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

I nderuari  President i Kosovës, 
 

Kam nderin dhe kënaqësinë që t’jua prezentoj Raportin Vjetor të vitit 2007, i cili përfshin të gjitha 

zhvillimet më të rëndësishme në ekonominë e Kosovës, e në veçanti në sektorin financiar. 

 

Gjatë vitit 2007 Kosova kishte një rritje të BPV-ve prej 3.5%, ndërsa BPV për kapital ishte rreth 1.400 

€. Megjithëse Kosova gjatë viteve të fundit kishte inflacion të ulët, madje në një periudhë të shkurtë 

edhe deflacion, në vitin 2007 inflacioni u ngrit në 4,4%, si rezultat i ngritjes së çmimeve të naftës në 

tregun botëror dhe çmimeve të produkteve ushqimore. 

 

Papunësia mbetet edhe më tutje një nga problemet më serioze, me gjithë krijimin e vendeve të reja 

të punës në vitin 2007, që paraqet një çështje tejet delikate për Kosovën, si një vend me popullatë të 

re. 

 

Të hyrat në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës u rritën për 26% në krahasim me vitin e kaluar, 

ndërsa shpenzimet u realizuan vetëm 87%, çka shkaktoi një suficit prej rreth 234 milionë euro.  

 

Sektori financiar arriti një zhvillim të mëtejshëm në vitin 2007. Sektori bankar, i dominuar nga 

bankat komerciale, duke pasur rreth 1.4 miliardë euro asete të tërësishme, shënoi një rritje prej 

23,5%. Me marrjen e dy bankave vendëse nga një bankë e huaj, dominimi i bankave të huaja u rrit 

edhe më shumë. 

 

Normat e interesit për kreditë e lejuara kanë shënuar rënie, ndërsa janë ngritur normat e interesit 

për depozita, gjë që ka ndikuar në një rënie të vogël të marzhit të interesit gjatë vitit 2007.  

 

Trendi negativ i importit tejet të lartë, në krahasim me eksportin, ka vazhduar edhe në vitin 2007, 

që paraqet një nga brengat kryesore për ekonominë e Kosovës. 

 

Raporti Vjetor është bërë tashmë një botim tradicional, që reflekton përvojën e stafit të Autoritetit 

Qendror Bankar të Kosovës (AQBK-së) dhe përkushtimin e tij për të ofruar për opinionin e gjerë një 

publikim gjithpërfshirës, që do të jetë shumë i vlefshëm për të gjithë ata që dëshirojnë të 

informohen për ekonominë e Kosovës, duke përfshirë sektorin real, fiskal dhe financiar.  

 

Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës është shndërruar në një institucion stabil dhe të qëndrueshëm, 

duke vazhduar avancimin e organizimit të brendshëm dhe aftësimin e vazhdueshëm të stafit të vet. 

Të arriturat e deritashme bëjnë që stafi i AQBK-së, si dhe menaxherët dhe ekspertët e huaj që janë 

pjesë të këtij suksesi, ta ndiejnë veten krenarë për kontributin e tyre. Të gjitha këto nuk do të ishin 

arritur pa këshillat e vlefshme dhe asistencën teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bashkimit 

Evropian, USAID-it dhe Bankës Botërore, si dhe mbështetjen e parezervë të UNMIK-ut dhe të 

Qeverisë së Kosovës.  

 

Këtë institucion e presin edhe sfida të reja, të cilat duhet t’i tejkalojë me sukses. Në këtë drejtim, 

ndërtimi i kapaciteteve, si atyre teknike, ashtu edhe menaxheriale, si dhe pavarësia efektive do të 
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jenë faktorë kritikë për zhvillimin e mëtejshëm të këtij institucioni tejet të rëndësishëm për 

Kosovën.  

 

 
Prof.Dr.Gazmend Luboteni 

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

I nderuari zoti President i Kosovës 
 

Në vitin 2007, më tepër se gjatë viteve paraprake, sektori financiar i Kosovës shënoi ngritje në cilësi 

dhe vëllim të ofertës drejt akterëve ekonomikë, duke mbështetur në këtë mënyrë zhvillimin e 

vazhdueshëm ekonomik dhe nxitjen drejt ekonomisë së tregut. Si rezultat sektori financiar i 

Kosovës tani ka arritur një nivel të zhvillimit i cili është i përafërt me nivelin e zhvillimit  të  

vendeve fqinje.  

 

Aktiviteti ekonomik i cili që nga fundi i vitit 2005 është në përmirësim të vazhdueshëm, shënoj 

rritje të normës në shkallë prej afro 3%  për vitin 2007, krahasuar me 2.8% sa ishte më 2006. Ndërsa 

aktiviteti kreditor i bankave komerciale ishte i lartë edhe në vitin 2007, me një rritje të totalit të 

kredive për  42% i cili edhe solli raportin e totalit të kredive ndaj PBB-së në rreth 30% nivel ky i cili 

megjithëkëtë është i krahasueshëm me vendet e rajonit. Likuiditeti i përgjithshëm i sektorit bankar 

është adekuat. 

 

Sa i përket aktiviteteve kreditore, duhet theksuar se projektet e mira bankare si dhe iniciativat nga 

ndërmarrësit në sektorët me vlerë të shtuar po rriten ngadalë. Në fakt, niveli i normave të interesit 

që konsiderohet si i lartë nga ana e huamarrësve – e që në realitet është i përafërt me  vendet tjera 

ballkanike – reflekton, në një masë të madhe, nivelin e  mëdyshjeve   ekonomike  si nga bankierët, 

ashtu edhe nga investitorët. 

 

Me fjalë të tjera, një përparim i theksuar i komponentëve të ndryshme të mjedisit biznesor, me një 

përqendrim të veçantë në funksionimin e sistemit gjyqësor, qeverisjen publike, furnizimin adekuat 

me pajisje themelore si dhe me një avancim të sistemit shkollor, duhet të shkojë krahas avancimeve 

në sistemin financiar.  

 

AQBK-ja me kapacitetet e një banke qendrore dhe autoriteti mbikëqyrës është e përkushtuar  në    

zhvillimin ekonomik duke forcuar sektorin financiar por edhe duke iu ofruar partnerëve të 

ndryshëm dhe publikut në përgjithësi shërbime më të mira. Rregullat e ndryshme të aplikueshme 

në sektorin financiar janë ndryshuar me qëllim të ngritjes dhe përmirësimit të kornizës rregullative. 

Për më tepër, AQBK-ja ka aprovuar rregullën e re të sigurimit që krijon bazën ligjore për zhvillimin 

e aktiviteteve të sigurimit të jetës. Në bashkëpunim me industrinë, AQBK-ja, gjithashtu ka bërë 

hapat e duhur për të shkuar drejt liberalizimit të tarifave për sigurimin e automjeteve.  

 

Krejtësisht AQBK-ja ka drejtuar një qasje praktike dhe selektive ndaj investitorëve te huaj, në 

mënyrë që të sjellë akterë të fuqishëm dhe me përvojë për të investuar në sektorin financiar të 

Kosovës. Si rezultat, AQBK-ja në vitin 2007 dhe në fillim të vitit 2008 ka lëshuar katër licenca 

bankare ndihmëseve ose degëve të institucioneve financiare, të cilat janë aktivë në rajon. Një nga 

këto licenca i është dhënë institucionit i cili ka blerë dhe ka bashkuar dy nga katër bankat  vendëse. 

Në tërësi, ristrukturimi i sektorit bankar të promovuar nga AQBK-ja që nga fillimi i vitit 2006 ka 

sjellë një ndryshim të rëndësishëm në strukturën e sektorit bankar, përbërja e të cilit tani është me 

optimal: një përzierje e institucioneve vendëse, rajonale dhe ndërkombëtare. Qytetarët e Kosovës 

besoj se do të përfitojnë nga shërbimet financiare gjithnjë në rritje dhe konkurrencës së shtuar.  

Nga ana e kompanive të sigurimeve, AQBK-ja ka implementuar kapitalin dhe  kërkesat  rezervë të 

bazuara në rrezik të cilat janë disenjuar për t’i forcuar kapacitetet e industrisë. Përmirësime të 
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dukshme janë bërë në modernizimin e rrjetit të kompanive  si dhe në dhënien e një kornize ligjore 

për produktet e sigurimit të jetës dhe për liberalizimin e tarifave.  

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

përmirësimin e shërbimeve të saj ndaj akterëve ekonomikë dhe autoriteteve publike.  

Në aspektin ndërkombëtarë, AQBK-ja, e cila tani është e përfshirë në organizatat dhe qarqet 

kryesore profesionale rajonale dhe ndërkombëtare, ka shënuar integrimin e Kosovës me botën e 

jashtme si objektivin e saj primar. Ndërmjet shumë sfidave për t’ u adresuar, ato me kryesore të 

mbetura janë njohja reciproke e polisave të sigurimit dhe anëtarësimi i ardhshëm i Kosovës në 

rrjetin e Kartonit të Gjelbër.  

 

Shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 sjell ndryshime të statusit ndërkombëtar të 

Kosovës. Pavarësia merret si një mundësi dhe sfidë për sektorin financiar në përgjithësi, por edhe 

për AQBK-në në veçanti. 

 

Kompanitë e huaja do të investojnë në Kosovë vetëm nëse mjedisi i biznesit vlerësohet si i sigurt, i 

qëndrueshëm dhe i drejtë. Për sa u përket akterëve financiarë, operimet e tyre në Republikën e 

Kosovës do të zhvillohen vetëm nëse mbikëqyrja financiare dhe aktivitetet e tjera të AQBK-së 

vazhdojnë të udhëhiqen në mënyrë efektive, efikase, të pavarur dhe profesionale.  

 

Në këtë kontekst, kam kënaqësinë t’ua dorëzoj Raportin Vjetor 2007 të AQBK-së.  

 

 
 

Hashim Rexhepi 

Drejtor i Përgjithshëm 
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Anëtarët e Këshillit Drejtues, Komitetit të Auditimit dhe Komitetit Ekzekutiv  
 

Më 31 dhjetor 2007 Këshilli Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës përbëhej nga anëtarët 

e mëposhtëm:  

 

KËSHILLI DREJTUES I AQBK-së:  
 

Z. Gazmend Luboteni, Kryetar i Këshillit Drejtues të AQBK-së1;   

Z. Michel Svetchine, Drejtor i Përgjithshëm i AQBK-së (anëtar i Këshillit Drejtues); 

Znj. Chiara Bronchi, Kryesuese e Zyrës për Çështje Fiskale – UNMIK (anëtare e Këshillit Drejtues); 

Z. Lulzim Ismajli, Drejtor i Thesarit (anëtar i Këshillit Drejtues); 

Z. Isa Mustafa, Profesor, Fakulteti Ekonomik – Universiteti i Prishtinës (anëtar i Këshillit Drejtues)  

 

KOMITETI  EKZEKUTIV I AQBK-së (më 31 dhjetor 2007):  
 

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

Z. Hashim Rexhepi, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm për Mbikëqyrjen e Sektorit Financiar;  

Z. Gani Gërguri, Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm për Operacionet Qendrore Bankare;   

Z. Agron Dida, Inspektor Gjeneral; 

Znj. Shkendije Himaj, Zyrtare e Lartë e Mbikëqyrjes;   

Z. Florim Maxharraj, Zyrtar i Lartë i Operacioneve.

                                                 
1 Z. Luboteni është emëruar Kryetar i Këshillit Drejtues qe nga 20 nëntori 2007. Z. Luboteni zëvendësoi Z. Ajri Begun, i cili ishte 

Kryetar i Këshillit Drejtues deri më 24 korrik 2007. Kryetar i Këshillit Drejtues deri më 24 korrik 2007.  



 

 

AQBK 

 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 6 

Raport Vjetor 2007 

Struktura organizative e AQBK- së  (më 31 dhjetor 2007) 
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1. Përmbledhje ekzekutive 
 

E mbështetur kryesisht nga tregjet dhe vendet në zhvillim, PBB i botës u rrit për  4.7% në 2007, që 

është më i ulët se më 2006. Inflacioni botëror më 2007 ishte 3.9% si pasojë e rritjes së çmimeve të 

naftës. Rritja e përgjithshme e çmimeve të naftës pati ndikim në Bashkimin Evropian, duke 

shkaktuar rritjen e çmimeve të energjisë dhe ushqimit.  HICP më  2007 tregon një inflacion prej  

2.1%. PBB i BE-së ishte  3.0% më 2007, që është pothuajse i njëjtë me atë të viti 2006. Më 2006, sa i 

përket bilancit të tregut, për shkak të rritjes së eksportit të mallrave, Bashkimi Evropian shënoi një 

bilanc pozitiv të tregut prej  0.3%. 

 

E shtyrë nga rritja e konsumit dhe e investimeve, PBB i vendeve të Evropës Juglindore u rrit në 

5.9% gjatë vitit 2007, përderisa inflacioni mbeti stabil si   3.1%, me gjithë presionin nga ngritja 

ndërkombëtare e çmimeve të naftës. Një nga preokupimet kryesore të vendeve të Evropës 

Juglindore mbetet niveli i lartë i papunësisë, që në vitin 2007 arriti një mesatare prej 25.7%.  Përveç 

papunësisë së madhe, disbalanci i jashtëm në këto vende shënoi deficit të llogarisë rrjedhëse prej  

11.0% të PBB, kryesisht të shkaktuar nga deficiti i tregut. Pothuajse në të gjitha vendet e Evropës 

Juglindore si element kompensues për disbalancën e jashtme mbeten investimet e huaja të 

drejtpërdrejta (kryesisht të shtyra nga procedurat e privatizimit), paratë e dërguara nga jashtë dhe 

veçanërisht (në disa vende) të ardhurat nga turizmi.  Sa i përket bilancit të përgjithshëm të qeverisë, 

në mesatare mbetet stabil, prej deficitit prej   1.0% të PBB në tepricën prej 3.9% të PBB.   

 

Duke arritur një PBB rreth 1,400 euro për banor, ekonomia e Kosovës në vitin 2007 shënon një rritje 

reale të PBB prej  3.5% si rezultat i sektorit privat. Në vitin 2007 inflacioni ishte 4.4%, pas një 

periudhe të një inflacioni stabil. Arsyeja kryesore për një rritje të tillë i atribuohet ngritjes 

ndërkombëtare të çmimeve të naftës.  Papunësia në Kosovë mbetet shumë e lartë, me rreth  28,000 

punëkërkues të rinj për çdo vit, nga të cilët pjesa më e madhe i përket grupmoshës 15-39 vjeç.  

Buxheti i Konsoliduar i Kosovës më 2007 ka shënuar një bilanc pozitiv prej 233.7 milionë euro (9.8% 

të PBB), si rezultat i rritjes së të ardhurave të patatimueshme. Kryesisht për shkak të rritjes së 

llogarive të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës në AQBK, neto mjetet e huaja të sektorit financiar 

arritën shumën prej  1.4 miliard në vitin 2007. Sektori financiar i Kosovës vazhdoi të jetë i dominuar 

nga sektori bankar  (90%  e mjeteve totale të sektorit financiar). Me një rritje vjetore të kredive prej 

rreth 40% dhe me një rritje të depozitave prej rreth 24%, raporti i kredive ndaj depozitave ka qenë 

78% më 2007. Sektori bankar në Kosovë mbetet profitabil dhe solvent. Deficiti i llogarisë rrjedhëse i 

PBB gjatë vitit 2007 ishte 22.5%,  duke mbetur si brengë kryesore për ekonominë e Kosovës. Ky 

deficit i shkaktuar kryesisht nga deficiti i tregut (  eksportet/importet mbulojnë rreth 9%), përderisa 

paratë e dërguara nga jashtë dhe FDI e kanë kompensuar nivelin e deficitit të llogarisë rrjedhëse.   

Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës  (AQBK) gjatë vitit 2007 strukturën organizative ia ka 

përshtatur qëllimit parësor që të promovojë zhvillimin e AQBK-së dhe kryerjes sa më efikase të 

aktiviteteve të AQBK-së.     

 

Duke promovuar një sektor financiar konkurrues të bazuar në treg, synimi i AQBK-së është që të 

këtë një mbikëqyrje financiare dhe një proces rregullator që është efikas, fleksibil.   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 drejtim të lëvizjes në qasjen e 

“bazuar në rrezikun”, ( Principet Themelore të Baselit).  Gjatë vitit 2007 janë arritur edhe zhvillime 

të rëndësishme në kompletimin e rregullave dhe rregulloreve bankare dhe jobankare.   
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AQBK-ja u ofron institucioneve publike dhe financiare shërbime të zakonshme financiare që ofron 

një bankë qendrore, si dhe siguron furnizimin adekuat me bankënota dhe monedha për kryerjen e 

transaksioneve ekonomike me para të gatshme. Në pajtim me Rregulloren e tanishme  Bordi 

Drejtues i AQBK-së përcakton politikën e investimit që duhet të ndiqet nga menaxhmenti. Për 

shkak të numrit të madh të fondeve që duhet të paguhen me një njoftim të shkurtë, një vëmendje e 

posaçme i kushtohet sigurisë dhe likuiditetit. Mjetet e investuara janë në euro me maturitetet më 

pak se një vit, përderisa depozitat në AQBK paguhen duke iu referuar normës së depozitave të 

Bankës Qendrore Evropiane.   

 

Që nga themelimi, AQBK-ja ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin e një sistemi efikas 

dhe të sigurt të pagesave vendëse.  Vëllimi dhe vlera e transaksioneve që sillen rreth SNP-së është 

ngritur në vazhdimësi, duke  reflektuar një rritje relative  të pagesave jo në para të gatshme dhe një 

besueshmëri në sistemin bankar vendës.   

 

I lansuar në vitin 2006, Regjistri i Kredive të Kosovës është një aplikim i bazuar në web dhe është 

avancuar edhe më shumë gjatë vitit 2007. RGJK përmban informata për huamarrësit individualë, të 

cilat janë një mjet i rëndësishëm për të vlerësuar nëse huamarrësi është i denjë apo paraqet rrezik që 

është një lehtësim për procesin e kredidhënies.  

  

Procesi për avancimin e sigurisë fizike të godinës së AQBK-së, që ka filluar në vitin 2006, është 

kompletuar më 2007 dhe qëllimi parësor ka qenë rritja e sigurisë së personelit dhe e pronës së 

AQBK-së.   

 

Auditimi i brendshëm ka kryer aktivitetet e tij në bazë të Planit Vjetor të Punës Audituese, të 

aprovuar nga Komisioni për Auditim dhe Bordi Drejtues i AQBK-së (qasja e bazuar në rrezik). 

Përveç kësaj, janë kryer edhe auditimet ad hoc me kërkesën e Inspektorit të Përgjithshëm apo 

menaxhmentit.    

 



 

i. i

i

 

 

 

 

2. Mjedisi i jashtëm ekonomik 
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2. Mjedisi i jashtëm ekonomik 2 
 

2.1. Ekonomia botërore 
 

Ekonomia botërore ka shënuar një rritje reale të PBB-së prej 4.7% më 2007, që është më e 

ngadalshme krahasuar me vitin paraprak. Kontribuesit kryesor të rritjes kanë qenë zhvillimet 

ekonomike në tregjet dhe vendet në zhvillim, përderisa zvarritja në rritje është shkaktuar kryesisht 

nga ngadalësimi i ekonomisë në SHBA.  Reformat ekonomike dhe rritja e investimeve në vendet në 

zhvillim kanë qenë shtytës të rëndësishëm të rritjes.   Duke arritur një rritje vjetore prej  11.5% më  

2007, Kina mbetet kontribuuesi kryesor i rritjes globale, e përcjellë nga India, Rusia, Japonia dhe 

SHBA-ja (Figura 1). Si ndikues negativ në rritjen ekonomike të SHBA-së kanë qenë çrregullimet e 

kredive për shkak të problemeve në sektorin e patundshmërive. Rritja reale e PBB të SHBA-së prej  

1.9% në 2007 paraqet shkallën më të vogël të rritjes në SHBA që nga viti 2000. 

 
Figura1. Rritja reale e PBB 

Burimi: Mjedisi i jashtëm ekonomik (2007) 

 

Inflacioni mestar vjetor botëror u rrit në  3.9% më 2007 (nga 3.6% më 2006). Globalisht, si shpjegim 

kryesor për rritjen e shkallës së inflacionit është rritja ndërkombëtare e çmimeve të naftës që 

rezultoi edhe në rritjen e çmimeve të ushqimit. Inflacioni mesatar vjetor në vendet dhe tregjet në 

zhvillim ishte  5.9% më 2007. Përderisa inflacioni mesatar vjetor i SHBA-së  ishte  2.7% më 2007, 

eurozona dhe ekonomitë e tjera të zhvilluara shënuan një inflacion mesatar vjetor prej  2.6%.  

Ekonomia e SHBA-së mbetet shkaktari kryesor i disbalancit global. Duke pasur parasysh se niveli 

lartë i importit në SHBA është kryesisht rezultat i konsumit të lartë, ngadalësimi    ekonomik me të 

cilin u ballafaqua më 2007 reduktoi deri në një masë deficitin e lartë në Llogarinë Rrjedhëse (LLRR) 

në kuptimin e ngadalësimit në import. Një shkak tjetër për rritjen e ngadalshme të deficitit të LLRR 

në SHBA gjatë vitit 2007 ka qenë edhe zhvlerësimi i dollarit amerikan përgjatë vitit.  Si rezultat 

LLRR e SHBA-së u llogarit si  5.7% e PBB më 2007 krahasuar me  6.2% të PBB më  2006. Për dallim 

                                                 
2 Zhvillimet në mjedisin e jashtëm ekonomik janë të bazuara në publikime të ndryshme.  Pikëpamja e FMN mbi ekonominë botërore   (2007), Pikëpamja ekonomike globale nga  

Deloite   (2007), EBRD (2007), Monitorimi ndërkombëtar I biznesit (2008), Pikëpamja e FMN mbi ekonominë rajonale (2007), Komisioni Evropian (2007), UNDP (2007), ECB 

(2008) dhe Eurostat (2008) 
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nga SHBA-ja, vendet aziatike kursejnë më shumë se që investojnë, ndaj edhe gjenerojnë bilanc të 

lartë pozitiv. (LLRR)  Kina udhëheq me bilanc pozitiv prej 11.7% të PBB-së më 2007, e pas saj vjen 

Rusia me bilanc pozitiv prej 5.9% të PPB-së dhe Japonia me  4.5% të PBB-së.  Rritja globale e 

çmimeve të produkteve e ka ndihmuar edhe më shumë bilancin pozitiv të LLRR-së edhe të 

vendeve që eksportojnë naftë.   

Dollari amerikan gjatë dy vjetëve të kaluar u zhvlerësua në krahasim me euron, funtën dhe jenin. 

Në vitin 2007 euro ishte barazi me 1.37 dollar amerikan, krahasuar me 1.26 dollar amerikan sa ishte 

në vitin 2006.   Sa i përket jenit, nga fundi i 2007 euro është këmbyer me 161.25 JPY, përderisa nga 

fundi i vitit  2006 euro është këmbyer me 146.02 JPY. Euro është ngritur  në krahasim me funtën 

angleze dhe gjatë vitit 2007 është këmbyer  me  0.68 GBP, krahasuar me  0.67 GBP sa ishte në vitin 

2006. 
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2.2 Bashkimi evropian 
 

Rritja në Bashkimin Evropian (BE) është mbështetur për një kohë të gjatë kryesisht nga kërkesa 

vendëse, në veçanti nga investimi. PBB real i BE-së arriti 3.0% ,ë 2007, që paraqet një rritje më të 

ngadalshme krahasuar me 3.2% sa ishte më 2006 (Figura 2). Luksemburgu dhe Sllovenia shënuan 

shkallën më të lartë të rritjes në Euro zonë, e llogaritur si  5.4%, e përcjellë nga Irlanda dhe 

Finlanda, që arritën 4.6%, përkatësisht 4.3%. Në anën tjetër, Italia vazhdoi të mbetet vendi me 

shkallën më të ulër të rritjes  në Euro-zonë, e llogaritur si 1.7%  më 2007. Në grupin e vendeve të 

reja të BE-së, Letonia ka shënuar shkallë të rritjes së dyfishtë, duke arritur në 10.5% më 2007. 

Republika Sllovake ruajti një trend të rritjes, duke shënuar një rritje reale të PBB-së prej  8.8%  më 

2007, e pastaj vijnë Estonia dhe Lituania që kanë shënuar një rritje prej  8.0%.  Në mesin e 

ekonomive të avancuara të BE-së Suedia udhëheq me një rritje prej 3.6%, e pastaj vjen Britania e 

Madhe me një shkallë rritjeje prej  3.1%  më 2007. 

 
Figura 2. Rritja reale në BEE 

Burimi: Regional Economic Outlook (2007) 

 

Mesatarja e inflacionit të Euro zonës në vitin 2007 ka qenë shumë afër inflacionit  2.0%, të paraparë 

nga Banka Qendrore Evropiane.  IHÇK inflacioni i llogaritur  në fund të 2007-ës ka qenë 2.1%, 

krahasuar me 2.2% më 2006. Rritjet që ka pasur inflacioni i IHÇK-së gjatë 2007-ës shpjegohen me 

rritjen e çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Ekonomitë e tjera të avancuara shënuan shkallë më të 

ulët të inflacionit krahasuar me vendet e BE-së. Sa u përket vendeve të BE-së, Letonia ka shënuar 

shkallën më të lartë të inflacionit, duke arritur në 9.0% gjatë vitit 2007. Bullgaria, Hungaria dhe 

Estonia kanë shënuar shkallë më të lartë të inflacionit krahasuar me regjionin, duke arritur 8.2%, 

7.6% dhe 6.0%. 
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Figura 3. Inflacioni në Euro-zonë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burimi: Eurostat (2007) 

 

LLRR e Euro zonës ka shënuar bilanc pozitiv prej  29.5 miliardë euro gjatë vitit 2007, krahasuar me 

deficitin prej  22.8 miliardë euro gjatë vitit 2006. Kalimi nga deficiti prej  0.3% të PBB-së më  2006 në 

një bilanc pozitiv prej 0.3% të PBB-së më  2007 ka rezultuar kryesisht nga rritja e eksportit të 

mallrave. Bilanci më i lartë pozitiv i LLRR-së është shënuar në Luksemburg   (10.5% e PBB) dhe në 

Holandë (7.4% e PBB). E kundërta është shënuar në vendet e reja të BE-së. Nga ky grup Letonia ka 

shënuar deficitin më të lartë të llogarisë rrjedhëse gjatë vitit   2007 (25.3% të PBB) e më pas vjen 

Bullgaria (20.3% të PBB). 
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2.3 Evropa Jug-Lindore 
 

Vendet e Evropës Juglindore (EJL) kanë shënuar edhe një vit të rritjes së favorshme, duke arritur 

një rritje të PBB-së real prej  5.9% më 2007. Rritja në regjion kryesisht është shtyrë nga kërkesa e 

fuqishme vendëse (konsumi dhe investimet). Duke arritur   7.0%, Mali i Zi ka shënuar rritjen më të 

madhe gjatë vitit 2007 (Figura 4). Duke ruajtur trendin e viteve paraprake, Shqipëria dhe Serbia 

kanë shënuar rritje prej 6.0% më 2007. Bosnjë e Hercegovina (BH) ka shënuar një ngadalësim në 

rritjen e PBB real krahasuar me vitin 2006, duke arritur një rritje prej   5.8% më  2007, krahasuar me  

6.2% më 2006. Me një rritje vjetore prej 5.0% në vitin 2007, IRJM paraqet shkallën më të ulët të rritjes 

në regjion.   

 

Inflacioni ka mbetur mjaft stabil në regjion gjatë vitit 2007. Me gjithë presionin e shkaktuar nga 

ngritja e çmimeve të ushqimit  nga mesi i vitit 2007, shkalla mesatare e inflacionit në vitin 2007 ka 

qenë 3.1%, krahasuar me 5.5% sa ka qenë në vitin 2006. Përderisa IÇK e Serbisë në vitin 2007 ka 

qenë 6.4%, vendet e tjera të regjionit gjatë vitit u lëkunden prej  2.0% në 3.1%. 

 
Figura 4. Pjesëmarrja e llogarisë rrjedhëse në PBB dhe pjesëmarrja e bilancit të përgjithshëm të qeverisë në PBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burimi: EBRD (2007) 

 

Sa i përket bilancit të përgjithshëm të qeverisë, Mali i Zi është i vetmi vend në regjion që ka shënuar 

bilanc pozitiv   (3.9% të PBB-së) më 2007, si rezultat i rritjes së të hyrave buxhetore. Përkeqësimi  i 

bilancit të qeverisë në shumicën e vendeve është rezultat i rritjes së shpenzimeve buxhetore. 

Përderisa Shqipëria ka pasur bilancin më të lartë negativ në regjion   (3.9%),  IRJM ka shënuar  

bilancin më të ulët negativ   (1.0% të PBB-së).  

 

Niveli mesatar i IHD-së që është shënuar ka qenë rreth 10.1% të PBB-së në EJL në vitin 2007.  

Destinacionet kryesore të kësaj lëvizjeje kanë qenë Mali i Zi, BH dhe Kroacia. Të ndikuara kryesisht 

nga procedura e privatizimit, këto vende kanë shënuar një IHD prej  23.0% të PBB-së, 13.7% të PBB-

së dhe 9.1% të PBB-së gjatë vitit 2007. Të hyrat e IHD-së në Shqipëri dhe IRJM kanë qenë 5.3% të 

PBB-së, respektivisht 4.3% të PBB-së. Serbia përbën përjashtim në regjion, duke shënuar një rënie të 

neto të hyrave të IHD-së nga  13.8% të PBB-së sa ka qenë më 2006, në  5.1% të PBB-së më 2007.
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3. Ekonomia e Kosovës 
 

Në vitin 2007 PBB real u rrit për 3.5%, me gjithë rënien në sektorin e donatorëve   (Tabela 1). PBB 

për kokë banori sillej rreth 1,400 euro. Rritja ekonomike rezultoi nga sektori privat (kryesisht nga 

investimet në sektorin privat) që  në një masë të madhe janë mbështetur nga kreditë në sektorin 

bankar dhe IHD. Sa i përket sektorit privat, shumica e zhvillimeve ekonomike deri në vitin 2007 

kanë pasur të bëjnë me tregti dhe më vonë në sektorin e konstruktimeve. Inflacioni në Kosovë gjatë 

vitit 2007 ka qenë   4.4%, që është shumë më i lartë se inflacioni në vitin e kaluar.   Arsyeja e një 

ngritjeje të tillë i atribuohet kryesisht rritjes globale të çmimeve të naftës, që tutje ka ndikuar në 

ngritjen e çmimeve të tjera, e në veçanti në çmimet e ushqimit në Kosovë.   

 
Tabela 1. Indikatorët e zgjedhur makroekonomikë të ekonomisë së Kosovës 

 

Burimi: IMF (2007), MEF (2008), SOK (2008), CBAK (2008) 

 
Papunësia vazhdon të jetë prezente, veçanërisht në mesin e të rinjve. Kosova ka përafërsisht 28,000 

punëkërkues në vit, krahas numrit shumë të vogël të vendeve të reja të krijuara   (rreth 6500 më 

2007), përderisa rreth 70% të vendeve të reja i përkasin sektorit  privat. Sa i përket  moshës, rreth   

80% të punëkërkuesve të regjistruar janë të moshës 15-39 vjeç, që është një parakusht i volitshëm 

për një industri të fuqishme të punës.     

 

2004 2005 2006 2007

Sektori real

Rritja reale e PBB 2.0% -1.0% 3.1% 3.5%

PBB për këtë banori (në euro) 1,282.0 1,259.1 1,312.9 1,364.9

Çmimet (mesatarja vjetore) -1.1% -1.4% 0.6% 4.4%

Sektori fiskal(në % të PBB)

Të ardhurat 28.0% 28.9% 31.3% 37.7%

Shpenzimet 33.9% 31.5% 28.0% 27.9%

Bilanci I buxhetit -5.9% -2.6% 3.4% 9.8%

Sektori financiar (në miliona euro)

Kërkesat neto ndaj sektorit të jashtëm 642.6 685.1 963.0 1,350.3

Kërkesat neto ndaj sektorit fiskal -221.3 -229.7 -482.5 -860.7 

Kërkesat neto ndaj sektorit real -253.5 -259.1 -182.3 -137.2 

Sektori i jashtëm (në % të PBB)

Bilanci I llogarisë rrjedhëse -14.0% -17.2% -17.1% -22.5%

Mallërat dhe shërbimet -42.8% -47.3% -50.2% -57.2%

Transfertat rrjedhëse 28.4% 30.6% 32.4% 33.3%

prej të cilave: Remitanca 7.2% 10.3% 12.9% 14.6%

Investimet e huaja direkte 0.8% 3.6% 11.0% 17.8%

Investimet e protofolit dhe investime të tjera 5.3% 1.9% -10.2% -10.2%

Përshkrimi
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Të ardhurat në shumë më të madhe se që janë planifikuar krahasuar me shpenzimet më të vogla se 

që janë planifikuar kanë shkaktuar që Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK) për dy vjet me radhë 

të ketë tepricë buxhetore  (2006 dhe 2007). Përderisa shpenzimet e BKK-së janë paraqitur si mjaft 

stabile në krahasim me 2006-ën (me një rritje prej  4.3%) të hyrat në BKK kanë shënuar një rritje prej 

25.9%, kryesisht për shkak të rritjes së të ardhurave të patatimueshme (licenca e telefonisë mobile). 

Prandaj, bilanci pozitiv më 2007 ishte  233.7 milionë (9.8% e PBB-së) në krahasim me  76.5 milionë 

më 2006 (3.4% e PBB-së). 

 

Sektori financiar në Kosovë vazhdoi të shënojë rritje gjatë vitit 2007 me shumën e mjeteve që arriti  

58.5% të PBB-së (49.0% më 2006), ku mjetet e sektorit bankar përbëjnë  rreth  90% të totalit të 

mjeteve të sektorit financiar.  Gjatë vitit 2007 sektori bankar ka tërhequr investimet e huaja që kanë 

çuar në rritjen e numrit të bankave dhe në rritjen e pronësisë së huaj në sektorin bankar të Kosovës. 

Sektori bankar vazhdon të tregojë rezultate të mira që dëshmohet me anë të gjendjes së mirë në 

profit, likuiditet dhe solvencë. Korporatat e Tjera Financiare  (KTF) kanë shënuar rezultat të mirë në 

vitin 2007 në aspektin e rritjes së mjeteve, edhe pse si pjesë e mjeteve të sektorit financiar  janë 

stabile.   

 

Disbalanca në sektorin e jashtëm vazhdon të mbetet një sfidë për ekonominë e Kosovës. Kërkesa e 

madhe për import ka ndikuar në nivelin e lartë të deficitit të tregut, duke e thelluar edhe më 

deficitin e LLRR-së.  Mbulesa e importit me eksport ka qenë vetëm  9.3%. E llogaritur si  22.5% e 

PBB-së, deficiti i  LLRR-së të Kosovës është rritur deri në 37.6% gjatë vitit 2007. Sikurse edhe në 

vitet e mëparshme, deficiti, kryesisht, është kompensuar me transferet nga kosovarët që punojnë 

jashtë, e që kanë arritur shumën prej  521.7 milionë euro. 
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3.1. Sektori Real 

3.1.1 Produkti  i Brendshëm Bruto 
 

Viti 2007 ka shënuar edhe një vit të zhvillimit pozitiv makroekonomik. Pas rritjes së PBB real prej  

3.1% më  2006, viti 2007 ka shënuar një rritje prej 3.5%. Ky nivel i rritjes së PBB real i atribuohet në 

rend të parë konsumit privat dhe investimeve. Ndikimi më i madh negativ në  rritje është 

shkaktuar nga deficiti i lartë i tregut, i cili është rritur për 10.2%. Po të krahasojmë këtë nivel të 

rritjes me mesataren në rajon (vendet e EJL-së) që është  5.9%, shohim se Kosova ende qëndron 

parapa vendeve rajonale.   

 

Konsumi i përgjithshëm më 2007 është rritur për 3.8%, duke arritur shumën prej 2.8 miliardë, euro 

që është 114.3% e PBB-së (Figura 6). Duke u rritur për 15.2%, investimet si pjesë përbërëse e PBB-së 

arritën shkallën më të lartë me 33.3% të PBB-së më 2007 në krahasim me 29.9% sa ishte në vitin 

2006. Si pasojë e rritjes së shpejtë të importit  (160 milionë euro) në raport me eksportin (57 milionë 

euro) deficiti i tregut vazhdoi të thellohet.  Një rritje e tillë e importit mund të jetë shkaktuar nga 

rritja e përgjithshme e konsumit privat dhe investimeve.   

 
Figura 5. PBB real i Kosovës sipas komponentëve, në miliard euro 

Burimi: IMF (2007) 

 

Konsumi dhe investimet e sektorit privat janë rritur dukshëm për 7.2% më 2007, duke arritur 

shumën 2.8 miliardë euro, që është 115.7% e PBB-së. Konsumi në sektorin privat në vitin 2007 

shënoi një rritje prej 5.2%, duke arritur gati në 2.2 miliardë. Investimet në sektorin privat duke u 

rritur për 14.6% arritën shumën prej 647 milionë euro në vitin 2007  (26.3% e PBB-së). Për më tepër, 

në sektorin e kredive bankare investimet janë duke u financuar nga investimet e huaja direkte 

(IHD) në Kosovë.     

 Shpenzimet e sektorit të qeverisë (konsumi dhe investimet), pas një rënie  prej  11.6% gjatë dy 

vjetëve të fundit, në vitin 2007 u rritën për 6.2%. Pjesëmarrja e konsumit dhe investimeve të 

qeverisë në PBB ishte 17.3%,  apo 426 milionë euro, që ka rezultuar kryesisht për shkak të 

investimeve të mëdha të qeverisë. Pjesëmarrja e investimeve të qeverisë në totalin e shpenzimeve të 
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qeverisë është rritur për  7.2 pp më 2007 dhe tani llogaritet si  32.5% e shpenzimeve totale 

(krahasuar me 25.3% më 2006). Shpenzimet e qeverisë në mallra dhe shërbime patën ndikim 

negativ në totalin e shpenzimeve, me  8.3%, apo 131 milionë euro më 2007 krahasuar me 143 

milionë euro në 2006. Rreth 55% e konsumit të qeverisë ka të bëjë me mëditje dhe paga, përderisa 

pjesa tjetër ka të bëjë me konsumin e mallrave dhe shërbimet.   

 
Figura 6. PBB real i Kosovës sipas sektorit, në  miliarda euro 

 

Burimi: IMF (2007) 

 

Shpenzimet e sektorit të donatorëve (konsumi dhe investimet) u zvogëluan për   1.7% në 2007, në 

shumë prej 355 milionë euro gjatë vitit  2007 (në vitin 2006 kjo shumë ishte 361 milionë euro). 

Sidoqoftë, zvogëlimi i shpenzimeve ka qenë më i vogël se gjatë viteve të kaluara. Pjesëmarrja e 

shpenzimeve të sektorit të donatorëve në PBB është  14.4% (15.2% më 2006). Konsumi i sektorit të 

donatorëve, më  2007, është rritur deri në 1.8%, apo  323 milionë euro. Kjo rritje e konsumit në 

sektorin e donatorëve ka pasur ndikim pozitiv në totalin e shpenzimeve të sektorit të donatorëve 

për   1.6pp. Në anën tjetër, ulja e investimeve në sektorin e donatorëve në vitin 2007 ka pasur 

ndikim negativ në totalin e shpenzimeve të donatorëve për   3.3pp. 

 

Ndikimi më i madh negativ në PBB është shkaktuar nga deficiti i lartë i tregut, i cili në vitin 2007 ka 

qenë rreth 1.4 miliardë euro (45.4% e PBB-së). Me gjithë efektet negative të importit në PBB, si 

zhvillim pozitiv cilësohet fakti se rreth  42.4% e importit privat janë mallra të investuara privatisht, 

dhe kjo pjesëmarrje po rritet vazhdimisht   (28.6% më 2005, ndërsa 36.2% më 2006). Pasi që importi i 

mallrave për investim ka rritur pjesëmarrjen në importet private kjo mund të çojë në prodhim më të 

madh vendës.  
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3.1.2. Çmimet 
 

Pas një inflacioni të ulët/negativ në periudhat e mëparme, viti 2007 shënoi një nivel shumë të lartë 

të inflacionit, duke arritur në  4.4% (Figura 8). Çmimet në Kosovë janë ndikuar nga rritja globale e 

çmimeve të naftës, e cila pastaj ka ndikuar në rritjen e çmimeve të energjisë dhe ushqimit.  Kjo 

shkallë e inflacionit kryesisht është shkaktuar nga rritja e çmimit të bukës dhe drithit rreth  25%, 

duke ndikuar në masë të konsiderueshme në shportën e konsumatorit.   

 
Figura 7. Inflacioni, mesatarja vjetore 

 

Burimi: Consumer Price Index (2007) 

 

3.1.3. Papunësia 
 

Një nga brengat kryesore për ekonominë e Kosovës mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Vlerësimet 

e FMN-së kanë treguar se fuqia aktive punëtore arrin në 33.0%..3  Numri i regjistruar i 

punëkërkuesve ka vazhduar të rritet, duke arritur në 335 mijë punëkërkues në vitin 2007 (2.6% më 

shumë së në vitin 2006). Brengë tjetër përveç rritjes së numrit të punëkërkuesve, është edhe fakti që 

më shumë se 90% të tyre janë të regjistruar si të papunë për një periudhë më të gjatë se 12 muaj.  

Rreth 80% e punëkërkuesve janë më të rinj se 40 vjeç, duke dëshmuar se Kosova mund të jetë vend 

adekuat për industrinë intensive të punës. Mesatarja e punëkërkuesve të rinj të regjistruar në katër 

vjetët e fundit është rreth 28 mijë në vit. Këto shifra tregojnë se përafërsisht çdo vit më shumë se 

20,000 punëkërkues të regjistruar mbesin të papunësuar, pasi që mesatarja e numrit të vendeve të 

reja të krijuara gjatë katër vjetëve të fundit është rreth  7700. Shifrat tregojnë se sektori privat 

vazhdimisht po e rrit pjesëmarrjen e vet në totalin e vendeve të reja të punës. Në vitin 2007 gati 70% 

e vendeve të reja të punës janë shpallur nga sektori privat   (krahasuar me  62.6%  më 2006). 

                                                 
3 Disa vlerësime tregojnë se janë rreth  33.0%  është fuqi punëtore, derisa disa të tjera thonë se është më e lartë se  50.0%. Problemi 

kryesor rreth përqindjes së papunësisë është fakti se qysh nga viti  1981 nuk është bërë regjistrimi i popullsisë së Kosovës. 

Vlerësimet jozyrtare ekonomike pohojnë se përqindja e papunësisë është    33.0%  pasi që një numër i konsiderueshëm i njerëzve të 

cilët deklarohen sit ë papunësuar punojnë jozyrtarisht.   
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Figura 8. Papunësia në Kosovë, sipas regjioneve, në % 

Burimi: Ministry of Labor and Social Welfare 

 
Shumica e punëkërkuesve të regjistruar janë të koncentruar në rajonin e Prishtinës dhe të Prizrenit. 

Kjo nuk është për shkak të shkallës më të lartë të papunësisë, por për shkak të densitetit të lartë të 

popullsisë në këto dy rajone.  Siç paraqitet në Figurën 9, në vitin 2007 struktura rajonale e 

papunësisë së regjistruar qëndron stabile në krahasim me 2006.  Koncentrimi më i ulët i 

punëkërkuesve të regjistruar është në rajonin e Ferizajt, Gjilanit dhe Gjakovës.      

 
Figura 9. Numri i punëkërkuesve sipas moshës, gjendja sipas fundit të vitit 2007 

Burimi: Ministry of Labor and Social Welfare (2008) 

 
Sa i përket përkatësisë etnike, shqiptarët përbëjnë  91.0% të totalit të punëkërkuesve (91.3% më 

2006), pakica serbe përbën  4.0% të totalit të punëkërkuesve (3.7% më 2006) dhe pakicat e tjera 

përbëjnë 5% (4.8% më 2006). Sa i përket moshës së punëkërkuesve të regjistruar, rreth 44.0% prej 

tyre i përkasin grupmoshës 25-39 vjeç, e pastaj vjen grupmosha prej  15-24 me 29.5% dhe 40-54 me 

19.8%. Grupi me përqindje më të vogël është grupmosha  55 vjeç e më të vjetër (Figura 10). 
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3.1.4. Privatizimi 
 

Procesi i privatizimit të Ndërmarrjeve në Pronësi Shoqërore (NPSH) në fund të vitit 2007 ka arritur 

shumën 405 milionë euro, prej të cilave 130 milionë euro janë shitjet nga vala e shtatë e privatizimit 

gjatë vitit 2007.  Pjesëmarrja e të ardhurave mesatare kumulative nga   privatizimi  në PBB është  

17.1%, që është më e lartë sesa mesatarja në rajon,  12.1%.  

 

Të ardhurat totale nga privatizimi të pranuara nga AKM-ja deri tani kanë arritur në 362 milionë 

euro, ndërsa rreth 43 milionë të tjera do të pranohen në ndërkohë.  Gati  93 milionë euro është 

shuma e shitjeve me anë të Spin-Off Special (SOS) prej së cilës 91.9 milionë euro janë nënshkruar 

tashmë, ndërsa fituesit e tjerë preliminarë janë shpallur. Shuma kumulative për të cilën është zotuar 

se do të investohet është  191 milionë euro, ndërsa shuma aktuale e investimeve është përafërsisht 

91 milionë euro. Nëpërmjet procesit të privatizimit, Kosova tërheq për çdo vit që nga viti 2004 rreth 

75.5 milionë euro kapital të huaj. Qarkullimi i kapitalit të huaj në procesin e privatizimit gjatë vitit 

2007 ka qenë rreth  60% (Figura 11).    

 
Figura 10. IHD në procesin e privatizimit, gjendja sipas vitit 2007    
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3.2. Sektori Fiskal 
 

Të hyrat në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës (BKK), në vitin 2007, u rritën për  25.9% krahasuar 

me 2006. Në vitin 2007 të hyrat po ashtu ishin më të mëdha se sa u planifikuan për 31.3%, duke 

arritur shumën totale prej 896.4 milionë euro. BKK në vitin 2007 merr pjesë me  37.7% të PBB-së 

krahasuar me  31.3% të PBB-së më 2006. Për shkak të  hyrave më të mëdha se që u planifikuan dhe 

për shkak të shpenzimeve vetëm  deri në  87.0% , BKK gjatë vitit 2007 ka pasur  tepricë prej 233.7 

milionë euro, që është  9.8% e PBB-së. Siç është paraqitur në Figurën 12, gjatë dy vjetëve të fundit 

(2006 dhe 2007), bilanci i BKK-së ka qenë pozitiv, që në krahasim me deficitin e 2004-ës dhe 2005-ës 

shfaq një trend relativisht stabil të BKK-së.   
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Figura 11. Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, në miliona euro, 2004-2007 

Burimi: Kosovo Consolidated Budget (2007) 

 

3.2.1 Të hyrat buxhetore 
 

Përbërja e të hyrave ka qenë pothuajse e njëjtë me vitin paraprak  (Figura 13). Të hyrat që ishin më 

të mëdha se që u planifikuan rezultuan nga të hyrat e patatimueshme, dhe kështu e rritën 

pjesëmarrjen e tyre në të hyrat totale deri në  17.3%  (154 milionë euro) nga 8.0% më 2006 (Figura 

14). Rritja në këtë kategori është në rend të parë për shkak të tarifës për licencim të operatorit të 

dytë të telefonisë mobile në shkurt 2007. Një rritje është shënuar edhe nga taksat kufitare që në vitin 

2007 arritën shumën 531 milionë euro, apo 59.3% e të hyrave totale të BKK-së. Taksat kufitare të 

grumbulluara kanë qenë në shumë më të madhe se në vitin 2006 për 16.5%, dhe kjo mund t’i 

atribuohet rritjes së importit gjatë vitit 2007.  Kjo kategori po ashtu ka shënuar rritje në aspektin e 

vëllimit për  10.0%.  

 
Figura 12.  Struktura e të hyrave të BKK 

Burimi: Kosovo Consolidated Budget (2008) 
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3.2.2 Shpenzimet buxhetore 
 

Në vitin 2007 shpenzimet arritën shumën 662 milionë euro, 4.2% më shumë se në vitin  2006 (635 

milionë euro). Struktura e shpenzimeve ishte shumë e ngjashme me atë të vitit paraprak, siç 

paraqitet në Figurën 14. Mëditjet dhe pagat ende kanë pjesëmarrjen më të madhe (31.5%) të 

shpenzimeve totale, e pastaj vijnë shpenzimet e kapitalit me  23.5%. Subvencionet dhe transferet në 

vitin 2007 përbënin 23.1%, përderisa mallrat dhe shërbimet përbënin 21.9% të shpenzimeve totale.   

 
Figura 13. Struktura e shpenzimeve të BKK-së 

Burimi: Kosovo Consolidated Budget (2008) 

 

Mëditjet dhe pagat në vitin 2007 arritën shumën 208 milionë euro, që tregon rritjen prej  2.3% 

krahasuar me vitin 2006 (në shumë prej 203 milionë euro). Po të krahasojmë këtë shifër me BKK të 

planifikuar për mëditje dhe paga, mund të vërejmë se shpenzimet e planifikuara për mëditje dhe 

paga kanë qenë më të larta (216 milionë euro). Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga ana e qeverisë 

po ashtu është rritur për 1.5% në 2007, duke arritur shumën 145 milionë euro (143 milionë euro më 

2006). Subvencionet dhe transferet janë pakësuar në vitin  2007 për 1.5%, në shumë prej 153 milionë 

euro më 2007 krahasuar me 155 milionë euro më 2006. Kategoria e cila ka realizuar rreth 70% nga 

planifikimet ka shpenzuar në investimet kapitale, që në vitin 2007 ka arritur shumën prej  155 

milionë euro (shuma e planifikuar 219 milionë euro). Sidoqoftë, kjo është një rritje prej 16.6% 

krahasuar me 133 milionë euro shpenzime kapitale në vitin 2006.   

  

 Sipas planifikimeve, për 2008 është paraparë që shpenzimet e tërësishme të jenë më të larta për 456 

milionë euro (68.9%) krahasuar më 2007, duke arritur shumën prej 1.1 miliardë euro. Pjesën më të 

madhe të shpenzimeve do ta zënë shpenzimet e kapitalit, që në vitin 2008 priten të arrijnë në 404 
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mëditjet dhe pagat. Teprica buxhetore nga BKK është shumë më lart se mesatarja në rajon. Shumica 

e vendeve rajonale gjatë vitit 2007 kanë përjetuar një deficit  (me përjashtim të Malit të Zi), ndërsa 
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shprehur në mesatare, gjatë katër vjetëve të fundit   (Tabela 2) deficiti në vendet rajonale është  0.9% 

e PBB-së, ndërsa për Kosovën kjo është tepricë buxhetore prej  1.2%.     

 
Tabela 2. Pjesëmarrja e bilancit të buxhetit në PBB në regjion, mesatarja më 2004-2007 

Burimi: Transition Report (2007) 

 

3.2.3 Skema Pensionale 
 

Fondi i Trustit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK), në fund të vitit 2007 ka arritur shumën  

prej 278 milionë eurosh. Shkalla e rritjes në vitin 2007 ishte 30.5%. Deri më tani   (fundi i vitit 2007), 

shuma që TKPK ua pagoi rreth 6830 kontribuuesve që kanë arritur moshën e pensionimit ishte 3.5 

milionë euro. Numri i kontribuuesve të TKPK-së tejkaloi numrin 230 mijë, që tregon një rritje prej  

9.7% (më 2006 kanë qenë 215 mijë kontribues). 

 
Figura 14. Fondet e Trustit në miliona euro 

Burimi: KPST (2007) 
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Kursimet në TKPK zakonisht investohen në tregjet me siguri të lartë financiare. Rreth  98.0% e 

fondit të TKPK-së është investuar jashtë Kosovës, më së shumti në fonde  (35.6%) dhe në fonde 

reciproke (64.4%). Pjesa e mbetur prej 2.0% e fondit të TKPK-së është e vendosur në AQBK.   
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3.3 Sektori Financiar 
 

3.3.1 Karakteristikat e Përgjithshme 
 

Duke arritur vlerën prej 1.4 miliard euro, tërësia e mjeteve të sektorit financiar është rritur për 7.0% 

në baza vjetore gjatë vitit 2007 nga 18.3% në vitin 2006. Struktura e mjeteve të sektorit financiar 

mbeti gjerësisht e pandryshuar, përderisa mjetet e bankave komerciale paraqesin 87.9% të tërësisë 

së mjeteve të sektorit financiar (88.9% në vitin 2006). Një rritje sa u përket aksioneve ndaj tërësisë së 

mjeteve të sektorit financiar ishte e dukshme në mjetet e korporatave të tjera financiare, të cilat 

paraqesin 5.9% të tërësisë së mjeteve të sektorit financiar në vitin 2007 (5.0% në vitin 2006). Numri i 

institucioneve të sektorit financiar arriti 66 në fund të vitit 2007. Ky numër është përbërë nga tetë 

banka komerciale (gjashtë në vitin 2006), nëntë kompani të sigurimeve ( nëntë në vitin 2006), 31 

ndihmës financiar  (16 në vitin 2006), 16 institucione të tjera financiare (23 në vitin 2006) dhe dy 

fonde të pensionit (tri në vitin 2006).  

 

Kërkesat neto të sektorit financiar mbi sektorin real kishin vlerën prej 137.2 milionë euro krahasuar 

me 182.3 milionë euro në vitin 2006. Kërkesat e sektorit real janë kryesisht të përbërë nga kreditë, të 

cilat llogariten për 98.9% të tërësisë së kërkesave. Detyrimet e sektorit real janë të përbërë nga 

depozitat. Kërkesat neto të sektorit financiar mbi sektorin fiskal arritën vlerën prej 860.7 milionë 

euro në vitin 2007, nga 482.5 milionë euro në vitin 2006 (Figura 16). Kjo i atribuohet kryesisht rritjes 

vjetore të depozitave qeveritare në AQBK në vitin 2007 për 80.1%. Të hyrat nga privatizimi dhe 

tepricat buxhetore në vitet e mëparshme ishin burimi kryesor i rritjes së depozitave qeveritare. 

 
Figura 15. Kërkesat vendëse të korporatave financiare, në miliona euro   

 

Kërkesat mbi jorezidentet përbëjnë kontributin më të madh të rritjes neto të kërkesave të sektorit 

financiar mbi sektorin e jashtëm.  Duke arritur vlerën prej 1.4 milion euro, kërkesat mbi sektorin e 

jashtëm janë rritur për 40.2% në baza vjetore. Depozitat më të larta qeveritare në AQBK kanë 

mbështetur kryesisht rritjen e kërkesave mbi jorezidenteve në vitin 2007. Duke llogaritur 66.9% të 

tërësisë së kërkesave, depozitave (si pjesë e kërkesave mbi jorezidentet) qëndronin në 954.1 milionë 

euro. Detyrimet ndaj jorezidenteve mbesin në shkallë më të ulët krahasuar me kërkesat, duke 

arritur vlerën prej 57.6 milionë euro në vitin 2007. 
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3.3.2 Zhvillimet ne Sektorin Bankar 
 

Hyrjet e reja në sektorin bankar të Kosovës e rritën numrin e bankave në nëntë, përfshirë një bankë 

të jashtme së fundi të licencuar (Turk Ekonomi Bankasi), e cila filloi operimet në janar të vitit 2008 

(Figura 17). Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2007, AQBK-ja u lëshoi licenca operuese dy bankave të 

jashtme, të cilat janë Banka Kombëtare Tregtare (BKT) nga Shqipëria dhe Komercijalna Banka (BK) 

nga Serbia. Një bankë tjetër e jashtme, Turk Ekonomi Bankasi (TEB), është pajisur me licencë 

operuese në fund të gjysmës së katërt të vitit 2007. Rrjedhimisht, tregu është i dominuar nga bankat 

e jashtme edhe në aspektin e numrit të bankave, edhe për sa i përket pjesëmarrjes në tërësinë e 

mjeteve të sektorit bankar. Në vitin 2007 bankat e jashtme kanë paraqitur shtatë nga nëntë banka 

komerciale, të cilat operonin në Kosovë, ndërsa janë llogaritur për 90.9% (71.3% në vitin 2006) të 

tërësisë së mjeteve të sektorit bankar.  

 
Figura 16. Struktura pronësore e bankave në Kosovë 

 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, banka sllovene Nova Ljubljanska Banka (NLB) bleu 50.1% të 

aksioneve të Kasabankës (KSB), të cilat së bashku me 25.1% të aksioneve të mbajtur nga një bankë 

tjetër sllovene, Factor Bank Ljubljana, rriti pjesëmarrjen e kapitalit të jashtëm në KSB për 75.2%. Për 

më tepër, NLB u bë gjithashtu aksionare e Bankës se Re të Kosovës (BRK), duke blerë 87.0% të 

aksioneve të saj. Kjo më pas vazhdoi me bashkimin ndërmjet KSB-së dhe BRK-së në një bankë të 

vetme NLB Prishtina në janar të vitit 2008.  

 

Rrjeti i bankave komerciale vazhdoi të zgjerohej gjatë vitit 2007, duke arritur në 47 degë (43 degë në 

vitin 2006) dhe 189 nën-degë (177 nën-degë në vitin 2006), përderisa numri i punonjësve arriti në 

2,715 nga 2,416 në vitin 2006. Sektori bankar po zgjeron rrjetin e saj edhe për sa i përket numrit të 

bankomateve, duke arritur në 116 bankomate në vitin 2007 (102 në vitin 2006), dhe numrit të pikave 

të shitjes, të cilat arritën 1,750 (1,470 në vitin 2006). Numri i llogarive të cilat përdorin sistemin 

bankar nëpërmjet internetit është rritur me shpejtësi që nga viti 2005, kur është prezantuar për herë 

të parë në Kosovë. Nga 837 llogari që përdorin sistemin bankar nëpërmes internetit në vitin 2005, 

numri i llogarive që përdorin sistemin bankar nëpërmjet internetit arriti në 3,316 në vitin 2006 dhe 

5,733 në vitin 2007. I gjithë ky zgjerim i rrjetit bankar nëpërmjet shtimit të njësive bankare dhe të 
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shërbimeve, siç janë bankomatet, pikat e shitjes dhe sistemi bankar nëpërmjet internetit ka arritur të 

përmirësojë qasjen e klientëve ndaj shërbimeve bankare.   

Sektori bankar në Kosovë vazhdimisht po zgjeron aktivitetet që konsiderohet si një rritje në 

shkallën e ndërmjetësimit financiar. Kjo është treguar nëpërmjet rritjes së vazhduar në kontributin e 

mjeteve, kredive dhe depozitave si pjesëmarrje ndaj PBB-së, duke treguar një rritje në rëndësi në 

sektorin bankar për veprimtarinë e përgjithshëm ekonomike. Pjesëmarrja e mjeteve të sektorit 

bankar ndaj PBB-së është rritur për 58.5% në vitin 2007, nga 49.0% në vitin 2006 (Figura 18). Kjo 

është kryesisht për shkak të rritjes në vëllimin e kredive të lëshuara nga sektori bankar, të cilat kanë 

arritur 36.3% të PBB-së, kryesisht si rezultat i rritjes në depozita, duke arritur 46.6% të PBB-së. 

 
 

Figura 17. Ndërmjetësimi financiar i sektorit bankar 

 

 

Sektori bankar i Kosovës mbetet shumë i koncentruar. Kjo është treguar nëpërmjet pjesëmarrjes në 

treg të tre bankave më të mëdha (C3), të cilat përbëjnë 83.3%  të tërësisë së mjeteve të sektorit 

bankar në vitin 2007. Koncentrimi i lartë në sektorin bankar është treguar gjithashtu nëpërmjet 

Indeksit Herfindahl-Hirschman (IHH). Norma më e lartë e koncentrimit për depozitat me IHH 

qëndroi në 3,126 pikë, ndërsa për kreditë dhe mjetet IHH regjistroi 3,081, përkatësisht 2,868 pikë 

(Figura 19). Norma e koncentrimit në sektorin bankar të Kosovës është rritur që nga viti 2004. Për 

shkak të shkallës së lartë të koncentrimit, bankat e mëdha mund të kenë ushtruar fuqi monopol, e 

cila deri në një masë mund të rezultojë në norma më të larta mbi kreditë. Megjithatë, rritja e numrit 

të bankave gjatë vitit 2007 mund të luajë një rol të rëndësishëm në rritjen e konkurrencës në këtë 

sektor.  
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Figura 18. IHH për sektorin bankar  

 

Struktura e mjeteve. Mjetet e sektorit bankar arritën vlerën prej 1.4  miliard euro në vitin 2007, që 

është një rritje prej 23.5% krahasuar me vitin 2006. Rritja e mjeteve të sektorit bankar krijohet nga 

zgjerimi i  aktivitetit të huadhënies. Mesatarisht, bankat e mëdha prijnë për nga rritja më e shpejtë 

në krahasim me bankat më të vogla dhe paraqesin kontributin kryesor për rritjen e tërësisë së 

mjeteve të sektorit bankar. 

 
Figura 19. Gjithsej asetet dhe rritja vjetore 
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3). Veç kësaj, pas një rënie vjetore prej 20.6% në vëllim, investimet në letrat me vlerë janë llogaritur 

për 5.5% të tërësisë së mjeteve që është për 3.1pp më e ulët se sa në vitin 2006. Në anën tjetër, 

kreditë e lëshuara për ekonominë kanë rritur pjesëmarrjen e tyre nga 54.8% në vitin 2006 në 62.2% 

të tërësisë së mjeteve në vitin 2007. Në vëllim, kreditë janë rritur për 40.0%, të cilat janë financuar 

kryesisht nga rritja në depozita. 

 
Tabela 3. Struktura e aseteve, në mijëra euro 

 
Nga tërësia e kredive të lëshuar nga sektori bankar, 22.5% janë pranuar nga ekonomitë familjare, 

një pjesëmarrje që ka qenë konstante gjatë kohës. Megjithatë, pjesëmarrja e huadhënies së 

ekonomive familjare ndaj kredive totale të sektorit bankar në Kosovë është më e ulët se në shtetet e 

tjera në rajon, ku pjesëmarrja mesatare e kredive të ekonomive shtëpiake ndaj tërësisë së kredive 

qëndroi në 41.9% në vitin 2006. Shkalla e ulët e kredive ndaj ekonomive shtëpiake është kryesisht si 

pasojë e normës së lartë të papunësisë dhe pagave të ulëta. Veç kësaj, shkalla e lartë e papunësisë së 

paregjistruar mund të paraqesë një faktor dekurajues për huadhëniet ndaj ekonomive shtëpiake, 

pasi që mbron huamarrësit potencialë nga përmbushja e një ndër kushteve kryesore për marrje të 

kredisë, e cila është marrja e të ardhurave nëpërmjet sektorit bankar.  

Pjesa më e madhe e kredive të sektorit bankar i është lëshuar KJF-ve, të cilët kanë absorbuar 77.5% 

të tërësisë së kredive. Struktura e kredive të KJF-ve mbetet e qëndrueshme, ku sektorit tregtar i 

është dhënë pjesa më e madhe e kredive, të cilat janë llogaritur për 58.5% të tërësisë së kredive të 

lëshuara për KJF-të (Figura 21). Kjo pasqyron mbështetjen e madhe të ekonomisë së Kosovës ndaj 

tregtisë. Pjesa e kredive të lëshuara për sektorin e bujqësisë qëndroi në 3.9% të tërësisë së kredive të 

KJF-ve, e cila është për 0.5 pp më e madhe se në vitin 2006. Kurse kreditë e lëshuara për sektorin e 

prodhimtarisë regjistruan një rënie prej 90 pikë bazë në krahasim me vitin 2006, duke qëndruar në 

11.7% të tërësisë së kredive të KJF-ve në vitin 2007. Kreditë ndaj sektorit të minimit dhe ndërtimit 

nuk pësuan asnjë ndryshim të rëndësishëm, duke qëndruar në 0.1% përkatësisht 0.7% të tërësisë së 

kredive të KJF-ve. 

 

 

 

 

 
 

Keshi dhe bilanci me AQBK-në 116,490 131,738 141,068 189,011

Bilanci me bankat komerciale 186,009 221,936 243,270 207,159

Letrat me vlerë 112,281 82,946 99,428 78,905

Kreditë bruto dhe financimi me lizing 373,661 513,856 636,613 891,201

Asetet fikse 15,878 16,933 22,954 26,528

Asetet tjera 12,219 17,003 17,893 40,910

Gjithsej Asetet 816,538 984,412 1,161,227 1,433,715
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Figura 20. Struktura e kredive të KJF-ve   

 

Bankat komerciale janë duke e rritur vazhdimisht pjesëmarrjen e kredive me maturitet më të gjatë  

në portfolion e kredive të tyre, duke treguar që bankat komerciale po fitojnë më tepër besim në 

tregun vendës. Kreditë me maturitet mbi 2 vjet kanë arritur 60.8% të tërësisë së kredive në vitin 

2007 nga 52.8% në vitin 2006, përderisa kreditë me maturitet më shumë se 1 vit e deri në 2 vjet kanë 

shënuar rënie prej 17.0% (23.9% në vitin 2006). Kreditë me maturitet deri në 1 vit mbetën mjaft të 

qëndrueshëm, duke paraqitur 23.3% të tërësisë së kredive (22.3% në vitin 2006). 

 
Figura 21. Kreditë sipas kohëzgjatjes 

 

Me zgjerimin e aktiviteteve të huadhënies, cilësia e portfolios së kredive në sektorin bankar të 

Kosovës po shfaq keqësim. Kreditë e paarkëtuara, të cilat paraqesin dyshimet dhe humbjet e 

kredive të llogaritur për 4.1% të tërësisë së portfolios së kredive, që është një rritje prej 0.4pp në 

krahasim me vitin 2006. Megjithatë, rritja e kredive të paarkëtuara është shoqëruar nga rritja e 

tërësisë së rezervave të raportuara të cilat mbulojnë nivelin ekzistues të kredive të paarkëtuara nga 

118.7%, që mund të konsiderohet si një nivel i mjaftueshëm i mbulimit. Niveli i mbulimit që është 
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regjistruar në  vitin 2007 është për 18.7pp më i ulët se sa në vitin 2006; prandaj kërkohet një 

vëmendje e veçantë në vëzhgimin e zhvillimeve në cilësinë e portfolios së kredive dhe sigurimin se 

do të merren masat e duhura sa i përket kërkesave kapitale, në mënyrë që të mbrohet mbulimi i 

kredive të paarkëtuara.  

 

Struktura e detyrimeve. E ngjashme me mjetet, struktura e detyrimeve mbetet e njëjtë, përveç disa 

ndryshimeve të lehta në disa kategori. Pas një rënie prej 14.8% në vëllim, bilancet me bankat 

komerciale kanë rënë në 2.6% (1.8% në vitin 2006) të tërësisë së detyrimeve  (Tabela 4). Kurse një 

rritje vërehet në pjesëmarrjen e burimeve të veta ndaj tërësisë së detyrimeve, të cilat arritën 9.9% në 

vitin 2007 nga 8.0% të tërësisë së detyrimeve në vitin 2006. Rritja e burimeve të veta kryesisht 

gjenerohet nga kapitali aksionar, i cili regjistroi një rritje vjetore prej 43.6%, duke pasqyruar deri në 

një masë hyrjen e bankave të reja në sektorin bankar të Kosovës. 

 
Tabela 4. Struktura e detyrimeve, në mijëra euro 

 

Zëri kryesor në detyrimet e sektorit bankar mbeten depozitat, të cilat paraqesin 79.6% të 

detyrimeve të tërësishme, një nivel i cili është në pajtim me vitin 2006. Mbështetja e lartë e sektorit 

bankar të Kosovës mbi depozitat vendëse ekonomike, si burim i financimit i ka bërë bankat 

komerciale të cilat veprojnë në Kosovë të rezistueshme ndaj mungesës së likuiditetit që kanë 

ndodhur në tregun bankar ndërkombëtar në vitin 2007, për shkak të trazirës financiare në SHBA, e 

cila deri në një masë është pasqyruar edhe në Evropë.  

 

Depozitat e pranuara nga sektori bankar arritën shumën prej 1.14 miliard euro në vitin 2007, e cila 

shumë është 23.5% më e lartë se në vitin 2006. Pjesa më e madhe e depozitave përbëhet nga 

depozitat e ekonomive shtëpiake, të cilat janë llogaritur për 59.1% të tërësisë së depozitave në vitin 

2007 (55.8% në vitin 2006). Depozitat e KJF-së kanë rënë për 1.8pp, duke qëndruar në 35.2% të 

tërësisë së depozitave në vitin 2007 (Figura 23). Kjo rënie vjen si rezultat i depozitave publike të 

KJF-ve, të cilat regjistruan një rënie vjetore prej 4.7% në vëllim, përderisa pjesëmarrja ndaj tërësisë 

së depozitave ka rënë në 18.2% (23.5% në vitin 2006). 

 
 

 

 

 

 

Bilanci prej bankave tjera 14,276 23,034 30,340 25,837

Depozitat 694,533 836,657 924,281 1,141,898

Huamarrjet tjera 1,399 6,391 4,167 2,682

Detyrimet tjera 27,891 37,344 102,267 113,994

Borxhi vartës 9,318 6,999 7,003 7,007

Burimet vetanake 69,122 73,988 93,170 142,297

Gjithsej Detyrimet 816,538 984,413 1,161,227 1,433,714
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Figura 22. Struktura e depozitave  

 

Për sa i përket maturitetit, struktura e depozitave nuk i është nënshtruar ndryshimeve 

domethënëse gjatë vitit 2007. Depozitat e transferueshme qëndruan në 33.2% të tërësisë së 

depozitave (33.4% në vitin 2006), kurse depozitat e tjera (me afat dhe të kursimit) qëndruan në 

66.8% në vitin 2007 (66.6% në vitin 2006). Disa ndryshime janë regjistruar në strukturën e 

depozitave të tjera, ku shihet një rritje e lehtë në maturitet (Figura 24). Depozitat me maturitet deri 

në 1 vit kanë rënë në 79.2% të tërësisë së depozitave të tjera në vitin 2007 (81.9% në vitin 2006), 

përderisa depozitat me maturitet më shumë se 1 vit e deri në 2 vjet janë rritur për 13.7% (11.3% në 

vitin 2006). Depozitat me maturitet më shumë se 2 vjet kanë arritur 7.1% të tërësisë së depozitave të 

tjera, që është një rritje prej 0.3pp në krahasim me vitin 2006. 

 
Figura 23. Struktura e depozitave sipas kohëzgjatjes 
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Pasqyra e suksesit. Sektori bankar i Kosovës përmbylli vitin 2007 me neto fitimin prej 33.8 milionë 

eurosh (Tabela 5). Fitimi i realizuar në vitin 2007 paraqet një rritje vjetore prej 67.7%, e cila është 

kryesisht për shkak të të hyrave të sektorit bankar, të cilat janë rritur më shpejt se sa shpenzimet. 

Fitimi i lartë dhe i qëndrueshëm gjenerohet kryesisht nga rritja e vazhdueshme e aktiviteteve të 

huadhënies dhe përhapjes së normave të larta të interesit që qëndron në sektorin bankar të 

Kosovës. Viti  2007 ishte fitimprurës për të gjitha bankat në Kosovë, përveç një banke, e cila 

përmbylli vitin me një humbje mesatare.  

 

Fitimi i pranuar nga sektori bankar gjatë vitit 2007 arriti vlerën prej 157.4 milionë euro, e cila është 

për 38.1% më e lartë se në vitin 2006. Përpjesëtimi i fitimit të gjeneruar nga fitimet e interesit 

vazhdon të ulet, por ende mban pozitën e burimit kryesor të fitimit, duke paraqitur 74.8% të 

tërësisë së të ardhurave të sektorit bankar (77.9% në vitin 2006). Fitimi nga interesi kryesisht 

gjenerohet nga fitimet prej interesit të kredive, i cili ka regjistruar një rritje vjetore prej 29.7% në 

vëllim, por pjesëmarrja e saj ndaj fitimit të tërësishëm të interesit ka pësuar rënie në 87.4% nga 

89.4% në vitin 2006. Kjo është kryesisht për shkak të një rritjeje më të shpejtë për 68.1% në vëllim, 

edhe pse bursa e bilanceve me bankat komerciale ka zbritur për 14.8%. Pjesëmarrja e fitimit nga 

interesi nga investimet në letrat me vlerë ndaj fitimit të tërësishëm të interesit mbeti kryesisht e 

qëndrueshme, duke qëndruar në 2.3% të fitimit të tërësishëm nga interesi (2.5% në vitin 2006).  

 

Fitimet nga jointeresi arritën vlerën prej 39.6 milionë eurosh në vitin 2007, që është një rritje prej 

57.4% në krahasim me vitin 2006. Si pjesëmarrje ndaj fitimit të tërësishëm, fitimi nga jointeresi është 

rritur për 25.2% nga 22.1% në vitin 2006. Megjithatë, rritja e fitimit nga jointeresi vjen nga një rritje e 

madhe e fitimeve të tjera nga operimet, e cila është kryesisht për shkak të ndryshimeve në raportim 

dhe jo për shkak të ndonjë rritje të rëndësishme në fitimet nga jointeresi. 

 
Tabela 5. Bilanci i suksesit 

1/ Ndarja metodologjike që nga nëntori 2007 

 
 

TË HYRAT

Të hyrat nga interesi 53,999 74,612 88,806 117,776

Të hyrat nga jo-interesi 1/ 19,449 19,697 25,188 39,645

Gjithsej të hyrat 73,448 94,309 113,994 157,421

SHPENZIMET

Shpenzimet kamatore 9,978 15,389 19,910 25,864

Shpenzimet jo-kamatore 11,071 13,419 13,713 22,194

Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative 1/ 37,820 49,175 54,839 69,082

Gjithsej shpenzimet 58,869 77,983 88,463 115,089

TË HYRAT NETO

Të hyrat operuese neto 14,579 16,327 25,531 42,332

Të hyrat para taksave neto 15,059 16,916 26,563 41,862

Provizioni për taksa 2,104 3,389 6,396 8,048

Neto fitimi/humbja e periudhës 12,955 13,527 20,167 33,814

Fitimi i mbajtur 12,955 13,527 20,167 33,814

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Shpenzimet e sektorit bankar në vitin 2007 arritën vlerën prej 115.1 milionë eurosh, që paraqet 

30.1% më shumë  se në vitin 2006. Kategoria kryesore e shpenzimeve për sektorin bankar mbetet 

kategoria e  shpenzimeve  të përgjithshme dhe administrative, të cilat qëndruan në vlerën prej 69.1 

milionë eurosh ose 60.0% të shpenzimeve të tërësishme në vitin 2007. Në vëllim, shpenzimet e 

përgjithshme dhe administrative regjistruan një rritje vjetore prej 26.0% që është më e lartë se sa 

rritja vjetore e mjeteve (23.5%). Megjithatë, duhet të merret parasysh që një pjesë e rritjes në këtë 

kategori pasqyron ndryshimet metodologjike që rezultuan në përfshirjen e artikujve shtesë të 

shpenzimeve në kostot e përgjithshme dhe administrative. Shpenzimet e interesit mbajtën 

pjesëmarrjen e tyre ndaj shpenzimeve totale në 22.0%  (25.9 milionë euro), ndërsa në vëllim u rritën 

për 29.9%. Shpenzimet jokamatore kanë rritur pjesëmarrjen e tyre ndaj shpenzimeve totale për 2pp, 

duke qëndruar në 17.5% (20.1 milionë euro), ndërsa në vëllim ato janë rritur për 46.9%. Rritja e 

shpenzimeve jokamatore kryesisht nxiten nga provizionet për humbjet e kredive, të cilat janë rritur 

për 31.9%, duke paraqitur 89.8% të shpenzimeve totale jokamatore. Pas paraqitjes së formave të reja 

të raportimit, nën shpenzimet jokamatore, sektori bankar filloi të raportojë si zë të ndarë gjithashtu 

shpenzimet e bankave për tarifat dhe komisionet të cilat arritën vlerën prej 2.1 milionë eurosh në 

vitin 2007.  

 

Normat e kamatës4. Rënia e normave të kamatës në kredi, dhe rritja e normave të kamatës në 

depozita, në anën tjetër, çoi në një përhapje më të ulët të normave të kamatës se sa në periudhat e 

mëparshme (Figura 25). Përhapja e normave të kamatës në vitin 2007 ka rënë në 11.32pp nga 

11.77pp në vitin 2006. Rënia në përhapjen e përgjithshme të normave të kamatës drejtohet nga rënia 

në përhapjen e normave të kamatës së KJF-ve nga 11.88pp në vitin 2006, në 11.49pp në vitin 2007, 

ndërsa situata e kundërt ishte për përhapjen e normave të kamatës në ekonomitë shtëpiake, e cila 

regjistroi një rritje vjetore prej 0.22pp duke qëndruar në 9.97pp në vitin 2007. 

 
Figura 24. Normat e kamatave  

 

Në tërësi, normat e kamatës së kredive në vitin 2007 qëndruan në 14.63%, që është një rënie prej 10 

pikë bazë në krahasim me vitin 2006. Megjithatë, rënia vërehet vetëm në normat e kamatës së 

kredive të KJF-ve, të cilat kanë rënë në 15.10% në vitin 2007 nga 15.16% në vitin 2006. Kurse normat 

                                                 
4 Interest rates are ëeight averaged betëeen different products and maturities. 
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e kamatës mbi kreditë e ekonomive shtëpiake regjistruan një rritje vjetore prej 40 pikë bazë, duke 

qëndruar në 12.92% në vitin 2007. Me gjithë kreditë, normat e kamatës së depozitave kanë lëvizur 

në drejtim të njëjtë për KJF-të dhe ekonomitë shtëpiake. Normat e kamatës së depozitave për KJF-të 

kanë arritur 3.61% në vitin 2007, e cila  është një rritje prej 34 pikë bazë në krahasim me vitin 2006, 

ndërsa normat e kamatës mbi ekonomitë shtëpiake qëndruan në 2.94%, që është një rritje prej 19 

pikë baz në krahasim me vitin 2006. Normat e kamatës relativisht më të ulët për depozitat e 

ekonomive shtëpiake mund të sqarohen me faktin se këto depozita në përgjithësi kanë prirje për të 

qenë në shuma më të ulëta dhe kryesisht japin norma më të ulëta të kamatës.  

 

Profitabiliteti. Sektori bankar i Kosovës ka regjistruar raportin ROAA prej 2.6% në vitin 2007, i cili 

është për 0.7pp më i lartë se në vitin 2006. Kjo rritje pasqyron rritjen e lartë të  fitimit neto, që ka 

tejkaluar për 44.2pp rritjen e mjeteve. Rritja e lartë e neto fitimit gjithashtu pasqyrohet në ROAE, që 

është rritur për 4pp, duke qëndruar në 28.7% në vitin 2007. Sektori bankar i Kosovës ka regjistruar 

profitabilitet më të mirë se sa sektorët bankarë të Shqipërisë, Bosnjës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit 

të Zi dhe Serbisë, të cilat në vitin 2006 regjistruan një mesatare të ROAA-së prej 1.4% dhe një 

mesatare të ROAE-së prej 11.7%. 

 
Figura 25. Treguesit e përfitueshmërisë 

 

Margjina Neto e Interesit (MNI) prej 7.1% në vitin 2007 është një tregues tjetër që vendos 

performancën e sektorit bankar të Kosovës mbi atë të shteteve fqinje që ka dalë me një mesatare 

prej 4.4% në vitin 2006. MNI –ja e lartë në sektorin bankar të Kosovës është kryesisht për shkak të 

përhapjes së normave të larta të interesit (11.32 pp në vitin 2007). MNI-ja e regjistruar në vitin 2007 

ishte për 0.7 pp më e lartë se sa në vitin 2006.   

 

Likuiditeti dhe solventiteti. Sektori bankar i Kosovës gjatë vitit 2007 ishte likuid, por me një pozitë 

paksa më të ulët në krahasim me vitin e kaluar. Rritja e 40.0% në vëllimin e kredive mbi rritjen e 

23.5% në depozita, çoi n një rënie të pozitës së likuiditetit të sektorit bankar, duke e ngritur raportin 

e kredive ndaj depozitave në 78.0% (68.9% në vitin 2006), që është e afërt me limitin e sipërm të 

margjinës rregulative të rekomanduar, e cila është 70% - 80%. Raporti i kredive ndaj depozitave i 

regjistruar në Kosovë është në pajtim me mesataren e shteteve fqinje, të cilat gjithashtu qëndruan 

në 78.0%  në vitin 2006. Rënia në pozitën e likuiditetit është shfaqur gjithashtu në raportin e mjeteve 
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likuide ndaj mjeteve totale, e cila ka rënë në 33.1% në vitin 2007 nga 41.7% në vitin 2006. Kjo në 

njërën anë pasqyron rritjen e shpejtë të kredive dhe, në anën tjetër, rënien në bilancet me bankat 

komerciale dhe investimet në letra me vlerë.  

 
Figura 26. Treguesit e likuiditetit  

 

Norma e Mjaftueshmërisë së Kapitalit prej 17.5% (18.8% në shtetet fqinje ), e cila është mbi kërkesat 

rregullatore minimale prej 12.0%, tregon që sektori bankar i Kosovës mbetet solvent (Figura 28). Ky 

raport është rritur vazhdimisht gjatë viteve të fundit për shkak të një rritjeje më të shpejtë të 

kapitalit ndaj mjeteve të rrezikuara. Në vitin 2007, të gjitha bankat kishin një NMK mbi 12.0%, 

përfshirë edhe një bankë, e cila kishte NMK nën 12.0 % në vitin 2006. Një pozitë e qëndrueshme 

solvente e sektorit bankar është treguar me një pjesëmarrje të rritur të ekuitetit të kapitalit ndaj 

tërësisë së mjeteve, të cilat arritën 11.5% në vitin 2007 nga 9.4% në vitin 2006. 

 
Figura 27. Treguesi i solvencës 
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3.3.3 Zhvillimet në Kompanitë e Sigurimeve 
 

Numri i kompanive të sigurimeve në vitin 2007 mbeti në nëntë, nga të cilat tri ishin me kapital 

vendës dhe gjashtë me kapital të jashtëm.  Tregu i sigurimeve në Kosovë është i dominuar nga 

kompanitë e jashtme edhe për sa u përket mjeteve, duke paraqitur 69.7% të tërësisë së mjeteve të 

kompanive të sigurimeve. Tregu i sigurimeve në Kosovë kryesisht operohet nga tri kompanitë më 

të mëdha, të cilat kanë menaxhuar 48.6% të tërësisë së mjeteve të kompanive të sigurimeve (51.1% 

në vitin 2006).  

 

Mjetet e kompanive të sigurimeve kanë arritur vlerën prej 70.8 milionë eurosh në vitin 2007, që 

paraqet 12.5% më shumë se në vitin 2006. Rritja e mjeteve kryesisht drejtohet nga depozitat me afat, 

të cilat janë rritur për 38.9%, duke arritur vlerën prej 40.6 milionë eurosh (57.4% të tërësisë së 

mjeteve) në vitin 2007. Rritja e mjeteve është financuar kryesisht nga ekuiteti i aksionarëve, i cili ka 

regjistruar një rritje vjetore prej 15.6% në vëllim. Ekuiteti i aksionarëve llogaritet për pjesën më të 

madhe të detyrimeve të kompanive të sigurimeve (48.4%), përcjell nga premiumet e pafituara, të 

cilat llogariten për 22.5% të tërësisë së detyrimeve.  

 

Shuma e tërësisë së premiumeve të pranuara nga kompanitë e sigurimeve në vitin 2007 ka arritur 

vlerën prej 50.8 milionë euro, e cila është një rritje vjetore prej 4.3% (Figura 29). Veprimtaria e 

kompanive të sigurimeve vazhdon të përqendrohet kryesisht tek polisat PPT, të cilat kanë 

gjeneruar 68.7% të tërësisë së premiumeve të pranuara, përderisa premiumet e pranuara nëpërmjet 

polisave kufitare janë llogaritur për 20.0% (19.6% në vitin 2006). Polisat e sigurimeve përveç PPT-së 

paraqesin 11.3% të tërësisë së premiumeve të pranuara, e cila është një rritje prej 1.9pp në krahasim 

me vitin 2006. Premiumet e pranuara nëpërmjet këtij lloj sigurimi janë rritur për 25.0% në vëllim 

dhe kanë paraqitur kontribuesin kryesor për rritjen e përgjithshëm në premiumet e pranuara, 

përderisa kontribuesit më të vegjël ishin polisat PPT, të cilat janë rritur vetëm për 0.5% në krahasim 

me vitin 2006. Rritja e ulët në këtë kategori të premiumeve pasqyron rënien në numrin e polisave 

PPT të shitura, të cilat regjistruan 7.5% më ulët se në vitin 2006. 

 
Figura 28. Aktiviteti i kompanive të  sigurimit, në mijëra euro 
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Rritja e premiumeve të pranuara është përcjellë nga një rritje më e lartë e kërkesave të paguara, e 

cila ka arritur vlerën prej 12.8 milionë eurosh (10.9 milionë euro në vitin 2006). Kjo çoi në një rritje 

në pjesën e kërkesave të paguara ndaj premiumeve të pranuara nga 22.4% nëvitin 2006 në 25.2% në 

vitin 2007, që do të thotë se një e katërta e çdo euro të pranuar si premium paguhet për kërkesat e 

mbajtësve të polisave. Shuma më e madhe e kërkesave vjen nga mbajtësit e polisave PPT, të cilat 

janë llogaritur për 84.8% të tërësisë së kërkesave. Ky raport është ulur për 5.0pp në krahasim me 

vitin 2006, ndërsa pjesa e kërkesave nga mbajtësit e polisave jo PPT ndaj kërkesave të tërësishme 

është rritur për 5.7% në vitin 2006 në 9.8% në vitin 2007. Rritja e kërkesave nga mbajtësit e polisave 

jo PPT është  në pajtim me rritjen e numrit të polisave jo PPT të shitur. 

 

3.3.4 Zhvillimet në ndërmjetësuesit e tjerë financiarë 
 

Përveç bankave komerciale, Ndërmjetësuesit e Tjerë Financiar (NTF) paraqesin një faktor tjetër me 

rëndësi në tregun e huadhënies në Kosovë. Vëllimi i kredive të lëshuara nga NTF-të po rritet 

vazhdimisht. Shuma kumulative e kredive të NTF-ve në vitin 2007 arriti vlerën prej 73.8 milionë 

eurosh, e cila është një rritje prej 27.9% në krahasim me vitin 2006 (Figura 30). Megjithatë, edhe pse 

kreditë e NTF-ve janë rritur në vëllim, si pjesëmarrje ndaj kredive të tërësishme të korporatave 

financiare, ato kanë shënuar një rënie duke qëndruar në 7.7% në krahasim me 8.3% në vitin 2006. 

Pjesëmarrja e kredive të NTF-ve ndaj kredive të tërësishme të korporatave financiare është duke 

zbritur vazhdimisht që nga viti 2004, çka tregon se sektori bankar po bëhet më aktiv se sa NTF-të 

në zgjerimin e veprimtarive  të tyre të huadhënies. 

 
Figure 29. Aktiviteti kreditues i  ITF-së, në mijëra euro 

 

Aktivitetet e huadhënies së NTF-ve kryesisht financohen nga linjat kreditore, pasi që aftësia e tyre 

për të pranuar depozitat është e kufizuar me rregullore. Përfituesit kryesorë të kredive të NTF-ve 

janë ekonomitë shtëpiake dhe ndërmarrjet e vogla, e cila është treguar edhe me shumën mesatare 

për kreditë e lëshuara nga NTF-të, të cilat qëndruan në vlerën prej 1,700 eurosh në vitin 2007. 

 

 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2004 2005 2006 2007

Shuma Pjesëmarrja në gjithsej kreditimin nga institucionet financiare (aksi i djathtë)



 

 

AQBK 

 Raport Vjetor 2007 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 

 

39 

 

3.4. Sektori i Jashtëm 
 

Duke arritur vlerën prej 535.6 milionë eurosh në vitin 2007, llogaria rrjedhëse e Kosovës ka 

regjistruar një rritje prej 37.6% në vitin 2006 (389.1 milionë euro). Vlerësuar në përqindje ndaj PBB-

së, deficiti i llogarisë rrjedhëse është llogaritur për 22.5% të PBB-së në vitin 2007 në krahasim me 

17.1% në vitin 2006.  Deficiti në kategorinë e mallrave kryesisht ka shkaktuar deficitin e llogarisë 

rrjedhëse, me fitimin e nivelit të lartë të importeve, kurse transferet rrjedhëse mbesin zëri kryesor i 

zbutur brenda llogarisë rrjedhëse.  

 
Figura 30. Llogaria rrjedhëse, në miliona euro   

 

Rritja e eksportit të shënuar në vitin 2007 vazhdon të jetë ofset nga rritja e fortë e importit. Ndonëse 

eksportet janë rritur për 32.3% në vitin 2007, gjatë 2006-ës ato llogariten vetëm për 9.3% të 

importeve të tërësishme. Me eksportet, të cilat arrijnë vlerën prej 146 milionë eurosh në vitin 2007, 

dhe importet në vlerën prej 1.6 milionë eurosh, deficiti tregtar qëndroi në 1.4 milion euro në vitin 

2007 (60.1% të PBB-së). Për sa i përket vëllimit, ky deficit tregtar në vitin 2007 në krahasim me vitin 

2006 është rritur për 19.1%.    

 

Struktura e tregtisë në mallra mbeti kryesisht e pandryshuar për sa i përket eksportit dhe importit. 

Pavarësisht nga zbritja vjetore prej 2.3pp ne vitin 2007, kategoria e metaleve bazë dhe të ngjashme 

mbetet kategoria kryesore e eksporteve në Kosovë, duke përberë 45.7% të eksporteve të tërësishme. 

Eksportet e kësaj kategorie kanë arritur vlerën prej 67.0 milionë euro në vitin 2007, ndaj 53.1 

milionë euro në vitin 2006 (Figura23). Produktet minerale e përbejnë kategorinë e dytë më të 

madhe, e cila në vitin 2007 është llogaritur për 15.4% të eksporteve të tërësishme ( 22.6 milionë euro 

në vitin 2007 në krahasim me 18.8 milionë euro në vitin 2006). Duke arritur 13.1% si pjesëmarrje 

ndaj eksporteve të tërësishme, kategoria e tretë më e madhe brenda strukturës së eksporteve të 

Kosovës ishin makineritë, veglat, pajisjet elektrike etj., të cilat arritën vlerën prej 19.2 milionë euro 

në vitin 2007 në krahasim me 7.7 milionë euro në vitin 2006. 
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Figura 31. Importet dhe eksportet sipas grupit të mallërave si pjesëmarrje në total, gjendja më  2007 

 

 

Produktet minerale mbesin kategoria më e importuar në tregtinë e Kosovës në vitin 2007, duke 

përberë 20.2% të importeve të tërësishme. Vlera e tërësishme e importeve të kësaj kategorie arriti 

vlerën prej 317.6 milionë euro në vitin 2007, në krahasim me 241.7 milionë euro në vitin 2006. Duke 

përbërë 81.6% të importeve të tërësishme të produkteve minerale, importi i vajrave dhe i 

karburanteve ka mbështetur kryesisht nivelin e lartë të importeve të kësaj kategorie në vitin 2007. 

Importi i artikujve ushqimorë të përgatitur, pije dhe duhan, arritën vlerën prej 222.7 milionë euro 

në vitin 2007, nga 180.6 milionë euro në vitin 2006, duke e renditur këtë kategori si kategorinë e 

dytë më të madhe për sa u përket importeve (14.1% të importeve të tërësishme të Kosovës). 

Makineritë, veglat, pajisjet elektrike e të ngjashmë arritën vlerën 196.6 milionë euro në vitin 2007, 

përkundër 153.3 milionë euro në vitin 2006 dhe janë llogaritur për 12.5% të importeve të 

tërësishme. Përderisa niveli i lartë i importeve të artikujve ushqimorë të përgatitur, pije dhe duhan, 

deri në një shtrirje paraqet përdorimin e burimeve vendëse bujqësore dhe rritja e lëvizjes së 

importeve në kategorinë e makinerive, veglave, pajisjeve elektrike dhe të ngjashme tregon një rritje 

në veprimtarinë vendëse, e cila mund të këtë implikime në lëvizjet e fundit të PBB-së.  

 

Shtetet e Evropës Qendrore të Marrëveshjes së Lirë Tregtare (CEFTA) si dhe Bashkimi Evropian 

(BE) mbesin partnerët kryesorë tregtarë të Kosovës në vitin 2007. Shtetet CEFTA kanë paraqitur 

38.9% të eksporteve të tërësishme të Kosovës dhe 41.3% të importeve të tërësishme të Kosovës, 

përderisa pjesëmarrja e shteteve të BE-së ndaj importeve të tërësishme në vitin 2007 ishte 28.9% dhe 

pjesëmarrja ndaj eksporteve të tërësishme ishte 42.6%. Shtetet CEFTA janë përfaqësuar kryesisht 

nga IRJM, Serbia dhe Shqipëria. Në vitin 2007, IRJM përbënte 21.2% të importeve të tërësishme të 

Kosovës dhe 11.0% të eksporteve të tërësishme. Pas këtij shteti vjen Serbia, e cila përben 12.0% të 

importeve të tërësishme të Kosovës dhe 11.9% të eksporteve të tërësishme. Ndërsa importet në 

Shqipëri numëronin vetëm 1.4% të importeve të tërësishme, eksportet e këtij shteti përbënin 13.0% 

të eksporteve të tërësishme të Kosovës. Në grupin e shteteve të BE-së, Gjermania përbën pjesën më 

të madhe të importeve të tërësishme të Kosovës (7.7%) si dhe eksportet (10.3%). Ndërsa importet 

nga Kina kanë pasuar me një rritje nga viti 2004, duke përbërë 6.6% të importeve të tërësishme të 
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Kosovës në vitin 2007, ndërsa importet nga Turqia shënuan një ngadalësim gjatë periudhës së 

njëjtë, duke përbërë 6.4% të importeve të tërësishme në fund të vitit 2007. 
 

Figura 32. Importet dhe eksportet sipas shteteve, gjendja më  2007, në  miliona euro 

 

Tri shtetet më të mëdha importuese në vitin 2007 ishin IRJM dhe Serbia (CEFTA) dhe Gjermania 

(BE). Importet nga IRJM kryesisht përbëhen nga produktet minerale (62.1% të importeve të 

tërësishme të këtij shteti), përderisa importet nga Serbia kryesisht përbëhen nga artikujt ushqimorë 

të përgatitur, pije dhe duhan (30.7% të importeve të tërësishme). Importet nga Gjermania përbëhen 

nga automjetet dhe mjetet e tjera transportuese (48.1% të importeve të tërësishme nga Gjermania) 

dhe makineritë, veglat dhe pajisjet elektrike (16.5% të importeve të tërësishme gjermane).  

 

Duke arritur vlerën prej 17.7 milionë euro, deficiti i shërbimeve është thelluar për 20.6% në vitin 

2007, gjatë vitit 2006 (-14.7 milionë euro në vitin 2006). Eksporti i shërbimeve ka arritur vlerën prej 

191.7 milionë euro në vitin 2007 në krahasim me 174.0 milionë euro në vitin 2006, përderisa importi 

i shërbimeve ka arritur vlerën prej 209.4 milionë euro në vitin 2007 krahasuar me 188.7 milionë euro 

në vitin 2006.  Transporti (-58.1 milionë euro) dhe udhëtimi (-39.1 milionë euro) janë kontribuuesit 

kryesorë ndaj deficitit të hasur në këtë llogari, përderisa shërbimet e komunikimit (41.3 milionë 

euro) të bilancit të korrigjuar deri diku zgjerojnë bilancin negative të shërbimeve.  

 

Të ardhurat neto në vitin 2007 kanë arritur vlerën prej 50.0 milionë euro dhe një rritje vjetore prej 

72.5%. Fitimet nga investimet kanë paraqitur rreth 70% të të ardhurave të tërësishme në vitin 2007 

krahasuar me 25.7% në vitin 2006. Sqarimi rreth rritjes i atribuohet rritjes së TKPK-së dhe sektorit 

financiar (kryesisht AQBK) investimet nga jashtë (80.1 milionë euro në vitin 2007, ndaj 40.5 milionë 

euro në vitin 2006). Në llogarinë e të ardhurave, të ardhurat në portfolion e investimeve arrijnë 

vlerën prej 43.3 milionë euro, përderisa të ardhurat e gjeneruara në bazë të investimeve 

(depozitave) të tjera qëndruan në 34.0 milionë euro. Duke u rritur në baza vjetore prej 7.3%, 

transferet rrjedhëse neto qëndruan në 791.7 milionë euro në vitin 2007. Komponenti më i 

rëndësishëm jo vetëm në këtë llogari, por edhe në bilancin e përgjithshëm të pagesave të Kosovës 

mbeten paratë e dërguara nga punëtorët jashtë. Këto të hyra të përbëra nga paratë e dërguara nga 

kosovarët, të cilët jetojnë jashtë vendit, në vitin 2007 qëndruan në 521.7 milionë euro (rritje vjetore 

për 11.7%). Megjithatë, ka dalje të parave të dërguara për shkak të prezencës ndërkombëtare në 
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Kosovë (UNMIK-u), të cilat në vitin 2007 kanë arritur vlerën prej 173.4 milionë euro. Sidoqoftë,  

neto i parave të dërguara në vitin 2007 ishte 348.3 milionë euro (293.4 milionë euro në vitin 2006). 

 
Figura 33. Llogaria kapitale dhe financiare  (2004-2007), në miliona euro 

 

Duke arritur shumën neto prej 112.8 milionë eurosh, llogaria financiare dhe kapitale e Kosovës 

kryesisht mirëmbahet nga investimet direkte, të cilat në vitin 2007 arritën shumën e tërësishme prej 

418.1 milionë eurosh (Figura 34). Efekti ofset është shkaktuar nga portfolio, investimet dhe 

investime të tjera, të cilat në vitin 2007 kanë zvogëluar llogarinë financiare për 68.7 milionë euro, 

përkatësisht 174.3 milionë euro.   

 

Investimet e Huaja Direkte (IHD) në vitin 2007 gjatë vitit 2006 janë rritur për 70.1% (245.7 milionë 

euro). Llogaria e IHD-ve është përbërë kryesisht nga investimet në kapitalin e ekuitetit (308.0 

milionë euro), duke qenë kryesisht rezultat i të hyrave nga privatizimi. IHD-të janë gjithashtu edhe 

në formë të fitimeve të riinvestuara, të cilat në vitin 2007 kanë arritur shumën e tërësishme prej 42.9 

milionë euro.  

 

Portfolio investimet janë investimet në letra me vlerë dhe kontribuuesi më i madh ndaj derdhjes së 

tërësishme të parave në vitin 2007 ishin investimet e TKPK-së (63.4 milionë euro). AQBK-ja 

gjithashtu ka shënuar një derdhje neto prej 25.8 milionë euro në vitin 2007 (44.2 milionë euro në 

vitin 2006), kryesisht të përbërë nga investimet në letra me vlerë, veçmas nga pjesëmarrjet. Duke u 

përbërë kryesisht nga investimet në depozita, investimet e tjera në vitin 2007 kanë arritur vlerën 

prej -174.3 milionë euro. AQBK-ja paraqet pjesën më të madhe të investimeve në depozita jashtë 

vendit, duke arritur vlerën prej 321.9 milionë eurosh. Mjetet rezervë janë rritur për 64.9 milionë 

euro në vitin 2007, kryesisht për shkak të rritjes së depozitave në bankat komerciale në AQBK 

(duke i konsideruar si mjete rezervë).  
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4. Mbikëqyrja Financiare 
 

AQBK-ja ka autoritet rregullator dhe zbatues për të gjitha institucionet financiare në Kosovë, si dhe 

merr pjesë në zhvillimin dhe modernizimin e sektorit financiar, i cili aktualisht mbulon industrinë 

bankare, industrinë e sigurimeve, fondet pensionale dhe institucionet e tjera financiare 

(institucionet mikro-financiare, institucionet financiare jobankare, zyrat e këmbimit të valutave dhe 

institucionet për transferin e parave).  

 

Synimi i AQBK –së është që të këtë një mbikëqyrje financiare dhe një 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 drejtim të lëvizjes 

në qasjen e “bazuar në rrezikun”, e formuluar sipas  Principeve Themelore të Baselit dhe Shtylla e 

2-të e Baselit II për bankat, dhe një regjim të aftesisë paguese bazuar në rrezikun, i cili është duke u 

adoptuar ndërkombëtarisht për kompanitë e sigurimeve.  

 

Qasja e bazuar në rrezikun ka për qëllim t’i mundësojë AQBK–së që  në mënyrë të përshtatshme të 

përdorë burimet e saj mbikëqyrëse në ato fusha me rrezik më të lartë brenda institucioneve 

individuale financiare dhe sektorit financiar në përgjithësi. Mbikëqyrja bankare në bazë të rrezikut 

kryesisht përqendrohet në aftësinë e menaxhmentit për të identifikuar, matur, monitoruar dhe 

kontrolluar rrezikun, kurse mbikëqyrja e sigurimit në bazë të rrezikut përqendrohet ne kërkesat e 

aftësisë paguese dhe krijon kornizë të matur, e cila pasqyron në mënyrë më të saktë rreziqet e 

ndërmarra nga siguruesit. Qëllimi është krijimi i një mbikëqyrje sa më efektive dhe të balancuar 

mirë të sektorit të sigurimit, e cila do të sigurojë perspektivën e aftësisë paguese si dhe çështjet e 

tjera  me rëndësi për mbikëqyrjen e sigurimeve, të cilat mund të drejtojnë në liberalizimin e 

tarifave.  

 

Në përputhje me legjislacionin që 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 arrijë një sektor financiar të rregulluar mirë. 

Gjithashtu, këto rregullore i japin Bordit Drejtues të AQBK-së autoritet për të 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 të pasigurta dhe jo të 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 ndërkombëtare. Ato 

gjithashtu rishikohen për të siguruar që ato vendosin ekuilibrin e duhur në krijimin e një mjedisi të 

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 në zbatimin e rregulloreve përkatëse të UNMIK-ut. Korniza 

ligjore për drejtimin e këtyre veprimtarive në përputhje me standardet e BE-së 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-së.  

 

Korniza e rregullave të mbikëqyrjes financiare është krijuar në fillim të themelimit të AQBK-së, 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 rekomandimeve të asistencës teknike, 

mbikëqyrja financiare e AQBK-së ka punuar në mënyrë aktive 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 mbështetëse dhe plotësuese.  

Gjatë vitit 2007 u bënë zhvillime të dukshme në plotësimin e rregullativës ligjore bankare, të 

sigurimeve, pensioneve  dhe asaj  financiare jobankare. Bordi Drejtues i AQBK-së gjatë vitit 2007 

aprovoi këto plotësime të rregullave për mbikëqyrje adekuate të institucioneve financiare: 

 

Mbikëqyrja bankare 

 

(a) Rregulla II mbi ekspozimet e rrezikut kreditor- Rregulla kombinon rregullat ekzistuese II 

dhe V (Ekspozimet e mëdha , e cila rregull është eliminuar). Qëllimi i rregullës është që të 

përcaktojë limitet e rrezikut kreditor mbi koncentrimet dhe ekspozimet e mëdha.  

(b)  Rregulla VI mbi licencimin dhe kufizimin e filialeve të huaja - Ky plotësim i rregullës 

është hapi i parë në zhvillimin e një kornize ligjore të nevojshme për licencimin dhe 

mbikëqyrjen e bankave të huaja. 

(c)  Rregulla VII mbi aktivitetet e valutave të huaja – Rregulla e plotësuar përcakton kriteret 

bazë, të cilat duhet të zbatohen me rastin e ekspozimeve ndaj valutave të huaja. 

(d) Rregulla VIII për  qeverisjen e bankave - Ky plotësim i rregullës i konsolidon dhe i 

ripunon seksionet e rregullës së mëhershme VIII dhe rregullës XIII (e cila është eliminuar). 

Rregulla e plotësuar ka shtuar karakteristikat e kritereve “të duhura dhe të përshtatshme”, 

që sjell kontrollimin e pronarëve dhe aksionarëve kryesorë të institucioneve financiare. Po 

ashtu shton kërkesën për një politikë që i inkorporon kodin e etikës dhe konsiderimet e 

konfliktit të interesit. 

(e) Rregulla IX mbi klasifikimin e mjeteve, rezervën për humbje nga huatë, trajtimi i 

interesit të përllogaritur dhe trajtimi i riprogramimit të ekspozimeve kreditore -  Rregulla 

zgjeron shtrirjen e aplikimit prej kredive gjeri te të gjitha ekspozimet kreditore, duke 

përfshirë të gjithë zërat jashtëbilancorë; i redefinon kategoritë e klasifikimit, duke i 

përcaktuar përveç statusin e delikuencës, edhe theksimin e të gjithë faktorëve kreditorë, si 

dhe thekson humbjen potenciale përballë dobësive të dokumentacionit; e inkorporon 

trajtimin e linjave të mbitërheqjes të kredive. I lejon bankat që të riklasifikojnë ekspozimet e 

tyre  si rrjedhë e ekzaminimit, nëse këtë e vërtetojnë ndryshimi i faktorëve kreditorë. Më 

tutje cakton  trajtimin e kredive të shumëfishta ndaj një huamarrësi, si dhe jep mundësi për 

ndarjen e klasifikimit për një huamarrës. Rregulla e eliminon provizionimin e detyrueshëm 

specifik të klasifikimeve “Standard” dhe “Vrojtues”, por përshkruan atë që bankat duhet të 

ndajnë provizione gjenerale për këto në bazë të dokumentimit të përvojës historike të 

humbjes. Rregulla po ashtu themelon trajtimin e riregjistrimit të ekspozimeve të shlyera, 
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riprogramimin e borxheve problematike, si dhe për llogaritja / jopërllogaritja e interesit të 

hyrave të interesit. 

(f)  Rregulla bankare X për shpëlarjen e parave dhe parandalimi i financimit të terrorizmit –

Kjo rregull përfshin kriteret që duhet të implementohen nga ana e institucioneve financiare 

në funksionimin e brendshëm të pajtueshmërisë së shpëlarjes së parave; politikat dhe 

procedurat e brendshme në këtë fushë; udhëzimet për procedurat në lidhje me njohjen e 

klientëve; monitorimi i marrëdhënieve dhe transaksioneve të klientëve; kërkesat e mbajtjes 

së shënimeve;  si dhe kërkesat e raportimit; 

(g) Rregulla XI për raportimin e bankave dhe filialeve  të  bankave kosovare dhe të huaja - 

Frekuenca e kërkesave të raportimit ndaj bankave dhe të gjitha institucioneve financiare 

është ndryshuar.  

(h) Rregulla XVII  mbi minimumin e obliguar të mbajtjes së rezervës së likuiditetit me 

Autoritetin Qendror Bankar të Kosovës-  Kjo rregull përshkruan kërkesën minimale të 

likuiditetit, e cila duhet të mirëmbahet nga të gjitha bankat dhe institucionet që marrin 

depozita. Kërkesa për likuiditet nuk kërkohet më si mesatare, por si një kërkesë minimale 

për çdo ditë. 

(i) Rregulla XX për kufizimin e kredive personave të brendshme - Kjo rregull e plotësuar e 

inkorporon definicionin e “interesit të rëndësishëm” dhe “aksionar kryesor”, duke zgjeruar 

shtrirjen e Rregullës që të përfshijë ato ekspozime që më parë janë përdorur pët t’i shmangur 

kufizimet, dhe të cilat kanë qenë burim i problemeve institucionale. 

(j)  Rregulla  XXVII për minimumin e pajisjeve të sigurisë për bankat kosovare- Kërkesat e 

kësaj rregulle janë që secila bankë të miratojë procedurat përkatëse të sigurimit për t’ iu 

kundërvënë plaçkitjes, vjedhjes dhe për të asistuar në identifikimin dhe kapjen e personave 

që e kanë bërë një akt të tillë. 

(k) Rregulla  XXIX mbi pagesën direkte dhe indirekte të kredive në para të gatshme  - Kjo 

rregull adreson praktikën e dhënies së mjeteve të kredisë huamarrësve, qoftë në formë të 

parave të gatshme, qoftë duke lejuar tërheqjen e mjeteve të kredisë në para të gatshme nga 

llogaritë e klientëve.   

 

Mbikëqyrja e sigurimeve: 

 

(l) Rregulla VIII mbi depozitimin e aseteve si garancë, mjaftushmërisë së kapitalit, raportimin 

financiar, menaxhimin r riskut, investimeve dhe likuiditetin – 

(m)  Kjo rregull krijon kornizën për qasjen “Mbikëqyrja e bazuar në rrezik”, për të cilën mund të 

mësoni më shumë në vijim. Me aprovimin e kësaj rregulle  janë shfuqizuar rregullat e 

sigurimeve, siç vijojnë: VII, IX, X XI, XII, XIIa, XIII, XIV,XV, XVI, XIX, XX, XXIII dhe XXV. 

Me implementimin e kësaj rregulle, në fund të vitit 2007 tri degët e kompanive të sigurimit 

nga Shqipëria, të cilat operojnë në Kosovë si degë; Insig, Sigal dhe Sigma, kanë rritur  

kërkesën e kapitalit minimal në vlerën e caktuar me këtë rregull  prej (tre) 3 milionë eurosh. 

(n) Rregulla V mbi shitjen e produktit TPL dhe licencimin e ndërmjetësuesve të sigurimeve të 

detyrueshme agjentëve dhe brokerave – Kjo rregull përmirëson bazën ligjore për shtijen e 
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produkteve të sigurimit të detyrueshëm ndaj palës së tretë. Implementimi i rregullës ka 

kanalizuar shitjen e këtij produkti nëpërmjet operatorëve. Gjatë vitit 2007, AQBK-ja ka 

balancuar numrin e operatorëve të licencuar në harmoni me pikat e shitjes së kompanive. 

Me këtë rast, me qëllim të reduktimit të shpenzimit dhe ofrimit sa më kualitatvi të 

shërbimeve ndaj klientëve, numri i ndërmjetësuesve është zvogëluar për pesëdhjetë (50 %).  

Si rezultat, ndërmjetësuesit kanë vazhduar vetëm shitjen e produkteve të sigurimeve 

vullnetare.  

(o) Rregulla   IX  mbi sigurimin e jetës - Qëllimi i kësaj rregulle është krijimi i bazës ligjore për 

themelimin e kompanive të sigurimit të jetës, të cilat do të performojnë aktivitete të 

sigurimit të jetës. Për shkak të mungesës së infrastrukturës ligjore, tregu i sigurimeve në 

Kosovë nuk ka ofruar produkte të sigurimit të jetës për polisëmbajtësit  e Kosovës. Rregulla 

mbi sigurimin e jetës do t’u mundësojë polisëmbajtësve që të kontraktojnë sigurim të jetës 

për vetvete apo në emër të dikujt tjetër, ndonëse përfituesi mund të jetë përfitues ligjor apo 

kushdo që është përcaktuar në kontratën e sigurimit, e që ka një interes, i cili njihet si interes 

i sigurueshëm. Qëllimi i kësaj rregulle është të rregullojë aktivitetin e sigurimeve të jetës dhe 

i cili përfshin në vete aktivitetet e ndryshme investive dhe dreviativat, menaxhimin e 

rrezikut, mbajtjen e nivelit të duhur të provizioneve teknike, nivelin e solvencës, kushtet e 

sigurimit, rregullimin e dëmeve dhe ankesave, shpalosjet dhe trasparencën e këtij aktiviteti,  

etj.   

(p) Rregulli V b mbi   licencimin e brokerave   të sigurimeve të kategorive shtesë është abroguar 

nga AQBK-ja në dhejtor të vitit 2007. Kjo rregull ka rregulluar aktivitetin e  licencimit të 

brokerave të linjave shtesë  për të ofruar  produktin e sigurimit shëndetësor jashtë territorit 

të Kosovës përkohësisht deri sa kompanitë e licencuara nga AQBK-ja të licencohen për 

ofrimin e këtij produkti. Meqenëse disa nga kompanitë e sigurimeve që operojnë në Kosovë 

janë të licencuara nga AQBK-ja për shitjen e këtij produkti, ofrimi i këtyre shërbimeve nga 

ana e brokerave të linjave shtesë do të ishte në kundërshtim me Rregullativen në fuqi, 

përderisa kompanitë e sigurimit që operojnë në Kosove janë të licencuara të ofrojnë të njëjtin 

produkt.   

 

Mbikëqyrja e pensioneve 

 

(q) Rregulla IV mbi  licencimin e menaxherëve të aseteve (mjeteve) pensionale, me qëllim të 

implementimit sa më efektiv të Rregullores se UNMIK-ut 2001/25. Gjithashtu në 

pajtueshmëri me rregullin e lartpërmendur, AQBK-ja ka lëshuar Instruksionin 01/2007 mbi 

investimin e kapitalit nga Kompania e Aset Menaxherëve. Instruksioni 01/2007 është 

udhëzues për investimet e mjeteve pensionale, i bazuar në praktikat më të mira të pranuara 

ndërkombëtarisht.    

 

Ndërsa në fushën e mbikëqyrjes së institucioneve mikrofinanciare, Bordi i AQBK-së gjatë vitit 2007 

po ashtu ka aprovuar edhe Draft rregulloren e re për licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e 

institucioneve mikrofinanciare, si dhe plotësimin e Rregullores 1999/21 për licencimin, mbikëqyrjen 

dhe rregullimin e bankave, të cilat janë në proces e sipër të aprovimit nga ana e zyrës ligjore të 
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UNMIK-ut. Po ashtu janë aprovuar edhe dy rregulla: Rregulla e plotësuar XIV  mbi licencimin dhe 

mbikëqyrjen e institucioeneve mikrofinanciare dhe rregulla XVI  për regjistrimin, mbikëqyrjen  dhe 

veprimtaritë e institucioneve financiare jobankare të tjera janë aprovuar, por do të hyjnë në fuqi 

vetëm pas aprovimit të Rregullores mbi Institucionet Mikrofinanciare  nga zyra ligjore e UNMIK-

ut,  dhe është në fazën e fundit të procedurave për t’ u nënshkruar nga Përfaqësuesi Special i 

Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) të Kombeve të Bashkuara. 

 

4.2 Licencimi dhe Struktura 
 

Në përputhje me legjislacionin që drejton funksionin e saj statusor, AQBK-ja ka autoritetin për të 

vendosur kriteret për licencimin e institucioneve financiare dhe për të refuzuar ato të cilat nuk i 

përmbushin këto standarde.  

  

Vizioni i AQBK-së 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 mbikëqyrjes të 

harmonizuar në bazë të direktivave të BE-së/ KE-së.  

 

Strategjia e AQBK-së në fushën e licencimit të institucioneve financiare përqendrohet në tërheqjen e 

investitorëve, të cilët kanë gjendje të mirë financiare, përmbushin kriterin e duhur dhe të 

përshtatshëm për aksionarë dhe menaxhment, janë të aftë që të drejtojnë një qasje në zhvillimin e 

matur të biznesit për të mbrojtur interesat e klientëve, duke ndihmuar në këtë mënyrë në forcimin e 

sistemit financiar dhe rritjen e besueshmërisë ndaj tij.  

 

Aktiviteti i licencimit të bankave nga AQBK-ja gjatë vitit 2007 kryesisht ka qenë hapja  e degëve të 

reja dhe ndryshimet në strukturat e pronësisë së bankave, si dhe hyrja e bankave të reja në treg. 

Gjatë vitit 2007 Bordi Drejtues i AQBK-së ka aprovuar licencën finale për dy degët e huaja, pas 

plotësimit të kërkesave të përcaktuara me kornizën ligjore. Këto dy degë janë Banka Kombëtare 

Tregtare (BKT) nga Shqipëria dhe Komercijalna Banka (KM)  nga Serbia. Gjatë vitit 2007 Nova 

Ljubljanska Banka (NLB) nga Sllovenia ka blerë shumicën e pronësisë në dy banka me pronësi 

vendëse; Bankën e Re të Kosovës dhe Kasabanken. Si rezultat i blerjes së këtyre dy bankave  në 

dhjetor 2007 u aprovua edhe bashkimi i këtyre dy bankave  NLB-Kasabank dhe NLB-Banka e Re e 

Kosovës janë  integruar në NLB-Prishtina. Gjithashtu, Bordi i AQBK-së aprovoi licencën finale  për 

bankën e re Turkish Economic Bank (TEB) sha (BNP Paribas Group dhe TEB Mali Yatirimlar nga 

Turqia). Rritja e numrit të bankave të huaja është një aspekt i rëndësishëm i ngritjes së 

konkurrencës në sistemin bankar, dhe me këtë ngritja e efikasitetit dhe e cilësisë së ofrimit të 

produkteve dhe shërbimeve të ndryshme.  Gjatë vitit 2007 sistemi bankar u zgjerua me një rrjet prej 

tëtë bankave me 236 degë dhe nëndegë. 

 

Kompanitë e sigurimeve. Gjatë vitit 2007 kanë vazhduar të ushtrojnë aktivitetin e tyre të 

sigurimeve nëntë (9) kompani të sigurimeve, që është i njëjtë për nga numri i tyre në treg, por 

pronësia e disa nga këto kompani ka ndryshuar. Me këtë rast gjatë vitit 2007 kompania e 

sigurimeve Sigma ka shitur pronësinë në vlerë prej 76% të aksioneve te kompania e sigurimeve 

Joint Vinea Group nga Austria, Kompania e sigurimeve Dukagjini e ka bërë të njëjtën në vlerë prej 

51% të aksioneve te kompaninë e sigurimeve Sava e Re nga Sllovenia, dhe kompania e sigurimeve 

Sigal me 46% të aksioneve te INIQA Group nga Austria.     
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Fondet pensionale. Gjatë vitit 2007 aktiviteti i fondeve pensionale ka vazhduar të zhvillohet me një 

trend modest. Fondet pensionale suplementare kanë vazhduar të likuidohen. Në korrik të vitit 2007 

është pajisur me licencë finale ofruesi amerikan i pensioneve individuale suplementare – American 

Capital Partners – ACP. Te njëjtit i është revokuar licenca për shkak të shkeljeve të rregullativës 

ligjore të AQBK-së të aplikueshme për funksionimin e drejtë të fondeve pensionale.  

 

Institucionet mikrofinanciare. Në fund të vitit 2007 në Kosovë kanë operuar 15 institucione 

mikrofinanciare dhe katër institucione jobankare financiare. Gjatë vitit 2007 u regjistrua institucioni 

financiar jobankar “E&S” Efikasiteti & Siguria Sh.p.k. për të kryer aktivitete financiare si këshilltar i 

investimeve (të ofrojë informata dhe shërbime këshilluese si këshilltar i investimeve dhe kryerjen e 

veprimtarive ndihmëse të ndërmjetësimit financiar) 

 

Zyrat e këmbimit të valutave dhe zyrat e transferit të parave. Gjatë  vitit 2007 në AQBK janë 

regjistruar shtatë zyra të këmbimit të valutave. Në fund të vitit 2007  operojnë në Kosovë 23 zyra të 

këmbimit të valutave dhe tri agjenci të transferit të parave. Rritja e madhe e numrit të zyrave të 

licencuara të këmbimit të valutave edhe gjatë vitit 2007 është rezultat i fushatës së përbashkët të 

AQBK-së, Policisë së UNMIK-ut, Shërbimit Policor të Kosovës dhe Qendrës Inteligjente Financiare, 

në mënyrë që të legalizojnë agjentët e këmbimit të valutave të huaja në rrugë. 

 
Tabela 6:  Aktiviteti i Licensimit të Bankave, 2003 – 2007 

Përshkrimi 2003 2004 2005 2006 2007

Të Licensuara më parë 7 7 7 6 8

Aprovime Preliminare * 0 0 0 2 1

Revokim I Licencës 0 0 0 (1) 0

Totali 7 7 7 8 9

 *Bashkimi i  NLB-KSB do të jetë i plotfuqishëm duke filluar nga 2 janar 2008 

 

Tabela 7:  Veprimtaria e licencimit të kompanive të sigurimit, 2003 - 2007  

      Përshkrimi 2003 2004 2005 2006 2007

Të licencuara më parë 8 8 8 8 9

Të licencuara 1 2 1 1 0

Tërheqja e licences (1) (2) (1) 0 0

Totali 8 8 8 9 9

 
Tabela 8: Aktiviteti i licencimit të fondeve pensionale, 2003 – 2007 

Përshkrimi 2003 2004 2005 2006 2007

Fondet pesnionale të detyrueshme 1 1 1 1 1

Fondet pensionale suplementare 6 6 6 6 1

Fondet pensionale individuale 0 0 0 1 1

Totali 7 7 7 8 3
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Tabela 9: Aktiviteti i Licensimit të Institucioeneve Jo Bankare Financiare, 2003 – 2007 

      Përshkrimi 2003 2004 2005 2006 2007

Të licencuara më parë 8 8 8 8 9

Të licencuara 1 2 1 1 0

Tërheqja e licences (1) (2) (1) 0 0

Totali 8 8 8 9 9

  

 
Tabela 10: Aktiviteti i licencimit të ndërmjetësuesve, 2003-2007 

Përshkrimi 2003 2004 2005 2006 2007

Agjentët 307 446 658 784 347

Brokerët e linjave shtesë 1 3 3 3 3

Brokerët 0 0 2 2 3

Rregullatorët e dëmeve 0 1 2 2 2

Rregullatorët e pavarur të ankeseve 0 2 3 3 3

 

 
Tabela 11: Aktiviteti i Licensimit të Agjensioeneve të Transferit të Parave, 2003 – 2007  

Përshkrimi 2003 2004 2005 2006 2007

Të licencuara më parë 1 1 1 2 3

Të licencuara 0 0 1 1 0

Totali 1 1 2 3 3

 

 

Tabela 12: Aktivitet e Licensimit të Zyreve të Këmbimit të Valutave, 2003 – 2007 

Përshkrimi 2003 2004 2005 2006 2007

Të licencuara më parë 3 4 3 6 16

Të licencuara 1 0 4 10 7

Tërheqja e regjistrimit 0 (1) (1) 0 0

Totali 4 3 6 16 23

 

 

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 është i besueshëm dhe ofron një sferë të gjerë të shërbimeve financiare. Në 

kryerjen e këtij misioni, Drejtoratet e Mbikëqyrjes së Bankave, Sigurimeve dhe Pensioneve janë 

përgjegjës për licencimin, rregullimin dhe kontrollimin e institucioneve financiare dhe 

institucioneve financiare jobankare që operojnë në Kosovë. 
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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 nëpërmjet:   

 

 Sistemit të qëndrueshëm financiar  bankar dhe jobankar  

 

Promovimi i një sistemi financiar të sigurt, 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 sigurt 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 shpalosin informatat që iu 

ndihmojnë konsumatorëve të vlerësojnë opsionet e hapura të produkteve, siç është kostoja e 

kredisë, të drejtat e tyre dhe obligimet e mundshme, si dhe shkallën 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 i zotëron, i kontrollon dhe i administron 

institucionet financiare; çfarë vlere kreditimi mund t’i japin institucionet financiare një konsumatori 

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. Kjo 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 nëpërmjet 

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 nëpërmjet:  

 

Analizave të jashtme – mbledhja e informacioneve (raporteve, informacioneve dhe të të dhënave, të 

cilat dorëzohen në AQBK 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 
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mëparshme dhe standardet e pranuara ndërkombëtare. Analiza e jashtme është një instrument i 

vlefshëm që mund të kërkojë të pasurohet më tej me analizë të thellësishme, që inspektori të arrijë 

të kuptojë cilësinë dhe njëtrajtshmërinë e të ardhurave të bankës. Pasi inspektori ka kryer 

shqyrtimin analitik të bankës, ai do të formojë opinionin e tij mbi gjendjen financiare dhe rezultatin 

e operacioneve të bankës.   

 

Funksionet primare të shqyrtimit dhe analizave të jashtme janë për të identifikuar ndryshimet dhe 

kushtet e institucionit, që të identifikojë trendet financiare në secilin institucion dhe në sistemin 

financiar, që të monitorojë progresin e përmirësimit të dobësive dhe mangësive, që të monitorojë 

pajtueshmërinë me urdhrat e mbikëqyrjes si dhe masat e detyrueshme/ direktivat e mbikëqyrjes, 

dhe që të konstatojnë pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret. Sistemi i shqyrtimit dhe analizave të 

jashtme është një nga mjetet primare me anë të të cilit AQBK-ja e vëzhgon institucionin në sistemin 

financiar në mes të ekzaminimeve të brendshme. 

 

Ekzaminimi në vend – Kryerja e vlerësimit cilësor të veprimtarive të bankave dhe institucioneve 

financiare jobankare nëpërmjet kontrollit të të dhënave të tyre të brendshme në përputhje me  

profilin e rrezikut të institucionit. 

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 aktivitetin e institucionit në përgjithësi, si dhe posaçërisht menaxhimin e rrezikut 

kreditor. Qëllimi i këtij shqyrtimi specifik të kredive është identifikimi 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.  

 

Ekzaminimi në vend është faza e mbikëqyrjes për gjetjen e fakteve. Faktet analizohen për të 

përcaktuar gjendjen e institucionit financiar. Duke i përdorur këto fakte, përcaktohet profili i 

rrezikut të institucionit financiar, i cili përcakton mënyrën se si do të trajtohet institucioni nga 

mbikëqyrësit gjatë ciklit të ardhshëm mbikëqyrës. Këto të gjetura përmblidhen në Raportin e 

ekzaminimit. Raporti i ekzaminimit shërben për t’i komunikuar AQBK-së dhe Këshillit Drejtues të 

institucionit të ekzaminuar gjendjen aktuale, problemet, ecuritë dhe drejtimin për të ardhmen. Po 

ashtu, raporti i ekzaminimit i siguron Këshillit Drejtues të institucionit një përmbledhje të çështjeve 

dhe adresimin e tyre që kërkojnë masa korrigjuese.  

 

Mbikëqyrja e përqendruar në rrezik – Duke qenë se institucionet financiare bankare dhe jobankare 

po rriten si në përmasa, ashtu dhe në kompleksitet, AQBK-ja po lëviz ngadalë drejt një qasjeje 

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 mbikëqyrës i 

vlerësimit CAMEL është një vegël e mbikëqyrjes që përdorin shumica e mbikëqyrësve 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 përbërësit individual. 
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Secila bankë dhe institucion i madh financiar jobankar është i përcaktuar me vlerësimin e 

komponentëve 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. Të vlerësojë përshtatshmërinë dhe qëndrueshmërinë e nivelit të tanishëm dhe të 

planifikuar të kapitalit dhe politikën e dividentëve nën dritën e kushteve ekzistuese dhe planeve të 

ardhshme. Përcaktimi i mjaftueshmërisë së kapitalit të një banke është i rëndësishëm, jo vetëm për 

të vlerësuar fuqinë e një banke të caktuar, por edhe për të vlerësuar mbarëvajtjen dhe sigurinë e 

sistemit bankar në tërësi. 

Cilësia e aseteve – Cilësia e kredive, investimeve dhe mjeteve të tjera. Të  përcaktohet nëse janë të 

mjaftueshme politikat, praktikat, procedurat dhe kontrollet e brendshme, që kanë të bëjnë me 

menaxhimin e portofolit të kredisë. Të gjykojë mbi cilësinë e portofolit të kredisë dhe se si kjo cilësi 

ndikon në ecurinë e bankës. 

 

Cilësia e menaxhmentit – Aftësia e menaxhmentit 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 përcaktohet nëse Këshilli Drejtues ka përpunuar objektiva dhe politika të 

përshtatshme që zbatohen në të gjithë sistemin. 

 

Të hyrat – Aftësia për të gjeneruar të hyra për mbulimin e shpenzimeve të tyre, duke përfshirë 

provizionin adekuat për humbjet e mundshme të kredive, pagesën e interesit mbi depozitat dhe 

sigurimi i duhur i fondeve të depozituesve. Në mënyrë që të krijohet një ide e saktë dhe e plotë e 

veprimtarisë bankare, thelbësore është të dihet strategjia operuese e bankës. Strategjia operuese 

duhet të përcaktohet në planin e saj të biznesit, ose nga përcaktimi i të ardhurave dhe burimeve të 

fondeve. Elementët e fitimit përfshijnë zëra të tillë, si të ardhurat nga interesat dhe shpenzimet e 

interesit, të ardhura dhe shpenzime nga jointeresi dhe të ardhurat bazë. Menaxhimi i fondeve është 

procesi i menaxhimit të zërave brenda dhe jashtë bilancit, për të maksimizuar dhe për të ruajtur 

rezultatin neto midis interesit të fituar dhe të paguar, paralelisht me sigurimin e aftësisë së bankës 

për të shlyer detyrimet dhe për të financuar rritjen e aktiveve. 

Likuiditeti – Mirëmbajtja e mjeteve të mjaftueshme likuide për mbulimin e nevojave aktuale, 

veçanërisht për tërheqjet e bëra nga depozituesit. Likuiditeti përfaqëson aftësinë e bankës për t’iu 

përgjigjur rënies së depozitave “përfshirë rrjedhjet nga detyrimet e blera”, për financimin e rritjes 

së aktiveve. Fondet e bankës (pasivet) duhet të jenë të disponueshme me çmime të arsyeshme në 

krahasim me konkurruesit, dhe me maturitete të tilla, që të mbështesin aktivet afatmesme dhe 

afatgjata. Likuiditeti është i rëndësishëm për të gjitha bankat, për të kompensuar luhatjet e pritshme 

dhe të papritura të bilancit dhe për të siguruar fonde për rritje. 

 

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 të CAMEL-it. 

Edhe më tepër, për të ndihmuar institucionet financiare në identifikimin, kontrollin, menaxhimin 

dhe monitorimin e riskut, AQBK-ja bën klasifikimin e rreziqeve kryesore që e përcjellin aktivitetin 

bankar në katër grupe kryesore, siç janë: rreziku operacional, rreziku i likuiditetit, rreziku i 

kredidhënies dhe rreziku .......... . Vlerësimi i këtyre rreziqeve dhe matja e tyre iu ndihmon bankave 

që të fokusojnë vëmendjen në fushat me kritike të aktivitetit të tyre.  Ndërsa në aspektin 
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mbikëqyrës i ofron AQBK-së vendosjen e resurseve mbikëqyrëse në fushat e nevojshme që kanë 

nevojë për monitorim më të përafërt. 
 

Tabela 13: Mbikëqyrja bankare: ekzaminimet në vend të kryera gjatë vitit 2007 

Pershkrimi Numri i Ekzaminimeve

Bankat  - i plote 3

Bankat  - fokusuar 8

Bankat – deget – para-hapjet dhe ri zhvendosja 40

Institucionet Mikro Financiare - I plote 11

Agjensionet per Transferin e Parave – I plote 1

Zyret e Kembimit te Valutave– I plote 10

 

Mbikëqyrja e sigurimeve. Objektiv primar i AQBK-se është mbajtja e tregut të sigurt, stabil dhe 

efiqient, mbrojta e mbajtësve të polisave, ofrimi i një mjedisi adekuat për aksionarët dhe zhvillimi i 

konkurrencës së drejtë.  Në pajtim me legjislacionin qeverisës (Rregullorja e UNMIK-ut 2001/25), në 

fund të vitit 2006, AQBK-ja ka vendosur standardet dhe kërkesat e mbikëqyrjes me qëllim të arritjes 

së një industrie sigurimesh të mirë, të rregulluar dhe të orientuar kah ofrimi i produkteve dhe 

shërbimeve kualitative.  

 

Procesi i mbikëqyrjes përfshin ekzaminimin në vend dhe ekzaminimin dhe monitorimin nëpërmjet 

analizës së jashtme. Në përgjithësi, stafi i AQBK-së kryen ekzaminime në vend të kompanive të 

sigurimit  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 nëpërmjet: 

 

Analizave të jashtme (off-site) – mbledh të dhëna (raporte, informacione dhe të dhëna të cilat 

ofrohen nga kompanitë e sigurimeve në baza ditore, javore, mujore, quartale dhe vjetore.   Këto të 

dhëna vlerësohen dhe shërbejnë për të llogaritur indikatorë (tregues) të ndryshëm financiarë që 

tregojnë mirëvajtjen e aktivitetit të kompanive të sigurimeve, si: 

 

- Marxhinën e Solvencës 

- Fuqinë financiare 

- Raportin e humbjeve, raportin e shpenzime dhe atë të dëmeve të paguara, 

- Provizionet teknike, riskun e ekspozuar dhe maksimumin e mbajtjes së riskut 

- Risigurimin dhe krahasimin se sa janë në pajtim me standardet ndërkombëtare 

 

Analizat e jashtme shërbejnë për të identifikuar treguesit e lartpërmendur, të cilët verifikohen 

nëpërmjet ekzaminimeve na vend, për korrektësi dhe për arsye reale të kompanisë. Sistemi i 

shqyrtimit dhe i analizave të jashtme është një nga mjetet primare me anë të së cilës AQBK-ja e 

vëzhgon institucionin në sistemin financiar në mes të ekzaminimeve të brendshme. 

 

Ekzaminimet në vend. Ekzaminimet në vend  janë pjesë qenësore e procesit të mbikëqyrjes, të 

lidhura ngushtë me analizat e jashtme. Për ta kryer këtë aktivitet, AQBK-ja  shfrytëzon sistemin e  

notimit (vlerësimit), i cili përmban notat nga 1 deri në 5. Nota 1 identifikohet me risk të lartë, nota 2 

me risk më të ulët, nota 3 me risk mesatar, nota 4 është e mirë dhe nota 5 e shkëlqyeshme. Ky lloj 
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inspektimi i ofron AQBK-së  mundësi për të vlerësuar  kualitetin e aseteve, kontrollet e brendshme, 

provizionet  teknike, risigurimin dhe menaxhimin e rrezikut. 

 

Nëpërmjet Inspektimit On-site, AQBK-ja sigurohet që kompanitë e sigurimit operojnë në pajtim me 

rregulloret e UNMIK-ut, rregullat e AQBK-së, me standardet e Shoqatës Ndërkombëtare të 

Mbikëqyrjes së Siguruesve (IAIS) dhe Standardve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IAS). 

 

Ekzaminimi në vend është faza e mbikëqyrjes për gjetjen e fakteve. Faktet analizohen për të 

përcaktuar gjendjen e institucionit financiar. Duke i përdorur këto fakte, përcaktohet profili i 

rrezikut të institucionit financiar,  i cili përcakton mënyrën se si do të trajtohet institucioni nga 

mbikëqyrësit gjatë ciklit të ardhshëm mbikëqyrës. Këto të gjetura përmblidhen në Raportin e 

Ekzaminimit. Raporti i Ekzaminimit shërben për t’i komunikuar AQBK-së dhe Këshillit Drejtues të 

institucionit të ekzaminuar gjendjen aktuale, problemet, ecuritë dhe drejtimin për të ardhmen. Po 

ashtu, raporti i ekzaminimit i siguron Këshillit Drejtues të institucionit një përmbledhje të çështjeve 

dhe adresimin e tyre që kërkojnë masa korrigjuese. Inspektimet në vend  mund të jenë  të plota dhe 

të pjesshme. 

 
Tabela 14: Kompanitë e sigurimeve: performimi i  ekzaminimeve në vend  gjatë periudhës 2006-2007 

2006 2007

Kompania e sigurimit  - i plotë 6 8

Kompania e sigurimit  - fokusuar 9 18

Kompanitë e sigurimeve - zyrat e agjenteve 185 226

Brokerat e linjave shtesë 3 3

Brokerat e sigurimeve 3 0

CIU & GFK 2 1

Nr. i ekzaminimeve
Përshkrimi

 

Mbikëqyrja e përqendruar në rrezik është disenjuar me qëllim që të sigurojë AQBK-në me 

instrumentet e nevojshme për zhvillimin e industrisë që shpie në rritjen dhe mbajtjen e kërkesave të 

kapitalit në nivelin optimal. Kjo qasje ofron infrastrukturë të nevojshme për liberalizmin e tarifave 

të sigurimit të detyrueshëm ndaj palëve të treta,  gjithashtu në të njëjtën kohë krijon fuqinë 

financiare të kompanive të sigurimit. Gjatë vitit 2007 AQBK-ja në bashkëpunim me Industrinë e 

Sigurimeve kanë punuar me qellim të krijimit të kornizës së liberalizimit. Ky bashkëpunim është 

finalizuar përgjatë Ëork-shopit të mbajtur më 28-29 nëntor në Durrës – Shqipëri, në të cilin është 

vendosur që viti 2008 të jetë vit i liberalizimit të kontrolluar, për t’ u përcjellë në vitin 2009 me 

liberalizimin e tërësishëm të tarifave. Elementi esencial i kësaj qasje ishte kërkesa e AQBK-së ndaj 

kompanive të sigurimit për ta bërë ndarjen e riskut sigurues (Kolaterali variabil). Në fund të vitit 

2007 risku sigurues i kalkuluar ka arritur vlerën afërsisht 13 milionë euro. 

 

Qasja “Mbikëqyrja e përqendruar në rrezik  mbështetet në:  

 

- Kapitalin minimal të kërkuar (detyrimor) dhe kapitali variabil  

- Kërkesat e solvencës 

- Mbajtjen e riskut dhe menaxhimin e investimeve 
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Të gjitha këto kërkesa të lartcekura janë të lidhura me kërkesat e kapitalit minimal, të cilat janë 

qenësore në arritjen e stabilitetit financiar. Edhe më tepër, kompanitë e sigurimit përveç shumës së 

kapitalit minimal prej 3 milionë eurosh, janë  obliguar të ndajnë rezerva për kapitalin variabil, i cili 

rezulton si funksion i kërkesave të riskut sigurues. 

 

Liberalizimi i tarifave të sigurimit të detyrueshëm ndaj palës së tretë.  Procesi i liberalizimit të 

këtyre tarifave nënkupton liberalizimin e kontrolluar, ku AQBK-ja cakton bazën minimale të nivelit 

të riskut sigurues. Bazuar në Riskun Sigurues, kompanitë e sigurimit do të krijojnë çmimin e këtyre 

tarifave, duke u bazuar në kalkulime akruaristike.  

Objektiv primar i  procesit të liberalizimit të kontrolluar është që:   

 

• të sigurojë tarifat të produktit në fjalë, të cilat do të jenë të drejta, adekuate dhe jodiskriminuese 

• të nxisë zhvillimin, respektivish të rrisë tregun e sigurimeve bazuar në riskun e ekspozuar 

• të caktojë kontroll në riskun sigurues, i cili parashikohet nga polisa MTPL 

 

Kalimi nga tarifat e kontrolluara në ato pjesërisht të  liberalizuara, ku çmimi caktohet nga tregu, do 

të shpie në një konkurrencë reale. 

 

Përmes kësaj rregulle, AQBK-ja krijon infrastrukturë adekuate për liberalizimin e tarifave dhe të 

tregut sigurues në përgjithësi, gjithashtu në të njëjtën kohë rrit kërkesat minimale të solevencës dhe 

ofron mundësitë për të kaluar më lehtë në Solvencën II, të cilën UE do ta fuqizojë nga viti 2012.  

 

Mbikëqyrja e pensioneve. Gjatë vitit 2007 ka vazhduar procesi i likuidimit të të gjitha fondeve 

pensionale suplementare që operonin në kompani të ndryshme publike. Likuidimi i këtyre fondeve 

është bërë për shkak të obligimeve të pafinancuara, dështimeve për të paguar obligimet nga 

kompanitë që kanë ndërtuar këto skema ose ndryshimeve në pronësi të këtyre kompanive, si 

rezultat i procesit të privatizimit. Secila nga këto fonde, në fund të procesit të likuidimit, ka 

transferuar fondet pensionale te Ofruesit e Fondeve Pensionale, në raste të caktuara edhe në 

llogaritë e besueshme në bankat komerciale, në emër të secilit pensionist; dhe si të drejta të 

pensioneve që i kanë pritet t’u paguhen përfitueseve.   
 

Tabela 15: Fondet pensionale: performimi i  ekzaminimeve në vend  gjatë periudhës 2007 

Përshkrimi Nr. i ekzamimineve

TKPK 1

Fondet pensionale suplementare në likuidim- fokusuar 12

FSKP-fokusuar 6

ACP-SPPI -fokusuar 6

 

4.4. Veprimet detyruese 
 

Shtrirja dhe frekuenca e aktiviteteve të mbikëqyrjes së brendshme dhe të jashtme do të rritet në 

raste kur keqësohet profili i rrezikut të një institucioni. Sa më i pafavorshëm të jetë profili i rrezikut, 

aq më e madhe do të jetë shkalla e ndërhyrjes së mbikëqyrjes, dhe më të mëdha do të jenë gjasat e 
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ndërmarrjes së masave korrigjuese dhe gjobave si mjete të përforcimit të pajtueshmërisë apo 

sigurimit të kthimit në gjendje të sigurt dhe të shëndoshë. 

 

Pavarësisht nga përpjekjet e mbikëqyrësve, janë krijuar situata kur institucionet financiare kanë 

dështuar për të arritur kërkesat prudente të mbikëqyrjes, ose janë përdorur praktika të pasigurta 

dhe jo të shëndosha bankare dhe siguruese. Mbikëqyrja e posaçme, masat përmirësuese dhe gjobat 

janë imponuar në atë mënyrë që të jenë transparente dhe të paanshme, që ka reflektuar 

mbikëqyrjen shqetësuese të AQBK-së, duke pasur në konsiderim bashkëpunimin dhe perceptimin 

e kompetencës së menaxhmentit të institucionit.  

 

 Si rezultat i shkeljeve të rregulloreve ose praktikave bankare të pasigurta ose jo të shëndosha, 

AQBK-ja ka iniciuar 10 veprime detyruese ndaj bankave gjatë vitit 2007, ndërsa mbikëqyrja e 

sigurimeve ka iniciuar 16 veprime detyruese kundër kompanive të sigurimit.   

 

Veprimet detyruese në vitin 2007 të ndërmarra bazuar nga Rregullorja Nr. 1999/21 dhe 2001/25, 

shtrihen duke filluar nga vërejtjet me shkrim, urdhëresat administrative 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 

aktiviteteve të caktuara, marrëveshjet formale në mes të AQBK-së dhe institucioneve financiare dhe 

kërkesat për ngritjen e kapitalit aksionar, ngritjen e rezervave teknike, pagesën e dëmeve dhe 

dënimet monetare. Veprimet detyruese ndaj institucioneve financiare  kanë rezultuar në pozita më 

të mira financiare të institucioneve financiare dhe kanë zvogëluar rrezikun. 

 

Kutia 1. Revokimi i licencës së Ofruesit të Fondeve Pensionale SPPT – AK   

 

Më datë Këshilli Drejtues i AQBK-së në mbledhjen e vet të mbajtur më 27.11.2007, bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut 

2006/47 dhe në Rregulloren e UNMIK-ut 2005/20 mori vendim që t’ i revokohet licenca siguruesit të pensioneve plotësuese 

individuale ACP SPPT AK. Revokimi i licencës ka rrjedhur si rezultat i: 

• mos arritjes nga ky fond  për t’u përmbajtur  kushteve të AQBK-së për licencim, dhe  

• kryerjes se aktivitetet promovuese që kanë hasur në kundërshtim me rregullat dhe rregulloret e AQBK-së  

Revokimi i licencës së ACP SPPT AK si sigurues i pensioneve plotësuese individuale nuk ka pasur ndikim në aktivitetet e 

tjera të ACP Group dhe nuk do të vërë aspak në rrezik paratë e pensionistëve. 

 

 

4.5. Bashkëpunimi ndërkombëtar 
 

Bashkëpunimit ndërkombëtar me autoritetet ndërkombëtare të mbikëqyrjes bankare i është 

kushtuar një vëmendje më e posaçme gjatë vitit 2007.  

Bashkëpunimi me Bankën Qendrore të Shqipërisë, të Serbisë, të Sllovenisë dhe Autoritetin 

Rregullativ të Mbikëqyrjes në Turqi është zgjeruar edhe më tepër gjatë vitit 2007, me rastin e 

vizitave të bëra nga drejtorati i mbikëqyrjes bankare në këto vende dhe anasjelltas. Këto vizita të 

dyanshme ndikuan shumë në forcimin e bashkëpunimit në sistemin bankar, në aspektin e  

investimeve të huaja që rrjedhën gjatë vitit. Gjithashtu, janë shkëmbyer shumë informata 

mbikëqyrëse me rastin e procesit të shqyrtimit të aplikacionit për degë të Bankës Kombëtare 

Tregtare nga Shqipëria dhe të Komercijalna bankës nga Serbia,  të NLB Prishtina nga Sllovenia për 

blerjen e dy bankave vendëse ( Kasabank dhe Banka e Re e Kosovës ) dhe të TEB nga Turqia për të 

hapur bankë. 



 

i. v

 

 

 

5. Shërbimet e siguruara për autoritetet, 

komunitetin financiar dhe publikun 
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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. 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  34:  Furnizimi me kartëmonedha euro (numri i denominimeve) 
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Burimi: AQBK (2008) 
 

Figura 35:  Furnizimi me monedha euro (numri i denominimeve)  
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Siç është paraqitur në figurat e mësipërme, gjatë vitit 2007, AQBK-ja i furnizoi bankat komerciale 

dhe institucionet e tjera me mbi 4.5 milionë kartëmonedha euro në shumë prej afro 160 milionë 

eurove dhe 1.5 milionë monedha euro në shumë prej afro 0.55 milion eurove. Sa i përket vlerës së 

përgjithshme, paratë e gatshme të furnizuara gjatë vitit 2007 patën një rritje prej afro 12 për qind 

krahasuar me 2006, ndërkaq struktura e parave të gatshme të furnizuara sipas denominimeve 

ndryshoi dukshëm nga viti në vit. Përderisa furnizimi i kartëmonedhave 5 dhe 50 euro u rrit, 

furnizimi i kartëmonedhave me denominime më të larta u zvogëlua. Mandej, gjersa furnizimi i 

monedhave 0.5 dhe 0.05 euro u rrit, furnizimi i monedhave të denominimeve të tjera (2, 1, 0.2, 0.1, 

0.02 dhe 0.01 euro) u zvogëlua. Furnizimi me monedhat 1 dhe 2 eurocent shënoi rënie edhe pse 

AQBK përkrahu përdorimin e tyre dhe i vuri në dispozicion sikurse viteve të kaluara. 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. 

 
Figura 36:  Kartëmonedha euro të pranuara (numri i denominimeve) 
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Figura 37:  Monedha euro të pranuara (numri i denominimeve) 
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Në vitin 2007, AQBK pranoi afër 9.8 milionë kartëmonedha euro dhe më shumë se 1.5 milionë 

monedha euro si depozita në para të gatshme nga bankat komerciale dhe institucionet e tjera. Të 

shprehura në vlerë, këto depozita arritën përafërsisht shumën prej 530.6 milionë euro dhe 

përafërsisht 1.3 milionë euro, respektivisht. Ngjashëm me furnizimin me para të gatshme, vlera 

totale e parave të gatshme të depozituara shënoi një rritje prej 21.5 për qind krahasuar me vitin 

paraprak.   

 

Ngjashëm me vitet e kaluara, në vitin 2007, paratë e gatshme të depozituara ishin në një vlerë më të 

lartë se sa paratë e gatshme të furnizuara.  Në fakt,  duke arritur në rreth 371.7 milionë euro, 

ndryshimi ishte në një masë të konsiderueshme më i lartë se sa në dy vitet e mëhershme që ishte 

rreth 294.7 milionë euro dhe rreth 249.8 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 2007 në shumën prej 318.9 

milionë eurove gjithsej, kanë qenë më të larta se sa në vitet 2006 dhe 2005, kur ishin 306.8 milionë 

euro dhe 237.5 milionë euro, përkatësisht.  

 
Figura 38:  Kartëmonedhat e vjetërsuara të hequra nga qarkullimi (2007 kundër. 2006)   
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Burimi: AQBK (2008) 

 
Operacionet me para të gatshme vijuan të kryhen përmes pajisjeve moderne të procesimit dhe në 

përputhje me rregullat standarde.   AQBK-ja ka avancuar tërësinë e pajisjeve të procesimit të 

parave të gatshme me disa pajisje të tilla më të fundit. Operacionet e parave të gatshme u avancuan 

edhe më tej me kompletimin e komponentëve relevantë të projektit për ngritjen e sigurisë së 

AQBK-së .  Aty përfshihen një zonë e re e procesimit të parave të gatshme si dhe zonat e 

transaksioneve të parave të gatshme me pakicë dhe me shumicë.  

 

Gjatë vitit, rreth 2.8 milionë kartëmonedha euro (29.2  për qind e kartëmonedhave euro të 

depozituara ) u klasifikuan si të vjetërsuara dhe u hoqën nga qarkullimi duke u dërguar në bankat 
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qendrore të eurozonës. Një vëllim i këtillë i konsiderueshëm i kartëmonedhave euro të vjetërsuara 

të hequra nga qarkullimi kontribuoi në mënyrë të dukshme në përmirësimin e cilësisë së parave të 

gatshme në qarkullim.   

 
Figura 39:  Raporti i kartëmonedhave të vjetërsuara të hequra nga qarkullimi nga gjithsej të pranuara në 2007   
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Burimi: AQBK (2008) 

 

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 2007, AQBK-ja furnizoi rreth 

2.2 milionë kartëmonedha të reja euro (48.4 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 (standardeve për bankomat). 

 
Figura 40: Raporti i furnizimit të kartëmonedhave të reja euro me furnizimin gjithsej në 2007            
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Figura 41: Furnizimi me kartëmonedha të reja (2007 kundër. 2006)             
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Burimi: AQBK (2008) 

 

Për sa u përket masave kundër falsifikimit, AQBK-ja vazhdoi të analizojë rastet e valutave të 

falsifikuara gjatë viti 2007. Po ashtu ka vazhduar të bashkëpunojë me autoritetet për raportimin e 

falseve dhe trajnimin mbi falset. 
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5.2. Mirëmbajtja e llogarive dhe transaksionet 
 

Funksioni i bankierit – ose më mirë të themi funksioni i ofruesit të shërbimeve financiare – për 

Thesarin dhe institucionet e tjera të Qeverisë së Kosovës, Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, 

ndërmarrjet publike, institucionet financiare, institucionet e Misionit të  Përkohshëm të Kombeve të 

Bashkuara në Kosovë dhe organizatat ndërkombëtare, i është dhënë AQBK-së, në përputhje me 

Rregulloren.    

 

Në vitin 2007, 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 42:  Evoluimi i depozitave të Thesarit dhe insitucioneve të tjera të Qeverisë së Kosovës dhe të AKM-së 
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Burimi: AQBK (2008) 

 

Depozitat e Thesarit dhe institucioneve të tjera të Qeverisë së Kosovës së bashku me depozitat e 

AKM-së përbëjnë pjesën më të madhe të depozitave të gjithmbarshme të mbajtura në llogaritë në 

AQBK në vitin 2007 (83 për qind). Më 31 dhjetor 2007, depozitat e Thesarit dhe institucioneve të 

tjera të Qeverisë së Kosovës arritën  shumën prej 445.3 milionë euro. Gjatë vitit, depozitat e AKM-së 

u rritën si rezultat i përparimit të procesit të privatizimit, duke arritur shumën prej 405.9 milionë 

euro në fund të vitit.   Zhvillimi i depozitave të Thesarit, institucioneve të tjera të Qeverisë së 

Kosovës dhe të AKM-së të mbajtura në llogaritë e AQBK-së paraqitet në figurën e mësipërme. 

  

Gjithashtu, pjesa më e madhe e transaksioneve të pagesave vendore kryhen në emër të dhe për 

llogari të Thesarit. Sa u përket operacioneve të transaksioneve të pagesave ndërkombëtare të 

Thesarit, në vitin 2007, të gjitha filluan të kryhen nga AQBK-ja. Si rrjedhojë, pjesa më e madhe e 

transaksioneve të pagesave ndërkombëtare të ekzekutuara nga AQBK-ja kanë të bëjnë me Thesarin.  

 

Gjatë vitit 2007, AQBK-ja vazhdoi të mbështesë avancimin e proceseve të kryerjes së transaksioneve 

dhe rakordimeve të Thesarit dhe entiteteve të tjera.  Në veçanti, format e pagesave u janë 

përshtatur kërkesave të Thesarit, si dhe është aranzhuar një lidhje e avancuar, speciale në mes të 

këtyre dy institucioneve, për qëllimet e raportimit të llogarive.  Po ashtu është krijuar një qasje e 
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Thesarit në SEKN,  që ka filluar të përdoret nga Thesari për të pranuar detajet e pagesave të të 

hyrave qeveritare, por në të ardhmen, ky përdorim mund të përsoset sipas nevojës. 

 
Figure 43:  Evoluimi i depozitave të bankave komerciale dhe kompanive të sigurimeve 
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Burimi: AQBK (2008) 

 

Në mesin e llogarimbajtësve të tjerë, bankat komerciale dhe institucionet e sigurimit janë më të 

rëndësishmit sa i përket nivelit të depozitave që mbahen në llogaritë  në AQBK. Në anën tjetër, ata 

janë vetëm shfrytëzues të kufizuar të shërbimeve të pagesave të AQBK-së. Përderisa të gjitha 

bankat komerciale gjenerojnë vetë transaksionet e pagesave, institucionet e sigurimit numrin më të 

madh të pagesave të tyre e kryejnë nëpërmes bankave komerciale.  Në të vërtetë, të gjithë 

llogarimbajtësit e tjerë i shfrytëzojnë shërbimet e pagesave të ofruara nga AQBK-ja në mënyrë të 

kufizuar, pasi që të gjithë ata kanë llogari në banka komerciale.        

 

Depozitat e bankave komerciale dhe institucioneve të sigurimeve që mbahen në AQBK, kryesisht 

kanë të bëjnë me obligimet e tyre rregullatore. Ato përbënë 13 për qind të depozitave të gjithsejta që 

u mbajtën në AQBK gjatë vitit 2007.  Më 31 dhjetor 2007, depozitat e bankave komerciale dhe 

kompanive të sigurimit ishin në shumën prej 133.5 milionë euro.  Gjatë vitit, depozitat e bankave 

komerciale u theksuan më shumë si rezultat i hyrjes në treg të bankave të reja komerciale dhe si 

rezultat i rritjes së bazës depozituese të shumicës së bankave komerciale.  Depozitat e 

institucioneve të sigurimit mbeten relativisht të pandryshueshme gjatë tërë vitit.  Zhvillimi i 

depozitave të bankave komerciale dhe institucioneve të sigurimit që mbahen në llogaritë e AQBK-

së është paraqitur në figurën e mësipërme.    
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5.3. Menaxhimi i mjeteve 
 

AQBK menaxhon fondet që rrjedhin nga depozitat e Thesarit, të institucioneve të tjera të Qeverisë 

së Kosovës, të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, të institucioneve financiare, të institucioneve të 

UNMIK-ut, të organizatave ndërkombëtare dhe të ndërmarrjeve publike.  Shumica e fondeve kanë 

të bëjnë me Thesarin (buxheti qeveritar), AKM-në (mjetet nga procesi i privatizimit) dhe 

institucionet financiare (rezervat e obligueshme të likuiditetit). 

 

Më 31 dhjetor 2007, mjetet financiare të menaxhuara ishin në shumën prej 990 milionë euro. 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 lidhen me paranë 

publike dhe mund të kërkohen me një njoftimi të shkurtë, një theks i veçantë i është dhënë sigurisë 

dhe likuiditetit, si dhe një kthimi të kënaqshëm.   

 

Të gjitha operacionet e investimeve kryhen me bankat të cilat gëzojnë rangje klasifikimi të larta nga 

agjencitë ndërkombëtare të klasifikimit siç janë Moody’s, Fitch and Standard & Poor.  Mjetet 

financiare të investuara plasohen në valutën euro në plasmanë të afatizuar bankar (66 për qind në 

fund të vitit 2007), në letra me vlerë të qeverive të Bashkimit Evropian (34 për qind), me maturitete 

më të vogla se një vit dhe me një shkallë të lartë investimi.  Një shumë e konsideruar mbahet në 

llogaritë rrjedhëse në bankat korrespondente me qëllim të kryerjes së transaksioneve 

ndërkombëtare.  Ekspozimet ndaj palëve në transaksion dhe ndaj vendeve janë të kufizuara dhe 

vrojtohen në mënyrë strikte.  Përputhshmëria me rregullat e brendshme të investimeve përcjellet në 

baza ditore nga Njësia e menaxhimit të mjeteve financare, ndërkaq të gjitha operacionet 

evidentohen në baza ditore nga një zyrë mbështetëse e ndarë dhe i raportohen drejtorit të 

përgjithshëm. Analizat e palëve në transaksion si dhe auditimet e funksioneve të menaxhimit të 

mjeteve financiare kryhen rregullisht.   

  

Në depozitat e llogarimbajtësve të AQBK-së përllogaritet interesi 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. Sistemi i Ndërbankar i Kliringut 
 

 

Që nga themelimi, AQBK ka qenë e angazhuar në mënyrë aktive në zhvillimin e një sistemi efikas 

dhe të sigurt për pagesat vendore.    Arritja më e madhe  ndodhi në maj të vitit 2001, kur u krijua 

Sistemi Elektronik i Kliringut Ndërbankar (SEKN) me qëllim të lehtësimit të operacioneve të 

pagesave vendore përmes sistemit bankar. AQBK-ja jo vetëm që operon dhe mbikëqyr SEKN-në, 

por gjithashtu merr pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në operacionet e SEKN-së bashkë me të gjitha 

bankat komerciale. Vëllimi dhe vlera e transaksioneve të përshkuara përmes SEKN-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, SEKN-ja i është nënshtruar zhvillimit të 

vazhdueshëm teknologjik përderisa mënyrat e kryerjes së transaksioneve janë modernizuar dhe 

pasuruar. 

 
Figura 44:  Vëllimi dhe vlera vjetore e transaksioneve të SEKN-së 
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Burimi: AQBK (2008) 

 

Sikurse viteve të mëparshme, në 2007, rritja vjetore si e vëllimit ashtu edhe e vlerës së 

transaksioneve të SEKN-së ishte e dukshme. Gjatë vitit 2007, rreth 1.3 milionë transaksione me një 

vlerë të përgjithshme prej 2.5 miliardë euro janë kanalizuar përmes SEKN-së. Krahasuar me 

transaksionet e SEKN-së në vitin paraprak, vëllimi i transaksioneve u rrit për 33 për qind, dhe vlera 

e transaksioneve u rrit për 6 për qind. 

 

Rritja e rëndësishme e transaksioneve të SEKN-së mund të shihet edhe nga të dhënat mesatare 

ditore. Vlera ditore e transaksioneve të SEKN-së në vitin 2007 ishte rreth 9.9 milionë euro, 

krahasuar me rreth 9.3 milionë euro në vitin 2006. Mandej, vëllimi ditor i transaksioneve të SEKN-

së në vitin 2007 ishte afro 5.3 mijë, krahasuar me rreth 4.0 mijë transaksione në vitin 2006. 
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Figura 45:  Vëllimi dhe vlera mesatare ditore e transaksioneve të SEKN-së 
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Burimi: AQBK (2008) 

 

Janë pesë lloje të veçanta të transaksioneve të SEKN-së: 1) prioritare – masive, 2) prioritare – 

individuale, 3) Kos-Giro, 4) të rregullta – individuale, dhe 5) të rregullta – masive.  Nivelet 

krahasuese të vëllimeve dhe vlerave të tyre për vitet 2007 dhe 2006 janë të paraqitura në figurat e 

mëposhtme.  

 

Pagesat e rregullta përbejnë rreth 90 për qind të transaksioneve të SEKN-së, dhe ato kanalizohen 

përmes SEKN-së ose si transaksione individuale (një-deri te-një) ose si transaksione masive (një-

deri te shumë ose shumë-deri te-një). Ato procesohen përmes sesioneve të rregullta të kliringut dhe 

shlyhen në baza neto. Duhet përmendur se në vitin 2007, sesioni i tretë i kliringut filloj së aplikuari 

për shkak të rritjes së vëllimit të transaksioneve të rregullta.  

 
Figura 46:  Vëllimi vjetor i transaksioneve të SEKN-së sipas llojeve të tyre 
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Burimi: AQBK (2008) 
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Figura 47:  Vlera vjetore e transaksioneve të SEKN-së sipas llojeve të tyre 
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Transaksionet Kos-giro përfaqësojnë një lloj të veçantë të transaksioneve të rregullta që po ashtu 

procesohen përmes sesioneve të kliringut dhe shlyhen në baza neto. Ato kanalizohen përmes 

SEKN-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. Skema e 

transaksioneve Kos-giro është futur në përdorim dy vite me parë dhe pati një zhvillim të 

rëndësishëm në vitin 2007. Një rritje e rëndësishme e transaksioneve Kos-giro për sa u përket 

vëllimit dhe vlerës, siç është paraqitur më lartë, është si rrjedhojë e bashkimit të Shërbimit Doganor 

në skemë në vitin 2007.  Departamenti i Sistemeve të Pagesave Ndërbankare ka vazhduar të nxitë 

përdorimin e mëtejshëm të skemës Kos-giro, dhe përmirësime janë bërë lidhur me transaksionet 

Kos-giro të KEK-ut. Përgatitjet janë bërë gjithashtu për institucionet e sektorit të sigurimeve që do 

t’i bashkohen skemës.  

 

Transaksionet prioritare procesohen dhe shlyhen menjëherë në baza bruto. Ngjashëm me 

transaksionet e rregullta, transaksionet prioritare mund të kanalizohen përmes SEKN-së ose si 

transaksione individuale ose si transaksione masive. Ato ende përfaqësojnë një pjesë të vogël të 

transaksioneve të gjithmbarshme të SEKN-së. Në vitin 2007, vëllimi i tyre u rrit në mënyrë të 

rëndësishme në aspektin relativ, por vlera e tyre zbriti në mënyrë të konsiderueshme. Me sa duket, 

ky zhvillim lidhet me futjen në përdorim të sesionit të tretë i kliringut në vitin 2007 (pas futjes në 

përdorim të sesionit të dytë në vitin 2006) që ka mundësuar ekzekutimin e transaksioneve të 

rregullta disa herë gjatë ditës dhe bëri që transaksionet e SEKN-së të llojit prioritar të përdoren 

kryesisht për pagesat e paparashikuara ose shumë urgjente të publikut.  

 

Pesë llojet e veçanta të transaksioneve të SEKN-së mund të grupohen në dy kategori varësisht nëse 

shlyhen në baza neto ose bruto siç 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 rritjes së tyre vjetore në vitin 2007, vazhdojnë të 
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përfaqësojnë më pak se një për qind të transaksioneve të SEKN-së. Sa i përket vlerës, transaksionet 

e shlyera në baza bruto janë zvogëluar  në mënyrë të ndjeshme në vitin 2007 por vazhdojnë të 

përfaqësojnë më shumë se pesë për qind të transaksioneve të SEKN-së.  

 

Si pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në SEKN, AQBK-ja merr pjesë në kanalizimin e urdhërpagesave 

vendore në emër të dhe për llogari të llogarimbajtësve. Gjatë vitit 2007, AQBK-ja ka dërguar përmes 

SEKN-së mbi 130 mijë urdhërpagesa shkuarëse, dhe ka pranuar 90 mijë urdhërpagesa ardhëse. 

Shprehur në vlerë, shuma e urdhërpagesave shkuarëse në vitin 2007 ishte pothuajse 0.7 miliard 

euro, dhe vlera e urdhërpagesave ardhëse ishte mbi 1.0 miliard euro. AQBK-ja ka mbetur sa i 

përket si vlerës ashtu edhe vëllimit të transaksioneve pjesëmarrësi më i madh në SEKN. 
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5.5. Regjistri i Krediteve  
 

Sigurimi i komunitetit kreditor, më saktësisht i institucioneve kredidhënëse dhe i subjekteve 

kreditore me informacione të kërkuara individuale kreditore përmes sistemit të Regjistrit të 

Krediteve të Kosovës (RKK) është një shërbim më rëndësi i AQBK-së.  RKK-ja ka qenë futur në 

funksion vetëm një vit më herët dhe u avancua dukshëm në vitin 2007.  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 në lidhje me secilin prej kredimarrësve dhe aplikuesve për kredit. 

RKK-ja është destinuar po ashtu që përmes AQBK-së secili person i interesuar (kredimarrës 

ekzistues apo potencial) të mund të marrë detajet e veta kreditore. Mandej, gjithashtu shërben për 

qëllime mbikëqyrëse të Drejtoratit të mbikëqyrjes bankare.  

  

RKK-ja siguron një mjet me rendësi 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 2007,  RKK-ja është përmirësuar në funksionalitet dhe roli i saj është përsosur edhe më 

tej.  Njësia e regjistrit të krediteve së fundi e themeluar ka operuar me sistemin dhe ka menaxhuar 

marrëdhëniet me institucionet kredidhënëse, subjektet kreditore dhe me Drejtoratin e mbikëqyrjes 

bankare.  Përpos menaxhimit të sistemit, kjo njësi gjithashtu ka koordinuar zhvillimin e 

mëtutjeshëm dhe ka monitoruar veprimin sipas kërkesave teknike të institucioneve kredidhënëse. 

Roli i regjistrit të krediteve është promovuar në mënyrë aktive në mesin e institucioneve 

kredidhënëse si dhe publikut.  
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5.6. Aktivitet kërkimore dhe statistikore 
 

Që nga tremujori i parë i vitit 2007, Departamenti i kërkimeve dhe statistikave (DKS) është 

riorganizuar dhe riemëruar si Drejtorati për analiza ekonomike dhe statistika (DAES).  DAES-i ka të 

punësuar 12 punëtorë dhe përbëhet nga dy departamente: Departamenti i analizave ekonomike 

(DAE) dhe Departamenti i statistikave (DS). DAE-i përbëhet nga Njësia për analiza të sektorit 

financiar dhe Publikimet dhe biblioteka, ndërsa DS-ja përbëhet nga Njësia e statistikave financiare 

dhe monetare dhe Njësia e statistikave të sektorit të jashtëm.  

 

Gjatë vitit 2007, tri projekte ekzistuese statistikore (Sistemi i Raportimit të Transaksioneve 

Ndërkombëtare, Raporti Statistikor Bankar, dhe Raporti i Normës së Kamatës)  janë modernizuar 

me qëllim të përcjelljes së ndryshimeve në sektorin financiar si dhe të standardeve ndërkombëtare 

për përpilimin e statistikave financiare dhe të sektorit të jashtëm. Versioni i ri i Sistemit të 

Raportimit të Transaksioneve Ndërkombëtare është implementuar në fund të vitit 2007, përderisa 

versionet e reja të Raportit Statistikor Bankar dhe të Raportit të Normës së Kamatës janë 

implementuar në janar 2008.  

 

Lidhur me publikimet, DAES-i për herë të dytë ka paraqitur statistikat e bilancit të pagesave të 

Kosovës për periudhën 2004-2006 në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare. Statistikat e 

bilancit të pagesave të Kosovës u publikuan në Buletinin e AQBK-së nr. 5.  Përveç statistikave të 

bilancit të pagesave të Kosovës, Buletini i AQBK-së nr. 5 gjithashtu përfshin dy studime të iniciuara 

në vitin  2006, “Privatizimi në Kosovë” dhe “Kostot e Ndërmjetësimit në Sektorin Bankar të 

Kosovës”. 

 

Gjatë vitit 2007, DAES-i ka përgatitur edhe Buletinin e AQBK-së nr. 6 duke përfshirë të dhënat nga 

qershori 2007, duke theksuar aktivitetet dhe trendet kryesore brenda sektorit financiar të Kosovës. 

DAES-i është në proces të transformimit të Buletinit Statistikor Mujor në Buletin Ekonomik, pasi që 

është një ndër objektivat e tij për vitin 2008.  



 

i. v

i
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6. Zhvillimet e brendshme 
 

6.1 Projekti i ngritjes së sigurisë fizike 
 

Projekti mbi ngritjen e sigurisë fizike të ndërtesës së AQBK-së, i cili kishte filluar në vitin 2006 ka 

përfunduar në vitin 2007. Objektivi kryesor i këtij projekti ka qenë përmirësimi i sigurisë së stafit 

dhe pronës së AQBK-së në kryerjen e aktiviteteve ditore, sidomos operacioneve të parave të 

gatshme. Megjithëse përqendrimi kryesor ishte në operacionet e parave të gatshme, projekti ka 

adresuar edhe aspekte të ndryshme administrative të ndërtesës dhe pronës së AQBK-së. Janë 

ndërtuar ose janë modernizuar sisteme dhe seksione me destinime të veçanta sipas standardeve të 

larta teknologjike të sigurisë. Në veçanti, një sistem gjithëpërfshirës i kontrollit të qasjes është 

instaluar bashkë me kontrollin elektronik dhe biometrik për zona të sigurisë së lartë, një sistem i ri i 

kamerave të monitorimit për të gjithë ndërtesën dhe hapësirat përreth është konfiguruar, si dhe 

janë vendosur një sistem alarmimi kundër thyerjes dhe një sistem alarmimi kundër zjarrit.  

 

Gjithashtu janë vendosur rrjetet e plota të brendshme të TI-së, të telekomunikacionit, dhe të 

energjisë elektrike.  Mandej, hapësira e brendshme e zyrave është ri-rregulluar për t’iu përshtatur 

më mirë kryerjes së operacioneve dhe administrimit. Pjesët e jashtme të ndërtesës janë riparuar po 

ashtu.  

 

I gjithë projekti i ngritjes së sigurisë është implementuar pa asnjë ndërprerje të aktiviteteve të 

AQBK-së. Në fund të vitit 2007, të gjithë komponentët relevante të projektit ishin duke funksionuar 

në mënyrë të duhur.  Projekti jo vetëm që ka avancuar funksionimin e operacioneve të AQBK-së, 

por gjithashtu ka ndikuar pozitivisht tek aktivitetet përkatëse logjistike të institucioneve që 

shfrytëzojnë shërbime të AQBK-së. 

 

6.2 Qeverisja dhe kontrolli i brendshëm 
 

Struktura e përgjithshme qeverisëse  
 

Bordi drejtues formulon politikat për operacionet e AQBK-së dhe mbikëqyr implementimin e tyre. 

Menaxhmenti i raporton Bordit drejtues për implementimin e operacioneve dhe politikave si dhe 

për kushtet ekonomike përkatëse në Kosovë.  

 

Bordi drejtues i AQBK-së përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga PSSP-ja: kryesuesi i Bordit 

drejtues i cili është drejtor jo-ekzekutiv, drejtori i përgjithshëm si i vetmi drejtor ekzekutiv, dhe tre 

drejtorë të tjerë jo-ekzekutivë. Kryesuesi i bordit dhe një tjetër drejtor jo-ekzekutiv janë emëruar në 

vitin 2007. 

 

Menaxhmenti i AQBK-së përbëhet nga drejtori i përgjithshëm dhe dy zëvendësdrejtorë të 

përgjithshëm, të cilët propozohen nga drejtori i përgjithshëm dhe emërohen nga Bordi drejtues.  Të 

dy zëvendësdrejtorët e përgjithshëm janë emëruar në vitin 2007.  
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Zyra e inspektorit gjeneral  
 

Inspektori gjeneral caktohet nga drejtori i përgjithshëm me aprovim të Bordit drejtues, dhe ai ose 

ajo mund të largohet prej zyrës vetëm me vendim të PSSP-së.  Inspektori gjeneral aktual është 

caktuar në shkurt të vitit 2007.  Detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorit gjeneral përfshijnë:  

 

• Vlerësimi i cilësisë së sistemeve ekzistuese dhe të atyre të propozuara të menaxhimit si dhe atyre 

të kontrollit financiar;  

• Vlerësimi i punës së atyre sistemeve dhe i besueshmërisë e integritetit të informatave dhe 

transaksioneve të bëra;   

• Vlerësimi i përshtatshmërisë së kontrolleve për ruajtjen e aktivës së AQBK-së dhe, sipas nevojës, 

vërtetimin e ekzistimit të aktivës;  

• Vlerësimi i përputhjes me ligje, rregullore, urdhëresa administrative, rregulla, urdhra dhe me 

politika me të cilat udhëhiqen punët e AQBK-së;  

• Zbatimi i rishikimeve të përdorimit të efektshëm dhe të përpiktë të burimeve të AQBK-së dhe 

dhënia e rekomandimeve të duhura menaxhmentit dhe  

• Zbatimi i rishikimeve të posaçme me kërkesë të menaxhmentit dhe bashkëpunimi me auditorët e 

jashtëm të AQBK-së.  

 

Inspektori gjeneral ofron përmbledhjen e gjetjeve dhe sugjerimeve të tij në raportet që i paraqiten 

çdo gjashtë muaj Komitetit të auditimit/Bordit drejtues.  Përveç kësaj, inspektori gjeneral i raporton 

Komitetit të auditimit/Bordit drejtues në çdo kohë kurdo që ai ose ajo e sheh si të nevojshme.  

 

Zyra e inspektorit gjeneral përfshin auditimin e brendshëm dhe kontrollin e buxhetit (analizat 

operacionale dhe kontabilitetin e shpenzimeve).  

 

Auditimi i brendshëm  
 

Auditimi i brendshëm në vitin 2007 ka vepruar në bazë të planit vjetor të aprovuar nga ana e Bordit 

drejtues dhe me një qasje të bazuar në rrezik.  Në bazë të vlerësimit të rrezikut dhe duke marrë në 

konsideratë humbjet e mundshme, auditimet janë kryer në baza mujore, tremujore, gjashtëmujore, 

dhe vjetore.  Fushat në vazhdim janë konsideruar të kenë rrezik më të shprehur:  

 

• Investimet e jashtme 

• Operacionet e parave të gatshme        

• Sistemi i kliringut ndërbankar         

• Operacionet e TI-së 

 

Veç auditimeve periodike, me kërkesë të inspektorit gjeneral dhe menaxhmentit janë kryer edhe 

disa auditime ad hoc.  

 

Qëllimi  i Auditimit të brendshëm është të ekzaminojë, të vlerësojë dhe të raportojë mbi 

përshtatshmërinë e sistemeve të kontrolleve të brendshme duke bërë sugjerime dhe rekomandime 

për përmirësime.  Në bazë të ekzaminimit dhe vlerësimit të sistemeve të kontrolleve të brendshme, 

vlerësimit të transaksioneve, dhe verifikimit të përputhshmërisë me ligjet, rregullat dhe rregulloret 

në fuqi, Auditimi i brendshëm përgatit raporte të shkruara, të cilat përfshijnë përgjigjet e 
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menaxhmentit mbi gjetjet dhe rekomandimet.  Raportet e auditimit të brendshëm pas vërtetimit 

nga inspektori gjeneral i dorëzohen drejtorit të përgjithshëm. Në mënyrë që të përcjellet 

implementimi i rekomandimeve, Auditimi i brendshëm në vazhdimësi azhurnon formën e 

raportimit me të gjitha informacionet relevante.  Raportet e tilla përdoren si mjete të transparencës 

dhe komunikimit për t’i transmetuar Bordit drejtues statusin e implementimit të rekomandimeve.  

 

Duhet përmendur se gjatë vitit 2007, Auditimi i brendshëm ka kontrolluar procesin e rinumërimit 

të parave për dërgesa jashtë vendit në mënyrë që të rrisë kontrollin në operacionet përkatëse. Më 

pas, në mënyrë të suksesshme ka udhëhequr auditimin e Departamentit të STI-së lidhur me 

sistemin mbështetës (rezervë) të jashtëm, duke dhënë rekomandime të rëndësishme për 

përmirësimin e tij. Veç kësaj, Audimi i brendshëm ka ekzaminuar në baza javore operacionet e 

investimeve në letra me vlerë dhe depozita me afat. 

 

Kontrolli i buxhetit  
 

Kontrolli i buxhetit siguron përshtatjen e shpenzimeve me linjat buxhetore të aprovuara nga ana e 

Bordit drejtues; po ashtu përqendrohet në veçanti në përshtatshmërinë e procesit të prokurimeve 

dhe financave si dhe të dokumentimit të shpenzimeve. Në vitin 2007, u zhvillua një sistem i 

detajuar i kontabilitetit të shpenzimeve.  

 

Në kontrollin e implementimit të buxhetit për vitin 2007, detyrat janë kryer në mënyrë që të bëhet 

shfrytëzimi sa më racional dhe efektiv i resurseve në dispozicion sipas buxhetit të aprovuar nga 

Bordi drejtues. Detyrat janë kryer gjithashtu sipas politikave, udhëzimeve dhe procedurave të 

AQBK-së. Kontrolli i implementimit të buxhetit në vitin 2007 është përcjellur për së afërmi edhe 

kundrejt objektivave të Planit të Biznesit 2007-2009. Raportet e analizave operacionale janë 

përgatitur për secilin muaj duke nënvizuar përformancën e buxhetit dhe duke theksuar zhvillimet 

e rëndësishme të tij.  

 

Monitorimi i proceseve të prokurimeve dhe financave është kryer përmes pjesëmarrjes në 

mbledhjet e Komitetit të prokurimeve si dhe verifikimit dhe mbikëqyrjes së shpenzimeve operative 

dhe kapitale krahasuar me linjat buxhetore të aprovuara. Lidhur me të hyrat e AQBK-së, ekziston 

një qasje kualitative në kontrollin/verifikimin dhe mbikëqyrjen e të tyre, sidomos të të hyrave të 

cilat realizohen nga interesi i plasmanëve në depozita me afat me bankat e jashtme dhe në letra me 

vlerë të qeverive të BE-së.  Ndërlidhur me këtë, edhe depozitat e klientëve të AQBK-së 

monitorohen dhe analizohen për së afërmi.   

 

Projekti i Sistemit të Kontabilitetit të Shpenzimeve  
 

Siç është planifikuar, në vitin 2007 është arritur zhvillimi dhe përmirësimi praktik i Sistemit të 

Kontabilitetit të Shpenzimeve në bashkëpunim me inspektorin gjeneral.  Në këtë pikëpamje, 

përmes sistemit të zgjeruar të kontabilitetit të shpenzimeve, shpenzimet pasqyrojnë përdorimin 

aktual të resurseve, kontrolli strikt i shpenzimeve sigurohet, dhe vendimmarrja racionale 

lehtësohet. 

 

Shpenzimet ndahen në katër shtyllat kryesore nën autoritetin e drejtpërdrejtë të drejtorit të 

përgjithshëm, zëvendësdrejtorit të përgjithshëm për mbikëqyrjen e institucioneve financiare, 
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zëvendësdrejtorit të përgjithshëm për operacionet bankare qendrore, dhe inspektorit gjeneral, 

përkatësisht.  Rrjedhimisht, për çdo njësi, departament dhe drejtorat sigurohen shënimet përkatëse 

të shpenzimeve. Sistemi është gjithëpërfshirës dhe në mënyrë të plotë merr parasysh shpenzimet 

direkte dhe indirekte.   

 

Në vijim të implementimit në fazën e fundit të këtij projekti, prioritetet kryesore në zhvillimin e 

sistemit të kontabilitetit të shpenzimeve janë:  

 

• Implementimi i sistemit të kontabilitetit të shpenzimeve përmes sistemit bankar bazë – që pritet 

të realizohet gjatë periudhës së ardhme, dhe  

• Shpërndarja e shpenzimeve direkte dhe indirekte sipas aktiviteteve kryesore – faza 

përfundimtare e projektit.  
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6.3 Zhvillimi i burimeve njerëzore 
 

Zhvillimi i resurseve njerëzore menaxhohet në bazë të dispozitave të Politikës së Trajnimit dhe 

Zhvillimit të Stafit të AQBK-së dhe konform planeve gjithëpërfshirëse afatgjata të trajnimeve.  

Nevojat e trajnimit dhe zhvillimi profesional i stafit vlerësohen vazhdimisht me synimin e 

përgjithshëm për ndërtimin e një organizatë të cilësisë së lartë që është ekonomike si dhe, përmes 

sigurimit të trajnimeve të përshtatshme për çdo nivel të përvojës së punës, efikase.  

 

Përveç trajnimit të strukturuar dhe të mbikëqyrur në vendin e punës, AQBK-ja organizon trajnime 

të brendshme mbi tema të ndryshme për grupe të të punësuarve në pozita të ngjashme.  Për nevoja 

të trajnimeve më të specializuara apo individuale, të punësuarit e AQBK-së marrin pjesë në 

seminare të mbajtura nga institucione të tjera, brenda dhe jashtë Kosovës.  AQBK-ja gjithashtu 

vazhdon të sponsorizojë programet relevante akademike të të punësuarve.  

 

Përveç një numri të ngjarjeve të trajnimeve të brendshme gjatë vitit 2007, më shumë se 42 për qind e 

gjithë stafit të AQBK-së mori pjesë në kurse relevante të organizuara nga institucionet 

ndërkombëtare (FMN – Joint Vienna Institute, Banka Qendrore Evropiane, bankat qendrore të 

Gjermanisë, Francës, Austrisë, Amerikës, Japonisë etj.) dhe institucionet e tjera në Kosovë (Shoqata 

e Bankierëve të Kosovës, Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Çertifikuar të Kosovës etj.).  

Veç kësaj, programi special njëvjeçar i zhvillimit profesional dhe programi special tremujor i 

udhëheqjes ekzekutive, të sponzoruar nga USAID-i janë ndjekur nga stafi menaxherial i AQBK-së. 

Së fundi, disa të punësuar kanë ndjekur studimet universitare të lidhura me punët e tyre me 

mbështetje nga ana e AQBK-së.   

 

Gjatë vitit 2007, mesatarja e punëtorëve të AQBK-së ishte 140, që është për një punëtor më pak në 

krahasim me vitin 2006.  Në aspektin e strukturës demografike, 46 për qind e punëtorëve ishin të 

gjinisë femërore dhe 4 për qind të punëtorëve ishin nga komunitetet minoritare, kurse për sa i 

përket strukturës kualifikuese, 61 për qind e punëtorëve ishin me përgatitje universitare (16 për 

qind e tyre me shkallë të tretë). 
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6.4 Riorganizimi i AQBK-së 
 

Me qëllim të përgjigjes së saktë ndaj operacioneve të ndryshuara dhe të reja dhe duke marrë 

parasysh praktikat më të mira ndërkombëtare, AQBK-ja ka përshtatur strukturën e saj organizative 

në vitin 2007.  Objektivi primar ishte nxitja e mëtejmë e zhvillimeve të AQBK-së duke forcuar 

kapacitetin e saj për ta përmbushur agjendën e saj strategjike përmes një strukture organizative të 

dizajnuar me kujdes dhe të përqendruar në efikasitet. Struktura e re organizative është dizajnuar 

për t’iu përshtatur më mirë aktiviteteve të AQBK-së, dhe është implementuar në mënyra në të cilat 

rrit rezultatet e operacioneve dhe administrimit të saj dhe mirëmban qëndrueshmërinë e saj 

institucionale.  

 

Në veçanti, me qëllim të lehtësimit dhe mbështetjes së proceseve bashkërenduese dhe mbikëqyrëse 

të stafit të saj të lartë menaxherial dhe ngritjes së rezultateve për sa i përket operacioneve bankare 

qendrore dhe mbikëqyrjes së institucioneve financiare, janë riparaqitur pozitat e zyrtarit kryesor të 

operacioneve dhe zyrtarit kryesor të mbikëqyrjes. Veç kësaj, gjatë vitit, brenda sferës së 

operacioneve bankare qendrore, është themeluar një njësi organizative që është përgjegjëse për 

sistemin e RKK-së, dhe njësia organizative përgjegjëse për operacionet e kontabilitetit dhe të 

mbështetjes është inkorporuar në Departamentin e sapo themeluar të planifikimit dhe raportimit 

financiar, i cili është gjithashtu përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare dhe buxhetimin.  

 

Në lidhje me procesin e kosovarizimit të AQBK-së në vitin 2007, duhet përmendur se vetëm një 

person ndërkombëtar vazhdoi të mbante funksion ekzekutiv - drejtori i përgjithshëm, ndërsa dy 

ekspertë të tjerë të jashtëm mbanin pozitat e këshilltarit për mbikëqyrje të institucioneve financiare 

dhe asistentit personal të drejtorit të përgjithshëm.  
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6.5 Bashkëpunimi Rajonal dhe Ndërkombëtar 
 

Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar është një komponent shumë i rëndësishëm i aktiviteteve 

të AQBK-së dhe përpjekjeve intensive të bëra gjatë vitit 2007 për të avancuar dhe shtytur 

marrëdhëniet me bankat e tjera qendrore, autoritetet mbikëqyrëse dhe institucionet ndërkombëtare 

financiare. Në të vërtetë, nga ana e AQBK-së ekziston një gatishmëri e qartë për të promovuar dhe 

pranuar standardet më të mira për sa u përket praktikave ndërkombëtare, për të zbuluar dhe 

implementuar metodologji të reja të punës, për të përfituar nga përvojat në rajon dhe për të 

shkëmbyer pikëpamje dhe informata mbi baza të rregullta.  Ky bashkëpunim gjithashtu mund të 

konkretizohet me asistencën teknike dhe zgjerimin e rrjetit ekzistues të kontakteve.  Rjedhimisht, 

mund të nënvizohen disa shembuj të bashkëpunimit gjatë vitit 2007.  Në mesin e shumë vizitave 

dhe iniciativave, mund të theksohet një vizitë studimi në Autoritetin Mbikëqyrës Financiar të 

Kroacisë, një vizitë punë te inspektori gjeneral i Bankës Kombëtare të Maqedonisë, një vizitë 

studimi tek Departamenti i operacioneve bankare të Bankës Qendrore të Bosnjës dhe Hercegovinës, 

një seminar praktik në Vjenë ,Austri, lidhur me sfidat institucionale përgjatë rrugëtimit drejt 

Bashkimit Evropian, mandej pjesëmarrjet në konferencat vjetore të Bankës së Shqipërisë, të 

Autoritetit të Tregut Financiar të Austrisë, të Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë, të 

Shërbimeve Mbikëqyrëse të Sigurimeve Evropiane të mbajtur në Sofje, Bullgari, etj.  

 

6.5.1. Marrëveshjet Ndërkombëtare  
 

Gjatë vitit 2007, AQBK-ja vazhdoi përpjekjet e saj për nënshkrimin e memorandumeve të 

mirëkuptimit me mbikëqyrësit amë të institucioneve të huaja financiare që veprojnë në Kosovë.  

Duhet përmendur se memorandumet e tilla kërkohen për të qenë në përputhshmëri me acquis 

communautaire të BE-së, që në këtë sferë i mundësojnë AQBK-së dhe mbikëqyrësve të huaj të 

shkëmbejnë informacione të ndjeshme dhe konfidenciale në baza ligjore. Përpjekje të shumta janë 

ndërmarrë në këtë drejtim dhe AQBK-ja pret nënshkrimin e tri memorandumeve të mirëkuptimit 

në të ardhmen e afërt: a) me autoritetet mbikëqyrëse turke ( në pritje të lejes nga qeveria e Turqisë); 

b) me autoritetet mbikëqyrëse austriake (paraprakisht, kërkohet ndryshimi i Rregullores së AQBK-

së lidhur me nenin mbi “fshehtësinë profesionale” – punët janë duke e vazhduar); dhe c) me 

autoritetet mbikëqyrëse gjermane (negociatat janë në fazën e tyre të hershme). Po ashtu, gjatë 

gjysmës së parë të vitit 2007, janë nënshkruar disa memorandume të mirëkuptimit në fushën e 

auditimit të brendshëm, veçanërisht me Bankën Kombëtare të Maqedonisë, Bankën e Shqipërisë, 

dhe Bankën e Sllovenisë.   

 

6.5.2. Anëtarësimet në Shoqatat dhe Organizatat Ndërkombëtare 
 

AQBK-ja ka vazhduar me përpjekjet e saj për të siguruar anëtarësimin në mekanizmat dhe shoqatat 

e ndryshme ndërkombëtare. Për shembull, në shkurt të vitit 2007, AQBK-ja u bë anëtare e plotë e 

Institutit të Auditorëve të Brendshëm me seli në Sh.B.A. 
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Tabela 1. 

Pasqyrë e korporatave financiare  

(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në milion euro) 

1/ TKPTK llogaritë; 

2/Përfshin provizionet e kredive..

Mjetet e huaja neto 642.6 685.1 963.0 1,350.3

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 691.8 748.7 1,035.1 1,425.8

prej të cilave: Depozita 384.0 422.6 660.0 954.1

prej të cilave: Letrat me vlerë krahas aksioneve 236.7 242.4 303.1 311.9

minus: Detyrime ndaj jo-rezidentëve 49.2 63.6 72.1 75.5

Kërkesat e brendshme 202.8 348.7 231.5 124.0

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore 1/ -215.2 -223.5 -472.8 -851.7

Kërkesat ndaj qeverisë qëndrore __ __ __ __

minus: Detyrimet ndaj qeverisë qëndrore 215.2 223.5 472.8 851.7

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 418.0 572.2 704.3 975.7

Kreditë 413.5 565.6 694.3 965.0

Korporatat publike jo - financiare … … … 0.2

Korporatat të tjera jo - financiare 329.8 439.6 548.2 764.2

Sektorë të tjerë rezidentë 83.7 126.0 146.1 200.6

Ekonomi familjare 83.7 126.0 146.1 200.6

Kërkesa të tjera 4.5 6.7 10.0 10.7

Depozita 

Depozita të transferueshme 675.3 834.5 892.9 1,121.9

Korporata të tjera financiare 278.4 318.9 306.9 392.9

prej të cilave: Korp. të tjera jo-financiare 81.3 76.8 96.4 137.8

prej të cilave: Ekonomitë familjare 145.5 155.5 156.2 185.9

Depozita të tjera 396.9 515.6 586.0 729.0

prej të cilave: Korp. të tjera jo-financiare 149.3 181.3 193.3 180.3

prej të cilave: Korp. të tjera jo-financiare 222.5 298.9 359.5 489.2

Rezerva teknike të sigurimit 23.6 30.8 38.0 38.1

Kapitali aksioner dhe të tjera 145.1 165.8 199.2 263.5

Fondet kontribuar nga zotëruesit 91.2 95.3 121.2 171.7

Fitimet e mbajtura 11.3 13.3 27.8 17.1

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta 10.3 14.0 15.6 6.8

Fitimi/humbja e vitit 12.7 17.6 6.3 37.3

Grantet nga donatorët 19.6 25.6 28.3 30.6

Zëra të tjerë (neto) -0.9 -0.3 61.0 50.8

Detyrime të tjera 2/ 37.3 42.3 109.9 127.1

minus: Mjete të tjera 37.9 43.5 54.2 86.2

plus: Përshtatja e konsolidimit -0.2 0.9 5.3 10.0

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Tabela 2. 

Pasqyrë e korporatave depozituese 

(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në milion euro) 

1/ Depozitat me maturitet  fillestar mbi 2 vjet. 

Mjetet e huaja neto 648.5 695.0 974.0 1,371.2

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 687.6 744.3 1,034.2 1,419.8

Depozita 384.0 422.6 660.0 954.0

Letrat me vlerë krahas aksioneve 236.7 242.4 303.1 308.4

minus: Detyrime ndaj jo-rezidentëve 39.2 49.3 60.2 48.6

Kërkesat e brendshme 158.5 290.4 163.8 39.5

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore -215.2 -223.5 -472.8 -851.7

Kërkesat ndaj qeverisë qëndrore __ __ __ __

minus: Det. ndaj qev. qëndrore 215.2 223.5 472.8 851.7

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 373.7 513.9 636.6 891.2

Kreditë 373.7 513.9 636.6 891.2

Korp. publike jo-finaciare __ __ … 0.2

Korp. të tjera jo-finaciare 289.9 387.9 490.5 690.4

Sektorë të tjerë rezidentë 83.7 126.0 146.1 200.6

     Ekonomi familjare 83.7 126.0 146.1 200.6

717.2 867.6 915.4 1,128.4

Depozita të transferueshme 305.2 347.8 338.6 414.3

prej të cilave: Korp. të tjera jo-financiare 81.3 76.8 96.4 137.8

prej të cilave: Ekonomitë familjare 145.5 155.5 156.2 185.9

Depozita të tjera 412.1 519.8 576.8 714.1

prej të cilave: Korp. të tjera jo-financiare 149.3 181.3 193.3 180.3

prej të cilave: Ekonomitë familjare 220.6 279.6 322.4 438.9

Depozita jashtë parasë së gjerë 1/ 4.0 20.0 40.1 52.3

Korporata të tjera jo-financiare 2.1 0.7 3.0 2.0

 Ekonomitë familjare 1.9 19.3 37.1 50.3

Kapitali aksioner dhe të tjera 87.1 94.4 118.7 176.1

Fondet kontribuar nga zotëruesit 67.7 72.4 93.7 140.2

Fitimet e mbajtura 2.7 0.4 11.9 -3.0

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta 5.3 7.2 7.8 5.1

Grantet nga donatorët 0.5 0.8 0.7 …

Fitimi/humbja e vitit 11.0 13.5 4.7 33.8

Zëra të tjerë (neto) -1.3 3.4 63.5 53.8

Detyrime të tjera 28.0 37.9 102.5 120.0

minus: Mjete të tjera 29.1 35.4 44.2 75.2

plus: Përshtatjet e konsolidimit -0.2 0.9 5.3 9.0

2005Përshkrimi

Depozita të përfshira në paranë e gjerë

2004 2006 2007
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Tabela 3. 

Pasqyra e AQBK-së 

(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në milion euro) 

 

 

 

Mjetet e huaja neto 344.5 394.3 639.6 1,052.3

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 349.7 397.4 639.7 1,052.3

Valuta 12.1 24.5 11.1 63.8

Depozita 213.2 213.4 424.9 759.0

Let. me vlerë krahas aksioneve 124.4 159.5 203.6 229.5

minus: Detyrimet ndaj jo-rezidentëve 5.2 3.1 0.1 …

Depozita 5.2 3.1 0.1 …

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore 1/ -215.2 -223.5 -470.8 -847.8

Kërkesat ndaj qeverisë qëndrore __ __ __ __

minus: Det. ndaj qeverisë qëndrore 215.2 223.5 470.8 847.8

Depozita 215.2 223.5 470.8 847.8

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë __ __ __ __

72.9 82.5 94.5 113.6

39.3 68.8 52.0 58.9

Depozita të transferueshme 34.2 64.7 44.0 48.3

Korp. të tjera financiare 17.8 21.6 26.7 16.8

Qeveria lokale 1.9 1.6 0.4 3.2

Fondi i sigurimit shoqëror 3.0 1.7 4.3 5.6

Korp. publike jo-financiare 9.9 37.6 10.5 21.1

Sektorë të tjerë rezidentë 1.7 2.2 2.1 1.6

Depozita të tjera 5.1 4.1 8.0 10.6

Korp. të tjera financiare 5.1 4.1 8.0 10.6

Depozita jashtë parasë së gjerë __ __ __ __

Kapitali aksionar dhe të tjera 18.0 20.4 25.5 33.8

Fondet kontribuar nga zotëruesit 10.0 10.0 10.0 20.0

Fitimet e mbajtura 3.0 3.0 6.4 9.2

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta 4.5 6.6 8.5 4.6

Grantet nga donatorët 0.5 0.8 0.7 …

Zëra të tjerë (neto) -0.9 -0.9 -3.2 -1.8

Detyrime të tjera 2/ 0.1 0.5 0.2 6.0

minus: Mjete të tjera 1.0 1.4 3.4 7.8

2005 2006 2007Përshkrimi

Detyrimet ndaj KTD-ve

Dep. të përfshira në paranë e gjerë

2004
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Tabela 4. 

Pasqyrë e korporatave të tjera depozituese 

(Të dhëna kumulative, fundi i periudhës, në milion euro) 

1/ KPST accounts; 

2/ Includes loan provisioning. 

Mjetet e huaja neto 304.0 300.7 334.4 318.9

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 338.0 346.9 394.5 367.5

Depozita 170.8 209.2 235.1 195.0

Letrat me vlerë krahas aksioneve 112.3 82.9 99.4 78.9

minus: Detyrimet ndaj jo-rezidentëve 34.0 46.2 60.1 48.6

Depozita 12.7 18.4 21.4 17.9

Kreditë 21.3 27.9 38.7 30.7

Kërkesat ndaj CBAK-s 73.2 81.6 88.8 107.5

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore  1/ __ 0.0 -2.1 -3.9

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 373.7 513.9 636.6 891.2

Kreditë 373.7 513.9 636.6 891.2

Korp. publike jo-financiare __ __ 48.8 0.2

Korp. të tjera jo-financiare 289.9 387.9 490.5 690.4

Sektorë të tjerë rezidentë 83.7 126.0 146.1 200.6

Ekonimi familjare 83.7 126.0 146.1 200.6

Depozitat përfshirë në paranë e gjerë 677.9 798.8 863.4 1,069.6

Depozita të transferueshme 270.9 283.0 294.5 366.0

Korp. të tjera jo-financiare 81.3 76.8 96.4 137.8

Ekonomi familjare 145.5 155.5 156.2 185.9

Depozita të tjera 407.0 515.7 568.8 703.6

Depozitat jashtë parasë së gjerë 4.0 20.0 40.1 52.3

Korporata të tjera jo-financiare 2.1 0.7 3.0 2.0

Ekonomi familjare 1.9 19.3 37.1 50.3

Kapitali aksioner dhe të tjera 69.1 74.0 93.2 142.3

Fondet kontribuar nga zotëruesit 57.7 62.4 83.7 120.2

Fitimet e mbajtura -0.3 -2.6 5.5 -12.2

Rez. e përgjithshme dhe të veçanta 0.8 0.6 -0.7 0.5

Fitimi/humbja e vitit 11.0 13.5 4.7 33.8

Zëra të tjerë (neto) -0.1 3.4 61.0 49.5

Detyrime të tjera  2/ 27.9 37.3 102.3 114.0

minus: Mjete të tjera 28.1 33.9 40.8 67.4

plus: Përshtatja e konsolidimit 0.1 … -0.4 3.0

2005 2006 2007Përshkrimi 2004
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Tabela 5. 

Pasqyrë e korporatave të tjera financiare  

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

 

 

Mjetet e huaja neto -5.9 -9.9 -10.9 -20.9

Kërkesat ndaj jo-rezidentëve 4.2 4.4 0.9 6.0

Valuta 0.9 1.0 0.9 2.4

Depozitat __ __ __ __

Letrat me vlerë krahas aksioneve __ __ __ 3.6

minus : Detyrime ndaj jo-rezidentëve 10.1 14.3 11.9 26.9

Kreditë 10.1 14.3 11.9 26.9

Kërkesat ndaj korporatave depozituese 45.9 53.1 62.6 57.9

CBAK 22.9 25.7 34.7 27.3

Depozita të transferueshme 17.8 21.6 26.7 16.8

Depozita të tjera 5.1 4.1 8.0 10.6

Korporata të tjera depozituese 23.0 27.4 28.0 30.6

Depozita të transferueshme 9.0 7.2 4.9 4.3

Depozita të tjera 14.0 20.2 23.0 26.2

Kërkesat neto ndaj qeverisë qëndrore __ __ __ __

Kërkesat ndaj sektorëve të tjerë 44.3 58.4 67.7 84.5

Kreditë 39.9 51.7 57.7 73.8

Korporata të tjera jo-financiare 39.9 51.7 57.7 73.8

Kërkesa të tjera 4.5 6.7 10.0 10.7

Depozitat __ __ __ __

Kreditë … … … …

Rezervat teknike të sigurimit 23.6 30.8 38.0 38.1

Kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit të jetës __ __ __ __

Kapitali neto i ekonomive familjare në fondet pensionale 5.8 8.7 10.5 8.2

Para-pagimi i premiumeve dhe rezervat kundrejt kërkesave kumulative 17.9 22.1 27.5 29.9

Kapitali aksioner dhe të tjera 58.0 71.4 80.5 87.4

Fondet kontribuar nga zotëruesit 23.5 22.9 27.5 31.5

Fitimet e mbajtura 8.6 12.9 15.8 20.1

Rezervat e përgjithshme dhe të veçanta 5.0 6.7 7.9 1.7

Fitimit/Humbja e vitit 1.7 4.0 1.6 3.5

Grantet nga donatorët 19.1 24.8 27.7 30.6

Zëra të tjerë (neto) 0.5 -3.7 -2.5 -3.9

Detyrime të tjera 9.3 4.4 7.4 7.0

minus: Mjete të tjera 8.9 8.1 10.0 11.0

plus: Përshtatja e konsolidimit … … … …

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Tabela 6. 

Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese 

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

1/ With nonresidents. 

Paratë e gatshme dhe bilancet e AQBK 116.5 131.7 141.1 189.0

Bilanci me bankat komerciale 186.0 221.9 243.3 207.2

Në valutën Euro 169.2 201.0 218.8 172.4

Letrat me vlerë 112.3 82.9 99.4 78.9

Në valutën Euro 112.3 82.9 99.4 78.9

Kreditë bruto dhe të ngjashme 373.7 513.9 636.6 891.2

Në valutën Euro 373.7 513.9 636.6 891.2

Korp. publike jo-financiare … … 0.0 0.2

Korporata të tjera jo-financiare 289.9 387.9 490.5 690.4

Ekonomi familjare 83.7 126.0 146.1 200.6

Mjete fikse 15.9 16.9 23.0 26.5

Mjete të tjera 12.2 17.0 17.9 40.9

MJETE GJITHSEJ 816.5 984.4 1,161.2 1,433.7

Bilanci me bankat komerciale 14.3 23.0 30.3 25.8

Detyrimet ndaj klientëve 695.9 843.0 928.4 1,144.6

Depozitat 694.5 836.7 924.3 1,141.9

Depozita të transferueshme 281.0 296.6 308.9 379.6

Qeveria qëndrore … 0.0 1.1 1.5

Qeveria lokale 1.3 2.9 5.0 0.2

Korp. të tjera financiare 9.0 7.2 4.9 4.7

Korp. publike jo-financiare 24.7 30.0 24.3 27.2

Korp. të tjera jo-financiare 81.3 76.8 96.4 137.8

Ekonomi familjare 145.5 155.5 156.2 185.9

OJSHEF 9.1 10.7 7.8 10.3

Jo-rezidentët 10.1 13.5 13.3 12.1

Depozita të tjera 413.5 540.1 615.4 762.3

Qeveria qëndrore __ 0.0 1.0 2.4

Qeveria lokale __ __ __ …

Korp. të tjera financiare 14.0 20.2 23.0 26.9

Korp. publike jo-financiare 149.3 181.3 193.3 180.3

Korp. të tjera jo-financiare 24.4 33.7 27.6 56.2

Ekonomi familjare 222.5 298.9 359.5 489.2

OJSHEF 0.7 1.6 5.5 3.3

Jo-rezidentët 2.6 4.3 5.4 4.0

Huamarrje të tjera 1.4 6.4 4.2 2.7

Detyrime të tjera 27.9 37.3 102.3 114.0

Borxhi i ndërvarur 9.3 7.0 7.0 7.0

Burimet vetjake 69.1 74.0 93.2 142.3

Në valutën Euro 69.1 74.0 93.2 142.3

Kapitali aksioner 57.7 62.4 83.7 120.2

Rezervat e pasigurisë 0.6 0.6 -0.7 0.5

Fitimi/humbja e vitit 11.0 13.5 4.7 33.8

Fitimi/humbja e mbajtur -0.3 -2.6 5.5 -12.2

DETYRIME GJITHSEJ 816.5 984.4 1,161.2 1,433.7

2004 2005 2006 2007Përshkrimi
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Tabela 7. 

Euro depozitat në KTD, sipas maturitetit  fillestar 

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

Qeveria 1.3 2.9 7.0 4.2

Depozita të transferueshme 1.3 2.9 6.0 1.7

Depozita të tjera … … 1.0 2.4

Korporatat financiare 34.0 34.0 34.0 34.0

Korporata të tjera depozituese 3.7 8.1 0.1 3.0

Depozita të transferueshme 2.2 1.1 0.1 …

Depozita të tjera 1.5 7.0 … 2.9

Ndërmjetësues të tjerë financiarë 3.5 5.8 2.4 2.8

Depozita të transferueshme 2.5 3.7 1.9 1.6

Depozita të tjera 1.0 2.1 0.5 1.2

Kompanitë e sigurimeve 15.5 18.8 24.7 26.7

Depozita të transferueshme 5.3 3.5 2.4 2.1

Depozita të tjera 10.3 15.3 22.3 24.6

Fondet pensionale . . 0.4 0.4

Depozita të transferueshme . . 0.4 0.4

Ndihmësit financiarë 2.9 2.8 0.5 1.1

Depozita të transferueshme 0.2 0.0 0.2 0.4

Depozita të tjera 2.8 2.8 0.3 0.7

Korporatat jo-financiare 275.3 319.0 337.8 393.4

Korporatat publike jo-financiare 173.5 211.3 217.4 206.0

Depozita të transferueshme 24.2 29.9 24.0 25.7

Depozita të tjera 149.3 181.3 193.3 180.3

deri në 1 muaj 34.0 23.9 19.9 105.6

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 0.0 12.8 19.4 21.4

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 115.3 119.5 114.3 36.6

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite … 25.3 39.7 16.7

Korporatat e tjera jo-financiare 101.8 107.7 120.5 187.4

Depozita të transferueshme 78.2 74.4 93.6 132.6

Depozita të tjera 23.6 33.4 26.9 54.7

deri në 1 muaj 9.0 6.3 6.2 18.9

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 6.0 8.3 6.8 13.2

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 6.3 13.0 9.1 16.9

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 0.2 5.1 1.7 3.7

mbi 2 vite 2.1 0.7 3.0 2.0

Sektorë të tjerë të brendshëm 360.3 440.7 499.2 644.4

Ekonomitë familjare 350.7 428.7 486.1 631.0

Depozita të transferueshme 136.9 144.7 143.8 169.8

Depozita të tjera 213.8 284.0 342.3 461.2

deri në 1 muaj 63.8 87.2 111.2 156.3

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 42.2 41.7 39.6 38.5

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 91.8 109.3 127.9 141.5

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 14.2 26.5 26.5 74.6

mbi 2 vite 1.9 19.3 37.1 50.3

OJSHEF 9.6 12.0 13.1 13.4

Depozita të transferueshme 8.9 10.4 7.6 10.1

Depozita të tjera 0.7 1.6 5.5 3.3

Jo-rezidentët 12.3 17.3 18.2 15.6

GJITHSEJ 674.9 815.3 890.4 1,092

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Tabela 8. 

Jo – Euro depozitat në  KTD, sipas maturitetit fillestar 

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

Qeveria __ __ __ __

Korporatat financiare 1.1 … … 0.5

Ndërmjetësues të tjerë financiarë … … … 0.1

Depozita të transferueshme … … … 0.1

Depozita të tjera … … … …

Kompanitë e sigurimeve 1.1 … … 0.4

Depozita të transferueshme 1.1 … … …

Depozita të tjera __ __ __ 0.4

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit __ __ __ 0.4

Korporatat jo-financiare 4.4 2.8 3.7 8.1

Korporatat publike jo-financiare 0.5 … 0.3 1.5

Depozita të transferueshme 0.5 … 0.3 1.5

Korporatat e tjera jo-financiare 4.0 2.8 3.5 6.6

Depozita të transferueshme 3.1 2.4 2.7 5.1

Depozita të tjera 0.8 0.4 0.7 1.5

deri në 1 muaj 0.3 … 0.3 0.3

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 0.2 0.1 0.2 0.2

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 0.3 0.2 0.2 0.8

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite __ __ 0.1 0.2

Sektorë të tjerë të brendshëm 17.5 26.0 29.8 44.3

Ekonomitë familjare 17.3 25.7 29.6 44.1

Depozita të transferueshme 8.7 10.8 12.4 16.1

Depozita të tjera 8.7 14.9 17.2 28.0

deri në 1 muaj 2.8 3.9 6.8 12.4

mbi 1 muaj dhe deri në 3 muaj 2.2 2.5 1.8 1.8

mbi 3 muaj dhe deri në 1 vit 3.0 8.0 8.5 11.1

mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 0.7 0.5 0.1 2.7

mbi 2 vite … … … …

OJSHEF 0.1 0.3 0.2 0.1

Depozita të transferueshme 0.1 0.3 0.2 0.1

Jo-rezidentët 0.3 0.5 0.5 0.4

GJITHSEJ 23.4 29.4 34.3 53.3

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Tabela  9. 

Kreditë e KTD-ve, sipas maturitetit fillestar 

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

Qeveria __ __ __ __

Korporatat financiare __ __ __ __

Korporatat jo-financiare 289.9 387.9 490.5 690.6

Korporatat publike jo-financiare … … … 0.2

Mbi 2 vite … … … 0.2

Korporatat e tjera jo-financiare 289.9 387.9 490.5 690.4

Deri në 1 vit 111.5 117.9 128.7 173.2

Mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 111.3 125.2 127.7 122.6

Mbi 2 vite 67.2 144.7 234.1 394.6

Sektorë të tjerë të brendshëm 83.7 126.0 146.1 200.6

Ekonomitë familjare 83.7 126.0 146.1 200.6

Deri në 1 vit 15.9 19.5 19.7 24.5

Mbi 1 vit dhe deri në 2 vite 15.2 21.0 24.7 29.2

Mbi 2 vite 52.6 85.4 101.7 146.9

GJITHSEJ 373.7 513.9 636.6 891.2

2007Përshkrimi 2004 2005 2006

 

 

 

 



 

 

AQBK 

 

AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 138 

Raport Vjetor 2007 

Tabela 10. 

Kreditë e KTD-ve, sipas  industrisë 

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

 

 

Bujqësia 7.9 12.5 16.4 27.2

Deri në 1 vit 3.9 4.1 3.4 4.1

Mbi 1 vit 4.1 8.4 13.0 23.1

Industria, energjia dhe ndërtimi 47.8 74.2 97.7 131.9

Miniera 0.0 0.5 0.5 0.5

Deri në 1 vit … 0.5 0.5 0.5

Industria 35.6 48.1 61.9 80.9

Deri në 1 vit 16.1 11.6 12.2 14.6

Mbi 1 vit 19.5 36.6 49.7 66.2

Industria përpunuese (Ushqimi, Tekstili, etj.) 29.8 44.0 54.9 66.0

Deri në 1 vit 12.6 10.4 10.7 10.7

Mbi 1 vit 17.1 33.6 44.2 55.3

Industria përpunuese (Vaji, Kimikatet, etj.) 5.7 3.5 6.3 13.7

Deri në 1 vit 3.4 0.9 1.1 3.6

Mbi 1 vit 2.3 2.6 5.1 10.1

Energjia elektrike, gazi dhe uji 0.1 0.6 0.7 1.1

Deri në 1 vit 0.0 0.2 0.3 0.4

Mbi 1 vit 64.0 0.4 0.4 0.8

Ndërtimi 12.2 25.6 35.3 50.6

Deri në 1 vit 6.4 12.5 15.3 16.0

Mbi 1 vit 5.8 13.1 20.0 34.6

Shërbimet 234.2 301.1 376.4 531.5

Tregtia 197.2 249.7 307.3 404.0

Deri në 1 vit 78.5 81.1 92.4 110.0

Mbi 1 vit 118.7 168.6 215.0 294.0

Tregtia e shitjes me shumicë dhe me pakicë 172.8 209.6 259.5 336.4

Deri në 1 vit 66.3 64.0 74.5 88.7

Mbi 1 vit 106.5 145.5 185.0 247.7

Hotelet dhe restorantet 18.9 28.0 29.5 43.9

Deri në 1 vit 9.4 12.2 10.5 14.5

Mbi 1 vit 9.6 15.8 19.0 29.4

Tregti të tjera 5.4 12.1 18.3 23.7

Deri në 1 vit 2.8 4.8 7.4 6.8

Mbi 1 vit 2.6 7.3 11.0 16.9

Shërbimet financiare 3.2 2.7 1.1 1.5

Deri në 1 vit 0.1 0.1 0.2 0.3

Mbi 1 vit 3.1 2.6 0.9 1.2

Shërbimet e tjera 33.8 48.7 68.0 126.0

Deri në 1 vit 10.9 11.2 28.1 40.2

Mbi 1 vit 22.9 37.5 39.9 85.8

GJITHSEJ 289.9 387.9 490.5 691.5

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Tabela 11. 

Normat efektive të kamatës të KTD-ve 

Normat në depozita 2.75 3.12 3.11 4.00

Korporatat jo - financiare 3.10 3.26 3.29 4.23

Ekonomitë familjare 2.43 2.89 2.95 3.31

Normat në kredi 15.72 14.47 14.70 14.06

Korporatat jo - financiare 16.04 14.87 14.97 14.20

Ekonomitë familjare 12.53 11.51 12.48 13.41

DEPOZITAT

Korporatat jo - financiare

Depozitat e transferueshme (vlerat  kumulative) 0.10 0.26 0.39 0.49

Depozita të tjera 1/

Më pak se 250.000 EURO

Deri në 1 muaj 1.79 2.07 2.06 2.68

Mbi 1 muaj deri në 3 muaj 2.30 2.37 2.85 2.93

Mbi 3 muaj dhe deri në 1 vite 3.02 3.40 4.32 4.35

E barabartë ose më shumë se 250.000 EURO

Mbi 3 muaj dhe deri në 1 vite * 3.52 3.85 *

Depozitat e kursimeve(vlerat kumulative) 1.99 1.71 1.53 2.46

Ekonomitë familjare

Depozitat e transferueshme (vlerat  kumulative) 0.04 0.04 0.03 0.02

Depozita të tjera 1/

Deri në 1 muaj 1.65 1.85 1.93 2.55

Mbi 1 muaj deri në 3 muaj 2.06 2.24 2.35 2.75

Mbi 3 muaj dhe deri në 1 vite 2.91 3.33 3.44 3.60

Mbi 1 vite dhe deri në 2 vite 3.80 3.87 4.16 4.72

Mbi 2 vite * 4.04 4.51 5.27

Depozitat e kursimeve (vlerat  kumulative) 1.63 1.74 1.65 2.35

KREDITË

Korporatat jo - financiare

Kreditë e biznesit të investimeve

Deri në 1 muaj 15.16 17.34 * 13.49

Mbi 1 muaj deri në 3 muaj 14.51 14.01 15.08 *

Kredi të tjera biznesit

Deri në 1 muaj 14.12 14.41 15.17 15.70

Mbi 1 muaj deri në 3 muaj 15.06 13.71 14.59 *

Mbi 3 muaj dhe deri në 1 vite 16.27 16.31 12.93 14.53

Mbi 1 vite 15.32 14.38 15.18 14.64

Linja e kreditit / mbitërheqje (vlerat  kumulative) 15.06 15.11 15.72 15.09

Ekonomitë familjare

Kreditë konsumuese 12.53 11.51 12.36 13.72

2005 2006 2007Përshkrimi 2004
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Tabela 12. 

Pasqyra e të ardhurave të KTD-ve 

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

TË ARDHURAT

Të ardhurat nga interesi 54.0 74.6 88.8 117.8

Kreditë 48.1 68.0 79.4 103.0

Plasmanet me bankat 2.5 4.0 6.6 11.1

Letrat me vlerë 3.4 2.7 2.8 3.6

Të tjerat . . . 0.1

Të ardhurat nga jo-interesi 19.4 19.7 25.2 39.6

Tarifat dhe komisionet 17.5 17.4 22.5 24.1

Të ardhura të tjera operative 1.9 2.3 2.7 15.5

TË ARDHURA GJITHSEJ 73.4 94.3 114.0 157.4

SHPENZIMET

Shpenzimet e interesit 10.0 15.4 19.9 25.9

Depozita 9.2 13.9 17.5 23.1

Huamarrje 0.7 1.5 2.4 2.8

Të tjerat . . . .

Shpenzimet e jo-interesit 11.1 13.4 13.7 20.1

Tarifat dhe komisionet . . . 2.1

Provizionet për humbjet e kredive 11.1 13.4 13.7 18.1

Shp. të përgjithshme dhe admin. 1/ 37.8 49.2 54.8 69.1

SHPENZIME GJITHSEJ 58.9 78.0 88.5 115.1

TË ARDHURAT NETO

Të ardhurat nga interesi 14.6 16.3 25.5 42.3

Fitmi (humbja) nga asetet e tregtueshme 0.5 0.6 1.0 -0.3

Zërat e jashtëzakonshëm, rregullimet . . . -0.2

 Të ardhurat neto nga akt. ban. përpara tat. 15.1 16.9 26.6 41.9

Provizioni për taksat 2.1 3.4 6.4 8.0

Fitmi / humbja neto për periudhën 13.0 13.5 20.2 33.8

minus: dividenti i paguar … … … …

Fitimi i mbajtur 13.0 13.5 20.2 33.8

2005 2006 2007Përshkrimi 2004
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Tabela 13. 

Përmbledhje e bilancit të pagesave  

( në milion euro) 

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007

1. LLOGARIA RRJEDHËSE E BP -317.3 -380.4 -389.1 -535.6

A. Mallërat dhe shërbimet -980.3 -1,079.6 -1,155.9 -1,377.4

1. Mallrat -970.8 -1,044.0 -1,141.2 -1,359.6

2. Shërbimet -9.5 -35.6 -14.7 -17.7

2.1. Transporti -48.2 -49.2 -49.6 -58.1

2.2. Udhëtime -24.4 -29.9 -33.3 -39.1

2.3. Komunikacioni 11.7 7.1 28.3 41.3

2.4. Ndërtimi -0.9 -8.7 -5.3 -13.3

2.5. Sigurimi -7.3 -7.0 -6.2 -6.7

2.6. Financiare -0.1 -0.2 -0.4 -0.4

2.7. Kompjuterike dhe informatike -3.5 -4.8 -4.4 -2.9

2.8. E së drejtës së pronarit licesimit -0.2 0.0 -0.2 -0.2

2.9. Shërbime të tjera -4.7 -8.7 -5.8 -1.0

2.10. Personale, kulturore dhe të rekreacionit 0.0 0.0 0.0 0.0

2.11. Qeveritare 68.1 65.9 62.2 62.6

B. Të ardhura 17.4 24.3 29.0 50.0

1. Pagesat e punëtorëve 15.0 18.0 15.7 15.6

2. Të ardhurat nga investimet 2.4 6.2 13.3 34.4

2.1 Investimet direkte -12.3 -16.8 -24.8 -42.9

2.2 Investime të portofolit 5.3 16.3 23.8 43.3

2.3 Investimet tjera (përfshirë fitimin nga mjetet rezervë) 9.4 6.8 14.3 34.0

C. Transfertat rrjedhës 645.6 674.9 737.7 791.7

1. Qeveria e përgjithshme 431.7 395.2 388.9 388.5

1.1 Asistencë Teknike ,pa përfshirë UNMIK-un 169.1 138.0 185.0 180.3

1.2 Asistencë Teknike - UNMIK-u 262.6 257.2 203.9 208.2

2. Sektorët e tjerë 213.9 279.7 348.8 403.2

2.1 Dërgesat nga ish-rezidentët (remittances) 162.9 227.5 293.4 348.3

        2.1.1. Dërgesat nga ish-rezidentët Kosovarë 357.0 418.0 467.1 521.7

        2.1.2. Dërgesat nga rezidentët me origjinë të huaj -147.3 -136.1 -100.7 -102.3

2.2 Transferta të tjerë 51.1 52.2 55.4 54.9

0.0 0.0 0.0 0.0

2. LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE 140.6 96.8 21.5 112.8

A. Llogaria kapitale 2.4 2.0 3.2 2.6

1. Transfertat kapital 2.4 2.0 3.2 2.6

2. Blerja/shitja e mjeteteve jo-prodhuese, jo-financiare 0.0 0.0 0.0 0.0

B. Llogaria financiare 138.2 94.8 18.3 110.2

1. Investimet direkte 18.6 80.0 245.7 418.1

Në Kosovë 18.6 80.0 245.7 418.1

1.1. Kapital aksionar 9.6 63.2 207.4 303.7

1.2. Fitim i riinvestuar 9.1 16.8 24.8 42.9

1.3. Kapitale tjera 0.0 0.0 13.5 71.6

2. Investime portofoli -162.2 -67.8 -127.7 -68.7

Mjete -162.2 -67.8 -127.7 -68.7

2.1. Kapital në letra me vlerë 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2. Letra me vlerë të borgjit -162.2 -67.8 -127.7 -68.7

4. Investime të tjera 283.6 110.6 -104.6 -174.3

Mjete 227.9 44.6 -175.6 -248.1

4.1 Kredi tregtare 14.2 12.2 5.2 5.0

4.2 Kredi -11.7 6.9 0.4 9.4

4.3 Monedha dhe depozita 225.3 25.5 -181.1 -262.4

4.4 Mjete të tjera 0.0 0.0 0.0 0.0

Detyrime 55.8 66.0 71.0 73.8

4.1 Kredi tregtare 49.2 51.9 62.8 81.1

4.2 Kredi 9.0 10.8 8.5 -3.5

4.3 Monedha dhe depozita -2.4 3.4 -0.2 -3.9

4.4 Detyrime të tjera 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Mjetet e rezervës -1.8 -28.0 4.9 -64.9

5.4. Valuta të huaja -1.8 -28.0 4.9 -64.9

GABIME DHE HARRESA NETO 176.7 283.6 367.6 422.8
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Tabela 14. 

Llogaria rrjedhëse 

(në milion euro) 

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007

Kredi

Eksporti në mallra dhe shërbime

Eksporti i mallrave 56.9 56.3 110.8 146.6

Eksporti i shërbimeve 155.4 157.4 174.0 191.7

Gjithsejt eksporti i mallrave dhe shërbimeve 212.3 213.7 284.8 338.3

Të ardhurat

Pagesat e punëtorëve 26.9 27.0 26.6 26.6

Të ardhurat nga investimet 15.4 24.5 40.5 80.1

Gjithsejt të ardhurat 42.3 51.5 67.1 106.6

Transfertat rrjedhës

Qeveria e përgjithshme 431.7 395.2 388.9 388.5

Sektorët e tjerë 426.7 489.3 538.3 592.7

Gjithsejt transfertat rrjedhës 858.4 884.5 927.2 981.2

Gjithsejt 1,113.0 1,149.7 1,279.1 1,426.1

Debi

Importi në mallra dhe shërbime

Importi i mallrave -1,027.7 -1,100.3 -1,251.9 -1,506.2

Importi i shërbimeve -164.9 -193.0 -188.7 -209.4

Gjithsejt importi i mallrave dhe shërbimeve -1,192.6 -1,293.3 -1,440.6 -1,715.7

Të ardhurat

Pagesat e punëtorëve -11.9 -8.9 -10.9 -11.0

Të ardhurat nga investimet -13.0 -18.3 -27.2 -45.7

Gjithsejt të ardhurat -24.9 -27.3 -38.1 -56.6

Transfertat rrjedhës

Qeveria e përgjithshme 0.0 0.0 0.0 0.0

Sektorët e tjerë -212.8 -209.6 -189.5 -189.5

Gjithsejt transfertat rrjedhës -212.8 -209.6 -189.5 -189.5

Gjithsejt -1,430.3 -1,530.1 -1,668.3 -1,961.7

Balanci

Bilanci në mallra dhe shërbime

Bilanci në mallra -970.8 -1,044.0 -1,141.2 -1,359.6

Bilanci në shërbime -9.5 -35.6 -14.7 -17.7

Gjithsejt bilanci në mallra dhe shërbime -980.3 -1,079.6 -1,155.9 -1,377.4

Të ardhurat

Pagesat e punëtorëve 15.0 18.0 15.7 15.6

Të ardhurat nga investimet 2.4 6.2 13.3 34.4

Gjithsejt të ardhurat 17.4 24.3 29.0 50.0

Transfertat rrjedhës

Qeveria e përgjithshme 431.7 395.2 388.9 388.5

Sektorët e tjerë 213.9 279.7 348.8 403.2

Gjithsejt transfertat rrjedhës 645.6 674.9 737.7 791.7

Gjithsejt (Bilanci i llogaris rrjedhëse të BP) -317.3 -380.4 -389.1 -535.6
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Tabela 15. 

Llogaria kapitale  

(në milion euro) 
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Tabela 16. 

Llogaria financiare (sipas komponentëve)  

(në milion euro) 

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007

0

Investimet e Kosovës jshtë (Mjetet e Kosovës = neto në debi)¹  

Investimet e huaja direkte

Kapital aksionar n/a n/a -4.3 -4.3

Fitim i riinvestuar n/a n/a n/a n/a

Transaksionet në kapitale tjera n/a n/a n/a n/a

 Gjithsej investimet direkte jashtë 0.0 0.0 -4.3 -4.3

 Portofolio e investimeve jashtë ² 

Letra me vlerë të borgjit -162.2 -67.8 -127.7 -68.7

 Gjithsej portofolio e investimeve jashtë -162.2 -67.8 -127.7 -67.7

 Investimet tjera jshtë (Mjetet e Kosovës =  neto në debi)³  

Kredit tregtare 14.2 12.2 5.2 5.0

Huamarrje -11.7 6.9 0.4 9.4

Monedha dhe depozita 225.3 25.5 -181.1 -262.4

Mjete tjera 0.0 0.0 0.0 1.0

Gjithsejt investimet tjera jashtë 227.9 44.6 -175.6 -247.1

Mjetet e rezervës

Valuta të huaja -1.8 -28.0 4.9 -64.9

Gjithsejt mjetet e rezervës -1.8 -28.0 4.9 -64.9

Total 63.8 -51.2 -302.7 -383.9

Investimet në Kosovë (Detyrimet e Kosovës  = neto në kredi)  

 Investimet direnke në Kosovë

Kapital aksionar 9.6 63.2 211.7 234.4

Fitim i riinvestuar 9.1 16.8 24.8 42.9

Transaksionet në kapitale tjera 0.0 0.0 13.5 71.6

 Gjithsejt investimet direkte në Kosovë 18.6 80.0 250.0 348.8

 Portofolio e investimeve në Kosovë

 Gjithsejt portofolio e investimeve jashtë 0.0 0.0 0.0 0.0

 Investime të tjera në Kosovë (Detyrimet e Kosovës = neto në kredi)  

Huamarrje 49.2 51.9 62.8 65.5

Huamarrje 9.0 10.8 8.5 -3.5

Monedha dhe depozita -2.4 3.4 -0.2 -3.9

Gjithsejt investimet tjera në Kosovë 55.8 66.0 71.0 59.2

Gjithsejt 74.4 146.0 321.0 408.0

 Transaksionet neto (neto në kredi minus neto në debi)  

Investimet direkte

Kapital aksionar 9.6 63.2 207.4 230.1

Fitim i riinvestuar 9.1 16.8 24.8 42.9

Transaksionet në kapitale tjera 0.0 0.0 13.5 71.6

 Gjithsejt investimet direkte neto 18.6 80.0 245.7 344.5

 Portofolio e investimeve

Letra me vlerë të borgjit -162.2 -67.8 -127.7 -68.7

 Gjithsejt neto e investimeve në portofolio -162.2 -67.8 -127.7 -68.7

 Investime të tjera

Kredi tregtare 63.4 64.1 68.0 70.6

Huamarrje -2.7 17.7 8.8 5.9

Monedha dhe depozita 222.9 28.9 -181.4 -266.3

Mjetet/detyrimet tjera 0.0 0.0 0.0 2.0

 Gjithsejt neto investimet tjera 283.6 110.6 -104.6 -187.9

Mjetet e rezervës

Valuta të huaja -1.8 -28.0 4.9 -64.9

Gjithsejt mjetet e rezervës -1.8 -28.0 4.9 -64.9

Gjithsejt 138.2 94.8 18.3 23.0
 

¹ / Rritja në mjete dhe zvogëlimi në detyrime janë regjistruar me shenjën minus, derisa zvogëlimi në mjete dhe rritja në detyrime janë registruar me shenjën plus.                 

² / Në anën e mjeteve financiare në formë të investimeve portofoli janë përfshirë "transaksionet e rezidentëve në letra me vlerë të emetuara nga jorezidentët", derisa në 

anën e detyrimeve regjistrohet e kundërta. 

³ / Meqë Kosovë përdor valutën e huaj EURO si valutë të veten zyrtare, kjo valutë është trajtuar si aset i huaj dhe në këtë kontekst "Paraja e mbajtur në AQBK" është 

konsideruar si investim (aset i huaj) në Kosovë. E njëjta metodologji është përdorur edhe për KTF.
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Tabela 17. 

Llogaria financiare (sipas sektorëve)  

(në milion euro) 

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007

Investimet jashtë

Autoriteti Monetar (AQBK-ja) 104.3 -47.7 -242.3 -412.6

Korporata të tjera financiare -65.5 -9.0 -47.5 26.9

Qeveria e përgjithshme -0.7 3.5 1.0 0.0

Sektorët e tjerë 25.7 2.0 -13.9 -50.3

Gjithsejt 63.8 -51.2 -302.7 -435.9

Investimet në Kosovë

Autoriteti Monetar (AQBK-ja) 4.9 -2.1 -3.0 -0.1

Korporata të tjera financiare 17.1 29.1 57.1 42.9

Qeveria e përgjithshme 0.0 0.0 0.0 1.0

Sektorët e tjerë 52.4 119.0 266.9 364.2

Gjithsejt 74.4 146.0 321.0 408.0

Gjithsejt investimet

Autoriteti Monetar (AQBK-ja) 109.2 -49.8 -245.3 -412.7

Korporata të tjera financiare -48.4 20.1 9.6 69.8

Qeveria e përgjithshme -0.7 3.5 1.0 1.0

Sektorët e tjerë 78.1 121.0 253.0 313.9

Gjithsejt 138.2 94.8 18.3 -28.0
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Tabela 18. 

Eksportet, sipas grupit të mallrave 

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

Gjithsej 56.5 56.3 110.8 146.6

I Kafshët e gjalla dhe prodhimet blegtorale … 0.5 0.3 0.6

II Perimet 2.6 2.9 5.1 8.4

III Yndyrnat dhe vajrat ushqimore nga kafshët ose perimet … … 0.1 …

IV Artikuj ushqimorë të përgatitur, pije dhe duhan 3.8 4.6 6.2 7.5

V Produktet minerale 2.4 3.2 18.8 22.6

VI Produktet e industrisë kimike ose të industrive të ngjashme 1.0 1.2 1.2 0.8

VII Plastika, goma dhe artikuj prej tyre 3.7 1.0 3.2 6.0

VIII Gëzofë, lëkurë dhe artikuj prej tyre 5.9 6.1 7.2 4.9

IX Druri dhe artikuj prej tyre 0.4 0.4 0.8 1.5

X Materiale celulozë, letër dhe artikuj prej tyre 0.4 0.4 0.7 0.9

XI Tekstilet dhe artikujt e tekstileve 1.4 0.6 0.7 1.3

XII Këpucët 0.1 0.1 0.1 0.1

XIII Artikujt prej guri, allçi, qeramikë dhe xham 1.8 0.4 0.7 1.0

XIV Perlat, gurët e çmuar, metalet, bizhuteritë, etj 0.1 0.2 0.2 0.1

XV Metalet bazë dhe artikujt e metaleve bazë 19.7 24.8 53.1 67.0

XVI Makineritë, veglat, pajisjet elektrike, etj 9.2 6.5 7.7 19.2

XVII Mjetet e transportit 2.0 2.3 1.4 1.5

XVIII Instrumentet optike, mjekësore dhe muzikore 1.1 0.4 0.3 0.4

XIX Armët dhe municionet … … 2.5 …

XX Artikujt të ndryshëm të prodhuar 0.7 0.4 0.6 2.5

XXI Të tjera 0.1 0.3 … 0.1

Burimi: Doganat dhe Enti Statistikor i Kosovës. Të dhënat për vitin 2003 dhe 2004 janë të përpunuara nga AQBK-ja. 

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Tabela 19. 

Importet, sipas grupit të mallrave  

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

Gjithsej 1,063.2 1,157.5 1,305.9 1,575.6

I Kafshët e gjalla dhe prodhimet blegtorale 52.4 4.3 50.5 61.2

II Perimet 5.4 3.1 3.1 83.4

III Yndyrnat dhe vajrat ushqimore nga kafshët ose perimet 0.5 0.8 0.8 17.3

IV Artikuj ushqimorë të përgatitur, pije dhe duhan 10.1 8.7 8.5 222.7

V Produktet blegtorale 13.9 13.3 13.3 317.6

VI Produktet e industrisë kimike ose të industrive të ngjashme 4.6 4.6 4.6 118.9

VII Plastika, goma dhe artikuj prej tyre 1.7 2.1 2.1 72.5

VIII Gëzofë, lëkurë dhe artikuj prej tyre 0.0 0.1 0.1 2.5

IX Druri dhe artikujt prej tij 1.0 1.3 1.3 35.3

X Materiali celulozë, letër dhe artikuj prej tyre 3.0 1.3 1.4 31.7

XI Tekstilet dhe artikujt e tekstileve 1.5 2.2 2.2 52.4

XII Këpucët 0.6 0.3 0.3 16.3

XIII Artikujt prej guri, allçi, qeramikë dhe xham 1.2 1.5 1.5 62.9

XIV Perlat, gurët e çmuar, metalet, bizhuteritë, etj 0.0 0.0 … 0.6

XV Metalet bazë dhe artikujt e metaleve bazë 2.0 3.8 3.8 144.3

XVI Makineritë, veglat, pajisjet elektrike, etj 5.4 6.5 6.3 196.6

XVII Mjetet e transportit 2.5 9.2 9.3 82.1

XVIII Instrumentet optike, mjekësore dhe muzikore 0.2 0.7 0.7 19.1

XIX Armët dhe municionet 0.0 0.0 … 0.4

XX Artikuj të ndryshëm të prodhuar 2.3 1.5 1.5 37.7

XXI Të tjera 0.0 0.0 … 0.1

Burimi: Doganat dhe Enti Statistikor i Kosovës. Të dhënat për vitin 2003 dhe 2004 janë të përpunuara nga AQBK-ja. 

Përshkrimi 2004 2005 2006 2007
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Tabela 20. 

Eksportet, sipas partnerëve tregtarë  

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

Eksporti gjithsejt 56.6 56.3 110.8 146.6

Europa 55.5 54.2 109.4 141.4

Unioni Europian (EU) 16.6 21.8 42.3 62.5
0

EU 15 15.0 19.2 23.4 51.5

prej të cilëve: 0.0

Austria 0.9 1.0 1.2 1.6

Franca 0.2 0.5 0.2 0.1

Gjermania 3.3 3.2 4.0 15.1

Greqia 4.3 5.4 3.9 7.7

Italia 5.5 5.7 12.7 9.5

Holanda 0.1 0.1 1.1 2.1

Mbretëria e Bashkuar 0.6 … … 0.2

0.0

EU 10 1.2 1.5 5.2 4.4

   prej të cilave: 0.0

Republika Çeke … … 0.4 0.2

Polonia … … … …

Hungaria 0.1 0.1 … …

Sllovakia … … … …

Sllovenia 1.0 1.2 4.5 3.7

EU 2 0.4 1.2 13.7 6.5

Bullgaria 0.4 1.0 13.5 5.3

Rumania … 0.2 0.2 1.2

CEFTA 23.5 29.9 51.7 60.5

Shqipëria 1.8 5.8 12.6 19.1

Bosna dhe Hercegovina 1.5 3.4 5.1 4.3

Kroacia 0.5 0.9 1.1 1.4

IRJM 9.6 10.8 9.7 16.1

Mali i Zi … 0.7 2.2 2.3

Serbia 10.1 8.2 20.9 17.4

Shtete të tjera europiana 15.4 2.6 15.4 18.4

   prej të cilave: 0.0

Ukraina … … … 0.3

Turqia 2.9 1.0 1.6 2.2

Rusia … … … 0.1

Norvegjia (EFTA) … … … …

Zvicra (EFTA) 0.1 0.7 7.0 8.5

0.0

Shtete të tjera jo-Europiana 1.0 2.0 1.3 5.2

Argjentina … … … …

Brazili … … … …

Kina … … … …

Egjipti … … 0.2 0.1

India … … … 3.1

Japonia … … … …

Shtetet e Bashkuara Amerikane … 0.2 … 0.4

Të tjera 1.9 1.2 1.6

2007Përshkrimi 2004 2005 2006

Table 2Table 3

 

Burimi: Doganat dhe Enti Statistikor i Kosovës. Të dhënat për vitin 2003 dhe 2004 janë të përpunuara nga AQBK-ja. 
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Tabela 21. 

Importet, sipas partnerëve tregtarë  

(Të dhënat kumulative, fundi i periudhës në milion euro) 

Gjithsejt importi 1,063.3 1,157.5 1,305.9 1,575.6

Europa 947.1 1,017.5 1,153.6 1,330.3

Unioni Europian (EU) 424.7 439.7 454.3 554.9

EU 15 284.0 296.3 286.5 365.2

prej të cilëve:

Austria 27.6 20.7 23.5 26.8

Franca 23.1 20.1 15.9 23.2

Gjermania 78.2 123.8 122.7 144.1

Greqia 68.5 44.0 37.6 64.4

Italia 44.5 49.6 52.5 55.8

Holanda 10.1 7.8 7.0 9.8

Mbretëria e Bashkuar 11.1 7.5 6.4 9.3

EU 10 93.4 98.5 104.9 117.4

   prej të cilave:

Republika Çeke 3.3 8.7 11.5 11.3

Polonia 6.3 14.8 13.8 14.0

Hungaria 19.7 16.2 20.0 25.5

Sllovakia 4.4 2.5 2.4 3.7

Sllovenia 56.9 55.0 56.0 62.0

EU 2 47.3 44.9 62.9 72.3

Bullgaria 42.1 37.8 58.5 42.0

Rumania 5.2 7.1 4.4 30.3

CEFTA 368.7 440.4 536.3 577.5

Shqipëria 20.2 18.1 23.1 36.2

Bosna dhe Hercegovina 12.8 18.4 18.5 29.8

Kroacia 25.1 25.0 28.1 39.0

IRJM 149.2 220.1 257.8 236.5

Mali i Zi … 6.4 17.8 14.0

Serbia 161.3 152.3 191.1 221.9

Shtete të tjera europiana 136.8 118.4 138.9 197.9

   prej të cilave:

Rusia 6.8 10.8 9.9 4.7

Turqia 86.8 85.4 97.1 101.6

Ukraina 10.9 12.0 12.0 17.2

Norvegjia (EFTA) 0.6 0.6 1.2 4.8

Zvicra (EFTA) 16.2 18.4 22.8 23.5

Shtete të tjera jo-Europiana 116.2 139.9 152.3 245.3

Argjentina 1.4 1.1 1.8 3.1

Brazili 21.5 16.8 18.6 30.4

Kina 34.3 54.9 74.7 104.6

Egjipti 1.1 0.5 0.9 1.3

India 1.1 2.5 2.2 3.8

Taivani 1.4 2.2 2.0 2.8

Tailanda 0.8 0.7 1.1 2.3

Indonezia 0.5 0.5 1.0 30.8

Japonia 8.1 13.5 8.7 9.7

Shtetet e Bashkuara Amerikane 17.0 17.7 11.6 14.3

Të tjera 29.1 29.5 29.8 42.2

2007Përshkrimi 2004 2005 2006

Table 2Table 3

 
Burimi: Doganat dhe Enti Statistikor i Kosovës. Të dhënat për vitin 2003 dhe 2004 janë të përpunuara nga AQBK-ja. 

 



 

 
Editot teknik: Jeton Bajramaj 
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