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FFJJAALLAA  EE  GGUUVVEERRNNAATTOORRIITT

Në përmbushje të detyrave ligjore dhe siç është bërë tashmë traditë, Raporti
Vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2001 paraqet zhvillimet e detajuara të
ekonomisë shqiptare; monetare; të çmimeve të konsumit; të sektorit bankar etj..
Raporti Vjetor, gjithashtu, i shërben Bankës së Shqipërisë për të bërë publike
qëndrimet e saj në lidhje me jetën ekonomike dhe financiare të vendit.

Në vitin 2001, Shqipëria mbushi 10 vjet të anëtarësimit të saj në Fondin Monetar
Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Për këtë ngjarje, Qeveria Shqiptare dhe
Banka e Shqipërisë organizuan një konferencë të përbashkët ku u analizua rruga
e zhvillimit të Shqipërisë në këto dhjetë vjet, reformat e zhvilluara si dhe sfidat që
e presin atë në të ardhmen deri në përmbushjen e objektivit të saj, integrimin në
Bashkimin Europian.

Gjatë këtij viti, 12 vendet anëtare të Bashkimit Monetar Europian u përgatitën për
zëvendësimin e monedhave të tyre me monedhën më të re, euro. Shqipëria,
duke qenë vend europian dhe duke patur lidhje të ngushta tregtare me
Bashkimin Europian, gjithashtu, u përfshi në këtë fazë përgatitore. Synimi i vetëm
ishte që të shmangej çdo shenjë paniku dhe që monedha e re të pritej sa më
natyrshëm. Tashmë që procesi ka përfunduar mund të themi se Banka e
Shqipërisë e drejtoi mirë dhe pa probleme këtë proces.

Viti 2001 ishte i katërti vit rradhazi gjatë të cilit programi i zhvillimit ekonomik të
vendit u respektua në tërësinë e tij. Për këtë vit, autoritetet përkatëse kanë
vlerësuar që rritja ekonomike të ketë arritur 7.3 për qind. Rritja e ekonomisë i
dedikohet kryesisht gjallërimit të sektorit privat të ekonomisë, ndërkohë që sektori
shtetëror po tkurret si pasojë e privatizimeve dhe likuidimeve. Po kështu, rritja e
investimeve publike, sidomos në tremujorin e dytë të vitit, vlerësohet të ketë
dhënë ndikim të ndjeshëm në gjallërimin ekonomik. Eksportet u rritën me 19.4
për qind dhe në këtë rritje ka kontribuar edhe rritja e eksporteve nga prodhimi i
brendshëm me 8 për qind. Importet janë rritur me 23.7 për qind, duke çuar në
thellimin e deficitit tregtar. Megjithatë, pozitiv është fakti që janë rritur importet e
makinerive dhe pajisjeve. Këto të fundit përbëjnë rreth 18 për qind të totalit të
importeve gjithsej.

Si pasojë e rritjes ekonomike të vendit, ku kontributin kryesor e ka dhënë sektori
privat, por edhe prej rritjes së investimeve publike, janë krijuar vende të reja
pune. Numri i të punësuarve ka arritur në 1.07 milionë vetë ose 0.9 për qind më
shumë se një vit më parë. Nga ana tjetër, shkalla e papunësisë është ulur në
14.4 për qind nga 16.9 për qind që ishte në fund të vitit 2000.
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Deficiti i llogarisë korente është rritur më tej (me 54 për qind ose 6.1 për qind e
PBB-së) gjatë vitit 2001, si pasojë kryesisht e thellimit të deficitit tregtar.
Financimi i llogarisë korente është mundësuar nga rritja e dërgesave të
emigrantëve si dhe nga hyrjet e larta kapitale. Megjithatë, ky deficit vlerësohet të
jetë rreth 18.8 për qind më i ulët se parashikimi. Ndërkohë, dërgesat e
emigrantëve vlerësohen rreth 615 milionë dollarë amerikanë ndërsa investimet e
huaja direkte për këtë vit, rreth 220 milionë dollarë amerikanë.

Inflacioni arriti në fund të vitit nivelin 3.5 për qind, duke respektuar objektivin e
vitit 2001. Objektivi i Bankës së Shqipërisë është që në periudhë afatmesme të
mbajë inflacionin mesatarisht në nivelin 3 për qind. Për të arritur këtë objektiv
Banka e Shqipërisë mbështetet në dy shtylla kryesore: normën e rritjes së
ofertës së parasë dhe treguesit ekonomikë e financiarë.

Duke ditur që inflacioni është kryesisht një fenomen monetar, ndjekja e ecurisë
së rritjes së ofertës monetare ndikon edhe në respektimin ose jo të objektivit për
inflacionin. Rritja e ofertës monetare përfaqëson objektivin e ndërmjetëm për
Bankën e Shqipërisë dhe për të caktohet çdo vit dhe një nivel sasior orientues.
Në vitin 2001, oferta monetare u rrit me 19.9 për qind duke e tejkaluar objektivin
e vendosur për të. Megjithatë, inflacioni u arrit të kontrollohej. Kjo ndodhi për
arsye se rritja e faktuar e këtij agregati u shkaktua edhe si pasojë e veprimit të
ngjarjeve të veçanta, ku si më të spikatur mund të përmendim prezantimin fizik të
euros dhe ngjarjet që shoqëruan këtë proces.

Inflacioni, sidomos për ekonomi si Shqipëria që janë ende nën ndikimin e
rregullimeve strukturore, shkaktohet edhe nga fenomene të natyrës shock.
Detyra e bankës qendrore është që t’i paraprijë, sa më shumë të jetë e mundur,
të tilla ngjarjeve. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë bazohet edhe në një grup
treguesisht ekonomikë e financiarë, të cilët mund të ofrojnë sinjale mbi presione
të mundshme inflacioniste. Në këtë grup treguesish përfshihen ecuria e kursit të
këmbimit, rritja e ekonomisë, zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë,
zhvillimet në ekonomitë e vendeve të tjera, me të cilat është më e integruar
ekonomia e vendit e deri tek faktorët e natyrës psikologjike, të krizës politike,
madje edhe në rezultatet e vrojtimeve të kryera nga vetë Banka e Shqipërisë, të
cilat e ndihmojnë në të kuptuarin më të mirë të fenomeneve ekonomike e
financiare.

Në përgjigje të këtyre sinjaleve Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2001, vlerësoi se
përfundoi periudha e deflacionit dhe vendi ka hyrë në fazën e zhvillimeve me
inflacion pozitiv. Për këtë arsye ajo reagoi dy herë, duke ndërruar llojin e
ankandit të repove dhe më pas duke rritur me 0.5 pikë përqindjeje normën e
repove, për të frenuar reduktimin e normave të interesit në ekonomi. Këto
veprime ndikuan deri-diku në zbutjen e presioneve inflacioniste në ekonomi.

Megjithatë, Banka e Shqipërisë vlerëson që duhet të rrisë shkallën e kujdesit në
lidhje me zhvillimet e çmimeve të konsumit në vend. Një sërë faktorësh dhe
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ngjarjesh kanë krijuar probleme. Më të spikaturat dhe shumë të trajtuara janë
kriza energjitike në vend, ndikimi që pati dhe që ende nuk mund të quhet i
kapërcyer, i krizës politike, moti i keq etj..

Në përfundim duhet të theksoj, që pavarësisht nga përmirësimi i treguesve,
reforma e sistemit bankar nuk eci me ritme tepër të kënaqshme. Ky vlerësim
lidhet drejtpërdrejt me shtyrjen e procesit të privatizimit të Bankës së Kursimeve
si dhe me nevojën për të zëvendësuar pronarin e Bankës Kombëtare Tregtare.
Të dyja përfaqësojnë bankat më të mëdha të sistemit bankar dhe problemet që
po shoqërojnë pronësinë e tyre, për fat të keq, do të ndikojnë në ecurinë e
reformës së sistemit bankar dhe në gjallërimin më tej të aktivitetit të tij. Këto
çështje domosdoshmërisht kërkojnë një vëmendje të plotë nga autoritetet
përkatëse. Ndërkohë, diskutimi dhe miratimi së shpejti i ligjit për sigurimin e
depozitave është një hap pozitiv në drejtim të rritjes së mëtejshme të sigurisë së
depozituesve dhe që do të ndihmojë edhe në rritjen e besimit në sistemin bankar.
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