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KKAAPPIITTUULLLLII  IIII::  EEKKOONNOOMMIIAA  SSHHQQIIPPTTAARREE  
  
IIII..11..  KKOONNSSIIDDEERRAATTAA  TTËË  PPËËRRGGJJIITTHHSSHHMMEE  
  
Ekonomia e vendit, për vitin 2002, u rrit me 4.79 për qind në krahasim me një 
vit më parë. Ky është viti i pestë që aktiviteti ekonomik është vlerësuar në 
rritje. Por, kjo është rritja më e ulët në serinë kohore të periudhës 1998-2002 
(madje me devijim të dukshëm nga niveli i parashikuar për të prej 6 për qind). 
  
Tabelë 3: Tregues të përgjithshëm ekonomikë. 

1996** 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 
Rritja reale e PBB-së (në 
%) 

9.1** -7.0 8.0 7.3 7.8 6.5 4.7* 

PBB (çmime korente, në 
milionë lekë) 

315835.0 
 
 

333071.0 425356.0 488611.0 551282.0 590237.0 658062.0* 

PBB (çmime korente, në 
milionë usd) 

3022.5 
 

2236.5 2824.4 3548.4 3836.3 
 

4113.7 
 

4695.4* 

PBB (në usd për frymë) 920.6 672.9 842.1 1052.0 1128.0 1332.6 1521.0 
 

Numri i të punësuarve (në 
mijë) 

1116.0 1107.0 1103.0 1081.0 1068.0 1065.0 921.0 
 

Përqindja e papunësisë 12.4 14.9 17.8 18.0 16.9 14.6 15.8 
Përqindja e inflacionit 
(v/v) 

17.4 42.1 8.7 -1.0 4.2 3.5 2.1 

Deficiti i buxhetit (në % të 
PBB-së) 

-11.4 -13.2 -11.3 -11.9 -9.1 -8.6 -6.2 

Borxhi i brendshëm (në % 
të PBB-së) 

30.7 36.2 35.1 36.3 41.0 
 

40.9 38.7(Q3-02) 

Llogaria korente (në % të 
PBB-së) 

-2.1 -11.3 --2.3 -3.7 --4.3 -5.3 -9.5 

Borxhi i jashtëm (në % të 
PBB-së) 

29.2 35.6 26.5 25.8 29.2 28.2 24.6* 
 

Kursi mesatar i këmbimit, 
lek/usd  

104.5 148.9 150.6 137.7 143.7 143.48 140.15 

Shënim: * Të dhënat janë vlerësime të Ministrisë së Financave dhe FMN-së. 
 ** Të dhënat për PBB dhe rritjen reale të saj për vitet 1996-2000 janë të INSTAT –it. 
Burimi: INSTAT, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së. 
  
  
Analizat e deritanishme kanë treguar se rritja i dedikohet në pjesën më të 
madhe zgjerimit të mëtejshëm të sektorit privat të ekonomisë, ndërkohë që roli 
i atij shtetëror në PBB po vjen duke u reduktuar.  
  

                                                                          
9 Sipas vlerësimeve të FMN-së, janar 2003. 
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Tabelë 4: Rritja reale e PBB-së dhe sipas sektorëve për vitin 2002 në krahasim me vitin 
2001, në për qind. 
Rritja reale e PBB-së 
sipas sektorëve 

Parashikimi në fillim të vitit 2002 Realizimi 

PBB 6.0 4.7 
Industria 5.0 2.0 
Bujqësia 3.0 2.1 
Ndërtimi 11.5 9.1 
Transporti 11.0 10.1 
Shërbimet 6.5 5.5 
Burimi: Ministria e Financave, mars 2003. 
  
Rritja e PBB-së do të kishte qenë më pranë vlerës së parashikuar, nëse 
sektorë të tillë si industria, bujqësia dhe ndërtimi, nuk do të kishin manifestuar 
ritme më të ulëta rritjeje se ato të programuarat.   
 
Nga ana tjetër, struktura e PBB-së po i largohet në mënyrë të vazhdueshme 
profilit të theksuar bujqësor e blegtoral të viteve të kaluara, duke u 
përqendruar në shërbimet, transportin dhe ndërtimin. Banka e Shqipërisë 
vlerëson se, prirjet e reja strukturore, do të ishin më eficiente nëse ato do të 
vëreheshin edhe në sektorin e industrisë, i cili mund të mbështesë një rritje 
ekonomike më të qëndrueshme për periudha afatgjata.  
    
Tabelë 5: Ecuria e kontributit të sektorëve ekonomikë.  
Struktura e PBB-së (në %)  1992 2001 2002 
PBB 100.0 100.0 100.0 
Industria 16.9 13.2 12.8 
Bujqësia 54.2 34.2 33.3 
Ndërtimi 7.6 10.3 10.8 
Transporti 3.0 10.1 10.6 
Shërbimet 18.3 32.2 32.5 

Burimi: Ministria e Financave, mars 2003. 
  
Tashmë është theksuar se reduktimi i ndjeshëm i kontributit të bujqësisë në 
PBB lidhet, në pjesën më të madhe, me problemet serioze të sektorit 
bujqësor.  
 
Rënia e theksuar e prodhimit industrial për vitin 2002 në krahasim me një vit 
më parë dhe me parashikimet, shpreh përballjen e drejtpërdrejtë të këtij 
sektori me faktorin e “mungesës së energjisë elektrike”.  
 
Nga ana tjetër, nuk mund të anashkalohen problemet e tjera të zhvillimit të 
këtij sektori që lidhen me:  
 

 ekzistencën e një eficience ende të ulët të përdorimit të faktorëve 
kryesorë të prodhimit: të burimeve njerëzore dhe të kapitaleve 
prodhuese; 
 praninë e një klime shpeshherë të pafavorshme për biznesin, që në 

pjesën më të madhe lidhet me problemet e sistemit legjislativ, gjyqësor, 
të transparencës së administratës shtetërore dhe të zhvllimit të 
marrëdhënieve të bashkëpunimit; 
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 ekzistencën e njëfarë paqëndrueshmërie në aktivitetin e biznesit 
shqiptar, sidomos të atij prodhues gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 
2002, e krijuar nga paqartësitë në zhvillimet politike të vendit; 
 ekzistencën e vështirësive të mëdha në gjetjen e tregjeve, brenda dhe 

jashtë vendit. 
  
IIII..11..11..  PPRROODDHHIIMMII  BBUUJJQQËËSSOORR..  
  
Vlerësimet më të fundit tregojnë që rritja e bujqësisë është rreth 2.1 për qind 
apo afër 1 pikë përqindjeje më poshtë sesa parashikimi për këtë sektor.   
 
Ndër faktorët kryesorë që vazhduan të pengojnë rritjen e dëshiruar të 
prodhimit bujqësor e blegtoral edhe gjatë vitit 2002 mund të përmenden: 
  

 niveli i ulët organizativ në këtë sektor, që shprehet në praninë e 
fenomenit të copëzimit të tokës në ngastra gjithnjë e më të vogla, në 
shkallën ende të prapambetur të mekanizimit dhe të teknologjisë 
bujqësore; në mungesat e theksuara të organizimit të marketingut të 
produkteve të vendit; 
 infrastruktura e pazhvilluar e zonave rurale, sidomos në pjesën veriore 

të vendit; 
 kapaciteti i ulët i aftësive konservuese të produkteve bujqësore dhe 

blegtorale; 
 lënia në hije e këtij sektori nga ana e sistemit bankar, që pasqyrohet në 

një mbështetje mjaft të ulët me burimet e nevojshme financiare. 
 
Veç faktorëve të mësipërm, viti 2002, evidentoi edhe atë natyror, me 
përmbytjet e periudhës gusht – shtator. 
  
Në kushtet e ekzistencës së informacionit statistikor mjaft të kufizuar, 
vlerësohet se të paktën prodhimi në degën e agroindustrisë, është një ndër 
elementet që ka ndikuar pozitivisht në rritjen e sektorit të bujqësisë. 
Konkretisht, në fund të vitit 2002, u regjstrua një rritje prej afro 13 për qind në 
industrinë agroushqimore.  
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Box 1: METODOLOGJIA E MATJES SË PBB-së. 
 
Pak histori mbi matjen e PPB-së. 
Llogaritja e treguesit të prodhimit, deri në fillimin e viteve ‘90, bazohej në vlerësimin sipas 
metodës së Sistemit të Prodhimit Material (SPM). Periudha në vijim, 1990-1992, shënoi 
kalimin nga vlerësimi sipas SPM-së në atë të Kontabilitetit Kombëtar. Nga ky transformim në 
sistemet e llogaritjeve, treguesi i të Ardhurave Kombëtare u konvertua në atë të Prodhimit të 
Brendshëm Bruto (PBB). Që prej vitit 1991, PBB-ja është vlerësuar nga njësia 
makroekonomike, pranë Ministrisë së Financave. Ndërkohë që INSTAT, me asistencën e 
FMN-së, realizoi për herë të parë llogaritjen e PBB-së mbi baza statistikore, për periudhën 
1996-2000.  
 
Metoda e përdorur. 
Rezultati përfundimtar i aktivitetit të prodhimit të njësive prodhuese rezidente përfaqësohet 
nga PPB-ja. Llogaritjet e PPB-së përfshijnë të gjitha prodhimet dhe shërbimet aktuale të 
destinuara për tregti dhe ato të prodhuara për konsum vetiak nga të gjitha njësitë rezidente që 
veprojnë në territorin të cilësuar “ekonomik” të Republikës së Shqipërisë. INSTAT ka aplikuar 
metodat e prodhimit dhe të shpenzimeve me çmime korente dhe konstante, bazuar në 
Sistemin e Llogarive Kombëtare të Kombeve të Bashkuara, të vitit 1993. Ai vlerëson se 
metoda e prodhimit shpreh më realisht PPB-në, duke e mbështetur këtë gjykim mbi faktin se 
informacionet që shfrytëzohen në aplikimin e kësaj metode, aktualisht, janë më të besueshme 
dhe më të plota. 
 
Metodologjia e re: 
- e sjell shifrën e PBB-së, mbi bazën e matjeve statistikore, ndërkohë që metodologjia 
paraardhëse mbështetej vetëm në vlerësimet mbi tendencat e aktivitetit ekonomik në vend;  
- i bën matjet për kontributin e secilit sektor në PBB mbi bazën e tetë sektorëve të ekonomisë, 
ndërkohë që vlerësimet paraardhëse mbështeteshin vetëm mbi pesë të tillë. 
 
Rezultatet e kësaj metode tregojnë se për periudhën 1996-2000 rritja reale vjetore e PBB-së 
dhe kontributi i sektorëve kryesorë ekonomikë në PBB paraqesin një ecuri me ndryshime të 
dukshme, krahasuar me metodologjinë vlerësuese. Kështu, pesha e bujqësisë ka rënie të 
ndjeshme, ndërkohë që është rritur kontributi i sektorit të shërbimeve. 
  
Tabelë 6: Matjet e rezultuara sipas dy metodologjive për periudhën 1996 – 2000.  

Treguesit     Vitet      
             

         1996 
          

   1997 
              

1998 
           

        1999 
  

      2000 
 

Metodologjitë I* II** I II I II I II I II 
Rritja reale vjetore e 
PBB-së krahasuar 
me vitin e 
mëparshëm (në %) 

9.1 9.1* -7.0 -10.3 8.0 12.7 7.3 8.9 7.8 7.7 

Kontributi i sektorëve ekonomikë në PBB (në %) 
1.Bujqësia, gjuetia 
dhe pyjet 

51.5 30.8 56.0 31.2 54.4 30.7 37.2 28.5 35.9 28.1 

2. Industria 
- nxjerrëse 
- përpunuese 

12.2 15.5 
1.1 

14.4 

12.4 13.8 
1.0 

12.8 

12.0 11.4 
0.7 

10.7 

13.5 11.4 
0.8 

10.6 

13.2 11.7 
0.8 

10.9 
3. Ndërtimi 11.2 4.6 11.2 4.3 12.6 4.1 8.9 4.9 9.7 6.1 
4. Tregtia, hotelet 
dhe restorantet 

 24.3  20.8  21.2  23.2  21.3 

5.Transporti 3.2 5.4 2.7 6.0 3.0 8.8 9.0 8.9 9.5 7.9 
6. Posta dhe 
komunikacioni 

 1.0  1.6  1.4  2.0  2.0 

7. Shërbime të tjera 21.9 21.1 17.7 25.9 18.0 27.9 31.4 25.9 31.8 26.4 
8. Shërbime të 
ndërmjetme 
financiare të matura 
indirekt 

 -2.7  -3.6  -5.5  -4.9  -3.8 

Shënim: *Metodologjia vlerësuese; **Metodologjia e matjes statistikore; ***Sipas vlerësimit të bërë nga 
Ministria e Financave. 
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Devijimet më të dukshme ndërmjet rezultateve të të dyja metodave, vihen re në: 
-   treguesin e rritjes ekonomike të vitit 1998; 
- ndryshimet e theksuara në strukturën e sektorëve të bujqësisë dhe të ndërtimit gjatë gjithë 
periudhës 1996-2000. 
 
Burimi: 1) INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto, 1996-2000, janar 2003. 
            2) Banka e Shqipërisë, Raporti Statistikor, dhjetor 2002 dhe janar 2003. 
 
IIII..11..  22..  PPRROODDHHIIMMII  IINNDDUUSSTTRRIIAALL..  
  
Indeksi i shitjeve. Ritmika e indeksit të shitjeve, gjatë vitit 2002, ka shënuar 
një tendencë të lehtë në rënie, nga njëri tremujor në tjetrin, për ekonominë në 
tërësi. Tendenca më theksuar në rënie është manifestuar në sektorët 
“Transport dhe telekomunikacion”, “Industri” dhe “Tregti, hotele dhe 
restorante”. Ndërsa një ecuri me luhatshmëri të dukshme ka manifestuar 
indeksi për sektorët e ndërtimit dhe të “Energjisë elektrike, ujit dhe gazit”. Nga 
një ritëm në rënie në tremujorin e tretë në krahasim më të dytin, që mund të 
jetë shkaktuar edhe për shkak të kushteve të pazakonta të motit me rreshje të 
shumta, tremujori i katërt shënoi një rritje prej afro 29.5 për qind në krahasim 
me tremujorin paraardhës. Në këtë kthesë të tendencës nuk mund të 
përjashtohet ndikimi që jep shlyerja e ‘’kësteve” të cilat përqendrohen në 
fundvite si edhe lidhja e kontratave të reja me firmat ndërtuese. Nga ana 
tjetër, duke ditur që indeksi i kushtimit në ndërtim shënoi përsëri rritje, duket 
që rritja e indeksit të shitjeve për sektorin e ndërtimit të jetë ndikuar edhe nga 
ky fakt. 
  
Grafik 3: Ritmika e indeksit të shitjeve për disa sektorë ekonomikë gjatë vitit 2002 (në për qind).  
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Burimi: INSTAT, Konjuktura, mars 2003.  

  
Sektori i ndërtimit vlerësohet se është rritur me 9.1 për qind. Ky sektor mbetet 
ndër më dinamikët e ekonomisë shqiptare. Megjithatë, formalizimi i aktivitetit 
të ndërtimit dhe ngopja graduale e kërkesës së tregut për ndërtime ndikojnë 
në ngadalësimin e këtij sektori. Indeksi i kushtimit të ndërtimit ka shënuar një 
rritje prej 2.8 për qind krahasuar me vitin e kaluar. Ky ndryshim ka ardhur 
kryesisht si pasojë e rritjes së zërit “shpenzime plotësuese” indeksi i të cilit, 
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krahasuar me një vit më parë, ka ecur në drejtim rritës gjatë gjithë vitit. 
Ndërkohë, ndryshimi vjetor i “shpenzimeve direkte” ka qenë negativ gjatë 
gjjithë tremujorëve të vitit, me përjashtim të tremujorit të katërt. Në tremujorin 
e katërt, rritjen kryesore të shpenzimeve direkte e kanë dhënë shpenzimet për 
materiale ndërtimi, ato për pagat dhe makineri. Një tendencë rënëse shfaq 
zëri “ndërtim kantieri”.  Gjatë tre viteve të fundit, 2000-2002, indeksi i tij arriti 
vlerën më të lartë në tremujorin e katërt të vitit 2001 dhe ka vijuar në rënie 
gjatë vitit 2002. Por, është e qartë që statistikat e këtij sektori vuajnë ende nga 
mungesa e evidentimeve të sakta dhe të plota. 
 
Grafik 4: Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit të ndërtimit, në për qind.  

  
IIII..11..33..  SSEEKKTTOORRII  II  TTRRAANNSSPPOORRTTIITT..  
  
Ndryshe nga viti i kaluar, kur sektori i transportit u karakterizua nga nivele të 
larta investimesh me qëllim përmirësimin e infrastrukturës së vendit, gjatë vitit 
2002 kjo tendencë ka rënë ndjeshëm. Krahasuar me një vit më parë, 
investimet në sektorin e transportit janë ulur me 31.2 për qind. Niveli i 
realizimit të tyre sipas planit rezultoi 79.4 për qind, ndërkohë që një vit më 
parë, investimet shënuan një tejkalim prej afro 17.5 për qind. Theksojmë se 
ecuria e investimeve gjatë tre tremujorëve të parë ka qenë në nivele të ulëta 
duke bërë që edhe realizimi i tyre krahasuar me planin të jetë i ulët për këtë 
periudhë (65 për qind). Ndërkohë, në tremujorin e katërt vihet re një gjallërim i 
investimeve që ka rezultuar në një tejkalim prej 19.5 për qind të planit për këtë 
tremujor. Një shpërndarje e tillë e investimeve, në mospërputhje me 
parashikimet e bëra më parë lë shteg të mendosh për një administrim jo 
eficient të tyre, i diktuar deri-diku edhe prej situatës së likuiditetit në gjysmën e 
parë të vitit 2002.  
 
Tabelë 7: Investimet sipas burimeve, në milionë lekë. 
Treguesi 1998 1999 2000 2001 2002

Investimet gjithsej 8,269 13,129 15,997 13,653 9,400

Investime buxhetore 1,969 4,447 5,977 4,423 4,077

Investime me kredi/ndihma të huaja 6,300 8,682 10,020 9,231 5,323
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Në sektorin e ngarkim-shkarkimit, vihet re një rritje e aktivitetit të 
hekurudhave, ndonëse ato kontribojnë 8 për qind të vëllimit total të ngarkim-
shkarkimit, ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga portet detare. Mendohet që me 
vënien në funksionim të linjës hekurudhore Bajzë-Kufi (Mal i Zi) dhe më pas të 
asaj Shkodër-Bajzë, pesha e hekurudhave në vëllimin e ngarkim-shkarkimit të 
rritet.  
  
IIII..11..44..  KKUURRSSIIMMEETT  DDHHEE  IINNVVEESSTTIIMMEETT..  
  
Viti 2002, ashtu si dy-tre vitet e fundit, është karakterizuar nga një ritëm më i 
shpejtë rritjeje i investimeve kundrejt kursimeve të brendshme. Për rrjedhojë, 
diferenca e krijuar midis tyre është financuar nga kursimet e huaja, të cilat 
vlerësohen deri në 8.9 për qind të PBB-së.  
 
Kursimet e brendshme10 për vitin 2002 gjenden në nivelin 10.3 për qind të 
PBB-së nga 13.1 për qind në vitin 2001. Ndërkohë, investimet paraqesin një 
rënie 0.4 për qind kundrejt vitit të kaluar, duke qëndruar në nivelin 19 për qind 
të PBB-së.  
  
Grafik 5: Ecuria e kursimeve dhe e investimeve në % ndaj PBB-së.  
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Gjatë vitit 2002 financat publike u konsoliduan më tej, si në drejtim të 
mbledhjes së të ardhurave ashtu edhe të disiplinimit të shpenzimeve. 
Megjithatë, mosrealizimi i të ardhurave nga privatizimi mendohet si një nga 
shkaqet që kanë ndikuar në uljen e kursimeve të brendshme dhe të 
investimeve në vitin 2002 kundrejt vitit 2001. 
 
Kursimet e brendshme, i atribuohen kryesisht sektorit privat me 11.1 për qind 
të PBB-së, ndërkohë që sektori publik paraqet një nivel negativ kursimesh në 
masën -1 për qind të PBB-së.  Nga ana tjetër, investimet e sektorit publik 
vlerësohen në nivelin 6.5 për qind të PBB-së, ndërsa ato të sektorit privat që 
mbajnë dhe peshën kryesore, llogariten në 12.5 për qind të PBB-së.  
      
                                                                          
10 Të dhënat për kursimet dhe investimet i referohen vlerësimeve të FMN. 
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Investimet publike ashtu siç parashikohet në Strategjinë Kombëtare të 
Zhvillimit Ekonomik dhe Social, kryesisht, janë përqendruar në sektorët 
parësorë të ekonomisë si në shëndetësi, në arsim e në infrastrukturë. Mjaft të 
rëndësishme për këtë të fundit janë financimet e huaja, kontraktimi i të cilave 
gjatë vitit 2002 u përqendrua në rehabilitimin e KESH-it dhe në përmirësimin e 
infrastrukturës rrugore.  
  
Grafik 6: Ecuria e investimeve sipas sektorëve në % ndaj PBB-së.  
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Rritja e investimeve përbën një element të rëndësishëm të rritjes ekonomike. 
Gjithashtu, rritja e kursimeve të brendshme, vlerësohet po aq e rëndësishme 
pasi pasqyron potencialet e ekonomisë për investime të mëtejshme e për 
rrjedhojë për qëndrueshmëri në rritjen e PBB-së. Tërheqja e kursimeve të 
huaja, nëpërmjet investimeve të huaja mbetet gjithashtu, një nga prioritetet e 
autoriteteve shqiptare, si faktor thelbësor në mbështetjen e programeve të 
investimeve.    
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Box 2: PRIVATIZIMI. 
  
Gjatë vitit 2002 nuk u bë e mundur të përfundonte privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe i shoqërisë së
telefonisë fikse Albtelekom, si pjesë e reformave strukturore. Shitja e Bankës së Kursimeve, e planifikuar
të fillonte në shtator të vitit 2001 nuk pati sukses si rrjedhojë e tenderit të papërshtatshëm. Vetëm tre
banka shprehën interes për blerjen e saj në shtator të vitit 2001. Por, kjo përpjekje dështoi si pasojë e
turbullirave në Maqedoni, e krizës financiare në Turqi dhe e ngjarjeve të 11 shtatorit në SHBA. Kështu,
shitja e aksioneve të Bankës së Kursimeve, minimalisht 35 për qind në fillim dhe 49 për qind më vonë u
shty për në muajin qershor të vitit 2002. 
 
Përpjekja e dytë në muajin qershor për të shitur të paktën 35 për qind të aksioneve të Bankës së
Kursimeve dështoi përsëri. Dy banka italiane, SanPaolo IMI dhe IntesaBCI ishin në garë për blerjen
Bankës së Kursimeve. Bank Austria, pjesë e grupit HVB u tërhoq nga procesi i tenderimit. Dy bankat
italiane u tërhoqën për shkak të problemeve që paraqiste ristrukturimi i plotë i Bankës së Kursimeve si
dhe për shkak të angazhimeve të tyre në procese të tjera privatizimi në Europën Juglindore. Sipas tyre
Banka e Kursimeve kishte nevojë për një rinovim të thellë e tërësor. Banka e Kursimeve dominon tregun
e depozitave duke zënë 60 për qind të tij. Për të lehtësuar procesin e privatizimit, në muajin maj, Kuvendi
Shqiptar lejoi përjashtimin e Bankës së Kursimeve nga ligji për konkurrencën, i cili ndalon që shoqëritë e
ndryshme të kontrollojnë më shumë se 40 për qind të tregut. Shitja e Bankës së Kursimeve është
elementi bazë për të krijuar një sektor financiar më dinamik.  
 
Për të lehtësuar procesin e privatizimit, autoritetet shqiptare janë angazhuar në rishikimin e strategjisë së
privatizimit të Bankës së Kursimeve, pasi vonesat në këtë proces mund të ngrenë probleme të
mëtejshme për financimin e buxhetit. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore po japin
ndihmën e tyre në këtë proces.  
 
Privatizimi i operatorit të telefonisë fikse Albtelekom, gjithashtu, nuk rezultoi i suksesshëm në vitin 2001.
Investitori strategjik i Albtelekom, do të blinte 51-76 për qind të shoqërisë, duke lënë një pjesë të
konsiderueshme në duart e shtetit. Kushti i tenderimit kërkonte një investitor strategjik me vlerë 300
milonë usd dhe kapital të paguar 150 milionë usd.  
 
Operatori i telefonisë fikse Albtelekom, nuk arriti të bëhej tërheqës për investitorët e huaj, megjithëse
afati u shty për në qershor të vitit 2002. Vonesa në këtë privatizim i atribuohet ngadalësimit në tregun
global të telekomunikacionit dhe çështjeve të pazgjidhura midis Albtelekom dhe palëve të treta. Pas këtij
momenti, vështirësi tjetër paraqiti marrja e përgjegjësisë institucionale për privatizimin e Albtelekom.
Përsa i përket Albtelekomit, bilanci i tij është i mbushur me një sërë problemesh financiare, të cilat
kërkojnë zgjidhje për të rritur vlerën e shoqërisë përpara privatizimit, që pritet të bëhet gjatë vitit 2003. 
  
Në muajin maj, Kuvendi miratoi gjithashtu, formulën e modifikuar të privatizimit të Shoqërisë së
Sigurimeve INSIG, duke lejuar institucionet financiare ndërkombëtare të blejnë pjesë të aksioneve dhe të
administrojnë kompaninë për rreth 3 vjet përpara privatizimit. Qeveria ka vendosur të shesë deri në 40
për qind të aksioneve të INSIG, Shoqërisë Financiare Ndërkombëtare të Bankës Botërore (IFC) ose
Bankës Europiane për Rindërtim e Zhvillim, dhe një vit më vonë do t’i ofrojë një shoqërie private
sigurimesh të paktën 51 për qind të paketës së INSIG-ut. Pritet që procesi i privatizimit të fillojë në vitin
2003. 
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IIII..  22..  TTRREEGGUU  II  PPUUNNËËSS..  
  
Të dhënat për tregun e punës në vitin 2002 pasqyrojnë jo vetëm thjesht 
zhvillimet e këtij tregu por edhe disa ndryshime që erdhën si rezultat i 
Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë dhe Banesave. 
  
Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë me reduktimin e forcave të punës si dhe 
ndryshimi i strukturës së punësimit. Në vitin 2002, për herë të parë, u vërejt 
një shifër në ulje për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në sektorin 
privat bujqësor, prej 526 mijë vetë. Kjo shifër është 235 mijë vetë më e ulët në 
krahasim me fundvitin 2001, prej 761 mijë vetë. Numri i të punësuarve në 
sektorin privat jobujqësor, si rezultat i migrimit të popullsisë fshatare drejt 
zonave urbane, është rritur me rreth 90-95 mijë persona. 
 
Diferenca ndërmjet ndryshimeve në këta dy sektorë (atë bujqësor dhe jo 
bujqësor), prej rreth 140 mijë persona, ka ulur mumrin e forcave të punës 
gjatë këtij viti dhe ka rritur shkallën e papunësisë, megjithëse në vlera 
absolute papunësia ka pësuar rënie gjatë gjithë vitit. Pra, rritja e punësimit në 
sektorin privat jobujqësor nuk ka qenë e mjaftueshme të kompensojë 
plotësisht forcën e lirë të punës që u krijua në sektorin privat bujqësor. 
 
Box 3: NDRYSHIMET NË STATISTIKAT E PUNËS. 
 
Viti 2002 shënoi disa ndryshime në matjen e treguesve të tregut të punës si rezultat i 
Rregjistrimit të Popullsisë dhe Banesave i prillit vitit 2001. Ndryshimet më kryesore ishin: 
 
Për punësimin në sektorin privat bujqësor të dhënat në vitin 2002 bazohen në rezultatet e 
Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave. Të dhënat deri në vitin 2001 janë bazuar në 
regjistrimin e përgjithshëm të njësive ekonomike bujqësore të vitit 1998. Regjistrimi i 
Popullsisë dhe Banesave solli disa ndryshime në strukturën e popullsisë. Sipas vendbanimit 
raporti i popullsisë urbane dhe rurale i vitit 1998, 39.8 për qind me 60.2 për qind lëvizi në 42.2 
për qind dhe 57.8 për qind në vitin 2001. Kjo, solli si pasojë uljen e numrit të njësive 
ekonomike bujqësore të vrojtuara në vitin 1998. Për rrjedhojë, numri i të punësuarve erdhi në 
ulje nga rreth 761 mijë në 526 mijë. 
 
Për punësimin në sektorin privat jobujqësor, të dhënat merren nga Inspektoriati Shtetëror i 
Punës pranë Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, kur më parë ato siguroheshin nga të 
dhënat e regjistrit të ndërmarrjeve INSTAT.  
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Tabelë 8: Treguesit e tregut të punës11 

2001 2002 Treguesi 
Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV 

Forcat e punës 
gjithsej (në mijë) 

1277 1263 1256 1247 1096 1093 1094 1094 

A) Të punësuar 
gjithsej (në mijë) 

1072 1071 1069 1065 918 917 919 921 

a) në sektorin 
shtetëror 

195 194 192 191 189 188 187 187 

b) në sektorin privat 
jobujqësor 

116 116 116 113 203 203 206 208 

c) në sektorin privat 
bujqësor 

761 761 761 761 526 526 526 526 

B) Papunësia (në 
mijë) 

        

Të papunë gjithsej 205 192 187 182 178 176 175 173 
Përfitojnë pagesë 
papunësie 

21 18 16 15 13 13 12 11 

Shkalla e 
papunësisë (në %) 

16.0 15.2 14.9 14.6 16.211 16.1 16.0 15.8 

Burimi: “Konjuktura”, INSTAT, mars 2003. 

  
Forcat e punës në fund të vitit 2002 ishin 1.1 milionë vetë, ndërsa në fund të 
vitit 2001, ishin 1.2 milionë vetë. Kjo përbën 36 për qind të numrit të 
përgjithshëm të popullsisë në Republikën e Shqipërisë. 
  
Në fund të vitit 2002, vihet re se ndryshimet e forcave të punës, në krahasim 
me fillimin e vitit, janë tepër të vogla, duke shënuar një ulje me 2 mijë vetë. 
Ulja e mëtejshme e forcave të punës, në fund të vitit 2002, tregon se akoma 
forca të rëndësishme pune, duke përfshirë edhe ata që futen për herë të parë 
në tregun e punës, emigrojnë ose përfundojnë në tregun joformal të punës. 
 
Në fund të tremujorit të katërt të vitit 2002 në krahasim me fillimin e vitit 2002, 
treguesi i punësimit shënon rritje prej 3 mijë vetash.  
 
Rritja e treguesit të punësimit është rezultat kryesisht i rritjes së të punësuarve 
në sektorin privat jobujqësor. Kjo rritje arrin në 5 mijë vetë në fund të vitit 2002 
në krahasim me fillimin e tij. 
 
Një tregues i rëndësishëm brenda këtij sektori është edhe treguesi i punësimit 
në tregtinë me pakicë. Kjo për faktin se tregtia me pakicë ose tregtia e vogël 
siç njihet, vazhdon të mbizotërojë në sektorin privat jobujqësor, i cili zë rreth 
22.5 për qind të të punësuarve. Ky nënsektor mendohet se punëson një pjesë 
të mirë të forcave të punës në sektorin privat të vogël, si atë tregtar edhe atë 
të shërbimeve. Punësimi në tregtinë me pakicë, gjatë vitit 2002, është rritur 
me 2.9 për qind në krahasim me fundin e vitit 2001.  
 

                                                                          
11 Llogaritjet pasqyrojnë ndryshimet në statistikat e tregut të punës. 



  27

Treguesit e papunësisë gjatë vitit 2002 janë pozitivë duke u karakterizuar nga 
ulja e vazhdueshme e papunësisë nga njëri tremujor në tremujorin pasardhës. 
Në fund të vitit 2002, në krahasim me fillimin e vitit, papunësia u ul me rreth 5 
mijë persona, duke arritur në 173 mijë të tillë. 
 
Gjatë vitit 2002 tregues pozitivë janë shënuar edhe në numrin e personave që 
përfitojnë pagesë papunësie. Në fund të këtij viti e përfituan këtë pagesë rreth 
4 mijë persona më pak se në fund të vitit 2001. Kjo mendohet se ka ardhur si 
rezultat i ripunësimit të një pjese të këtyre personave (duke qenë se ata 
kualifikohen ose rikualifikohen gjatë periudhës kur regjistrohen si të papunë 
në zyrat e punës), sepse pagesa për këtë kategori njerëzish është shumë e 
ulët dhe e bën të pamundur jetesën vetëm me këto të ardhura.    
 
IIII..33..  ZZHHVVIILLLLIIMMEETT  NNËË  SSEEKKTTOORRIINN  FFIISSKKAALL..  
  
IIII..  33..  11..  KKOONNSSIIDDEERRAATTAA  TTËË  PPËËRRGGJJIITTHHSSHHMMEE..    
  
Synimi për konsolidimin fiskal ka qenë në qendër të programit ekonomik të 
qeverisë gjatë vitit 2002. Ky konsolidim do të arrihej nëpërmjet zgjerimit të 
bazës tatimore dhe rritjes së aftësisë së autoriteteve përkatëse për mbledhjen 
e tatimeve, për reduktimin e shpenzimeve buxhetore dhe për rritjen e 
efektshmërisë së tyre.   
 
Një zhvillim i rëndësishëm në politikën ekonomike të vendit këtë vit ishte 
vendosja e objektivave fiskalë të qeverisë për një periudhë afatmesme duke 
synuar që deficiti buxhetor i vendit të arrijë nivelin 5.8 për qind të PBB-së në 
fund të vitit 2005.  
 
Viti 2002 regjistroi një deficit buxhetor më të ulët se parashikimi rreth 6.2 për 
qind i PBB-së, duke vijuar tendencën në rënie të tij gjatë viteve të fundit. Të 
ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2002 priteshin të ishin përkatësisht 23.4 
dhe 31 për qind të PBB-së, ndërkohë që për to u arrit një raport përkatësisht 
22.9 dhe 29.1 për qind. 
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Tabelë 9: Tregues fiskalë në përdindje ndaj PBB-së.  
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Të ardhurat 24.1 23.4 
 

16.3 
 

 
17.02 

 

 
22.0 

 

 
22.0 

 

 
21.9 

 
23.0 22.9 

nga këto: të 
ardhura tatimore 

 
16.0 

 
13.2 

 
10.7 

 
9.8 

 
12.3 

 
12.9. 

 

 
15.6 

 
15.6 

 

 
15.7 

Shpenzimet 33.1 33.6 31.3 27.7 30.2 33.3 

 
 

30.9 
 
 

31.5 29.1 

Shpenzime 
kapitale 

3.4 8.3 4.9 
 

4.2 
 

5.7 5.8 
 
 

6.6 
 
 

7.4 5.6 
 

Deficiti buxhetor -9.0 -10.2 -11.4 
 

-13.2 -11.3 -11.9 -9.1 
 
 

-8.6 -6.2 

Financim i 
brendshëm 

8.6 6.5 9.0 11.3 6.5 6.9 5.4 4.8 3.2 

Financim i jashtëm 0.4 3.7 2.4 1.9 4.8 6.2 3.7 
 

3.8 3.0 

 
Të ardhurat buxhetore në vlerë absolute u rritën 11.4 për qind krahasuar me 
një vit më parë, por realizimi i tyre sipas planit ishte 95 për qind. Mosrealizime 
të shifrave të planifikuara në planin buxhetor vërehen si përsa i përket 
mbledhjes së të ardhurave nga doganat ashtu edhe nga ato të tatimeve. Nga 
ana tjetër, qeveria është treguar e kujdessshme në mbajtjen nën kontroll të 
shpenzimeve buxhetore. Krahasuar me një vit më parë, ato u rritën vetëm me 
3.2 për qind në vlerë absolute, ndërsa realizimi i tyre sipas planit buxhetor 
ishte 90 për qind. 
 
Tabelë 10: Realizimi i treguesve fiskalë sipas planit, në për qind. 
 2001 2002 
Të ardhura gjithsej 96 95 
Tatimore 96 92 
Jotatimore 91 107 
Kontribute shoqërore 97 98 
Shpenzime gjithsej 95 90 
Korente 99 98 
Kapitale 96 73 
Deficiti buxhetor 92 77 
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IIII..33..22..  TTËË  AARRDDHHUURRAATT  BBUUXXHHEETTOORREE..  
  
Të ardhurat buxhetore për vitin 2002 rezultuan pothuajse në të njëjtin raport 
ndaj PBB-së sikurse edhe një vit më parë. Ndonëse, sipas planit buxhetor 
ishte parashikuar që të ardhurat nga tatimet e Qeverisë qendrore dhe 
pushtetit lokal të siguronin 71 për qind të të ardhurave totale, ky zë arriti 
vetëm 68.5 për qind të të ardhurave. Niveli i realizimit të tyre këtë vit pësoi një 
rënie të lehtë duke arritur në 92 për qind, prej 96 për qind vitin e kaluar.  
  
Tabelë 11: Struktura e të ardhurave buxhetore, në për qind.  

1998 1999 2000 2001 2002 
Të ardhurat në total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Të ardhurat nga tatimet dhe doganat 59.9 60.0 68.6 66.2 66.7 
TVSH 30.8 27.7 31.6 30.4 30.6 
Tatim mbi fitimin 4.6 5.6 6.7 7.6 8.1 
Akcizat 5.3 6.5 7.6 7.0 6.2 
Tatim mbi biznesin e vogël 1.0 1.1 1.4 1.5 1.7 
Tatim mbi të ardhurat personale 1.2 2.9 3.8 4.6 4.1 
Taksa nacionale 3.3 3.7 4.8 5.1 6.7 
Taksa doganore 13.5 10.7 11.2 9.4 8.9 
Taksë solidariteti 0.2 1.8 1.5 0.6 0.5 
Të ardhura nga pushteti lokal 0.8 0.8 1.1 1.5 1.8 
Kontribute 16.9 16.9 16.6 16.6 17.0 
Të ardhura jotatimore 22.2 22.1 13.7 15.6 14.6 

 
Vihet re se pesha e të ardhurave nga doganat ka rënë krahasuar me vitet e 
kaluara. Për vitin 2002, këto të ardhura janë 91 për qind e atyre të 
planifikuara.  
 
IIII..33..33..  SSHHPPEENNZZIIMMEETT  BBUUXXHHEETTOORREE..  
 
Shpenzimet buxhetore në përqindje ndaj PBB-së janë ulur nga 31.5 për qind 
në vitin 2001 në 29.1 për qind në vitin 2002. Shpenzimet korente zunë rreth 
81 për qind të shpenzimeve në total, ndërkohë që sipas planit buxhetor ky 
raport parashikohej 74.6 për qind. Pjesa tjetër e buxhetit do të përdorej për 
shpenzime kapitale. Në fakt, këto të fundit zunë vetëm 19.4 për qind të 
shpenzimeve në total duke shënuar një normë realizimi në masën 73 për 
qind. Krahasuar me një vit më parë, shpenzimet kapitale janë ulur me 13.8 
për qind.  
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Tabelë 12: Struktura e shpenzimeve buxhetore, në për qind. 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Shpenzimet në total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  
Shpenzime korente 82.9 79.1 78.1 76.0 80.6
  
Personeli 20.0 18.8 19.5 22.2 21.9
Mirëmbajtje 13.1 12.1 11.3 13.5 10.7
Subvencione dhe sig. shoqërore të tjera  17.2 20.5 21.9 23.6 24.2
Interesa 25.3 21.1 17.3 13.0 12.9
Të tjera 5.7 5.0 5.0 4.7 4.5
  
Shpenzime kapitale 17.1 20.6 21.3 23.2 19.4
Rikonstruktim të bankës - 0.3 0.6 0.8 -
 
Qeveria reduktoi shpenzimet buxhetore për të siguruar respektimin e 
objektivave sasiorë fiskalë. Ky reagim u diktua nga mungesa e të ardhurave të 
privatizimit dhe vështirësia për financimin e deficitit buxhetor, si rezultat i 
situatës së likuiditetit të krijuar në tregun bankar.   
 
Grafik 7: Norma e ndryshimit vjetor të shpenzimeve buxhetore.  
 

Muaji dhjetor ishte periudha e vetme kur niveli i shpenzimeve mujore ishte mbi 
atë të parashikuar në planin buxhetor. Niveli më i lartë i shpenzimeve 
buxhetore në muajin dhjetor krahasuar me muajt e tjerë të vitit është një nga 
tiparet e këtij treguesi. Vihet re se pas vitit 1997, pesha e shpenzimeve në 
muajin dhjetor ndaj shpenzimeve vjetore është pothuajse e njëjtë në çdo vit.  
 
Grafik 8: Pesha e shpenzimeve buxhetore në muajin dhjetor ndaj totalit të shpenzimeve 
vjetore.  

-10.0%
0.0%

10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%

D
hj

et
or

-9
8

S
hk

ur
t-9

9
P

ril
l-9

9
Q

er
sh

or
-9

9
G

us
ht

-9
9

Te
to

r-
99

D
hj

et
or

-9
9

S
hk

ur
t-0

0
P

ril
l-0

0
Q

er
sh

or
-0

0
G

us
ht

-0
0

Te
to

r-
00

D
hj

et
or

-0
0

S
hk

ur
t-0

1
P

ril
l-0

1
Q

er
sh

or
-0

1
G

us
ht

-0
1

Te
to

r-
01

D
hj

et
or

-0
1

S
hk

ur
t-0

2
P

ril
l-0

2
Q

er
sh

or
-0

2
G

us
ht

-0
2

Te
to

r-
02

D
hj

et
or

-0
2

Trendi 

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002



  31

  
IIII..33..44..  DDEEFFIICCIITTII  BBUUXXHHEETTOORR  DDHHEE  FFIINNAANNCCIIMMII  II  TTIIJJ..  
 
Deficiti buxhetor në vitin 2002 rezultoi 19.4 për qind më i ulët sesa ai për vitin 
e kaluar dhe 1.3 pikë përqindjeje më poshtë sesa parashikimi për të. Ky 
tregues arriti shifrën 40.8 miliardë lekë, 12.2 miliardë lekë nën nivelin e 
parashikuar për të në planin buxhetor. Kjo rënie është në vazhdën e një 
tendence të reduktimit të deficitit buxhetor gjatë viteve të fundit.  
 
Grafik 9: Niveli i deficitit buxhetor (në miliardë lekë) dhe ndryshimi vjetor, në për qind.  

  
Përsa i përket financimit të deficitit buxhetor, rreth 51.4 për qind e tij është 
mbuluar nga burime të brendshme dhe pjesa tjetër nga burime të huaja. Niveli 
i financimit të brendshëm është 1.4 miliardë lekë mbi atë të parashikuar në 
planin buxhetor, ndërsa financimi i jashtëm është rreth 12 miliardë lekë nën 
shifrën e planifikuar për të. Në total, borxhi i brendshëm i qeverisë në vitin 
2002 është rritur me 9.6 për qind krahasuar me një vit më parë, kur një pjesë 
e financimit të brendshëm (financimi i brendshëm në vitin 2001 ishte 56.3 për 
qind e deficitit buxhetor) u mbulua nga të ardhurat nga privatizimi.  
 
Mungesa e të ardhurave nga privatizimi, bëri që barra kryesore për mbulimin 
e deficitit buxhetor me mjete të brendshme t’i mbetej sistemit bankar. Por, në 
muajin mars, tërheqja masive e depozitave nga bankat tregtare solli mungesë 
likuiditeti në sistem dhe si rrjedhim, edhe ndryshim në strukturën e financimit 
të brendshëm të deficitit buxhetor. Për të ruajtur stabilitetin e sistemit financiar 
në vend, Banka e Shqipërisë ndryshoi orientimin e objektivit kryesor të saj, 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Ajo siguroi likuiditet të mjaftueshëm në treg 
dhe për më tepër, u pozicionua si huadhënësia kryesore e qeverisë gjatë 
gjysmës së parë të vitit. Financimi ishte në formën e kredisë direkte dhe 
blerjes me të drejta të plota të bonove të thesarit. Në fund të gjashtëmujorit të 
parë, financimi i Bankës së Shqipërisë arriti në 6 miliardë lekë duke qenë 
pranë kufirit të lejuar nga ligji, prej 6.06 miliardësh12.  
  

                                                                          
12 Sipas ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, kufiri i lejuar për financimin e deficitit buxhetor është niveli 5 për 
qind i të ardhurave mesatare buxhetore për tre vitet e fundit. 
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Grafik 10: Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor me bono thesari, në miliardë 
lekë.13  

  
Tabelë 13: Tregues përmbledhës të buxhetit (në miliardë lekë). 
  
Treguesit 2000 2001 2002 Plani 2002 
Të ardhurat në total 120.6 135.5 150.9 159.4 
- të ardhura tatimore 84.1 91.8 103.3 112.8 
- kontribute të sigurimeve shoqërore 20.0 22.5 25.6 26.1 
- të ardhura jotatimore 16.5 21.2 22.0 20.5 
Shpenzimet në total 170.6 185.9 191.7 212.3 
- shpenzime korente  133.3 141.0 154.6 158.5 
- shpenzime kapitale 36.3 43.0 37.1 50.8 
- rikonstruktim i bankës 1.0 1.9 - - 
Deficiti buxhetor -50.0 -50.4 -40.8 -52.9 
- financim i brendshëm 18.5 28.3 21.0 20.7 
- financim i huaj 17.5 22.1 19.8 32.1 

  
IIII..44..  ZZHHVVIILLLLIIMMEETT  NNËË  IINNFFLLAACCIIOONN  DDHHEE  PPOOLLIITTIIKKAA  
MMOONNEETTAARREE..  
  
IIII..44..11..  IINNFFLLAACCIIOONNII  NNËË  SSHHQQIIPPËËRRII  NNËË  VVIITTIINN  22000022..  
 
Viti 2002, u mbyll me një normë vjetore për inflacionin 2.1 për qind, duke 
siguruar respektimin e objektivit të Bankës së Shqipërisë, brenda intervalit të 
dëshiruar 2-4 për qind. Megjithatë, inflacioni mesatar vjetor në vitin 2002 
shënoi një shifër më të lartë prej 5.4 për qind. 
  

                                                                          
13 Burimi i të dhënave: Banka e Shqipërisë.  

0 5 10 15 20 25 30

Jan-02

Mar-02

Maj-02

Korr-02

Sht-02

Nën-02

Banka e Shqipërisë
Bankat tregtare
Individë
Institucione



  33

Tabelë 14: Norma vjetore e inflacionit. 
 1999 2000 2001 2002 
Janar 6.0 -1.3 2.2 6.5 
Shkurt 3.5 -1.3 1.5 7.7 
Mars 2.0 -2.1 2.9 7.6 
Prill 0.4 -1.4 3.0 6.6 
Maj -0.1 -0.1 2.5 4.6 
Qershor -0.6 0.1 4.0 3.8 
Korrik 0.1 -1.3 5.6 4.3 
Gusht -0.6 -0.7 4.1 5.5 
Shtator -1.9 0.9 3.5 5.4 
Tetor -1.8 1.8 1.8 6.1 
Nëntor -1.2 1.9 2.8 4.1 
Dhjetor -1.0 4.2 3.5 2.1 
Inflacioni mesatar 0.4 0.1 3.1 5.4 

 
Grafik 11: Norma vjetore e inflacionit, objektivi dhe norma mesatare e tij, në për qind.    
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Muajt e parë të vitit 2002 manifestuan norma të larta inflacioni në bazë 
vjetore, madje më të larta sesa objektivi i Bankës së Shqipërisë. Në muajt 
janar- prill inflacioni vjetor lëvizi në vlera vjetore 6.5-7.7 për qind. Inflacioni i 
kësaj periudhe vazhdoi të ndikohet nga grupi “qira, ujë, lëndë djegëse dhe 
energji” kryesisht si rezultat i rritjes së çmimit të energjisë elektrike në 
dhjetorin e vitit 2001. Tremujori i dytë u karakterizua nga një tendencë e 
pazakontë rënëse e normës mujore dhe vjetore të inflacionit. Inflacioni në këtë 
tremujor arriti vlerën mesatare prej -1.06. Banka e Shqipërisë ka vlerësuar se 
faktori sezonal, që historikisht ndikon në kahun rënës të inflacionit gjatë 
periudhës së verës, në vitin 2002, u zhvendos rreth një muaj më përpara në 
kohë. Rënia e ndjeshme e çmimeve në muajt maj dhe qershor shpjegohet me 
ndikimin e efektit sezonal të grupit të mallrave ushqimorë, që u ndje më shpejt 
sesa zakonisht.  
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Edhe në tremujorin e tretë inflacioni shënoi një devijim nga sjellja historike, 
duke shënuar vlera më të larta sesa ato të viteve të kaluara. Në mënyrë të 
veçantë u rritën çmimet e shërbimeve dhe të mallrave ushqimorë të nëngrupit 
“restorante dhe hotele”. Në tremujorin e katërt të vitit 2002, norma e inflacionit 
pati një zhvillim pothuajse normal. Rritja e tarifave të reja arsimore në sektorin 
publik dhe privat bëri që gjatë muajit tetor norma mujore e inflacionit të ishte 
më e lartë se norma mujore e inflacionit të muajit tetor 2001. Muaji dhjetor i 
vitit 2002 u karakterizua nga një normë e inflacionit më e ulët se dy vitet 
paraardhës, prej 3.2 për qind, duke e sjellë atë më pranë mesatares historike 
prej 2.43 për qind, por ndjeshëm më e lartë se gjithë muajt e tjerë të vitit 2002. 
 
Duhet theksuar se dy vlerat, dukshëm të ulëta, të normave mujore të 
inflacionit, në muaj maj dhe nëntor, përkatësisht –1.6 dhe 0.0, ndikuan edhe 
në kthesat rënëse të inflacionit vjetor. 
 
IIII..44..22..  ZZHHVVIILLLLIIMMEETT  EE  IINNFFLLAACCIIOONNIITT  SSIIPPAASS  GGRRUUPPEEVVEE  
KKRRYYEESSOORREE..  
 
Ecuria e inflacionit total edhe gjatë vitit 2002 është përcaktuar nga ecuria e 
çmimeve të grupit të mallrave të tregtueshëm, ku peshën kryesore e zënë 
grupet e mallrave ushqimorë.  
 
Brenda grupit të mallrave ushqimorë, grupi që dha ndikimet më të forta në 
vlerat e inflacionit ishte grupi “ushqim dhe pije joalkolike”.  
 
Grafik 12: Norma vjetore e inflacionit e dy nëngrupeve kryesore të grupit “ushqim dhe 
pije joalkolike”. 
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Grupi tjetër më i rëndësishëm, bazuar në peshën që zë në shportën e indeksit 
të çmimeve të konsumit, është “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”. Pesha e 
këtij grupi në shportën e re u rrit së tepërmi, si rezultat i shtimit në këtë grup të 
konceptit të “qirasë së imputuar”. Rritja e çmimit të energjisë në dhjetorin e 
vitit 2001, u reflektua në rritjen e indeksit të çmimit të të gjithë grupit. 
Megjithatë, gjatë këtij viti ky grup është karakterizuar nga çmime të 
qëndrueshme, ndërkohë që për nëngrupe të veçanta, si ai i qirasë, u pa një 
rënie e vazhdueshme pas një rritjeje të dukshme në fillim të vit. 
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Grafik 13: Norma vjetore e inflacionit të grupit “ qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”. 
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Ndër grupet e tjera që kanë dhënë ndikim në normën vjetore gjatë vitit 2002, 
vlen të përmenden edhe grupi “hotele, kafene dhe restorante”, “komunikim” 
dhe “shërbim arsimor”. Ndikimin më të madh këto tre grupe e patën sidomos 
në tremujorin e tretë. Në rritjen e indeksit të çmimeve të këtyre grupeve 
ndikuan, gjithashtu, edhe grupet “hotele, kafene dhe restorante”, si rezultat i 
shtimit të turistëve të huaj (kryesisht nga Kosova) dhe emigrantëve që 
kthehen në atdhe për të kaluar pushimet, fakt i cili çoi në rritjen e çmimeve të 
shërbimeve dhe mallrave të nëngrupit “restorante dhe hotele”. Vlen të 
përmendet fakti që grupi “shërbim arsimor”, ndonëse me peshë jo të madhe 
në shportën e IÇK-së, manifestoi një rritje të ndjeshme në periudhën e fillimit 
të vitit shkollor, si pasojë e rritjes së çmimeve në arsimin shtetëror dhe privat. 
Kalimi i kësaj periudhe bëri që çmimet në këtë grup, në muajin dhjetor, të 
stabilizohen. Inflacioni i grupit “komunikim” u reduktua gjatë gjithë vitit 2002 si 
pasojë e paketave promovuese të ofruara nga operatorët e telefonisë 
celulare. 
  
Grafik 14: Norma vjetore e inflacionit të grupeve “komunikim”, “shërbim arsimor” dhe 
“hotele, kafene dhe restorante”. 
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IIII..44..33..  FFAAKKTTOORRËËTT  QQËË  NNDDIIKKUUAANN  NNËË  EECCUURRIINNËË  EE  IINNFFLLAACCIIOONNIITT..  
 
Periudha 2000-2002, në përgjithësi ka patur prirje për rritje të presioneve 
inflacioniste, e shfaqur jo vetëm në rritje të inflacionit vjetor mesatar, por edhe 
me vlerat më të larta të muajve. Këto presione ishin më të dukshme gjatë vitit 
2002. Prej fillimit të vitit u identifikuan disa faktorë që mund të rrezikonin 
objektivin e inflacionit si: 
 
Faktorë që ndikojnë kërkesën: 

- rritja e parasë në qarkullim dhe e agregatit M1;  
-    shtimi i shportës së monedhave të huaja, me një monedhë të re;  
-    çmimet më të larta të importit; 
- festat e fundvitit; 
- pasiguria në ecurinë e kursit të këmbimit. 

 
Faktorë që ndikojnë ofertën: 

- situata energjitike, e cila vazhdonte të ishte e pasigurtë; 
- vendosja e taksave të reja; 
- moti i keq. 

Përveç këtyre faktorëve, i veçantë për vitin 2002 ishte edhe fakti se indeksi i 
çmimeve të konsumit, filloi të llogaritej me shportën e re të mallrave dhe 
shërbimeve. Efekti statistikor i përfshirjes së artikujve të rinj në shportë, ndikoi 
në kahun zbritës për gjysmën e parë të vitit 2002 dhe në kahun rritës për 
gjysmën e dytë, me një rezultat vjetor të vogël rritës prej 0.3 pikë përqindjeje. 
  
GGrraaffiikk  1155::  NNoorrmmaa  mmuujjoorree  ee  iinnffllaacciioonniitt  mmee  ppeesshhaatt  ee  rreejjaa  ddhhee  ttëë  vvjjeettrraa,,  nnëë  ppëërr  qqiinndd  ppëërr  
vviittiinn  22000022..  
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Box 4: SHPORTA E RE PËR MATJEN E INDEKSIT TË ÇMIMEVE TË KONSUMIT. 
  
Indeksi i çmimeve të konsumit, duke filluar nga muaji janar 2002 u llogarit me shportën dhe 
peshat e reja të mallrave dhe shërbimeve, bazuar në rezultatet e anketës së Buxhetit të 
Familjes së kryer në Shqipëri gjatë vitit 2000. Në shportën e re të IÇK-së numri i 
përgjithshëm i artikujve të zgjedhur shkoi në 262 nga 221 artikuj që kishte shporta e 
mëparshme. Indeksi i ri llogaritet mbi bazën e 12 grupeve kryesore nga 8 të tilla që 
ekzistonin në shportën e vjetër. Grupi kryesor në shportën e mëparshme “ushqim, pije dhe 
duhan” u nda në tre grupe: “ushqim dhe pije joalkolike”, “pije alkolike dhe duhan” dhe 
“hotele, kafene dhe restorante”.  
 
Tabelë 15: Struktura e peshave në shportën e vjetër dhe të re, në për qind. 
  E vjetër E re 
1 Ushqime dhe pije joalkolike  69 43 
2 Pije alkolike dhe duhan 3 3 
3 Veshje dhe këpucë 3 4 
4 Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji 6 24 
5 Pajisje shtëpiake, mobilim dhe mirëmbajtje  8 5 
6 Shëndeti 1 2 
7 Transport 4 5 
8 Komunikim 1 1 
9 Argëtim dhe kulturë 3 3 
10 Shërbim arsimor 1 1 
11 Hotele, kafe dhe restorante 1 7 
12 Mallra dhe shërbime të ndryshme 0 2 
 
Indeksi ka një zgjedhje qytetesh të ngjashme me strukturën zyrtare të prefekturave të 
përdorura nga qeveria për raporte të tjera statistikore në nivelin urban. Duke patur 
parasysh këtë fakt, gjatë vitit 2002 shporta e re, mendohej se do të pasqyronte një 
strukturë të ndryshuar të konsumit mesatar të familjeve shqiptare. 
  
Në realitet, ecuria e inflacionit total edhe gjatë vitit 2002 është përcaktuar nga ecuria e 
çmimeve të grupit të mallrave të tregtueshëm, ku peshën kryesore e zënë grupet e 
mallrave ushqimorë. 
 
Grupi tjetër më i rëndësishëm, bazuar në peshën që zë në shportën e indeksit të çmimeve 
të konsumit, është “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”. Pesha e këtij grupi në shportën e 
re u rrit së tepërmi, duke bërë që ky grup të jetë përcaktues në ecurinë e indeksit të 
përgjithshëm. Kjo rritje erdhi si rezultat i shtimit në këtë grup të konceptit të “qirasë së 
imputuar”. Qiraja e imputuar është një shpenzim potencial që kryhet nga ana e 
konsumatorit shqiptar për qira banimi. Ndër arsyet kryesore të përfshirjes në shportën e re 
të mallrave dhe të shërbimeve të “qirasë së imputuar”, përmenden: 
 

• nga anketa e buxhetit të familjeve u vërejt se shpenzimet për këtë nëngrup të 
shportës zinin një peshë të madhe në shpenzimet mesatare të konsumatorit 
shqiptar; 

• rreth 93 për qind e qytetarëve shqiptarë rezultuan pronarë të shtëpive të tyre, fakt 
që i shndërron ata në qiradhënës potencialë të shtëpive të tyre në çdo moment të 
muajit. Pamundësia për ta matur këtë zë të konsumit, në çdo muaj, zgjidhet me 
anë të zërit “qira e imputuar”. 

  
Gjykohet se informacioni për inflacionin, i matur mbi shportën e re, është më realist.  Ky 
fakt është i dukshëm po të studiojmë luhatjen e indeksit mujor të inflacionit të matur me 
peshat e vjetra dhe me peshat e reja. Matja e re ka sheshuar luhatjet sezonale duke shtuar 
mundësinë për të bërë parashikime më të sakta.   
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Ndër faktorët më të rëndësishëm që ndikuan në normën vjetore të inflacionit 
për vitin 2002 mund të përmendim:  
 
1. Zhvillimet monetare 
 
Qëndrueshmëria financiare e vendit pësoi tronditje në gjysmën e parë të vitit 
2002. Sistemi bankar u përball me një tërheqje të ndjeshme depozitash, në 
periudhën mars-prill, gjë që bëri që paraja jashtë bankave të rritet me 15 për 
qind, duke rritur presionet inflacioniste në ekonomi.  
 
Shtrëngimi i politikës monetare ndikoi në normalizimin e treguesve monetarë 
në periudhën gusht-dhjetor dhe në përcaktimin e tendencës rënëse të 
inflacionit vjetor gjatë muajve të fundit të vitit 2002. Duke filluar nga muaji 
gusht, M1 real është poshtë tendencës historike. Raporti i parasë jashtë 
bankave ndaj ofertës monetare është ulur përgjatë gjithë kësaj periudhe në 
31.4 për qind dhe në muajin dhjetor iu afrua objektivit për fundin e vitit prej 31 
për qind.  
  
Grafik 16: Ecuria e likuiditetit në ekonomi; norma vjetore e ndryshimit të M1 real. 
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Grafik 17: Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3. 
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Grafik 18: Norma e rritjes vjetore të parasë jashtë bankave. 
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2.  Kursi i këmbimit 
 
Ecuria e kursit të këmbimit paraqiti pasiguri në tremujorin e parë të vitit si 
rezultat i futjes së euros në treg. Gjithashtu, nënçmimi më i lartë i lekut ndaj dy 
monedhave në muajin maj, që vlerësohet të jetë shkaktuar kryesisht, nga 
momenti i vështirë nëpër të cilin po kalonte sistemi bankar, ndikoi në kahun 
rritës të inflacionit, deri në muajin korrik 2002. Pikërisht, në këtë muaj euro u 
barazua për herë të parë me dollarin amerikan. Periudha deri në fund të vitit, 
u karakterizua nga një sjellje pothuaj simetrike e kursit të këmbimit. Gjatë vitit 
2002, euro kundrejt lekut u mbiçmua ndërsa dollari u nënçmua. Vlerësohet se 
sjellja e kursit të këmbimit (në terma mesatarë vjetorë) gjatë gjysmës së dytë 
të vitit 2002, të paktën nuk ndikoi në shtimin e presioneve inflacioniste.  
 
Grafik 19: Ndryshimet vjetore të kursit të këmbimit lek/usd dhe lek/euro. 
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3. Shpenzimet buxhetore 
  
Shpenzimet buxhetore janë mbajtur nën kontroll gjatë gjithë vitit 2002. Efekti i 
shpenzimeve buxhetore, është vlerësuar që vepron me rreth 5-6 muaj vonesë 
mbi normën e inflacionit. Kështu, shpenzimet e muajit qershor-korrik 2002 
janë realizuar në masën 87 për qind të planit duke mos ndikuar në këtë 
mënyrë në rritjen e normës së inflacionit të fundvitit. 
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4. Inflacioni i importuar 
 
Inflacioni i importuar mendohet të ketë ushtruar ndikim në rritje. Inflacioni në 
vendet e Eurozonës, rezultoi më i lartë sesa parashikimi prej 2 për qind në 
nivel vjetor. Kjo ndikoi në rritjen e çmimeve të mallrave të importuar. Një 
veçori e vitit që kaloi, ishte zhurma për rritjen e inflacionit si pasojë e futjes së 
euros fizike, në pothuajse të gjitha vendet e Bashkimit Europian. 
 
Box 5: A ISHTE VITI 2002, VIT I RRITJES DRASTIKE TË ÇMIMEVE NË EUROPËN E 
BASHKUAR? 
 
Një vit pas hyrjes fizike në treg të euros, shumë konsumatorë vazhdojnë të shprehen se 
“ndiejnë” rritjen e shpejtë të çmimeve. Të shumta kanë qenë protestat e qytetarëve të 
Europës gjatë vitit të shkuar, të cilët ndihen të shqetësuar për këtë dukuri që ka prekur të 
gjitha vendet e Europës.  
 
Nga ana tjetër, statistikat zyrtare europiane flasin për një rritje të lehtë të normës vjetore të 
inflacionit, e cila kaloi me 0.2 pikë përqindjeje objektivin prej 2 për qind të Bankës Qendrore 
Europiane.  
 
Në realitet, çmimet e shumë produkteve dhe shërbimeve u rritën në mënyrë të ndjeshme. 
Koha e keqe në shumë vende të Europës shkatërroi shumë produkte bujqësore. Taksat më të 
larta rritën ndjeshëm çmimin e duhanit dhe të mallrave të luksit. Çmimet e transportit urban u 
rritën në disa raste edhe me tre herë. Disa biznesmenë të pandershëm rritën çmimet vetëm 
duke bërë një “rrumbullakosje” të thjeshtë në konvertimin e vlerës së monedhës vendase në 
euro, pa respektuar kursin e këmbimit përkatës.  
 
Por, ekonomistët vërejtën se për çdo rritje të çmimeve të mallrave kryesisht ushqimorë, pati 
rënie të ndjeshme në mënyrë të veçantë për pajisjet elektronike dhe elektroshtëpiake. 
Gjithashtu, çmimi i energjisë elektrike ishte i qëndrueshëm, për shkak të mbiçmimit të euros 
kundrejt dollarit. Në Itali, ku u verifikua më tepër se në vendet e tjera kjo dukuri, vlerësohet se 
ajo ka ndikuar vetëm 0.2 pikë përqindjeje në rritjen e normës së inflacionit.  
 
Ekonomistët janë të qartë tashmë se ndryshimi i madh ndërmjet perceptimit për çmimet nga 
ana e publikut me atë të nivelit real të tyre është thjesht një dukuri psikologjike. 
“Konsumatorët vërejnë se janë rritur çmimet e mallrave dhe të shërbimeve për të cilët ata 
paguajnë në cash ose i blejnë rregullisht, por ata nuk vërejnë se janë ulur ndjeshëm çmimet e 
blerjes të makinave apo të kompjuterave”. 
 
Burimi: David Fairlamb; Gail Edmondson: Business Week, 16 shtator 2002. 
 
Çmimet më të larta të mallrave ushqimorë në vendet partnere kanë dhënë 
ndikim rritës në normën e inflacionit në Shqipëri, ku struktura e shportës së 
indeksit të çmimeve të konsumit, në ndryshim nga vendet europiane, vazhdon 
të përbëhet në pjesën më të madhe të saj nga këto lloj mallrash. Ato, 
gjithashtu, kanë dhënë efekt negativ edhe në krijimin e zhurmës për rritjen e 
çmimeve të referencës nëpër dogana, të cilat në njëfarë mase mund të kenë 
dëmtuar ndikimin e pritshëm të fushatës për frenimin e faktorëve spekulativë 
në treg, në fund të vitit. 
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5. Faktorë specifikë 
  
Si disa faktorë specifikë që kanë ndikuar në rritjen e inflacionit të vitit 2002 
mund të përmendim:  
  

- inflacioni i vitit që sapo mbyllëm, vijoi të reflektojë rritjen e çmimit të 
energjisë elektrike, të aplikuar në dhjetor të vitit 2001, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në sektorin e mallrave të patregtueshëm. Sipas 
vlerësimeve, kjo rritje është transmetuar gradualisht dhe tërthorazi 
edhe në sektorin e mallrave të tregtueshëm, pothuajse gjatë gjithë 
tremujorit të parë të vitit 2002; 

- situata energjitike e pastabilizuar, konsiderohet si faktor që mbajti 
nën tension të vazhdueshëm ecurinë e çmimeve të konsumit, kryesisht 
në drejtimin rritës, sidomos në sektorin e shërbimeve edhe gjatë vitit 
2002. Ndikimi ka qenë më i fortë gjatë muajve të parë të vitit, si edhe 
në periudhën e korrik-gushtit; 

- moti i ftohtë i fillimvitit si edhe përmbytjet e muajit shtator ndikuan 
në rritjen e çmimeve të transportit dhe, për rrjedhojë, edhe të çmimeve 
të produkteve ushqimore; 

- situata e panikut e krijuar në sistemin bankar shqiptar. 
 
Box 6: SEKTORËT E MALLRAVE TË TREGTUESHËM DHE TË PATREGTUESHËM DHE 
INFLACIONET E TYRE. 
 
Gjatë vitit 2002, në Bankën e Shqipërisë, studimi i inflacionit u thellua në drejtim të 
ekzaminimit të kontributit në inflacionin total të sektorit të mallrave të tregtueshëm dhe të 
patregtueshëm.  
 
Sektori i mallrave të tregtueshëm, është mjaft i ekspozuar ndaj konkurrencës. Ky fakt 
shpjegon një karakteristikë mjaft të dallueshme të çmimeve të mallrave që bëjnë pjesë në të: 
atë që devijimet ndërmjet çmimeve të tyre janë të vogla. Diferencat midis çmimeve të 
mallrave të tregtueshëm kanë tendencë të pastër rënëse: sa më shumë shtohen kërkesat për 
të siguruar dhe për të rritur fitimet nga rritja e produktivitetit. Është rritja e fortë dhe e shpejtë e 
produktivitetit në kushtet e një konkurrence të plotë, që realizon këtë tendencë.  
 
Sektori i mallrave të patregtueshëm apo sektori “nën strehë”, siç mund edhe të quhet në 
mënyrë figurative për shkak të veçorisë që ai paraqet, është ai sektor në të cilin kostot shtesë 
që kontribuojnë në rritjen e produktivitetit, pasqyrohen shumë më dukshëm në rritjen e 
pagave dhe për pasojë, në atë të çmimeve.  
 
Nëse do të krahasoheshin dy sektorët nga pikëpamja e kostove marzhinale që kontribuojnë 
në rritjen e produktivitetit, do të konkludohej se ato janë mjaft të ndryshme ndërmjet tyre: 
kostoja marzhinale në sektorin e mallrave të patregtueshëm është, në pjesën më të madhe të 
rasteve, disa herë më e lartë sesa ajo në sektorin e mallrave të tregtueshëm. Në termat e 
inflacionit, kjo do të thotë që një rritje kostojeje, me qëllim rritjen e produktivitetit, në sektorin e 
mallrave të patregtueshëm pasqyrohet më me intensitet dhe në madhësi më të lartë në rritjen 
e pagave në këtë sektor, pra çmime më të larta, për pasojë nivele më të larta inflacionesh në 
këtë sektor. 
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Grafik 20: Ndryshimet mujore të indeksit të çmimeve sipas sektorëve. 
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Në mënyrë empirike u konkludua se: 
- për gjithë periudhën e studiuar 1994 - 2002, nëse krahasohen të dy sektorët, është sektori i 
mallrave të tregtueshëm ai që i jep tendencat kryesore të inflacionit total; 
- inflacioni i sektorit të mallrave të patregtueshëm ka shpjeguar në masën 7.8 për qind atë të 
mallrave të tregtueshëm dhe kjo lidhje ka ardhur duke u forcuar në 4 vitet e fundit; 
- periudha 1998 – 2002 ka evidentuar një sezonalitet relativisht të fortë në muajt dhjetorë për 
mallrat e tregtueshëm. Ai vlerësohet të rrisë inflacionin e këtij grupi me rreth 3.6 pikë 
përqindjeje mbi ecurinë mesatare të muajve dhjetorë. Inflacioni në fund të vitit, për shkak të 
faktorit sezonal, i dalë nga dy sektorët së bashku, vlerësohet të rritet mesatarisht me 2.5 pikë 
përqindjeje. 
 
Nga ana tjetër, ndikimi i grupeve të veçanta tek njëri-tjetri dhe mbi inflacionin total, paraqet 
mjaft interes për të parë ndikimet në inflacionet aktuale dhe në ato të pritshme. Studimi tregoi 
se ka ardhur koha që inflacioni të mos ketë për objekt vetëm mallrat e tregtueshëm, por edhe 
ata të patregtueshëm. Rezultatet empirike mbështesin një model më të plotë për parashikimin 
e inflacionit duke u nisur nga përfundimet përkatëse për secilin sektor. Konkretisht, analizat 
regresive hedhin dritë për: 
 
- parashikimin e inflacionit të sektorit të mallrave të tregtueshëm nëpërmjet ndryshimit të 
çmimeve të mallrave të importit. Për më tepër, ky përfundim vlen të konsiderohet, kur dihet që 
pesha e mallrave të tregtueshëm në importe vlerësohet të jetë ende e konsiderueshme;  
 
- parashikimin e inflacionit të sektorit të mallrave të patregtueshëm nëpërmjet variablave të 
tillë si shpenzimet buxhetore dhe normat e interesit të depozitave të sistemit bankar.  
 
Është shumë e rëndësishme që parashikimet të marrin parasysh rritjet e pritshme të çmimeve 
në sektorin e mallrave të patregtueshëm, në mënyrë që të vlerësohet si ndikimi mbi çmimet e 
mallrave të tregtueshëm, ashtu edhe mbi inflacionin total. Kjo bëhet më evidente, sidomos, 
kur bëhet fjalë për rritje të pritshme të çmimeve të energjisë elektrike dhe të ujit, pa lënë 
mënjanë lëvizjet në çmimet e qirave. 

  
 

Disa nga faktorët specifikë që ndikuan në zbutjen e presioneve inflacioniste 
gjatë vitit 2002 mendohet të kenë qenë: 
 

- rritja e normave të interesit nga Banka e Shqipërisë në muajt mars dhe 
prill të vitit 2002 ka kontribuar në thellimin e diferencës midis interesave 
të lekut me monedhat e huaja kryesore të tregut, që ka çuar në norma 
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interesi reale të larta. Kjo ka ndikuar në vendimet investuese të 
individëve duke ndihmuar në zbutjen e presioneve inflacioniste; 

- situata e relativisht e qëndrueshme politike sidomos në gjysmën e 
dytë të vitit 2002, gjithashtu, ka ndikuar në mbajtjen e inflacionit nën 
kontroll;  

- një rol për uljen e inflacionit në muajin dhjetor luajti fushata e nisur 
nga Banka e Shqipërisë për të sensibilizuar konsumatorët dhe 
tregtarët për rritjen spekulative të çmimeve në pragfesta. Faktori 
sezonal spekulativ i muajit dhjetor, u zbut, duke u verifikuar vetëm në 
90 për qind të vlerës historike të tij të katër viteve të fundit. Rritja 
mujore e inflacionit, në dhjetor të vitit 2002, ishte më e ulët se 
pritshmëria. 

  
  
Grafik 21: Ecuria e normës mujore të inflacionit në muajin dhjetor dhe mesatarja 
historike, në për qind.   
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Box 7: FUSHATA PËR TË ZBUTUR FENOMENIN E SPEKULIMIT ME ÇMIMET.  
  
Në periudhën 26 nëntor 2002 – 10 janar 2003, Banka e Shqipërisë organizoi për herë të parë 
fushatën për të ndikuar në zbutjen e fenomenit të spekulimeve me çmimet. Në dy-tre vitet e 
fundit rritja e kërkesës së konsumatorëve për disa produkte të caktuara shoqërohej me rritje 
të çmimeve të këtyre produkteve. Intensiteti i rritjes së çmimeve ishte i fortë në prag të festës 
së Vitit të Ri. Kjo rritje çmimesh ndodhte pavarësisht se muaji dhjetor shënon edhe importe 
më të larta në këto produkte. Kjo do të thotë që rritja e çmimeve shkaktohej si pasojë e faktit 
që kërkesa konsumatore paraqitej joelastike. Burimi i kërkesës joelastike është tradita në 
festimin e festës së Vitit të Ri si dhe përqendrimi i disa festave në fund të vitit. Burimi i rritjes 
së çmimeve, edhe në kushtet e ofertës së shtuar, është natyra spekulative e tregjeve 
shqiptare, konkurrenca e dobët në to dhe mungesa e transparencës në vendosjen dhe 
publikimin e çmimeve. Rezultati i këtij fenomeni është paqëndrueshmëria në tregje dhe vënia 
e ecurisë së çmimeve nën ndikimin e ngjarjeve të rastit.  
 
Fushata e Bankës së Shqipërisë vuri në qendër të saj konsumatorin për ta sensibilizuar në 
lidhje me këtë fenomen të tregut shqiptar dhe për të modeluar sjelljen e tij në prag festash me 
qëllim që të krijohej rezistencë ndaj rritjes së çmimeve. Përveç konsumatorëve, fushata 
mbuloi edhe bizneset shqiptare po me qëllimin e sensibilizimit të tyre. Sensibilizimi u sigurua 
nëpërmjet zhvillimit të fushatës publicitare. Krahas fushatës, Banka e Shqipërisë kërkoi 
bashkëpunimin e mediave dhe të autoriteteve qeveritare. Media ndihmoi në drejtim të 
transmetimit të mesazheve dhe të analizave tek publiku. Bashkëpunimi me autoritetet 
qeveritare ishte për të siguruar zgjidhjen e problemeve në afat të gjatë. Këto probleme kanë 
të bëjnë me:  
 
- përmirësimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, nxitjen e 
konkurrencës dhe të raportimit të çmimeve;  
- eliminimin në maksimum të atyre veprimeve që mund të favorizojnë rritjen spekulative të 
çmimeve siç janë veprimet me çmimet e referencës të doganave, angazhimi maksimal në 
fund të vitit për të siguruar të ardhurat dhe për të realizuar shpenzimet, gjë që çon në 
përqendrim të këtyre treguesve në muajin e fundit të vitit dhe ndikon në rritjen e parasë në 
qarkullim;  
- rritjen e transparencës në publikimin e çmimeve. 
 
Elementi i tretë i rëndësishëm i fushatës ishte ndjekja ditore e çmimeve të një grupi mallrash 
dhe zbulimi nëse rriten ose jo çmimet dhe cilat janë tregjet përgjegjëse për këtë. Ndjekja 
ditore e çmimeve u realizua nëpërmjet një rrjeti të ndërtuar dhe të financuar nga GTZ, 
fondacion i cili siguroi financimin e krejt fushatës. Analiza ditore e çmimeve raportohej çdo 
ditë për publikun. Për herë të parë në fushatat e saj, Banka e Shqipërisë shfrytëzoi gjerësisht 
botimin e informacionit në internet.  
 
Në përfundim të saj u konkludua:  
 
- fenomeni i spekulimit me çmimet është i pranishëm në tregun shqiptar;  
- rritja e çmimeve është e lartë në prag të festës së Vitit të Ri. Festat e tjera kanë një ndikim 
gati të parëndësishëm duke konfirmuar natyrën tradicionale të këtij fenomeni;  
- fushata publicitare pati efektet e veta gjë që u pasqyrua në vëmendjen që tërhoqi prej 
grupeve për të cilat ishte destinuar;  
- fushata pati ndikimin e vet në inflacion në formën e zbutjes së efekteve sezonale që 
ndikojnë në rritje të inflacionit.  
 
Në përfundim, Banka e Shqipërisë vlerësoi se ishte e dobishme të ndërmerrej kjo fushatë dhe 
është i nevojshëm vazhdimi i saj për të siguruar zbutjen në maksimum të fenomenit të 
spekulimit.  
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IIII..44..44..  KKOONNSSIIDDEERRAATTAA  TTËË  PPËËRRGGJJIITTHHSSHHMMEE  MMBBII  PPOOLLIITTIIKKËËNN  
MMOONNEETTAARREE  TTËË  VVIITTIITT  22000022..  
  
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë, qëndrimi ndaj normave të interesit 
dhe përcaktimi i kuadrit operacional, është orientuar nga respektimi i objektivit 
kryesor: ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Kuadri i përgjithshëm i politikës 
monetare gjatë vitit 2002 është mbajtur pothuaj i pandryshuar nga ai i vitit 
2001. Banka e Shqipërisë ka synuar kontrollin e rritjes së agregatëve 
monetarë në përputhje me kërkesën e ekonomisë për ta. Nga pikëpamja 
teorike, Banka e Shqipërisë e sheh ecurinë e çmimeve të lidhur ngushtë me 
sasinë e mjeteve monetare që qarkullojnë në ekonomi. Për këtë arsye, ajo 
vendos një objektiv të rritjes së ofertës monetare, në përputhje me 
parashikimet e saj për rritjen e ekonomisë. Nga pikëpamja operacionale, 
Banka e Shqipërisë synon që nëpërmjet instrumenteve të saj, të ruajë në 
tregjet financiare një nivel normash interesi të përshtatshëm me objektivin e 
inflacionit. 
 
Në përputhje me ecurinë e inflacionit dhe të zhvillimeve monetare, politika 
monetare e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2002 mund të ndahet në tre 
periudha: 
 
• Në muajt janar-shkurt u ndoq një politikë monetare neutrale. 
 
Në vijim të rritjes së normave të interesit në muajin gusht 2001, Banka e 
Shqipërisë ruajti një qëndrim neutral. Likuiditeti pati një kthim të shpejtë në 
sistem. Banka e Shqipërisë tërhoqi likuiditetin e tepërt nëpërmjet ankandeve 
të repos dhe nuk ka financuar deficitin buxhetor gjatë kësaj periudhe. Normat 
e interesit kanë qenë përgjithësisht të qëndrueshme. 
 
Megjithatë, viti 2002 filloi me një nivel më të lartë inflacioni, mbi objektivin e 
Bankës së Shqipërisë. Inflacioni mesatar gjatë dy muajve të parë të vitit ishte 
7.1 për qind, pothuaj dyfishi i kufirit të sipërm të objektivit të Bankës së 
Shqipërisë. 
 
• Në muajt mars-shtator u ndoq një politikë monetare shtrënguese. 
 
Duke patur parasysh nivelin e lartë të inflacionit, Banka e Shqipërisë rriti me 
0.5 pikë përqindjeje normën e interesit në muajin mars14. Megjithatë, kjo rritje 
ishte e pamjaftueshme në dritën e zhvillimeve monetare të muajve mars-prill. 
Sistemi bankar u përball me një tërheqje depozitash, e cila solli rritjen e 
likuiditetit në ekonomi. Tërheqja e depozitave solli rritjen e M1 mbi trendin e tij 
historik, duke treguar kështu qartë për presione inflacioniste gjatë pjesës më 
të madhe të vitit 2002, deri në muajin tetor. 
 
E gjendur në një situatë të tillë, Banka e Shqipërisë u shmang përkohësisht 
nga kursi i programuar për përmbushjen e objektivit parësor të stabilitetit të 

                                                                          
14 Në përputhje me ecurinë dhe me parashikimet e inflacionit, Këshilli Mbikëqyr ës i Bankës së 
Shqipërisë vendosi të rritë me 0.5 pikë përqindjeje normën e interesit, në datën 20 mars 2002. 
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çmimeve dhe respektimin e objektivave të saj monetarë, duke përcaktuar me 
rëndësi prioritare ruajtjen e qëndrueshmërisë financiare të sistemit bankar. Ajo 
rriti më tej normat e interesit me 1 pikë përqindjeje në muajin prill, rishikoi 
kahun e operacioneve të saj dhe u detyrua të financojë deficitin buxhetor15. 
 
• Në muajt tetor – dhjetor u ndoq një politikë monetare neutrale. 
 
Duke marrë parasysh kthimin e likuiditetit në sistem, i cili solli një përmirësim 
të kushteve monetare, një qëndrueshmëri relative në normat e interesit dhe 
zbutjen e presioneve inflacioniste, Banka e Shqipërisë ka zbatuar një politikë 
monetare të kujdesshme, me tendencë zbutëse, në dy muajt e fundit të vitit. 
Në muajin nëntor, ajo adoptoi një qëndrim neutral ndaj normave të interesit. 
Në muajin dhjetor, karakteri neutral i qëndrimit të politikës monetare u 
përforcua më tej me ndryshimin e formës së ankandit, nga ankand me shumë 
të përcaktuar në ankand me shumë të papërcaktuar dhe normë interesi fikse. 
Ky ndryshim përfaqëson një ulje të ndjeshme në koston e huamarrjes së 
bankave. 
  
II.4.4.1. TËRHEQJA E DEPOZITAVE, MARS-PRILL 2002, NGJARJE E 
PAPARASHIKUAR. 
  
Në periudhën mars-prill të vitit 2002, sistemi bankar u përball me tërheqje 
depozitash. Tronditja e besimit të publikut, e shoqëruar me tërheqjen masive 
të depozitave nga dy bankat kryesore të sistemit, u shkaktua nga spekulimi 
me ngjarjet e privatizimit të Bankës së Kursimeve, me keqinterpretimin e 
projekt-ligjit "Për sigurimin e depozitave" gjatë diskutimeve në Kuvend, me 
problemet që kishin dalë me pronarin e ri të Bankës Kombëtare Tregtare si 
dhe me situatën e rënduar politike. Mungesa e informacionit dhe asimetria e tij 
ndikuan në formimin e pritjeve jo të sakta të publikut për ngjarjet që po kalonte 
sistemi financiar. 
 
Fenomeni u shfaq me intensitetin më të madh në dy javët e fundit të muajit 
mars dhe fillimisht u lokalizua në disa rrethe të vendit, kryesisht në pjesët 
rurale, si në Vlorë, në Fier e në Lushnjë. Nga sportelet e dy bankave më të 
mëdha të sistemit u tërhoqën 23.4 miliardë lekë depozita, nga të cilat 17.1 
miliardë ishin depozita në lekë dhe 6.3 miliardë ishin depozita në valutë. 
Tërheqja e depozitave bëri që paraja jashtë bankave të rritet me 16.4 miliardë 
lekë gjatë këtyre muajve dhe sistemi bankar kaloi nga 1.6 miliardë lekë 
likuiditet i tepërt në muajin shkurt, në një mungesë të vazhdueshme likuiditeti 
përgjatë pjesës tjetër të vitit 2002. Gjatë kësaj periudhe u tërhoqën 8.3 për 
qind të depozitave gjithsej.  
 
Kjo situatë përmban mjaft ngjashmëri me situatën e krijuar në vitin 1997. 
Tronditja e sistemit bankar shqiptar në pranverën e vitit 2002, ishte e dyta pas 
asaj që pësoi ky sistem në vitin 1997. Këto dy periudha evidentohen si 
momentet më të vështira në historinë e tij. Në këto raste Banka e Shqipërisë 

                                                                          
15 Pasojat e tërheqjes së depozitave dhe politika monetare e Bankës së Shqipërisë në këtë periudhë 
trajtohen në pikën në vijim. 
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ka ndërhyrë për administrimin e situatave problemore. Ndërhyrja ka 
konsistuar si në rritjen e normave të interesit, ashtu dhe në injektimin e 
likuiditetit në treg. Kalimi në një qëndrim të tillë nga Banka e Shqipërisë u bë 
duke e konsideruar stabilitetin e sistemit bankar të domosdoshëm për 
stabilitetin më të gjerë makro të ekonomisë së vendit dhe për arritjen e 
normave të ulëta të inflacionit në një horizot kohor afatgjatë. 
 
Grafik 22. Tërheqjet neto të depozitave në Bankën e Kursimeve dhe në Bankën 
Kombëtare Tregtare, në mijë lekë. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ndërhyrjet në treg të Bankës së Shqipërisë si krijuese e likuiditetit, ndihmuan 
në zgjidhjen e nevojave imediate të bankave për likuiditete dhe në ruajtjen e 
besimit të publikut në këtë sistem. 
 
Banka e Shqipërisë mori një sërë masash për administrimin e situatës.  
 

- Rritja agresive e normës bazë të interesit u pa si instrumenti kryesor që 
do të ndihmonte në përmirësimin e situatës.  

- Banka e Shqipërisë përdori mediat për të sqaruar publikun mbi situatën 
relativisht të shëndoshë të sistemit bankar.  

- Banka e Shqipërisë u angazhua në plotësimin dhe lehtësimin e 
nevojave të sistemit bankar për likuiditet.  

- Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi financimin e deficitit 
buxhetor brenda kufirit të lejuar nga ligji, 8 për qind të mesatares së të 
ardhurave normale buxhetore gjatë tre viteve të fundit. Në vlerë 
absolute ky limit është 9.7 miliardë lekë. Përmirësimi i gjendjes së 
likuiditetit gjatë muajve në vijim bëri që Banka e Shqipërisë të ulë 
pjesëmarrjen e saj në financimin e këtij deficiti. Në fund të vitit, 
financimi i deficitit ishte vetëm 1.8 miliardë lekë.  

- Nga pikëpamja operacionale, Banka e Shqipërisë ndryshoi kahun e 
operacionit kryesor monetar, nga repo në repo të anasjellta duke u 
shndërruar në injektuese e likuiditetit në treg. Ajo përdori instrumentet e 
kredisë lombard, të repos së anasjelltë njëmujore, si dhe lehtësinë e 
kredisë njëditore për të injektuar përkohësisht likuiditet në treg. 
Injektimi i likuiditetit në sistem në kushte normale është shenjë e një 
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politike monetare liberale dhe, në pamje të parë, bie ndesh me rritjen e 
normës së interesit si një masë shtrënguese e politikës monetare. 
Megjithatë, ky qëndrim u kushtëzua nga nevoja e garantimit të besimit 
në sistemin bankar. Banka e Shqipërisë synonte të ruante stabilitetin 
dhe partneritetin e sistemit bankar në aplikimin e politikës monetare.  

 
Treguesit monetarë, në muajin qershor, treguan se fenomeni i tërheqjes së 
depozitave nga sistemi ishte kapërcyer. Gjatë këtij muaji u vunë re shenjat e 
para të kthimit të parasë në sistem. Intensiteti më i lartë i kthimit të kursimeve 
në sistem u shënua në muajin shtator dhe vazhdoi deri në fund të vitit 2002. 
Në fund të muajit shtator, niveli i depozitave gjithsej arrin të kalojë nivelin e 
fundit të vitit 2001. Ndërsa, në muajin nëntor në sistem u arrit të kthehej e 
gjithë sasia e depozitave në lekë të tërhequra gjatë periudhës mars - prill. Ky 
cikël, për depozitat në valutë, u plotësua brenda muajit gusht. 
 
Grafik 23. Rënia e gjendjes së depozitave në periudhën mars-prill 2002 dhe rritja 
kumulative për periudhën maj – dhjetor 2002, në miliardë lekë. 

 
Efekti i ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë për rekuperimin e situatës u arrit 
më shpejt se në vitin 1997. Për vitin 1997, ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë u 
zgjat në kohë për shkak të mosfunksionimit të shtetit në pjesën e parë të vitit. 
Efekti i politikës së saj qe i pranishëm në gjysmën e dytë të vitit 1997. 
Rezultatet e para të ndërhyrjes u vërejtën të paktën gjashtë muaj nga fillimi i 
tronditjes së sistemit bankar. Ndërsa, ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë ndaj 
tronditjes së sistemit bankar, në vitin 2002, u krye në kohën e duhur e me 
efektivitet duke vendosur dhe ruajtur qëndrueshmërinë financiare në vend, si 
dhe duke çuar në kapërcimin e shpejtë të situatës së vështirë të likuiditetit. 
Rezultatet e para të ndërhyrjes u vërejtën të paktën tre muaj nga fillimi i 
tronditjes së sistemit bankar. Kjo ndërhyrje qe efektive pasi u bë në kushtet e 
një situate të qëndrueshme makroekonomike dhe të një gjendjeje të 
shëndoshë të sistemit bankar. 
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