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KKAAPPIITTUULLLLII  IIII  ––  EEKKOONNOOMMIIAA  SSHHQQIIPPTTAARREE

II.1. KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME PËR EKONOMINË

Sektori real i ekonomisë edhe gjatë vitit 2001, u karakterizua nga përpjekjet e
vazhdueshme të të gjithë aktorëve kryesorë ekonomikë,  për të ruajtuar ritmet e
rritjes në aktivitetet më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Megjithëse këto
përpjekje, në pjesën më të madhe të vitit, u ndeshën me situata mjaft të vështira,
të shkaktuara nga kriza e thelluar energjitike, u arrit që të ruhej një ekuilibër i
përshtatshëm në treguesit kryesorë makroekonomikë. Rritja e prodhimit në
fund të vitit u vlerësua në masën 7.3 për qind12, aq sa ishte programuar, rritje
që i dedikohet kryesisht arritjeve në pjesën e parë të vitit. Kjo, sepse
gjashtëmujori i dytë i vitit, u karakterizua nga një tkurrje e përgjithshme e
aktivitetit ekonomik. Jeta ekonomike e vendit eci në të njëjtat shtigje si edhe në
vitin e kaluar, por me disa lëkundje të sektorëve të rëndësishëm të saj. Edhe
gjatë vitit 2001, sektori privat i ekonomisë vazhdoi të gjallërohet, kundrejt një
sektori shtetëror në tkurrje. Sektorë të tillë si ai i transportit, i shërbimeve dhe i
investimeve, kryesisht në infrastrukturë, në tërësi manifestuan shenja të
dukshme të riaftësimit dhe të rritjes së kapaciteteve prodhuese dhe përmirësime
të mëtejshme të aftësive administruese. Por, nga ana tjetër, degë të tilla si
ndërtimi dhe bujqësia vlerësohet të kenë kontribuar mjaft në PBB gjatë vitit të
kaluar por ndoshta jo me të njëjtat ritme si më parë. Gjithashtu, prodhimi
industrial i sektorit shtetëror, kryesisht në atë të minierave, vazhdoi të pasqyrojë
tendencën rënëse të trashëguar vite më parë, duke rritur hijen e paqartësisë
edhe për eksportet e mineraleve shqiptare. Ndërsa, në mënyrë krejt të qartë,
prodhimi i energjisë elektrike, regjistroi shifra mjaft më të ulëta se një vit më parë.

Aktiviteti ekonomik, gjatë vitit të kaluar manifestoi ngritje të dukshme për
treguesit e kërkesës së brendshme sidomos gjatë tremujorit të dytë të vitit. Kjo
periudhë përkoi me një iniciativë të dukshme të qeverisë për kryerje të
investimeve, kryesisht në fushën e infrastrukturës, dhe me fushatën elektorale
për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Bumi i madh i investimeve u
pasqyrua në rritje të aktiviteteve të transportit, të ndërtimit dhe të riparimit të
rrugëve.

Pas kësaj periudhe, treguesit flasin për një qetësi dhe një normalizim të aktivitetit
ekonomik në tërësi. Efektet sezonale, gjithashtu, qenë të pranishme gjatë gjithë
vitit duke vepruar herë në nxitje të aktivitetit ekonomik dhe herë në rënie të tij.

                                                       
12Burimi: Ministria e Financave dhe vlerësime të FMN-së.



Kapitulli II 18

Tabelë II-1: Tregues ekonomikë të përgjithshëm.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Popullsia (000) 3202.0 3248.8 3283.0 3324.3 3354.3 3354.0 3373.0 3401.0 3087.1

Përqindja  e rritjes së
popullsisë

1.1 1.5 1.1 1.3 0.9 0.6 0.8 0.8 -9.2

Numri i të punësuarve
(000)

1046.0 1161.0 1138.0 1116.0 1107.0 1103.0 1081.0 1064.0 1074.0

PBB (çmime të vitit 1990,
në milionë lekë )

12309.0 13331.0 15107.0 16478.0 15325.0 16547.0 17748.0 19125.0 20516.0*

Rritja në % e PBB-së
(çmime të vitit 1990)

9.6 8.3 13.3 9.1 -7.0 8.0 7.3 7.8 7.3*

PBB (çmime korente, në
milionë lekë )

125334.0 184393.0 229793.0 280998.0 341716.0 460631.0 506205.0 539210.0 594346.0*

PBB (çmime korente, në
milionë usd )

1221.6 1984.5 2422.1 2689 2294.5 3057.8 3676.4 3752.1 4099.0*

PBB (për frymë në usd ) 381.5 610.8 737.8 808.9 684 906.5 1080.9 1094.4 1327.8*

Përqindja e papunësisë 22.3 18.4 13.1 12.4 14.9 17.8 18.0 16.9 14.4

Përqindja e inflacionit
(v/v)

30.9 15.8 6.0 17.4 42.1 8.7 -1.0 4.2 3.5

Deficiti  i buxhetit (në % të
PBB-së)

-13.7 -9.0 -10.2 -12.8 -12.9 -10.4 -11.5 -9.3 -9.2*

Borxhi i brendshëm (në %
të PBB-së)

25.1 30.7 35.8 32.9 36.4 41.5 41.1*

Llogaria korente (në % të
PBB-së)1/

-28.8 -14.3 -9.7 -11.5 -14.4 -8.2 -7.2 -7.0 -7.4*

Borxhi i jashtëm (në % të
PBB-së)

52.5 30.4 29.2 35.6 26.5 25.8 30.2 28.9*

Kursi mesatar i këmbimit 102.6 94.7 92.8 104.5 148.9 150.6 137.7 143.7 143.48

* Të dhënat për vitin 2001 janë parashikime sipas programit.
1/Llogaria korente përjashtuar të ardhurat neto nga faktorët e shërbimeve  dhe transfertat shtetërore.

Burimi : INSTAT , Ministria e Financave , Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së.
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Grafik II-1: Kontributi i sektorëve kryesorë të ekonomisë në PBB në vitin 2001 (në %).

Box II-1: Strategjia e reduktimit të varfërisë.

Rrjedhojë e trashëgimisë nga sistemi i mëparshëm, por dhe si nënprodukt i reformave të
tranzicionit të ndërmarra gjatë dekadës së kaluar, varfëria në Shqipëri përbën një
problem të mprehtë ekonomik dhe social. Studimi mbi Nivelin e Jetesës (INSTAT, 1998)
evidenton se 29.6 për qind e shqiptarëve janë të varfër dhe se gjysma e kësaj
kategorie jetojnë në varfëri ekstreme. Për më tepër, dimensionet e varfërisë shtrihen
përtej shfaqjes së saj thjesht si varfëri ekonomike. Ajo gjen shprehje në përkeqësimin e
treguesve të nivelit arsimor, të shëndetit, të përfitimit të shërbimeve publike (si uji i
pijshëm, energji elektrike etj.) në prishjen e ambientit, deri dhe në dëmtimin e strukturave
të kapitalit social.

Autoritetet shqiptare hartuan gjatë vitit 2001 Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit
Ekonomik dhe Social. Boshti i saj mbetet krijimi i një ambjenti të përshtatshëm për të
siguruar një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe përfshirëse, të harmonizuar me
politika ekonomike që synojnë nxitje në krahun e ofertës.

Roli i Bankës së Shqipërisë në kuadër të kësaj strategjie, shkon përtej përgjegjësisë dhe
kontributit të saj në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit. Duke vlerësuar
shkallën e zhvillimit të tregut financiar në vend, shtrirjen e sistemit bankar dhe produktet
e industrisë bankare, lidhjen e sistemit bankar me sektorin privat të ekonomisë, Banka e
Shqipërisë është e angazhuar në trajtimin e këtyre problemeve. Objektivi strategjik, në
kuadër të kësaj strategjie, është nxitja e krijimit të një sistemi financiar konkurrues dhe të
aftë, që t'i përgjigjet nevojave në rritje të ekonomisë në tërësi dhe zhvillimit të sektorit
privat në veçanti. Dy ndër projektet më të rëndësishme të Bankës së Shqipërisë janë
përmirësimi i sistemit të pagesave nëpërmjet instalimit të sistemit të pagesave bruto në
kohë reale (RTGS) dhe krijimi i Zyrës së Informacionit të Kredisë. Por vëmendje do t’i
kushtohet edhe forcimit të mbikëqyrjes bankare dhe rregullave të mbikëqyrjes, nxitja e
zgjerimit të rrjetit bankar dhe mbulimi me shërbime bankare i gjithë territorit të vendit,
nxitja e zhvillimit të skemave të kursim-kreditit etj..
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II.1.1. Prodhimi bujqësor

Prodhimi bujqësor, sipas vlerësimeve të deritanishme, përbën rreth 50 për qind
të prodhimit të brendshëm bruto. Viti 2001, shfaqi shenja të rënies së ritmeve të
rritjes së kësaj dege. Kështu, sipas parashikimeve, rritja e prodhimit bujqësor
vlerësohet të jetë realizuar rreth një pikë përqindjeje më poshtë se sa parashikimi
për të, në fillim të vitit. Kjo, ka ardhur kryesisht si pasojë e reduktimit në rritjen e
prodhimit në bujqësi. Nga ana tjetër, vlerësohet se prodhimi agroindustrial të ketë
arritur nivele të kënaqshme deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2001. Në
kushtet e një analize mbi të dhëna krejtësisht të kufizuara për këtë degë, mund të
vlerësohet se deri në fund të tremujorit të tretë disa produkte të agroindustrisë
kanë tentuar në nivele më të larta se e njëjta periudhë e vitit 2000.

Mungesat e theksuara të energjisë elektrike kanë çuar edhe në kufizime të
aftësive prodhuese, të pasqyruara në sasira më të ulëta prodhimi. Kjo ka ardhur
duke u theksuar në fund të vitit, pra rëniet tashmë të evidentuara në tremujorin e
tretë, pa dyshim mund të kenë vijuar, madje me ritme më të shpejta edhe në
tremujorin e katërt të vitit që sapo u mbyll.

Tabelë II-2: Parashikimi i prodhimit bujqësor i vlerësuar për vitin 2001 (në milionë lekë).

Emërtimi Viti 2000 Parashikimi 2001 Në %
1. Bujqësia 192 977 199 127 103.2
2. Agroindustria   17 946   19 200 107.0
3. Peshkimi    1 668     1 750 104.9
Totali 212 591 220 277 103.6

Burimi: Zyra përfaqësuese e FMN në Tiranë.

II.1.2. Prodhimi industrial

Prodhimi industrial në sektorin shtetëror, vazhdon të manifestojë ulje. Indeksi
i prodhimit industrial në volum, pas një rritjeje të lehtë gjatë tremujorit të dytë të
vitit, në fund të tij, pësoi përsëri rënie, madje krahasuar me një vit më parë, rënia
është mjaft e theksuar, në masën 43.1 për qind. Në përgjithësi, shifrat si për
industrinë nxjerrëse edhe për atë përpunuese, flasin për situatën e vështirë të
tyre: ato gjenden në një udhëkryq, që sa vjen e bëhet më i vështirë për t’u kaluar.

Tabelë II-3: Tregues të prodhimit industrial në sektorin shtetëror.

Treguesi  (në %
kundrejt vitit 1993)

T-1-
1999

T-2 T-3 T-4 T-1-
2000

T-2 T-3 T-4 T-1-
2001

T-2 T-3 T-4

Prodhimi industrial
në volum

66.1 56.8 62.3 61.3 58.3 60.5 61.6 54.3 33.7 43.9 34.1 30.9

Industria nxjerrëse 35.6 37.1 37.6 32.9 29.2 32.9 33.3 28.6 28.8 29.1 27.3 25.7

Industria përpunuese 55.4 39.6 73.9 54.3 41.4 50.9 64.2 53.2 16.9 33.6 24.6 17.5

Prodhimi i energjisë
elektrike

171.4 172 144.8 144 185.8 153.5 98.5 106 117.8 116.5 88.9 100

Burimi: INSTAT, Konjuktura, viti 1999-2001.
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Nëse do të analizoheshin ritmet e rritjes sipas tremujorëve, ato flasin vetëm për
rënie gjatë gjithë periudhës 1999-2001. Ndonjë rritje e konstatuar në ndonjë
sektor të veçantë do të konsiderohet plotësisht sporadike.

Treguesi i prodhimit mall të shitur, nga ana tjetër, flet për rënie të
vazhdueshme të tij nga njëri tremujor në tjetrin. Po kështu, treguesit kanë pësuar
rënie edhe krahasuar me një vit më parë. Vetëm Albpetrol Sh.A., është kompania
që ka manifestuar rritje, në masën 14.8 për qind krahasuar me një vit më parë,
ndërkohë që industria me rënie më të theksuar paraqitet ajo e minierave me  afro
71 për qind. Po kështu edhe K.E.Sh., megjithëse në fund të vitit zbatoi sistemin
dytarifor të energjisë elektrike për konsumatorët, paraqet një rënie në masën
rreth 5 për qind. Nëse do t’i referoheshim shifrës së prodhimit në natyrë (në mijë
kilovat/orë), fundi i vitit 2001, tregoi një rënie të saj me rreth 22.2 për qind
krahasuar me vitin paraardhës, fakt që dëshmon për kapacitetet mjaft të
kufizuara prodhuese të kësaj ndërmarrjeje të energjitikës shqiptare. Për më
tepër, kjo ndërmarrje aktualisht, ka monopolin e prodhimit, të shpërndarjes dhe të
administrimit të energjisë elektrike në vend.

Dega e minierave, jo vetëm që ka përvijuar një profil rënës mjaft të dukshëm
përgjatë gjithë vitit 2001, por shuajtja e saj në tremujorin e katërt flet për një
sektor krejtësisht jashtë kontributit në PBB, në këtë periudhë.

Tabela II-4: Prodhimi mall i shitur (në miliardë lekë).

Sektorët T-1 2001 T-2 2001 T-3 2001 T-4 2001 Ndryshimi
(në%)
2001/2000

Totali 3.6 4.8 4.0 5.3 94
Albpetrol Sh. A. 1.0 1.3 1.2 1.03 114.8
Armo Sh. A. 1.04 1.5 1.3 1.4 87.5
Servcom Sh. A. 0.022 0.023 0.022 0.028 71.4
K.E.SH. Sh. A. 1.65 1.6 1.3 2.7* 95.8
Minierat 0.16 0.051 0.024 - 29.2
Industria 0.18 0.23 0.16 0.15 91.8

Burimi : Ministria Ekonomisë dhe Privatizimit, janar 2002.
Shënim: * Prodhimi mall i shitur nga K.E.SH., në tremujorin e katërt të vitit 2001, është llogaritur mbi bazën e
sistemit dytarifor të zbatuar në dhjetor të vitit 2001, ndaj edhe ka rezultuar kaq i lartë, rreth dyfishi i një
tremujori më parë. Në tremujorin e katërt janë arkëtuar të ardhurat vetëm nga 873 mijë kwh, ndërkohë që
pritej arkëtimi prej 1.3 milionë kwh-ve.

Sektori privat i ekonomisë, nisur nga disa tregues indirektë, ka paraqitur vlera
të kënaqshme të arritjeve të tij. Ato janë më të spikatura në tremujorin e dytë të
vitit, ku edhe investimet ishin më të konsiderueshme. Bie në sy konsumi i
brendshëm i çimentos, i cili arriti vlera mjaft të larta. Mesatarisht, në këtë
tremujor, u konsumua rreth 1.7 herë më shumë çimento se në tremujorët e tjerë
të vitit. Treguesi që ka shfaqur një tendencë në rritje më të qartë se të tjerët,
është ai i importit të makinerive dhe pajisjeve. Në fund të vitit ai është rritur me
rreth 56 për qind më shumë krahasuar me tremujorin e parë të tij. Ky fakt flet jo
vetëm për zgjerim të aktivitetit ekonomik të firmave shqiptare, por edhe për rritje
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të pretendimeve të tyre për të konkurruar në treg me teknologji efikase dhe
bashkëkohore.  Vlerësohet se kjo rritje është e lidhur ngushtë me nivelin e lartë
të importeve, të shënuar nga hyrja në masë e gjeneratorëve të prodhimit të
energjisë elektrike si edhe të  pajisjeve teknologjike të komunikimit në sektorin e
shërbimit të telefonisë celulare.

Tabelë II-5: Ecuria e sektorit privat të ekonomisë.

Investimet Njësia
e

matjes

T-1-
1999

T-2 T-3 T-4 T-1-
2000

T-2 T-3 T-4 T-1-
2001

T-2 T-3 T-4

Importi i makinerive
dhe pajisjeve

Mld.
lekë

4.2 6.2 7 7.4 6.6 7.3 7.5 11.5 8.8 11.7 11 13.6

Konsumi i dukshëm i
çimentos

Mijë
ton

187.1 217.2 288 253 192.3 348.5 395 372 267 506 301 310

Kërkesa e
brendshme
Konsumi i energjisë
elektrike

Mijë
kwh

358 351 363 455 355.3 360 402 414 502 502 502 433

Konsumi i
karburanteve

Mijë
ton

35.5 61.6 91.4 59.4 69.3 52.9 93.6 84.1 73.4 78.9 92.1 103.9

Importe pajisjesh
elektroshtëpiake

Mijë
copë

8.1 9.3 14 29.5 24.1 21.3 5.6 27.8 10.8 16.5 13.4 13.4

Importe autoveturash Mijë
copë

1488 1694 8534 6158 4285 11076 4337 4000 7595 3361 3971 3657

Tregtia e jashtme

Totali i eksporteve Mld.
lekë

10.3 10.9 8.8 8.9 8.9 9.9 9.2 9.2 11.2 13 8.4 11

Totali i importeve Mld.
lekë

26.2 62.7 35.1 34 31.6 37.4 38.1 41.2 41.2 47.8 45.9 55.7

Eksport/Import % 39.1 17.5 21.7 25.8 28.2 26.6 24.2 19 27.42 27.2 18.4 19.75

Burimi: INSTAT, Konjuktura, viti 1999-2001.

Ritmet e rritjes nga njëri vit në tjetrin për treguesit indirektë, në tërësi flasin për
tendenca rritëse të tyre përgjatë gjithë periudhës 1999-2001.

Megjithatë, rëniet në konsumin e çimentos në tremujorët e tretë dhe të katërt të
vitit 2001, në krahasim me të njëjtat periudha të një viti më parë, flasin për rënie,
kryesisht, në sektorin e ndërtimit. Në këtë mënyrë, po faktohet gjithnjë e më
shumë ndjesia nga disa shenja, tashmë të cituara për këtë aktivitet. Rënia e
numrit të lejeve të ndërtimit, situata disi jo e favorshme për investime, si edhe
rënia e kreditimit nga sektori bankar për këtë degë, kanë ndikuar në
ngadalësimin e ritmeve të rritjes së saj.

Tremujori i dytë i këtij viti ka manifestuar shenja pozitive edhe për aktivitetin e
tregtisë së jashtme, kohë në të cilën të dyja krahët e tregtisë u rritën ndjeshëm,
duke përmirësuar edhe koeficientin e mbulimit të eksporteve nga importet.
Tendencë rritëse të dukshme paraqesin importet duke realizuar në tremujorin e
katërt të vitit, shifrën 55.7 miliardë lekë apo 14.8 për qind më shumë se fundi i
vitit të kaluar. Vetë vlera e importit të makinerive dhe pajisjeve në nivele gjithnjë e
më të larta, duket sikur ka një korrelacion mjaft të lartë me importet në total.
Ashtu siç edhe është përmendur më lart, kjo ka ardhur si pasojë e rritjes në masë
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të importeve të gjeneratorëve dhe të pajisjeve të shërbimit telefonik. Niveli i
eksporteve paraqitet me një rritje më të moderuar. Pas rënies së
konsiderueshme në tremujorin e tretë të vitit, ndjehet riaktivizimi i eksporteve,
duke realizuar në tremujorin e katërt një shifër prej afro 20 për qind më të lartë se
një vit më parë.

Konsumi i karburanteve ka shënuar pikën më të lartë në tremujorin e fundit të
vitit, duke qëndruar 23.5 pikë përqindjeje më lart se e njëjta periudhë e një viti më
parë. Tendenca e theksuar rritëse del në pah edhe nëse shihet që në këtë
tremujor u konsumuan mesatarisht 1.3 herë më shumë karburante se sa në
pjesën tjetër të vitit. Shkaku kryesor në këtë rritje është përdorimi i karburanteve
për të realizuar zëvendësimin e energjisë elektrike të munguar në këtë periudhë
të vitit.

II.1.3. Sektori i transportit

Nëse do t’i referoheshim të dhënave të degës së transportit, gjatë vitit 2001, do
të veçohej tendenca pozitive e saj në fushën e investimeve. Gjatë gjithë vitit të
kaluar, investimet janë realizuar në nivele të larta, madje në tremujorin e dytë ato
kanë pësuar tejkalime të dukshme. Tejkalimet në këtë tremujor lidhen, para së
gjithash, me përqendrimin e investimeve në këtë periudhë të vitit. Fundviti tregoi
se investimet u tejkaluan në masën 17.52 për qind mbi parashikimin për to dhe
tejkalimet më të spikatura u manifestuan në infrastrukturën rrugore, me rreth 14
për qind më lart. Sidoqoftë, viti 2001 shënoi pothuaj të njëjtin nivel investimesh si
edhe një vit më parë, me një rënie të lehtë në rreth 1 për qind.

Struktura e tyre vazhdoi të ketë një profil të drejtuar nga ndihmat e kreditë, me
rreth 58.2 për qind të totalit të investimeve. Pjesa tjetër u financua nga burime
buxhetore.

Tabelë II-6: Ecuria e investimeve (në milionë lekë).

Investimet 1997 1998 1999 2000 2001
Totali 3800.1 8269.2 13128.9 15996.7 15864.9
Buxhetore 604.55 1969.5 4446.7 5976.7 6634
Ndihma e kredi 3195.6 6299.7 8682.2 10020 9230.9

Edhe në këtë degë spikat zgjerimi i sektorit privat. Këtë fakt e dëshmon numri i
lartë i licencave të dhëna gjatë vitit 2001 për subjektet private shqiptare.
Konkretisht, u licencuan 384 të tilla apo 35.2 për qind më shumë se një vit më
parë. Kryesisht, kjo rritje është më e madhe për agjencitë e transportit interurban
të udhëtarëve si edhe për agjencitë ajrore.
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II.1.4. Kursimet dhe investimet

Kursimet e brendshme shënuan një rritje prej 1.1 pikë përqindje. Zhvillimet
pozitive në konsolidimin e financave publike ishin kontribues kryesor në rritjen e
kursimeve. Reduktimi i deficitit fiskal të financuar me burime të brendshme krijoi
premisa për orientimin e kursimeve drejt sektorit privat të ekonomisë.

Grafik II-2: Kursimet dhe investimet në % ndaj PBB-së.

Këto zhvillime, bënë që investimet private të rriten nga 12.1 në 13.2 për qind të
PBB-së. Megjithëse kjo rritje është modeste, pesha e tyre në totalin e
investimeve, i bën të ndjeshme ndryshimet në këtë sektor. Kështu, investimet në
total arritën në 20.1 për qind të PBB-së, nga 18.6 për qind në vitin 2000.

Nga ana tjetër,  investimet publike ishin një kontribues i rëndësishëm në rritjen e
investimeve në ekonomi. Ato arritën në 6.9 për qind të PBB-së në fund të vitit
2001, nga 6.5 për qind në vitin 2000,. Gjatë vitit 2001 u arrit të financohen,
tërësisht nga buxheti i shtetit projekte të rëndësishme në ujin e pijshëm dhe në
shëndetësi, si dhe u bë e mundur rritja e bashkëfinancimit të projekteve të
infrastrukturës rrugore.

Rritja më e shpejtë e investimeve në raport me kursimet e brendshme13, bën që
ky tregues të arrijë në 7.4 për qind të PBB-së gjatë vitit 2001, kundrejt 7 për qind
në vitin 2000. Kursimet e huaja vazhduan të plotësojnë diferencën negative të
kursimeve dhe investimeve të brendshme, duke mbështetur investimet publike,
kryesisht në projekte të rëndësishme infrastrukturore.

Parashikimet e bëra në Kuadrin Afatmesëm të Shpenzimeve (MTEF), të
harmonizuara me politikat publike prioritare që ofron Strategjia e Zhvillimit
Ekonomik dhe Social, dëshmojnë se raporti kursime-investime do të vazhdojë të
mbetet negativ. Tërheqja e kursimeve të huaja do të mbetet një faktor thelbësor

                                                       
13 Nw mungesw tw llogarive kombwtare, tw dhwnat e investimeve dhe kursimeve janw vlerwsime
tw pwrafwrta, sipas FMN-sw.
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në mbështetjen e programit të investimeve. Megjithëse mekanizmi i mbështetjes
buxhetore të investimeve është përsosur më tej, në saje të hartimit të MTEF,
administrimi i shpenzimeve vazhdon të mbetet deficitar. Në mënyrë të veçantë,
rritja e aftësive të ministrive për të zhvilluar dhe për të zbatuar programe
investimesh dhe ndjekja e vlerësimi i programeve dhe projekteve të investimeve,
mbeten drejtime themelore të përsosjes së mëtejshme.

Sektori privat luan rolin kryesor në ecurinë e raportit kursime-investime. Edhe
gjatë vitit 2001, forma kryesore e investimit të individëve ishte vendosja e
depozitave në sistemin bankar. Sipas të dhënave paraprake, gjendja e
depozitave në fund të vitit arriti në 274.5 miliardë lekë, duke shënuar një rritje
prej 20 për qind kundrejt fundit të vitit 2000. Megjithëse investimi në monedha të
huaja (depozitat në valutë) ka përbërë një tipar të të gjithë periudhës së
tranzicionit, zëvendësimi monetar i realizuar në fillim të këtij viti në Zonën e
Euros, ndikoi në rritjen e ndjeshme të depozitave në monedhat huaja, në tërësi,
dhe të monedhave përbërëse të shportës së euros, në veçanti. Kështu, depozitat
në valutë gjithsej arritën në mbi 88 miliardë lekë (me një rritje prej 38.7 për qind
krahasuar me një vit më parë) duke arritur në 32 për qind të totalit të depozitave,
nga 27.8 për qind në fund të vitit 2000.

II.2. ZHVILLIMET NË TREGUN E PUNËS

Tregu i punës gjatë vitit 2001 është karakterizuar nga ndryshime në strukturën e
tij, si rezultat i veprimit të vazhdueshëm të disa faktorëve, siç janë privatizimi,
konsolidimi i mëtejshëm i tregut privat dhe vazhdimësia e bashkëjetesës së
tregut formal me atë joformal, i cili, pavarësisht nga mungesa e një llogaritjeje të
saktë të tij, në fakt vazhdon të jetë ende i konsiderueshëm.

II.2.1. Tregu i punës.

Në dhjetë vitet e fundit në Shqipëri kanë ndodhur ndryshime të mëdha
demografike siç janë: lëvizja e lirë e popullsisë, e cila ka sjellë ndryshime në
raportin midis popullsisë urbane dhe rurale, uljen e numrit mesatar të anëtarëve
të familjes etj.. Gjithashtu, emigracioni në shifra të larta ka shkaktuar ndryshime
të dukshme në hartën demografike të vendit. Këto ndryshime kanë patur ndikimin
e tyre në të gjithë jetën ekonomiko-shoqërore të vendit. Por, në mënyrë të
veçantë ato janë ndjerë në treguesit e tregut të punës ku mund të përmendim
efektin që kanë pasur në rritjen e shkallës së papunësisë, në forcat e punës, në
numrin e personave që përfitojnë pagesë papunësie etj..
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Box II-2: Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë dhe Banesave, prill 2001.

Regjistrimi i fundit i popullsisë dhe banesave u krye në muajin prill të vitit 2001.

§ Nga të dhënat paraprake popullsia më 1 prill 2001 është 3, 087,159 banorë.
Nga këta 1, 539, 980 ishin meshkuj dhe 1,547,179 femra. Popullsia urbane
përbënte 42 për qind dhe ajo rurale 58 për qind të totalit të popullsisë.

§ Gjatë periudhës 1979-1989 popullsia është rritur me 591,800 persona ose 22,8
për qind. Ndërsa, gjatë periudhës 1989-2001 ka një rritje të popullsisë me
95,258 persona ose me rreth 3 për qind si rezultat i një emigrimi shumë
intensiv.

Tabelë II-7: Popullsia e Shqipërisë sipas tre regjistrimeve të fundit.

Vitet 1979 1989 2001
gjithsej 2,590,600 3,182,417 3,087,159
meshkuj 1,337,400 1,638,074 1,539,980

Gjithsej

femra 1,253,200 1,544,343 1,547,179
gjithsej 866,600 1,137,562 1,299,925
meshkuj 442,000 577,090 641,992

Urbane

femra 424,600 560,472 675,933
gjithsej 1,724,000 2,044,855 1,787,234
meshkuj 896,500 1,060,984 897,988

Rurale

femra 827,500 983,871 889,246

§ Ka ndryshuar ndjeshëm raporti midis popullsisë urbane dhe asaj rurale: kështu
në vitin 1979 popullsia urbane përbënte 33.5 për qind të totalit të popullisë, në
vitin 1989 ishte 35,5 për qind dhe në vitin 2001 arriti në 42.1 për qind.

Këto ndryshime kanë ardhur për shkak të shpërnguljeve të shumta të popullsisë
brenda vendit, në mënyrë të veçantë nga zonat e veriut në zonat e jugut dhe nga
lindja në perëndim të vendit. Pjesën më të madhe të të shpërngulurve e përbëjnë
ata që lëvizin nga fshatrat e qytetet e vogla, drejt qyteteve të mëdha. Lëvizja më e
madhe e popullsisë verifikohet të ketë qenë drejt zonës bregdetare.

§ Ndryshimet e mëdha demografike dhe të urbanizimit janë pasqyruar në uljen e
numrit mesatar të anëtarëve që përbëjnë një familje.

§ Emigracioni. Numri i banesave të pabanuara rezulton 92124 ose 12 për qind e
fondit të banesave. Ky tregues vjen si rezultat i emigracionit të lartë që ka
përjetuar vendi, në mënyrë të veçantë në 10 vitet e fundit. Ka edhe rrethe me
rreth 30 për qind banesa të pabanuara apo edhe me 50 për qind banesa të
pabanuara, në zonat rurale.
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Tregu i punës gjatë vitit 2001 ka patur përmirësim në disa tregues kryesorë, por
sidomos në uljen e shkallës së papunësisë. Kështu, gjatë vitit 2001 ka patur ulje
në numrin e përgjithshëm të të papunëve dhe, si rrjedhim, në shkallën e
papunësisë, në uljen e personave që përfitojnë pagesë papunësie, si dhe në
rritjen e numrit të personave të punësuar, në mënyrë të veçantë në sektorin jo
bujqësor.

Megjithatë, karakteristikë e këtyre përmirësimeve, gjatë vitit 2001, është
gradualiteti i uljes dhe ngritjes së treguesve nga një tremujor në tremujorin tjetër.

Tabelë II-8: Treguesit e punësimit dhe të papunësisë.

2000 2001
T. I T. II T. III T. IV T. I T. II T. III T. IV

Forcat e punës gjithsej
(në mijë)

1306 1293 1289 1281 1283 1269 1261 1256

A)Të punësuar gjithsej 1065 1065 1066 1064 1078 1077 1074 1074
a) në sektorin shtetëror 201 201 198 194 198 197 194 194
b) në sektorin privat jo
bujqësor

103 103 107 109 119 119 119 119

c) në sektorin privat bujqësor 761 761 761 761 761 761 761 761
B) Papunësia (në mijë)
të papunë gjithsej 241 228 223 217 205 192 187 182
Përfitojnë pagesë papunësie 21 22 21 21 21 18 16 15
Shkalla e papunësisë (në %) 18.4 17.6 17.3 16.9 15.96 15.1 14.8 14.4

Vlerësimet e tregut të punës duhen parë me rezerva, për shkak të deformimeve
që sjell në treguesit e këtij tregu, ndikimi i faktorëve të tillë siç janë: tregu i zi i
punës, migrimi i vazhdueshëm i popullsisë, ndryshimi i raportit të popullsisë
rurale e asaj urbane, i cili sipas regjistrimit të fundit të popullsisë dhe banesave,
është 58 për qind me 42 për qind. Një kontradiktë e dukshme në statistikat e
punës, vazhdon të mbetet fakti që megjithë këto ndryshime thelbësore në
strukturën e popullsisë, statistikat vazhdojnë të raportojnë një numër të
pandryshueshëm të punësuarish, 761 mijë persona, që nga viti 1995 në sektorin
privat bujqësor.

II.2.2. Forca e punës

Forca e punës gjithësej ose oferta në tregun e punës shënoi rënie në fund të vitit
2001, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2000. Në fund të vitit 2000 forca
e punës gjithësej ishte 1281 mijë persona, ndërsa në fund të vitit 2001 arriti në
1256 mijë persona, duke shënuar një rënie në vlerë absolute me 25 mijë persona
ose 1.99 për qind. Kjo rënie është 1.04 për qind më e vogël në krahasim me
fundin e vitit 2000. Në uljen e forcave të punës `ka ndikuar më shumë rënia e
numrit të të punësuarve, e cila është “thithur” në pjesën e saj (ka ndikuar dhe
shtimi i punës së zezë) më të madhe nga emigracioni, ku më i përhapuri është ai
sezonal me vendet fqinje.
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Nisur nga parashikimet optimiste për strukturën sipas moshave të popullsisë për
vitin 2001, pavarësisht nga vlerësimet pozitive për një forcë pune në rritje,
statistikat tregojnë të kundërtën. Jo vetëm ka një ulje të forcës së punës, por, për
më tepër kjo ulje përbën tendencën përgjatë gjithë vitit 2001. Një nga faktorët e
mundshëm, që mund të ketë ndikuar në këtë gjë, është rritja e emigracionit gjatë
vitit 2001, që ka shkaktuar rrjedhje më të mëdha të forcave të punës.

II.2.3. Punësimi

Në fund të vitit 2001, numri i të punësuarve gjithsej ishte 1 milion e 74 mijë
persona. Kjo shifër është 10 mijë persona më e lartë se shifra e fundvitit 2000.
Rritja ka ardhur kryesisht nga shtimi i numrit të të punësuarve në sektorin privat
jobujqësor, ndërsa nuk ka rritje në sektorin shtetëror dhe atë privat bujqësor. Ky
fakt, tërthorazi, tregon gjallërimin e mëtejshëm të aktivitetit në sektorin privat dhe
shpreh mundësinë që ky faktor të jetë shndërruar në faktorin kryesor, i cili mund
të gjenerojë vende të lira pune.

Gjatë vitit 2001, ecuria e punësimit ka qenë pothuajse e pandryshueshme, me
ngritje dhe ulje të lehta. Kështu, në tremujorin e parë të vitit 2001 pati një ngritje
të të punësuarve prej 14 mijë personash, në krahasim me tremujorin e katërt të
vitit 2000. Në tremujorët e tjerë të vitit pati rënie të vogla, duke filluar me një rënie
me 1 mijë persona në tremujorin e dytë e duke vazhduar me një rënie prej 4 mijë
personash, në dy tremujorët e tjerë të këtij viti. Kjo rënie është rezultat i rënies së
të punësuarve kryesisht në sektorin shtetëror (me rreth 3000 vetë) si pasojë e
thellimit të reformave në këtë sektor të ekonomisë (privatizime në sektorin publik,
likuidime, shkurtime të vendeve të punës).

II.2.4. Papunësia

Numri i të papunëve, në fund të vitit 2001, arriti në 182 mijë persona. Kjo shifër
është 35 mijë persona më e ulët se shifra e të papunëve në fund të vitit 2000. Si
rezultat, shkalla e papunësisë, në fund të vitit 2001, arriti në 14.4 për qind ose
2.5 për qind më pak të papunë se në  fundvitin 2000. Rënia e papunësisë gjatë
vitit 2001 ka qenë e vazhdueshme nga një tremujor në tjetrin. Kjo ndodh në një
kohë, kur numri i të  punësuarve gjatë vitit 2001 ka ardhur duke u ulur.
Kundërshtia mund shpjegohet me faktin që ekonomia informale duhet të jetë
rritur në krahasim me vitin e kaluar, megjithëse edhe për këtë vit nuk ka të dhëna
për këtë sektor.

Paradoksi i vitit 2001 është se, megjithëse, ai u karakterizua në mënyrë të
dukshme nga prishja e ndërtimeve pa leje dhe futja në tregun e punës e
studentëve që mbarojnë studimet e larta, numri i të papunëve njohu rënie të
vazhdueshme. Këto përfundime për tregun e punës, vijnë si pasojë e mosnjohjes
së ekonomisë së fshehtë, por edhe e mosnjohjes së shifrave të sakta të
emigracionit, i cili mendohet të jetë në nivele të larta. Këtë gjë e konfirmon edhe
fakti se sot Shqipëria ka mbi 92 mijë banesa të pabanuara. Nga kjo shifër mund
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të arrijmë në konkluzionin se emigracioni, të paktën arrin në rreth 500 mijë
persona, po të kemi parasysh se në çdo banesë banon më shumë se një familje
dhe se çdo familje përbëhet mesatarisht nga 4 persona14.

Në vitin 2001 ka patur një rënie të vazhdueshme të numrit të personave që
përfitojnë pagesë papunësie. Kështu, nga 21 mijë persona që përfitonin këtë
pagesë në fund të vitit 2000, kjo shifër zbriti në 15 mijë persona në fund të 2001.
Rënia erdhi kryesisht si pasojë e daljes nga skema e pagesës së personave që u
punësuan gjatë vitit 2001. Duke patur parasysh dhe faktin që regjistrimi i
përgjithshëm i popullsisë dhe banesave nuk jep të dhëna për një pjesë të madhe
të emigracionit sezonal, shifra e emigracionit pritet të jetë më e lartë.

II.3. ZHVILLIMET NË SEKTORIN FISKAL

Fundi i vitit 2001 ka shënuar realizimin e objektivave buxhetorë për këtë
periudhë. Niveli i deficitit buxhetor ishte 4.3 miliardë lekë nën atë të parashikuar
dhe burimet për financimin e tij u shfrytëzuan në përputhje me planin. Gjithashtu,
treguesit e të ardhurave dhe shpenzimeve janë realizuar brenda parashikimeve
të hartuara në planin e buxhetit, megjithatë, vihet re se ecuria e tyre gjatë vitit
nuk ka qenë në të njëjtin ritëm. Kështu, vjelja e të ardhurave ka pasur një ritëm
pothuajse të njëjtë nga muaji në muaj, me një rritje më të lartë mujore në fund të
vitit, ndërsa shpenzimet janë përqendruar kryesisht vetëm në dy periudha, në
qershor dhe në dhjetor. Përqendrimi i të ardhurave dhe shpenzimeve në fund të
vitit është një karakteristikë e zhvillimeve fiskale dhe si e tillë është e pritshme.
Por, duhet theksuar se tejkalimi i ndjeshëm i shpenzimeve në qershor të vitit
2001 është një zhvillim i ri, i cili u pasqyrua edhe në ecurinë e inflacionit për
periudhën në vazhdim.  Në krahasim me periudhat vjetore të kaluara, niveli i të
ardhurave dhe shpenzimeve ka ardhur duke u rritur, ndërkohë që vihet re
tendenca për të mbajtur ekuilibrin në deficitin buxhetor.

Grafik II-3: Ecuria e treguesve fiskalë (në miliardë lekë)

                                                       
14 Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë dhe banesave (shiko box II-2).
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II.3.1. Të ardhurat buxhetore

Të dhënat operative për sektorin fiskal tregojnë se të ardhurat për vitin 2001
arritën në 135.5 miliardë lekë duke qenë 12.5 për qind më të larta sesa niveli i të
ardhurave të vjela gjatë vitit të kaluar. Realizimi i të ardhurave në vitin 2001 ishte
në nivelin 95.6 për qind, ndërkohë që në vitin 2000 ky nivel ishte 2.2 për qind më
i lartë. Burimi kryesor i të ardhurave kanë qenë të ardhurat nga taksat duke
kontribuar me 67.8 për qind në të ardhurat në total, ndërsa të ardhurat nga
kontributet dhe ato jotatimore përbëjnë respektivisht 16.6 dhe 15.6 për qind të
totalit.

 Grafik II-4: Kontributi i të ardhurave tatimore tek të ardhurat totale sipas zërave.

Vjelja e të ardhurave ka qenë më e suksesshme në tremujorët e parë dhe të
dytë, kur niveli i tyre i tejkaloi parashikimet për këtë periudhë. Ndonëse, sikurse
edhe pritej, niveli i të ardhurave u rrit në muajin e fundit të vitit, realizimi i tyre për
gjashtëmujorin e dytë ka qenë nën nivelin e parashikuar.

Tabelë II-9: Ritmika e të ardhurave gjatë vitit 2001 (në miliardë lekë).

Tremujori I Tremujori II Tremujori III Tremujori IV Realizimi për
vitin 2001 (në %)

Të ardhura në total: 29.6 35.8 33.4 36.5 95.6

       Tatimore 21.1 20.7 24.0 26.1 96.1

       Jotatimore 3.1 9.7 3.7 4.5 91.0

       Kontribute 5.4 5.4 5.7 5.9 97.0

II.3.2. Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore për vitin 2001 arritën shifrën 185.7 miliardë lekë duke
qenë 5.4 për qind nën nivelin e parashikuar për to në planin buxhetor. Pjesën më
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të madhe të tyre e zënë shpenzimet korente, 76 për qind, ndërkohë që vihet re
rritje e peshës së shpenzimeve kapitale në 23 për qind nga 20 për qind që ishte
vitin e kaluar.

Grafik II-5: Shpenzimet sipas zërave.

Shpenzimet janë përqendruar kryesisht në dy muaj të vitit, në qershor dhe në
dhjetor. Në muajin qershor, niveli i shpenzimeve kapitale ishte 71.4 për qind më i
lartë sesa parashikimi për to për periudhën në fjalë. Kulmi tjetër i rritjes së këtyre
shpenzimeve ishte në dhjetor, kur ato kontribuan 37 për qind të shpenzimeve
totale për muajin. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, shpenzimet
në total për muajin ishin 2.9 miliardë lekë ose 11.5 për qind më të larta. Vihet re
se ky ndryshim i atribuohet kryesisht rritjes së shpenzimeve kapitale, ndërsa
shpenzimet korente për të dy muajt janë pak a shumë në të njëjtat nivele.

Grafik II-6: Ritmika e shpenzimeve gjatë tre viteve të fundit (në miliardë lekë)

Statistikat fiskale tregojnë se në fund të vitit 2001, plani për shpenzimet korente
dhe kapitale ishte realizuar përkatësisht në nivelin 99 dhe 96 për qind. Ndonëse,
në terma absolutë, shpenzimet janë kryer brenda parashikimeve për vitin,
përqendrimi i tyre vetëm në dy periudha të shkurtra të tij, ka ndikuar në rritjen e
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presioneve inflacioniste në vend për një periudhë në vazhdim prej të paktën tre
muajsh.

II.3.3. Deficiti buxhetor

Deficiti buxhetor në fund të vitit arriti në 50.2 miliardë lekë duke qenë 3.4 për qind
më i lartë sesa ai në fund të vitit paraardhës. Krahasuar me parashkimin, ky nivel
ishte 7.9 për qind më i ulët. Duke ndjekur ritmikën e shpenzimeve gjatë vitit, ky
tregues u thellua në muajin qershor dhe sikurse pritej edhe në muajin dhjetor.
Mbulimi i tij është bërë 56 për qind me mjete të brendshme ndërsa pjesa tjetër
me financim të huaj. Të ardhurat nga privatizimi kanë financuar 25 për qind të
deficitit dhe ato janë përdorur kryesisht në gjysmën e parë të vitit. Në këtë
periudhë, deficiti është mbuluar me këto të ardhura dhe me financimin e huaj dhe
ndonëse, siç u përmend, kërkesa për financim ishte e lartë në muajin qershor,
sistemi bankar nuk ndjeu presione për të financuar qeverinë në këtë periudhë.
Nevoja e qeverisë për financim nga bankat u ndje në gjysmën tjetër të vitit dhe
në dhjetor ato ishin burimi kryesor i financimit të brendshëm, i cili për gjithë vitin
rezultoi 1.6 për qind më i lartë sesa parashikimi në planin e buxhetit.

Tabelë II-10: Treguesit fiskalë në % ndaj PBB-së.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Të ardhurat 24.1 23.4 18.3 16.5 16.9 21.1 22.4 22.8

    nga taksat dhe tatimet 16 13.2 10.7 9.8 12.3 12.7 15.6 17.2
Shpenzimet 33.1 33.6 31.3 29.5 27.3 32.7 31.4 31.2

    shpenzime kapitale 3.4 8.3 6.3 4.4 5.3 5.8 6.5 7.2

Deficiti buxhetor -9 -10.2 -13 -13 -10.4 -11.6 -9.1 -8.5

    Financim i brendshëm 8.6 6.5 10.2 11.2 6.6 5.5 4.9 4.8
    Financim i jashtëm 0.4 3.7 2.8 1.9 3.8 6.1 4.2 3.7

II.4. ZHVILLIMET NË INFLACION DHE POLITIKA MONETARE

II.4.1. Karakteristika të inflacionit, gjatë vitit 2001

Konceptimi i politikës monetare edhe për vitin 2001, u përqendrua në arritjen e
objektivit për normën e inflacionit në fund të vitit, në kufijtë 2 deri 4 për qind. Kjo
nënkuptoi jo vetëm pritshmëri për norma të ulëta pozitive të inflacionit gjatë vitit,
por në të njëjtën kohë edhe të përshtatshme për të mbështetur rritjen ekonomike
të vendit.

Zhvillimet në çmimet e konsumit, treguan se objektivi i përcaktuar për infacionin u
respektua, duke mos kaluar kufijtë e programuar për të në fund të vitit.
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Konkretisht, norma vjetore e inflacionit rezultoi 3.5 për qind, inflacioni mesatar
arriti në 3.1, ndërsa inflacioni bazë arriti në 1.08 për qind.

Veçori e dallueshme e inflacionit ishte se gjatë vitit të kaluar u përvijua  tendenca
në rritje. Faktorët nga krahu i ofertës, gjykohet të kenë patur ndikimin më të
fuqishëm në këtë tendencë, ndërkohë që edhe ata nga krahut të kërkesës kanë
qenë shpeshherë të pranishëm. Dendësia dhe përsëritja e veprimit të tyre, krijoi
“mbivendosje”, rezultantja e së cilës, u reflektua në rritje të presioneve
inflacioniste, sidomos në gjysmën dytë të vitit.

Mund të themi se presioni i disa ngjarjeve mjaft të rëndësishme që ndodhën gjatë
vitit të kaluar, brenda dhe jashtë vendit, bëri që sfondi në të cilin do të vizatohej
tendenca e inflacionit, në pjesën më të madhe të vitit, të ishte në ngjyrën “gri”.
Për më tepër, këto ngjarje u karakterizuan nga natyra shock, dhe në pjesën më
të madhe të tyre patën një kohëzgjatje veprimi të konsiderueshme. Ndër to mund
të rradhiten:

-    ngadalësimi i ekonomisë botërore prej tremujorit të dytë të vitit;
-    konflikti i armatosur në FYROM i nisur në muajt e pranverës;
- fushata elektorale për zgjedhjet e përgjithshme të muajit qershor;
- deklarimi për rritjen e pagave dhe të pensioneve në muajin korrik;
- sulmi terrorist ndaj SHBA-së, në 11 shtator;
- situata e rëndë energjitike e vendit gjatë gjithë vitit e shndërruar në një krizë

të thellë, sidomos, gjatë dy muajve të fundit të tij;
- vendosja e sistemit dytarifor të energjisë elektrike, e zbatuar në muajin

dhjetor;
- situata e paqëndrueshme politike dhe qeverisëse në vend, e tronditur në

muajin nëntor;
- dimri i pazakontë për shkak të temperaturave të ulëta të motit.

Prania e këtyre ngjarjeve dhe e efekteve të gjeneruara prej tyre, nxori në pah, një
tjetër veçori të ecurisë së inflacionit të shprehur në zbehjen dhe sfazimin në
kohë të ndikimeve sezonale. Ato nuk u shfaqën me rregullsinë dhe intensitetin
e manifestuar në historinë dhjetëvjeçare të serisë së inflacionit.

Për pasojë, tendenca e inflacionit, pësoi tronditje dhe luhatje. Më të spikaturat u
evidentuan në pjesën e dytë të vitit, ndoshta edhe për shkak të intensitetit të
ngjarjeve dhe rëndësisë së tyre. Kështu, muaji korrik shënoi pikën më “të
nxehtë”, në rrjedhën e inflacionit, duke u faktuar niveli maksimal i normës
vjetore të tij, 5.6 për qind apo 1.6 pikë përqindjeje më lart se kufiri i sipërm i
objektivit. Po kështu, tendencë rritëse të dukshme të tij ndeshim në muajt
nëntor e dhjetor, kur normat vjetore arritën përkatësisht, 2.8 dhe 3.5 për qind.
Norma më e ulët vjetore e inflacionit u faktua në muajin tetor, 1.8 për qind apo –
0.45 për qind në nivel mujor. Ky fakt vlen të citohet, sepse shifra e këtij muaji u
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shfaq si e pazakontë në historinë e tetorëve të kaluar, mjaft e ulët dhe për më
tepër në vlera negative.

Grafik II-7: Ecuria e inflacionit për periudhën 1998-2001 (në %).

II.4.2. Kategori të ndryshme të inflacionit
 
 Megjithëse inflacioni kaloi edhe periudha të vështira gjatë vitit të kaluar, norma e
përcaktuar si objektiv për të, u respektua. Respektimi i këtij objektivi ka ardhur jo
vetëm si rezultat i ndjekjes së vazhdueshme të ecurisë së çmimeve të konsumit
në tërësi, por edhe i përdorimit dhe shfrytëzimit të informacionit, që sjellin edhe
kategoritë e tjera të inflacionit të përdorura nga banka qendrore. Tërësia e këtij
informacioni dhe analiza e tij është vënë në shërbim të autoritetit monetar dhe e
ka ndihmuar atë në një proces vendimmarrjeje të matur.
 
 Njëra nga kategoritë e inflacionit që Banka e Shqipërisë, përdor në analizën e
saj është ajo e inflacionit bazë, i cili është i korreluar në shkallë mjaft të lartë me
rritjen e parasë. Në këtë kategori, evidentohet inflacioni i grupeve apo i
nëngrupeve të mallrave që paraqesin qëndrueshmëri më të lartë të çmimeve, pra
luhatshmëri më të ulët. Në këtë mënyrë, ai pasqyron më pastër inflacionin “e
shkaktuar” nga banka qendrore.
 
 Inflacioni bazë, për vitin e kaluar ishte në nivele të ulëta. Megjithatë tendenca e tij
ishte në rritje, duke shënuar pikën e vet më të lartë në muajin dhjetor, kjo edhe
për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Kështu, niveli i tij negativ dhe
mjaft i ulët pozitiv (më i vogël se një për qind) përgjatë gjithë periudhës deri në
nëntor 2001, në muajin dhjetor kaloi vlerën një, duke arritur në 1.33 për qind.
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Grafik II-8: Ecuria e normës vjetore të  inflacionit.

 
 Inflacioni mesatar, është një kategori më e përgjithshme e matjeve të kryera
deri më tani. Vlerat e tij, mbështeten mbi të dhënat historike të viteve të kaluara.
Ky skenar mbështetet në supozimet e:
 
- përjashtimit të periudhave në të cilat inflacioni ka pësuar goditje nga ngjarje të

natyrës shock;
- dhënies së peshave më të larta, periudhave (viteve) të fundit.

Tendencën në rritje të inflacionit, e dëshmoi edhe kjo kategori. Në nivel vjetor ai
arriti në 3.1 për qind, ndërkohë që një vit më parë ai qëndronte në nivelin 0 për
qind. Faktorët, tashmë të përmendur, duke u konsideruar në pjesën më të madhe
si faktorë shock, kanë tronditur tendencat mesatare të serisë së inflacionit gjatë
vitit 2001.

Ecuria e inflacionit mujor gjatë vitit 2001, tregoi se shmangiet më të dukshme
ndaj ecurisë historike mesatare u shfaqën në muajt janar, shkurt dhe tetor në
kahun zbritës dhe në muajt nëntor dhe dhjetor, erdhi duke u theksuar kahu rritës
kundrejt tendencës historike.
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Tabelë II-11: Inflacioni faktik dhe inflacioni mesatar (norma mujore në %).

Muajt Inflacioni mujor 2001 Inflacioni mesatar Diferenca (inf.mujor-inf.
mesatar %)

Janar -1.29 0.65 -1.94
Shkurt -1.35 -0.39 -0.96
Mars 0.29 0.1 0.19
Prill 0.84 0.97 -0.13
Maj 0.20 0.22 -0.02
Qershor -0.66 -0.88 0.22
Korrik -1.20 -1.33 0.13
Gusht -1.00 -0.04 -0.96
Shtator 1.10 0.75 0.35
Tetor -0.45 0.91 -1.36
Nëntor 1.88 0.95 0.93
Dhjetor 5.30 2.5 2.8

 
 
 
 Inflacioni me shportën e re, përfaqëson një tjetër kategori që përdoret në
analizat e Bankës së Shqipërisë. Kjo për faktin se ai është përqasja më e mirë
me inflacionin real. Kjo kategori është përdorur menjëherë pas marrjes së
rezultateve të para nga vrojtimi i buxhetit të familjeve nga INSTAT, në vitin 2000.
Në këtë vrojtim rezultoi se pesha që zë grupi malli “ushqim-pije-duhan” në
konsumin e familjeve shqiptare është reduktuar me rreth 20 pikë përqindjeje në
krahasim me vitin 1993. Një llogaritje e përafërt e inflacionit, që e konsideron
këtë peshë prej rreth 50 për qind të konsumit në buxhetin e familjeve, përafron
më së miri inflacionin me shportën e re. Duket qartë, që kjo kategori inflacioni,
ndikon më së shumti inflacionin aktual, duke qëndruar më pranë vlerës së tij
numerike dhe, për pasojë, edhe prirjes së tij. Nuk mund të dallohet një tendencë
e qartë e ndryshimit midis këtyre dy kategorive. E rëndësishme është të
theksohet se rënia e peshës së grupit “ushqim-pije-duhan” në konsumin familjar,
duhet të ndikojë në vlera më të qëndrueshme të inflacionit. Kjo, për faktin se ai
karakterizohet nga ndryshueshmëria më e lartë e çmimeve, pra “vuan” më
shumë se çdo grup tjetër fenomenin e sezonalitetit.
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 Grafik II-9: Kategori të ndryshme të normës mujore të inflacionit për periudhën janar 1998-dhjetor
2001.

 
 
 Tabelë II-12: Diferenca ndërmjet inflacionit faktik dhe inflacionit me shportën e re (norma mujore
në %).
 

Diferenca (Inf. Total -Inf. me shportën e re)
Muajt Viti 1998 Viti 1999 Viti 2000 Viti 2001

Janar 0.62 0.26 0.17 -0.39
Shkurt -0.30 -0.16 0.37 -0.30
Mars -0.21 -0.03 -0.29 0.27
Prill 0.34 0.06 0.60 0.49
Maj -0.05 -0.17 0.28 0.08
Qershor -0.64 -0.90 -0.76 -0.23
Korrik -0.77 -0.25 -0.83 -0.48
Gusht -0.02 -0.23 0.07 -0.31
Shtator 0.21 0.04 0.35 0.23
Tetor 0.02 0.10 0.49 -0.10
Nëntor 0.00 0.11 0.21 0.73
Dhjetor 0.50 0.77 1.40 1.93

 
 
 Duke qenë se prezantimi i shportës së re do të nënkuptojë rinovimin e saj në tre
drejtime kryesore: në artikuj, në pesha të konsumit sipas artikujve dhe në peshat
që zënë rrethet në llogaritjen e IÇK-së, rishikimi i indeksit të çmimeve të konsumit
për periudhat e kaluara, me këtë shportë, paraqet një përparësi dhe kusht të
rëndësishëm, për të vijuar analizat për vendimmarrjen në bankën qendrore.
Rezultatet e dala edhe nga kategoritë më sipër, në mënyrë të dallueshme
dëshmojnë për tiparin kryesor të inflacionit gjatë vitit 2001, konvergimi drejt
niveleve më të larta për të gjitha kategoritë, kundrejt një viti më parë.
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 Box II-3: Llojet e inflacionit që mund të përdoren në të ardhmen nga Banka e
Shqipërisë si nivele objektivë të politikës monetare.
 
 Objektivi i politikës monetare për normën e inflacionit, është një pikë e diskutueshme,
sidomos, në kushtet e ekonomisë shqiptare, e cila është në rrugën e rregullimeve
strukturore. Tashmë dihet që, politika monetare Bankës së Shqipërisë, ndjek si tregues
për objektivin e saj normën vjetore të inflacionit në fund të vitit.
 
 Megjithatë, spektri i versioneve të tjera për zgjedhjen e një regjimi për objektivin për
inflacionin është i larmishëm dhe pa dyshim, zgjedhja midis tyre me qëllim adoptimin e
një forme tjetër në të ardhmen, nuk është e lehtë. Kjo për faktin se procesi i përzgjedhjes
së versioneve lidhet ngushtësisht me një varg kushtesh që, mbi të gjitha, i referohen
stadit aktual të zhvillimit ekonomik të vendit. Ndër llojet e inflacioneve që përdoren më
shpesh si objektiva për politikën monetare të bankave qendrore në botë do të
përmendnim:
 
a) objektivi për të arritur një nivel inflacioni aktual në normë vjetore, në fund të vitit,

në formën e një intervali vlerash;
b) objektivi për të arritur një nivel inflacioni aktual në normë vjetore, në fund të vitit,

në një vlerë të vetme apo regjimi i inflation targeting ;
c) objektivi për të patur një nivel vjetor të inflacionit bazë, në formë intervali apo të

një vlere të vetme;
d) objektivi për inflacionin mund të fokusohet në një vlerë apo interval vlerash

mesatare vjetore.

Aktualisht, Banka e Shqipërisë përdor variantin e parë, i cili ka tre karakteristika
thelbësore:

- së pari, është një objektiv në interval;
- së dyti, është një vlerë aktuale;
- së treti, është një vlerë e fundit të vitit.

Bazuar në këto veti, do të gjykonim që një objektiv në interval është i përshtatshëm për
situatën aktuale të zhvillimit ekonomik të vendit. Mendojmë se vendosja e objektivit në
një vlerë të vetme është ende shpejt, parametra të tjerë mjaft të rëndësishëm ekonomikë
duhet të plotësohen për të arritur në pika mjaft “strikte”. Nga ana tjetër, ai është më
fleksibël përballë reformave strukturore në vend. Një anë tjetër, vetia e vlerës aktuale të
inflacionit mbart në vetvete më shumë transparencë, kërkesë e domosdoshme për
ushtrimin e një politike monetare të qartë. Për më tepër, ekzistenca e një transparence
reale, është një kusht i domosdoshëm për zbatimin e një regjimi të ardhshëm  të inflation
targeting në politikën monetare të bankës sonë qendrore.

Vetia e tretë, inflacioni i faktuar në fund të vitit, është një informacion përfundimtar, që
kufizohet vetëm për një moment kohe. Duket sikur edhe përpjekjet  e politikës monetare
kufizohen vetëm brenda një muaji apo vetëm në një shifër statistikore. Në fakt, fundviti
kurorëzon punën mjaft të kujdesshme të kryer gjatë gjithë vitit nga autoriteti i vetëm
monetar për realizimin e inflacionit brenda objektivit.
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 Prandaj, duke mos e kufizuar punën vetëm në një moment kohor dhe vetëm në një
interval, Banka e Shqipërisë, në procesin e vendimmarrjes mbështetet edhe tek
informacioni që sjellin kategoritë e tjera të inflacionit.

II.4.3. Zhvillimet sipas grupeve kryesore

Zhvillimet në çmimet e konsumit edhe për vitin 2001, konfirmuan ndikimin e
madh që mbart në vetvete grupi “ushqim-pije-duhan”, në nivelin e
përgjithshëm të inflacionit. Për më tepër, në dy vitet e fundit ky ndikim është mjaft
i ndjeshëm, duke e shënuar, në mënyrë të rregullt, pikën më kritike në muajt
dhjetorë. Në këtë grup, nëngrupi “fruta-perime” ka dhënë ndikimin më të
ndjeshëm për vitin 2001. Evidentohet se rritje të pazakontë pati grupi “energji-
qira-ujë-lëndë djegëse”, për shkak të ndryshimit të çmimit të energjisë elektrike.
Megjithëse me një peshë të vogël në shportën e llogaritjes së inflacionit, ky grup
manifestoi një rritje të konsiderueshme nga njëri vit në tjetrin, me rreth 5.5 pikë
përqindjeje më lart se viti 2000.

Tabelë II-13: Norma mujore e inflacionit në përqindje sipas grupeve kryesore të shportës.

1998 1999 2000 2001
Inflacioni sipas grupeve kryesore të shportës 2.05 2.25 4.59 5.30
 Ushqim, pije, duhan 2.54 2.99 6.58 6.38
-  Fruta-perime 9.13 9.89 24.83 19.84
Energji, qira, ujë, lëndë djegëse 2.19 2.46 0.76 6.25
Artikuj shtëpiakë -0.10 -1.79 0.33 -0.20
Veshje dhe këpucë 0.55 -0.21 0.00 -0.03
Kujdes mjekësor 0.18 -0.12 1.42 1.13
Transport dhe komunikacion 0.01 0.11 -0.18 -0.45
Argëtim, arsim dhe kulturë -0.13 -1.76 0.25 0.3
Kujdes vetjak 0.4 0.63 -0.04 0.32

GrafikII-10: Kontributi i grupmallrave të IÇK tek inflacioni.
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Grafik II-11: Kontributi i nëngrupeve të “ushqim, pije, duhan” në inflacion.
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II.4.4. Faktorët që ndikuan në ecurinë e inflacionit.

Presionin më të lartë në inflacionin e vitit 2001, e  shkaktuan, kryesisht, faktorët
shock. Periudha që u vu më shumë nën veprimin e këtyre faktorëve ka qenë
pjesa e dytë e vitit.

1. Një nga faktorët që ngarkoi më shumë këtë periudhë është ai i mungesës së
energjisë elektrike, i cili u kthye në mënyrë graduale në “një protagonist” të
vlerave të inflacionit. Për më tepër, në dy muajt e fundit të vitit, ai prodhoi një
krizë të vërtetë, që tronditi edhe më shumë inflacionin. Masa për vendosjen
e një sistemi dytarifor për energjinë elektrike, dha një rritje të
menjëhershme në shifrën e inflacionit, e reflektuar në muajin dhjetor. Përveç
të tjerash, një faktor i tillë ndikoi edhe në reduktimin e kapaciteteve
prodhuese, sidomos në dy muajt e fundit të vitit 2001.

2. Faktori sezonal në kahun rritës për inflacionin, për të dytin vit rradhazi, u
manifestua me forcë në fund të vitit. Megjithëse, norma vjetore e inflacionit u
kontrollua duke u mbajtur brenda programit për të, gjithnjë e më shumë po
vërtetohet se sezonaliteti në këta muaj është mjaft i pranishëm. Ky fenomen
nxitet gjithnjë e më shumë nga gjallërimi i elementeve spekulative, që
spikat kryesisht në situata të vështira apo në periudha festash, kur edhe
kërkesa për mallra konsumi është më e shprehur. Gjithashtu, këto elemente u
bënë  gjithnjë e më shumë të pranishme në kushtet e tronditjes së situatës
politike dhe qeverisëse në vend në fund të vitit. Megjithatë, vlerësohet që
situata të tilla, ndikojnë më shumë në pritjet për inflacionin për periudhat e
ardhshme.
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3. Situata herë tepër e acaruar dhe herë e paqëndrueshme, në FYROM,
shkaktoi rënie apo kufizime të mëdha të aktivitetit tregtar me apo nëpërmjet
këtij vendi. Importet e mallrave nga ky vend pësuan ulje, duke gjeneruar
mungesa në tregun e brendshëm, sidomos për produkte ushqimore. Për
pasojë pati çmime relativisht të larta, për sezonin, konkretisht në periudhën e
verës. Gjithashtu, ky konflikt shkaktoi ndërprerje të rrugëve të transportit,
duke kërkuar zëvendësimin e tyre, pra edhe kosto më të larta.

4. Përqendrimi i shpenzimeve buxhetore, në mënyrë mjaft të shprehur, madje
më shumë se çdo vit tjetër, gjatë periudhës së fushatës elektorale, u
pasqyrua në mënyrë evidente në inflacionin e muajve korrik dhe dhjetor.

5. Në kushtet e një ekonomie me një profil të theksuar importues, është
ekonomikisht e pranueshme që inflacioni i vendit të mos jetë “indiferent” ndaj
rrezikut të ekspozimit përballë “inflacionit të importuar”. Është verifikuar
tashmë që ekziston një korrelacion pozitiv ndërmjet inflacionit në vendin tonë
dhe inflacionit të vendeve kryesore partnere, sidomos për grupin e mallrave
ushqimorë.

6. Veçori e fundvitit të kaluar ishte moti me temperatura të ulëta, të
pandeshura prej shumë kohësh në Shqipëri, faktor, që goditi ofertën në
tregun e mallrave të konsumit të përditshëm duke shkaktuar edhe rritje të
kostove të prodhimit dhe të transportit të tyre. Në rrethet që vuajtën më
shumë këto pasoja u manifestuan rritje të çmimeve të mallrave në treg.

Grafik II-12: Krahasimi i çmimeve të ushqimeve të tregut shqiptar dhe të atij grek.
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Nga ana tjetër, faktorët me natyrë ekonomike, që ndikuan në sjelljen e inflacionit
gjatë vitit të kaluar ishin:
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7. Rritja e lartë e ofertës monetare dhe përshpejtimi i kreditimit. Tashmë,
është evidentuar prej mëse dy vitesh, që tendencat e inflacionit kanë ndjekur
me një vonesë negative prej afro 1-3 muaj, tendencat e agregatit monetar
M3. Megjithatë, pjesa që duket se po i jep më tepër ngjyra inflacionit është
M1. Del në pah se, tronditjet më të forta të inflacionit në muajt dhjetor 2000
dhe korrik 2001, janë mjaft të lidhura me rritje të shpejta të M1. Baza kryesore
e kësaj rritjeje vlerësohet të ketë ardhur nga rritja e kërkesës së ekonomisë
për mjete monetare.

8. Sjellja e kursit të këmbimit. Faktori kurs këmbimi, duke gëzuar edhe
potencën e njërit prej përcaktuesve kryesorë në ecurinë e inflacionit,
demonstroi periudha nënçmimi të monedhës vendase kundrejt asaj
amerikane, kryesisht në muajin qershor. Ky ndikim, në përgjithësi, është
pasqyruar me një muaj vonesë, ashtu siç edhe pritej, në inflacion. Mbiçmimi i
lekut, arriti kulmin e tij në periudhën nëntor-dhjetor, kjo edhe për shkak të
përgatitjes së agjentëve ekonomikë dhe privatë për prezantimin e euros
fizike.

9. Inercia e inflacionit. Ndonëse ky faktor ende nuk është pasqyruar në
mënyrë të kristalizuar në studime të mirëfillta, gjykohet se roli i tij gjithnjë e më
shumë po bëhet i pranishëm në vlerat e inflacionit aktual. Kështu, edhe pse
popullsia e ka ndjerë tashmë që rritjet e çmimeve, sidomos në fund të vitit dhe
në periudha të vështira ekonomike kanë natyrë të pastër spekulative, përsëri
në mënyrë “të pandërgjegjshme”, nga “një frikë” e trashëguar stimulon rritje të
pritshme çmimesh. Edhe këtë fundviti, ky efekt u ndje në mënyrë të theksuar.

10.  Rritja e kostove të produkteve, gjeneron në mënyrë të pashmangshme
rritje çmimesh. Faktori “kryefjalë”, “krizë energjitike”, shkaktoi “shpenzime
shtesë”, për një pjesë të konsiderueshme të bizneseve të vogla dhe të
mesme dhe kryesisht në sektorin e shërbimeve me blerjen e gjeneratorëve.
Këto shpenzime, u reflektuan në rritje të çmimeve të mallrave dhe
shërbimeve të ofruara prej tyre. Nga ana tjetër, pjesë e këtij procesi është
edhe deklarimi për rritje pagash në muajin korrik në masën 8 për qind si edhe
rritja e pensioneve. Megjithëse rritja e pagave do t’i përkiste vetëm sektorit
shtetëror, ajo pritet të ketë dhënë ndikimin e vet edhe në sektorin privat, por
meqenëse statistikat e këtij sektori dhe në veçanti të atij të pagave dhe
sigurimeve shoqërore janë mjaft “të varfra”, është e vështirë të matet ndikimi i
tij në inflacion.

Si konkluzion mund të themi se viti 2001, konfirmoi paralajmërimin e bërë
nga banka qendrore për hyrjen e ekonomisë së vendit në një fazë
zhvillimesh me inflacion pozitiv, pas periudhës relativisht të gjatë
deflacioniste. Për më tepër, pritshmëritë tentojnë drejt një zgjatjeje të një
situate të tillë, kryesisht, për shkak të gjendjes së rëndë energjitike të
ekonomisë shqiptare.
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II.4.5. Konsiderata të përgjithshme mbi politikën monetare të vitit
2001 dhe objektivin e saj final

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2001, kishte të njëjtin
objektiv, atë të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Në përmbushjen e këtij objektivi
ajo i kushton një vëmendje prioritare treguesve monetarë. Njohja e një roli
parësor për agregatët monetarë në hartimin dhe vlerësimin e politikës monetare
mbështetet si në teorinë ekonomike dhe në përvojën e ekonomisë shqiptare me
inflacionin. Më konkretisht, rritja e masës monetare përtej tendencës historike që,
në mungesë të fenomeneve shock, i korrespondon dhe nevojave të ekonomisë
për mjete monetare, është provuar se është një premisë për shfaqjen e
inflacionit. Në programimin e ritmit të rritjes së ofertës monetare, Banka e
Shqipërisë niset nga parashikimi i kërkesës së ekonomisë për mjete monetare.

Pavarësisht presionit të ushtruar nga faktorët shock në ekonomi, Banka e
Shqipërisë, mbajti nën kontroll të vazhdueshëm inflacionin. Në kushtet e një
periudhe parapërgatitore, për zbatimin në terma afatmesëm të një regjimi
inflation targeting të politikës monetare, përpjekjet dhe hulumtimet e politikës
monetare u përqendruan në gjetjen e shtigjeve të drejta dhe sa më të qarta të
përçimit të vendimeve të saj, pra të mekanizmit të transmisionit, për të
parandaluar rritje apo destabilizim  të mëtejshëm të inflacionit.

Rritja e presioneve inflacioniste, sidomos në pjesën e dytë të vitit, e bëri mjaft të
kujdesshme Bankën e Shqipërisë në ndjekjen e ecurisë së çmimeve të
konsumit, krahas treguesve të tjerë. Kjo u bë me synimin që vendimet e marra
prej saj të siguronin zbutjen e presioneve inflacioniste në të ardhmen. Kështu,
për një periudhë relativisht të gjatë kohe (1998-gjysma e parë e vitit 2001) u
zbatua një politikë monetare zbutëse, madje agresive, nëpërmjet reduktimeve të
njëpasnjëshme të normës bazë të interesit. Në gjysmën e dytë të vitit 2001,
Banka e Shqipërisë adoptoi një politikë monetare neutrale kryesisht nëpërmjet
këtyre veprimeve:

- ndërrimin e formës së ankandit të repove nga ankand me shumë çmime
në ankand me çmim fiks, duke e përcaktuar çmimin në nivelin 6.5 për qind
(maj 2001);

- rritjen e normës bazë të interesit nga 6.5 për qind në 7 për qind në muajin
gusht 2001; dhe

- mosndryshimin e normës bazë të interesit në periudhën vijuese.

Të gjitha këto qëndrime përçuan në treg sinjalin, që niveli i arritur i interesave
ishte optimal dhe nuk duhej të ushtrohej më presion për reduktimin e mëtejshëm
të tyre.
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II.5. ZHVILLIMET NË SEKTORIN E JASHTËM

Zhvillimet e bilancit të pagesave për vitin 2001 evidentojnë një rritje të madhe të
transaksioneve korente, e cila është shkaktuar kryesisht nga rritja e vlerës së
transaksioneve të tregtisë së jashtme dhe atyre të shërbimeve. Në nivel viti, totali
i transaksioneve korente vlerësohet rreth 3.6 miliardë dollarë ose 16.4 për qind
më i lartë se në vitin paraardhës. Përveç tregtisë së jashtme në mallra dhe
shërbime, në këtë rritje kanë kontribuar dhe transfertat korente. Në fund të vitit
llogaria korente u mbyll me një deficit prej 54 për qind më të lartë se ai i vitit
2000, dhe zë rreth 6 për qind të PBB-së. Bilanci korent, përjashtuar transfertat,
vlerësohet 11.7 për qind më i lartë se një vit më parë. Hyrje të larta në kapitale
kanë financuar deficitin korent me 93.5 për qind.

Në përgjithësi, mund të thuhet se treguesit kryesorë të bilancit të pagesave në
fund të vitit kanë tejkaluar zhvillimet e parashikuara në programin monetar.
Kështu, llogaria korente u mbyll me një deficit 18 për qind më të ulët se
parashikimi; bilanci i llogarisë kapitale realizoi rreth 70 për qind të vlerave të
parashikuara në program.

II.5.1. Bilanci tregtar
Me importet prej 1331.6 milionë dollarë dhe eksportet 305 milionë, deficiti i
tregtisë së jashtme në mallra, gjatë vitit 2001, arriti në 1027 milionë dollarë
amerikanë. Kundrejt vitit 2000, deficiti tregtar u rrit me 25 për qind, e ardhur
kryesisht nga rritja prej 23.7 për qind e importeve dhe rritja e eksporteve prej
19.4 për qind.

Grafik II-13:Treguesit e tregtisë së jashtme në % ndaj PBB-së.
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Rritja në eksporte erdhi si rezultat i rritjes së volumit të mallrave të përpunuar të
cilët vazhdojnë të mbajnë ekskluzivitetin e eksporteve tona me rreth 73 për qind
të volumit të përgjithshëm të eksporteve. Gjithashtu në rritje, edhe pse i vogël në
volum, shfaqet eksporti nga prodhimi i brendshëm (me 8 për qind).

Edhe këtë vit, artikuj tekstil dhe veshje të kokës dhe këmbës ishin kategoritë
kryesore të mallrave të përpunuar në Shqipëri.

Në krahun e importeve, peshën më të madhe vazhdojnë ta mbajnë grupmallrat
makineri dhe pajisje (18 për qind të totalit), produkte minerale (14 për qind të
totalit) dhe tekstilet dhe artikujt tekstil (14 për qind të totalit). Importi tregtar
shënoi rritje përgjatë gjithë kategorive kryesore të mallrave, megjithatë ndikimin
më të madh në rritje të volumit të përgjithshëm kundrejt një viti më parë e dha
rritja e importeve në makineri e pajisje (importe në antena për valë telefonike, në
përgjigje të zgjerimit të shërbimeve telefonike dhe gjeneratorë elektrik) rritja e
importeve në produkte minerale (rritje të importeve në energji elektrike dhe rritje
të importeve në lëndë djegëse).

Tabelë II-14: Struktura e import-eksporteve sipas grupmallrave.

(milionë usd), viti 2001 Importi Eksporti
Kafshët e gjalla; Produktet me origjinë kafshore 28.6 2.3
Produktet vegjetale 100.3 11.4
Vajra dhe yndyra kafshore apo vegjetale 19.8 0.0
Ushqime të përgatitura, pije alkolike e uthull, duhan 107.1 14.1
Produktet minerale 184.6 5.9
Produktet e industrisë kimike apo ind. të lidhjeve 71.5 3.0
Plastikat; gomat dhe artikujt e tyre 37.3 1.0
Lëkurat e papërpunuara e të përpunuara, artikujt e tyre 27.6 10.9
Druri, tapa art. e tyre;prodhime kashte, kallama 12.1 8.7
Brumi i drurit, mbetjet e letrës, letra, kartoni art.të tyre 20.1 1.7
Tekstilet dhe artikujt tekstil 136.8 113.8
Veshjet e këmbëve, të kokës, çadrat, lule artificiale 47.3 87.1
Art. prej guri, allçie, çimentoje;qeramike;qelq 49.2 1.8
Perlat; gurë e metalet e çmuar;bizhuteri; monella 0.4 4.5
Metalet bazë dhe artikujt prej tyre 117.7 24.4
Makineri e pajisje mekanike,elektrike, pjesët e tyre 244.1 7.1
Mjete transporti,avionë,anije,pajisje shoqëruese transp. 70.0 0.9
Instrumente e aparate optike;orë;instrum. muzikore 19.3 0.2
Armët e municione;pjesët e plotësuesit e tyre 0.6 0.4
Artikuj të ndryshëm të prodhuar 30.4 5.1
Veprat e artit,copat e mbledhura nga antikat 0.0 0.1
TOTALI 1324.8 304.6

Burimi: Banka e Shqipërisë, Mars 2002.
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Tregtia e jashme mbetet e orientuar drejt shkëmbimeve me vendet e Bashkimit
Europian, me partnerë kryesorë brenda këtij grupi, Italinë dhe Greqinë. Ndërkohë
që, tregtia në rajon mbetet në nivele shumë të ulëta. Kështu, importet nga vendet
e Bashkimit Europian (Itali, Greqi dhe Gjermani, si partnerët kryesorë) zunë 78
për qind të totalit, ndërsa importet nga vendet e rajonit vetëm 6.3 për qind të
importeve. Edhe gjeografia e eksporteve tregon se ato janë të  përqendruara në
92 për qind drejt vendeve të BE-së dhe vetëm 4.6 për qind drejt vendeve të
rajonit.

Box II-4: Projektstrategjia e nxitjes së eksporteve15.

Në zbatim të programit të qeverisë për përmirësimin e bilancit tregtar dhe rritjen
ekonomike, Ministria e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Tregtisë ka koordinuar punën për
hartimin e Projektstrategjisë Kombëtare të Nxitjes së Eksporteve. Objektivi themelor i
projektdokumentit mbetet nxitja e eksporteve shqiptare në tregjet e huaja nëpërmjet
rritjes së konkurrencialitetit të ekonomisë.

Ndër objektivat teknikë të saj mund të përmendim: rritjen e konkurrencialitetit të
industrisë shqiptare në tregjet ndërkombëtare dhe në tregun e brendshëm; sigurimin e
shfrytëzimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore; rritjen e produkteve me vlerë të
shtuar përmes prodhimit me porosi dhe diversifikimit të eksporteve; krijimin e burimeve
të reja të të ardhurave përmes diversifikimit të produkteve dhe tregjeve; integrimin në
ekonominë botërore nëpërmjet tregjeve rajonale të BE dhe OBT dhe; thellimin e
partneritetit publik-privat si garanci për rritjen e qëndrueshme ekonomike. Rrjeti i
propozuar për zbatimin e strategjisë në fjalë, përbëhet nga Qendra e Nxitjes së
Eksporteve (QNE), ministritë e linjës, institucionet publike dhe private dhe komuniteti i
biznesit. Ndërkohë që QNE do të merret me koordinimin e punës së të gjithë aktorëve të
rrjetit, të tjerët do të përqendrohen përkatësisht në: krijimin e kushteve bazë legjislative
dhe administrative të orientuara nga biznesi; shërbimet e orientuara nga biznesi dhe në
prodhimin dhe logjistikat e orientuara nga tregu. Investimet e huaja direkte mendohet se
përbëjnë një nga burimet kryesore për zhvillimin e potencialeve ekzistuese të eksportit.
Ato, gjithashtu, mundësojnë hyrjen në tregjet e huaja dhe krijimin e avantazheve
konkurruese dinamike. Theksi, për funksionimin e suksesshëm të strategjisë së
propozuar, vihet mbi bashkëpunimin efektiv midis të gjithë aktorëve dhe koordinimin
efikas të kontributit të donatorëve.

Projekti ka kaluar në diskutim me të gjitha grupet  e interesave dhe me donatorët dhe
pritet të miratohet brenda vitit 2002.

II.5.2. Zhvillimet në zërat e tjerë të llogarisë korente

Statistikat e bilancit të pagesave për vitin 2001, tregojnë se tregtia e jashtme në
shërbime (kryesisht shërbimet e turizmit) evidentohet si një aktivitet me rëndësi
në rritje për ekonominë shqiptare. Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë,
aktiviteti i turizmit ka gjeneruar të ardhura mbi 46 për qind më të larta se të
ardhurat nga eksporti i mallrave, ndërkohë që shqiptarët kanë shpenzuar në
                                                       
15 “Projektstrategjia e nxitjes së eksporteve”, Ministria e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Tregtisë,
Dhjetor 2001.
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udhëtimet e tyre jashtë shtetit, rreth 257.5 milionë dollarë amerikanë ose rreth 50
për qind të totalit të dërgesave nga emigrantët. Rrjedhimisht, në fund të vitit,
bilanci pozitiv i këtyre shërbimeve vlerësohej në 188.8 milionë dollarë amerikanë.
Me një aktivitet të tillë, turizmi ka dominuar të gjitha zhvillimet në tregtinë e
shërbimeve, e cila u mbyll me një suficit prej 88.6 milionë dollarësh.

Ashtu siç pritej, rritja e vëllimit të importit ka shkatuar rritjen e importit të
shërbimeve të transportit të mallrave dhe shërbimeve të sigurimit. Këto kategori
shërbimesh kanë dominuar mbi transaksionet e tjera të shërbimeve në kategoritë
përkatëse të shërbimeve të transportit dhe atyre të sigurimit. Këto deficite
vlerësohen respektivisht me rreth 19 dhe 20 për qind më të larta se viti 2000.

Kategoria “shërbimet e tjera”, ka regjistruar një suficit prej 34 milionë dollarësh
ose 2.9 herë më të lartë se në vitin 2001. Kjo rritje është mundësuar kryesisht
prej rritjes së të ardhurave në shërbimet e komunikacionit dhe rritjes së të
ardhurave nga shërbimet qeveritare. Megjithatë, roli i tyre në zhvillimet e tregtisë
së shërbimeve mbetet modest dhe pa ndonjë ndikim të dukshëm.

Bilanci pozitiv i transaksioneve të “të ardhurave” në fund të vitit vlerësohet rreth
149 milionë dollarë amerikanë ose 39.5 për qind më i lartë se një vit më parë. E
gjithë kjo rritje i dedikohet të ardhurave më të larta nga puna e punëtorëve
sezonal e atyre kufitarë dhe interesave të akumuluar nga investimi i rezervave
valutore të sistemit bankar në institucionet financiare jorezidente.

Grafik II-14: Llogaria korente, në % ndaj PBB-së.
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Dërgesat e emigrantëve për vitin 2001 vlerësohen rreth 615 milionë dollarë ose
16 për qind më të larta se në vitin 2000. Kjo rritje e fluksit të transfertave hyrëse,
ka qenë mëse e mjaftueshme për të mbuluar rënien në zërat e transfertave
shtetërore, të cilat këtë vit vlerësohen vetëm 40 për qind e atyre të një viti më
parë. Ndryshe nga viti i kaluar, kur transfertat shtetërore dominoheshin nga
transfertat në mjete valutore, këtë vit transfertat shtetërore përfaqësohen nga ato
në asistencë teknike dhe ato në formë ndihmash në mallra. Në fund të vitit,
bilanci pozitiv i transfertave korente u vlerësua rreth 615 milionë dollarë ose
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rreth 8 për qind më i lartë se në vitin 2000. Në shtesë të rritjes së dërgesave nga
emigrantët dhe të transfertave hyrëse shtetërore, rritja e suficitit në këtë kategori,
i detyrohet edhe rënies së transfertave të tjera dalëse.

Bilancet e larta pozitive të arritura në kategoritë e transfertave, të të ardhurave e
në tregtinë e shërbimeve, nuk ishin të mjaftueshme për të përballuar rritjen e
shpejtë të deficitit tregtar në mallra, e për rrjedhim, llogaria korente e thelloi
deficitin me 66.7 milionë dollarë. Deficiti i llogarisë korente, në fund të vitit,
vlerësohet 218.5 milionë dollarë amerikanë ose 6 për qind e PBB-së.

II.5.3. Llogaria kapitale dhe financiare

Mbulimi (financimi) i deficitit korent është mundësuar nga flukset neto hyrëse të
kapitaleve, të cilat në fund të vitit, regjistruan rreth 236.6 milionë dollarë
amerikanë. Transfertat kapitale janë rritur me rreth 38.6 për qind kundrejt vitit të
kaluar dhe vlerësohen rreth 108 milionë dollarë.

Llogaria financiare është mbyllur me një bilanc pozitiv prej rreth 128.2 milionë
dollarësh. Importi i kapitaleve, i realizuar kryesisht prej thithjes së investimeve të
huaja direkte dhe disbursimit të kredive nga jashtë, dhe investimet e mjeteve
valutore në bankat e huaja, kanë çuar në rritjen e detyrimeve financiare me rreth
347 milionë dollarë.

Investimet e huaja direkte, që për këtë vit vlerësohen në 220 milionë dollarë
amerikanë, janë fenomeni dominues në rritjen e detyrimeve financiare dhe
zhvillimet e transaksioneve kapitale e financiare. Këto flukse kapitale në vitin
2001 vlerësohen rreth 54 për qind më të larta se një vit më parë. Kapitaleve të
investuara në formën e investimeve direkte i janë shtuar dhe disbursimet e
kredive nga jashtë. Këto disbursime, të cilat vlerësohen rreth 98.8 milionë dollarë
amerikanë (duke kapur nivelet e një viti me parë) kanë shkuar pothuajse
tërësisht në favor të sektorit “qeveria e përgjithshme” dhe përfaqësojnë rritjen e
detyrimeve të këtij sektori. Financuesi kryesor i qeverisë, ashtu sikurse edhe më
parë, mbetet Banka Botërore.

Pretendimet në fund të vitit janë rritur vetëm me 219 milionë dollarë amerikanë.
Kjo rritje vlerësohet 3 herë më e lartë se ajo e vitit të kaluar dhe përfaqëson
kryesisht rritjen e zotërimeve në mjete valutore të publikut. Kështu, në fund të vitit
këto vlerësohen me një rritje prej 122.7 milionë dollarësh, rreth 3 herë më e lartë
se rritja e vitit të kaluar. Kjo rritje ka ardhur kryesisht në tremujorin e katërt
(muajin dhjetor) si pasojë e procesit të zëvendësimit monetar në Zonën e Euros,
e cila solli:

• prurjen e valutave në sistemin tonë bankar në formën e njësive monetare
përbërëse të euros për t’u konvertuar;
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• ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë në treg nëpërmjet sistemit bankar për
të ruajtur nënçmimin e menjëhershëm të lekut;

• rritjen e të ardhurave nga emigrantët në formë valutash përbërëse të
euros.

Depozitat e sistemit bankar, janë rritur me 55.6 milionë dollarë pas rënies me
rreth 1.5 milionë dollarë gjatë vitit të kaluar.

Flukset hyrëse në mjete valutore në formën e kapitaleve financiare (kryesisht
disbursimet e kredive të huaja dhe përdorimi i kredive dhe huave nga FMN),
transfertave korente në cash, dhe tërheqja e valutës në treg nga Banka e
Shqipërisë, u pasqyruan në rritjen e rezervave valutore të autoritetit monetar
me 145 milionë dollarë (rreth 13 milionë dollarë më shumë se në vitin 2000) për
vitin 2001. Kjo rritje është regjistruar kryesisht në mjetet valutore. Niveli i
rezervave valutore në fund të vitit ishte i mjaftueshëm për të përballuar 6.8 muaj
importe (import mallrash).

Tabelë II-15: Zërat kryesorë të bilancit të pagesave, milionë dollarë.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Llogaria korrente 31.2 36.7 -62.4 -253.7 -45.2 -132.9 -151.8 -218.5
Llogaria kapitale 21.6 389.5 4.9 2.1 31.2 67.5 78 108.4
Llogaria financiare 46 -25 54.5 140.7 45.6 36.8 221.4 128.2
Gabime dhe Harresa -6.9 -95 -35.6 95.3 0.6 -4.4 78.4 127.0

Burimi: Banka e Shqipërisë, 2002.

II.5.4. Rezerva valutore

Rezerva valutore që administrohet nga Banka e Shqipërisë ka njohur rritje të
ndjeshme gjatë vitit të kaluar. Rritja është ndikuar kryesisht nga hyrjet në valutë
si rezultat i programeve të financimit që Qeveria e Republikës së Shqipërisë ka
me organizmat ndërkombëtare (si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore
dhe Bashkimi Europian), nga hyrjet e realizuara në proçesin e privatizimit ku
veçojmë transhin e dytë të privatizimit të AMC dhe blerjen e operatorit te dytë të
telefonisë së lëvizshme nga grupi Panafon-Vodafon si edhe nga blerjet e Bankës
së Shqipërisë në ndërhyrjen e kryer në tregun e brendshëm valutor, në fund të
vitit.
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Grafik II-15: Ecuria e rezervës valutore.
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Hyrjet në rezervën valutore gjatë vitit të kaluar, kapin shumën 355.3 milionë
dollarë amerikanë. Ndër hyrjet më kryesore veçojmë :

- hyrje nga privatizimi, në masën 80.8 milionë dollarë amerikanë;
- hyrje nga disbursime të huave të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar

Ndërkombëtar, në masën 60.8 milionë dollarë amerikanë;
- blerje nga bankat e nivelit të dytë në masën 41.4  milionë dollarë amerikanë;
- hyrje nga shtimi i rezervës së detyrueshme të bankave të nivelit të dytë, të

vendosur pranë Bankës së Shqipërisë, në masën 19.6 milionë dollarë
amerikanë.

Daljet në rezervën valutore gjatë vitit të kaluar, kapin shumën 226.1 milionë
dollarë amerikanë. Ndër më kryesoret, veçojmë :

- dalje si rezultat i pagimit të borxhit të jashtëm të Qeverisë së Republikës së
Shqipërisë dhe Bankës së Shqipërisë, në masën 27.4 milionë dollarë
amerikanë;

- transferime të kryera nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë në drejtim të
bankave të nivelit të dytë, në masën 166.3 milionë dollarë amerikanë.

Efekti i kombinuar i të gjithë faktorëve ndikues ka rritur vlerën e rezervës
valutore me 129.2 milionë dollarë amerikanë ose 21.3 për qind. Gjatë vitit 2000,
këto shifra ishin përkatësisht 124.2 milionë dollarë amerikanë dhe 26.2 për qind.
Në fund të vitit të kaluar, sipas raporteve të valutave përbërëse të rezervës në
atë periudhë, vlera e rezervës valutore ishte 737.0 milionë dollarë amerikanë.
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Box II-5: Konferenca “Shqipëria midis reformave të brendshme dhe integrimit
Europian”.

Dhjetë vjet pasi Shqipëria hyri në rrugën drejt transformimit të ekonomisë së saj dhe u
bashkua me institucionet e Bretton Woods, qeveria e saj dhe banka qendrore
sponsorizoi një konferencë për të treguar progresin e vendit dhe për të ravijëzuar sfidat
që dilnin përpara. Zyrtarë të qeverisë, përfaqësues të FMN-së, të Bankës Botërore, të
Koorporatës Financiare Ndërkombëtare, Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim,
si dhe akademikë, u mblodhën në dhjetor për të vlerësuar sukseset e arritura dhe për të
diskutuar se çfarë hapash duheshin ndërmarrë për të mbajtur stabilitetin makroekonomik
dhe rritjen ekonomike, si dhe për ta pozicionuar Shqipërinë drejt një integrimi eventual
drejt ekonomisë europiane.

Kur Shqipëria i hyri rrugës së tranzicionit drejt ekonomisë së tregut në vitin 1991,
ekonomia karakterizohej nga mungesa dhe mangësi të gjithanshme dhe një gjendje
kapitali realisht tejet të amortizuar. Vendimi i saj për t’u bashkuar me FMN- në dhe
Bankën Botërore, në tetor të vitit 1991, shënoi një hap historik duke sinjalizuar
bashkimin e Shqipërisë me komunitetin ekonomik botëror.Kjo i dha vendit, gjithashtu,
mundësinë për të përpunuar dhe për të zbatuar strategjitë e zhvillimit ekonomik për
tranzicionin e saj drejt ekonomisë së tregut.

Si hap i parë, nënshkrimi i Marrëveshjes njëvjeçare Stand - By  me FMN –në, në vitin
1992, e ndihmoi Shqipërinë për të lehtësuar vështirësitë që lidheshin me tranzicionin e
menjëhershëm të ekonomisë. Një Marrëveshje trevjeçare Enhanced Structural
Adjustment Facility (ESAF) me FMN –në vitin 1993, siguroi mbështetje financiare për një
sërë hapash kyç - kryesisht krijimin e një kuadri ligjor bazë për një ekonomi tregu,
përpjekjet për të privatizuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe liberalizimin e
plotë të çmimeve.

Pas përmbysjes së skemave piramidale më 1997, që vunë në rrezik gjendjen financiare
të vendit, rimëkëmbja e Shqipërisë u ndihmua me një asistencë emergjence
postkonfliktore nga FMN - ja. Një Marrëveshje e dytë ESAF në vitin 1998, e cila u
përfundua me sukses në mes të vitit 2001, u fokusua në arritjen e stabilitetit
makroekonomik, në forcimin e qëndrueshmërisë fiskale, për të ecur më tej me
privatizimin e ndërmarrjeve strategjike, të vogla dhe të mesme. Ndihma financiare e
FMN-së, për përpjekjet e Shqipërisë në rrugën e reformave, shërbeu gjithashtu si
katalizator për ndihmën financiare të Bankës Botërore dhe të donatorëve  të tjerë.

Çfarë mbetet për t’u bërë në axhendën e reformave ndërkohë që Shqipëria e ka kthyer
vështrimin e saj drejt një integrimi më të madh në Europë? Fusha të ndryshme me
rëndësi të veçantë duhet të ndërmerren hapa për të ruajtur progresin e arritur renditen:

Ambienti makroekonomik. Ruajtja rezultateve kërkon reforma strukturore, veçanërisht
në sektorin financiar, dhe në liberalizimin e tregut; kërkon një reformë themelore në
fushën e taksave si dhe shqyrtimin me imtësi të programeve ekzistuese të shpenzimeve.
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Politika monetare. Në periudhën afatmesme, Banka e Shqipërisë mendon të adoptojë
regjimin “inflation targeting”. Kushtet për një ndryshim të tillë duken se janë përherë e
më të favorshme, tha ai, nën dritën e progresit që po shënon vendi në drejtim të
stabilitetit makroekonomik dhe konsolidimit fiskal.

Sektori financiar. Mbetet për t’u trajtuar një veti themelore e sistemit financiar shqiptar,
roli dominues i Bankës së Kursimeve, banka e fundit me kapital shtetëror. Në krye të
reformave është privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe kompanisë shtetërore të
sigurimeve si dhe fuqizimi i mëtejshëm i agjencive të mbikëqyrjes në sektorin finaciar.

Reformat institucionale. Ekziston një consensus mbi nevojën e ndërmarrjes së
reformave të mëtejshme institucionale nëse do të ruhej gjendja e mirë makroekonomike
e kohëve të fundit. Aspektet kryesore të kësaj reforme institucionale të vazhdueshme
duhet të jenë lufta kundër korrupsionit, mjedisi i përmirësuar për zhvillimin e biznesit, një
sistem gjyqësor më efikas, si dhe krijimi i kushteve që lejojnë konkurrencën e ndershme.
Korrupsioni dhe qeverisja e dobët u përcaktuan si pengesat kryesore të zhvillimit.
Sektori privat kërkon një kuadër ligjor më të besueshëm, të pavarur dhe të efektshëm.
Ofrimi i shërbimeve publike vazhdonte të mbetej joefikas.

Integrimi europian. Duke ndjekur, për vite me rradhë, politika të mira makroekonomike,
Shqipëria nuk është më duke e parë integrimin europian si një objektiv të paarritshëm.

Konferenca arriti në përfundimin se Shqipëria kishte bërë vërtet një progres të madh
drejt vendosjes së ekonomisë së tregut, por më shumë i mbetej për të bërë që të ruante
ecurinë e mirë makroekonomike të kohëve të fundit dhe të reduktonte, në veçanti
papunësinë e lartë dhe varfërinë. Duke pasur parasysh këtë, konferenca nënvizoi
rëndësinë jetësore të politikave plotësuese për të ruajtur stabilitetin makroekonomik, me
fokusin e duhur drejt reformave strukturore, veçanërisht në sektorin e energjitikës, në
sistemin gjyqësor dhe në administratën publike. Duke i dhënë Shqipërisë një vlerësim të
mirë për këto vitet e fundit, pjesëmarrësit në konferencë shprehën besimin se Shqipëria
do të bënte përparim të mëtejshëm, të dukshëm drejt integrimit europian, nëse reformat
do të vazhdonin me hapin e duhur.


