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OPINION MBI GJENDJEN E EKONOMISË NË 
TREMUJORIN E PARË TË VITIT 2006

1. FJALA E GUVERNATORIT

Ekonomia shqiptare në fund të tremujorit të parë të vitit 2006, vazhdon të 
karakterizohet nga një qëndrueshmëri e përgjithshme makroekonomike, 
e pasqyruar kryesisht në mbajtjen e inflacionit nën kontroll dhe nga një 
suficit i konsiderueshëm buxhetor, si rezultat i realizimit të të ardhurave 
mbi nivelin e planifikuar ndërkohë që shpenzimet buxhetore kanë qenë 
më të ulta se ky nivel. Monedha kombëtare ka qenë e qëndrueshme 
për gjatë gjithë periudhës, ndërkohë që të dhënat e janarit, tregojnë 
se vëllimi i tregtisë së jashtme në vlerë, ka pësuar rritje të ndjeshme në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ashtu si dhe në vitin e 
kaluar kreditimi për ekonominë ka regjistruar qëndrueshmëri në ritmet e 
rritjes, duke u bërë burim kryesor i zgjerimit të ofertës së parasë. 

Inflacioni vjetor, ka qëndruar poshtë kufirit të poshtëm të objektivit 
të Bankës së Shqipërisë gjatë tre muajve të parë të vitit 2006. Norma 
mesatare vjetore e inflacionit për tremujorin e parë ishte 1.4 për qind, 
duke shënuar një ulje prej 0.8 pikësh përqindjeje në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Inflacioni i ulët i regjistruar gjatë 
tremujorit të parë të vitit është përcaktuar nga presioni i ulët i ushtruar 
mbi çmimet e konsumit nga kërkesa agregate, dhe nga mospërcjellja 
e presioneve të tepërta inflacioniste nga ana e faktorëve të ofertës. 
Politikat monetare dhe fiskale kanë kontribuar në ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik, duke kontrolluar tendencat inflacioniste të kahut të 
kërkesës.

Politika monetare e ndjekur gjatë tremujorit të parë të vitit 2006, 
ka ruajtur stabilitetin e faktorit monetar në ecurinë e normës së 
inflacionit. Ngadalësimi i ritmeve të rritjes së treguesve monetarë dhe 
qëndrueshmëria e treguesve financiarë, kanë treguar përputhje me 
dinamikën aktuale të presioneve inflacioniste në ekonomi. Ritmi i rritjes 
së ofertës monetare është ngadalësuar gjatë tremujorit të parë të vitit, 
ndërkohë që kursi i këmbimit të lekut paraqitet i qëndrueshëm dhe 
raportet e likuiditetit të ofertës monetare janë përmirësuar. Struktura 
kohore e normave të interesit të vërejtura në ekonomi, luhatet në 
intervale minimale dhe të qëndrueshme kundrejt standardeve historike, 
duke reflektuar edhe pritshmëritë për norma të ulëta inflacioni në 
periudhën afatmesme.

Politika fiskale e tre muajve të parë, në vijim të reduktimit të ndjeshëm 
të financimit të brendshëm në fund të vitit 2005, ka ndikuar drejtpërdrejt 
në krijimin e një ambienti joinflacionist. Sipas të dhënave të Ministrisë 
së Financave, deri në fund të muajit mars, janë mbledhur 106 për qind 
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e të ardhurave të planifikuara dhe janë realizuar rreth 87.6 për qind 
e shpenzimeve të programuara. Kështu bilanci fiskal për tremujorin e 
parë të vitit rezultoi me rreth 10.3 miliardë lekë suficit, nga 1.1 miliardë 
lekë të parashikuara. Rritja e të ardhurave buxhetore dëshmon për një 
hap përpara në rritjen e efikasitetit të administrimit fiskal.

Si rezultat i të ardhurave të shtuara dhe i një përmbajtjeje të Qeverisë 
në kryerjen e shpenzimeve, yield-i i bonove të thesarit ka manifestuar 
një rënie me hapa të lehtë por gradualë, gjatë gjithë tremujorit të parë. 
Megjithatë, politika e qeverisë në kryerjen e shpenzimeve gjatë gjysmës 
së dytë të vitit 2006 duhet ndjekur me kujdes, për të korrigjuar efektet e 
mundshme negative të një përqendrimi të tyre në segmente të shkurtra 
kohore. Gjithashtu, realizimi i investimeve kapitale kërkon një vëmendje 
më të madhe nga ana e autoriteteve përgjegjëse, duke qenë se këto 
investime shërbejnë për krijimin e infrastrukturës së domosdoshme për 
mbështetjen e rritjes ekonomike në periudhën afatgjatë. 

Kursi i këmbimit të lekut paraqitet i qëndrueshëm në terma nominalë 
efektivë, por gjithsesi me një mbiçmim vjetor me 1.0 për qind. Kursi 
mesatar i këmbimit të lekut ndaj euros shënoi një mbiçmim vjetor 
prej 2.9 për qind, gjatë tremujorit të parë të vitit 2006. Megjithatë, 
tendenca mbiçmuese e lekut ndaj euros ka ardhur në rënie krahasuar 
me tremujorin paraardhës dhe me të njëjtin tremujor një vit më parë.

Ecuria e çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare në tre muajt 
e parë të vitit 2006, dëshmon për një presion të jashtëm në rritje. 
Rritja vjetore e çmimeve të karburantit në tregjet ndërkombëtare 
gjatë tremujorit të parë është 23 për qind. Rritjet e ditëve të fundit si 
dhe perspektiva e paqartë që karakterizon këtë treg, ngrenë shumë 
pikëpyetje mbi ndikimet që do të ketë çmimi i këtij produkti në ekonomi. 
Pesha e vogël që zë ky produkt (nëngrupi ku përfshihet çmimi i naftës 
ka një peshë prej 1.6 për qind në shportën e indeksit të konsumatorit), 
bën që efekti direkt në inflacion të jetë i kufizuar. Megjithatë, shqetësim 
mbeten efektet e raundit të dytë, të cilat mund të ndikojnë në inflacion 
në formën e rritjes së kostove.

Rritja vjetore e ofertës monetare ka zbritur në 11.6 për qind në muajin 
shkurt kundrejt 14.0 për qind në fund të vitit 2005. Në vlerë absolute, 
gjatë dymujorit të parë, agregati M3 është rritur vetëm me 2.2 miliardë 
lekë. Kthimi i parasë cash në sistem pas rritjes sezonale të saj në fund 
të vitit të kaluar, ka rezultuar me ritme më të shpejta se parashikimet. 
Gjithashtu, bilanci fiskal pozitiv i sektorit publik në muajt e parë të vitit, 
ka kushtëzuar huamarrje të ulët të qeverisë nga sistemi bankar. Të dy 
këta faktorë kanë krijuar kushte për rritjen e shpejtë të likuiditetit të 
sistemit gjatë tremujorit të parë.

Teprica e likuiditetit të sistemit bankar ka shfaqur tendencë rritjeje 
drejt nivelit 9.5 miliardë lekë në fund të tremujorit të parë, ndërsa 
mesatarja tremujore rezulton rreth 5.8 miliardë lekë. Prania e Bankës së 
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Shqipërisë në tregjet e parasë ka synuar tërheqjen e likuiditetit të sistemit 
nëpërmjet përdorimit të instrumenteve afatgjata dhe afatshkurtra të 
politikës monetare. Instrumenti kryesor ka qenë marrëveshja e anasjelltë 
e riblerjes me maturim njëjavor, me çmim fiks dhe shumë të pakufizuar. 
Njëkohësisht, që prej muajit shkurt, Banka e Shqipërisë ka tërhequr 
likuiditet me anë të repove me maturim tremujor, ndërsa likuiditeti i 
investuar nga bankat në repo me afat maturimi njëmujor ka qenë në 
nivele minimale. Tërheqja e likuiditetit me anë të repove tremujore dhe 
njëmujore ka synuar zbutjen e presioneve rënëse të normave të interesit 
në tregjet e parasë. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka tërhequr tepricat 
ditore të likuiditetit nëpërmjet përdorimit të depozitës njëditore.

Paralelisht, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun 
valutor në përputhje me strategjinë e saj për përmbushjen e objektivave 
sasiorë. Ndërhyrjet në tregun valutor kanë rezultuar në injektimin e rreth 
0.8 miliardë lekëve para në qarkullim. Njëkohësisht, prania e Banka e 
Shqipërisë në këtë treg ka përmirësuar pozicionin e rezervës valutore 
për tremujorin e parë, duke kontribuar në rritjen e nivelit të rezervës 
në rreth 100 milionë usd mbi objektiv. Në kushtet e kontraktimit të 
bazës monetare, është mundësuar respektimi i objektivit të mjeteve të 
brendshme neto, ndërsa mungesa e nevojës për financim të deficitit 
fiskal ka lënë të pandryshuar nivelin e kredisë së brendshme neto për 
qeverinë.

Struktura valutore dhe ajo kohore e ofertës monetare ka respektuar 
tendencat historike të vërejtura në vitet e fundit. Komponenti valutor i 
ofertës monetare ka vazhduar të rritet me ritëm më të shpejtë. Raporti i 
depozitave në valutë ndaj M3 në muajin shkurt u rrit në 27.2 për qind 
nga 24.1 për qind në muajin shkurt të një viti më parë.  

 
Ecuria e kredisë në periudhën janar - shkurt të vitit 2006 ka ruajtur 

tendencën rritëse të dëshmuar gjatë vitit 2005. Teprica e kredisë është 
rritur me 7 miliardë lekë ose me një normë vjetore mesatare 71.4 për 
qind. Gjatë kësaj periudhe janë akorduar gjithsej 18 miliardë lekë 
kredi e re ose 31 për qind më shumë se kredia e dhënë për të njëjtën 
periudhë një vit më parë. Në fund të muajit shkurt 2006, kredia për 
ekonominë përbënte 22.2 për qind të M3 dhe 15.2 për qind të PBB-së 
së parashikuar për vitin 2006. Nga ana tjetër, rritje të mëtejshme kanë 
pasqyruar edhe treguesit e ndërmjetësit bankarë. Raporti i kredisë ndaj 
aktiveve totale të sistemit bankar arriti në 25.6 për qind, ndërsa ndaj 
totalit të depozitave në 29.2 për qind. Nga ana tjetër, rritja e shpejtë e 
kredisë mund të ketë ndikuar në thellimin e deficitit të llogarisë korente, 
duke mbështetur rritjen e kërkesës për mallra e makineri të importuara.

Raporti i kredisë afatshkurtër ndaj totalit të kredisë ka ruajtur një 
tendencë zbritëse në dy muajt e parë të vitit 2006. Nga ana tjetër, vihet 
re që kredia me afat maturimi mbi 5 vjet vazhdon trendin e saj rritës, 
duke dëshmuar në fund të muajit shkurt një rritje të konsiderueshme 
në 38 për qind të portofolit të kredisë. Kreditimi i degëve të ekonomisë 
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kryesisht ka ruajtur të njëjtën shpërndarje si dhe në fund të vitit të 
kaluar. Sektori i tregtisë mbetet dega më e kredituar me 18.7 për qind 
të portofolit të kredisë. Kredia për sektorët prodhues të ekonomisë ka 
pasqyruar rritjen më të ndjeshme, duke arritur në 14.3 për qind. Kredia 
për sektorin e ndërtimit ka mbetur e pandryshuar në nivelin 13 për qind 
të portofolit të kredisë. 

Në këndvështrimin e saj perspektiv Banka e Shqipërisë, mbi të 
gjitha mbështetet në modelet e saja të parashikimit të inflacionit. 
Në përputhje me këto parashikime si dhe mbështetur në zhvillime të 
pritshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, jemi duke vlerësuar me 
kujdes përshtatshmërinë e pozicionit aktual të politikës monetare, dhe 
nivelin prej 5 për qind të normës bazë të interesit. 

Pavarësisht se parashikimet afatshkurtra flasin për një normë nën 
kontroll të inflacionit, në jemi duke vlerësuar me 
shumë seriozitet disa rreziqe potenciale, të cilat 
prej pak kohësh po rrinë pezull mbi ekonominë 
tonë. Më konkretisht, faktorë të tillë si: ecuria e 
çmimeve të naftës dhe energjisë, rritja e shpejtë 
e kreditimit, përqëndrim i madh i mundshëm i 
shpenzimeve buxhetore në muajt e fundit të vitit 
(përfshirë dhe një buxhet të mundshëm shtesë) si 
dhe ulja e vazhdueshme e dallimit midis normave 
të interesit në lekë me ato në valutë, mund të 
diktojnë nevojën e një korrigjimi të mundshëm të 
shënjestrës së politikës monetare, duke e nxjerrë 
atë nga statusi i neutralitetit ku ajo po qëndron 
për një kohë relativisht të gjatë.

2. ZHVILLIMET EKONOMIKE DHE 
INFLACIONI

2.1 AKTIVITETI EKONOMIK DHE RRITJA 
EKONOMIKE

Vlerësimi i ecurisë së ekonomisë shqiptare gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2006 bëhet i vështirë, 
në mungesën e të dhënave të pothuaj të gjithë 
treguesve ekonomikë sipas sektorëve të ndryshëm. 
Të dhënat në dispozicion mundësojnë analizimin 
e zhvillimeve të shitjes së ekonomisë në tremujorin 
e fundit të vitit 2005 dhe ecurinë e sektorit të 
energjitikës gjatë tremujorit të parë 2006.

Indeksi i shitjeve të ekonomisë në total është 
rritur me 13.5 për qind në terma vjetorë në 
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tremujorin e katërt të vitit 2005. Rritja e shitjeve 
sipas sektorëve ka ndryshuar dinamikë gjatë 
tremujorit të fundit të vitit 2005. Kontributi i 
sektorëve të “Industrisë” dhe të “Ndërtimit” në 
rritjen vjetore të shitjeve të ekonomisë ka rënë 
ndjeshëm në krahasim me një vit më parë. 
Sektori i industrisë ka kontribuar me 0.36 pikë 
përqindje dhe sektori i ndërtimit me 1.1 pikë 
përqindje, në rritjen e shitjeve të ekonomisë 
gjatë tremujorit të katërt 2005. Gjatë të njëjtit 
tremujor një vit më parë, këta sektorë kanë 
kontribuar përkatësisht me 2.4 pikë përqindje 
dhe 7.9 pikë përqindje. Ndërkohë, kontributi 
i sektorit “Tregti, hotele dhe restorante” është 
rritur nga 5.8 në 10.1 pikë përqindje.

Ndërtimi
Duke gjykuar nga ecuria e shitjeve dhe nga 

ecuria e grupit “Importi i dukshëm i çimentos”, 
sektori i “Ndërtimit” ka ulur ritmet e rritjes 
gjatë tremujorit të katërt 2005. Shitjet për këtë 
periudhë kanë shënuar një rritje vjetore prej 6.8 
për qind, nga 45.6 për qind një vit më parë dhe 
importet e çimentos u ulën me 1 për qind. Kostot 
e ndërtimit, siç tregohen nga indeksi i kushtrimit 
në ndërtim, janë rritur në norma modeste si në 
krahasim me tremujorin e mëparshëm, ashtu 
edhe në krahasim vjetor.

Shërbimet
Sektori i shërbimeve vazhdon të zërë një peshë 

të rëndësishme në shitjet e ekonomisë. Zëri 
“Tregti, hotele dhe restorante” ka kontribuar me 
10 pikë përqindje në rritjen vjetore të indeksit të 

përgjithshëm, duke përcaktuar pothuaj tërësisht amplitudën rritëse të 
tij. Rritja vjetore e shitjeve të këtij sektori është 21.6 për qind, ndërsa 
në krahasim me tremujorin paraardhës është 7.2 për qind. Gjallërimi i 
prodhimit të këtij sektori është shoqëruar dhe me një rritje të kontributit 
të çmimeve të këtij grupi në indeksin e çmimeve të konsumatorit.

Industria
Sektori i industrisë, një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë 

shqiptare për nga pesha dhe kontributi në rritje, u rrit me 1.7 për qind 
gjatë tremujorit të katërt të vitit 2005. Industria nxjerrëse përbën 7.4 
për qind peshë në shitjet e sektorit, duke dhënë një kontribut prej 0.5 
pikësh përqindjeje në rritjen e tij. Rritjen vjetore të shitjeve të sektorit të 
industrisë gjithsej e përcaktuan rritjet në shitjet në sektorin e “Industrisë 
përpunuese”. Ky sektor kontribuoi me 3.6 pikë përqindje në rritjen 
totale të shitjeve të industrisë gjithsej.
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Pesha ndaj totalit Shitje ‘05/’04
Industria gjithsej 100 1.7për qind
Industria nxjerrëse 7.4 6.1për qind
Industria përpunuese 67.3 5.3për qind
Energjia elektrike, ujë, gaz 25.3 -7.8për qind

Burimi: INSTAT, Indeksi i shitjeve.

Siç shihet dhe nga grafiku i mëposhtëm, dega e industrisë përpunuese 
është rritur me ritme më të ulta se një vit më parë, ndërsa industria 
nxjerrëse ka filluar të shënojë norma vjetore pozitive rritjeje, pasi shënoi 
rënie 20 për qind tremujorin e katërt të vitit 2004.

Energjitika
Gjatë dy muajve të parë të këtij viti u regjistrua një rritje vjetore në 

furnizimin me energji elektrike, në masën 8.4 për qind. Rritja e furnizimit 
u mbulua kryesisht nga importi, duke qenë se prodhimi në vend i 
energjisë elektrike shënoi rënie me rreth 11.4 për qind në krahasim 
me prodhimin e të njëjtës periudhë të një viti më parë. Hidrocentralet 
mbeten prodhuesit më të mëdhenj në vend, 
duke mbuluar rreth 98 për qind të prodhimit 
gjithsej. Importi i energjisë elektrike u rrit 
ndjeshëm gjatë kësaj periudhe në krahasim me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë. Importi 
zuri 17.9 për qind të furnizimit gjatë periudhës 
janar-shkurt 2006.

Humbjet në rrjet rezultuan në rritje, duke 
regjistruar një nivel prej 19.6 për qind më të 
lartë sesa në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. E njëjta situatë paraqitet edhe me humbjet 
në teknikë, të cilat rezultuan në 27.1 për qind 
më të larta. Konsumi i faturuar pati një rritje 
modeste prej 0.4 përqindësh, por shqetësues 
mbetet fakti se konsumi i pafaturuar është rritur 
me 139.5 për qind, në krahasim me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë.

Jan-Shk 
04

Jan-Shk 
05

Jan-Shk 
06

Jan-Shk 06/05 
në për qind

Energjia nga Prodhimi i Brendshëm 1,023.4 1,110.9 983.7 -11.4
Import 176.1 13.1 209.3 1,494
Shpërndarje 1,124.8 1,077.7 1,168.5 8.4
Humbjet në shpërndarje 481.9 444.3 531.4 19.6
Humbjet teknike 216.3 222.4 282.6 27.1
Konsumimi i faturuar 642.9 633.4 637.0 0.6
Konsumimi i pafaturuar 265.6 221.9 531.5 139.5
Konsumimi i faturuar i familjarëve 405.6 398.1 399.6 0.4
Konsumimi i faturuar i 
familjarëve në (për qind) 63.1 62.8 62.7 -0.2

Burimi: KESH.

Tabelë 2. Bilanci i energjisë 
elektrike (në GWh)

Tabelë 1. Ecuria e shitjeve 
të sektorit të industrisë për 
gjashtëmujorin e parë 2005 
(në përqindje).
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2.2 TREGU I PUNËS

Në pamundësi të një informacioni1 më të plotë statistikor mund 
të konkludohet se tregu i punës ka patur zhvillime të pakta gjatë dy 
muajve të parë të vitit 2006, ku spikat një rënie e mëtejshme e numrit 
të të papunëve, të regjistruar nëpër zyrat e punës. Ky fakt mbështetet 
nga analiza e të dhënave mbi normën e papunësisë deri në fund të 
muajit shkurt. Kështu, në fund të muajit shkurt numri i të papunëve2 ra 
me 1156 vetë në krahasim me fundin e dhjetorit të vitit të kaluar, duke 
e çuar numrin e të papunëve në 152094 mijë vetë ose 14 për qind të 
të gjithë forcave të punës3. Në krahasim me një vit më parë, norma e 
papunësisë ka rënë me 2.5 pikë përqindjeje. Përsa i përket strukturës 
së papunësisë, pjesa më e madhe e tyre përbëhet nga të papunët mbi 
moshën 35 vjeç dhe arsimimi i tyre nuk e kalon shkollimin tetëvjeçar.

Forca e punës dhe punësimi, gjatë tremujorit të parë zakonisht nuk 
dallohen për rritje të treguesve të tyre. Reforma 
në administratën shtetërore dhe në mënyrë të 
veçantë në ndërmarrjet e mëdha shtetërore, 
ende të paprivatizuara, mendohet të ketë 
shkaktuar ulje të treguesve të punësimit në 
tremujorin e parë të këtij viti (e njëjta dukuri 
është vërejtur në tremujorin e katërt të vitit 
2005). Ndërkohë që pritet që të kemi rritje në 
sektorin privat jobujqësor. Në përgjithësi, rritja 
e treguesit të punësimit gjatë viteve të fundit, 
ka ardhur kryesisht nga rritja e punësimit në 
këtë sektor. Nga tremujori i parë i vitit 2004 
deri në fundin e vitit 2005, ky sektor ka krijuar 
9 mijë vende të reja pune. Këtë tremujor, një 
faktor i rëndësishëm ndihmës për punëzënien 
në këtë sektor mendohet të jetë ulja e taksave 
për biznesin e vogël.

2004 2005
Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV

Forcat e punës 
gjithsej (në mijë) 1080 1081 1080 1074 1087 1086 1086 1086

A. Të punësuar (në mijë) 919 921 922 917 931 931 931.2 932
i) në sektorin shtetëror 179 179 177 171 176 175.6 175.6 175
ii) në sektorin privat jobujqësor 206 208 211 212 213 213.4 214 215
iii) në sektorin privat bujqësor 534 534 534 534 542 542 542 542
B. Papunësia (në mijë)
i) të papunë gjithsej 161 160 158 157 156 155 154.8 154
ii) Përfitojnë pagesë papunësie 11.7 12.3 12 11 11.5 11.5 11.5 11.2
C. Shkalla e papunësisë 
(në për qind) 14.9 14.8 14.6 14.4 14.3 14.3 14.2 14.2

Burimi: INSTAT, Konjuktura, prill 2006.

Tabelë 3. Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).
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Paga mesatare në sektorin shtetëror ka 
shënuar rritje gjatë gjithë këtyre viteve. Pritjet 
janë që një rritje e tillë të jetë më e ndjeshme 
gjatë vitit 2006. Tregues aktualë të këtij fakti 
janë konfirmimi nga ana e  Ministrisë së Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
të rritjes së pagës minimale të miratuar, rritja e 
pagave të mësuesve dhe kategorive me paga të 
ulëta, si dhe indeksimi i pensioneve.

2.3 SEKTORI FISKAL

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, 
deri në fund të muajit mars, janë mbledhur 106 
për qind e të ardhurave të planifikuara dhe është 
realizuar rreth 87.6 për qind e shpenzimeve 
të programuara. Kështu bilanci fiskal për tremujorin e parë të vitit 
rezultoi me rreth 10.3 miliardë lekë suficit, nga 1.1 miliardë lekë të 
parashikuara. Rritja e të ardhurave buxhetore dëshmon për një hap 
përpara në rritjen e efikasitetit të administrimit fiskal. Gjatë tremujorit 
të parë të vitit u vu re një thyerje e trendit të krijuar gjatë tetë viteve të 
kaluara, ku bilanci fiskal ka rezultuar në deficit. 

T1-01/00 T1-02/01 T1-03/02 T1-04/03 T1-05/04 T1-06/05

Të ardhura -24.0 48.5 9.1 16.9 9.8 16.7
Shpenzime -22.7 47.0 9.8 7.8 8.0 -6.0
- Shpenzime kapitale -19.9 8.0 -1.6 23.2 7.5 -33.7
Deficiti -17.4 2.0 4.7 -53.5 -30.0 -829.1

Burimi: Ministria e Financave.

2.3.1 Të ardhurat buxhetore

Tremujori i parë i vitit 2006 ka shfaqur një 
rritje të lartë të ritmit të prurjeve fiskale. Të 
ardhurat në total janë rritur në masën 16.7 për 
qind në krahasim me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë, duke përfaqësuar një nga nivelet 
më të larta të rritjes së të ardhurave në vitet e 
fundit. 

Të ardhurat nga akcizat dhe ato nga tatimi mbi 
të ardhurat personale kanë patur performancën 
më të mirë të të ardhurave. Ndërkohë, krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të 
ardhurat nga pushteti lokal kanë rënë me 13.4 
për qind.

Tabelë 4. Ritmet e rritjes 
së treguesve fiskalë (në 
përqindje).



Buletini Zyrtar

vëllimi 8
numër 4

maj 2006

18 Banka e Shqipërisë

Niveli i të ardhurave tatimore, në fund të tremujorit të parë të vitit, 
arriti në rreth 47.3 miliardë lekë, ndërsa tatimet e mbledhura nga 
doganat rezultuan rreth 3.4 miliardë lekë, duke realizuar nivelin e 
parashikuar në projektbuxhetin e fillimvitit respektivisht me 105.6 
dhe 112.4 për qind.

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar përbën burimin kryesor të të ardhurave 
tatimore. Ritmi i rritjes së të ardhurave nga TVSH-ja, gjatë tremujorit 
të parë të vitit është 2.4 pikë përqindje më i lartë se mesatarja e rritjes 
së këtij treguesi në katër vitet e fundit. Vihet re gjithashtu që në këtë 
periudhë, përveç të ardhurave nga pushteti lokal, të gjithë treguesit e 
tjerë të të ardhurave fiskale e kanë tejkaluar planin e parashikuar për 
këtë periudhë. 

 T1 - 
03/02

T1 - 
04/03

T1 - 
05/04

T1 - 
06/05

Mesatare 
2002-06

Real. Planit 
T1 - 06

Totali i të ardhurave 9.1 16.9 9.8 16.7 13.1 106.3
Të ardhura tatimore 47.1 13.3 8.8 15.2 21.1 105.6
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 15.7 15.7 7.9 16.3 13.9 106.5
Tatimi mbi fitimin 12.7 11.4 35.1 24.4 20.9 139.4
Akcizat 50.6 17.8 20.4 34.1 30.7 122.1
Tatimi mbi të ardhurat personale -3.7 22.7 -2.3 23.9 10.1 108.0
Taksa doganore 10.7 -2.7 -4.0 18.0 5.5 112.5
Të ardhura nga pushteti lokal 187.7 41.8 -0.2 -13.4 54.0 79.0
Të ardh. buxh. pavarur (kontribute) 14.8 10.1 11.7 11.5 12.0 100.6
Të ardhura jotatimore -53.1 93.0 6.1 24.6 17.6 133.8

Burimi: Ministria e Financave.

2.3.2 Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore gjatë tremujorit të parë të këtij viti ishin 42.7 
miliardë lekë, duke përbërë rreth 87.6 për qind të nivelit të programuar 
për këtë periudhë. Për herë të parë në 14 vitet e fundit, shpenzimet 

në total janë më të ulta se e njëjta periudhë e 
vitit paraardhës, duke shënuar kështu një rënie 
vjetore prej 8.9 për qind. Plani i buxhetit për 
vitin 2006 parashikon një tkurrje të shpenzimeve 
qeveritare prej 9.5 përqindësh gjatë këtij viti, në 
krahasim me vitin e kaluar.

Shpenzimet korente, të cilat përbëjnë rreth 92 
për qind të shpenzimeve totale, pësuan një rënie 
prej 6 për qind në krahasim me një vit më parë. 
Shpenzimet operative të mirëmbajtjes,  ato për 
interesa dhe të pushtetit lokal patën rënien më 
të lartë në këtë periudhë, duke regjistruar ulje 
me 30.7, 9.0 dhe 18.2 për qind respektivisht.

Shpenzimet e personelit, të cilat përbëjnë 30.5 
për qind të shpezimeve korente dhe 28.2 për qind 

Tabelë 5. Ritmet e rritjes së 
të ardhurave gjatë viteve 

2002-2005 (në përqindje).
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të shpenzimeve totale, u realizuan në masën 100 për qind. Shpenzimet 
kapitale të cilat patën një rënie të konsiderueshme gjatë tremujorit të 
parë të këtij viti, vazhdojnë të jenë poshtë nivelit të planifikuar, duke 
arritur masën 55.6 për qind të planit. Nga këto të fundit, shpenzimet e 
mbuluara me financim të brendshëm dhe të huaj u realizuan respektivisht 
në masën 75.8 dhe 38.7 për qind.

Vërehet se shpenzimet për sigurime sociale dhe ato të kontributeve 
për sigurime shoqërore kanë qenë të vetmet, të cilat kanë patur rritje në 
shpenzimet korente. Ndërkohë, shpenzimet operative të mirëmbajtjes 
dhe ato kapitale janë zvogëluar më shumë se treguesit e tjerë të 
shpenzimeve, duke qenë poshtë nivelit të planifikuar. Shpenzimet 
kapitale kanë pësuar një tkurrje të konsiderueshme gjatë kësaj periudhe, 
por sjellja e tyre gjatë viteve paraqitet e çrregullt, duke sugjeruar se 
ecuria e këtyre shpenzimeve ndikohet mjaft nga ecuria e projekteve 
individuale dhe prioritetet qeveritare. Në shpenzimet kapitale vihet re 
pesha gjithnjë në rritje e financimit të brendshëm kundrejt atij të huaj. 

Totali i shpenzimeve T1 
- 03/02

T1 
- 04/03

T1 
- 05/04

T1 
- 06/05

Mesatare 
2002-06

Real. Planit 
T1 - 06

Shpenzime korente 8.6 9.2 7.9 -8.9 4.2 87.6
Personeli 9.8 7.8 8.0 -6.0 4.9 92.5
Paga 11.1 8.9 11.7 -0.2 7.9 100.0
Kontributi për sigurime shoq. 12.1 9.0 11.1 -1.2 7.8 100.2
Interesat 7.6 8.5 13.9 3.5 8.4 99.3
Të brendshme 31.1 4.8 -7.0 -9.0 5.0 93.4
Të huaja 32.7 5.3 -7.0 -10.2 5.2 95.4
Shpenzime op. mirëmbajtje 4.8 -6.2 -5.4 20.3 3.4 67.4
Shpenzime për sig.sociale 
dhe transferime të tjera 37.6 -6.5 10.2 -30.7 2.7 78.1

Shpenzime kapitale 12.8 -4.0 12.1 5.7 6.7 96.0
Financimi i brendshëm -1.6 23.2 7.5 -33.7 -1.2 55.6
Financimi i huaj 21.8 28.5 -19.0 5.3 9.1 75.8

Burimi: Ministria e Financave.

2.3.3 Deficiti fiskal

Si pasojë e prurjeve të larta dhe e tkurrjes së shpenzimeve qeveritare 
gjatë tremujorit të parë të këtij viti, u akumulua një suficit fiskal prej 
10.3 miliardë lekësh. 

Deficiti T1 
- 03/02

T1 
- 04/03

T1 
- 05/04

T1 
- 06/05

Mesatare 
2002-06

Real. Planit 
T1 - 06

Financim i brendshëm 4.7 -53.5 -30.0 -829.1 -227.0 922.2
Financim i huaj 46.0 -82.6 -148.5 3334.0 787.2 482.1

Burimi: Ministria e Financave.

Huamarrja e qeverisë parashikon një shpërndarje të dukshme 
asimetrike gjatë vitit 2006. Në projektbuxhetin e vitit 2006, 92.5 për 

Tabelë 6. Ritmet e rritjes së 
shpenzimeve gjatë viteve 
2002-2005 (në përqindje).

Tabelë 7. Ritmet e rritjes së 
deficitit gjatë viteve 2002-
2005 (në përqindje).
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qind e deficitit parashikohet të rezultojë në gjashtëmujorin e dytë të 
vitit, ndërkohë që në tre vitet paraardhëse në këtë gjashtëmujor është 
realizuar vetëm 62.3 për qind e peshës së deficitit vjetor.

 
T1 T2 T3 T4

2003 31.3 20.6 19.8 28.3
2004 7.3 13.9 26.3 46.4
2005 5.1 28.9 34.2 31.8
2006 -6.7 14.2 29.2 63.4

Burimi: Ministria e Financave.

2.4 SEKTORI I JASHTËM I EKONOMISË

Vëllimi i aktivitetit tregtar me botën gjatë muajit 
janar 2006, arriti në 205.2 milionë euro, duke 
shënuar një rritje me 26 për qind në krahasim 
me një vit më parë. Rritja e transaksioneve 
tregtare për këtë periudhë ka ardhur si rezultat 
i rritjes si në eksporte ashtu dhe në importe. 
Eksportet në muajin janar arritën në rreth 46 
milionë euro ose 21 për qind më shumë, në 
krahasim me të njëjtën periudhë një vit më parë. 
Importet shënojnë 159 milionë euro, duke u 
rritur me rreth 28 për qind në krahasim me një 
vit më parë.Deficiti tregtar për muajin janar 
shënoi 113.3 milionë euro, duke u thelluar me 
31 për qind në terma vjetorë. Faktori kryesor në 
thellimin e deficitit tregtar ishte rritja e importeve. 
Në mungesë të informacioneve mbi llogaritë 

e bilancit të pagesave për këtë periudhë, por duke u mbështetur në 
ndikimin e madh të bilancit tregtar mbi llogarinë korente mund të 
presim thellim të deficitit të llogarisë korente për muajin janar.

2.4.1 Eksportet

Eksportet shqiptare gjatë muajit janar të këtij viti janë dominuar nga 
grupmallrat tekstile, këpucë, produkte minerale dhe metale bazë, të cilat 
së bashku zënë 80 për qind të totalit të eksporteve. Eksporti i produkteve 
minerale ka shënuar një rritje të ndjeshme gjatë këtij muaji. Kështu, pesha 
e këtij grupmalli kundrejt totalit të eksporteve për muajin janar të këtij viti 
ishte 13.5 për qind, nga 0.86 për qind një vit më parë. Pesha e eksportit 
të grupmallrave tekstile, këpucë dhe metale bazë ndaj totalit të eksporteve 
ka shënuar një rënie me 12 pikë përqindjeje, në krahasim me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë.

Tabelë 8. Shpërndarja e 
deficitit sipas tremujorëve 

në projektbuxhetet e viteve 
2003-‘06.
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Eksport Import
Jan 
‘05

Dhj 
‘05

Jan 
‘06

Jan
’05

Dhj
‘05

Jan
’06

1 Kafshët e gjalla; Produktet 
me origjinë kafshore 0.27 0.32 0.77 3.34 2.31 3.08

2 Produktet vegjetale 3.11 2.99 2.37 9.67 5.63 6.10

3 Vajra dhe yndyra kafshore 
apo vegjetale 0.00 0.06 0.08 2.20 1.24 2.24

4 Ushqime të përgatitura, pije 
alkolike e uthull, duhan 3.92 2.59 3.19 6.97 7.20 7.15

5 Produkte minerale 0.86 3.37 13.48 10.88 14.75 19.02

6 Produktet e industrisë kimike 
apo ind. te lidhje 0.82 0.35 0.03 6.39 6.76 6.80

7 Plastikët; gomat dhe artikuj e tyre 0.43 0.66 1.14 3.43 2.63 2.50

8 Lëkurat e përpunuara e të 
papërpunuara, artikujt e tyre 1.71 1.86 2.09 2.51 2.14 2.38

9 Druri, tapa, artikujt e 
tyre;prodhime kashte, kallama 1.83 1.28 1.31 1.46 1.39 1.01

10 Brumi i drurit, mbetjet e letrës, 
letra, kartoni artikujt të tyre 1.28 1.62 2.18 1.71 1.55 1.51

11 Tekstile dhe artikujt tekstilë 33.96 27.67 27.61 11.27 9.28 9.77

12 Veshjet e këmbëve, të kokës, 
çadra,lule artificiale 29.93 29.60 27.35 2.96 2.64 2.52

13 Artikuj prej guri, allçie, 
çimentoje; qeramike;qelq 0.37 0.44 0.54 5.16 3.68 3.11

14 Perla; gurë e metalet e çmuara; 
bizhuteri; monedha 0.13 0.13 0.16 0.04 0.04 0.05

15 Metale bazë dhe artikujt prej tyre 14.52 17.40 11.79 8.54 11.01 8.73

16 Makineri e pajisje mekanike, 
elektrike, pjesët e tyre 4.24 6.58 3.90 13.79 18.63 14.99

17 Mjete transporti, avionë, anije, 
pajisje shoqëruese transporti 0.14 0.40 0.09 6.29 4.94 6.57

18 Instrumente e aparate optike; 
orë; instrumente muzikore 0.37 0.07 0.11 1.53 1.48 0.96

19 Armë e municione; pjesët 
e plotësuesit e tyre 2.02 0.57 0.00 0.03 0.05 0.02

20 Artikuj të ndryshëm të prodhuar 1.92 2.04 1.82 1.86 2.61 1.51

21 Veprat e artit, copat e 
mbledhura nga antikat 0.00 0.02 0.00 0.0 0.01 0.00

TOTALI 100 100 100 100 100 100
Burimi: Banka e Shqipërisë.

2.4.2 Importet

Importet e mallrave paraqiten më të 
diversifikuara në zëra sesa eksportet. Peshën 
kryesore në importin e mallrave e zënë 
grupmallrat e produkteve minerale, makineri e 
pajisje dhe tekstile me përkatësisht 19, 14.9 dhe 
9.7 për qind ndaj totalit të importeve. Pesha e 
importit të produkteve bujqësore ndaj totalit të 
importeve, në terma vjetorë, ka rënë me rreth 
3.6 pikë përqindjeje duke arritur në 18.6 për 
qind.

Tabelë 9. Struktura e 
eksporteve dhe importeve 
(në përqindje).
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Shpërndarja gjeografike e eksporteve dhe importeve.
Eksportet e mallrave shqiptarë edhe gjatë muajit janar të këtij viti, 

kanë qenë të orientuara kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. 
Eksportet me këto vende zënë 95 për qind të totalit të eksporteve. 
Partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë për eksporte mbeten Italia 
me 81 për qind dhe Greqia me 9 për qind. Eksportet me vendet e 
rajonit4për këtë muaj përfaqësojnë 4 për qind të totalit të eksporteve. 
Partnerët kryesorë në rajon për muajin janar ishin Turqia, Kosova dhe 
Maqedonia.

Importet e mallrave kanë një shtrirje më të gjerë gjeografike në 
krahasim me eksportet. Megjithatë, vendet e Bashkimit Evropian 
përsëri zënë peshën kryesore në importe me 61 për qind të totalit 
të importeve. Italia dhe Greqia mbeten partnerët kryesorë dhe në 
importet e mallrave, duke zënë përkatësisht 25 dhe 14 për qind të 
totalit të importeve. Importet me vendet e rajonit përbëjnë 15 për qind 
të totalit të importeve. Partnerët kryesorë për këtë muaj midis vendeve 
të rajonit kanë qenë Turqia, Rumania dhe Bullgaria. Partnerët kryesorë 
në importet me vendet e tjera për këtë muaj ishin Kina, Rusia dhe 
Ukraina. 

2.5 ECURIA E INFLACIONIT GJATË TREMUJORIT TË PARË

Inflacioni vjetor, pasi ra në nivelin 2 për qind në muajin dhjetor 
2005, ka qëndruar poshtë kufirit të poshtëm të objektivit të Bankës 
së Shqipërisë gjatë tre muajve të parë të vitit 2006. Norma mesatare 
vjetore e inflacionit për tremujorin e parë ishte 1.4 për qind, duke 
shënuar një ulje prej 0.8 pikësh përqindjeje në krahasim me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. Kjo rënie u ndikua kryesisht nga ngadalësimi 
i theksuar i rritjes së çmimeve të grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe 
energji”. Megjithëse grupi “Ushqime dhe pije joalkolike” ka kontribuar 
pozitivisht në normën vjetore të inflacionit për muajin mars 2006 (në 
ndryshim nga kontributi i tij negativ gjatë të njëjtit muaj të vitit të shkuar), 
presioni i tij në inflacionin total është zbutur nga kontributi në rënie i 
grupit “Qira, ujë, energji dhe lëndë djegëse”.

2002 2003 2004 2005 2006
Janar 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4
Shkurt 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3
Mars 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5
Prill 6.5 2.3 3.2 1.3
Maj 4.6 2.8 2.6 2.0
Qershor 3.7 2.6 2.9 2.9
Korrik 4.2 3.0 3.1 1.8
Gusht 5.5 3.0 2.7 2.3
Shtator 5.3 2.8 2.0 3.1
Tetor 5.8 2.9 2.0 3.3
Nëntor 3.7 3.4 2.2 3
Dhjetor 1.7 3.3 2.2 2.0
Mesatar 5.2 2.2 3.0 2.4 1.4

Burimi: INSTAT.

Tabelë 10. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).
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Indeksi mujor i çmimeve të konsumit është 
rritur gradualisht gjatë tre muajve të parë të 
vitit, por me ritme më të ulta se tremujori i 
parë i vitit 2005. Norma mesatare e inflacionit 
mujor në tremujorin e parë ishte 0.25 për qind. 
Kjo normë është përcaktuar nga kontributet 
negative të grupeve “Transport” dhe “Qira, ujë, 
energji dhe lëndë djegëse” dhe nga kontributi 
pozitiv i grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”. 
Këto kontribute kanë patur një kah të kundërt 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2005.

Përveç efektit sezonal më të butë, inflacioni 
i ulët gjatë këtij tremujori ka reflektuar edhe 
kontributin pozitiv të stabilitetit makroekonomik, 
mungesën e faktorëve shock si dhe presionet e 
kontrolluara inflacioniste të ardhura nga rritja e 
çmimeve të naftës.

2.5.1 Ecuria e inflacionit sipas grupeve 
përbërëse

Në përgjithësi, grupet e ndryshme të 
shportës së çmimeve të konsumit kanë ruajtur 
kahun e kontributit të tyre në inflacionin vjetor 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2006, por 
kanë ndryshuar intensitetin e këtij ndikimi në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit 2005. 
Përcaktues të normës vjetore të inflacionit kanë 
qenë ulja në madhësinë e ndikimit të inflacionit 
të grupit “Qira, ujë, energji dhe lëndë djegëse” 
e kundërbalancuar disi nga një efekt zbutës më 
i moderuar i grupit “Ushqime dhe pije alkolike” 
dhe rritja e kontributit pozitiv që dhanë grupet “Transporti” dhe “Hotele, 
kafene, dhe restorante”.

Çmimet e grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”, të cilat kanë 
luhatshmërinë më të theksuar brenda shportës së çmimeve të konsumit, 
regjistruan ulje të normës mujore gjatë muajve janar dhe shkurt, dhe 
rritje në muajin mars. Norma mesatare vjetore e këtij grupi gjatë 
tremujorit të parë ishte -0.1 për qind, duke kontribuar me -0.04 pikë 
përqindje në normën mesatare të inflacionit vjetor. Një vit më parë ky 
kontribut ishte -0.52 pikë përqindjeje. Kontributi pozitiv gjatë marsit, 
reflektoi edhe rritjen e çmimeve të grupit ushqime në Greqi dhe zbutjen 
e mbiçmimit të lekut ndaj euros gjatë muajit mars.
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Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi 
(pp)

Inflacioni 
vjetor’06

Kontributi 
(pp)

Itali5 Inflacioni 
vjetor’06

Greqi6
Inflacioni 
vjetor’06

Janar -0.7 -0.3 -0.4 -0.2 1.1 1.6
Shkurt -1.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.9 2.1
Mars -1.7 -0.7 0.4 0.2

Burimi: INSTAT.

Inflacionit vjetor i grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” është 
luhatur rreth vlerës 3.5 për qind gjatë tre muajve të parë të vitit 2006. 
Inflacioni vjetor prej 3.2 për qind në muajin mars 2006 është norma 
më e ulët e regjistruar që prej muajit tetor 2003. Duke qenë grupi i 
dytë për nga pesha që zë në inflacionin total pas grupit “Ushqime dhe 
pije joalkolike”, rritja në indeksin e tij ka drejtuar normat pozitive të 
inflacionit. Ngadalësimi i normës së rritjes së indeksit të këtij grupi gjatë 
tremujorit të parë, solli rënien në 0.9 pikë përqindjeje të kontributit 
mesatar të tij në normën vjetore të inflacionit. Kontributi mesatar vjetor 
në tremujorin e parë të një viti më parë ka qenë +2.8 pikë përqindje. 
Në rënien mujore të indeksit të këtij grupi ka ndikuar rënia e çmimeve 
të qirasë, rentës së imputuar dhe lëndëve djegëse.

Inflacioni vjetor’05 Kontributi (pp) Inflacioni vjetor’06 Kontributi (pp)
Janar 15.2 3.6 3.6 0.9
Shkurt 9.8 2.4 3.5 0.9
Mars 9.8 2.4 3.2 0.8

Burimi: INSTAT.

Inflacioni vjetor i grupit “Transport” ka qëndruar në nivele të larta gjatë 
tre muajve të parë të vitit 2006, megjithë ndryshimet mujore negative 
të çmimeve të këtij grupi. Rritja vjetore 23 për qind e çmimeve të naftës 
në tregjet ndërkombëtare gjatë tremujorit të parë dhe nënçmimi i lekut 
ndaj dollarit gjatë dy tremujorëve të fundit, kanë ndikuar në rritjen e 
inflacionit vjetor të nëngrupit “Shërbim ndaj mjeteve të transportit”, e 

cila është rritur me 9.6 për qind.

Grupi “Hotele, kafene dhe restorante” ka 
kontribuar me të njëjtën masë sa një vit më parë 
në inflacionin mesatar vjetor, gjatë tremujorit 
të parë të vitit 2006. Inflacioni mujor gjatë tre 
muajve të parë të vitit ka qenë pothuaj 0, me 
përjashtim të muajit mars gjatë të cilit indeksi i 
këtij grupi u rrit me 0.6 për qind, duke reflektuar 
kështu rritjen kryesisht të çmimeve të nëngrupit 
“Kafene dhe restorante”.

Grupet e tjera në përgjithësi nuk e kanë 
ndryshuar krahun e ndikimit në inflacionin total, 
gjatë tremujorit të parë të këtij viti në krahasim 
me një vit më parë. Grupet “Veshje dhe këpucë” 
dhe “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” 

Tabelë 11. Inflacioni i 
grupit “Ushqime dhe pije 

joalkolike” dhe pesha e tij 
në inflacionin total.

Tabelë 12. Inflacioni i grupit 
“Qira, ujë, lëndë djegëse, 
energji” dhe pesha e tij në 

inflacionin total.
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kanë kontribuar me -0.1 dhe -0.07 pikë përqindje, kurse grupet e tjera 
kanë kontribuar pozitivisht.

2.5.2 Ambienti makroekonomik dhe çmimet e konsumit.

Inflacioni i ulët i regjistruar gjatë tremujorit të parë të vitit është përcaktuar 
nga presioni i ulët i ushtruar mbi çmimet e konsumit nga kërkesa agregate 
dhe nga mospërcjellja e presioneve të tepërta inflacioniste nga ana e 
faktorëve të ofertës. Politikat monetare dhe fiskale kanë kontribuar në 
ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, duke transmetuar sinjale neutrale 
në tendencat inflacioniste të kahut të kërkesës.

Faktorët e kërkesës

• Politika monetare dhe treguesit 
monetarë.

Politika monetare e ndjekur gjatë tremujorit 
të parë të vitit 2006, ka ruajtur stabilitetin 
e faktorit monetar në ecurinë e normës së 
inflacionit. Ngadalësimi i ritmeve të rritjes 
së treguesve monetarë dhe ekuilibri i arritur 
në tregjet financiare janë në përputhje me 
dinamikën aktuale të presioneve inflacioniste 
në ekonomi. Ritmi i rritjes së ofertës monetare 
është ngadalësuar gjatë tremujorit të parë të vitit, 
ndërkohë që kursi i këmbimit të lekut paraqitet 
i qëndrueshëm dhe raportet e likuiditetit të 
ofertës monetare janë përmirësuar. Struktura 
kohore e normave të interesit të vërejtura në 
ekonomi, luhatet në intervale minimale dhe të 
qëndrueshme kundrejt standardeve historike, 
duke reflektuar edhe pritshmëritë për norma të 
ulëta inflacioni në periudhën afatmesme.

• Politika fiskale dhe treguesit fiskalë.
Sjellja e kujdesshme e politikës fiskale gjatë 

dy muajve të parë të vitit 2006, ka rezultuar me 
një suficit më të lartë se parashikimi, duke u 
reflektuar në një kërkesë më të ulët të qeverisë 
për para. Shpenzimet e përgjithshme të qeverisë 
gjatë dy muajve të parë të vitit 2006 u realizuan 
në masën 85 për qind të planit. Nga ana tjetër, 
të ardhurat e qeverisë gjatë këtyre dy muajve 
u rritën në masën 104 për qind të planit, duke 
rezultuar në një suficit të ndjeshëm fiskal.

Politika fiskale dhe treguesit fiskalë do të kenë 
një kontribut më të ndjeshëm në inflacion gjatë gjysmës së dytë të vitit, 
kur shpenzimet buxhetore dhe deficiti buxhetor parashikohet të rriten.
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• Tregues të tjerë të kërkesës së brendshme.
Indeksi i shitjeve shënoi një rritje vjetore prej 13.5 për qind gjatë 

tremujorit të katërt të vitit 2005 dhe një rritje 6.4 për qind nga tremujori 
paraardhës. Treguesit e tjerë, si konsumi i karburanteve dhe disa 
nga importet të cilat na japin informacion të kërkesës së brendshme 
të ekonomisë shqiptare për konsum, tregojnë në përgjithësi për një 
gjallërim nga tremujori paraardhës, por gjithsesi paraqiten me ulje 
në terma vjetorë. “Konsumi i energjisë elektrike për popullatën” dhe 
“Importet e autoveturave gjithsej” janë ulur në tremujorin e fundit 
2006, në krahasim me tremujorin e fundit 2005 përkatësisht 14.7 për 
qind dhe 35 për qind.

Faktorët e ofertës

• Kursi i këmbimit dhe inflacioni i importuar.
Kursi i këmbimit të lekut paraqitet i qëndrueshëm në terma nominalë 

efektivë, por gjithsesi me një mbiçmim vjetor me 1.0 për qind. Kursi 
mesatar i këmbimit të lekut ndaj euros shënoi një mbiçmim vjetor 
prej 2.9 për qind, gjatë tremujorit të parë të vitit 2006. Megjithatë, 
tendenca mbiçmuese e lekut ndaj euros ka ardhur në rënie krahasuar 
me tremujorin paraardhës dhe me të njëjtin tremujor një vit më parë 
(mbiçmimi i lekut për këto periudha ka qenë përkatësisht 3 për qind dhe 
4.4 për qind). Kjo dinamikë ka përcjellë më lehtë rritjen e inflacionit të 
grupit ushqime në Greqi, gjatë dy muajve të fundit të tremujorit të parë 
2006 në inflacionin e grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”.

Nënçmimi i lekut ndaj dollarit, i nisur që nga tremujori i katërt 2005, 
ka ardhur duke u zbutur në tre muajt e parë të vitit 2006 krahasuar 
me tremujorin paraardhës, por në terma vjetorë nënçmimi i lekut është 
pothuaj në të njëjtat nivele (5.7 për qind). Në terma tremujorë, kursi i 
këmbimit të lekut ndaj dollarit është vlerësuar gjatë tremujorit të parë 
me 1 për qind, duke ndikuar dhe në reflektimin e pakët të rritjes së 
çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë tremujorit të parë, në 
çmimet e naftës në tregun e vendit tonë.

Nëntor Dhjetor Janar Shkurt Mars
Greqi7 3.5 3.4 3.2 3.2 3.3
Itali8 2.2 2 2.2 2.1
Lek/Euro -3.7 -3.2 -2.5 -3.3 -2.9
Lek/Usd 5.9 9.5 5.4 5.4 6.4

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

• Indeksi i çmimeve të prodhimit
Indeksi i çmimeve të prodhimit ka ardhur në rënie gjatë tremujorit të 

katërt të vitit 2005, duke shënuar një rritje prej 0.4 për qind në krahasim 
me tremujorin paraardhës dhe një ndryshim vjetor +1.9 për qind. 
Ndryshimi vjetor përbën normën më të ulët rritëse të këtij treguesi që nga 
tremujori i fundit i vitit 2001, duke mos përbërë shqetësim për presione 
inflacioniste, si rezultat i rritjes së kostove të prodhimit.

Tabelë 13. Inflacioni vjetor 
i vendeve partnere dhe 
ndryshimet në kursin e 

këmbimit (në përqindje) për 
vitin 2005.
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• Çmimi i naftës.
Ecuria e çmimeve të naftës në tregjet 

ndërkombëtare, në tre muajt e parë të vitit 2006, 
dëshmon për një presion të jashtëm në rritje. 
Rritja vjetore e çmimeve të karburantit në tregjet 
ndërkombëtare, gjatë tremujorit të parë është 
23 për qind. Pesha e vogël që zë ky produkt 
(nëngrupi ku përfshihet çmimi i naftës ka një 
peshë prej 1.6 për qind në shportën e indeksit 
të konsumatorit) bën që efekti direkt në inflacion 
të jetë i kufizuar. Megjithatë, shqetësim mbeten 
efektet e raundit të dytë, të cilat mund të ndikojnë 
në inflacion në formën e rritjes së kostove.

• Papunësia dhe pagat.
I parë në këndvështrimin e presioneve të 

mundshme mbi inflacionin, tregu i punës 
paraqitet zbutës gjatë tremujorit të katërt të vitit 
2005. Rritja me 9.26 për qind e pagës minimale 
u shoqërua me një rritje 7.9 për qind të pagës 
mesatare shtetërore. Megjithatë, kjo rritje mbetet 
në linjë me rritjen e pagave gjatë së njëjtës 
periudhë të vitit të kaluar. Treguesit e punësimit 
gjatë tremujorit të katërt 2005 kanë shfaqur të 
njëjtën ecuri si dhe në tremujorin e parë të vitit 
të shkuar; norma e papunësisë është ulur me 
0.2 pikë përqindje në krahasim me tremujorin 
paraardhës, gjë që nuk është shoqëruar me të 
njëjtin ritëm rritjeje të numrit të personave të 
punësuar. Këto lëvizje kanë rezultuar në një ulje 
të forcës së aftë për punë për ekonominë në total 
me 0.2 për qind ose 2 mijë vetë.

Ecuria e inflacionit gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2006 paraqitet pozitive, duke u favorizuar 
nga ecuria e kontrolluar e faktorëve të kërkesës dhe impakti i moderuar i 
faktorëve të ofertës. Perspektiva e inflacionit mbetet përgjithësisht pozitive 
edhe për periudhën e mbetur të vitit 2006. Megjithatë, rritja e vazhdueshme 
e çmimeve të naftës dhe rreziqe të tjera nga kahu i ofertës, mbeten faktorë 
me një ndikim të mundshëm negativ në ecurinë e çmimeve të konsumit.

3. ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJET FINANCIARE

3.1 POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka synuar ruajtjen e 
kushteve monetare në ekonomi të pandryshuara. Qëndrimi neutral i 
politikës monetare është kushtëzuar nga ndikimi i ekuilibruar faktorëve 
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që pritet të influencojnë dinamikën e presioneve 
inflacioniste në periudhën afatmesme. Normat 
aktualisht të ulëta të inflacionit, shprehin 
mungesën e presioneve inflacioniste në kahun 
e kërkesës. Rritja e kredisë për ekonominë është 
shoqëruar me tendenca rritjeje të deficitit të 
llogarisë korente në tremujorët e fundit, kundrejt 
një ndikimi të kufizuar në inflacion. Nga ana 
tjetër, rritja e interesave të monedhave të huaja 
ka sjellë ngushtimin e normave të interesit ndaj 
monedhës vendase, duke rritur vëmendjen 
e Bankës së Shqipërisë ndaj implikimeve të 
mundshme të këtij faktori mbi inflacionin.

Në këto kushte, politika monetare e Bankës së 
Shqipërisë është përqëndruar në administrimin 
e likuiditetit të sistemit, me qëllim ruajtjen e 
stabilitetit të treguesve të tregut monetar. Kthimi 

i parasë cash në sistem pas rritjes sezonale të saj në fund të vitit të 
kaluar, ka rezultuar me ritme më të shpejta se parashikimet. Gjithashtu, 
bilanci fiskal pozitiv i sektorit publik në muajt e parë të vitit ka kushtëzuar 
huamarrje të ulët të qeverisë nga sistemi bankar. Të dy këta faktorë 
kanë krijuar kushte për rritjen e shpejtë të likuiditetit të sistemit gjatë 
tremujorit të parë.

Teprica e likuiditetit të sistemit bankar ka shfaqur tendencë rritjeje 
drejt nivelit 9.5 miliardë lekë në fund të tremujorit të parë, ndërsa 
mesatarja tremujore rezulton rreth 5.8 miliardë lekë. Prania e Bankës së 
Shqipërisë në tregjet e parasë ka synuar tërheqjen e likuiditetit të sistemit 
nëpërmjet përdorimit të instrumenteve afatgjata dhe afatshkurtra të 
politikës monetare. Instrumenti kryesor ka qenë marrëveshja e anasjelltë 
e riblerjes me maturim njëjavor me çmim fiks dhe shumë të pakufizuar. 
Njëkohësisht, që prej muajit shkurt, Banka e Shqipërisë ka tërhequr 
likuiditet me anë të repove me maturim tremujor, ndërsa likuiditeti i 
investuar nga bankat në repo me afat maturimi njëmujor ka qenë në 
nivele minimale. Tërheqja e likuiditetit me anë të repove tremujore dhe 
njëmujore, ka synuar zbutjen e presioneve rënëse të normave të interesit 
në tregjet e parasë. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka tërhequr tepricat 
ditore të likuiditetit nëpërmjet përdorimit të depozitës njëditore.

Paralelisht, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun 
valutor në përputhje me strategjinë e saj për përmbushjen e objektivave 
sasiorë. Ndërhyrjet në tregun valutor kanë rezultuar në injektimin e rreth 
0.8 miliardë lekëve para në qarkullim. Njëkohësisht, prania e Bankës 
së Shqipërisë në këtë treg ka përmirësuar pozicionin e rezervës valutore 
për tremujorin e parë, duke kontribuar në rritjen e nivelit të rezervës 
në rreth 100 milionë usd mbi objektiv. Në kushtet e kontraktimit të 
bazës monetare, është mundësuar respektimi i objektivit të mjeteve të 
brendshme neto, ndërsa mungesa e nevojës për financim të deficitit 
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fiskal ka lënë të pandryshuar nivelin e kredisë së brendshme neto për 
qeverinë.

Shtator ‘05 Dhjetor ‘05 Janar ‘06 Shkurt ‘06 Mars ‘06* Qersh. ‘06
Rezervat Ndërkombëtare Neto (milionë dollarë)
Objektivi 1,1195 1,184 1,162 1,139 1,117 1,112
Aktuale 1,1195 1,184 1,201 1,197 1,222 --
Diferenca - - 39 58 105 --
Mjetet e Brendshme Neto (miliardë lekë)
Objektivi 82 82 83 84 85 90.0
Aktuale 82 77 68 66 61 --
Diferenca - - 5 - 15 - 18 - 24 --
Kredia e Brendshme Neto për Qeverinë (miliardë lekë)
Objektivi -- 306.7 309.1 311.4 313.7 318.7
Aktuale -- 306.7 307.1 306.6 -- --
Diferenca -- - - 2.0 - 4.8 -- --

* Të dhëna operative.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.2 OFERTA MONETARE DHE AGREGATËT 
MONETARË

Trendi i përgjithshëm i agregatëve monetarë 
ka shprehur ngadalësimin sezonal që 
karakterizon ofertën monetare dhe përbërësit e 
saj në fillim të vitit. Megjithatë, në ndryshim nga 
vitet e mëparshme, tendenca rënëse e ritmeve të 
rritjeve vjetore ka qenë relativisht më e theksuar, 
si rezultat i shpërndarjes jolineare të kërkesës 
për financimin e deficitit fiskal. Ndërsa, faktorët 
e kërkesës së ekonomisë për mjete monetare 
dhe pozicioni i jashtëm i sistemit bankar 
manifestojnë ritme të qëndrueshme rritjeje. 
Në këto kushte, ritmi i rritjes vjetore të ofertës 
monetare ka reflektuar trendin e kërkesës së 
qeverisë për mjete monetare dhe madhësinë 
e ritmit të mjeteve valutore dhe të kërkesës së 
ekonomisë. Ritmi i rritjes vjetore të ofertës monetare është ngadalësuar 
në 11.6 për qind në muajin shkurt, kundrejt 14.0 për qind në fund 
të vitit 2005. Ndërsa në vlerë absolute, gjatë periudhës janar-shkurt, 
agregati M3 është rritur vetëm me 2.2 miliardë lekë. Ritmi i ulët i rritjes 
mujore të ofertës monetare është kryesisht rezultat i efekteve me kah të 
kundërt të faktorëve të kërkesës.

Struktura valutore dhe ajo kohore e ofertës monetare kanë ruajtur 
trendin historik të vërejtur në vitet e fundit. Përbërësi valutor i ofertës 
monetare ka vazhduar të rritet me ritëm më të shpejtë në raport me 
përbërësin në lekë të ofertës monetare. Niveli i depozitave në valutë në 
muajin shkurt rezulton 157.8 miliardë lekë. Rritja vjetore e këtij treguesi 
rezulton 25.7 për qind. Raporti i depozitave në valutë ndaj M3 në 

Tabelë 14. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë9.
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muajin shkurt u rrit në 27.2 për qind nga 24.1 
për qind, në muajin shkurt të një viti më parë. 

Burimi kryesor i rritjes së depozitave në 
valutë janë prurjet valutore nga jashtë, ndërsa 
burimet financiare të krijuara në monedhën 
vendase nga kërkesa e qeverisë dhe e 
ekonomisë, vazhdojnë të investohen në formën 
e depozitave në lekë. Gjithashtu, një burim 
shtesë të krijimit të depozitave në valutë përbën 
qarkullimi i aseteve valutore të sistemit bankar 
në ekonominë shqiptare, nëpërmjet financimit 
që i bëhet sektorit privat të ekonomisë. Ritmet 
e larta të kreditimit në valutë të ekonomisë nga 
sektori bankar shtojnë, krahas prurjeve valutore, 
ofertën valutore në treg dhe çojnë në investimin 
e tepricave valutore në sistemin bankar.

Struktura kohore e depozitave në valutë ka 
reaguar ndaj ndryshimeve të normave të interesit 
të monedhave të huaja. Raporti i depozitave 
me afat në valutë ndaj depozitave pa afat në 
valutë në muajin shkurt arriti në 212 për qind, 
kundrejt 170 për qind në muajin shkurt të një 
viti më parë. Ecuria e tij ka ecur kryesisht në 
linjë me shtrëngimin e politikës monetare të Fed 
nëpërmjet rritjes së normës bazë të interesit të 
monedhës usd10. Në muajin qershor të vitit 2004, 
kur filloi rritja e normës së interesit  të monedhës 
usd, raporti i depozitave me afat në valutë ndaj 
depozitave pa afat në valutë ishte 142 për qind 
ose rreth 70 pikë përqindje më i ulët se raporti 
aktual.

Tendenca e zhvendosjes së strukturës kohore 
të ofertës monetare në lekë drejt mjeteve më pak 
likuide ka vazhduar gjatë tremujorit të parë të 
vitit, pas një rritjeje sezonale në muajin dhjetor. 
Raporti i parasë jashtë bankave ndaj M2 në 
muajin shkurt rezultoi 32.9 për qind ose 0.5 
pikë përqindje më pak se në të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Kjo ecuri është në përputhje 
me tendencën historike të viteve të fundit dhe 
ndikon pozitivisht në perspektivën e normës së 
inflacionit në ekonomi. Në raport ndaj agregatit 
M3, paraja jashtë bankave në muajin shkurt 
rezulton 24.0 për qind, kundrejt 25.4 për qind 
në muajin shkurt të një viti më parë. Zhvendosja 
e strukturës kohore të M2 drejt depozitave, i ka 
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lejuar politikës monetare uljen e normave reale të interesit në ekonomi në 
sajë të normave më të ulëta të normës së inflacionit. Ruajtja e ekuilibrave 
makroekonomikë në kushtet e normave më të ulëta të normës reale të 
interesit, përbën një zhvillim pozitiv për ekonominë. Zhvendosja e strukturës 
kohore drejt mjeteve më pak likuide redukton presionet inflacioniste. Në 
këtë mënyrë, ruajtja e trendit rënës të këtij raporti mundëson rritjen e 
ekonomisë pa cënuar objektivin e inflacionit.

Shkurt Ndryshimi 2-mujor Ndryshimi vjetor
2005 Absolut Përqindje Absolut Përqindje

Para jashtë bankave 139.1 -10.6 -7.1 7.1 5.4
Depozita totale 441.1 12.8 3.0 53.2 13.7
- në lekë 283.4 6.9 2.5 20.9 7.9
- në valutë 157.8 5.9 3.9 32.3 25.7
Depozita pa afat 130.7 1.2 0.9 44.9 52.4
- në lekë 80.0 2.0 2.6 40.6 103.1
- në valutë 50.6 -0.8 -1.6 4.3 9.2
Depozita me afat 310.4 11.5 3.9 8.3 2.7
- në lekë 203.3 4.9 2.4 -19.8 -8.9
- në valutë 107.1 6.7 6.7 28.0 35.4
M1 219.2 -8.5 -3.7 47.7 27.8
M2 422.5 -3.7 -0.9 27.9 7.1
M3 580.2 2.2 0.4 60.2 11.6
Baza monetare 188.9 -9.3 -4.7 14.5 8.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.3 KËRKESA PËR MJETE MONETARE

Ecuria e treguesve monetarë për periudhën janar – shkurt, ka ruajtur 
të njëjtat karakteristika sikurse edhe në vitin 2005. Kreditimi i ekonomisë 
përbën nxitësin kryesor të ekspansionit monetar, ndërkohë që kërkesa e 
ulët e qeverisë për para ka frenuar rritjen e agregatit M3. 

2002 2003 2004 T1
 ‘05

T2
 ‘05

T3  
‘05

T4
 ’05

Shkurt 
‘06

Oferta e parasë (në 
miliardë lekë) 416.7 448.4 507.2 521.6 541.8 566.2 578.0 580.2

Mjetet valutore neto 
(në % ndaj M3) 38.9 35.7 36.9 37.5 36.4 37.5 36.1 37.1

Kredi e brendshme 
(në % ndaj M3) 70.8 71.5 68.9 68.7 69.9 69.1 70.0 70.4

- Kredi për qeverinë 
(në % ndaj M3) 61.5 60.2 55.1 53.4 52.2 50.3 48.9 48.1

- Kredi për ekonominë 
(në % ndaj M3) 9.3 11.3 13.8 15.3 17.7 18.7 21.1 22.2

Kredi për ekonominë (% 
ndaj totalit të aktiveve) 11.5 13.7 16.9 17.9 20.8 22.2 25.1 25.6

Kredi për ekonominë 
(në % ndaj PBB) 5.7 6.8 8.4 9.5 11.5 12.7 14.6 15.2

Depozita gjithsej 
(në % ndaj PBB) 42.2 43.4 44.1 46.9 48.5 50.7 51.2 52.0

Raporti kredi/
depozita (në %) 13.5 15.7 19.0 20.3 23.6 25.0 28.5 29.2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në terma vjetorë kontributi i qeverisë në fund të shkurtit 2006 paraqitet 
negativ, ndërkohë që kontributi i kërkesës së ekonomisë në rritjen e 

Tabelë 15. Treguesit 
monetarë për periudhën 
janar-shkurt (në miliardë 
lekë).

Tabelë 16. Ecuria e disa 
treguesve kryesorë.
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kërkesës për para ka arritur vlera maksimale, 
në 88 për qind. Rritja e mjeteve valutore të 
sistemit, si një burim i rritjes së parasë paraqet 
një kontribut të qëndrueshëm me atë të fundvitit 
2005. 

3.3.1 Kredia për ekonominë

Ecuria e kredisë në periudhën janar - shkurt 
të vitit 2006 ka ruajtur tendencën rritëse të 
dëshmuar gjatë vitit 2005. Teprica e kredisë 
është rritur me 7 miliardë lekë ose me një normë 
vjetore mesatarisht 71.4 për qind nga 74.3 për 
qind në fundin e vitit 2005. Ndërkohë, në terma 
realë kredia shënoi për dy muajt e parë një rritje 
mesatare prej 69 për qind. Gjatë kësaj periudhe 
janë akorduar gjithsej 18 miliardë lekë kredi e 
re ose 31 për qind më e lartë se kredia e dhënë 
për të njëjtën periudhë një vit më parë. Në fund 
të muajit shkurt 2006, kredia për ekonominë 
përbënte 22.2 për qind të M3 dhe 15.2 për 
qind të PBB-së së parashikuar për vitin 2006. 

Nga ana tjetër, rritje të mëtejshme kanë 
pasqyruar edhe treguesit e ndërmjetësit bankar. 
Raporti i kredisë ndaj aktiveve totale të sistemit 
bankar arriti në 25.6 për qind, ndërsa ndaj 
totalit të depozitave në 29.2 për qind. 

Krahasuar me një vit më parë bie në sy 
interesimi në rritje i bankave për kreditimin në 
lek. Kredia në lekë gjatë muajve janar dhe shkurt 
është mesatarisht 121 për qind më e lartë sesa 
një vit më parë. Rritja e kreditimit në lek duket 
të jetë ndikuar njësoj si nga rritja e kredisë për 
individët ashtu edhe për bizneset. 

Megjithë, zhvillimet pozitive në segmentin e 
kredisë në lek, portofoli i bankave dominohet 
nga kredia në valutë. Për periudhën janar- 
shkurt kredia në valutë shënoi një normë vjetore 
rritjeje mesatare prej 59 për qind.

Raporti i kredisë afatshkurtër ndaj totalit të 
kredisë ka ruajtur një tendencë zbritëse, në 
dy muajt e parë të vitit 2006. Ndryshimet në 
strukturën kohore të kredisë së re (në 44.2 për 
qind të totalit të kredisë nga 53.2 për qind një 
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vit më parë) tregojnë për një angazhim në rënie të bankave në kredi 
afatshkurtra. Nga ana tjetër, vihet re që kredia me afat maturimi mbi 5 
vjet vazhdon trendin e saj rritës duke dëshmuar në fund të muajit shkurt, 
një rritje të konsiderueshme në 38 për qind të portofolit të kredisë.  

2005 2006
2002 2003 T-1 T-2 T3 Dhjetor Janar Shkurt

Teprica e kredisë
(në mld lekë) 50.7 69.3 79.0 95.9 106.0 121.9 124.8 128.5

Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 34.1 33.7 31.6 32.8 32.5 31.9
Kredi afatmesme 33.3 36.0 34.5 33.1 31.2 30.3 30.0 30.3
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 31.4 33.1 36.9 37.0 37.5 37.8
Kredi për individët 24.5 30.6 31.0 30.8 31.4 31.6 31.5 31.7
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 69.0 69.2 68.6 68.4 68.5 68.3
Lekë 19.6 19.5 20.1 22.9 23.7 25.5 25.4 25.7
Valutë 80.4 80.5 79.9 77.1 76.3 74.5 74.6 74.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kreditimi i degëve të ekonomisë kryesisht ka 
ruajtur të njëjtën shpërndarje si dhe në fund të 
vitit 2005. Sektori i tregtisë mbetet dega më e 
kredituar me 18.7 për qind të portofolit të kredisë 
edhe pse ka shfaqur një rënie të moderuar 
krahasuar me fundin e vitit 2005. Po kështu, 
një rënie të lehtë ka shënuar dhe portofoli për 
bujqësinë dhe pasuri të paluajtshme. 

Ndërkohë, kredia për sektorët prodhues të 
ekonomisë ka pasqyruar rritjen më të ndjeshme, 
duke arritur në 14.3 për qind. Kredia për sektorin 
e ndërtimit ka mbetur në të njëjtat nivele me 
fundin e vitit 2005, në 13 për qind të portofolit 
të kredisë. 

2002 2003 2004 T1 
‘05

T2 
‘05

T3 
‘05

T-4 
‘05

Shkurt 
‘06

Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.8 1 1.5 1.5 1.5 2.4 2.7 2.3
Industria përpunuese 17 17 17.1 16.7 15.6 13.9 13.8 14.3
Ndërtimi 8.6 10 9.8 11.2 11.2 12.8 13.0 12.9
Tregtia, riparimi i automobilave 
dhe artikujve shtëpiakë 40.0 34 23.3 20.6 19.1 20.0 18.9 18.7

Hotele dhe restorante 6.0 6 8.3 5.2 4.7 4.4 4.2 4.2
Pasuritë e patundshme 9.1 13 9.8 14.7 13.5 13.9 14.2 13.9
Të tjera 18.1 19 30.2 30.1 34.3 32.6 33.2 33.7
Totali 100 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë

3.3.2 Mjetet valutore neto

Niveli i mjeteve valutore neto të sistemit bankar ka njohur rritje 
përgjatë dy muajve të parë të vitit. Rritja e këtyre mjeteve për këtë 

Tabelë 17. Tregues të 
tepricës së kredisë në 
përqindje ndaj totalit (në 
përqindje).

Tabelë 18. Teprica e kredisë 
sipas degëve të ekonomisë 
(në përqindje). 
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periudhë llogaritet 74.4 milionë usd, e ndikuar 
pozitivisht nga mjetet valutore neto të Bankës së 
Shqipërisë dhe të bankave tregtare, përkatësisht 
me 25.1 milionë usd dhe 49.3 milionë usd. 
Hyrjet valutore si rezultat i disbursimeve nga 
institucionet e huaja, të shoqëruara me efektin 
e mbiçmimit të euros kundrejt dollarit kanë 
ndikuar në rritjen e rezervës valutore të Bankës së 
Shqipërisë.  Mjetet valutore të bankave tregtare 
janë ndikuar nga ritmet më të larta të rritjes së 
depozitave në valutë se ritmet e rritjes së kredisë 
në valutë. Gjithashtu, gjatë dy muajve të parë të 
vitit është vënë re dhe ulje e detyrimeve valutore 
të bankave tregtare, kryesisht në zërin depozita 
pa afat të jorezidentëve, duke ndikuar në rritjen 
e mjeteve valutore neto të këtyre bankave.

3.3.3 Kërkesa e qeverisë për mjete monetare

Qeveria ka prezantuar një bilanc fiskal pozitiv 
për dy muajt e parë të vitit. Suficiti buxhetor ka 
ardhur në rritje nga njëri muaj në tjetrin, duke 
shënuar nivelin 3.7 miliardë lekë në muajin 
shkurt. Kjo sjellje e qeverisë ka ndikuar në një 
kërkesë të ulët për financim të brendshëm. 
Huamarrja e brendshme bruto në muajin shkurt 
arriti në nivelin 5.7 miliardë lekë, duke shënuar 
një rritje të lehtë krahasuar me një muaj më 
parë. Kjo huamarrje është mbuluar nga emetimi 
i obligacioneve qeveritare dy dhe trevjeçare, si 
dhe nga emetimi i bonove të thesarit. Niveli 
i obligacioneve dy dhe trevjeçare për këtë 
periudhë u rrit përkatësisht me 3.5 miliardë lekë 
dhe 1.9 miliardë lekë, ndërsa niveli i bonove të 
thesarit të blera në tregun primar arriti në 0.3 
miliardë lekë. Rritja e portofolit të individëve, 
të Bankës së Shqipërisë dhe të institucioneve 
me përkatësisht 2.4, 1.7 dhe 0.6 miliardë lekë 
ka kompensuar uljen e portofolit të bankave 
tregtare me 4.7 miliardë lekë. 

Në llogaritë e qeverisë për muajin shkurt 
vihet re se qeveria ka dhënë likuiditet për 
bankat tregtare në formën e repos së anasjelltë, 
në masën 1.8 miliardë lekë dhe ka kaluar një 
shumë prej 1.7 miliardë lekësh si kapitalizim i 
Bankës Kombëtare Tregtare. Gjithashtu, qeveria 
kishte një depozitë prej 5.9 miliardë lekësh në 
fund të muajit shkurt. Financimi i brendshëm për 
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vitin 2006 është parashikuar të jetë në nivelin 
26.8 miliardë lekë. Niveli i ulët i financimit 
të brendshëm në fillim të vitit nënkupton 
përqëndrimin e tij në pjesën e dytë të vitit, duke 
zhvendosur për këtë periudhë dhe kërkesën për 
mjete monetare nga ana e qeverisë.

3.4 TREGU I PARASË, NORMAT E INTERESIT 
DHE KURSI I KËMBIMIT

Tregu i parasë ka operuar në kushtet e rritjes 
së tepricës së likuiditetit në sistemin bankar, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2006. Ndryshe nga 
një tremujor më parë, kur sistemi bankar tregoi 
raste të mungesës së likuiditetit, ky tregues është 
rritur si pasojë e kthimit të depozitave në sistem 
dhe uljes së kërkesës së qeverisë për financim nga sistemi bankar, një 
prirje normale për këtë periudhë të vitit. Rritja e likuiditetit ka ushtruar 
presion për rënien e vazhdueshme të normave të interesit në lekë, që 
tentuan të korrigjojnë rritjen që pësuan në mes të vitit të kaluar.

Ankandet e repove kanë qenë mjetet kryesore për investimin e tepricës 
së likuiditetit. Krahas ankandeve të rregullta njëjavore të repove me 
çmim të përcaktuar (5.00 për qind), Banka e Shqipërisë ka ofruar dhe 
ankande me maturitet njëmujor dhe tremujor të repove me shumë 
çmime. Norma e interesit për to ka rezultuar përkatësisht 5.24 për qind 
dhe 5.28 për qind. 

Aktiviteti huadhënës në tregun ndërbankar ka treguar rritje të 
ndjeshme krahasuar me vitin e kaluar. Niveli mesatar ditor i huadhënies, 
në tremujorin e parë të vitit 2006 është rritur në 1.85 miliardë lekë, nga 
1.54 miliardë lekë në tremujorin e kaluar dhe 
0.98 miliardë lekë një vit më parë. Ndryshe nga 
viti i kaluar, pjesa më e madhe e huadhënies 
përbëhet nga huadhënia me afat 7-ditor, vëllimi 
mesatar ditor i të cilës arriti në 1.02 miliardë 
lekë nga 0.36 miliardë lekë në tremujorin e 
parë 2005.

Tregu ndërbankar, si tregu që reflekton 
më shpejt sinjalet e politikës monetare, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2006 ka vijuar të 
luhatet pranë normës bazë të interesit, në varësi 
të ndryshimit të raporteve kërkesë/ofertë në këtë 
treg. 

Normat e interesit janë rritur përkohësisht në 
periudhat e llogaritjes së rezervës së detyruar, si 
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rezultat i rritjes së kërkesës për huamarrje në treg ndërbankar në këtë 
kohë. Sidoqoftë, kufiri i ri simetrik i interesave të lehtësive mbështetëse e 
ka ngushtuar diferencën midis interesave të huamarrjeve njëditore dhe 
shtatëditore. Gjatë tremujorit të parë 2006, interesat e huamarrjeve 
njëditore në treg ndërbankar janë luhatur rreth nivelit 4.5 për qind 
ndërsa ato për huamarrjet shtatëditore, rreth nivelit 5.4 për qind. Në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, interesi mesatar i 
huamarrjes njëditore është rritur dukshëm (nga 2.8 për qind në 4.5 për 
qind), kryesisht, për shkak të ndryshimit të korridorit të interesave.

Në tregun primar, likuiditeti i ofruar për blerjen e letrave me vlerë 
të qeverisë ka rezultuar në të gjitha rastet më i lartë sesa shuma 
e emetuar (mesatarisht në një raport 1.2:1). Ky faktor, si dhe 
pritshmëritë për inflacionin dhe normat e interesit, kanë ndikuar në 
uljen e mëtejshme të yield-eve. Gjatë tremujorit të parë 2006, yield-i 
i bonove të thesarit, jo vetëm është kthyer në nivelet e mëparshme 
të periudhës parazgjedhore, por madje ka prekur nivelet më të ulëta 
historike. Kështu, yield-i i bonove të thesarit tremujore, i arriti nivelet 
më të ulta historike në muajin shkurt 2006 (4.86 për qind), ndërsa 
yield-et e bonove të thesarit 6 dhe 12-mujore i arritën këto nivele 
në fund të tremujorit të parë 2006 (përkatësisht 5.86 për qind dhe 
6.11 për qind). Në tregun e obligacioneve qeveritare dyvjeçare dhe 
trevjeçare, normat e interesit zbritën në nivelet më të ulta historike, 
përkatësisht në 7.0 për qind dhe 7.5 për qind12. Rënia e yield-eve të 
letrave me vlerë të qeverisë ka ulur koston e borxhit të brendshëm të 
saj.

Në tregun e depozitave në lekë, tendenca e mëparshme rritëse e 
interesave ka nisur kthesën rënëse, e cila është më e dukshme në 
interesat afatgjatë, ndërsa në terma afatshkurtër, bankat kanë qenë 
ende të interesuara për rritjen e depozitave. 

Shtator-05 Dhjetor-05 Ndryshimi 
3-mujor Shkurt-06 Ndryshimi 

2-mujor
Depozita 3-mujore 3.87 4.07 0.20 4.28 0.21
Depozita 6-mujore 4.55 4.77 0.22 4.71 -0.06
Depozita 12-mujore 5.28 5.57 0.29 5.34 -0.23
Depozita 24-mujore 6.62 6.82 0.20 6.37 -0.45

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në kushtet e inflacionit të ulët, interesat realë janë rritur dhe janë 
afruar me ata nominalë. Sipas të dhënave më të fundit të muajit shkurt 
2006, interesat realë të depozitave me afat 12-mujor në lekë, në 
krahasim me një vit më parë, janë rritur nga 3.88 për qind në 3.99 për 
qind. 

Tregu i kredive në lekë, në dy muajt e parë të vitit 2006, është 
karakterizuar nga përafrimi dhe luhatja e normave të interesit brenda 
kufijve relativisht të ngushtë (12.3 – 13.8 për qind), me përjashtim të 

Tabelë 19. Normat e 
interesit dhe ndryshimi i tyre 

në tregun e depozitave në 
lekë (në përqindje)
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kredisë me afat 1-3 vjeçar, e cila luhatet rreth 
nivelit 18.0 për qind. Gjatë dy muajve të parë të 
vitit 2006, normat e interesit të kredive në lekë 
janë rritur në të gjitha afatet, me përjashtim të 
interesave të kredive me afat nga 1 në 3 vjet, të 
cilat u ulën  me 0.04 pikë përqindjeje.

Me gjithë rritjen e interesave të kredive në lekë, 
në një nivel mesatar prej 0.9 për qind, vërejmë se 
nuk kanë munguar dhe rastet e uljes së tyre, nga 
banka të veçanta, në të gjitha llojet e kredive. 
Luhatjet e normave të interesit janë ndikuar 
nga faktorë si, ndryshimi i peshës së bankave 
në kredidhënie dhe ndryshimi i politikave të 
bankave në drejtim të kredidhënies. Në dy muajt 
e parë të vitit 2006, në tregun e depozitave në 
dollarë, ka patur rritje vetëm në interesat 1, 3 
dhe 6-mujorë, ndonëse politika monetare e Rezervës Federale ka qenë 
shtrënguese dhe interesat libor kanë vazhduar të rriten.

Shtator-05 Dhjetor-05 Ndryshimi
3  mujor Shkurt-06* Ndryshimi

2 mujor
Usd
Depozita 3-mujore 2.32 2.81 0.49 2.87 0.06
Depozita 6-mujore 2.55 2.99 0.44 3.06 0.07
Depozita 12-mujore 3.02 3.56 0.54 3.35 -0.21
Depozita 24-mujore 3.18 4.15 0.97 3.93 -0.22
Euro
Depozita 3-mujore 1.79 2.01 0.22 2.19 0.18
Depozita 6-mujore 1.91 2.20 0.29 2.30 0.10
Depozita 12-mujore 2.09 2.49 0.40 2.66 0.17
Depozita 24-mujore 3.53 3.27 -0.26 2.84 -0.43

*Të dhënat më të fundit i përkasin muajit shkurt 2006.
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.

Pas një tendence të fortë dhe të vazhdueshme 
rritëse që kishte nisur që në mars 2004, në 
depozitat afatgjata në dollarë po shfaqen ulje të 
normave të interesit. Krahas faktorëve të tjerë, këtu 
ka ndikuar dhe rritja e ndjeshme e depozitave me 
afat dhe ulja e depozitave pa afat në usd.

Ndërkohë, interesat e depozitave me afat në 
euro, kanë vazhduar trendin e tyre rritës në të 
gjitha afatet, me përjashtim të atyre dyvjeçare. 
Këtu ka ndikuar politika monetare shtrënguese 
e Bankës Qendrore Evropiane dhe rritja e 
interesave euribor në tregjet ndërkombëtare, 
ndërkohë që në uljen e interesave dyvjeçarë ka 
ndikuar rritja e ndjeshme e depozitave me afat 
në euro.

Tabelë 20. Normat e 
interesit në tregun e 
depozitave në valutë 
dhe ndryshimi i tyre (në 
përqindje)
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Spread–i i interesave të depozitave lekë-valutë ka vazhduar të 
ngushtohet edhe në dy muajt e parë të vitit 2006. Megjithatë, ende nuk 
janë arritur nivelet e ulëta të muajit qershor 2005, pasi, në dy muajt e 
parë të vitit 2006, ka patur tendenca rënëse si në depozitat në lekë dhe 
në ato në dollarë. 

Në muajin shkurt 2006 spread-i i interesave me afat 12 - mujor lekë 
- usd arriti në 1.99 për qind nga 2.01 për qind në fund të vitit të kaluar; 
ai lekë - euro arriti në 2.68 për qind nga 3.08 për qind.

Tregu i kredive në valutë gjatë dy muajve të parë të vitit 2006, është 
karakterizuar nga një tendencë rritëse, në të gjitha llojet e kredive, me 
përjashtim të interesave të kredive me afat mbi tre vjet në euro, të cilat 
janë ulur. Në ecurinë e interesave të kredive në valutë ka ndikuar rritja e 
interesave libor dhe euribor në tregjet ndërkombëtare, rritja e interesave 

të depozitave në valutë, ndryshimi i strukturës së 
kredidhënies nga njëri muaj në tjetrin, shkalla e 
rrezikut të kredidhënies, politikat që ndjekin bankat 
për kredidhënien në valutë etj.. Sidoqoftë, në 
këtë treg vërejmë përafrim të interesave të kredive 
me afate të ndryshme dhe luhatje të tyre brenda 
kufijve më të ngushtë se më parë (7-9 për qind 
për kreditë në euro dhe 8.5 -10.5 për qind, për 
kreditë në usd), të cilat janë tregues të stabilitetit 
në këtë treg dhe të rritjes së konkurrencës.

Kursi i këmbimit

Leku ka ruajtur një ecuri relativisht të 
qëndrueshme kundrejt dy valutave kryesore, 
përgjatë tremujorit të parë të vitit 2006. Forcimi 
i pozitave të euros kundrejt dollarit në tregun 
ndërkombëtar është pasqyruar dhe në sjelljen e 
lekut gjatë kësaj periudhe. Krahasuar me fundin 
e vitit, leku është mbiçmuar ndaj dollarit me 2.0 
për qind dhe është nënçmuar kundrejt euros me 
0.2 për qind. 

Rritjet e normave të interesit në tregun 
ndërkombëtar kanë ngushtuar më tej diferencën 
ndërmjet normave të interesave në lekë dhe 
interesave në valutë, duke zbehur mbështetjen 
për lekun. Gjithsesi, normat e ulëta të inflacionit 
të vërejtura sidomos gjatë këtij tremujori, kanë 
mbajtur në nivele pozitive normat reale të 
interesit në lekë duke ruajtur kërkesën për lekë. 
Nga ana tjetër, tremujori i parë i vitit paraqet një 
situatë të qetë në aktivitetin e jashtëm tregtar, 
duke mos krijuar presione të forta në tregun 
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valutor. Situata e qëndrueshme në tregun e brendshëm valutor ka bërë 
që këmbimi i lekut në tremujorin e parë të reflektojë më së shumti 
zhvillimet valutore të tregut ndërkombëtar. 

Në terma vjetorë leku ka vazhduar të ruajë tendencën mbiçmuese 
kundrejt valutës euro, tendencë e vënë re që nga mesi i vitit 2003. Leku 
kundrejt dollarit ka vazhduar të jetë i mbiçmuar edhe për muajin mars 
duke ruajtur këtë tendencë të vërejtur që nga muaji tetor i vitit të kaluar. 
Nënçmimi vjetor i lekut kundrejt dollarit llogaritet rreth 6.41 për qind 
për muajin mars, ndërsa mbiçmimi vjetor kundrejt euros rreth 2.94 për 
qind. Në terma nominalë efektivë leku paraqitet i qëndrueshëm por 
gjithësesi me një mbiçmim vjetor me 1.0 për qind. Në fund të muajit 
mars, nivelet e këmbimit të lekut janë 122.95 lek/euro dhe 101.53 
lek/usd.
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SHËNIME

1 Ende nuk ka të dhëna zyrtare për forcën e punës dhe nivelin e 
punësimit në vend, informacion që do të bënte më të plotë analizën 
mbi tregun e punës.

2 Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.
3 Forca e punës është marrë nga të dhënat e fundit të dhjetorit 

2005. 
4 Në vendet e rajonit përfshihen: Kosova, Serbia dhe Mali i Zi , 

Maqedonia, Kroacia, Bosnje-Herzegovina, Bullgaria, Rumania dhe 
Turqia.

5 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it
6 Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar i 

Greqisë; faqja e internetit: http://www.statistics.gr
7 Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar i 

Greqisë; faqja e internetit: http://www.statistics.gr
8 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it
9 Tabela përfshin kuadrin e ri të objektivave sasiorë të përfshirë në 

marrëveshjen e re me FMN, nënshkruar në muajin shkurt 2006. Viti 
2005 përbën bazën e përcaktimit të flukseve të objektivave sasiorë për 
tre vitet që mbulon kjo marrëveshje.

10 FED: Autoriteti monetar i cili ka përgjegjësitë dhe kryen funksionet 
e një banke qendrore në SHBA (Federal Reserve Bank).

11 Norma e ponderuar e interesit të pranimit të depozitave të sistemit 
e skontuar ndaj normës së inflacionit.

12 Në fillim të muajit prill 2006, sipas të dhënave më të fundit.
13 NEER – kursi nominal efektiv i këmbimit i llogaritur kundrejt dy 

monedhave, sipas një peshe të përafërt që zënë në tregtinë me jashtë, 
euro (80 për qind ) dhe usd (20 për qind).


