendit të parave të gatshme në vitin 2006 në 

shumën gjithsej prej 306.8 milionë eurove ishin në mënyrë të konsiderueshme më të larta sesa në 

2005 dhe 2004, kur ishin 237.5 milionë euro dhe 191 milionë euro, përkatësisht.  

 
Figura 31:  Kartëmonedhat e vjetërsuara të hequra nga qarkullimi (2006 kunder. 2005)   
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Procesimi i kartëmonedhave dhe monedhave të depozituara në AQBK vijoi të kryhet përmes 

pajisjeve moderne të procesimit dhe në përputhje me rregullat standarde. Në të vërtetë, në vitin 

2006, AQBK-ja ka avancuar tërësinë e pajisjeve të procesimit të parave të gatshme me disa pajisje të 

tilla më të fundit. Gjatë vitit 2006, afro 2.6 milionë kartëmonedha euro (34.9 për qind e 

kartëmonedhave euro të depozituara në AQBK) u klasifikuan si të vjetërsuara dhe u hoqën nga 

qarkullimi dhe dërguan në eurozonë. Një vëllim i këtillë i konsiderueshëm i kartëmonedhave euro 

të vjetërsuara të hequra nga qarkullimi kontribuoi ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së parave të 

gatshme në qarkullim. 

 

Cilësia e parave të gatshme në qarkullim u përmirësua gjithashtu përmes furnizimit të 

kartëmonedhave të reja euro, të cilat u sollën nga eurozona. Gjatë vitit 2006, AQBK-ja furnizoi rreth 

2.0 milionë kartëmonedha të reja euro (54.7 për qind e të gjitha kartëmonedhave euro të 

furnizuara). Shumica e kartëmonedhave të reja të furnizuara ishin kartëmonedha të denominimeve 

të ulëta, me të cilat kryesisht u furnizuan bankat komerciale për qëllim të pajisjes së bankomatëve 

të tyre. Mandej, edhe të gjitha kartëmonedhat e përdorura euro që u furnizuan ishin të cilësisë 

standarde më të lartë.   
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Figura 32: Raporti i furnizimit të kartëmonedhave të reja euro me furnizimin gjithsej në 2006       
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Figura 33: Furnizimi me kartëmonedha të reja (2006 perkunder 2005)             
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Për sa iu përket masave kundër falsifikimit, AQBK-ja vazhdoi gjatë gjithë vitit 2006 të analizojë 

rastet e valutave të falsifikuara. Po ashtu ka vazhduar të bashkëpunojë me autoritetet policore për 

raportimin e falseve dhe trajnimin mbi falset. Në veçanti, AQBK-ja dhe autoritet policore kanë 

bashkëpunuar në avancimin e procedurave të raportimit të falseve nga institucionet financiare. 

Gjithashtu termet referuese të një komiteti të përbashkët për analizim të falseve u akorduan. 
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5.2. Shërbimet e siguruara për Thesarin 
 

Funksioni i bankierit – ose më me vend i siguruesit të shërbimeve financiare – për Thesarin AQBK-

së i është dhënë në përputhje me Rregulloren, në nenin mbi kompetencat e veçanta të AQBK-së. 

AQBK-ja siguron shërbime financiare në emër të dhe për llogari të jo vetëm Thesarit, por dhe 

entiteteve të tjera të IPVQ-ve dhe të AKM-së. Gjithashtu ofron shërbime financiare për kompanitë 

më të mëdha të shërbimeve publike. Në vitin 2005, në mënyrë të ngjashme me vitet e mëparshme, 

këto shërbime konsistonin kryesisht nga mirëmbajtjet e llogarive dhe operacionet e pagesave, duke 

përjashtuar çfarëdo kreditimi. 

 
Figura 34:  Evoluimi i depozitave të Thesarit dhe IPVQ-ve të tjera dhe të AKM-së 
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Depozitat e Thesarit dhe IPVQ-ve të tjera së bashku me depozitat e AKM-së përbënë pjesën më të 

madhe të depozitave të gjithëmbarshme të mbajtura në llogaritë e AQBK-së. Më 31 dhjetor 2006, 

depozitat e Thesarit dhe IPVQ-ve të tjera patën shumën prej 195.7 milionë eurove. Gjatë vitit, 

depozitat e AKM-së u bënë më të rëndësishme, për shkak të intensifikimit të procesit të 

privatizimit, duke arritur në fund të vitit në shumën prej 275 milionë eurove. Evoluimi i depozitave 

të Thesarit dhe IPVQ-ve të tjera si dhe të AKM-së të mbajtura në llogaritë e AQBK-së paraqitet në 

figurën e mësipërme. 

 

Gjithashtu, pjesa më e madhe e operacioneve të pagesave vendore kryhen në emër të dhe për 

llogari të Thesarit. Sa i përket operacioneve të pagesave ndërkombëtare të Thesarit, në fund të 2006, 

aranzhimet u bënë për kryerjen e tyre përmes AQBK-së.   

Gjatë vitit 2006, AQBK-ja vazhdoi të mbështesë avancimin e proceseve të kryerjes së transaksioneve 

dhe rakordimeve të Thesarit dhe entiteteve të tjera. Format elektronike standarde për informatat 

mbi llogaritë dhe transaksionet individuale që u zhvilluan në 2006 u përshtatën për Thesarin dhe 

AKM-në për t’iu shërbyer më mirë nevojave të tyre.  Mandej, një aplikacion për gjenerimin 

automatik të të gjitha dosjeve të informatave mbi llogaritë e Thesarit u zhvillua si mjet 

Thesari dhe IPVQ-t e tjera AKM 
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komplementar për lidhjen e veçantë të telekomunikimit me Thesarit, e cila po ashtu u zbatua në 

vitin 2006.  

 

5.3. Menaxhimi i mjeteve financiare 
 

AQBK-ja është e ngarkuar me menaxhimin e fondeve të depozituara nga ana e MEF-it, IPVQ-ve të 

tjera, agjencive publike, entiteteve të UNMIK-ut, institucioneve financiare dhe organizatave 

donatore. Në praktikë, fondet e depozituara kryesisht iu takojnë MEF-it (rezervat buxhetore), 

AKM-së (mjetet nga procesi i privatizimit) dhe institucioneve financiare (rezervat e kërkuara të 

likuiditetit).  

 

Më 31 dhjetor 2006, mjetet financiare të menaxhuara ishin në shumën prej 630 milionë eurove. Nga 

këto, depozitat e IPVQ-ve dhe entiteteve të lidhura ishin 196 milionë euro (31 për qind të shumës së 

përgjithshme), depozitat e AKM-së ishin 275 milionë euro (44 për qind të shumës së përgjithshme) 

dhe depozitat e institucioneve financiare ishin 121 milionë euro (19 për qind të shumës së 

përgjithshme). 

 

Në përputhje me Rregulloren, Bordi Drejtues i AQBK-së ka përcaktuar politikën e investimeve e 

cila duhet të ndiqet nga menaxhmenti, dhe nën kontrollin e tij, nga ana e njësisë së menaxhimit të 

mjeteve financiare. Për arsye se një pjesë e madhe e fondeve që menaxhohen janë fonde publike 

dhe mund të paguhen brenda një afati të shkurtë kohor, një theks i veçantë i është dhënë sigurisë 

dhe likuiditetit, dhe mandej kthimit në investime. 

 

Të gjitha operacionet e investimeve kryhen me bankat të cilat gëzojnë rangje klasifikimi të larta 

(Aaa dhe Aa ose ekuivalente).  Mjetet financiare të menaxhuara plasohen në valutën euro në 

plasmanë të afatizuar bankar (52për qind në fund të vitit 2006), në letra me vlerë qeveritare me 

maturitete më shkurta se një vit dhe rangje klasifikimi të larta për investime (Aaa dhe Aa ose 

ekuivalente) (43për qind), dhe në fund në llogari rrjedhëse. Ekspozimet ndaj palëve në transaksion 

veç e veç dhe ndaj vendeve janë të kufizuara rreptësisht. Përputhshmëria me rregullat e brendshme 

të investimeve përcillet në baza ditore, ndërkaq të gjitha operacionet evidentohen në baza ditore 

nga një zyrë mbështetëse e pavarur dhe i raportohen zyrës së drejtorit të përgjithshëm. Analizat e 

rreziqeve të palëve në transaksion si dhe auditimet e funksioneve të menaxhimit të mjeteve 

financiare kryhen rregullisht.      

              

Depozitave në llogari të AQBK-së iu paguhet interes në bazë të normës depozituese të Bankës 

Qendrore Evropiane (BQE), ndërkaq mesatarisht kthimi i realizuar nga AQBK-ja është afër normës 

minimale ofertuese të BQE-së. AQBK-ja realizon një margjinë e cila i kontribuon të ardhurave të 

veta. 
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5.4. Shërbimet për Komunitetin Financiar 
 

5.4.1. Sistemi i Pagesave 
 

Një nga qëllimet e AQBK-së është ta nxisë një sistemi efikas dhe të sigurt të pagesave vendore. 

AQBK-ja e ka ndjekur në mënyrë aktive këtë qëllim që prej themelimit të vet, dhe një arritje e 

madhe ndodhi në maj të vitit 2001, kur u krijua Sistemi i Kliringut Ndërbankar (SKN) me qëllim 

lehtësimit të operacioneve të pagesave vendore përmes sistemit bankar. AQBK-ja jo vetëm që 

operon dhe mbikëqyr SKN-në, por gjithashtu merr pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në operacionet 

e SKN-së bashkë me të gjitha bankat komerciale. 

 

Vëllimi dhe vlera e transaksioneve të përshkuara përmes SKN-së janë rritur në mënyrë të 

vazhdueshme, duke pasqyruar rritjen relative të pagesave pa para të gatshme dhe rritjen e besimit 

në sistemin bankar vendor. Ndërkohë, SKN-ja i është nënshtruar zhvillimit të vazhdueshëm 

teknologjik përderisa mënyrat e kryerjes së transaksioneve janë modernizuar dhe pasuruar. 

 
Figura 35:  Vëllimi dhe vlera vjetore e transaksioneve të SKN-së  
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Burimi: AQBK (2007) 

 

Sikurse viteve të mëparshme, në 2006, rritja vjetore si e vëllimit ashtu edhe e vlerës së 

transaksioneve të SKN-së ishte e ndjeshme. Gjatë vitit 2006, rreth 997 mijë transaksione me një vlerë 

të përgjithshme prej 2,325 milionë eurove janë kanalizuar përmes SKN-së.  Krahasuar me 

transaksionet e SKN-së në vitin paraprak, vëllimi i transaksioneve u rrit për 58 për qind, dhe vlera e 

transaksioneve u rrit për 21 për qind. 
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Figura 36:  Vëllimi dhe vlera mesatare ditore e transaksioneve të SKN-së  
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Burimi: AQBK (2007) 
 

Rritja e rëndësishme e transaksioneve të SKN-së mund të shihet edhe nga të dhënat mesatare 

ditore.  Vlera ditore e transaksioneve të SKN-së në vitin 2006 ishte rreth 9.3 milionë euro, krahasuar 

me rreth 7.7 milionë euro në vitin 2005.  Mandej, vëllimi ditor i transaksioneve të SKN-së në vitin 

2006 ishte afro 4.0 mijë, krahasuar me rreth 2.5 mijë transaksione në vitin 2005. 
 

Figura 37: Vëllimi vjetor i transaksioneve të SKN-së sipas llojeve të tyre 
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Burimi: AQBK (2007) 
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Figura 38: Vlera vjetore e transaksioneve të SKN-së sipas llojeve të tyre 
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Burimi: AQBK (2007) 

 

Pagesat e rregullta përbëjnë rreth 99 përqind të transaksioneve të SKN-së, dhe ato kanalizohen 

përmes SKN-së ose si transaksione individuale (një-deri te-një) ose si transaksione masive (një-deri 

te-shumë ose shumë-deri te-një).  Ato kryqëzohen përmes sesioneve të rregullta të kliringut dhe 

shlyhen në baza neto. Duhet të përmendet se në 2006, sesioni i dytë i kliringut filloi së aplikuari për 

shkak të rritjes së vëllimit të transaksioneve të rregullta. Kos-giro transaksionet përfaqësojnë një lloj 

të veçantë të transaksioneve të rregullta që po ashtu kryqëzohen përmes sesioneve të kliringut dhe 

shlyhen në baza neto.  Ato kanalizohen përmes SKN-së si transaksione masive (shumë-deri te-një).  

Përderisa transaksionet e rregullta individuale janë të destinuara për pagesat në përgjithësi dhe 

pagesat e rregullta masive janë të destinuara për pagesat dhe arkëtimet e entiteteve të ndryshme, 

transaksionet Kos-giro janë të destinuara për arkëtimet e standardizuara dhe të automatizuara të 

institucioneve të mëdha faturuese. Transaksionet Kos-giro u futën në përdorim në vitin 2005 dhe 

patën një rritje relative të rëndësishme në vitin 2006. 

 

Transaksionet prioritare ende përfaqësojnë një pjesë të vogël të transaksioneve të gjithëmbarshme 

të SKN-së, por vëllimi i tyre ka pasur rritje të konsiderueshme çdo vit.  Ato përllogariten dhe 

shlyhen menjëherë në baza bruto.  Ngjashëm me transaksionet e rregullta, transaksionet prioritare 

mund të kanalizohen përmes SKN-së ose si individuale ose si masive. 

 

Pesë llojet e veçanta të transaksioneve të SKN-së mund të grupohen në dy kategori varësisht nëse 

shlyhen në baza neto ose bruto sic u përmend më sipër.  Transaksionet e shlyera në baza neto 

vazhdojnë të dominojnë mbi transaksionet e shlyera në baza bruto.  Sa i përket vëllimit, 

transaksionet e shlyera në baza bruto, përkundër dyfishimit të tyre vjetor në 2006, vazhdojnë të 

përfaqësojnë më pak se një për qind të transaksioneve të SKN-së.  Sa i përket vlerës, megjithatë, 

transaksionet e shlyera në baza bruto përfaqësojnë më shumë se 10 për qind të transaksioneve të 

SKN-së, dhe në 2006 ato patën një rritje vjetore prej afro 20 për qind. 
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Figura 39: Vëllimi dhe vlera vjetore e transaksioneve të SKN-së: Neto me Bruto 
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Burimi: AQBK (2007) 

 

Si pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në SKN, AQBK-ja merr pjesë në kanalizimin e urdhërpagesave 

vendore në emër të dhe për llogari të klientëve.  Gjatë vitit 2006, AQBK-ja ka dërguar përmes SKN-

së mbi 109.6 mijë urdhërpagesa shkuarëse, dhe ka pranuar përmes SKN-së 60.3 mijë urdhërpagesa 

ardhëse.  Shprehur në vlerë, shuma e urdhërpagesave shkuarëse në vitin 2006 ishte 659.6 milionë 

euro, dhe vlera e urdhër pagesave ardhëse ishte 913.9 milionë euro.  AQBK-ja ka mbetur sa i përket 

si vlerës ashtu edhe vëllimit të transaksioneve pjesëmarrësi më i madh në SKN. 

 

5.4.2. Kos-giro  
 

Skema Kos-giro paraqet një veçori kryesore të infrastrukturës së pagesave. Futja e saj në përdorim 

një vit më herët ishte një arritje e madhe në zhvillimin e pagesave me vlera të ulëta dhe vëllime të 

larta të lëmit me pakicë. Kos-giro është destinuar që të lehtësojë pagesat e faturave përmes 

standardizimit dhe automatizmit të një skeme efektive për faturuesit e mëdhenj, paguesit dhe 

sektorin bankar. 

 

Kos-giro bazohet në standardet e pranuara ndërkombëtarisht dhe siguron një mënyrë që paguesi t’i 

paguajë faturat faturuesit përmes sistemit bankar.  Faturuesi i siguron paguesit faturën (kërkesën 

për pagesë) të bashkëngjitur me një formular standard të pagesës, i cili i përmban detajet e pagesës 

në një barkod.  Kur formulari paraqitet në bankë, në mënyrë automatike detajet e pagesës merren 

përmes pajisjes për leximin e barkodit dhe pagesa iniciohet, d.m.th. llogaria e paguesit debitohet 

ose paguesi paguan me para të gatshme.  Në të vërtetë, nëse faturuesi e ka llogarinë në të njëjtën 

bankë, pagesa edhe finalizohet menjëherë, d.m.th. llogaria e faturuesit kreditohet.  Në mënyrë 

alternative, pagesa finalizohet pasi të jetë kanalizuar përmes SKN-së.  Po ashtu Kos-giro siguron një 

mënyrë të standardizuar dhe efikase për sigurimin e detajeve të nevojshme për faturuesin për 

rakordim të automatizuar.   

 

Skema Kos-xhiro iu nënshtrua zhvillimeve të rëndësishme në vitin 2006.  Edhe pse fillimisht e 

dizajnuar si skemë për të mundësuar procesimin e faturave gratis për paguesin, u përshtat për të 

mundësuar edhe procesimin alternativ (me tarifa për t’u paguar nga paguesi) varësisht nga 

qëndrimi i faturuesit.  Në lidhje me aranzhimin fillestar, një marrëveshje mes bankave u arrit në 
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vitin 2006 që parashtron politikën dhe procedurën e tarifave ndërbankare.  Gjatë vitit, dy 

institucione i ishin bashkuar skemës Kos-giro – KEK-u për faturat e rrymës dhe Agjencia Kosovare 

e Pronave për skemën e vet të qirave.  Po ashtu, Shërbimi Doganor i UNMIK-ut ka bërë përgatitjet e 

nevojshme dhe pritet t’i bashkohet skemës në fillim të vitit 2007. 

 

5.4.3. Regjistri i Krediteve të Kosovës 
 

Një nga shërbimet kryesore që AQBK-ja siguron për komunitetin financiar, më saktësisht për 

institucionet kredidhënëse, është vënia në dispozicion e raporteve kreditore mbi aplikuesit për 

kredit dhe kredimarrësit e tyre përmes sistemit të Regjistrit të Krediteve të Kosovës (RKK) i cili 

është futur në funksion në vitin 2006.  RKK-ja është dizajnuar si një aplikacion i bazuar në Internet 

dhe mund të qaset drejtpërdrejt dhe në kohë reale nga institucionet kredidhënëse.  Në RKK, 

institucionet kredidhënëse fusin dhe azhurnojnë të dhënat mbi kreditet e tyre të lejuara, dhe ato 

mund të marrin nga RKK-ja një raport përmbledhës mbi nivelin dhe statusin e krediteve aktive në 

lidhje me secilin prej kredimarrësve dhe aplikuesve për kredit. RKK-ja është destinuar po ashtu që 

përmes AQBK-së secili person i interesuar mund të marrë detajet e veta kreditore.  Mandej, 

gjithashtu shërben për qëllime mbikëqyrëse të Mbikëqyrjes Bankare.  

 

RKK-ja siguron një mjet me rëndësi për funksionimin e tregut të krediteve.  Mundëson vlerësimin 

më të mirë të mundësisë kredimarrëse dhe rreziqeve të kredimarrësit / aplikuesit për kredit dhe, si 

rrjedhojë, lehtëson në masë të madhe procesin e lejimit të kreditit.   

 

Gjatë vitit 2006, RKK-ja ka kaluar nëpër disa ngritje funksionale për të avancuar funksionin si për 

institucionet kredidhënëse ashtu edhe për Mbikëqyrjen Bankare.  Në mënyrë që të plotësojë më 

mirë nevojat dhe kërkesat e institucioneve kredidhënëse dhe të Mbikëqyrjes Bankare, një njësi e 

veçantë organizative u themelua në gjysmën e dytë të vitit 2006.  Përpos operimit të sistemit, kjo 

njësi po ashtu koordinon zhvillimin e mëtutjeshëm dhe monitoron përputhshmërinë me kërkesat 

teknike të institucioneve kredidhënëse.
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5.5. Aktivitet kërkimore dhe statistikore 
 

Arritja më e madhe e Drejtoratit të Kërkimeve dhe Statistikave (DKS) gjatë vitit 2006 ishte përpilimi 

i statistikave të bilancit të pagesave të Kosovës për dy vite të njëpasnjëshme, 2004 dhe 2005.  Kjo 

ishte hera e parë që nga ana e DKS-së statistikat e bilancit të pagesave u përpiluan dhe shpërndanë 

përmes publikimit në Buletinin e AQBK-së nr. 3.  Në lidhje me statistikat e sektorit financiar, ato 

janë përmirësuar për nga cilësia dhe sasia, në këtë mënyrë duke siguruar burim të besueshëm të 

informatave për përdorues të ndryshëm.  

 

DKS-ja ka vazhduar me publikimin e Buletinit Statistikor Mujor (BSM). Në dhjetor 2006, DKS-ja ka 

publikuar edicionin e 64-të të BSM (me vlerësimin tremujor), me qëllim parësor të përmirësimit të 

statistikave në Kosovë.  Po ashtu, shpërndarja e serive kohore në faqen e Internetit të AQBK-së dhe 

në kuadër të buletinit, duke përfshirë të dhënat mujore që nga fundi i vitit 2000, duket se çmohen 

nga përdoruesit.  

 

Buletini i AQBK-së (Struktura e Sektorit Financiar) po ashtu ishte përpiluar dhe publikuar në vitin 

2006.  Ai përmban informata mbi sektorin financiar në Kosovë, me referencë të veçantë për sektorin 

bankar, dhe përshkruan zhvillimet kryesore në këtë sektor.  Në të ardhmen, këto informata do të 

përfshihen në një publikimin të ri me titull Raporti i Stabilitetit Financiar.    

 

Gjatë vitit 2006, dy studime janë iniciuar nga DKS-ja.  Njëri studim është i lidhur me kostot e 

ndërmjetësimit të sektorit bankar dhe i dyti është i lidhur me procesin e privatizimit në Kosovë. 

Studimet janë duke vazhduar dhe rezultatet do të publikohen nga ana e AQBK-së. 



 

i. 

 

 

6. Zhvillimet e brendshme
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6. Zhvillimet e brendshme 
 

6.1. Rregullorja e re për AQBK-në 
 

Në gusht të vitit 2006, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) nënshkroi një 

rregullore të re për Autoritetin Qendror Bankar të Kosovës. Kjo rregullore e re ua hartua me qëllim 

të rritjes së rolit të kosovarëve dhe institucioneve të Kosovës.  

Rregullorja e re fuqizon rolin e AQBK-së në sektorin financiar përmes dy objektivave kryesore: (i) 

mbështetja e sistemit financiar të shëndoshë, solvent dhe të bazuar në funksionimin efikas të tregut 

të qendrueshëm, duke inkurajuar paraqitjen në treg të instrumenteve të sigurta financiare; dhe (ii) 

mbështetja e politikave të përgjithshme ekonomike në Kosovë në drejtim të kontributit për një 

shpërndarje efikase të burimeve në përputhje me parimet e ekonomisë së tregut të hapur.  

 

Detyrat e AQBK-së janë të identifikuara qartazi në fushën e mbikëyrjes financiare, sistemit të 

pagesave, studimeve ekonomike, pjesëmarrjes dhe anëtarësimit në institucionet financiare 

ndërkombëtare, organizata dhe këshilla që shtrihen në fushën e  përgjegjësive të saj.  

Dispozitat kryesore të aprovuara me Rregullorën e re të AQBK-së Nr. 2006/47 janë përmbledhur si 

vijon: 

 

• Fuqitë e përgjithshme janë zgjeruar në mënyrë që të sigurojnë pavarësinë dhe neutralitetin 

operacional (Neni 4.2). 

  

• Kapitali duhet të rritet nga 10 në 20 milion Euro (Neni 12.1)  

 

• Përbërja e Bordit drejtues siguron shumicën e anëtarëve të emëruar nga ana e institucioneve 

kosovare  (Neni 18) – Bordi drejtues do të përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga Përfaqësuesi 

Special i Sekretarit të Përgjitshëm, Drejtori i Përgjithshëm i cili do jetë Kryekzekutivi i AQBK-së, 

dhe katër drejtorë joekzekutiv në mesin e të cilëve hynë edhe Kryesuesi i Bordit drejtues. Në 

konsultim me PSSP-në:  (a) Drejtori i përgjithshëm do të caktohet në bazë të propozimit të IPVQ-së 

i cili, pas aprovimit të Kuvendit, do t`i dorëzohet PSSP-së për emërim. Dy drejtorë joekzekutiv do 

të nominohen me propozim të IPVQ-së, njëri prej tyre i  propozohet IPVQ-së nga ana e MEF-it , dhe 

më pastaj pas aprovimit nga ana e Kuvendit të Kosovës, që të dy i dërgohen PSSP-së për emërim; 

dhe (b) Një drejtor joekzekutiv do të jetë Drejtori i Thesarit, ndërsa drejtori tjetër joekzekutiv  do të 

emërohet me propozim të UNMIK-ut.  Si dispozitë kalimtare, PSSP-ja do të emërojë drejtëpërdrejtë 

personin e parë për të marrë detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm (Neni 10). Njëri 

prej drejtorëve joekzekutiv të emëruar nga PSSP-ja do të caktohet po nga PSSP-ja si Kryesues i 

Bordit Drejtues, në konsultim me anëtarët e Bordit. Anëtarët e Bordit drejtues, përveç Drejtorit të 

Thesarit, si dhe dy Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm, duhet të jenë persona me integritet të 

pranuar, me edukim profesional të lartë dhe përvojë financiare, bankare, ose në çështje ligjore, pa 

ndonjë mandat politik të tanishëm ose gjatë vitit të fundit. Bordi drejtues paraprak përbëhej nga 7 

anëtarë, të gjithë të emëruar drejtëpërdrejtë nga PSSP-ja.  

 

• Funksionet ndërkombëtare janë zgjeruar (Neni 8)  

• Një rol më i madh në fushën e informacionit ekonomik (Neni 9)  

• Pavarësia financiare është e siguruar (Neni 14) 
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6.2 Projekti i ngritjes së sigurisë fizike 
 

Një projekt voluminoz dhe shumë i rëndësishëm për ngritjen e sigurisë fizike të ndërtesës së 

AQBK-së ka filluar në prillin e vitit 2006 dhe nga fundi i vitit 2006 rreth 90% të punëve të 

projektuara janë kryer. 

 

Qëllimi i parë dhe kryesor i këtij projekti ishte të siguroj funksionimin e sigurt të Bankës, kryerjen e 

transaksioneve të saja të përditshme dhe  menaxhimin e lëvizjes së fondeve me vlera të larta. Si 

rezultat i kësaj, zona të reja për kategori të ndryshme të transfertave janë rivendosur bashkë me 

instalimin e paisjeve të një sigurie të lartë. Më pas, një sistem gjithëpërfshirës i kontrollit të qasjes 

është instaluar bashkë me kontrollin bioemetrik për zona të sigurisë së lartë, përfshirë pastaj edhe 

rrjetin tërësisht të ri kompjuteristik (LAN), rrjetin e ri të telefonisë dhe atë të tërë sistemit elektrik. 

Gjithashtu, është instaluar një sistem i ri i kamerave (CCTV) brenda objektit dhe zonave përreth tij, 

duke përfshirë këtu edhe një sistem të ri alarmi kundër vjedhjeve i lidhur me Policinë si dhe një 

sistem të ri alarmi kundër zjarrit. Në të njëjtë kohë, janë bërë edhe disa rirregullime racionale të 

hapësirës për zyra. 

 

Poashtu, një ngritje e theksueshme është bërë edhe në drejtim të Shëndetit dhe Sigurisë nga Zjarri 

përfshirë këtu edhe disa rregullime jashtë objektit. Për kujdes të veçant ndaj personave me aftësi të 

kufizuara, është ndërtuar një kalim i pjerrtë në hyrje të ndërtesës, ndërsa edhe i tërë sistemi i 

izolimit të kulmit është ndërruar. 

 

Në përfundim, duhet theksuar se i tërë Projekti është kryer në bazë të standardeve më të mira të 

BE-së dhe se AQBK-ja gjatë tërë projektit ka siguruar të gjitha lejet e nevojshme nga autoritetet 

përkatëse.  

Së fundi, AQBK-ja i shpreh mirënjohje stafit të saj i cili, paralel me ekzekutimin e këtij projekti 

voluminoz dhe shumë të rëndësishëm, tregoi kontribut dhe mirëkuptim të lartë në kryerjen e 

punëve të tyre pa kurrfarë ndërprerjesh. 

 

6.3 Qeverisja dhe kontrolli i brendshëm 
 

Inspektori i Përgjithshëm ushtron funksionin e udhëheqësit të kontrollit të brendshëm. Ai është 

caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm me aprovim të Bordit drejtues dhe mund të largohet prej zyrës 

së tij vetëm me vendim të PSSP-së. Inspektori i Përgjithshëm aktual është caktuar me mandat pesë 

vjecar duke filluar nga shkurti i vitit 2007. 

 

Inspektori i Përgjithshëm është njëri ndër tre anëtarët e Komitetit të auditimit – dy të tjerët janë 

anëtarë Bordi – dhe ai i raporton Drejtorit të Përgjithshëm dhe Komitetit të auditimit, dhe në fund 

përmes këtij kanali edhe vetë Bordit. 

 

Zyra e Inspektorit të Përgjithshëm përfshinë dy njësi: auditimin e  brendshëm dhe kontrollin e 

buxhetit (analizat operacionale dhe kontabilitetin e shpenzimeve). 
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6.3.1 Auditimi i brendshëm 
 

Auditimi i brendshëm ka punuar në bazë të planit vjetor – të aprovuar si nga ana e Komitetit të 

auditimit ashtu edhe nga ana e Bordit drejtues – i cili është i bazuar në profilin e rrezikut. Varësisht 

nga rreziku i paraparë, kontrollet dhe auditimet janë kryer në frekuenca mujore dhe vjetore dhe atë 

në përgjithësi me iniciativë të Inspektorit të Përgjithshëm, ndërsa edhe vetë Drejtori i Përgjithshëm 

dhe Komiteti i auditimit janë poashtu në zanafillë të auditimeve të planifikuara.  

Një mori kontrollash të aseteve me vlerë, kryesisht të parasë së gatshme, dhe barazimit të llogarive 

janë kryer gjatë vitit të kaluar, duke pasqyruar kështu mospërputhje të pakta dhe minore. Sa u 

përket vetë auditimeve, ato ishin të koncentruara në arritjen e qëllimeve vijuese: 

 

• Plotësimi i objektivave dhe qëllimeve të definuara nga ana e menaxhmentit  

• Përdorimi racional dhe efektiv i aseteve  

• Përgjegjësia dhe integriteti i informacionit  

• Përputhshmëria e operacioneve me politikat, planet, procedurat, rregulloret dhe ligjet në fuqi.  

 

Me qëllim këmbimi të përvojave dhe forcimi të kapaciteteve, Inspektori i Përgjithshëm ka nisur një 

program bashkëpunimi të gjerë me bankat qendrore të rajonit, deri sa aktivitetet e kontrollit të 

brendshëm kanë përfituar më tutje nga trajnimet dhe ndihma teknike e ofruar nga institucionet e 

huaja. Kështu, Inspektori i Përgjithshëm dhe stafi i tij janë anëtarësuar edhe në Institutin 

Ndërkombëtar të Auditorëve.  

 

6.3.2 Kontrolli i buxhetit 
 

Kjo njësi kontrollon përshtatjen e shpenzimeve me linjat buxhetore të aprovuara nga ana e Bordit; 

poashtu kjo përqëndrohet në veçanti në përshtatshmërinë e procesit të prokurimeve dhe 

dokumentimit të shpenzimeve. Kjo njësi ka filluar të kryej edhe analiza operacionale dhe 

kontabilitet të shpenzimeve të detajuar; këto funksione do të zhvillohen gjatë vitit 2007 dhe 2008. 
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6.4 Zhvillimi i burimeve njerëzore 
 

Viti 2006 shënon një mori momentesh me rëndësi të lidhura me rritjen e njohurive, aftësive dhe 

ekspertizës së stafit të AQBK-së. 

 

Gjatë vitit 2006, më shumë se 45% të të gjithë stafit të AQBK-së kanë marrë pjesë në kurset relevante 

të organizuara nga institucionet e ndryshme ndërkombëtare (FMN – Joint Vienna Institute, Banka 

Qendrore Evropiane, Bundesbanka e Gjermanisë, Banka e Francës, Banka Kombëtare e Austrisë, 

Banka e Rezervave Federale e Nju Jork-ut, Banka e Japonisë, etj.) dhe institucionet tjera në Kosovë 

(Shoqata e Bankierëve të Kosovës, SCAAK, etj.). 

 

Në vazhdim, pesë menaxherë të lartë të AQBK-së kanë kryer me sukses Progamin special njëvjeçar 

të Zhvillimit Profesional dhe atë tremujor të  Udhëheqjes Ekzekutive, programe këto të 

sponsoruara nga USAID-i. Poashtu, në vijë me Politikën e vet të Trajnimit dhe Zhvillimit të Stafit, 

AQBK-ja ka vazhduar me sponsorizimin e stafit të saj më të shkathtë në regjistrimin e programeve 

pasuniversitare të ndërlidhura me vendet e tyre të punës. 

 

Gjatë vitit 2006, mesatarja e punëtorëve të AQBK-së ishte 141 punëtorë ose 1% më tepër se 

mesatarja e punëtorëve gjatë vitit 2005. Në aspektin e strukturës, 48% e punëtorëve ishin të gjinisë 

femërore, ndërsa 4,5% ishin nga komuniteti i minoriteteve. Sa i përket strukturës kualifikuese, 60% 

e punëtorëve ishin me përgatitje universitare. 

 

6.5 Ngritja strukturës organizative të AQBK-së gjatë vitit 2006 
 

Falë dizajnimit të kujdesshëm të strukturës organizative, objektivi i përgjithsëm i ndryshimit të 

strukturës organizative në vitin 2006 ishte që të rritet zhvillimi i AQBK-së duke forcuar kapacitetin 

e saj për të realizuar agjendën e saj strategjike. 

 

E lansuar në janar të vitit 2006, struktura e re organizative theksoi procesin e kosovarizimit të 

menaxhmentit të AQBK-së, përmes emërimit të stafit të lartë vendor (Zyrtari Kryesor i 

Operacioneve dhe Zyrtari Kryesor i Mbikëqyrjes) si Zëvendës Drejtorë të Përgjithshëm të AQBK-së. 

Njëkohësisht, me qëllim të ngritjes së mëtejme të efiçiencës, llogaridhënies dhe qeverisjes 

transparente, dy shtyllat organizative të AQBK-së (Mbikëqyrja Financiare dhe Operacionet Bankare 

Qendrore) u riorganizuan në disa drejtorate, dy drejtorate në Mbikëqyrjen Financiare dhe katër 

drejtorate në Operacionet Bankare Qendrore. Në vitin 2006, vetëm një i jashtëm kishte funksion 

ekzekutiv (Drejtori i Përgjithshëm), deri sa tre ekspertë të jashtëm mbanin këto pozita: një 

këshillëtar për mbikëqyrje financiare, një oficer i lartë për rregullimin financiar dhe një asistent 

personal i Drejtorit të Përgjithshëm.



 

i. 

 

 

7. Pasqyrat financiare të Autoritetit Qendror 

Bankar të Kosovës 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 74 

 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

75 

 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 76 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

77 

 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 78 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

79 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 80 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

81 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 82 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

83 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 84 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

85 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 86 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

87 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 88 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

89 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 90 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

91 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 92 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

93 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 94 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

95 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 96 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

97 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 98 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

99 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 100 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

101 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 102 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

103 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 104 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

105 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 106 

 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

107 



 

i. 

 

 

 

8. Shtojca Statistikore
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Pasqyrë e korporatave financiare
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto 642,608 685,096 965,246

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 691,815 748,684 1,037,249

Valuta 56,183 75,587 66,674

Depozita 383,964 422,613 660,512

Letrat me vlerë krahas aksioneve 236,701 242,434 303,075

Kreditë 11,652 4,715 6,986

Kapitali aksionar dhe të tjera 3,313 3,333 …

Të tjera 2 2 2

minus: Detyrime ndaj jo-rezidentëve 49,207 63,588 72,003

Depozita 17,862 21,466 21,413

Kapitali aksioner 31,345 42,122 50,589

Kërkesat e brendshme 202,826 348,722 231,467

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore -215,167 -223,504 -472,832

Kërkesat ndaj qeverisë qëndrore __ __ __

minus: Detyrimet ndaj qeverisë qëndrore 215,167 223,504 472,832

Depozita 215,167 223,504 472,832

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 417,993 572,226 704,299

Kreditë 413,517 565,552 694,336

Korp. publike jo-financiare __ __ 49

Korporata të tjera jo-financiare 329,803 439,566 548,224

Sektorë të tjerë rezidentë 83,714 125,986 146,063

Ekonomi familjare 83,714 125,986 146,063

Kërkesa të tjera 4,476 6,674 9,962

Depozitat 675,306 834,498 894,878

Depozita të transferueshme 278,375 318,938 308,932

Qeveria lokale 3,212 4,464 5,365

Fondi i sigurimit shoqëror 2,968 1,708 4,301

Korporata publike jo-financiare 34,605 67,565 34,794

Korporata të tjera jo-financiare 81,305 76,801 96,923

Sektorë të tjerë rezidentë 156,285 168,400 167,548

prej të cilave: Ekonomi familjare 145,542 155,525 157,645

prej të cilave: OJSHEF 9,069 10,686 7,763

Depozita të tjera 396,931 515,560 585,947

Korporata publike jo-financiare 149,297 181,326 193,337

Korporata të tjera jo-financiare 24,429 33,734 27,594

Sektorë të tjerë rezidentë 223,205 300,501 365,015

Ekonomi familjare 222,496 298,884 359,482

OJSHEF 709 1,616 5,533

Kreditë 2,330 3,022 3,375

Ekonomi familjare 2,330 3,022 3,375

Rezerva teknike të sigurimit 23,605 30,817 38,039

Kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit të jetës __ __ __

Kapitali neto i ekonomive familjare në fondet pensionale 5,755 8,725 10,540

Para-pagimi i premiumeve dhe rezervat kundrejt kërkesave kumulative 17,850 22,092 27,498

Kapitali aksioner dhe të tjera 145,058 165,781 198,327

Fondet kontribuar nga zotëruesit 91,201 95,319 121,193

Fitimet e mbajtura 11,326 13,336 27,754

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta 10,266 13,966 15,628

Fitimi/humbja e vitit 12,683 17,571 5,415

Grantet nga donatorët 19,581 25,590 28,338

Zëra të tjerë (neto) -865 -300 62,093

Detyrime të tjera 37,322 42,262 110,993

minus: Mjete të tjera 37,943 43,454 54,009

plus: Përshtatja e konsolidimit -244 892 5,109
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Pasqyrë e korporatave depozituese
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto 133,306 583,318 649,489 695,176 648,486 694,997 976,195

Claims on nonresidentsKërkesat ndaj jo - rezidentëvee 145,811 604,828 674,095 726,426 687,647 744,338 1,036,306

CurrencyValuta 28,514 239,185 53,071 73,201 55,310 74,565 65,731

DepositsDepozita 117,297 358,144 621,024 533,604 383,985 422,622 660,512

Securities other than shares Letrat me vlerë krahas aksioneve __ 7,498 … 119,620 236,698 242,434 303,075

LoansKreditë __ __ __ __ 11,652 4,715 6,986

Other Të tjera __ __ __ __ 2 2 2

less: Liabilities to nonresidentsminus: Detyrimet ndaj jo-rezidentëve 12,505 21,509 24,606 31,249 39,160 49,341 60,111

Deposits Depozitat 9,581 16,464 17,897 20,311 17,862 21,466 21,413

LoansKreditë 2,924 5,045 6,709 10,938 21,298 27,875 38,698

Kërkesat e brendshme -2,343 -44,419 -172,094 -113,607 158,494 290,352 163,781

Net claims on central governmentKërkesat neto ndaj qeverisë qendrore -5,657 -70,336 -258,592 -346,380 -215,167 -223,504 -472,832

Claims on central governmentKërkesat ndaj qeverisë qendrore __ __ __ __ __ __ __

less: Liabilities to central gov.minus: Detyrimet ndaj qev.qëndrore 5,657 70,336 258,592 346,380 215,167 223,504 472,832

Depozitat 5,657 70,336 258,592 346,380 215,167 223,504 472,832

Claims on other sectorsKërkesat ndaj sektorëve tjerë 3,314 25,916 86,498 232,773 373,661 513,856 636,613

LoansKreditë 3,314 25,916 86,498 232,773 373,661 513,856 636,613

Korp. publike jo-financiare __ __ __ 198 __ __ 49

Korp. tjera jo-financiare 3,314 25,916 80,806 193,529 289,947 387,870 490,501

Sektorët tjerë rezidentë __ __ 5,692 39,046 83,714 125,986 146,063

Ekonomitë familjare __ __ 5,692 39,046 83,714 125,986 146,063

Depozitat e përfshira në paranë e gjerë 115,899 486,764 413,558 499,286 717,222 867,589 917,465

Transferable depositsDepozita të transferueshme 115,899 361,534 285,278 278,681 305,169 347,751 917,465

Other financial corporationsKorporata të tjera financiare . . . . 26,795 28,813 340,563

Local governmentQeveria lokale . . . . 3,212 4,464 31,631

Social security fundFondi i sigurimit shoqëror . . . . 2,968 1,708 5,365

Public nonfinancial corp.Korporata publike jo-financiare 22,896 6,963 3,473 5,288 34,605 67,565 4,301

Other nonfinancial corp. 1/Korporata tjera jo-financiare 93,003 135,345 160,084 138,982 81,305 76,801 34,794

Other resident sectorsSektorë të tjerë rezidentë . 219,226 121,720 134,412 156,285 168,400 96,923

të cilat: Ekonomi familjare . 219,226 121,720 134,412 145,542 155,525 167,548

të cilat: OJSHEF . . . . 9,069 10,686 157,645

Other depositsDepozita të tjera . 125,231 128,280 220,605 412,053 519,839 7,763

Other financial corporationsKorporata të tjera financiare . . . . 19,109 24,252 576,902

Public nonfinancial corp.Korporata publike jo-financiare . . . . 149,297 181,326 193,337

Other nonfinancial corp. 1/Korporata tjera jo-financiare . 31,318 23,921 87,131 22,318 33,054 24,560

Other resident sectorsSektorë të tjerë rezidentë . 93,913 104,359 133,474 221,329 281,207 327,905

 Ekonomi familjare . 93,913 104,359 133,474 220,620 279,590 322,371

 OJSHEF . . . . 709 1,616 5,533

Depozita jashtë parasë së gjërë 2983.89252 12913.31672 25113.28293 29,169 3,987 19,974 5,533

Korporata tjera jo-financiare __ 10,562 15,999 24,400 __ __ __

Local government 2,984 2,351 494 1,714 __ __ __

Social security __ __ 8,620 3,054 __ __ __

Other nonfinancial corporations . . . . 2,111 680 3,034

Households Ekonomi familjare . . . . 1,876 19,294 37,110

Kapitali aksionar dhe të tjera 11,077 25,162 43,805 61,075 87,104 94,389 117,832

Fondet kondribuar nga zotëruesit 9,525 20,999 33,320 46,617 67,678 72,406 93,689

Fitimet e mbajtura . 852 4,821 -1,492 2,712 412 11,929

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta . 821 4,601 8,037 5,273 7,244 7,742

Grantet nga donatorët . 728 464 1,619 469 801 658

Fitimi/humbja e vitit 1,552 1,762 597 6,293 10,971 13,528 3,813

Zëra të tjerë (neto) 1,003 14,059 -5,080 -7,960 -1,333 3,397 64,534

Detyrime të tjera 2,287 26,276 8,479 18,905 27,989 37,873 103,466

minus: Mjete të tjera 4,352 9,328 14,041 26,908 29,078 35,368 44,041

plus: Përshtatjet e konsolidimit … … … … -244 892 5,110

1/ Deri në Maj 2004 janë të perfshira të gjitha korporatat jo-financiare;
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Pasqyra e AQBK-së
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto 52,116 293,654 345,410 453,691 344,505 394,293 639,604

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 61,697 296,235 345,773 453,990 349,684 397,399 639,712

Valuta 15,828 150,843 17,474 26,590 12,064 24,464 11,136

Depozita 45,869 145,392 328,299 427,399 213,202 213,448 424,928

Let. me vlerë krahas aksioneve __ __ __ __ 124,418 159,488 203,647

minus: Detyrimet ndaj jo-rezidentëve 9,581 2,581 363 298 5,179 3,106 108

Depozita 9,581 2,581 363 298 5,179 3,106 108

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore -5,657 -70,336 -258,592 -346,380 -215,167 -223,476 -470,770

Kërkesat ndaj qeverisë qëndrore __ __ __ __ __ __ __

minus: Det. ndaj qeverisë qëndrore 5,657 70,336 258,592 346,380 215,167 223,476 470,770

Depozita 5,657 70,336 258,592 346,380 215,167 223,476 470,770

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë __ __ __ __ __ __ __

Baza monetare 38,649 182,297 50,120 64,917 112,242 151,320 146,468

Detyrimet ndaj KTD-ve 15,753 173,904 46,222 59,612 72,899 82,518 94,467

Depozita të transferueshme 15,753 173,904 46,222 59,612 72,899 82,518 94,467

Dep. të përfshira në paranë e gjerë 22,896 8,393 3,898 5,305 39,342 68,802 52,001

Depozita të transferueshme 22,896 8,393 3,898 5,305 34,242 64,702 44,033

Korp. të tjera financiare __ __ __ __ 17,757 21,611 26,692

Qeveria lokale __ __ __ __ 1,891 1,602 379

Fondi i sigurimit shoqëror __ __ __ __ 2,968 1,708 4,301

Korp. publike jo-financiare 22,896 6,963 3,473 5,288 9,942 37,587 10,519

Korp. e tjera jo-financiare __ 1,430 425 17 10 5 2

Sektorë të tjerë rezidentë __ __ __ __ 1,675 2,188 2,140

Depozita të tjera __ __ __ __ 5,100 4,100 7,968

Korp. të tjera financiare __ __ __ __ 5,100 4,100 7,968

Depozita jashtë parasë së gjerë 2,984 12,913 25,113 27,367 __ __ __

Kapitali aksionar dhe të tjera 4,925 4,727 10,561 16,068 17,982 20,401 25,522

Fondet kontribuar nga zotëruesit 2,556 2,556 2,556 2,556 10,000 10,000 10,000

Fitimet e mbajtura . 1,133 3,599 4,512 3,045 2,970 6,390

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta . 309 3,940 7,380 4,468 6,630 8,473

Grantet nga donatorët . 728 464 1,619 469 801 658

Zëra të tjerë (neto) -99 23,381 1,025 -1,040 -885 -904 -3,157

Detyrime të tjera 1,236 24,245 1,911 1,448 98 530 247

minus: Mjete të tjera 1,335 864 886 2,488 983 1,434 3,404

2005 2006Përshkrimi 2000 2001 2002 2003 2004
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Pasqyrë e korporatave të tjera depozituese
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto 81,190 289,664 304,079 241,485 303,981 300,704 336,591

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 84,114 308,593 328,322 272,436 337,963 346,938 396,594

Valuta 12,686 88,342 35,597 46,611 43,245 50,101 54,595

Depozita 71,428 212,753 292,725 106,205 170,783 209,174 235,583

Letrat me vlerë krahas aksioneve __ 7,498 … 119,620 112,281 82,946 99,428

Kreditë . . . . 11,652 4,715 6,986

Të tjera __ __ __ __ 2 2 2

minus: Detyrimet ndaj jo-rezidentëve 2,924 18,929 24,243 30,951 33,982 46,234 60,003

Depozita __ 13,884 17,534 20,013 12,684 18,360 21,305

Kreditë 2,924 5,045 6,709 10,938 21,298 27,875 38,698

Të tjera __ __ __ __ … … …

Kërkesat ndaj AQBK-së 12,685 176,793 45,740 59,569 73,245 81,637 88,933

Depozitat 12,685 176,793 45,740 59,569 73,245 81,637 88,933

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore  1/ __ __ __ __ __ -28 -2,062

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 3,314 25,916 86,498 232,773 373,661 513,856 636,613

Kreditë 3,314 25,916 86,498 232,773 373,661 513,856 636,613

Korp. publike jo-financiare __ __ __ 198 __ __ 49

Korp. të tjera jo-financiare 3,314 25,916 80,806 193,529 289,947 387,870 490,501

Sektorë të tjerë rezidentë __ __ 5,692 39,046 83,714 125,986 146,063

Depozita të tjera __ __ 5,692 39,046 83,714 125,986 146,063

Korp. të tjera financiare __ __ __ __ 5,100 4,100 7,968

Depozitat përfshirë në paranë e gjerë 93,003 478,372 409,660 493,981 677,880 798,787 865,464

Depozita të transferueshme 93,003 353,141 281,380 273,376 270,927 283,048 296,530

Korporata të tjera financiare . . . . 9,037 7,202 4,939

Qeveria lokale . . . . 1,321 2,861 4,986

Korp. publike jo-financiare . . . . 24,663 29,978 24,275

Korp. të tjera jo-financiare 93,003 133,915 159,660 138,964 81,295 76,796 96,921

Sektorë të tjerë rezidentë . 219,226 121,720 134,412 154,610 166,212 165,409

Ekonomi familjare . 219,226 121,720 134,412 145,542 155,525 157,645

OJSHEF . . . . 9,069 10,686 7,763

Depozita të tjera . 125,231 128,280 220,605 406,953 515,739 568,934

Korporata të tjera financiare . . . . 14,009 20,152 23,132

Korporata publike jo-financiare . . . . 149,297 181,326 193,337

Korporata të tjera jo-financiare . 31,318 23,921 87,131 22,318 33,054 24,560

Sektorë të tjerë rezidentë . 93,913 104,359 133,474 221,329 281,207 327,905

Ekonomi familjare . 93,913 104,359 133,474 220,620 279,590 322,371

OJSHEF . . . . 709 1,616 5,533

Depozitat jashtë parasë së gjerë . . . 1,802 3,987 19,974 40,144

Korporata të tjera jo-financiare . . . . 2,111 680 3,034

Ekonomi familjare . . . . 1,876 19,294 37,110

Kapitali aksioner dhe të tjera 6,152 20,435 33,244 45,007 69,122 73,988 92,310

Fondet kontribuar nga zotëruesit 4,600 18,443 30,764 44,061 57,678 62,406 83,689

Fitimet e mbajtura __ -282 1,222 -6,004 -333 -2,558 5,539

Rez. e përgjithshme dhe të veçanta __ 511 661 657 805 613 -731

Fitimi/humbja e vitit 1,552 1,762 597 6,293 10,971 13,528 3,813

Zëra të tjerë (neto) -1,966 -6,434 -6,587 -6,963 -102 3,420 62,158

Detyrime të tjera  2/ 1,051 2,030 6,568 17,457 27,891 37,344 103,219

minus: Mjete të tjera 3,017 8,464 13,155 24,420 28,095 33,934 40,637

plus: Përshtatja e konsolidimit __ __ __ __ 102 11 -424

2005 2006Përshkrimi 2000 2001 2002 2003 2004
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Pasqyrë e Korporatave të Tjera Financiare
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto -5,878 -9,901 -10,949

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 4,169 4,346 943

Valuta 874 1,022 943

Letrat me vlerë krahas aksioneve 3 … …

Kapitali aksioner dhe të tjera 3,313 3,333 …

minus : Detyrime ndaj jo-rezidentëve 10,046 14,247 11,892

Kreditë 10,046 14,247 11,892

Kërkesat ndaj korporatave depozituese 45,904 53,065 62,732

AQBK 22,857 25,711 34,657

Depozita të transferueshme 17,757 21,611 26,689

Depozita të tjera 5,100 4,100 7,968

Korporata të tjera depozituese 23,046 27,354 28,074

Depozita të transferueshme 9,037 7,202 4,942

Depozita të tjera 14,009 20,152 23,132

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore __ __ __

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 44,332 58,370 67,685

Kreditë 39,856 51,696 57,723

Korporata të tjera jo-financiare 39,856 51,696 57,723

Kërkesa të tjera 4,476 6,674 9,962

Depozitat __ __ __

Kreditë 2,330 3,022 3,375

Sektorë të tjerë rezidentë 2,330 3,022 3,375

Ekonomi familjare 2,330 3,022 3,375

Rezervat teknike të sigurimit 23,605 30,817 38,039

Kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit të jetës __ __ __

Kapitali neto i ekonomive familjare në fondet pensionale 5,755 8,725 10,540

Para-pagimi i premiumeve dhe rezervat kundrejt kërkesave kumulative 17,850 22,092 27,498

Kapitali aksioner dhe të tjera 57,955 71,391 80,495

Fondet kontribuar nga zotëruesit 23,523 22,913 27,504

Fitimet e mbajtura 8,614 12,924 15,824

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta 4,993 6,722 7,885

Fitimit/Humbja e vitit 1,712 4,043 1,602

Grantet nga donatorët 19,112 24,789 27,679

Zëra të tjerë (neto) 468 -3,697 -2,441

Detyrime të tjera 9,333 4,388 7,527

minus: Mjete të tjera 8,865 8,086 9,968

plus: Përshtatja e konsolidimit … … …

Përshkrimi 200620052004
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Pasqyrë e Ndërmjetësuesve të Tjerë Financiarë 
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto -9,433 -13,434 -10,867

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 613 813 891

Valuta 634 822 891

minus: Detyrimet ndaj jo-rezidentëve 10,046 14,247 11,758

Kreditë 10,046 14,247 11,758

Kërkesat ndaj korporatave depozituese 3,510 5,751 2,546

Korporata të tjera depozituese 3,510 5,751 2,546

Depozita të transferueshme 2,507 3,693 1,871

Depozita të tjera 1,003 2,058 675

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore __ __ __

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 39,856 51,696 55,994

Kreditë bruto 39,856 51,696 55,994

Korporata të tjera jo-financiare 39,856 51,696 55,994

Kreditë 2,330 3,022 3,274

Kapitali aksioner dhe të tjera 32,004 41,512 44,963

Fondet kontribuar nga zotëruesit __ __ __

Fitimet e mbajtura 7,899 10,246 11,098

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta 4,993 6,477 7,015

Grantet nga donatorët 19,112 24,789 26,850

Zëra të tjerë (neto) -402 -521 -564

Detyrime të tjera 1,781 2,310 2,502

minus: Mjete të tjera 2,182 2,830 3,066

plus: Përshtatja e konsolidimit … … …

Përshkrimi 2005 20062004
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Pasqyrë e Kompanive të Sigurimeve dhe Fondeve Pensionale
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto 3,555 3,533 25

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 3,555 3,533 25

Valuta 239 200 25

Kapitali aksioner dhe të tjera 3,313 3,333 …

Kërkesat ndaj korporatave depozituese 39,482 44,534 55,863

AQBK 22,857 25,711 30,636

Depozita të transferueshme 17,757 21,611 22,668

Depozita të tjera 5,100 4,100 7,968

Korporata të tjera depozituese 16,625 18,823 25,227

Depozita të transferueshme 6,369 3,479 2,871

Depozita të tjera 10,255 15,344 22,356

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore __ __ __

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 4,476 6,674 9,962

Kërkesa të tjera 4,476 6,674 9,962

Rezervat teknike të sigurimit 23,605 30,817 38,039

Kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit të jetës __ __ __

Kapitali neto i ekonomive familjare në fondet pensionale 5,755 8,725 10,540

Para-pagimi i premiumeve dhe rezervat kundrejt kërkesave kumulative 17,850 22,092 27,498

Kapitali aksioner dhe të tjera 23,039 27,100 29,670

Fondet kontribuar nga zotëruesit 20,612 20,133 23,031

Fitimet e mbajtura 715 2,678 4,384

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta … 246 653

Fitimi/humbja e vitit 1,712 4,043 1,602

Zëra të tjerë (neto) 870 -3,176 -1,859

Detyrime të tjera 7,552 2,079 4,948

minus: Mjete të tjera 6,683 5,255 6,807

plus: Përshtatja e konsolidimit … … …

Përshkrimi 2005 20062004
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Pasqyrë e Kompanive të Sigurimeve
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto 3,555 3,533 25

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 3,555 3,533 25

Valuta 239 200 25

Kapitali aksioner dhe të tjera 3,313 3,333 …

Kërkesat ndaj korporatave depozituese 33,727 35,810 45,323

CBAK 17,525 17,422 20,543

Depozita të transferueshme 14,525 17,422 18,525

Depozita të tjera 3,000 … 2,018

Korporata të tjera depozituese 16,202 18,388 24,780

Depozita të transferueshme 6,369 3,479 2,424

Depozita të tjera 9,833 14,908 22,356

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 4,476 6,674 9,962

Kërkesa të tjera 4,476 6,674 9,962

Rezervat teknike të sigurimit 17,850 22,092 27,498

Kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit të jetës __ __ __

Para-pagimi i premiumeve dhe rezervat kundrejt kërkesave kumulative 17,850 22,092 27,498

Kapitali aksioner dhe të tjera 23,039 27,100 29,670

Fondet kontribuar nga zotëruesit 20,612 20,133 23,031

Fitimet e mbajtura 715 2,678 4,384

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta … 246 653

Fitimi/humbja neto e vitit 1,712 4,043 1,602

Zëra të tjerë (neto) 870 -3,176 -1,859

Detyrime të tjera 7,552 2,079 4,948

minus: Mjete të tjera 6,683 5,255 6,807

plus: Përshtatja e konsolidimit … … …

20062005Përshkrimi 2004

 

 

Pasqyrë e Fondeve Pensionale
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Mjetet e huaja neto __ __ __

Kërkesat ndaj korporatave depozituese 5,755 8,725 10,540

CBAK 5,332 8,289 10,094

Depozita të transferueshme 3,232 4,189 4,144

Depozita të tjera 2,100 4,100 5,950

Korporata të tjera depozituese 423 436 447

Depozita të transferueshme … … 447

Depozita të tjera 423 436 …

Rezervat teknike të sigurimit 5,755 8,725 10,540

Kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit të jetës __ __ __

Kapitali neto i ekonomive familjare në fondet pensionale 5,755 8,725 10,540

Përshkrimi 2004 2005 2006
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Bilanci i Gjendjes së Korporatave të Tjera Depozituese - Mjetet
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Paratë e gatshme dhe bilancet e CBAK 25,371 265,135 81,337 106,180 116,490 131,738 143,528

Paratë e gatshme 12,686 88,342 35,597 46,611 43,245 50,101 54,595

Balances with BPKBilanci me CBAK-n 12,685 176,793 45,740 59,569 73,245 81,637 88,933

Bilanci me bankat komerciale 71,428 212,753 292,725 106,205 186,009 221,936 243,105

Llogaritë rrjedhëse . . . . 2,074 2,539 57

Depozitat a afatizuar . . . . 1,500 5,508 479

Jo-rezidentët 71,428 212,753 292,725 106,205 182,435 213,889 242,569

Letrat me vlerë __ 7,498 … 119,620 112,281 82,946 99,428

Portofoli i investimeve __ __ __ __ … … 4,500

Jo-rezidentët __ __ __ __ … … 4,500

Portofoli tregtar __ 7,498 … 119,620 112,281 82,946 94,928

Jo-rezidentët __ 7,498 … 119,620 112,281 82,946 94,928

Kreditë bruto dhe të ngjashme 3,314 25,916 86,498 232,773 373,661 513,856 636,613

Korp. publike jo-financiare __ __ __ 198 … … 49

Korporata të tjera jo-financiare 3,314 25,916 80,806 193,529 289,947 387,870 490,501

Ekonomi familjare __ __ 5,692 39,046 83,714 125,986 146,063

OJSHEF __ __ __ … … … …

Mjete fikse 441 4,544 9,498 12,265 15,878 16,933 22,872

Mjete të tjera 2,576 3,920 3,657 12,155 12,219 17,003 17,767

MJETE GJITHSEJ 103,130 519,766 473,715 589,198 816,538 984,412 1,163,314

2006Përshkrimi 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2006 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 118 

Bilanci i Gjendjes së Korporatave të Tjera Depozituese - Detyrimet
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Bilanci me bankat komerciale . . . 1,802 14,276 23,034 30,245

Detyrimet ndaj klientëve 95,927 497,300 432,612 522,887 695,932 843,048 930,537

Depozitat 93,003 492,255 427,194 513,994 694,533 836,657 926,370

Depozita të transferueshme 93,003 365,448 295,909 290,453 281,033 296,607 310,893

Qeveria qëndrore __ __ __ __ … 28 1,062

Qeveria lokale . . . . 1,321 2,861 4,986

Korp. të tjera financiare . . . . 9,037 7,202 4,939

Korp. publike jo-financiare . . . . 24,663 29,978 24,275

Korp. të tjera jo-financiare 93,003 133,915 159,660 138,964 81,295 76,796 96,921

Ekonomi familjare . 219,226 121,720 134,412 145,542 155,525 157,645

OJSHEF . . . . 9,069 10,686 7,763

Jo-rezidentët . 12,307 14,529 17,077 10,106 13,530 13,302

Depozita të tjera . 126,807 131,285 223,541 413,499 540,050 615,478

Qeveria qëndrore . __ __ __ __ __ 1,000

Korp. të tjera financiare . . . . 14,009 20,152 23,132

Korp. publike jo-financiare . . . . 149,297 181,326 193,337

Korp. të tjera jo-financiare . 31,318 23,921 87,131 24,429 33,734 27,594

Ekonomi familjare . 93,913 104,359 133,474 222,496 298,884 359,482

OJSHEF . . . . 709 1,616 5,533

Jo-rezidentët . 1,577 3,005 2,936 2,559 4,338 5,399

Huamarrje të tjera 2,924 5,045 5,418 8,893 1,399 6,391 4,167

Jo-rezidentët 2,924 5,045 5,418 8,893 1,399 6,391 4,167

Detyrime të tjera 1,051 2,030 6,568 17,457 27,891 37,344 103,219

Borxhi i ndërvarur __ … 1,291 2,045 9,318 6,999 7,003

Own resources 6,152 20,435 33,244 45,007 69,122 73,988 92,310

Në valutën Euro 6,152 20,435 33,244 45,007 69,122 73,988 92,310

Kapitali aksioner 4,600 18,443 30,764 44,061 57,678 62,406 83,689

Rezervat e pasigurisë __ 511 511 511 613 613 -731

Rez. e përgjithshme dhe të tjera . … 150 146 192 … …

Fitimi/humbja e vitit 1,552 1,762 597 6,293 10,971 13,528 3,813

Fitimi/humbja e mbajtur . -282 1,222 -6,004 -333 -2,558 5,539

DETYRIME GJITHSEJ 103,130 519,765 473,715 589,198 816,538 984,413 1,163,314

1/ Deri në Maj '04 përfshin të gjitha valutat.

2/ Deri në Maj 2004 të dhënat për të gjitha korporatat jo-financiare;

3/ Deri në Maj 2004 të dhënat për ekonomitë familjare përfshijnë OJSHEF-t;

2006Përshkrimi 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Euro - Depozitat në KTD-t, sipas Maturitetit Fillestar
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Qeveria 1,321 2,889 7,048

Depozita të transferueshme 1,321 2,889 6,048

Depozita të tjera … … 1,000

Korporatat financiare 25,621 35,408 28,182

Korporata të tjera depozituese 3,675 8,054 112

Depozita të transferueshme 2,175 1,054 112

Depozita të tjera 1,500 7,000 …

Ndërmjetësues të tjerë financiarë 3,510 5,751 2,395

Depozita të transferueshme 2,507 3,693 1,869

Depozita të tjera 1,003 2,058 526

Kompanitë e sigurimeve 15,524 18,823 24,780

Depozita të transferueshme 5,268 3,479 2,424

Depozita të tjera 10,255 15,344 22,356

Fondet pensionale . . 443

Depozita të transferueshme . . 443

Depozita të tjera . . …

Ndihmësit financiarë 2,912 2,780 452

Depozita të transferueshme 162 30 202

Depozita të tjera 2,750 2,750 250

Korporatat jo-financiare 275,260 318,994 338,413

Korporatat publike jo-financiare 173,499 211,256 217,357

Depozita të transferueshme 24,202 29,930 24,020

Depozita të tjera 149,297 181,326 193,337

deri në 1 muaj 34,000 23,851 19,873

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 4 12,763 19,442

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 115,293 119,461 114,320

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite … 25,251 39,701

Korporatat e tjera jo-financiare 101,760 107,739 121,056

Depozita të transferueshme 78,171 74,369 94,190

Depozita të tjera 23,589 33,369 26,866

deri në 1 muaj 9,037 6,292 6,187

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 6,028 8,294 6,816

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 6,254 13,027 9,103

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 169 5,090 1,738

mbi 2 vite 2,101 667 3,023

Sektorë të tjerë të brendshëm 360,325 440,714 500,373

Ekonomitë familjare 350,694 428,727 487,282

Depozita të transferueshme 136,862 144,734 144,986

Depozita të tjera 213,832 283,993 342,295

deri në 1 muaj 63,817 87,179 111,209

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 42,152 41,726 39,573

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 91,778 109,269 127,919

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 14,229 26,544 26,486

mbi 2 vite 1,857 19,275 37,107

OJSHEF 9,631 11,987 13,091

Depozita të transferueshme 8,922 10,371 7,558

Depozita të tjera 709 1,616 5,533

Jo-rezidentët 12,324 17,326 18,192

GJITHSEJ 674,850 815,332 892,208

Përshkrimi 2004 2005 2006
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Jo-Euro Depozitat në KTD-t, sipas Maturitetit Fillestar
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Qeveria __ __ __

Korporatat financiare 1,102 4 1

Korporata të tjera depozituese 1 3 …

Depozita të transferueshme 1 3 …

Ndërmjetësues të tjerë financiarë … 1 1

Depozita të transferueshme … 1 1

Kompanitë e sigurimeve 1,101 … …

Depozita të transferueshme 1,101 … …

Korporatat jo-financiare 4,425 2,839 3,714

Korporatat publike jo-financiare 461 48 255

Depozita të transferueshme 461 48 255

Depozita të tjera __ __ …

Korporatat e tjera jo-financiare 3,964 2,791 3,459

Depozita të transferueshme 3,124 2,426 2,731

Depozita të tjera 840 365 728

deri në 1 muaj 340 17 250

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 188 131 208

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 302 204 185

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite __ __ 74

mbi 2 vite 10 13 11

Sektorë të tjerë të brendshëm 17,490 25,998 30,051

Ekonomitë familjare 17,344 25,683 29,846

Depozita të transferueshme 8,679 10,791 12,659

Depozita të tjera 8,664 14,891 17,186

deri në 1 muaj 2,791 3,925 6,754

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 2,190 2,466 1,815

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 3,001 7,978 8,534

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 664 503 80

mbi 2 vite 19 19 3

OJSHEF 146 315 206

Depozita të transferueshme 146 315 206

Jo-rezidentët 341 542 509

GJITHSEJ 23,358 29,383 34,275

Përshkrimi 2004 2005 2006
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Kreditë e KTD-ve, sipas Maturitetit Fillestar 1/
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Qeveria __ __ __

Korporatat financiare __ __ __

Korporatat jo-financiare 289,947 387,870 490,550

Korporatat publike jo-financiare … … 49

Mbi 2 vite … … 49

Korporatat e tjera jo-financiare 289,947 387,870 490,501

Deri në 1 vit 111,491 117,924 128,736

Mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 111,259 125,220 127,654

Mbi 2 vite 67,198 144,727 234,111

Sektorë të tjerë të brendshëm 83,714 125,986 146,063

Ekonomitë familjare 83,714 125,986 146,063

Deri në 1 vit 15,906 19,549 19,691

Mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 15,244 21,046 24,689

Mbi 2 vite 52,563 85,392 101,684

GJITHSEJ 373,661 513,856 636,613

1/ Të gjitha kreditë janë në valutën Euro. 

Përshkrimi 2004 2005 2006
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Kreditë e KTD-ve, sipas Industrisë 
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Bujqësia 7,931 12,492 16,443

Deri në 1 vit 3,851 4,061 3,419

Mbi 1 vit 4,079 8,431 13,024

Industria, energjia dhe ndërtimi 47,773 74,230 97,667

Miniera 6 512 480

Deri në 1 vit … 512 480

Mbi 1 vit 6 … …

Industria 35,562 48,142 61,861

Deri në 1 vit 16,070 11,565 12,152

Mbi 1 vit 19,492 36,578 49,708

Industria përpunuese (Ushqimi, Tekstili, etj.) 29,769 44,005 54,910

Deri në 1 vit 12,623 10,448 10,696

Mbi 1 vit 17,146 33,557 44,214

Industria përpunuese (Vaji, Kimikatet, etj.) 5,724 3,544 6,259

Deri në 1 vit 3,441 925 1,137

Mbi 1 vit 2,283 2,619 5,122

Energjia elektrike, gazi dhe uji 69 594 691

Deri në 1 vit 5 192 319

Mbi 1 vit 64 403 372

Ndërtimi 12,205 25,575 35,327

Deri në 1 vit 6,401 12,459 15,315

Mbi 1 vit 5,804 13,116 20,012

Shërbimet 234,243 301,147 376,440

Tregtia 197,234 249,659 307,380

Deri në 1 vit 78,537 81,070 92,404

Mbi 1 vit 118,697 168,589 214,977

Tregtia e shitjes me shumicë dhe me pakicë 172,843 209,575 259,511

Deri në 1 vit 66,328 64,038 74,515

Mbi 1 vit 106,507 145,537 184,997

Hotelet dhe restorantet 18,949 27,978 29,542

Deri në 1 vit 9,379 12,198 10,537

Mbi 1 vit 9,571 15,780 19,006

Tregti të tjera 5,450 12,107 18,327

Deri në 1 vit 2,830 4,834 7,353

Mbi 1 vit 2,619 7,272 10,974

Shërbimet financiare 3,209 2,742 1,073

Deri në 1 vit 69 117 166

Mbi 1 vit 3,141 2,626 907

Shërbimet e tjera 33,800 48,745 67,987

Deri në 1 vit 10,870 11,207 28,092

Mbi 1 vit 22,931 37,538 39,895

GJITHSEJ 289,947 387,868 490,550

Përshkrimi 2004 2005 2006
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Normat Efektive të Interesit të KTD-ve

DEPOZITAT

Korporatat jo-financiare

Depozita të tjera 1/

Deri në 250.000 EUR

<= 1 muaj

Norma e interesit 1.71 2.10 2.12

Ndryshimi i Standartizuar 0.14 0.03 0.06

> 1 muaj dhe <= 3 muaj

Norma e interesit 2.19 2.39 2.65

Ndryshimi i Standartizuar 0.06 0.01 0.04

  >  3 muaj dhe <= 1 vit

Norma e interesit 2.95 3.39 . *

Ndryshimi i Standartizuar 0.10 0.17 . *

E barabartë ose më shumë se 250.000 EUR

<= 1 muaj

Norma e interesit . * 2.42 3.13

Ndryshimi i Standartizuar . * 0.08 0.19

> 3 muaj dhe <= 1 vit

Norma e interesit . * 3.73 4.30

Ndryshimi i Standartizuar . * 0.05 0.08

Ekonomitë familjare

Depozita të tjera 1/

 <= 1 muaj

Norma e interesit 1.70 2.02 2.12

Ndryshimi i Standartizuar 0.10 0.05 0.04

> 1 muaj dhe <= deri në 3  muaj

Norma e interesit 2.25 2.36 2.50

Ndryshimi i Standartizuar 0.04 0.03 0.03

 > 3 muaj dhe <= 1 vit

Norma e interesit 3.00 3.27 3.65

Ndryshimi i Standartizuar 0.06 0.09 0.06

> 1 vit dhe <= 2 vite

Norma e interesit 3.82 3.89 4.34

Ndryshimi i Standartizuar 0.02 0.04 0.05

> 2 vite

Norma e interesit . * 4.57 4.77

Ndryshimi i Standartizuar . * 0.10 0.11

KREDITË 

Korporatat jo-financiare

Kreditë e biznesit të investimeve

 > 1 vit dhe <= 2 vite

Norma e interesit 14.31 13.82 . *

Ndryshimi i standartizuar 0.18 0.36 . *

 > 3 muaj dhe <= 1 vit

Norma e interesit 15.89 15.52 13.71

Ndryshimi i standartizuar 0.30 0.32 0.29

 > 1 vit 

Norma e interesit 14.85 14.24 14.34

Ndryshimi i standartizuar 0.19 0.13 0.18

Linjat e Kreditit

Norma e interesit 15.61 15.20 15.71

Ndryshimi i standartizuar 0.08 0.00 0.05

Ekonomitë familjare

Kreditë konsumatore

Norma e interesit 12.31 12.17 12.06

Ndryshimi i standartizuar 0.19 0.12 0.14

2005 2006

*Të paktën një prej kushteve për botim (d.m.th.minimumi 3 përgjegje me biznesin e ri 
dhe një ndryshim i standardizuar prej maksimumi 0.20 - për depozita - dhe 0.45 për kreditë) nuk është plotësuar.

1/ Depozita (kohore) jo-të transferueshme.

Përshkrimi

Kredi të tjera biznesi

2004
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Pasqyra e të Ardhurave të KTD-ve
(Kumulative brenda vitit kalendarik, në mijëra EUR)

TË ARDHURAT

Të ardhurat nga interesi __ 393 2,035 6,183 53,999 74,612 88,842

Kreditë __ 393 1,646 4,836 48,110 67,963 79,406

Plasmanet me bankat __ __ 389 1,347 2,452 3,969 6,613

Letrat me vlerë 955 8,437 8,290 29,243 3,437 2,681 2,823

Të ardhurat nga jo-interesi __ __ __ __ 19,449 19,697 25,102

Tarifat dhe komisionet __ __ __ __ 17,522 17,380 22,474

Të ardhura të tjera operative __ __ __ __ 1,927 2,317 2,628

TË ARDHURA GJITHSEJ 955 8,437 8,233 24,355 73,448 94,309 113,944

SHPENZIMET

Shpenzimet e interesit __ __ 996 12,027 9,978 15,389 19,846

Depozita __ __ __ 4,939 9,237 13,894 17,465

Huamarrje __ __ __ 2,964 741 1,495 2,381

Shpenzimet e jo-interesit __ __ __ 1,975 14,939 18,743 21,877

Provizionet për humbjet e kredive 955 8,437 8,233 19,406 11,071 13,419 16,024

Zhvlerësimi i mjeteve fikse 955 8,437 7,237 9,362 3,868 5,324 5,853

Shp. të përgjithshme dhe admin. __ __ 996 10,044 33,952 43,851 48,410

SHPENZIME GJITHSEJ __ __ __ 10 58,869 77,983 90,132

TË ARDHURAT NETO __ __ 57 4,888 14,579 16,327 23,811

Fit./humbjet neto nga letrat me vlerë __ __ 57 2,582 -441 -362 -114

Fit./humbjet neto nga këmb. i val. __ __ __ 2,306 328 990 551

Fit./humbjet neto nga ndrysh. e kursit dev. 4,004 38,725 105,436 232,637 593 -39 612

  Të ardhurat neto nga akt. ban. përpara tat. 4,004 31,228 87,401 179,556 15,059 16,916 24,861

Provizioni për taksat 4,004 31,228 74,966 116,813 2,104 3,389 5,565

Fitimi / humbja neto për periudhën __ __ 12,435 62,743 12,955 13,527 19,296

minus: dividenti i paguar (p) 3,240 22,351 68,475 … … … …

Fitimi i mbajtur 3,240 22,351 62,289 84,960 12,955 13,527 19,296

2006Përshkrimi 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 

 

Sistemi Ndërbankar i Pagesave
(Kumulative brenda vitit kalendarik, në mijëra EUR)

Transaksionet

Shuma 79,535 840,605 1,416,109 1,715,646 1,919,149 2,325,050

Numri 4,888 75,763 164,207 266,743 321,669 990,858

2004 2005 2006Përshkrimi 20022001 2003
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Transfertat e Jashtëm
(kumulative brenda vitit kalendarik, në mijëra EUR)

DALËSE

CBAK 8,553 77,295 241,718 277,674 369,087 309,844 304,796

Bankat komerciale 173,463 500,522 722,415 1,014,779 1,282,860 1,277,402 1,324,634

Ndihmësit financiarë 1,746 10,094 14,486 13,167 15,358 14,715 16,999

GJITHSEJ 183,762 587,911 978,619 1,305,620 1,667,305 1,601,961 1,646,429

HYRËSE

CBAK 117,213 226,980 239,706 232,020 92,607 92,747 261,066

Bankat komerciale 286,096 588,229 747,932 916,723 1,154,931 943,087 1,042,330

Ndihmësit financiarë 6,370 41,841 106,471 137,385 162,258 167,172 184,690

GJITHSEJ 409,679 857,050 1,094,109 1,286,128 1,409,796 1,203,006 1,488,086

2006Përshkrimi 200220012000 2003 2004 2005

 

 

Aktiviteti i Kompanive të Sigurimeve
(kumulative brenda vitit kalendarik, në mijëra EUR)

Shuma e premiumeve të marra

TPL 31,161 27,231 29,163 28,739 33,341 34,705

Policat kufiri . 3,686 6,557 8,604 7,061 9,429

Të tjera ( jo TPL) . 66 1,340 1,747 6,811 4,594

GJITHSEJ 31,161 30,983 37,060 39,090 47,213 48,728

Numri i policave të shitura

TPL 179,864 175,008 199,223 241,901 223,770 251,641

Policat kufiri . 72,358 62,073 120,609 134,596 136,182

Të tjera ( jo TPL) . 67 3,827 8,423 14,520 17,977

GJITHSEJ 179,864 247,433 265,123 370,933 372,886 405,800

Shuma e kërkesave të paguara

TPL 1/ 2,655 3,540 5,295 5,746 7,945 9,825

Policat kufiri . . 278 580 332 481

Të tjera ( jo TPL) . . 11 417 889 627

GJITHSEJ 2,655 3,540 5,584 6,743 9,166 10,933

1/ Included the claims paid by the Kosovo Guarantee Fund.

2004 2005 2006Përshkrimi 20022001 2003
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Aktiviteti i Kredive të Ndërmjetësuesve të Tjerë Financiarë 
(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në mijëra EUR)

Shuma e kredive 2,661 19,718 33,437 33,874 39,856 51,696 57,723

Numri i kredive 2,722 11,423 16,431 19,037 22,286 27,123 35,541

2006Përshkrimi 2003200220012000 2004 2005

 

 

Buxheti i Konsoliduar i Kosovës
(Kumulative brenda vitit kalendarik, në miliona EUR)

Të hyrat tatimore 121.7 249.7 444.4 536.4 550.1 553.3 620.5

Tatimet kufitare 115.2 208.7 364.5 428.3 436.0 426.1 456.4

Tatimet e brendshme 6.6 41.0 79.9 108.2 114.2 127.2 164.1

0.0 0.0 0.0

Të hyrat jo-tatimore 6.0 22.7 35.3 44.7 43.8 46.3 57.0

prej të cilave: interesi 1.1 2.0 3.7 3.0 3.3 2.6 3.5

Të hyrat e Qeverisë Qendrore - 8.5 1.3 23.6 23.7 28.6 34.6

Grantet e donatorëve 160.9 83.4 38.9 26.0 17.2 10.2 .

Gjithsejt te hyrat 288.6 364.4 520.0 630.7 634.8 638.4 712.0

Pagat dhe të ngjashme 92.1 109.2 131.4 145.7 184.2 194.6 203.8

Mallrat dhe shërbimet 73.5 97.6 148.2 194.4 203.0 142.8 143.0

Subvencionet dhe transfertat 68.0 61.6 87.5 127.9 186.3 213.9 155.4

Shpenzimet kapitale … … 62.0 97.8 192.0 144.9 133.2

Rezervat … … … 2.4 3.9 … …

Gjithsejt shpenzimet 233.6 268.4 429.2 568.2 769.4 696.1 635.5

BILANCI (Të hyrat - Shpenzimet) 55.0 96.0 90.8 62.5 -134.6 -57.7 76.5

Burimi: Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
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Rrjeti i korporatave depozituese dhe numri i të punësuarve

Regjioni i Prishtinës 6 11 28 40 61 69 69

AQBK 1/ 4 4 4 1 1 1 1

Korporatat tjera depozituese 2 7 24 39 60 68 68

Zyra kryesore 2 6 7 7 7 7 6

Numri i degëve __ __ 1 1 1 1 1

Numri i nëndegëve __ 1 16 31 52 60 61

Regjioni i Prizrenit

Korporatat tjera depozituese 2 5 18 24 37 39 37

Zyra kryesore __ __ __ __ ____ __ __

Numri i degëve 2 3 8 8 9 8 6

Numri i nëndegëve __ 2 10 16 28 31 31

Regjioni i Pejës

Korporatat tjera depozituese 2 7 23 27 41 44 40

Zyra kryesore __ __ __ __ ____ __ __

Numri i degëve 2 5 13 13 13 13 12

Numri i nëndegëve __ 2 10 14 28 31 28

Regjioni i Gjilanit

Korporatat tjera depozituese 2 5 34 39 50 54 49

Zyra kryesore __ __ __ __ ____ __ __

Numri i degëve 2 5 14 14 14 14 12

Numri i nëndegëve __ __ 20 25 36 40 37

Regjioni i Mitrovicës

Korporatat tjera depozituese __ 3 16 22 30 32 26

Zyra kryesore __ __ __ __ ____ __ __

Numri i degëve __ 2 5 6 6 6 6

Numri i nëndegëve __ 1 11 16 24 26 20

Gjithsejt rrejti i njësise 29 48 136 152 219 238 221

AQBK 1/ 21 21 21 1 1 1 1

Korporatat tjera depozituese 8 27 115 151 218 237 220

Zyra kryesore 1 1 1 1 7 7 6

Numri i degëve 6 15 41 42 43 42 37

Numri i nëndegëve 0 6 67 102 168 188 177

Gjithsej numri i të punësuarve 477 976 1,525 1,781 2,199 2,479 2,557

AQBK 1/ 338 339 132 124 133 138 141

Korporatat tjera depozituese 139 637 1,393 1,657 2,066 2,341 2,416

Regjioni në Prishtinë (Gllogovc, Fushë Kosovë, Lipjan, Obiliq, Podujeva, Shtime)

Regjioni në Prizren (Dragash, Rahovec, Suharekë, Malisheva, Mamusha)

Regjioni në Pejë (Deqan, Gjakova, Istog, Klinë, Junik)

Regjioni në Mitrovicë (Leposaviq, Mitrovica, Skenderaj, Vushtrri, Zubin Potok, Zveqan)

Region në Gjilan (Kaçaniku, Kamenica, Novo Berd, Shterpc, Ferizaji, Vitia)

1/ Zyra kryesore.
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Eksportet dhe Importet, sipas Partnerëve Tregtarë 
(kumulative brenda vitit kalendarik, në miliona EUR)

Eksporti 10.6 27.6 35.6 56.6 48.9 79.2

Importi 684.5 854.8 973.1 1,063.3 1,180.0 1,314.6

Bilanci tregtar -673.9 -827.2 -937.5 -1,006.7 -1,131.1 -1,235.3

Shqipëria Eksporti . . 1.88 1.8 5.2 10.5

Importi . . 6.11 20.2 18.1 23.3

Bullgaria Eksporti . . 0.18 0.4 1.0 4.1

Importi . . 30.72 42.1 37.7 36.3

Eksporti . . 0.84 1.5 3.4 4.4

Importi . . 11.46 12.8 19.0 18.7

Kroacia Eksporti . . 1.84 0.5 0.9 0.7

Importi . . 23.04 25.1 25.0 28.2

Eksporti . . 14.68 16.4 17.4 22.5

Importi . . 242.53 377.4 408.8 407.4

Eksporti . . 13.69 15.0 16.1 17.9

Importi . . 174.02 284.0 309.7 301.5

Eksporti . . 1.35 0.9 0.9 1.1

Importi . . 21.51 27.6 20.9 23.7

Eksporti . . … 0.2 0.5 0.2

Importi . . 12.46 23.1 20.5 15.2

Eksporti . . 3.79 3.3 3.2 3.4

Importi . . 38.49 78.2 129.9 125.6

Eksporti . . 1.78 4.3 5.4 3.9

Importi . . 52.18 68.5 47.6 44.4

Eksporti . . 6.25 5.5 5.6 9.0

Importi . . 26.31 44.5 50.4 58.3

Eksporti . . 0.18 0.1 0.1 0.2

Importi . . 6.00 10.1 7.9 6.5

Eksporti . . 0.15 0.6 … …

Importi . . 3.80 11.1 8.0 6.8

Eksporti . . 1.00 1.2 1.3 4.6

Importi . . 68.51 93.4 99.0 105.9

Eksporti . . 0.05 0.1 0.1 …

Importi . . 17.74 19.7 16.2 20.1

Eksporti . . 0.66 1.0 1.2 4.3

Importi . . 40.70 56.9 55.5 57.2

Eksporti . . 0.09 0.1 0.7 6.4

Importi . . 10.52 16.2 18.7 23.0

Eksporti . . 6.94 9.6 9.6 8.2

Importi . . 290.87 149.2 219.7 260.2

0 10.1 6.9 11.9

0 161.3 163.6 192.2

Eksporti . . 6.75 __ __ 2.0

Importi . . 112.01 __ __ 17.8

Eksporti __ __ __ … … …

Importi __ __ __ 86.8 85.4 90.4

Eksporti . . 1.72 … … …

Importi . . 66.35 34.3 55.8 75.5

Eksporti . . … … … …

Importi . . 12.47 10.9 11.4 11.6

Eksporti . . … … … …

Importi . . 6.88 21.5 16.8 18.6

Eksporti . . … … 0.2 …

Importi . . 5.16 17.0 18.5 11.7

Eksporti . . … 13.3 2.6 11.5

Importi . . 10.24 88.5 81.6 94.1
. .

SHËNIM: Të dhënat mbi eksportet janë sipas vendit të destinacionit. Të dhënat mbi importet janë sipas vendit të origjinës së mallrave.

2003 2004 2005

Holanda

Përshkrimi 2001 2002

Bashkimi 

Evropian

Të tjera

Ukraina

Brazili

Shtetet e 

Bashkuara

Turqia

Sllovenia

   prej të cilave:

2006

0

prej të cilave:

Austria 

Franca

Gjermania

Bosnia dhe 

Hercegovina 

Mbretëria e Bashkuar

BE 15

Greqia

Italia

Kina

10 vendet e reja në BE

Hungaria

Maqedonia 

Serbia dhe 

Mali i Zi 

Zvicra

Table 2Table 3  
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Eksportet, sipas Grupit të Mallrave
(kumulative brenda vitit kalendarik, në miliona EUR)

Gjithsej 10.6 27.6 35.6 56.5 48.9 79.2

I Kafshët e gjalla dhe prodhimet blegtorale . 0.1 … … 0.5 0.3

II Perimet . 2.4 2.4 2.6 2.8 3.9

III Yndyrnat dhe vajrat ushqimore nga kafshët ose perimet . 0.1 … … … 0.1

IV Artikuj ushqimorë të përgatitur, pije dhe duhan . 1.3 4.1 3.8 4.6 4.9

V Produktet minerale . 0.3 0.5 2.4 3.2 15.8

VI Produktet e industrisë kimike ose të industrive të ngjashme . 0.3 0.5 1.0 1.0 1.0

VII Plastika, goma dhe artikuj prej tyre . 2.7 2.7 3.7 0.9 3.1

VIII Gëzofë, lëkurë dhe artikuj prej tyre . 6.0 4.5 5.9 6.1 6.7

IX Druri dhe artikuj prej tyre . 0.3 0.6 0.4 0.4 0.6

X Materiale celulozë, letër dhe artikuj prej tyre . … 0.4 0.4 0.4 0.6

XI Tekstilet dhe artikujt e tekstileve . 0.6 1.1 1.4 0.6 0.5

XII Këpucët . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7

XIII Artikujt prej guri, allçi, qeramikë dhe xham . 0.6 0.8 1.8 0.4 0.6

XIV Perlat, gurët e çmuar, metalet, bizhuteritë, etj . … … 0.1 0.2 0.2

XV Metalet bazë dhe artikujt e metaleve bazë . 6.6 12.0 19.7 23.8 33.2

XVI Makineritë, veglat, pajisjet elektrike, etj . 3.4 3.0 9.2 2.7 3.2

XVIIMjetet e transportit . 1.9 1.2 2.0 0.9 3.0

XVIIIInstrumentet optike, mjekësore dhe muzikore . 0.1 0.1 1.1 0.2 0.1

XIX Armët dhe municionet . … … … … 0.1

XX Artikujt të ndryshëm të prodhuar . 0.7 1.4 0.7 0.3 0.6

XXI Të tjera . 0.1 0.1 0.1 … …

Burimi: Doganat dhe Enti Statistikor i Kosovës. Të dhënat për vitin 2003 dhe 2004 janë të përpunuara nga BPK-ja. 
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Importet, sipas Grupit të Mallrave
(kumulative brenda vitit kalendarik, në miliona EUR)

Gjithsej 684.5 854.7 973.1 1,063.2 1,180.0 1,314.6

I Kafshët e gjalla dhe prodhimet blegtorale . 51.0 50.4 52.4 54.2 50.4

II Perimet . 47.1 66.7 68.1 57.5 67.2

III Yndyrnat dhe vajrat ushqimore nga kafshët ose perimet . 7.9 8.3 7.3 11.1 19.4

IV Artikuj ushqimorë të përgatitur, pije dhe duhan . 174.9 203.5 165.4 164.8 169.8

V Produktet blegtorale . 123.5 138.6 173.1 212.3 243.3

VI Produktet e industrisë kimike ose të industrive të ngjashme . 52.7 70.9 98.0 91.4 96.5

VII Plastika, goma dhe artikuj prej tyre . 25.3 32.7 42.5 51.0 64.3

VIII Gëzofë, lëkurë dhe artikuj prej tyre . 1.3 0.4 1.0 1.5 16.9

IX Druri dhe artikujt prej tij . 29.9 33.2 29.9 30.7 33.9

X Materiali celulozë, letër dhe artikuj prej tyre . 9.9 16.6 33.4 25.0 27.3

XI Tekstilet dhe artikujt e tekstileve . 16.4 28.8 31.2 36.7 39.1

XII Këpucët . 6.2 7.5 10.4 11.3 20.5

XIII Artikujt prej guri, allçi, qeramikë dhe xham . 72.5 60.5 54.9 51.5 54.5

XIV Perlat, gurët e çmuar, metalet, bizhuteritë, etj . … 0.1 0.3 0.3 0.3

XV Metalet bazë dhe artikujt e metaleve bazë . 53.6 58.0 77.5 90.7 89.5

XVI Makineritë, veglat, pajisjet elektrike, etj . 97.5 105.5 116.8 133.9 156.0

XVIIMjetet e transportit . 10.3 27.8 50.2 110.3 99.4

XVIIIInstrumentet optike, mjekësore dhe muzikore . 8.1 8.5 15.1 16.1 24.4

XIX Armët dhe municionet . … 0.4 0.5 0.2 11.0

XX Artikuj të ndryshëm të prodhuar . 66.5 54.6 35.4 29.6 27.1

XXI Të tjera . … 0.1 … … 3.6

Burimi: Doganat dhe Enti Statistikor i Kosovës. Të dhënat për vitin 2003 dhe 2004 janë të përpunuara nga BPK-ja. 
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