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FJALA E GUVERNATORIT 
 
 
Zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2003 pritet të ecin sipas programit. Synimet më 
kryesore të këtij programi janë rritja ekonomike prej 6 për qind, mbajtja e 
inflacionit në nivelin 2 - 4 për qind, ruajtja e deficitit buxhetor në masën 6.4 për 
qind të PBB-së dhe ruajtja e një pozicioni të favorshëm të bilancit të pagesave, e 
shprehur me rritjen e rezervës valutore të autoritetit monetar.  
 
Megjithëse mungojnë të dhënat për një analizë të plotë të ecurisë së ekonomisë 
gjatë gjashtëmujorit të parë, Banka e Shqipërisë gjykon se objektivi i rritjes 
ekonomike për vitin 2003 duket i arritshëm. Të dhënat e disponueshme tregojnë 
një ecuri pozitive të ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. Në veçanti, në 
aspektin makroekonomik, kjo ecuri shprehet në respektimin e objektivit të 
inflacionit, në ruajtjen e deficitit buxhetor brenda kufijve të parashikuar dhe në 
forcimin e pozicionit valutor të vendit. Gjithashtu, analiza sektoriale e ekonomisë, 
mbështetur në të dhënat që kemi në dispozicion, e bën të besueshme 
përmbushjen e objektivit të rritjes ekonomike. Aktiviteti ekonomik dhe realizimi i 
objektivit të rritjes ekonomike do të ndikohen pozitivisht nga përqendrimi i pritur i 
aktivitetit të qeverisë në pjesën e mbetur të vitit, veçanërisht në drejtim të 
shpenzimeve kapitale dhe gjallërimi i aktivitetit të sektorit privat në gjysmën e 
dytë të vitit. 
 
Treguesi i shitjeve për tremujorin e parë të vitit 2003 paraqet përmirësime në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Në vecanti, ecuria e indeksit të 
shitjes në sektorin e industrisë dhe në sektorin e shërbimeve tregon për një 
gjallërim të aktivitetit të tyre ekonomik. Sektori i bujqësisë vazhdon të ketë 
kontribut të konsiderueshëm në ekonomi. Agroindustria, një ndër degët kryesore 
të tij, ka shënuar ritme pozitive rritjeje. Nga ana tjetër, ecuria e çmimeve të 
produkteve ushqimore në treg dhe ecuria e faktorit sezonal deri në muajin 
qershor 2003, sugjeron që prodhimi bujqësor pritet të ruajë ritmet e parashikuara 
të rritjes. Gjatë katër muajve të parë të vitit 2003, vëllimi i importit dhe eksportit të 
mallrave paraqitet 24 për qind më i lartë në krahasim me të njëjtën periudhë të 
vitit të kaluar, dërgesat e emigrantëve janë në nivele të përafërta me të njëjtën 
periudhë të vitit të shkuar, ndërsa investimet e huaja direkte kanë shënuar një 
rritje prej 23 për qind. 
 
Analiza e zhvillimeve monetare duket se mbështet vlerësimin e një ecurie 
pozitive të ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. Kreditimi i ekonomisë 
ka patur një ecuri pozitive gjatë vitit 2003. Kredia e re e dhënë gjatë pesë muajve 
të parë ishte 33.1 miliardë lekë ose 1.4 herë më e lartë krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. Rritja e shkallës së kreditimit, megjithëse reflekton 
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rritjen e eficiencës dhe zgjerimin e sistemit bankar, është dhe një tregues i 
zgjerimit të ekonomisë. Ecuria pozitive e kreditimit parashikohet të vazhdojë gjatë 
gjithë vitit 2003, e ndihmuar nga reduktimi në tërësi i normave të interesit, nga 
rritja e konkurrencës në sektorin bankar si dhe nga shtimi i numrit të bankave. 
Nga ana tjetër, rritja e kreditimit krijon premisa që të zgjerohet edhe aktiviteti i 
sektorit bankar. 
 
Ekonomia shqiptare, edhe gjatë pjesës së mbetur të vitit 2003, do të vazhdojë të 
përballet me disa sfida, të cilat mund të ndikojnë në ritmin e rritjes së saj. Disa 
nga problemet më kryesore të përmendura gjatë vitit 2002 dhe që ndikuan në 
ngadalësimin e rritjes ekonomike, si problemet në sektorin energjitik, rënia e 
ekonomisë botërore, gjendja e rënduar e likuiditetit në sistemin bankar etj., duket 
se do të veprojnë në mënyrë më të zbutur gjatë vitit 2003. Mbeten problem niveli 
relativisht jo i kënaqshëm i investimeve publike dhe të huaja, të cilat nuk krijojnë 
bazë për të mbështetur rritjen ekonomike afatgjatë, shqetësimet që mund të 
krijojë fushata elektorale për zgjedhjet e pushtetit vendor në vjeshtë të këtij viti, 
ecuria e reformave strukturore të ekonomisë dhe investimet në teknologjinë e 
prodhimit. Gjatë pesë muajve të parë të vitit janë realizuar vetëm 63 për qind e 
shpenzimeve kapitale të planifikuara, gjë që do të thotë se ekonomia është 
mbështetur me më pak investime publike. Gjithashtu, në pjesën e parë të vitit, 
ekonomia shqiptare u ndikua prej luhatjeve të çmimit të naftës, që pasqyruan 
ecurinë e konfliktit në Irak, dhe prej sjelljes krejt të ndryshme të kursit të këmbimit 
të euros me dollarin në tregjet ndërkombëtare dhe në tregun e vendit. 
 
Inflacioni ka qenë në vazhdimësi brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. 
Inflacioni mesatar ka shfaqur një tendencë rënëse, duke treguar përmirësimin e 
faktorëve bazë që ndikojnë në inflacion, kontrollin e agregatëve monetarë, 
ecurinë mbiçmuese të kursit të këmbimit dhe presionet e ulëta që vijnë nga ana e 
kërkesës agregate të ekonomisë. Banka e Shqipërisë parashikon që ai të mbetet 
i tillë edhe në fund të vitit duke patur parasysh ecurinë e deritanishme të këtyre 
faktorëve. Megjithatë, niveli i inflacionit ka qenë afër kufirit të sipërm të objektivit 
të Bankës së Shqipërisë gjatë muajve maj-qershor. Rritja e çmimit të naftës, 
rritjet e çmimeve të ujit dhe të energjisë elektrike vlerësohet të kenë dhënë 
ndikim në rritjen e inflacionit vjetor në këtë periudhë. Gjithashtu, deri në muajin 
prill 2003, vlerësohet se ka ndikuar ndjeshëm edhe inflacioni më i lartë i 
importuar nga partnerët kryesorë tregtarë, gjë që ka mbajtur të larta çmimet e 
grupit të ushqimeve. Këta faktorë kanë vepruar përgjithësisht nga ana e ofertës, 
duke mos sjellë nevojën e një ndërhyrjeje të Bankës së Shqipërisë. 
 
Muajt e parë të vitit 2003 u karakterizuan nga rivendosja e ekuilibrave në 
treguesit monetarë. Niveli i parasë jashtë bankave ka pësuar një ulje të shpejtë, 
duke iu afruar niveleve historike të raportit të tij ndaj ofertës monetare. Ritmi i 
rritjes së ofertës monetare ka qenë në rritje të vazhdueshme gjatë vitit 2003. 
Megjithatë, ai mbetet relativisht i ulët, si pasojë e kërkesës së ulët të ekonomisë 
për mjete monetare. Në muajin maj, norma e rritjes vjetore të agregatit M3 ishte 
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7.4 për qind. Financimi i deficitit buxhetor nga sistemi bankar, deri në muajin 
qershor, ishte 4.5 miliardë lekë, duke qenë pothuaj 50 për qind më i ulët 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002.  
 
Megjithë ritmin e ulët të rritjes së mjeteve monetare në tërësi, depozitat në lekë 
kanë patur një rritje mjaft të shpejtë si pasojë e kthimit të parasë jashtë bankave 
në sistem. Gjatë pesë muajve të parë të vitit, depozitat në lekë janë rritur me 17.5 
miliardë lekë kundrejt një rritjeje prej vetëm 7.7 miliardë lekësh gjatë gjithë vitit 
2002. Rritja e depozitave i ka mundësuar sistemit të kalojë gjendjen e mungesës 
së likuiditetit dhe tashmë situata e likuiditetit të tij paraqitet e qëndrueshme. 
Kthimi i shpejtë i parasë në sistem është nxitur nga normat reale të interesit, të 
cilat kanë qenë në nivele relativisht të larta si pasojë e nivelit të ulët të inflacionit 
në gjashtëmujorin e parë të vitit. 
 
Banka e Shqipërisë ka ndjekur, me vëmendje objektivat sasiorë të saj. Rezervat 
ndërkombëtare neto dhe mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë kanë 
qenë vazhdimisht brenda objektivave të tyre. Në fund të muajit qershor, rezervat 
ndërkombëtare ishin 27 milionë usd mbi objektivin e tyre. Ndërhyrjet e Bankës së 
Shqipërisë në tregun valutor kanë ndikuar në rritjen e rezervave valutore të saj. 
Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun valutor gjatë muajve të parë 
të vitit, duke blerë rreth 43 milionë usd gjatë pesë muajve të parë të vitit. 
Gjithashtu, mjetet e brendshme neto ishin 27 miliardë lekë nën objektivin e tyre 
në muajin maj. Diferenca e lartë e tyre nga objektivi është rrjedhojë e 
mosfinancimit të deficitit buxhetor nga Banka e Shqipërisë dhe e kthimit të 
shpejtë të parasë jashtë bankave në sistem. Ndërkohë, niveli i kredisë së 
brendshme neto për qeverinë është tejkaluar në dy muajt e parë të vitit, por më 
pas edhe ky objektiv është realizuar. Si pasojë e huamarrjes së ulët të qeverisë, 
kredia e brendshme neto, në muajin maj ishte 5.3 miliardë lekë nën objektiv. 
 
Përmirësimi i situatës së likuiditetit dhe rikthimi i agregatëve monetarë në nivelet 
historike, ecuria e monedhës së vendit, ecuria e normave reale të interesit dhe 
faktorë të tjerë çuan në konkluzionin se zbutja e politikës monetare ishte një 
qëndrim i përshtatshëm. Kjo zbutje u realizua nëpërmjet disa masave: 
- uljen e normës bazë të interesit në muajin prill dhe në muajin korrik, 

përkatësisht me nga 0.5 pikë përqindjeje, duke i ulur në total normat e 
interesit me 1.0 pikë përqindjeje. Në përgjigje të uljes së normës së interesit 
nga Banka e Shqipërisë, sistemi bankar ka reaguar duke ulur disi më shumë 
normat e interesit të depozitave dhe të kredive në lekë, si dhe normat e 
interesit të kërkuara për investimet në bono thesari. Një reagim i tillë i 
bankave ishte në përputhje me politikën e Bankës së Shqipërisë; 

- blerjen e valutës në treg; 
 
Qëndrimi i mëtejshëm i Bankës së Shqipërisë do të varet nga ecuria e inflacionit 
dhe e intenstiteti i disa faktorëve që ndikojnë në të: 
− përqendrimi i shpenzimeve buxhetore në gjashtëmujorin e dytë të vitit; 
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− elementet spekulative që shoqërojnë fushatat e zgjedhjeve dhe festat e 
fundvitit; 

− shqetësimet lidhur me gjendjen energjitike, etj. 
 
Këta faktorë parashikohet të veprojnë më së shumti nga ana e ofertës. 
Megjithatë, Banka e Shqipërisë do të monitorojë në vazhdimësi intensitetin e 
veprimit të tyre për të vlerësuar përshtatshmërinë e politikës monetare dhe 
qëndrimin e ardhshëm të saj. 
 
 
 
Faleminderit, 
 
Shkëlqim Cani 
Guvernator 
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I. ZHVILLIMET EKONOMIKE GJATË GJASHTËMUJORIT TË 
PARË. 

I.1 EKONOMIA BOTËRORE. 
 
Ekonomia botërore u ekspozua dukshëm ndaj luftës në Irak gjatë gjysmës së 
parë të vitit 2003. Kjo luftë u shoqërua me rënie të çmimeve të aksioneve, me 
dobësim të besimit të biznesit dhe të atij konsumator, me ngritje të çmimeve të 
naftës dhe me nënçmim të dollarit amerikan ndaj monedhës evropiane. Ecuria e 
deritanishme e ekonomive më të mëdha ka bërë që parashikimet për rritjen 
ekonomike botërore për vitin 2003 të ulen në 0.5 për qind, nga 3.7 për qind që 
ishte parashikimi fillestar.  
 

Tabelë 1: Tregues për disa ekonomi për gjysmën e parë të vitit 20031. 
   PBB  IÇK  Papunësia (norma %) 
Britani 0.3 3.0 maj 5.1 prill 
Gjermani -0.9 1.0 qershor 10.7 prill 
Itali -0.4 2.6 qershor 8.8 prill 
Francë 1.0 1.8 maj 9.3 maj 
Eurozonë 0.0 2.0 qer 8.8 maj 
SHBA 1.4 2.1 maj 6.1 maj 
Japoni 0.6 -0.2 maj 5.4 maj 

 
Politikëbërësit në mbarë botën kanë qenë të shqetësuar për rrezikun e 
deflacionit. Presidenti i Rezervës Federale të SHBA-së, Greenspan, ka pranuar 
rrezikun e mundshëm të një rënieje të ndjeshme në çmimet e mallrave dhe të 
shërbimeve. Zhvillimet në çmimet e Eurozonës pritet të ndikohen nga zhvillimet 
në çmimet e Gjermanisë, e cila po përjeton një situatë të rënduar dhe të paqartë 
ekonomike. 
 
Në datën 5 qershor 2003, Banka Qendrore Evropiane reduktoi normat e interesit 
me 0.50 pikë përqindjeje duke i çuar në nivelin 2.0 për qind. Vendimi reflekton 
vlerësimin se stabiliteti i çmimeve në periudhën afatmesme është përmirësuar 
dukshëm që nga ulja e fundit e normave të interesit në muajin mars të këtij viti. 
Komiteti i Fed-it për Tregjet Financiare, në mbledhjen e datës 25 qershor, 
vendosi uljen e normave të interesit me 25 pikë përqindje duke i çuar në nivelin 
1.0 për qind. Në kushtet kur pritjet për inflacionin janë të ulëta, komiteti gjykoi që 
një politikë monetare më lehtësuese do të mbështesë më tej ekonominë. 
 

                                            
1 Burimi i të dhënave: revista "The Economist", datë 27.06 - 03.07. 2003. 
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Pas një periudhe të paqëndrueshme në muajin mars dhe në fillim të prillit, e 
lidhur kjo me zhvillimet e luftës në Irak, në periudhën në vazhdim tregjet e 
kurseve të këmbimit të monedhave u ndikuan më tepër nga faktorët 
makroekonomikë si rritja e deficiteve në Shtetet e Bashkuara dhe aktiviteti i 
dobët ekonomik në Japoni. Sinjalet jo të mira që erdhën gjatë kësaj periudhe nga 
ekonomia e Shteteve të Bashkuara, deficiti i vazhdueshëm në llogarinë korente 
dhe deficiti fiskal, të shoqëruar nga aktiviteti i dobët në sektorin e prodhimit dhe 
tregu i dobët i punës, duket se mbështetën forcimin e euros.  
 
Grafik 1: Kursi i këmbimit usd/euro gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2003*. 
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* Burimi i të dhënave: Reuters. 
 

I.1.1 ÇMIMET E NAFTËS NË TREGUN NDËRKOMBËTAR 
 
Çmimet e naftës pësuan rritje të dukshme në vigjilje të sulmit amerikan ndaj 
Irakut; një ndër eksportuesit e mëdhenj të naftës në tregun botëror (4 për qind e 
totalit përpara luftës). Luftës në Irak iu shtuan faktorë të tjerë si greva e 
punëtorëve të naftës në Venezuelë dhe trazirat në Nigeri, të cilat dhanë efektin e 
tyre në rritjen e mëtejshme të çmimit të naftës. Anëtarët e OPEC-ut, të vendosur 
për të ruajtur çmimin e naftës brenda intervalit 22-28 usd/barrelë, janë mbledhur 
vazhdimisht gjatë gjashtëmujorit të parë për të diskutuar për mundësinë e shtimit, 
të pakësimit apo të mbajtjes së pandryshuar të kuotave të prodhimit të naftës. 
Prodhimi botëror arriti në 27.4 milionë fuçi në ditë, në muajt shkurt dhe mars, 
ndërkohë që prodhuesit me kapacitete të lira, shtuan prodhimin me qëllim që të 
largonin prej shteteve naftëkonsumuese frikën se lufta në Irak do të pakësonte 
furnizimin me naftë dhe do të rriste shumë çmimin e naftës. Këto shqetësime nuk 
u materializuan dhe çmimi i naftës ra nga 40 usd për fuçi (përpara luftës), në 24 
usd për fuçi në fund të muajit prill. Në qershor, me naftën e Irakut përsëri në treg 
dhe me sasitë e grumbulluara nga prodhuesit aktivë, rezervat e naftës kanë 
arritur nivele që mjaftojnë për të plotësuar kërkesën aktuale botërore. 
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Grafik 2: Çmimi i naftës në usd/fuçi për periudhën janar 2003-qershor 2003 
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I.2 EKONOMIA E VENDIT. 
 
Të dhënat për ekonominë reale për tremujorin e parë të vitit 2003 akoma nuk 
arrijnë të mbulojnë sektorë të rëndësishëm të ekonomisë, prandaj është e 
vështirë që të kryhet një analizë e zhvillimeve ekonomike sipas sektorëve dhe të 
konkludohet nëse zhvillimet e kësaj periudhe e mbështesin ose jo objektivin e 
mësipërm 6 për qind. Sidoqoftë, Banka e Shqipërsisë vlerëson se parashikimi 
prej 6 për qind për vitin 2003 është i arritshëm. 
 
Bujqësia.  
Prodhimi i degës së agroindustrisë për tremujorin e parë të vitit 2003 ka shënuar 
një rritje prej afro 7.7 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. Duket se prodhimi në agroindustri do të vijojë të ketë ritme të kënaqshme.  
 

Tabelë 2: Parashikimi i prodhimit bujqësor sipas degëve për vitin 2003 (në përqindje). 
Degët Realizimi për vitin 2002 Rritja për vitin 2003  
Bujqësia 102.3 3 
Agroindustria 113.1 10 
Peshkimi 118.8 15.1 
Totali 103.9 4.2 

Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, maj 2003. 
 
Sektorët e tjerë të ekonomisë.  
Treguesi i shitjeve për tremujorin e parë të vitit 2003, falë një situate disi më të 
zbutur të problemeve me sektorin e energjitikës, paraqitet më i përmirësuar në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Megjithë kufizimet që mbart 
analiza e bërë vetëm nëpërmjet këtij treguesi, mund të gjykojmë se sektorë të 
tillë si industria, energjitika dhe ai i shërbimeve kanë patur një aktivitet më të lartë 
ekonomik krahasuar me vitin e kaluar. 
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Tabelë 3: Ecuria e vlerës së shitjeve (në pikë përqindje). 
Sektorët (T1-2003/T4-2002)*100 T1-2003/T1-2002 (në %)
Industria gjithsej 85.6 120.7 
Energjia elektrike, uji dhe gazi 104.9 128.8 
Ndërtimi  58.5 102.2 
Tregtia, hotele dhe restorante 75.1 117.8 
Transporti dhe telekomunikacioni 97.1 83.9 
Të tjera 69.2 126.4 
Ekonomia gjithsej 76.8 112.7 

 
Sektorët e shërbimeve dhe të turizmit, mbeten ende pika të forta që 
mbështesin rritjen ekonomike të vitit 2003. Mbështetja me burime financiare nga 
sistemi bankar, tregon jo vetëm interesin e këtij të fundit për këta sektorë, por 
edhe orientimin gjithnjë e më të madh të biznesit shqiptar drejt tyre. Kështu, 
sektori i hotelerisë dhe i restoranteve, në tremujorin e parë të vitit 2003, është 
mbështetur me rreth 46.5 për qind kredi bankare më shumë, në krahasim me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë. 
 
Aktiviteti i tregtisë së jashtme, gjatë katër muajve të parë të vitit 2003, 
paraqitet deri-diku i kënaqshëm. Vëllimi i tregtisë është rritur me rreth 26 për 
qind2 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja e këtij treguesi 
ka ardhur si nga krahu i importeve ashtu edhe nga ai i ekporteve.  
 
Rritja e importeve për periudhat krahasuese është ndikuar në një masë të 
konsiderueshme nga: 
 
- niveli më i lartë i makinerive dhe pajisjeve të importuara, të cilat janë rritur me 

29 për qind. Këto kanë qenë kryesisht pajisje që do të shërbejnë për 
rigjenerimin e rrjetit elektrik në Shqipëri. Ky është një sinjal pozitiv për ecurinë 
e situatës elektroenergjitike në Shqipëri; 

- vëllimi i lartë i karburanteve të importuara; 19.5 për qind më shumë se në të 
njëjtën periudhë të vitit 2002. Në vlerë, raporti rezulton shumë më i lartë, fakt 
që i dedikohet rritjes së çmimeve të karburanteve, sidomos gjatë tremujorit të 
parë të vitit 2003; 

- niveli më i lartë i importit të energjisë elektrike. Importi i energjisë është rritur 
me rreth 330 milionë KWH, ose 15 për qind më shumë në vlerë, gjë që ka 
zbutur vështirësitë në furnizimin me energji elektrike; 

- rritja me rreth 25 për qind e importit të metaleve bazë, të cilat në një pjesë të 
konsiderueshme përdoren në procesin e ndërtimit; 

- importi i materialeve që përdoren në prodhimin me material porositës, shënoi 
një rritje të lartë, me rreth 47.1 për qind, gjë që nënkupton më shumë prodhim 
dhe më shumë eksporte për periudhat e mëvonshme. 

                                            
2 Importet dhe eksportet të vlerësuara në f.o.b.. 
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Veçojmë që importi i çimentos ka mbetur pothuaj në të njëjtat nivele si edhe një 
vit më parë, që do të thotë se prodhimi i vendit ka vijuar të jetë i qëndrueshëm në 
këtë sektor. 
 
Eksportet, vetëm nga prodhimi i brendshëm, kanë pësuar një rritje prej afro 26 
për qind, për periudhat krahasuese. Rieksportet vijojnë të ruajnë peshën e tyre të 
konsiderueshme në eksportet shqiptare. 
 
Forcimi i ndjeshëm i monedhës evropiane, euro, gjatë pjesës së parë të vitit 
2003, krahasuar me një vit më parë, pa dyshim që ka dhënë ndikimin e vet në 
rritjen e vlerës së shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë, që në pjesën më të 
madhe realizohen me vendet fqinje të Eurozonës.  
 
Faktorët që mund ta vënë në vështirësi objektivin e rritjes ekonomike, lidhen 
kryesisht me: 
 
• situatën e investimeve: ekonomia shqiptare trashëgoi nga viti i kaluar një nivel 

relativisht jo të mirë investimesh të huaja direkte dhe publike; 
• situatën e sektorit industrial, e cila nuk pritet të pësojë ndryshime rrënjësore 

këtë vit. Kjo për faktin se nuk janë vërejtur investime të tilla në teknologji që të 
rrisin rendimentin dhe eficiencën;  

• afrimin e periudhës së zgjedhjeve vendore, e cila  zakonisht është shoqëruar 
me rritje të tensioneve politike, fakt që nuk nxit rritjen e aktivitetit privat të 
bizneseve ose pezullon planet për investim e zgjerim të aktivitetit;  

• ngadalësimin e ritmeve të rritjes së ekonomisë botërore. 
 
Përveç këtyre faktorëve, rritja e ekonomike si për vitet 2001 e 2002 ashtu edhe 
për vitin 2003, do të ndikohet edhe nga ndryshimi i strukturës së kontributit të 
sektorëve të ndryshëm në PBB. 
 
I.2.1 SEKTORI FISKAL 
 
Në periudhën janar–maj 2003, treguesit fiskalë kanë ecur përgjithësisht brenda 
parashikimeve të bëra. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në fund 
të muajit maj, janë mbledhur 99 për qind e të ardhurave të planifikuara dhe është 
realizuar rreth 82 për qind e shpenzimeve të programuara. Kjo ka bërë që deficiti 
buxhetor, në fund të muajit maj, të jetë rreth 7.1 miliardë nga 22 miliardë lekë të 
parashikuara. Financimi i brendshëm i deficitit deri në muajin maj arriti në 3.6 
miliardë lekë përkundrejt nivelit prej 14,6 miliardë lekësh të parashikuar. Ndërsa 
financimi i huaj i deficitit u arrit deri në 49 për qind të vlerës së parashikuar. 
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Tabela 4: Treguesit fiskalë (në milionë lekë) 
 Janar – Maj 2003 Ndryshimi në % me 

2002 
Realizimi i planit (%)

Të ardhurat 65,0 13.1 99.0 
Shpenzimet 72,1 8.2 82.0 
Deficiti 7,1 23.0 32.3 
Burimi: Ministria e Financave. 
 
Grafik 3: Treguesit fiskalë, janar ‘98 – prill ‘03 
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Të ardhurat buxhetore. 
Gjatë pesë muajve të parë të vitit, të ardhurat buxhetore ishin rreth 13.1 për qind 
më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002. Niveli i të ardhurave 
tatimore, në fund të muajit maj, arriti në rreth 46,4 miliardë lekë ose rreth 16.8 për 
qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Ndërsa tatimet e mbledhura 
në sistemin e tatimeve dhe doganave, gjatë muajve janar–maj 2003, rezultonin 
rreth 97.1 për qind e planit të kësaj periudhe. 
 
Grafik 4: Struktura e të ardhurave buxhetore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burimi: Ministria e Financave. 
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Më tepër se 71 për qind e të ardhurave buxhetore, deri në muajin prill, vinin nga 
tatimet, të cilat u realizuan në masën 101.2 për qind. Në realizimin e planit fiskal 
deri në prill ka ndikuar shumë rritja e të ardhurave nga Pushteti Lokal, ku vjeljet e 
taksave lokale dhe të tatimeve mbi biznesin e vogël, u realizuan 198 dhe 146 për 
qind përkatësisht. Kjo ka ardhur kryesisht si rezultat i rritjes së rregjistrimit të 
tatimpaguesve, ku në fund të qershor rezultonin rreth tre mijë tatimpagues të 
biznesit të vogël më shumë se fundi i vitit 2002. Gjithashtu, vihet re një 
përmirësim në kontrollin e xhiros dhe një rritje e detyrimit tatimor si pasojë e 
rritjes së të ardhurave. 
 
Shpenzimet buxhetore. 
Shpenzimet buxhetore gjatë pesë muajve të parë të vitit ishin 72,1 miliardë lekë, 
duke përbërë rreth 82 për qind të nivelit të programuar për këtë periudhë. 
Shpenzimet e personelit u realizuan në masën 88 për qind, shpenzimet për 
transfertat sociale në masën 78 për qind dhe shpenzimet kapitale 63 për qind. 
Nga këto të fundit, shpenzimet e mbuluara me financim të huaj u realizuan në 
masën 51 për qind. Ecuria e shpenzimeve kapitale nuk mbështet sa duhet rritjen 
e parashikuar ekonomike për vitin 2003 dhe në vazhdim. 
 
Disa nga arsyet për realizimin e ulët të shpenzimeve buxhetore janë: shtyrja e 
zbatimit të reformës së parashikuar në shërbimin civil për arsye teknike; rregullat 
e reja të prokurimeve publike, të cilat kanë ndikuar si në nivelin e shpenzimeve 
operative ashtu edhe të atyre kapitale; mospërputhja në kohë midis procedurave 
të thesarit me realizimin real të programit të investimeve, ku përfshihen edhe 
vonesat 60-ditore të pagesave etj.. 
 
Grafik 5: Struktura e shpenzimeve buxhetore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficiti fiskal. 
Deficiti fiskal, për gjashtë muajt e parë të vitit, nuk i kalon 66 për qind të nivelit të 
planifikuar, ndërkohë që për periudhën janar-prill ai ishte 17.6 për qind e 
programit. Ky fakt flet për një rritje të përshpejtuar të shpenzimeve buxhetore në 
muajt e fundit. Rritja dhe përqendrimi i shpenzimeve buxhetore në muajt në vijim 
pritet të jetë i ndjeshëm, duke ndikuar në rritjen e presioneve inflacioniste. 
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Grafik 6: Financimi i deficitit buxhetor që prej janarit të vitit 2002. 
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I.2.2 SEKTORI I JASHTËM I EKONOMISË 
 
LLOGARIA KORENTE. 
 
Zhvillimet e në llogarinë korente janë pozitive në krahasim me të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar. Transaksionet totale të llogarisë korente për tremujorin e parë të 
vitit ishin mbi 1 miliard usd, nga të cilat 473.7 milionë usd ishin të hyra korente 
dhe 529.7 milionë usd të dala korente. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar, hyrjet u rritën në masën 16.6 për qind po ashtu edhe daljet kanë 
pësuar një rritje në masën 21.7 për qind. Peshën më të madhe të llogarisë 
korente e mbajnë importet e mallrave, të cilat rezultuan më të larta krahasuar me 
tremujorin e parë të vitit 2002. 
 
− Tregtia e jashtme. 

Gjatë katër muajve të parë të vitit 2003, aktiviteti tregtar me jashtë paraqitet 
24 për qind më i lartë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
Rritja e madhe në volumin e tregtisë ka ardhur si pasojë e rritjes si të 
importeve ashtu dhe të eksporteve. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 
të mëparshëm, eksportet u rritën në masën 30 për qind, ndërsa importet në 
masën 23 për qind. 
 
Siç shikohet nga ecuria e viteve të fundit importet janë vazhdimisht në rritje, 
duke ndikuar kështu në thellimin edhe më shumë të deficitit të bilancit tregtar. 
Nga 421.06 milionë usd që ishte në periudhën janar-prill të vitit të kaluar, këtë 
vit deficiti u rrit në rreth 536 milionë usd, duke shënuar një rritje prej rreth 21 
për qind. 
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Grafik 7: Bilanci i tregtisë së jashtme (në milionë usd). 
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Të ardhurat. 
Bilanci i të ardhurave gjatë këtij tremujori ka rezultuar pozitiv, në nivelin 32.2 
milionë usd ose 11 për qind më shumë se në tremujorin e parë të vitit të 
kaluar. Kjo rritje i dedikohet të ardhurave më të larta nga puna e punëtorëve 
sezonalë dhe atyre kufitarë, si dhe rritjes së interesave të akumuluar nga 
investimet e rezervave valutore të sistemit bankar, në formën e investimeve 
të portofolit. 
 
Grafik 8: Të ardhurat sipas tremujorëve. 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

TI-'03 TI-'02 TII'-02 TIII'-'02 TIV-'02

m
ili

on
e 

us
d

Te ardhurat Kredit debit
 

 
Transfertat. 
Gjatë tremujorit të parë të këtij viti, bilanci i transfertave ka patur zhvillime 
pozitive. Të ardhurat nga emigrantët nuk kanë ndryshuar shumë në krahasim 
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me të ardhurat e tremujorit përkatës të vitit 2002. Megjithatë, këto hyrje ishin 
17.5 për qind më të larta krahasuar me tremujorin paraardhës.  
 
Të ardhurat nga emigrantët vlerësohet të kenë mbuluar rreth 67 për qind të 
deficitit tregtar. Ato përbëjnë pjesën kryesore (92 për qind) të transfertave 
korente. Gjatë këtij tremujori, të ardhurat nga emigrantët shënojnë nivelin 
192.9 milionë usd nga 181.8 milionë usd në tremujorin e parë të vitit të kaluar, 
ose 6 për qind më të mëdha. 

 
LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE. 
Gjatë tre muajve të parë të vitit, flukset neto në llogarinë kapitale dhe financiare 
janë vlerësuar pozitive, në nivelin 70.7 milionë usd. Gati 44 për qind e këtyre 
hyrjeve gjatë muajve janar–mars, vijnë nga transfertat kapitale, të cilat rezultojnë 
84.5 për qind më të larta se e njëjta periudhë në vitin e kaluar dhe 9.3 për qind 
më të ulëta se tremujori i mëparshëm.  
 
Llogaria financiare për tre muajt e parë paraqitet me një fluks pozitiv kapitalesh 
neto prej 39.7 milionë usd. Krahasuar me tremujorin e fundit të vitit të kaluar, 
fluksi i kapitaleve në këtë llogari është 23.6 për qind më i lartë. 
 
Flukset e kapitaleve neto në llogarinë financiare, gjatë periudhës janar–mars të 
këtij viti rezultojnë rreth 41 për qind më pak se periudha korresponduese e një viti 
më parë. Detyrimet tona financiare gjatë tre muajve të parë janë rritur me 51 
milionë usd nga 32.5 milionë usd që u rritën në janar–mars 2002. 
 
Gati gjysma e detyrimeve tona financiare, këtë tremujor, kanë qenë në formën e 
investimeve të huaja direkte, të cilat kapën shifrën 27 milionë usd. Krahasuar me 
të njëjtën përiudhë të vitit të kaluar, fluksi i këtyre kapitaleve paraqitet rreth 23 për 
qind më i lartë, ndërkohë që vihet re një ulje e tyre prej 51 për qind nga tremujori 
i kaluar. Viti 2002 pati një rënie të investimeve të huaja direkte prej 35 për qind 
në krahasim me vitin 2001, si rezultat i mosprivatizimeve sipas parashikimeve. 
 
Gjatë muajve janar–mars të këtij viti vërehet një rritje e mjeteve tona të huaja, e 
cila ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së investimit të portofolit me 11.1 
milionë usd. Megjithëse portofoli është rritur më tepër se tremujori i katërt i vitit të 
kaluar, investimet e tij paraqiten rreth 33 për qind më të ulura se e njëjta periudhë 
e një viti më parë. Ndërsa depozitat bankare jashtë vendit, në tremujorin e parë 
të vitit 2003, vërehen me ulje prej 8.7 milionë usd, pas një rritjeje prej gati 59 
milionë usd që ato pësuan në gjysmën e dytë të vitit të kaluar. 
 



Raporti I Politikës Monetare për Gjashtëmujorin e Parë të vitit 2003 
 

 16

II. ECURIA E INFLACIONIT GJATË PERIUDHËS JANAR-MAJ 
2003. 

 

II.1 ECURIA E INFLACIONIT GJATË VITIT 2003. 
 
Inflacioni vjetor në muajin qershor rezultoi 3.8 për qind ndërsa ai mesatar 3.48 
për qind. Gjatë pesë muajve të parë të vitit 2003, inflacioni vjetor ka shfaqur 
tendencë rritjeje derisa arriti në vlerën e kufirit të sipërm të objektivit të Bankës të 
Shqipërisë. Në muajin qershor, inflacioni vjetor ra përsëri poshtë këtij kufiri. 
Mesatarja vjetore ka shfaqur një prirje rënëse dhe është normalizuar brenda 
intervalit objektiv.  
 
Grafik 9: Inflacioni vjetor. 
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Ecuria e çmimeve të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” shpjegon pjesën më të 
madhe të ndryshimit të inflacionit gjatë gjithë periudhës së parë të këtij viti (tabela 
5). Kontributi i grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji elektrike” ka qenë më i 
moderuar gjatë katër muajve të parë dhe është rritur ndjeshëm në muajin maj. 
Rritja e çmimit të energjisë elektrike ka ndikuar në rritjen vjetore të inflacionit mbi 
kufirin e sipërm të objektivit në këta muaj. Banka e Shqipërisë parashikoi një 
ndikim prej 0.3-0.4 pikë përqindjeje në inflacionin total. Të dhënat faktike tregojnë 
që ky nëngrup dha një ndikim në kahun rritës, prej afro 0.3 pikë përqindjeje në 
inflacionin mujor. Pa këtë faktor, inflacioni mujor i muajit maj do të kishte 
rezultuar në nivele më të ulëta (rreth - 0.8 për qind) ndërsa ai vjetor, rreth 3.73 
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për qind, pra brenda kufirit të sipërm të intervalit objektiv, të dëshiruar për të. 
Këto të dhëna rezultojnë pasi njihet efekti i drejtpërdrejtë i rritjes së çmimit të 
energjisë elektrike. Në muajin qershor vërehet se efekti i drejtpërdrejtë në rritje 
mbi normën e inflacionit, i rritjes së çmimit të energjisë elektrike është shuar. Kjo 
ka bërë që norma mujore e inflacionit të shënojë një vlerë të ulët negative dhe si 
rezultat dhe norma vjetore të kthehet brenda intervalit objektiv. Por, në të njëtën 
kohë nuk përjashtohet fakti që rritja e çmimit të energjisë elektrike do të ndikojë 
në rritje mbi normën e inflacionit për një periudhë më të gjatë sesa një muaj, në 
mënyrë të veçantë në muajt e vjeshtës, kur problemet në sektorin energjitik 
fillojnë të ndihen më shumë në ekonominë e vendit. 
 
Sjellja sezonale edhe këtë vit për grupet e veçanta duket se është vërtetuar e 
plotë. Për shembull, grupi i ushqimeve ka të njëjtën ecuri si edhe një vit më parë. 
Por, në total, inflacioni u reduktua më pak se sa duhej të reduktohej, nën efektin 
e faktorëve sezonalë për arsyet e shpjeguara më sipër.  
 
Tabelë 5. Intensiteti i efektit sezonal në muajt maj e qershor të dy viteve të fundit. 

Inflacioni mujor 
2002 2003 

 

maj qershor Maj qershor 
Grupi “ Ushqime dhe pije joalkoolike” -3.6 -3.7 -3.0 -3.9 
Grupi “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe 
energji” 

-0.1 0.1 4.0 0.0 

 
Për të parë faktorët që ndikojnë në ecurinë e inflacionit të këtij viti duhet të 
përqendrohemi në këto dy grupe kryesore. Gjatë tre muajve të parë të vitit 2003 
tensionet dhe lufta në Irak çuan në rritjen e çmimit të naftës, që nga ana e saj u 
transformua në një rritje të konsiderueshme të çmimeve të transportit. Ndikimi 
total i grupeve “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji elektrike” dhe “Transport” 
nuk ka qenë më shumë se 0.7 pikë përqindjeje deri në muajin maj. Rritja e 
ndjeshme në muajin maj e grupit  të parë erdhi si pasojë e rritjes së çmimit të 
administruar të energjisë elektrike. Ndryshime të tilla të inflacionit janë jashtë 
kontrollit të politikës monetare.  
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Grafik 10: Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇK-së (në %). 
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Tabelë 6: Kontributi i grupeve kryesore të shportës në inflacionin total vjetor (%). 
 JanarShkurtMars Prill Maj Qershor
1. Ushqime dhe pije joalkolike 0.05 0.99 1.11 2.09 2.34 2.23 
2. Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji elektrike -0.15 0.19 0.33 0.32 1.31 1.31 
2.1. Energji dhe lëndë djegëse      0.34  
3. Hotele, kafene dhe restorante 0.28 0.20 0.21 0.24 0.26 0.24 
4. Transport 0.13 0.20 0.31 0.25 0.16 0.12 
5. Grupet e tjera -0.04 -0.04 -0.08 -0.07 -0.04 -0.90 
Totali 0.28 1.54 1.89 2.82 4.03 3.81 
 
Kontributi i grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” në inflacionin total është rritur me 
gati 1 pikë përqindjeje çdo muaj, deri në muajin maj. Arsyeja kryesore e kësaj 
rritjeje mund të gjendet, më së shumti, në zhvillimet e sektorit të jashtëm. Vendet 
kryesore prej të cilave importon Shqipëria, Italia dhe Greqia, janë karakterizuar 
nga norma relativisht të larta inflacioni3, sidomos në artikujt e frutave dhe 
perimeve. Po kështu, kjo është periudhë kur prodhimi i vendit nuk ka peshë të 
madhe. Nga ana tjetër, leku është nënçmuar (në nivel vjetor) ndjeshëm kundrejt 
                                            
3 Në krahasim me objektivin rreth 2 për qind të Bankës Qendrore Evropiane. 



Raporti I Politikës Monetare për Gjashtëmujorin e Parë të vitit 2003 
 

 19

euros, sidomos gjatë tre muajve të parë të vitit 2003. Duke kombinuar këto dy 
efekte mund të argumentojmë se inflacioni i importuar duhet të ketë qenë i 
ndjeshëm. Masa e saktë e këtij inflacioni varet nga pesha që zënë partnerët e 
ndryshëm në totalin e importeve dhe nga pesha e këtij të fundit në totalin e 
shportës së konsumit. Në mungesë të këtyre peshave, duke bërë një supozim të 
thjeshtë se sasisa e importeve zë rreth 50 (30) për qind të shportës, inflacioni i 
mundshëm i importuar duket të jetë mjaft i lartë. Një gjë e tillë konfirmohet 
pjesërisht dhe nga inflacioni vjetor i produkteve bujqësore, i cili ka qenë në 
mënyrë të konsiderueshme mbi 4 për qind, gjatë gjithë periudhës që po 
analizojmë. Megjithëse duket se inflacioni i mundshëm i importuar dhe ai i 
çmimeve bujqësore kanë lëvizur në drejtime të kundërta, mund të argumentohet 
se i pari transmetohet tek çmimet e tregut me një vonesë një apo dymujore. 
Gjithashtu, ekziston gjithmonë edhe mundësia e lëvizjeve spekulative të 
çmimeve. 
 
Tabelë 7: Inflacioni vjetor i vendeve importuese, ndryshimi vjetor i kursit të këmbimit 

lek/euro dhe ndryshimi vjetor i çmimeve bujqësore (në %). 

  Itali  Greqi  Gjermani  Turqi Lek/Euro Inflacioni i importuar 
i mundshëm 

Ndryshimi i 
çmimeve  

të bujqësisë 
          Pesha 50% Pesha 30%  

Janar 
2003  2.73  3.15  0.09  26.40 14.67 8.50 5.0 4.69 

Shkurt 
2003  2.46  4.39  0.27  27.03 15.05 9.00 5.4 6.29 

Mars 2003  2.71  4.06  0.27  29.42 12.06 7.50 4.5 8.17 
Prill 2003  2.62  3.37  -0.18  29.73 7.55 5.50 3.0 9.34 
Maj 2003  2.90  3.5  0.6  - 5.60 4.20 2.5 9.64 
 
Në një situatë të tillë kur inflacioni i importuar mendohet të ketë qenë i ndjeshëm, 
politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë rezulton e efektshme po të 
marrim parasysh që inflacioni nuk është shmangur shumë nga intervali i 
dëshiruar prej 2-4 për qind. Instrumentet, që Banka e Shqipërisë përdor për 
drejtimin e politikës monetare, duhet thënë se kanë qenë nën kontroll për pjesën 
më të madhe të periudhës që mendohet të ketë ndikim gjatë muajve të parë të 
këtij viti. Për realizimin e këtij kontrolli, një rol të rëndësishëm ka luajtur rritja e 
moderuar e deficitit të qeverisë. Rritja vjetore e agregatëve monetarë M1 dhe M3 
ka ardhur duke u ulur, për të kompensuar ndikimin e faktorëve të tjerë që 
ushtrojnë presione inflacioniste, sidomos gjatë vitit 2002.  
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Grafik 11: Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (%). 
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Shënim: Pjesa e hijëzuar është parashikimi. 
 
 

III. ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJET FINANCIARE 
 

III.1 POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË  
 
Gjashtëmujori i parë i vitit 2003 u karakterizua nga rivendosja e ekuilibrave në 
treguesit monetarë. Rritja e ofertës monetare, si pasojë e kërkesës së ulët të 
ekonomisë për mjete monetare në këtë periudhë, ka qenë relativisht e ulët. 
Megjithatë, kthimi i parasë në sistem ka siguruar një rritje të kënaqshme të 
depozitave në lekë, e cila i ka mundësuar sistemit bankar të dalë nga gjendja e 
mungesës së likuiditetit. Duke filluar nga muaji shkurt, sistemi bankar paraqitet 
me tepricë likuiditeti. 
 
Nivelet e ulëta të inflacionit në pjesën e parë të vitit kanë dhënë kontributin e tyre 
në ecurinë pozitive të zhvillimeve monetare. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, 
inflacioni ka qenë poshtë nivelit 4 për qind. Kjo ka ndikuar në nivele të larta të 
normave reale të interesit, të cilat, gjatë katër muajve të parë të vitit, shënuan 
nivelin e tyre më të lartë në dy vitet e fundit, duke nxitur depozitimin e kursimeve 
në sistemin bankar. Rritja e likuiditetit të tepërt në sistemin bankar ka krijuar 
presione për uljen e normave të interesit. Normat e interesit të depozitave në 
lekë, gjatë periudhës janar-prill, u ulën me 0.2 pikë përqindjeje ndërsa yield-i i 
bonove të thesarit e ndërpreu tendencën rritëse të vërejtur gjatë dy muajve të 
parë të vitit. 
 
Në përgjigje të përmirësimit të inflacionit dhe të treguesve monetarë, politika 
monetare e Bankës së Shqipërisë ka patur kah zbutës, gjatë gjashtëmujorit të 
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parë. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në datën 23 prill, uli me 0.5 
pikë përqindjeje normën bazë të interesit. Sistemi bankar reagoi shpejt, duke ulur 
normat e interesit të depozitave dhe të kredive në lekë, si dhe të bonove të 
thesarit. Reagimi i sistemit bankar vlerësohet pozitiv. Gjatë muajit maj, normat e 
interesit të depozitave në lekë u ulën me 0.55 pikë përqindjeje dhe të dhënat e 
muajve qershor-korrik tregojnë për një ulje të mëtejshme të tyre. Ulja e normave 
të interesit nga sistemi bankar është ndikuar edhe nga pritjet e ulëta inflacioniste 
të bankave. Ulja e yield-it të bonove të thesarit, pas muajit prill, ka qenë më e 
shpejtë se ajo e depozitave në lekë, duke ulur koston e ndërmjetësimit të sistemit 
bankar. 
 
Duke ndjekur përmirësimin e vazhdueshëm të situatës monetare dhe 
parashikimet për një nivel inflacioni brenda objektivit, Banka e Shqipërisë uli 
përsëri me 0.5 pikë përqindjeje normën bazë të interesit në muajin korrik. Në 
këtë mënyrë, ajo i solli normat e interesit afër nivelit të tyre të muajit mars 2002. 
 
Gjatë kësaj periudhe, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun 
valutor, duke blerë valutë. Kjo ka çuar në hedhjen e likuiditetit në treg dhe ka 
penguar tendencat mbiçmuese të lekut në këtë periudhë. Ndërhyrja e Bankës së 
Shqipërisë në blerjen e valutës, ka qenë një drejtim tjetër i zbutjes së politikës 
monetare gjatë gjashtëmujorit të parë. 
 
Ndryshimi i kushteve monetare në ekonomi diktoi edhe përshtatjen e kuadrit 
operacional të Bankës së Shqipërisë. Në muajin mars, Banka e Shqipërisë 
ndryshoi kahun e operacionit të repove, duke e kaluar atë nga pozicioni i 
injektimit të likuiditetit në atë të thithjes së likuiditetit. Gjithashtu, ajo ka tërhequr 
likuiditet nga tregu me afate më të gjata maturimi, nëpërmjet ankandeve të 
repove mujore e tremujore. 
 
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka bërë të mundur respektimin e 
objektivave sasiorë. Madje, pjesa e parë e vitit 2003 ka njohur përmirësime të 
dukshme në respektimin e tyre. 
 
Tabelë 8: Realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë. 

 Dhje’02 Jan’03 Shk’03 Mar’03 Pri’03 Maj’03 Qer’03 * 
Realizimi i objektivit të rezervës ndërkombëtare neto të B.Sh. (në milionë dollarë). 
Objektivi 558.6 559.3 559.9 560.6 560.6 574.8 582.2 
Aktuale 562.2 571.1 586.2 596.2 597.5 604.1 608.9 
Diferenca 3.6 11.8 26.2 35.6 36.9 29.3 26.7 
Realizimi i objektivit të mjeteve të brendshme neto të B.Sh. (në miliardë lekë).  
Objektivi 95.1 95.8 95.93 97.1 97.4 98.1 98.0 
Aktuale 87.1 80.1 81.2 77.1 73.5 68.2 70.9 
Diferenca -8.0 -15.7 -14.8 -20.0 -23.9 -29.9 -27.2 
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Realizimi i objektivit të kredisë së brendshme për qeverinë (në miliardë lekë). 
Objektivi 257.0 261.2 262.9 264.6 265.9 266.4  
Aktuale 259.6 262.8 264.4 263.1 261.9 261.1  
Diferenca 2.6 1.6 1.5 -1.4 -4.0 -5.3  
 * të dhëna operative. 
 
Rritja e rezervës valutore neto si rezultat i blerjeve në tregun valutor si dhe ulja e 
nivelit të bazës monetare, si rrjedhim i futjes së parasë në sistemin bankar kanë 
ndikuar në thellimin e diferencave të treguesve sasiorë nga objektivat e tyre. 
Ndërkohë, huamarrja relativisht e ulët e qeverisë në tregun e brendshëm ka bërë 
që, duke filluar nga muaji mars, të njohë respektim dhe objektivi i kredisë së 
brendshme për qeverinë. 
 

III.2 ECURIA E AGREGATËVE MONETARË. 
 
Pjesa e parë e vitit 2003 është karakterizuar nga kthimi i shpejtë i parasë jashtë 
bankave në sistem. Raporti i saj ndaj M3 arriti në 28.3 për qind në muajin maj, 
duke përbërë nivelin e tij më të ulët gjatë dy viteve të fundit. Paraja e futur në 
sistemin bankar ka marrë kryesisht formën e depozitave me afat në lekë, duke 
sjellë uljen e nivelit të agregatit M1. Norma e rritjes vjetore të agregatit M1, ashtu 
si edhe ajo e parasë jashtë bankave, vazhdon të mbetet negative gjatë pjesës së 
parë të vitit. Rritja e ngadaltë e agregatit M1 ruan të ulëta presionet inflacioniste 
që vijnë nga zhvillimet monetare.  
 
Ritmet e rritjes së agregatëve monetarë, me përjashtim të parasë jashtë 
bankave, kanë qenë në rritje. Në veçanti, depozitat në lekë paraqesin ritme të 
larta rritjeje, si pasojë e kthimit të parasë në sistem.  
 
Grafik 12: Normat vjetore të rritjes së agregatëve monetarë. 
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Kthimi i parasë jashtë bankave në sistemin bankar është nxitur nga niveli i lartë i 
normave reale të interesit. Kthimi i parasë në sistem ka sjellë një rritje të 
ndjeshme të depozitave në lekë. Gjatë pesë muajve të parë të vitit, rritja e 
depozitave në lekë është pothuaj dy herë më e madhe se rritja e tyre vjetore 
gjatë vitit 2002. Të dhënat operative të muajit qershor, tregojnë për vazhdimin e 
ritmit të lartë të rritjes së depozitave në lekë. Gjatë këtij muaji, depozitat në lekë 
vlerësohet të jenë rritur me rreth 1.9 miliardë lekë. 
 
Grafik 13: Normat e interesit të depozitave në lekë dhe rritja vjetore e tyre. 
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Ritmet e rritjes vjetore të depozitave në valutë dhe M3, pas arritjes së minimumit 
disavjeçar në muajin janar (respektivisht 2.2 dhe 5.4 për qind), kanë  patur një 
tendencë të lehtë rritjeje në muajt shkurt-maj. Norma e ulët e rritjes së 
depozitave në tremujorin e parë është nxitur edhe nga rënia e vazhdueshme e 
normave të interesit për to. Ritmi i ulët i rritjes së depozitave në valutë ka 
vazhduar edhe në muajin maj. Gjatë këtij muaji, depozitat në valutë paraqiten me 
një rënie mujore rreth 2.7 për qind, ndonëse rritja vjetore vazhdon të jetë pozitive. 
 
Tabelë 9: Ecuria agregatëve monetarë (në miliardë lekë). 

Ndryshimi vjetor  Maj 
2003 Absolut Përqindje 

Para jashtë bankave 119.7 -12.1 -9.2 
Depozitat totale 302.6 41.3 15.8 
- Depozita në lekë 211.4 35.4 20.1 
- Depozita në valutë 91.2 5.9 6.9 
    
Depozita pa afat 56.8 0.9 1.6 
- në lekë 22.2 -1.5 -6.3 
- në valutë 34.6 2.4 7.4 
Depozita me afat 245.9 40.4 19.7 
- në lekë 189.2 36.9 24.2 
- në valutë 56.7 3.5 6.6 
    
M1 141.9 -13.6 -8.7 
M2 331.1 23.3 7.6 
M3 422.3 29.3 7.4 
Baza monetare 152.4 -9.8 -6.1 
 

III.3 KËRKESA E EKONOMISË PËR PARA 

III.3.1 MJETET VALUTORE NETO TË SISTEMIT BANKAR. 
 
Mjetet valutore neto të sistemit bankar deri në muajin maj 2003, janë ulur me 9.2 
miliardë lekë. Ulja e mjeteve valutore, të shprehura në lekë, ka ardhur si rezultat i 
mbiçmimit të lekut ndaj dollarit me rreth 11.5 për qind. Të shprehura në dollarë, 
ato janë rritur me 88.8 milionë dollarë. 
 
Rritja e mjeteve valutore të shprehura në dollarë për këtë periudhë është ndikuar 
nga blerjet e rreth 43 milionë dollarëve nga Banka e Shqipërisë në tregun valutor. 
Gjithashtu, rezerva valutore është rritur edhe si pasojë e mbiçmimit të euros ndaj 
dollarit, me rreth 12.7 për qind në tregun ndërkombëtar, gjatë vitit 2003. Kjo e 
fundit ka rritur vlerën e investimeve në euro të shprehura në dollarë. 
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Grafik 14: Kontributi në terma vjetorë i mjeteve valutore neto në ofertën e parasë. 
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Blerja e valutës në tregun valutor ka ndikuar në hedhjen e likuiditetit në sistem 
dhe në rritjen e ofertës monetare. Megjithatë, kontributi i rritjes së mjeteve 
valutore në ofertën e parasë, për muajin maj 2003, llogaritet të jetë negativ, -27.6 
për qind. Krahasuar me rrjedhën historike, kontributi i rritjes së  mjeteve valutore 
në rritjen e ofertës së parasë gjatë vitit 2003 ka qenë i vogël. Kjo vjen përsëri nga 
mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut ndaj dollarit duke bërë që mjetet valutore 
neto, të shprehura në lekë, të jenë më të ulëta. 
 
III.3.2 KËRKESA E QEVERISË PËR MJETE MONETARE. 
 
Financimi i deficitit buxhetor nëpërmjet huamarrjes së brendshme ka qenë i ulët 
gjatë pjesës së parë të vitit. Kjo ka ardhur nga kufizimi i realizimit të shpenzimeve 
buxhetore, të cilat kanë qenë në masën 82 për qind të atyre të planifikuara gjatë 
pesë muajve të parë të vitit, në një kohë që realizimi i të ardhurave, gjatë kësaj 
periudhe, ka qenë më i lartë se parashikimi. 
 
Kërkesa e qeverisë për mjete monetare nuk ka përbërë një burim të rëndësishëm 
të krijimit të mjeteve monetare. Financimi i deficitit buxhetor me bono thesari 
gjatë periudhës janar-qershor, ka qenë 8.9 miliardë lekë kundrejt 11.0 miliardë 
lekëve të së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Nga ky financim, sistemi bankar ka 
mbuluar 4.5 miliardë lekë në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, kundrejt 8.9 
miliardëve në të njëjtën periudhë të vitit 2002. Banka e Shqipërisë nuk ka 
financuar deficitin buxhetor gjatë kësaj periudhe. Rritja e likuiditetit në sistem i ka 
mundësuar bankave tregtare të mbulojnë tërësisht nevojat e qeverisë. Normat e 
larta të interesit të bonove të thesarit kanë ndikuar në rritjen e pjesëmarrjes së 
individëve në ankandin primar të bonove të thesarit. Financimi i tyre deri në 
muajin qershor ishte 3.2 miliardë lekë, duke përbërë një rritje të portofolit të tyre 
prej 41 për qind. 
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Financimi i deficitit buxhetor me bono thesari gjatë muajit qershor ishte 1.2 
miliardë lekë. Financimi i sistemit bankar gjatë këtij muaji ka qenë vetëm 1.0 
miliardë lekë. 
 
Grafik 15. Ecuria kumulative e financimit të deficitit buxhetor gjatë vitit (në miliardë lekë). 

 
III.3.3 KREDIA PËR EKONOMINË. 
 
Aktiviteti kreditues i sistemit bankar gjatë vitit 2003 po tregon një ecuri të 
kënaqshme. Kredia e re e akorduar në periudhën janar-maj 2003 arriti në 33.1 
miliardë lekë, duke qenë afërsisht 43 për qind më shumë se në të njëjtën 
periudhë të vitit 2002. Krediti për ekonominë po zë një peshë gjithnjë në rritje në 
strukturën e aktiveve të sistemit bankar dhe përbën një burim të rëndësishëm të 
kërkesës për mjete monetare. 
 
Tabelë 10: Ecuria e disa treguesve kryesorë. 

 2000 2001 2002 T-1 
2003 

Prill 
2003 

Maj 
2003

Oferta e parasë (në miliardë lekë) 328.1 394.3 416.7 420.6 422.4 422.3
Kredia për ekonominë në përqindje ndaj 
M3 7.1 7.1 9.3 9.6 

10 10.1 

Kredia për ekonominë në përqindje ndaj 
PBB 4.8 4.7 5.9 5.64 5.9 

5.9

Raporti kredi/depozita (në përqindje) 10.1 10.2 13.5 13.5 14 14.1
 
Teprica e kredisë është rritur me 4 miliardë lekë gjatë periudhës janar-maj 2003, 
duke arritur në 42.7 miliardë lekë në fund të muajit maj. 
 

                                            
4 Ky raport është ndërtuar ndaj PBB-së së parashikuar për vitin 2003. 
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Gjatë vitit 2003 vërejmë një përmirësim të strukturës kohore të kredisë së re. 
Kredia afatmesme dhe ajo afatgjatë kanë shfaqur tendenca rritjeje gjatë kësaj 
periudhe. Lëvrimi i kredisë në terma kohorë afatmesëm dhe afatgjatë, gjatë 
periudhës janar-maj 2003, arriti rreth 10.1 miliardë lekë, duke përbërë afërsisht 
1/3 e kredisë së re të akorduar. Në terma relativë, rritja e tepricës së kredisë 
afatmesme dhe afatgjatë ka kontribuar në rritjen e tepricës së kredisë me 56 për 
qind, gjatë pesë muajve të parë të vitit 2003. 
 
Kreditimi në valutë vazhdon të përbëjë një tipar mbizotërues në kreditimin e 
ekonomisë. Kredia e re e lëvruar në valutë përbën 63 për qind të kredisë së re të 
lëvruar gjatë pesëmujorit. Megjithëse raporti i saj është në rënie të 
vazhdueshme, teprica e kredisë në valutë vazhdon të jetë mbizotëruese në 
strukturën e kredisë. Ajo përbën rreth 78.5 për qind të tepricës së kredisë 
gjithsej. Stabiliteti i kursit të këmbimit të lekut dhe niveli më i ulët i interesave për 
kredinë në valutë e justifikojnë preferencën e huamarrjes në valutë. 
 
Sektori i tregtisë vazhdon të mbetet sektori më i preferuar për kreditim. Kredia në 
sektorin e tregtisë përbën 40.5 për qind të tepricës së kredisë. Veçojmë për këtë 
periudhë një rritje të kreditimit në sektorin e bujqësisë. Ndërsa, preferenca për 
ndërtimin ka shfaqur një rënie të lehtë, krahasuar me fundin e vitit 2002. 
 
Një zhvillim pozitiv i aktivitetit kreditues gjatë mujave të parë të vitit 2003 është 
dhe përmirësimi i strukturës së portofolit të kredive të bankave tregtare. Niveli i 
kredive me probleme ka qenë vazhdimisht në rënie gjatë pesë muajve të të para 
të vitit, duke zbritur nga 10.1 për qind e totalit të portofolit të kredive në muajin 
dhjetor 2002, në 8.7 për qind të portofolit në muajin maj 2003. 
 



Raporti I Politikës Monetare për Gjashtëmujorin e Parë të vitit 2003 
 

 28

IV. TREGJET FINANCIARE DHE NORMAT E INTERESIT. 

IV.1 TREGJET FINANCIARE. 

IV.1.1 TREGU NDËRBANKAR. 
 
Niveli i likuiditeteve në lekë në sistemin bankar erdhi duke u shtuar në mënyrë të 
qëndrueshme dhe arriti nivelin maksimal në muajin maj 2003, për t’u pakësuar 
përgjatë muajit qershor 2003 si rezultat i ndërhyrjeve strukturore të Bankës së 
Shqipërisë në treg, duke shitur bono thesari në shumën 3.5 miliardë lekë. 
Ndryshimi i kushteve të tregut, nga mungesa likuiditeti në teprica likuiditeti, 
përgjatë gjysmës së parë të vitit 2003, u ndikua nga rritja graduale dhe e 
vazhdueshme e nivelit të depozitave si dhe nga niveli i qëndrueshëm, me 
tendencë drejt uljes, i nevojave të qeverisë në tregun e letrave me vlerë. 
 
Grafik 16: Ndryshimi i likuiditetit  të sistemit bankar (në milionë lekë). 

 
Rritja e tepricave të likuiditeteve në lekë në sistemin bankar u shoqërua edhe me 
uljen e kërkesës për huamarrje në tregun ndërbankar. Vëllimi i transaksioneve të 
kryera në këtë treg, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, përbën 64.6 për qind 
të vëllimit të transaksioneve të kryera në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002. 
Nevojat e bankave për likuiditet kanë qenë afatshkurtra. Kështu, 94.9 për qind e 
transaksioneve të tregut ndërbankar kanë synuar plotësimin e nevojave ditore të 
bankave për likuiditet, ndërsa pjesa tjetër e tyre ka plotësuar nevojat njëjavore. 
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Grafik 17: Vëllimi gjashtëmujor i transaksioneve në treg ndërbankar, në milionë lekë. 

 
Numri i bankave të aktivizuara në këtë treg është dhjetë. Me ndonjë përjashtim, 
të gjithë pjesëmarrësit u pozicionuan si në rolin e huadhënësit, ashtu edhe në atë 
të huamarrësit. 
 
IV.1.2 TREGU I LETRAVE ME VLERË TË QEVERISË. 
 
Forma kryesore e plotësimit të nevojave të qeverisë për financim të brendshëm 
ka qenë shitja e bonove të thesarit në tregun primar. Kërkesa e buxhetit të shtetit 
për fonde ka qenë në ulje graduale. Kështu, në ankandet e fundit vlera e 
emetimeve të reja të bonove të thesarit ka rezultuar vazhdimisht më e ulët se 
vlera e maturimeve.  
 
Kjo kërkesë u ballafaqua me përmirësimin e shpejtë të gjendjes së likuiditetit në 
sistemin bankar dhe me rritjen e mëtejshme të interesimit të individëve për këto 
letra me vlerë.  
 
Grafik 18: Plotësimi i kërkesës së qeverisë për bono thesari nga tregu.  
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Pjesëmarrës në tregun primar kanë qenë bankat e nivelit të dytë, institucionet e 
ndryshme financiare jobanka dhe individët. Në datën 10 korrik 2003 krahasuar 
me fundin e vitit 2002, portofoli i bankave tregtare është rritur me 0.62 pikë 
përqindjeje, ndërkohë që portofoli i individëve është rritur me 1.05 pikë 
përqindjeje, duke treguar interesin që paraqesin për publikun këto letra me vlerë. 
Kontributi kryesor në këtë rritje, me 0.95 pikë përqindjeje, i përket sporteleve të 
individëve, të hapura pranë Bankës së Shqipërisë dhe filialeve të saj në rrethe.  
 
Tabelë 11: Investimet nga individët (në milionë lekë). 

 2001 2002 10 korrik 2003 
Në sistemin bankar dhe Bankën e Shqipërisë 2,505 7,810 11,141
Në Bankën e Shqipërisë 373 5,065   8,009
 
Krahas tregtimit të bonove të thesarit në treg primar, qeveria ka emetuar edhe 
obligacione me afat dyvjeçar, në shuma që varionin nga 300.0 milionë lekë deri 
në 500.0 milionë lekë, përmes zhvillimit të ankandeve me frekuencë të rregullt 
mujore.  
 
Me përjashtim të muajit janar 2003, kërkesa e tregut ka qenë ndjeshëm më e 
lartë sesa shuma e shpallur nga Ministria e Financave. Kjo tregon për rritjen e 
interesimit të bankave për këto letra me vlerë. Si rezultat i rritjes së konkurrencës 
në këto ankande, yield-i uniform5 ka rezultuar dukshëm poshtë interesit të 
kuponit të shpallur nga Ministria e Financave, duke shënuar një tendencë 
rënëse. Kështu, ky yield në muajin qershor 2003 rezulton 3.41 pikë përqindjeje 
më i ulët sesa ai i muajit dhjetor 2002. 
 

IV.2 ECURIA E NORMAVE TË INTERESIT. 
 
Në gjysmën e parë të vitit 2003, normat e interesit në lekë u reduktuan në të 
gjitha tregjet duke manifestuar shpejtësi të ndryshme rënëse në varësi të shtrirjes 
kohore. 
 

                                            
5 Yield-i uniform quhet yield-i maksimal i pranuar në ankand, me të cilin trajtohen të gjitha 
kërkesat fituese të këtij ankandi, pavarësisht nga yield-i me të cilin kanë konkurruar kërkesat në 
fjalë. 
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Grafik 19: Ndryshimi gjashtëmujor i yield-it mesatar të ponderuar të bonove të thesarit 
në treg primar (në pikë përqindjeje). 

 
Grafik 20: Ndryshimi gjashtëmujor i interesit mesatar të ponderuar të depozitave me afat 

në lekë (në pikë përqindjeje). 

 
Deri në fund të muajit prill 2003, normat e interesave në tregje u reduktuan në 
nivele më modeste krahasuar me periudhën në vazhdim. Kështu, deri në fund të 
muajit prill 2003, rënia e interesave në tregje u ndikua nga  presioni që krijuan në 
treg faktorë të tillë si rritja e likuiditeteve në lekë të sistemit bankar, sidomos e 
Bankës së Kursimeve, ruajtja e pozicionit rifinancues të Bankës së Shqipërisë 
deri në 20 mars 2003, apo niveli i qëndrueshëm i ofertës së qeverisë për bono 
thesari në treg.  
 
Shpejtësia e reduktimit të normave të interesit u rrit pas vendimit të Bankës së 
Shqipërisë për uljen e normës së interesit të repos me 0.5 pikë përqindjeje më 
datë 23 prill 2003, që sinjalizoi tregun për lehtësimin e politikës monetare.  
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Ndryshimet e para u vërejtën në interesin e transaksioneve të tregut ndërbankar, 
ku ulja prej 0.5 pikë përqindjeje u pasqyrua tërësisht. Ndërsa në tregun e bonove 
të thesarit reduktimi i yield-it ka qenë më i përshpejtuar, krahasuar me interesin e 
depozitave për të trija maturitetet. 
 
Tabelë 12: Ndryshimi i normave të interesave (në pikë përqindjeje).  

 Ndryshimi i 
interesave të 
depozitave 

Ndryshimi i yield-it të bonove të 
thesarit 

Ndryshimi i 
interesave të 

kredive 
 janar – maj 2003 janar – maj 2003 Janar –1 korrik 2003 janar – maj 2003 
3-mujore -0.98 -2.96 - 3.32  
6-mujore -0.50 -1.94 - 2.17 -1.50 
12-mujore -0.46 -2.66 - 2.63 - 3.20 
1-3 vjet    +0.50 
Mbi 3 vjet    - 5.40 
I ponderuar -0.68 -2.52 - 2.71 - 3.00 
 
Grafik 21: Diferenca e interesave të bonove të thesarit dhe depozitave sipas 

maturiteteve (në pikë përqindjeje). 

 
Rrjedhimisht, kjo ka ndikuar në ngushtimin e diferencës midis interesave të 
pranimit të fondeve dhe interesave të investimit të fondeve, duke reflektuar rritje 
të konkurrencës midis bankave. 
 
Tendencat rënëse të interesave në lekë në tregje pritet të vazhdojnë më të lehta 
edhe gjatë pjesës së dytë të vitit 2003, pas vendimit për uljen e interesit të repos 
me 0.5 pikë përqindjeje më datë 9 korrik 2003, që sinjalizoi tregun për vazhdimin 
e lehtësimit të politikës monetare. 
 
Edhe në tregun e depozitave në valutë, në vijim të tendencave të manifestuara 
gjatë vitit 2002, interesat në dy monedhat kryesore kanë vazhduar të reduktohen. 
Kështu, krahasuar me fundin e vitit 2002, rezulton se në muajin maj 2003 interesi 
mesatar i depozitave në dollarë amerikanë është reduktuar me 0.15 pikë 
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përqindjeje dhe po ky interes për euron është reduktuar me 0.35 pikë 
përqindjeje. 
 
Në datën 5 qershor 2003, Banka Qendrore Evropiane uli interesin bazë me 0.5 
pikë përqindjeje dhe në datën 24 qershor 2003, Fed-i uli interesin bazë me 0.25 
pikë përqindjeje. Këto lëvizje të ndërmarra prej Bankës Qendrore Evropiane dhe 
Fed-it, brenda muajit qershor 2003, pritet të ndikojnë në uljen e normave të 
interesit në euro dhe në usd, edhe në tregun tonë të brendshëm. 
 
Përgjatë periudhës janar – maj 2003, në tregun e kredive, evidentohet ngushtimi 
i ndryshimit gjashtëmujor të interesave me përjashtim të kredive me afat 1 – 3 
vjet. Megjithatë, luhatjet e këtyre diferencave mbeten më të larta sesa në tregjet 
e tjera dhe mekanizmi i transmisionit vazhdon të mbetet ende i dobët. Kjo, 
kryesisht si rrjedhim i nivelit të ulët të konkurrencës në këtë treg, ku Banka e 
Kursimeve, zotëruesja më e madhe e likuiditeteve në lekë, nuk lejohej të 
kreditonte ekonominë, ndërsa bankat e tjera kanë preferuar kryesisht dhënien e 
kredive në valutë në sektorin privat. 
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V. ECURIA E EKONOMISË SHQIPTARE GJATË VITIT NË 
VAZHDIM. 

 

V.1 TREGUESIT E SEKTORËVE REALË TË EKONOMISË 
 
Programi afatmesëm i zhvillimit të vendit, parashikon ruajtjen e një niveli rritjeje 
ekonomike vjetore prej 6.0 për qind, gjatë periudhës 2003-2005. Problemet të 
cilat goditën ekonominë shqiptare gjatë vitit 2002, duke  ndikuar në uljen e ritmit 
të rritjes në 4.7 për qind në këtë vit, do të veprojnë në mënyrë më të zbutur gjatë 
vitit 2003. Ekspozimi i ekonomisë shqiptare ndaj problemeve të furnizimit me 
energji elektrike pritet të ulet. Gjithashtu, normalizimi i zhvillimeve monetare do të 
ndihmojë në nxitjen e konsumit dhe të investimeve, duke siguruar një mbështetje 
në rritje të biznesit me kredi.  
 
Politika fiskale do të ruajë një qëndrim të pandryshuar nga ai i viteve të shkuara. 
Shpenzimet buxhetore në raport me PBB-në do të bien afërsisht në nivelin 29.6 
për qind të PBB-së. Megjithatë, ato do të kenë një prirje rritëse gjatë kësaj 
periudhe, duke kaluar nga 29.6 për qind e PBB-së në vitin 2003, në 30.2 për qind 
të PBB-së në vitin 2005. Shpenzimet buxhetore pritet të kenë një orientim më të 
madh drejt shpenzimeve kapitale. Raporti i tyre ndaj PBB-së parashikohet të 
rritet nga 6.1 për qind në  vitin 2002, në 6.5 për qind në vitin 2003. Rritja graduale 
e shpenzimeve buxhetore nuk do të ketë ndikim negativ në deficitin buxhetor 
sepse ajo do të mbulohet nga rritja e të ardhurave të qeverisë. Këto të fundit 
parashikohet të rriten gjatë harkut kohor 2003-2005, duke arritur në 25.3 për qind 
të PBB-së në vitin 2005. 
 
Deficiti i bilancit tregtar parashikohet të ngushtohet në terma relativë gjatë vitit 
2003, duke zbritur nga 8.9 për qind e PBB-së në vitin 2002 në 8.5 për qind në 
vitin 2003. Dërgesat e emigrantëve do të vazhdojnë të jenë një burim i 
rëndësishëm për mbulimin e këtij deficiti. Ato parashikohet të mbulojnë pothuaj 
50 për qind të deficitit tregtar. Megjithatë, mungesa e të ardhurave të privatizimit 
ka bërë që projeksionet e rritjes së rezervës valutore të ulen në krahasim me 
vitet e shkuara.  
 
Gjatë vitit 2003, deficiti buxhetor është parashikuar të arrijë në 6.4 për qind të 
PBB-së nga 7.5 për qind në vitin 2002. Defiçiti do të mbulohet në masën më të 
madhe nga financimi i huaj, nga mbështetjet e huaja buxhetore dhe nga kreditë 
për zhvillim. Financimi i huaj parashikohet të mbulojë afërsisht 45 për qind të 
deficitit total. Pjesa tjetër e deficitit do të mbulohet nga burimet e brendshme, 
kryesisht nga huamarrja e brendshme. Të ardhurat nga privatizimi parashikohet 
të jenë vetëm 0.1 për qind e PBB-së. Huamarrja e brendshme do të jetë në 
nivelin 2.7 për qind të PBB-së, disi më pak se niveli i vitit 2002, i cili ishte 3.2 për 
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qind. Në shifra absolute, huamarrja e brendshme do të jetë 20 miliardë lekë në 
vitin 2003 kundrejt 21.7 miliardë lekëve në vitin 2002. Nga huamarrja e 
brendshme, financimi i sistemit bankar parashikohet të jetë në nivelin 2.4 për 
qind e PBB-së ose 18 miliardë lekë. Pjesa tjetër e financimit do të mbulohet nga 
individët dhe nga institucionet. 
 
Objektivi i Bankës së Shqipërisë për inflacionin gjatë kësaj periudhe do të jetë 
ruajtja e ndryshimit vjetor të çmimeve të konsumit brenda nivelit 2-4 për qind. Në 
funksion të përmbushjes së këtij objektivi, Banka e Shqipërisë synon të  
kontrollojë rritjen e ofertës monetare në nivelin 8.4 për qind gjatë vitit 2003. Rritja 
e ofertës monetare do të marrë, kryesisht, formën e rritjes së depozitave, të cilat 
do të përbëjnë 93 për qind të rritjes së M3. Normat e larta reale të interesit do të 
ndikojnë në kthimin e parasë në sistem në tremujorin e parë dhe do të ndihmojnë 
në ruajtjen e këtij raporti në tremujorët e tjerë. Programi monetar i vitit 2003 
parashikon një rritje më të shpejtë relative të depozitave në lekë krahasuar me 
paranë jashtë bankave. 
 
Tabelë 13. Rritja e ofertës monetare sipas tremujorëve (në miliardë lekë). 
 T1 T2 T3 T4 2003 
Oferta monetare 4.6 10.9 9.5 10.0 35.0 
Paraja jashtë bankave -9.0 3.5 3.7 4.3 2.5 
Depozita në lekë 12.4 2.8 3.7 2.6 21.5 
Depozita në valutë 1.1 4.5 2.2 3.2 11.0 
 
Rritja e depozitave në lekë gjatë vitit 2003 do të mbulojë kërkesat e ekonomisë 
për mjete monetare dhe do të ruajë rezervat e tepërta në sistem në nivele të 
kënaqshme. Sistemi bankar parashikohet të jetë në gjendje likuiditeti të tepërt 
gjatë pjesës më të madhe të vitit. 
 
Teprica e kredisë për ekonominë është parashikuar të rritet me 12.9 miliardë lekë 
gjatë vitit 2003, çka përbën një rritje vjetore prej 33.4 për qind. Rritja e tepricës së 
kredisë në lekë dhe në valutë, do të reflektojë strukturën që shfaq dhënia e 
kredisë së re. Në përputhje me këto parashikime, rritja e tepricës së kredisë në 
lekë gjatë vitit të ardhshëm është parashikuar të jetë 5.1 miliardë lekë ose 40 për 
qind e rritjes së tepricës së kredisë. 
Depozitat në valutë parashikohen të rriten me 12.0 për qind gjatë vitit 2003 
krahasuar me një mesatare rritjeje vjetore prej 30.1 për qind gjatë periudhës 
1999-2001. Rritja e ngadaltë e depozitave në valutë është ndikuar nga diferenca 
e lartë e normave të interesit të depozitave në lekë dhe në valutë dhe nga 
mbiçmimi i lekut ndaj dollarit, i cili përbën monedhën në të cilën janë pjesa më e 
madhe e depozitave në valutë. 


