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1. FjAlA E guvERNAtORIt

Ecuria e ekonomisë shqiptare gjatë viteve të fundit është karakterizuar 
nga ruajtja e ritmeve relativisht të larta të rritjes, brenda një kornize 
të qëndrueshme makroekonomike. Sektori privat i ekonomisë është 
mbështetur nga zgjerimi i ndërmjetësimit financiar dhe nga përmirësimi 
gradual i ambientit strukturor të ekonomisë. Kushtet monetare, duke 
siguruar norma të ulëta interesi, qëndrueshmëri të kursit të këmbimit dhe 
burime financiare për ekonominë, kanë favorizuar rritjen ekonomike. 
Ndërkohë, zhvillimi i sektorit publik është orientuar nga nevoja për 
konsolidim të vazhdueshëm fiskal, duke synuar në të njëjtën kohë 
rritjen e cilësisë së shërbimit. Këto tendenca janë konfirmuar edhe gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2007.

Kërkesa e brendshme ka qenë motori kryesor i nxitjes së rritjes 
ekonomike gjatë fundit të vitit 2006 dhe gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2007. treguesit e aktivitetit prodhues për tremujorin e katërt të 
vitit të kaluar, flasin për një rritje më të lartë sesa ajo e tremujorëve të 
mëparshëm. Zhvillimet konsistente në të gjithë sektorët e ekonomisë 
dhe një sërë statistikash të mirëfillta mbështesin parashikimin e një 
rritjeje reale vjetore prej rreth 5 për qind gjatë vitit 2006. duke filluar 
nga muaji nëntor 2006, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë 
monetare neutrale. Presionet inflacioniste si nga ambienti i brendshëm, 
ashtu edhe ai i jashtëm, janë monitoruar dhe janë mbajtur nën kontroll 
gjatë tremujorit të parë.

Çmimet e konsumit gjatë tremujorit të katërt të vitit 2006 dhe gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2007, kanë qenë relativisht të qëndrueshme. 
Norma vjetore e inflacionit në muajin mars 2007, regjistroi vlerën 2.7 
për qind ndërkohë që tremujori i parë i këtij viti, rezultoi me një normë 
vjetore mesatare 2.8 për qind, duke qenë pranë objektivit të Bankës 
së Shqipërisë. Faktorët kryesorë që kanë ndikuar ecurinë e çmimeve të 
konsumit gjatë kësaj periudhe, kanë qenë ecuria e çmimeve të importit 
dhe në veçanti zhvillimet në tregun ndërkombëtar të naftës, presionet 
nga ana e çmimeve të administruara dhe prirja në drejtim të dobësimit, 
e lekut ndaj euros. 

të dhënat paraprake për tremujorin e parë të këtij viti, sugjerojnë 
se ritmi i rritjes ekonomike mbetet në nivele të larta. Përmirësimi i 
treguesve të punësimit, rritja e eksporteve dhe e importeve dhe rritja 
e theksuar e kredisë, tregojnë se kërkesa e brendshme mbetet e lartë, 
pavarësisht problemeve të shkaktuara nga vështirësitë në prodhimin 
dhe përdorimin e energjisë elektrike. 
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Prodhimi i ndërmarrjeve ekonomike gjatë tremujorit të fundit të vitit 
të kaluar, vlerësohet të ketë qenë i lartë. Norma vjetore e rritjes së 
shitjeve në tremujorin e katërt shënoi 23 për qind, ndërkohë që në nivel 
vjetor shitjet e ekonomisë ishin rreth 16 për qind më të larta se ato të 
vitit 2005. Ecuria e shitjeve sugjeron se sektorët e ndërtimit, të tregtisë 
dhe të industrisë kanë luajtur rolin kryesor në rritjen ekonomike. Shitjet 
në sektorin e ndërtimit, në tremujorin e katërt, ishin rreth 50 për qind 
më të larta se ato të tremujorit të katërt të vitit 2005. megjithatë, rritja 
vjetore e shitjeve të ndërmarrjeve të ndërtimit ishte disi më e ulët se ajo 
e tre viteve të mëparshme. Sektori i tregtisë dhe ai i shërbimeve të tjera, 
vazhdojnë të regjistrojnë norma të konsiderueshme rritjeje të shitjeve, 
gjë që dëshmon për një kërkesë të brendshme të shëndetshme dhe për 
një cilësi në përmirësim. Oferta e kufizuar e energjisë së prodhuar në 
vend gjatë tremujorit të katërt të vitit 2006 dhe tremujorit të parë të 
vitit 2007, u kompensua nga rritja e konsiderueshme e importit gjatë 
kësaj periudhe. Kushtet e pafavorshme klimaterike si edhe kufizimet 
energjitike në rajon u vlerësuan si shkaktarët kryesorë të kësaj situate, 
duke shtuar vështirësitë në administrimin e KESH-it. 

Prirja e treguesve fiskalë gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, ka qenë 
e ndryshme nga ajo e vërejtur në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. 
Ndërkohë që në tremujorin e katërt të vitit 2006 u vërejt një përqendrim 
i ndjeshëm i shpenzimeve, tremujori i parë i këtij viti u mbyll me një 
suficit prej rreth 5 miliardë lekësh. Përsëritja e një skenari të ngjashëm 
me atë të vitit 2006, të reflektuar në përqendrimin e shpenzimeve në 
gjysmën ose tremujorin e fundit të vitit, mund të rezultojë në presione të 
shtuara inflacioniste në periudhën afatshkurtër dhe në atë afatmesme. 

Zhvillimet në sektorin e jashtëm për dy muajt e parë të vitit 2007, flasin 
për një thellim të deficitit korent dhe atij tregtar, ndërkohë që importet 
dhe eksportet e mallrave kanë shënuar një rritje vjetore respektivisht me 
24 dhe 26 për qind. Sinjale pozitive lexohen në strukturën e importeve 
dhe eksporteve, sipas përdorimit të grupmallrave. gjatë dy muajve të 
parë të vitit, është rritur vlera e importeve të materialeve që përdoren si 
lëndë e parë në procesin e prodhimit, ndërkohë që pesha e rieksporteve 
në vëllimin e përgjithshëm të eksporteve, ka shënuar rënie në krahasim 
me vitet e mëparshme. 

Kushtet monetare gjatë tremujorit të parë të vitit, janë karakterizuar 
nga zgjerimi i mëtejshëm i ofertës monetare në ekonomi, në përputhje 
me kërkesën reale të ekonomisë për mjete monetare. Parashikimi 
brenda objektivit dhe vlerësimi i përgjithshëm për ecurinë e pritshme 
të inflacionit nga ana e konsumatorëve, janë reflektuar në ruajtjen e 
normës bazë të interesit, të pandryshuar në 5.5 për qind.

Politika monetare gjatë tremujorit të parë është orientuar në 
administrimin e kushteve të likuiditetit, nëpërmjet operacioneve të saj 
në tregun e hapur. Në muajin janar, niveli relativisht i lartë i likuiditetit 
në tregun ndërbankar ushtroi presione mbi normat e interesave në 
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tregun e depozitave dhe në atë të letrave me vlerë. likuiditeti u rrit 
në sajë të kthimit të parasë jashtë bankave në sistem. Në këto kushte, 
operacionet monetare konsistuan në tërheqjen e rreth 6 miliardë 
lekëve nëpërmjet maturimit të repove të anasjellta me afat një dhe 
tremujor. Këto operacione, kanë synuar ruajtjen e normës së interesit 
ndërbankar të likuiditetit afër normës bazë dhe përcjelljen e sinjaleve të 
politikës monetare në normat me afat më të gjatë maturimi, në tregun 
e depozitave dhe të kredive.

Në përfundim, zhvillimet më të fundit ekonomike dhe monetare 
sugjerojnë se ambienti i përgjithshëm mbetet i favorshëm për rritjen 
ekonomike, gjatë periudhës së ardhme. megjithatë, perspektiva 
ende e paqartë e situatës energjitike, rritja e shpejtë e kreditimit dhe 
ndikimi i tij në kërkesën e brendshme e në deficitin e bilancit tregtar, 
si dhe implikimet për kushtet financiare në vend të ciklit shtrëngues 
të politikës monetare në Eurozonë, mbeten faktorë potencialë rreziku 
për stabilitetin makroekonomik në vend. Si një institucion i angazhuar 
për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar të ekonomisë, 
Banka e Shqipërisë po monitoron me kujdes këta tregues, për të marrë 
në kohë masat e nevojshme parandaluese.

2. EKONOmIA BOtËRORE

Ritmi i zhvillimit të ekonomisë botërore ka vazhduar të jetë i lartë edhe 
gjatë muajve të parë të vitit 2007. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
zhvillimet negative në tregun e banesave kanë ndikuar në ngadalësimin 
e ritmit të rritjes ekonomike, ndërkohë që rënia e çmimit të naftës dhe 
kushtet e favorshme financiare, kanë kufizuar efektet e raundit të dytë 
dhe kanë zbutur presionet inflacioniste. Në Eurozonë, muajt e parë të 
vitit 2007 kanë konfirmuar rritje të qëndrueshme ekonomike, edhe pse 
kjo e fundit mund të mos arrijë në nivelet e regjistruara në vitin 2006. 
Kina dhe India vazhdojnë të spikasin midis ekonomive në zhvillim, me 
norma të larta rritjeje. 

Sipas vlerësimeve, rritja e ekonomisë botërore për vitin 2007 pritet të 
jetë rreth 4.9 për qind ose rreth 0.5 pikë përqindjeje më pak se ajo e 
vitit 2006. Faktorët kryesorë që mund të paraqesin rrezik në zhvillimin 
e ekonomisë botërore, janë të lidhur me situatën në tregun e banesave 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me presione nga ana e ofertës mbi 
normën e inflacionit dhe me zhvillimet e ardhshme në tregun e naftës. 
Një fenomen që mund të paraqesë vështirësi për rritjen ekonomike të 
shumë vendeve, është cënimi i ekuilibrave globalë. deficiti korent i 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të jetë i lartë, ndërkohë që 
vendet eksportuese të naftës dhe shumë vende aziatike kanë suficite të 
konsiderueshme tregtare. Ngadalësimi i rritjes së ekonomisë amerikane 
ka ndikuar në zbutjen e këtyre balancave por, diferencat vazhdojnë të 
mbeten të konsiderueshme. 
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Rritja vjetor e PBB-së, t4 Norma e papunësisë IÇK, shkurt
SHBA  +3.1 4.4 (mars) 2.4 
Eurozonë +3.3 7.3 (shkurt) 1.8 
gjermani +3.7 7.1 (shkurt) 1.9 
Francë +2.5 8.8 (shkurt)  1.2 
Itali +2.8 6.5 (dhjetor)  2.1 
japoni +1.7 (t2-2006) 4.0 (shkurt) - 0.2 

Burimi: Eurostat; Zyra e Kërkimeve Ekonomike; Zyra e Statistikave të Punës; BQE, Raporti i Muajit 
Dhjetor.

ZhvilliMEt EKOnOMiKE në EuROZOnë
Zhvillimet pozitive që u vërejtën në aktivitetin ekonomik të Eurozonës 

gjatë vitit 2006, vlerësohet se do të vazhdojnë edhe në vitin 2007. 
Rritja e normës së taksës së vlerës së shtuar në gjermani, në muajin 
janar, dhe politika shtrënguese fiskale dhe monetare, që po ndiqet në 
të gjithë Eurozonën, pritet të ndikojnë në tkurrjen e normës së rritjes 
me rreth 0.3 pikë përqindjeje. megjithatë, si rezultat i përmirësimeve të 
vazhdueshme të kushteve në tregun të punës, i kushteve të favorshme 
të financimit dhe i rritjes së eficiencës së bizneseve, motori i rritjes së 
ekonomisë së Eurozonës, kërkesa e brendshme, do të mbetet e lartë. 
ulja e çmimit të naftës ka ndikuar në luhatjen e normave të inflacionit 
rreth nivelit të synuar nga Banka Qendrore Evropiane, që prej muajve 
të fundit të vitit 2006. gjatë muajve të fundit, norma e inflacionit bazë 
është rritur duke reflektuar, në një masë të madhe, rritjen e tvSH-së në 
gjermani. Në kushtet kur ekonomia e Eurozonës vlerësohet të jetë pranë 
potencialit dhe në praninë e presioneve inflacioniste, Banka Qendrore 
Evropiane ka filluar shtrëngimin gradual të politikës monetare. Në 
mbledhjen e saj të muajit mars, norma bazë e interesit u rrit me 0.25 
pikë përqindjeje duke arritur nivelin 3.75 për qind. 

Në 1 janar të vitit 2007 Bullgaria dhe Rumania u bënë anëtare 
të Bashkimit Evropian dhe Sllovenia u bë pjesë e Zonës Euro, duke 
adoptuar monedhën e përbashkët. tashmë, Bashkimi Evropian 
përbëhet nga 27 vende anëtare dhe Eurozona nga 13 vende anëtare. 
duke qenë se pesha ekonomike e vendeve të reja është e vogël, në 
krahasim me atë të anëtarëve të vjetër të komunitetit, pritet që tiparet 
statistikore makroekonomike si në Bashkimin Evropian, ashtu edhe në 
Eurozonë, të mos ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme. 

ZhvilliMEt EKOnOMiKE në ShtEtEt E BaShKuaRa të aMERiKëS
Ritmi i rritjes së ekonomisë amerikane është ngadalësuar dukshëm, 

që pas tremujorit të parë të vitit 2006. Rritja ekonomike gjatë vitit të 
kaluar është ndikuar ndjeshëm nga problemet në tregun e banesave 
dhe nga rënia e investimeve të rezidentëve dhe bizneseve. Për muajt 
në vijim, përmirësimi i treguesve të përfitueshmërisë dhe i situatës 
financiare të bizneseve, pritet të ndikojë në rritjen e investimeve private. 
Rënia e investimeve është balancuar nga niveli i lartë i shpenzimeve 
konsumatore dhe i tregtisë, të mbështetura nga ecuria pozitive e tregut 
të punës dhe nga rënia e çmimit të naftës. Rënia e çmimit të naftës, ka 

tabelë �. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 
terma vjetorë (në përqindje).
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ndikuar gjithashtu edhe në uljen e presioneve inflacioniste. megjithatë, 
inflacioni bazë vazhdon të jetë përtej zonës së sigurisë, të përcaktuar nga 
Banka Qendrore (Rezerva Federale). Komiteti i FOmC-së1 ka mbajtur 
të pandryshuar normën bazë të interesit që prej muajit qershor të vitit të 
kaluar. Politika monetare është drejtuar nga shqetësimet për zhvillimet 
e inflacionit dhe nga konsideratat për të ndaluar ngadalësimin e rritjes 
ekonomike. 

EcuRia E çMiMit të naftëS
Çmimi i naftës që pas muajit gusht të vitit 2006, kur arriti nivelet 

më të larta historike të tregtimit, është luhatur rreth nivelit 60 dollarë 
për fuçi. megjithatë, që nga fillimi i muajit shkurt të vitit 2007, ecuria 

e çmimit të naftës po shfaq një tendencë 
rritëse, që është rezultat i ndryshimit të pikës së 
ekuilibrit midis ofertës dhe kërkesës për naftë. 
ulja e temperaturave në hemisferën e veriut në 
muajt e fundit, vlerësimet pozitive për ecurinë e 
ekonomisë botërore dhe ulja e çmimit të naftës 
gjatë pjesës së dytë të vitit 2006, kanë ndikuar 
në rritjen e kërkesës botërore për naftë. Nga 
ana tjetër, prodhimi i naftës është ulur pas 
hyrjes në fuqi të vendimeve për uljen e nivelit 
të prodhimit në vendet anëtare të organizatës 
së OPEC-ut, ndërkohë që prodhimi nga vendet 
joanëtare ka qenë më i ulët se parashikimi. 
Sipas deklaratave të shumë vendeve anëtare të 
OPEC-ut, organizata do të përpiqet që ta mbajë 
çmimin e naftës mbi nivelin 50 dollarë për fuçi 
dhe mundësisht pranë nivelit 60 dollarë.

3. EKONOmIA SHQIPtARE 

3.1 PROdHImI SIPAS SEKtORËvE

tremujori i katërt i vitit 2006 vlerësohet të 
ketë shënuar një rritje të ndjeshme ekonomike, 
të krahasueshme me normat më të larta të rritjes 
vjetore gjatë 4 viteve të fundit. Norma vjetore e 
rritjes së shitjeve në tremujorin e katërt shënoi 
23 për qind, ndërkohë që në nivel vjetor shitjet 
e ekonomisë ishin rreth 16 për qind më të larta 
se ato të vitit 2005. Ecuria e shitjeve sugjeron se 
sektorët e ndërtimit, tregtisë dhe industrisë kanë 
luajtur rolin kryesor në rritjen ekonomike. 

Në bazë të ecurisë së indeksit të shitjeve të 
ndërmarrjeve ekonomike, gjykohet se sektorët 
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Grafik 1. Ecuria e çmimit të një fuçie
naftë të papërpunuar (në usd).
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë, mars 2007.

Grafik 2. Kontributi i sektorëve në rritjen vjetore
të shitjeve të ekonomisë (në pikë përqindjeje). 
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e ekonomisë kanë regjistruar ritme të ndryshme rritjeje vjetore, gjatë 5 
viteve të fundit. Sektori i shërbimeve është karakterizuar nga një normë 
mesatare rritjeje më e lartë se ajo e sektorëve të tjerë, ndërkohë që 
rritja e shitjeve në sektorët e transportit dhe telekomunikacionit ka qenë 
më e moderuar. 

2002 2003 2004 2005 2006 mesatare
Industri 18 14 3 10 17 12
Ndërtim 3 7 24 20 21 15
tregti, hotele, restorante 19 10 10 19 14 14
transport dhe telekomunikacion 4 19 6 11 7 9
Shërbime të tjera 21 10 5 23 33 19
Shitjet për ekonominë 15 12 9 16 16 14

Burimi: inStat dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë, mars 2007.

gjatë gjithë vitit 2006, u evidentua prirje rritëse në ritmet vjetore të 
vëllimit të shitjeve edhe në sektorin e industrisë. Në tremujorin e katërt 
2006, shitjet shënuan një rritje prej rreth 22.8 për qind, krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky përbën edhe ritmin më 
të lartë të shitjeve, të regjistruara në gjashtë vitet e fundit. Shitjet në 
nënsektorin e industrisë nxjerrëse, u dyfishuan në krahasim me një vit 
më parë. Një ecuri e tillë u reflektua edhe në nëndegë të industrisë së 
rëndë, si ajo e rafinimit, e metalurgjisë dhe e përpunimit të metaleve, 
që janë të lidhura drejtpërdrejt me industrinë nxjerrëse. Këto nëndegë, 
shënuan ritme të larta rritjeje krahasuar me një vit më parë. Sektori i 
industrisë përpunuese rezultoi me një rritje të qëndrueshme, me rreth 
28.5 për qind. Kontribut pozitiv në këtë ecuri dhanë edhe ritmet e 
larta rritëse në nëndegët e industrisë së lehtë. Ndërkohë, nënsektori i 
energjisë elektrike, ujit dhe gazit, shënoi vlera shitjeje, pothuaj të njëjta 
si edhe një vit më parë. 

Pesha ndaj 
totalit (në %)

Shitje ‘06/
Shitje ‘05

(në %)

Shitje tR.Iv’06/
tR.III’06

(në %)
Industria gjithsej 100 22.8 1.9
Industria nxjerrëse 9.0 48.5 8.0
Industria përpunuese 70.4 28.5 0.2
Energjia elektrike, ujë, gaz 20.6 0.1 5.6

Burimi: inStat, indeksi i shitjeve, mars 2007.

Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e brendshme ra ndjeshëm, 
në tremujorin e parë të vitit 2007. Krahasuar me tremujorin e parë 
të vitit 2006, prodhimi i energjisë u përgjysmua, duke vënë në 
vështirësi të mëdha furnizimin me energji elektrike të operatorëve të 
ndryshëm në ekonomi. Rënia e theksuar e prodhimit të brendshëm 
të energjisë, u kompensua nga rritja e importit gjatë këtij tremujori. 
Importi u katërfishua, krahasuar me një vit më parë dhe me tremujorin 
paraardhës. Në total, importi i energjisë kaloi prodhimin e brendshëm. 
Kushtet e pafavorshme klimaterike si edhe kufizimet energjitike në 

tabelë 2. Rritja vjetore e 
shitjeve sipas sektorëve (në 
përqindje).

tabelë �. Ecuria e sektorit të 
industrisë për tremujorin e 
katërt 200� (në përqindje).
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rajon, u vlerësuan si shkaktarët kryesorë të kësaj situate, duke shtuar 
vështirësitë në administrimin e KESH-it.

Humbjet vijuan të jenë të larta edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 
2007. Raporti i humbjeve ndaj energjisë së furnizuar, rezultoi rreth 40 
për qind. gjatë këtij tremujori, është regjistruar një rritje e humbjeve 
si rezultat i konsumit të pafaturuar, që përbën një tjetër faktor të 
rëndësishëm në përkeqësimin e situatës financiare të KESH. 

Shitjet në sektorin e ndërtimit, në tremujorin e katërt, ishin rreth 50 
për qind më të larta se ato të tremujorit të katërt të vitit 2005 dhe 
rreth 60 për qind më të larta se ato të një tremujori më parë. Rritja 
vjetore e shitjeve nominale të ndërmarrjeve të ndërtimit ishte rreth 15 
për qind, duke qenë disi më e ulët se ajo e tre viteve të mëparshme. 

Ky tregues, dëshmon se ritmi i rritjes reale të 
sektorit të ndërtimit vazhdon të mbetet në nivele 
të krahasueshme me ato të viteve të mëparshme. 
Konsumi i dukshëm i çimentos gjatë vitit 2006 
ka qenë pothuajse i njëjtë me atë të vitit 2005, 
ndërkohë që gjatë tremujorit të katërt sasia e 
çimentos së përdorur për ndërtim, ka qenë më 
e lartë sesa në tremujorët e katërt të dy viteve 
paraardhëse. Ecuria e treguesve të lejeve të 
ndërtimit, të miratuara për ndërtesa të reja gjatë 
vitit 2006, dëshmon se kërkesa për ndërtime ka 
mbetur në nivele të njëjta me atë të viteve të 
kaluara. 

tregtia me shumicë dhe me pakicë, sipas 
indeksit të shitjeve, ka regjistruar një rritje vjetore 
prej rreth 14 për qind. gjatë 2 viteve të fundit, 
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Burimi: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, prill 2007. 

Grafik 3. Burimet dhe përdorimet e energjisë elektrike,
sipas zërave përbërës në GWH.
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Grafik 4. Rritja vjetore e shitjeve të tregtisë,
të transportit dhe telekomunikacionit (në përqindje).
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ritmet e rritjes vjetore të shitjeve të këtij aktiviteti kanë qenë të qëndrueshme 
dhe janë luhatur midis vlerave 10 dhe 20 për qind. Kontributi i shitjeve 
të tregtisë në normën vjetore të rritjes së shitjeve të përgjithshme të 
ekonomisë, ka qenë rreth 50 për qind për të gjithë periudhën. Shitjet 
e realizuara nga ndërmarrjet e transportit dhe të telekomunikacionit 
përfaqësojnë rreth 10 për qind të vlerës së përgjithshme të shitjeve. 
Ecuria e shitjeve të këtyre sektorëve, gjatë dy tremujorëve të fundit të 
vitit 2006, sugjeron një rimëkëmbje të tyre pas ngadalësimit të vërejtur 
në tremujorin e dytë të vitit. transporti hekurudhor i mallrave dhe ai i 
naftës, kanë regjistruar nivelin më të ulët të aktivitetit, gjatë tremujorit 
të katërt. megjithatë, vëllimi i ngarkim-shkarkimit në portet e vendit 
si edhe transporti hekurudhor dhe automobilistik i pasagjerëve, kanë 
arritur nivelin më të lartë të vitit po në këtë tremujor, duke dhënë sinjale 
pozitive për rritje të kërkesës së brendshme në ekonominë e vendit, 
fenomen ky i njohur në tremujorët e katërt në vite. 

tabelë �.tregues të transportit hekurudhor, detar dhe rrugor . 
Aktiviteti Njësia t4-05 t1-06 t2-06 t3-06 t4-06
transporti hekurudhor i mallrave mijë ton 101 115 129 127 79
transport nafte mijë ton 66 86 86 88 74
vëllimi i ngarkim-shkarkimit mijë ton 1,178 921 1,139 1,201 1,206
transporti i pasagjerëve
--Hekurudhor
--Automobilistik (urban –sektori shtetëror)

mijë pasagjerë 364
5,519

370
5,021

442
5,442

491
4,740

356
6,096

Burimi: inStat, Buletini Statistikor tremujor nr. �, 200�. 

Shitjet e realizuara nga aktivitetet e tjera të shërbimeve, kanë 
vazhduar të regjistrojnë ritme të larta rritjeje edhe në tremujorin e fundit 
të vitit 2006. Shërbimet e ndërmjetësimit financiar dhe ato në fushën 
e pasurive të paluajtshme, të kërkimeve shkencore dhe të aktiviteteve 
të tjera profesionale, kanë gjeneruar rreth 80 për qind të shitjeve të 
përgjithshme të shërbimeve të tjera. 

Informacioni statistikor, mjaft i kufizuar për 
degën e bujqësisë gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2007, vështirëson kryerjen e analizave mbi 
kontributin e saj në ecurinë e ekonomisë. Nga 
vlerësimet më të fundit, rezulton se sipërfaqja 
e mbjellë me bimë bujqësore gjatë tremujorit 
të parë të vitit 2007, ka mbetur pothuaj e 
pandryshuar në krahasim me atë të një viti 
më parë. Rritja e parashikuar e prodhimit të 
bimëve të arave pritet të arrihet nëpërmjet një 
rendimenti më të lartë bujqësor. Në nëndegën 
e blegtorisë, parashikohet që rritja e prodhimit 
deri në fund të vitit 2007, të arrihet si duke 
zgjeruar madhësitë e fermave, ashtu edhe duke 
rritur rendimentin në blegtori. Shkalla e ulët e 
mekanizimit të proceseve bujqësore si edhe niveli 
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Burimi: Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit dhe
Mbrojtjes së Konsumatorit, prill 2007.

*Për vitin 2007, për agroindustrinë është
paraqitur parashikimi i ministrisë përkatëse.

Grafik 5. Ndryshimi vjetor i prodhimit bujqësor
total dhe sipas sektorëve, në përqindje*. 
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i lartë i copëzimit të sipërfaqeve të fermave, vlerësohen nga ekspertët e 
bujqësisë si pengesat kryesore në zhvillimin e degës së bujqësisë. 

 
Nëndega e agroindustrisë, pritet të ketë një ritëm më të ulët rritjeje 

gjatë vitit 2007, krahasuar me atë të një viti më parë. Parashikimet për 
rënie të investimeve në agroindustri gjatë vitit 2007, vlerësohet se do të 
kushtëzojnë më së shumti ecurinë në nëndegën përkatëse.

3.2 SEKtORI FISKAl

gjatë periudhës janar-shkurt 2007, janë shënuar zhvillime pozitive në 
ecurinë e treguesve kryesorë të financave publike. të dhënat e minstrisë 

së Financave, sugjerojnë ritme të kënaqshme 
të vjeljes së të ardhurave dhe të kryerjes së 
shpenzimeve, brenda kufijve të programuar. 
Për pasojë, bilanci fiskal për dy muajt e parë të 
vitit, rezultoi me rreth 4.7 miliardë lekë suficit. 

të ardhurat buxhetore, gjatë dy muajve 
të parë të vitit 2007, dëshmuan për vijimin e 
përpjekjeve aktive të administratës tatimore, 
në drejtim të vjeljes së të ardhurave. Si pasojë, 
niveli i tyre krahasuar me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë rezultoi rreth 8.1 për qind. 
Ndër gjithë kategoritë e të ardhurave, ajo e 
tatimit mbi vlerën e shtuar dhe mbi të ardhurat 
personale regjistruan ritmet më të larta të rritjes 
vjetore, përkatësisht me 23.8 dhe 27.4 për qind. 
Aktiviteti i administratës doganore vlerësohet si 
mjaft efektiv, përsa kohë që janë derdhur në 

buxhetin e shtetit më shumë të ardhura se sa parashikimi për periudhën. 
Rënia e të ardhurave nga pushteti lokal, me rreth 15.8 për qind, mund 
të lidhet me uljen e ritmit të punës së administratës lokale, e cila në 
periudhën referuese mund të jetë angazhuar në procesin zgjedhor. 

Shpenzimet buxhetore janë kryer në masën e 30.7 miliardë lekëve, 
duke përbërë rreth 10 për qind të nivelit total të shpenzimeve të 
programuara për vitin 2007. megjithë këtë fakt, shpenzimet buxhetore 
kanë qenë më të larta se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, duke shënuar 
një ritëm pozitiv rritjeje, prej afër 21.5 për qind. Në arritjen e këtyre 
ritmeve dhanë kontribut si rritja vjetore e kategorisë së shpenzimeve 
korente ashtu edhe ajo e shpenzimeve kapitale. Shpenzimet korente 
ishin rreth 10.8 për qind më të larta se sa një vit më parë, ndërkohë që 
ato kapitale gati u trefishuan. 

Pozitiv është fakti se në mbulimin e shpenzimeve kapitale, gjithnjë 
e më shumë po e luan rolin parësor financimi i brendshëm. Ndonëse 
shpenzimet kapitale kanë pësuar një rritje të kënaqshme gjatë muajve 
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Burimi: Ministria e Financave, mars 2007.

Grafik 6. Treguesit kryesorë fiskalë për periudhën
janar 1998 -shkurt 2007 (në mld lekë). 
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të fundit, është ende shpejt të gjykohet për shpërndarjen e tyre në 
kohë. Kjo për faktin se struktura e kryerjes së tyre në kohë, përcaktohet 
në mënyrë të konsiderueshme nga ritmet e zbatimit të projekteve 
individuale edhe nga përparësitë e vendosura të qeverisë. Banka e 
Shqipërisë, mbështet në mënyrë të vazhdueshme idenë se një strukturë 
më harmonike e kryerjes së shpenzimeve buxhetore që në fillim të 
vitit, do të ulte mundësinë e përqendrimit të tyre në fund të tij. Një 
shpërndarje më e njëtrajtshme e tyre, do të ndihmonte në frenimin e 
presioneve inflacioniste në ekonomi, në periudha afatmesme. 

deficiti fiskal, për periudhën janar – shkurt 2007 ka vazhduar ecurinë 
e viteve të fundit duke qenë më i ulët se niveli i planifikuar. Kështu, për 
këtë periudhë bilanci fiskal ka rezultuar me 4.7 miliardë lekë suficit, 
duke qenë viti i dytë rradhazi në të cilin, rezultati financiar i buxhetit 
perifrazohet me termin “suficit”. vlerësohet se suficiti i krijuar është një 
sinjal pozitiv për reduktimin e mëtejshëm të kostos së borxhit publik. 

3.3 tREgu I PuNËS dHE I PAgAvE 

tremujori i katërt i vitit 2006 regjistroi përmirësim të dukshëm të 
treguesve të punësimit. Nga njëra anë, reforma në sektorin publik, ka 
vazhduar të ulë numrin e të punësuarve, ndërkohë që duket se sektori 
privat jobujqësor ka arritur të tërheqë një pjesë të forcës së lirë të punës. 
Zbatimi i politikës së qeverisë, që synon uljen e taksave për biznesin 
e vogël si edhe forcimi i kontrolleve nga ana e administratës publike, 
kanë nxitur procesin e regjistrimit të të punësuarve, duke i ngushtuar 
hapësirat e veprimit tregut jozyrtar të punës. duke filluar nga gjysma 
e dytë e vitit 2006, numri i të punësuarve është rritur së bashku me 
procesin e regjistrimit të punëkërkuesve pranë zyrave të punësimit. Në 
fund të vitit 2006, numri i të punësuarve u rrit me rreth 4000 vetë 
krahasuar me një tremujor më parë, ndërkohë që një vit më parë kjo 
rritje ishte me 1000 vetë. Forcat e punës gjatë vitit 2006 u rritën me 
më shumë se 1600 vetë, duke kthyer tendencën e viteve të fundit, 
kur ky tregues pësonte rënie të vazhdueshme. Si rezultat i dinamikës 
së mësipërme të treguesve të tregut të punës, norma e papunësisë, 
regjistroi një vlerë relativisht të qëndrueshme, rreth 13.9 për qind.

tabelë �. treguesit e tregut të punës (në mijë vetë).
viti 2005 viti 2006

tr.1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.1 tr. 2 tr. 3 tr.4
Forca e punës gjithsej  1,087.0  1,086.0  1,086.0  1,086.0  1,082.9  1,081.3  1,084.1 1,084.5
A. të punësuar gjithsej  931.0  931.0  931.2  932.0  931.0  931.3  934.4 935.1
i) në sektorin shtetëror  176  175.6  175.6  175.0  174.0  172.1  170.5 169.0
ii) në sektorin privat jobujqësor  213.0  213.4  213.6  215.0  215.0  217.1  221.9 224.1
iii) në sektorin privat bujqësor  542.0  542.0  542.0  542.0  542.0  542.0  542.0 542.0
B. Papunësia
i) të papunë gjithsej 156.0 155.0 154.8 154.0 151.8 150.1 149.7 149.5
ii) norma e papunësisë (në %) 14.3 14.3 14.2 14.2 14.0 13.9 13.8 13.9

Burimi: inStat, Konjuktura, tetor-Dhjetor 200�.
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Edhe periudha janar-shkurt 2007, regjistroi 
prirje pozitive të treguesve të tregut të punës. u 
shënua rënie e numrit të të papunëve dhe rritje e 
ndjeshme e numrit të punëkërkuesve, të regjistruar 
në zyrat e punësimit. Krahasuar me dhjetorin e 
vitit 2006, në fund të muajit shkurt të vitit në vijim, 
numri i të papunëve ra me rreth 1860 vetë.

Sipas të dhënave më të fundit nga ministria 
e Punës, Çështjeve Sociale dhe mundësive të 
Barabarta, në fundin e muajit shkurt, numri i 
personave të regjistruar si të papunë në zyrat 
e punës është 147.930 vetë. duke supozuar si 
të pandryshuar forcën e punës, që nga fundi i 
dhjetorit të vitit të kaluar, kjo shifër përkthehet 
në një rënie potenciale prej 0.2 për qind të 
normës së papunësisë. 

Paga mesatare në sektorin shtetëror gjatë vitit 2006, krahasuar me një 
vit më parë u rrit mesatarisht me 7.5 për qind. Rritja më e ndjeshme u 
evidentua në tremujorin e katërt të vitit 2006. vlerësohet se rritja vjetore 
e pagave për vitin 2006 edhe pse më e lartë se rritja vjetore e një viti 
më parë, duke qenë brenda programit të qeverisë, nuk ka shkaktuar 
presione të shtuara inflacioniste në ekonomi, nga krahu i ofertës.

3.4 SEKtORI I jASHtËm I EKONOmISË

Sipas të dhënave paraprake të bilancit të pagesave, deficiti i bilancit të 
tregtisë së mallrave, për dy muajt e parë të vitit 2007, ka qenë rreth 290 
milionë euro ose rreth 23 për qind më i lartë se ai i së njëjtës periudhë 
të një viti më parë. Në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2006, bilanci 
i akumuluar për 12 muaj2 ka qenë më i lartë si për muajin janar ashtu 
edhe për muajin shkurt. Rritja më e lartë e importeve krahasuar me atë të 
eksporteve, ka ndikuar në thellimin e vazhdueshëm të deficitit tregtar. Flukset 
hyrëse, të gjeneruara nga eksportet gjatë dy muajve të parë të vitit, kanë 
mbuluar rreth 28 për qind të shpenzimeve për blerjen e mallrave të huaj. 

tabelë �. Bilanci tregtar i mallrave për periudhën dhjetor 200�-shkurt 2007 (në 
milionë euro).

2006 2007 2007
 dhjetor janar Shkurt jan-Shkurt dhjetor janar Shkurt
 Fluks mujor Ndryshimi vjetor
Balanca -189 -140 -152 -292 0.06 0.23 0.23
 Eksporte 55 54 62 116 0.20 0.17 0.35
 Importe 244 194 213 407 0.09 0.22 0.26
 Balanca e akumuluar e 12 muajve 
Balanca -1,780 -1,807 -1,835
 Eksporte 631 582 655
 Importe 2,411 2,201 2,490

Burimi: Banka e Shqipërisë, mars 2007.
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Grafik 7. Numri i të papunëve gjatë viteve
të fundit (në mijë vetë).
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gjatë dy muajve të parë të vitit, norma vjetore 
e rritjes së importeve dhe eksporteve të mallrave 
ka qenë mjaft e lartë. Eksportet janë rritur me 
26 për qind dhe importet janë rritur me 24 për 
qind. 

Në krahasim me dy muajt e parë të vitit 2006, 
janë eksportuar më shumë mallra industrialë 
që shërbejnë si lëndë e parë në procesin e 
prodhimit. Eksportet e kësaj kategorie për 
këta dy muaj, kanë shënuar një vlerë rreth 40 
milionë euro, ndërkohë që rritja më e lartë është 
regjistruar në kategoritë e bakrit, aluminit dhe 
xeherorëve. Rieksportet vazhdojnë të mbeten të 
përqendruara në grupet e artikujve tekstilë dhe 
të veshjeve të këmbës. Për dy muajt e parë të 
vitit, këto dy grupe kanë gjeneruar mbi 50 për 
qind të të ardhurave të përgjithshme nga eksporti i mallrave.

Struktura e importeve sipas grupeve të përdorimit është më e balancuar 
sesa ajo e eksporteve. me përjashtim të kategorisë së grupmallrave 
industrialë, e cila ka dhënë një kontribut të theksuar në rritjen vjetore 
të importeve, kategoritë e tjera kanë dhënë një kontribut modest dhe 
të barabartë. Kërkesa e bizneseve për lëndë të parë dhe produkte të 
tjera të nevojshme në procesin e prodhimit, ka përfaqësuar pjesën më 
të madhe të kërkesës për mallra importi. gjatë dy muajve të parë të 
këtij viti janë importuar më shumë lëndë djegëse, kafshë të gjalla, gizë, 
alumin si dhe lloje të ndryshme produktesh industriale, në krahasim me 
të njëjtën periudhë të vitit 2006. 

tabelë 7. Grupet e eksporteve dhe importeve sipas tipit të konsumit përfundimtar, në 
mln euro.

2007
janar- shkurt

2006
janar-shkurt

Kontributi në rritjen e 
vlerës së përgjithshme

 Eksporte
ushqime dhe pije 4.6 3.4 1.4%
mallra industrialë 37.9 24.6 17.5%
mjete transporti 0.2 0.1 0.2%
mallra kapitalë 4.3 3.8 0.5%
mallra konsumi (joushqimorë) 63.0 55.1 7.8%
 Importe
ushqime dhe pije 41.5 37.5 1.1%
mallra industrialë 206.7 160.0 14.8%
mjete transporti 26.8 20.6 2.0%
mallra kapitalë 61.4 54.2 2.0%
mallra konsumi (joushqimorë) 50.6 43.5 2.0%

Burimi: Banka e Shqipërisë, mars 2007. 

Struktura gjeografike e tregtisë së jashtme nuk ka shënuar ndyshime 
të rëndësishme, gjatë muajve të parë të vitit 2007. vendet e Bashkimit 
Evropian mbeten partneret kryesore tregtare, ndërkohë që pjesa 
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Burimi: Banka e Shqipërisë, mars 2007.

Grafik 8. Ecuria e bilancit tregtar për periudhën
janar’05-shkurt’07 (në milionë euro). 
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dërrmuese e transaksioneve, realizohen me Italinë dhe greqinë. gjatë 
viteve të fundit, është vërejtur një intensifikim i marrëdhënieve tregtare 
me vendet e tjera të rajonit, me turqinë dhe me Kinën.

4. ZHvIllImEt NË ÇmImEt E KONSumIt

4.1 INFlACIONI dHE AmBIENtI mAKROEKONOmIK

Norma vjetore e inflacionit në muajin mars 2007, regjistroi vlerën 2.7 
për qind ndërkohë që tremujori i parë i këtij viti, rezultoi me një normë 
vjetore mesatare 2.8 për qind. gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, 
inflacioni vjetor shfaqi një prirje të qëndrueshme dhe pranë objektivit 
e parashikimeve të Bankës së Shqipërisë. Procesi i vendimmarrjes së 

politikës monetare ka konsideruar me kujdes 
ndikimin e faktorëve të krahut të ofertës dhe 
të kërkesës, duke synuar ruajtjen e ekuilibrave 
të tyre. megjithë shifrat e ulëta të inflacionit, 
presionet inflacioniste në ekonomi kanë shfaqur 
shenja rritjeje, gjatë tremujorit të parë të vitit 
2007. Kjo, ka ardhur si rezultat i presioneve 
të shtuara nga ana e faktorëve të ofertës, 
me origjinë jashtë ekonomisë së vendit. më 
konkretisht, prania e prirjes rritëse të çmimeve 
të importit, intensifikimi i ritmeve nënçmuese 
të monedhës vendase ndaj asaj evropiane si 
edhe luhatshmëria e lartë e çmimit të naftës në 
tregun ndërkombëtar, kanë filluar të ndikojnë 
mbi inflacionin. megjithatë, zhvillimet e 
kontrolluara në sferën e politikës monetare dhe 
të asaj fiskale, si edhe ritmet e kënaqshme të 

Importe

Të tjera

Rajoni

Kinë

Turqi

Itali

Greqi

Të tjera BE

BE

Eksporte

Rajoni

Të tjera
Itali

Greqi

Të tjera BE

BE

Burimi: Banka e Shqipërisë, mars 2007. 

Grafik 9. Eksportet dhe importet sipas vendeve të origjinës
dhe destinacionit (në % ndaj totalit). 
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Burimi: Banka e Shqipërisë, 2007.

Grafik 10. Inflacioni vjetor (në përqindje).
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treguesve të kërkesës së brendshme, vlerësohet të kenë zbutur presionet 
inflacioniste në ekonomi.

Kushtet monetare dhe politika monetare, gjatë tremujorit të parë 
të vitit 2007, kanë mbështetur përpjekjet për të vënë nën kontroll 
presionet inflacioniste nga krahu i ofertës. gjatë periudhës dhjetor 
2006 – mars 2007, qëndrimi i politikës monetare ka qenë neutral. 
Prirja e qëndrueshme e normave reale të interesit në terma 12-mujorë 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, është shprehje e përçimit më të 
plotë të vendimeve të politikës monetare tek operatorët e tregut bankar 
dhe ndërbankar. Për pasojë, është arritur të administrohet drejt niveli i 
likuiditetit në treg. Në përgjigje të pritjeve për një kërkesë në rritje nga 
ana e sektorit publik dhe atij privat për mjete monetare, në muajt e 
parë të vitit 2007 u faktuan ritme më të larta të rritjes vjetore të ofertës 
monetare se sa ato të një viti më parë. Ritmet e kreditimit vijuan të jenë 
të larta, por të qëndrueshme. Përballë prirjeve të mësipërme, ritmet 
rënëse vjetore të treguesit të raportit të parasë jashtë bankave ndaj 
ofertës monetare deri në 22.6 për qind, dëshmojnë për rritjen e pranisë 
së sistemit bankar në aktivitetin ekonomik të vendit. Kuadri i kushteve 
monetare të sipërtrajtuara si edhe prania e kërkesës së moderuar të 
qeverisë për likuiditet, krijuan një klimë të konsoliduar për frenimin e 
presioneve inflacioniste, gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. 

Kushtet fiskale, gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, kanë kontribuar 
në mosshtimin e presioneve inflacioniste, të shkaktuara nga pëqendrimi 
i shpenzimeve buxhetore, në fund të vitit të kaluar. Aktiviteti i mirë në 
vjeljen e të ardhurave dhe kryerja e përmbajtur e shpenzimeve buxhetore, 
kanë bërë që financat publike të rezultojnë me një suficit prej afër 4.7 
miliardë lekësh, për periudhën janar-shkurt 2007. megjithatë, gjatë 
periudhës referuese janë kryer vetëm 10 për qind e shpenzimeve të 
projektuara në buxhetin e shtetit, për vitin në vijim. Ndonëse është ende 
shpejt për të gjykuar, e dhëna e mësipërme sugjeron që një përsëritje 
e profilit strukturor të vitit të kaluar në kryerjen e 
shpenzimeve, është mjaft e mundshme. Banka e 
Shqipërisë, vlerëson këtë sinjal, duke nënvizuar 
idenë për një shpërndarje më të njëtrajtshme të 
shpenzimeve buxhetore, gjatë pjesës së mbetur 
të vitit. Një zhvillim i tillë do të ndihmonte në 
zbutjen e presioneve inflacioniste nga krahu i 
ofertës.

Kërkesa e brendshme, gjatë tremujorit të katërt 
të vitit 2006 dhe muajve të parë të vitit 2007, ka 
paraqitur zhvillime pozitive në disa prej treguesve 
më të rëndësishëm të saj. Rritja e ndjeshme 
vjetore e vëllimit të shitjeve në ekonomi (23 për 
qind), e aktivitetit të importit dhe të eksportit (24 
dhe 26 për qind), e konsumit të karburanteve 
dhe e importit të autoveturave, kanë mbështetur 
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Burimi: Ministria e Financave, prill 2007.

Grafik 11. Prirja e ndryshimeve 12-mujore për
shpenzimet buxhetore (në përqindje).
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zhvillimet e qëndrueshme në inflacion. Nga analizat periodike të Bankës 
së Shqipërisë, rezulton se ritmet e rritjes së kërkesës së brendshme, 
janë përballuar pa sforcime nga kapacitetet e disponueshme që kanë 
operuar në ekonomi, gjatë tremujorit të katërt të vitit të kaluar. Nisur 
nga vlerësimet e mësipërme, kostot e prodhimit të të mirave dhe të 
shërbimeve, nuk gjykohet të jenë rënduar, fakt që është reflektuar në 
sjelljen e qëndrueshme të çmimeve respektive. Kjo analizë mbështetet 
edhe nga të dhënat e indeksit të çmimeve të prodhimit. Prirja rritëse e 
ritmeve vjetore të tij, ka qenë mjaft modeste në fund të vitit 2006.

 
Ecuria në treguesin e çmimeve të importit, të çmimit të naftës dhe 

sjellja e kursit të këmbimit, kanë përforcuar praninë e presioneve 
inflacioniste nga krahu i ofertës, në fillimin e këtij viti. Norma vjetore e 
indeksit të çmimeve të importit (IÇI) shfaqi prirje rritëse të dukshme, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2007. Ndonëse normat vjetore të indekseve 
të harmonizuara të çmimeve të konsumit (IHÇK), të vendeve kryesore 
partnere tregtare të Shqipërisë kanë qenë të stabilizuara, gjatë muajve 
të parë të vitit, agregatë të veçantë të IHÇK kanë regjistruar norma të 
larta rritjeje, sidomos në Eurozonë dhe veçanërisht në greqi. Për më 
tepër, presionet inflacioniste me origjinë jashtë ekonomisë së vendit 
janë faktorizuar më tej nga sjellja e pafavorshme e kursit të këmbimit 
lekë/euro. 

tabelë �. normat vjetore të inflacionit të italisë, Greqisë, Eurozonës (në përqindje).
t4-06* janar-07* Shkurt-07* mars -07* t1-07*

greqi** 3.2 3 3 2.8 2.9
Itali** 2.0 1.9 2.1 2.1 2.0
Eurozonë (25 vende)** 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1

Burimi:içK - inStat, mars 2007; http://epp.eurostat.ec.europa.eu; Shënime: (*)Shifrat për 
tremujorët janë mesatare e treguesve përkatës mujorë; (**) të dhënat i përkasin inflacionit të 
llogaritur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit (ihçK).
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Grafik 12. Norma vjetore e ndryshimit tremujor të IÇK dhe të IÇI (në %),
e ndryshimit vjetor të çmimeve të naftës në vend dhe jashtë

(majtas, në përqindje) dhe i kursit të këmbimit (djathas, në përqindje).
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Ritmet vjetore nënçmuese të lekut ndaj euros, janë intensifikuar gjatë 
periudhës dhjetor 2006 - mars 2007, duke ndikuar në shtrenjtimin 
e mëtejshëm të importeve. Prirja rritëse e çmimit të naftës në tregun 
ndërkombëtar është përcjellë në mënyrë modeste në tregun vendas. 
Këtë sjellje, vlerësohet ta ketë favorizuar mbiçmimi i vijueshëm i 
monedhës vendase ndaj asaj amerikane. Për pasojë, luhatjet në 
ndryshimet vjetore të çmimeve të naftës në tregun vendas, kanë qenë 
shumë më të sheshuara se sa ato të vërejtura në tregun ndërkombëtar. 
Për këtë arsye, ato nuk kanë shkaktuar luhatje në çmimet e kategorisë 
përkatëse të inflacionit të vendit. 

4.2 INFlACIONI SIPAS KAtEgORIvE dHE NdIKImI I FAKtORËvE

Në një analizë më të hollësishme të ecurisë së çmimeve të konsumit 
sipas kategorive bazuar në funksionin të tyre ekonomik, do të evidentohet 
në mënyrë më specifike, ndikimi i faktorëve të ndryshëm të ambientit 
makroekonomik mbi vlerat e inflacionit. Norma 
pozitive rritjeje shënuan thuajse të gjitha grupet e 
shportës, nën presionin e faktorëve të brendshëm 
dhe të jashtëm. Ndryshimet vjetore të çmimeve të 
mallrave të kategorive “ushqime të përpunuara”, 
“Strehim” dhe “mallra të administruar”, formuan 
mbi 86 për qind të normës mesatare vjetore të 
inflacionit total, për këtë tremujor.

Norma vjetore e inflacionit të kategorisë 
“ushqime të përpunuara”, regjistroi shifrën më 
të lartë në muajin mars 2007, rreth 3.3 për qind. 
Për tremujorin e parë kjo normë u luhat rreth 
vlerës 3 për qind. Norma vjetore e inflacionit 
të kësaj kategorie, ka përvijuar një prirje rritëse 
duke filluar nga muaji maj 2006. Inflacioni i 
lartë është shkaktuar nga faktorë administrativë, 
si ai i rritjes së akcizës për duhanin në muajin shtator 2006. Krahas 
këtij faktori, çmimet e larta jashtë vendit të mallrave “duhan” dhe “pije 
alkolike”3, kombinuar me humbjen e vlerës së lekut ndaj euros4, kanë 
përçuar rritje të presioneve inflacioniste në mënyrë më të drejtpërdrejtë në 
inflacionin e vendit, nëpërmjet kategorisë “ushqime të përpunuara”. 

tabelë �. normat vjetore të inflacionit sipas grupeve kryesore. 
Pije alkolike dhe duhan

Inflacioni vjetor (%)
ushqime dhe pije joalkoolike

Inflacioni vjetor (%)
Shqipëri Itali greqi Shqipëri Itali greqi

mars ‘06 1.8 6.7 3.3 0.2 1.0 2.1
Qershor ‘06 1.6 6.6 4.9 0.8 1.3 3.5
Shtator ‘06 11.4 6.4 6.7 1.9 2.5 4.7
dhjetor ‘06 12.0 6.4 10.7 0.5 2.7 4.3
mars ‘07 12.2 5.7 10.8 -0.5 2.4 2.7

Burimi: iStat; faqja e internetit http://www.istat.it; Shërbimi Kombëtar Statistikor i Greqisë; faqja 
e internetit: http:/www.statistics.gr; inStat, içK mars 2007.
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Burimi: Banka e Shqipërisë, 2007.

Grafik 13. Kontributi i grupeve kryesore në
inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).
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Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “ushqime të papërpunuara” 
erdhi në rritje gjatë dy muajve të parë të vitit (1.5 dhe 1.8 për qind), 
për të mos shënuar asnjë ndryshim në muajin mars. Sjellja e kësaj 
kategorie, dominohet kryesisht nga luhatshmëria e lartë në çmimet e 
frutave dhe zarzavateve.

Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “Strehim”, në dy muajt e 
parë të vitit qëndroi e pandryshuar rreth nivelit 4.3 për qind, për t’u 
rritur në 5.1 për qind në muajin mars 2007. Inflacioni vjetor i kësaj 
kategorie, ka shënuar vlera të larta që nga fillimi i vitit 2004, duke 
reflektuar luhatjet në çmimet e qirasë dhe të rentës së imputuar. 
Çmimi i qirasë ka pasqyruar rritjen e kërkesës së brendshme, si pasojë 
e migrimit të brendshëm të popullsisë drejt zonave urbane si edhe 
ndryshimet në çmimet e energjisë elektrike. Rritja e inflacionit të kësaj 
kategorie në muajin mars 2007, mund të jetë shkaktuar nga përfshirja 
në çmimin e qirasë e informacionit për rritjen e taksave mbi pasuritë e 
paluajtshme. 

Norma vjetore e kategorisë “Shërbime”, shënoi një rritje vjetore 
modeste gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. Në fund të këtij tremujori, 
inflacioni vjetor i këtyre çmimeve qëndroi në shifrën 1.9 për qind. gjatë 
dy muajve të fundit, çmimet e transportit kanë shënuar rritje, duke 
përcaktuar prirjen e çmimeve të kategorisë. Ndërkohë, çmimet për 
shërbimet e hotelerisë dhe të restoranteve kanë vijuar të rriten, me rreth 
2 për qind në vit. Kërkesa e brendshme në rritje për një cilësi më të 
lartë të shërbimeve të hotelerisë dhe të restoranteve si edhe përdorimi i 
mallrave të importit si përbërës të rëndësishëm në shërbimet përkatëse, 
kanë ndikuar në ruajtjen e një prirjeje jorënëse të çmimeve të kësaj 
kategorie, rreth vlerës 2 për qind. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Grafik 14. Normat vjetore të inflacionit të kategorive
“Ushqime të përpunuara” dhe “Ushqime të papërpunuara”.
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Kategoritë “mallra konsumi joushqimorë” dhe “mallra konsumi 
afatgjatë”, kanë regjistruar norma vjetore inflacioni negative për 
periudhën në fjalë. Për çmimet e mallrave të konsumit afatgjatë, kjo 
rënie është një fenomen i vërejtur prej disa vitesh, i cili vlerësohet të 
jetë akomoduar nga një sërë faktorësh. vetë natyra e shkëmbyeshme e 
këtyre mallrave në tregun e huaj, i bën ata subjekte të konkurrencës së 
jashtme dhe të globalizimit. Zhvillimet e favorshme të kursit të këmbimit 
lek/usd, kanë ndihmuar rënien e çmimeve të importit në lekë, të 
këtyre mallrave. Nga ana tjetër, çmimet e kategorisë “mallra konsumi 
joushqimor” nuk kanë kontribuar pothuaj aspak në normën vjetore të 
inflacionit, gjatë tremujorit të parë të vitit. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Grafik 15. Normat vjetore të inflacionit të kategorive
“Strehim” dhe “Shërbime”. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Grafik 16. Normat vjetore të inflacionit të kategorive
“Mallra konsumi joushqimor” dhe “Mallra konsumi afatgjatë”. 
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Norma vjetore e inflacionit të kategorisë “Çmime të administruara”, 
ka vijuar të regjistrojë vlera të larta, duke formuar një të tretën e 
inflacionit mesatar të periudhës në fjalë. Çmimet e kësaj kategorie, 
janë luhatur brenda kufijve 7-8 për qind për periudhën gusht 2006-
mars 2007, që pas rritjes së fundit të çmimit të energjisë me 14 për 
qind. Rënia e normës vjetore me 0.5 pikë përqindjeje, në krahasim 
me tremujorin e kaluar ka ardhur nga rënia e tarifave në shërbimet 
shëndetësore. Në këtë sjellje, gjykohet të ketë ndikuar edhe zbatimi i 
reformave në politikën e rimbursimit të barnave mjekësorë. Ndërkohë 
që çmimet e telekomunikacionit, që prej muajit tetor 2006 kanë vijuar 
të ulen me rreth 2.5 për qind në terma vjetorë.

5. ZHvIllImEt mONEtARE dHE tREgjEt FINANCIARE

5.1 POlItIKA mONEtARE E BANKËS SË SHQIPËRISË

Kushtet monetare, gjatë tremujorit të parë të vitit, janë karakterizuar 
nga zgjerimi i mëtejshëm i ofertës monetare në ekonomi, në përputhje 
me kërkesën reale të ekonomisë për mjete monetare. Norma e 
inflacionit gjatë tremujorit të parë, ka rezultuar mesatarisht 2.8 për 
qind, ndërsa normat e interesave në tregjet financiare kanë reflektuar 
rritjen e normës bazë të muajit nëntor. Parashikimi brenda objektivit dhe 
vlerësimi i përgjithshëm për ecurinë e pritshme të inflacionit nga ana e 
konsumatorëve, janë reflektuar në ruajtjen e normës bazë të interesit të 
pandryshuar, në 5.5 për qind. megjithatë, Banka e Shqipërisë konstaton 
se ritmet aktuale dhe ato të pritshme të zgjerimit të mjeteve monetare 
në ekonomi, mbartin rreziqe për ecurinë e normës së inflacionit në 
periudhën afatmesme.
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
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Grafik 17. Inflacioni vjetor i kategorisë “Çmime të administruara”
dhe inflacioni vjetor pa çmimet e administruara. 



Opinion mbi gjendjen e ekonomisë në tremujorin e parë të vitit 2007 Opinion mbi gjendjen e ekonomisë në tremujorin e parë të vitit 2007 maj 2007

Banka e Shqipërisë 2�

Politika monetare gjatë tremujorit të parë 
është orientuar në administrimin e kushteve 
të likuiditetit, nëpërmjet operacioneve të 
saj në tregun e hapur. Në muajin janar, 
niveli relativisht i lartë i likuiditetit në tregun 
ndërbankar, ushtroi presione mbi normat 
e interesave në tregun e depozitave dhe në 
atë të letrave me vlerë. likuiditeti u rrit, në 
sajë të kthimit të parasë jashtë bankave në 
sistem. Në këto kushte, operacionet monetare 
konsistuan në tërheqjen e rreth 6 miliardë 
lekëve nëpërmjet maturimit të repove të 
anasjellta me afat një dhe tremujor. 

Në muajin mars, Banka e Shqipërisë tërhoqi 
rreth 2.5 miliardë lekë likuiditet, nëpërmjet 
shitjeve me të drejta të plota të bonove të 
thesarit. Në periudhën afatshkurtër, niveli i 
likuiditetit është administruar nëpërmjet repove 
njëjavore. Këto operacione, kanë synuar ruajtjen 
e normës së interesit ndërbankar të likuiditetit 
afër normës bazë dhe përcjelljen e sinjaleve të 
politikës monetare, në normat me afat më të 
gjatë maturimi në tregun e depozitave dhe të 
kredive.

Në tregun e letrave me vlerë të qeverisë, 
ekuilibri i normave të interesit ka rezultuar 
i ndjeshëm nga kërkesa më e ulët e qeverisë 
krahasuar me muajin dhjetor dhe nga niveli i 
lartë i likuiditetit në sistem, në tremujorin e parë. 
Administrimi i likuiditetit në periudhën shkurt-
mars 2007, synoi minimizimin e luhatjeve 
të normave të interesit të letrave me vlerë. 
Ndërkohë, Banka e Shqipërisë gjatë tremujorit 
të parë të vitit nuk ka qenë e pranishme në 
tregun valutor. Zhvillimet në këtë treg gjatë 
kësaj periudhe, dëshmojnë për fillim të prirjeve nënçmuese të lekut 
ndaj shportës së monedhave kryesore të tregtisë. 

Operacionet monetare të Bankës së Shqipërisë kanë mundësuar 
realizimin e objektivit sasior të saj, mjeteve të brendshme neto, brenda 
parametrave që synojnë stabilitet monetar. Niveli i rezervës valutore 
neto të Bankës së Shqipërisë, ka rezultuar rreth 129 milionë usd mbi 
nivelin objektiv.
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Grafik 18. Ecuria e normës bazë të interesit.
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Grafik 19. Ndryshimet në normat e interesit pas
rritjes së normës bazë me 0.25 pikë përqindjeje.
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mars
‘06

Shtator
‘06

dhjetor
‘06

janar 
‘07

Shkurt
‘07

mars
‘07*

Rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,117 1,252 1,268 1,259 1,251 1,243 
Aktuale 1,202 1,296 1,394 1,397 1,398 1,372 
diferenca (A-Obj) 85 44 126.8 137.5 146.6 129.0 
mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 85.0 82.9 86.9 87.4 87.9 88.4
Aktuale 61.9 71.2 73.2 67.0 67.2 71.2
diferenca (A-Obj) -23.1 -11.7 -13.7 -20.4 -20.6 -17.2
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 325.8 335.8 342.4 334.7 335.9 338.5
Aktuale 311.8 307.4 330.5 334.4 335.2 --
diferenca (A-Obj) -14.0 -28.5 -11.9 -0.3 -0.7 --

*të dhëna operative.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

5.2 OFERtA PËR mjEtE mONEtARE 

Oferta monetare, në periudhën dhjetor-
shkurt, ka ruajtur tendencën rritëse të shfaqur 
që nga mesi i vitit të kaluar, duke arritur në një 
rritje vjetore prej 17.9 për qind në fund të muajit 
shkurt. Zhvillimet në paranë e gjerë, nga kahu 
i ofertës janë mbështetur nga rritja e nivelit të 
depozitave me afat, me 29.8 miliardë lekë. 

E parë nga këndvështrimi i kërkesës, rritja e 
ofertës monetare është nxitur kryesisht nga rritja 
e mjeteve të brendshme neto të sistemit bankar. 
Ndër komponentët kryesorë të këtij treguesi 
monetar ka qenë kredia për ekonominë, që 
ka dhënë dhe ndikimin kryesor në zgjerimin 
monetar. Ndryshimi vjetor i kredisë për 
ekonominë, në muajin shkurt, përbën 76 për 
qind të ndryshimit vjetor të ofertës monetare.

Niveli i parasë jashtë bankave, në muajin 
shkurt, është reduktuar me 5.3 për qind në 
krahasim me muajin dhjetor, duke reflektuar 
kështu tendencën historike të kthimit të parasë 
në sistemin bankar, pas periudhës së fundvitit. 
Përtej faktorit sezonal, ky zhvillim thekson 
prirjen e reduktimit të përdorimit të parasë cash 
në ekonominë vendase dhe rritjen e besimit të 
publikut ndaj sistemit bankar.

Kthimi i parasë jashtë bankave në sistemin 
bankar është pasqyruar në rritjen me 1.9 për 
qind të nivelit të depozitave në lekë të sistemit 
bankar, nga fundi i vitit të kaluar. depozitat në 

tabelë �0. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 

Bankës së Shqipërisë�.
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Grafik 20. Kontributi i faktorëve të kërkesës
ndaj M3 (ndryshime vjetore).
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Grafik 21. Ritmet vjetore të rritjes së ofertës
monetare dhe përbërësve të saj. 
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lekë, sipas strukturës kohore për këtë periudhë, 
kanë shënuar rritje me 6 për qind, në nivelin e 
depozitave me afat dhe reduktim, me 9.8 për 
qind në nivelin e depozitave pa afat. 

Si rrjedhojë e reduktimit të parasë jashtë 
bankave dhe të depozitave në lekë pa afat, 
agregati monetar m1 është zvogëluar me 6.9 
për qind, në krahasim me muajin dhjetor të vitit 
2006. Si përbërësi më likuid i ofertës monetare, 
ky agregat gjykohet të përcjellë ndryshime në 
kërkesën konsumatore. Ecuria e tij për dy muajt 
e parë të vitit, vlerësohet të këtë ndikuar në 
kahun zbutës të presioneve inflacioniste.

depozitat në valutë kanë patur ritmin më të 
shpejtë të rritjes midis agregatëve monetarë. 
Sipas strukturës kohore, depozitat në valutë të 
huaj kanë shënuar rritje në nivelin e depozitave me afat me 12.5 për 
qind, ndërsa depozitat në valutë pa afat janë reduktuar me 4 për qind, 
në krahasim me fundvitin 2006. Hyrjet e remitancave dhe reduktimi 
i spread-it të interesit midis depozitave me afat në lekë dhe atyre në 
valutë, janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e nivelit të 
depozitave me afat në valutë. 

Shkurt 
2007

Ndryshimi dymujor Ndryshimi vjetor
Absolut Përqindje Absolut Përqindje

Para jashtë bankave 154.5 -8.7 -5.3% 15.4 11.1
depozitat totale 529.8 18.8 3.7% 88.7 20.1
 - depozita në lekë 320.3 5.8 1.9% 37.0 13.0
 - depozita në valutë 209.5 12.9 6.6% 51.7 32.8
 
m1 230.5 -17.0 -6.9% 11.4 5.2
m2 474.9 -2.9 -0.6% 52.4 12.4
m3 684.3 10.0 1.5% 104.1 17.9
Baza monetare 212.0 -5.6 -2.6% 23.1 12.2

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

5.3 KËRKESA PËR mjEtE mONEtARE

5.3.1 Kredia për ekonominë 

Kredia për ekonominë është rritur me ritme të qëndrueshme gjatë 
dy muajve të parë të vitit 2007, duke arritur në 203.5 miliardë lekë në 
fund të muajit shkurt ose në 22.4 për qind të PBB-së. mbas rënieve të 
njëpasnjëshme në pjesën më të madhe të vitit 2006, muajt e parë të 
2007-ës tregojnë për një qëndrueshmëri të normës së rritjes vjetore, 
me një tendencë të lehtë rritjeje në muajin shkurt, në 57.9 për qind. 
Kjo ka ardhur më së shumti si pasojë e kontributit në rritje të kredisë 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 22. Ecuria e depozitave
(në terma vjetorë). 

tabelë ��. treguesit 
monetarë (në miliardë lekë).
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afatshkurtër, të asaj në valutë dhe të asaj për 
biznese. Në raport me paranë e gjerë, teprica 
e kredisë kulmoi në 29.7 për qind, duke 
demonstruar rritje të ndjeshme prej 1.3 pikë 
përqindjeje, krahasuar me dhjetorin 2006. Rritja 
e shpejtë e kredisë, mbetet burim i presioneve 
inflacioniste në periudhën afatmesme. 

Ecuria pozitive e kredisë ka ndikuar në rritjen 
e ndjeshme të peshës së saj ndaj aktiveve dhe 
depozitave të sistemit bankar, përkatësisht 
në 32.1 për qind dhe 38.4 për qind. Për dy 
muajt e parë të vitit 2007, teprica e kredisë së 
ekonomisë është rritur me 12.3 miliardë lekë ose 
dy herë më shumë se në të njëjtën periudhë, një 
vit më parë. Peshën kryesore e zë rritja e lartë 
mujore e muajit shkurt prej 9.3 miliardë lekësh, 

duke shënuar një sjellje të ndryshme nga ajo e deritanishmja për këtë 
periudhë të vitit. Kredia e re, e akorduar në këta dy muaj është 22.6 
miliardë lekë ose 30 për qind më shumë se një vit më parë. Struktura 
e kredisë në pjesën e parë të vitit, tregon zhvendosje drejt kredisë në 
valutë dhe asaj për biznese. Në fund të muajit shkurt, kredia në valutë 
dhe ajo për biznese përbënin përkatësisht 71.7 për qind dhe 66.2 për 
qind të portofolit të kredisë. Normat vjetore të rritjes së tyre paraqesin 
tendencë rritëse. 
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Grafik 23. Ecuria e tepricës së kredisë në raport
me M3 dhe PBB (në përqindje). 

Boks. Ecuria e treguesve të kredisë. 

Kredia në lekë ka shënuar rritje me 2.� miliardë lekë. ndërkohë, rritja vjetore 
është ngadalësuar më tej, duke arritur në 7�.2 për qind për muajin shkurt. 
Kontributi vjetor i kredisë në lekë ndaj totalit, ka ardhur në rënie që prej verës 
së vitit të kaluar, dhe kjo sjell edhe rënien e lehtë të portofolit të kredisë në 
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Grafik 1. Ecuria e normës vjetore të rritjes së kredisë sipas monedhave.
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lekë ndaj totalit, në 2�.� për qind. Zgjerimi i tepricës së kredisë në lekë është 
mbështetur në masë të njëjtë si nga individët ashtu dhe nga bizneset.

Kredia në valutë ka dominuar zhvillimet e tepricës së kredisë, duke kontribuar 
me më shumë se �7.� për qind të rritjes vjetore të portofolit të kredisë. norma 
vjetore e rritjes së kredisë në valutë mbas rënies së moderuar në muajin janar, 
iu rikthye trendit rritës në �2.� për qind nga ��.�, që shënoi në dhjetor të 
200�. Rritja e financimit me kredi të bizneseve, ka kontribuar më shumë në 
zhvillimet e portofolit në valutë të kredisë. 

Kredia për individët, gjatë muajve të parë të vitit, është rritur në terma vjetorë 
me të njëjtin ritëm të muajit dhjetor, me �� për qind, duke u pozicionuar në 
��.� për qind të portofolit të kredisë. në raport me PBB-në ajo zë � për qind, 
në muajin shkurt. Portofoli i kredisë për individë, dominohet nga zgjerimi i 
vazhdueshëm i kredisë për financimin e blerjeve të pasurive të paluajtshme. 
Kërkesa më e lartë për apartamente, vitet e fundit është ndjekur dhe nga një 
zgjerim i ndjeshëm i kredisë për pasuri të paluajtshme. Kjo kredi, në muajin 
shkurt arriti deri në �2 për qind të portofolit të individëve. Kredia konsumatore, 
gjatë dy muajve të parë të vitit ka mbajtur një peshë të pandryshuar në 
portofolin total të kredisë prej �.� për qind, duke shënuar rënie krahasuar 
me dhjetorin kur ajo zinte �.� për qind.

Kredia për biznese, në fund të muajit shkurt ishte në nivelin e �� për qind të 
PBB-së. norma vjetore e rritjes arriti në ��.� për qind në muajin shkurt, duke 
pasqyruar rritje krahasuar me dhjetorin. Kontributin kryesor në rritjen e kësaj 
kredie, e ka dhënë kredia për mbulimin e nevojave afatshkurtra të bizneseve 
për likuiditet si dhe për investime në makineri e pajisje. Kredia e përdorur për 
investime në makineri dhe pajisje përbën ��.� për qind të kredisë për biznese. 
një peshë të konsiderueshme (2�% të portofolit të kredisë për biznese) zë 
dhe kredia për pasuri të paluajtshme për biznese. Rritja e vazhdueshme e 
çmimeve për ambiente biznesi dhe kërkesat e vet bizneseve për zgjerimin e 
aktivitetit të tyre apo rikonstruksionin e ambienteve aktuale, përbëjnë faktorët 
kryesorë që kanë çuar në këtë tablo. 
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Grafik 2. Ecuria e tepricës së kredisë sipas klientelës.

Shkurt 07
Janar 07
D

hjetor 06
Shtator
Q

ershor
M

ars 06
D

hjetor 05
Shtator
Q

ershor
M

ars 05
D

hjetor 04
Shtator
Q

ershor
M

ars 04
D

hjetor 03
Shtator
Q

ershor
M

ars 03
D

hjetor 02

Shkurt 07
Janar 07
D

hjetor 06
Shtator
Q

ershor
M

ars 06
D

hjetor 05
Shtator
Q

ershor
M

ars 05
D

hjetor 04
Shtator
Q

ershor
M

ars 04
D

hjetor 03
Shtator
Q

ershor
M

ars 03
D

hjetor 02



Opinion mbi gjendjen e ekonomisë në tremujorin e parë të vitit 2007maj 2007

2� Banka e Shqipërisë

analiza e shpërndarjes 
sektoriale të portofolit 
të kredisë së bizneseve, 
nxjerr në pah se sektori 
i tregtisë është sektori që 
tërheq më shumë kredi 
nga sistemi bankar. 
Ritmet e rritjes së kredisë 
për këtë sektor, kanë 
mbetur pothuajse të 
pandryshuara gjatë 
dy muajve të parë të 
vitit 2007, me �� për 
qind. ndërkohë që 
ashtu sikurse edhe në 
dhjetor, muaji shkurt 
solli edhe një herë rritjen 
e portofolit të kredisë 
për ndërmjetësimin 

financiar, e cila përbëhet kryesisht nga kredia që bankat i japin kompanive 
të tyre të leasingut. Sektorët e ndërtimit dhe të industrisë përpunuese, kanë 
ruajtur të njëjtën peshë në portofolin e kredisë; �2.� dhe ��.2 për qind 
përkatësisht. Problemet që ka sektori i bujqësisë vazhdojnë ta mbajnë atë 
larg vëmendjes së sistemit bankar. Kredia për këtë sektor, përbën më pak se 
� për qind të portofolit të kredisë. 
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Grafik 3. Ecuria e normës së rritjes së indeksit
të kredisë sipas sektorëve të ekonomisë.

 
5.3.3 Financimi i qeverisë 

Si çdo fillim viti, gjatë muajve janar dhe shkurt, qeveria ka paraqitur 
një kërkesë të moderuar për para, në kushtet e një bilanci fiskal pozitiv. 
gjatë kësaj periudhe, kjo kërkesë e qeverisë është mbuluar nga financimi 
i brendshëm, me 4.6 miliardë lekë. Pjesën më të madhe të këtij financimi 
e ka zënë emetimi i obligacioneve qeveritare të të tre maturiteteve, 2, 3 
dhe 5 - vjeçare, përkatësisht me 3.4, 2.9 dhe 4.0 miliardë lekë. Pjesë 
e financimit të brendshëm ka qenë dhe emetimi i bonove të thesarit. 
Shuma e maturuar ka tejkaluar shumën e emetuar, duke ulur portofolin 
e bonove të thesarit me 3.8 miliardë lekë. gjatë tremujorit të parë të 
këtij viti, individët dhe institucionet kanë rritur portofolet e tyre të bonove 
të thesarit, përkatësisht me 2.2 dhe 0.6 miliardë lekë, ndërsa bankat 
tregtare e kanë ulur atë me 6.7 miliardë lekë. Në këtë mënyrë, bankat 
tregtare i janë përgjigjur zhvendosjes në strukturë të borxhit të qeverisë 
drejt atij afatgjatë (obligacione qeveritare). Në fund të vitit 2004, bonot 
e thesarit përbënin 97.2 për qind të totalit të borxhit të brendshëm 
ndërsa në fund të vitit 2006, kjo peshë ra në 87.9 për qind.

Në muajin shkurt, qeveria ka investuar likuiditetin e tepërt të 
siguruar nga borxhi afatgjatë tek bankat tregtare, në formën e repove 
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të anasjellta, në shumën 2.0 miliardë lekë. 
Në fund të këtij muaji, qeveria rezultoi me 
depozitë pranë Bankës së Shqipërisë në nivelin 
6 miliardë lekë. Sjellja e kërkesës së qeverisë 
për mjete monetare është në linjë me zhvillimet 
e vërejtura gjatë vitit 2006. 

5.3.4 mjetet valutore neto

Përbërësi valutor i kërkesës për para, ka 
shënuar rritje gjatë dy muajve të parë të vitit. 
Bankat tregtare kanë rritur nivelin e mjeteve 
valutore neto, në muajt janar – shkurt me 32 
milionë usd, ndikuar nga hyrjet valutore në 
formën e depozitave më të larta se daljet në 
formën e kredive në valutë. Ndërkohë, edhe 
zhvillimet në rezervën valutore neto të Bankës 
së Shqipërisë kanë shtuar mjetet valutore neto 
të sistemit bankar. Rezerva valutore neto e 
Bankës së Shqipërisë u rrit me 17.7 milionë usd, 
ndikuar nga disbursimet e huaja dhe nga blerjet 
me ministrinë e Financave. Në total, mjetet 
valutore neto të sistemit bankar janë rritur me 
49.8 milionë usd, duke arritur në nivelin 2.5 
miliardë usd. Ndryshimet në kursin e këmbimit 
euro/usd, kanë patur ndikim të ulët në ecurinë e 
këtyre mjeteve. duke shmangur efektin e kursit të 
këmbimit, rritja e tyre është 48.6 milionë usd.

5.4 ZHvIllImEt NË tREgjEt FINANCIARE 
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Grafik 24. Zhvillimet në financimin bruto
të deficitit buxhetor (në miliardë lekë). 
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Grafik 25. Mjetet valutore neto të sistemit
bankar (milionë usd).

Rritja kumulative e interesave në tregun e kredive
në lekë në fund të muajit shkurt '07 kundrejt muajit nëntor '06.
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Grafik 26. Ecuria e normave të interesit në tregun e depozitave dhe të kredive.
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Pas shtrëngimit të kushteve monetare në muajt korrik dhe nëntor 
të vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare 
neutrale, në tremujorin e parë të këtij viti. Normat e interesit në tregun e 
parasë janë ndikuar nga kushtet e rritjes së tepricës së likuiditetit, duke 
pësuar rënie krahasuar me tremujorin e kaluar, ndërkohë që mbeten 
në vlera më të larta sesa një vit me parë. Ndërsa normat e interesit në 
tregun e depozitave dhe në atë të kredisë në lekë, kanë reflektuar më 
tej sinjalin e politikës monetare në muajin nëntor. 

 

5.4.1 tregu i parasë

teprica e likuiditetit në sistemin bankar u rrit ndjeshëm në tremujorin 
e parë, si pasojë e hyrjes së parasë në sistem dhe efektit pozitiv të 
veprimeve të qeverisë. Niveli mesatar ditor i likuiditetit shënoi 4.2 
miliardë lekë nga 1.9 miliardë lekë, në tremujorin e katërt dhe 6.1 

miliardë lekë në tremujorin e parë 20066. 

Shpërndarja asimetrike e likuiditetit, bën 
që tregu ndërbankar të përdoret si burim për 
plotësimin e nevojave afatshkurtra për fonde. 
të gjitha transaksionet në këtë treg, janë 
lidhur për maturitet 7-ditor ose më të shkurtër 
(përgjithësisht njëditor). vëllimi mesatar ditor i 
huadhënies, rezultoi 1.78 miliardë lekë7 nga 
1.75 miliardë lekë në tremujorin e kaluar dhe 
1.83 miliardë lekë në vitin e kaluar. Interesi 
mesatar për transaksionet 7-ditore është rritur në 
5.60 për qind nga 5.00 për qind në tremujorin 
e katërt 2006 dhe 5.38 për qind, një vit më 
parë, duke qenë shumë pranë normës bazë të 
interesit. 

Investimi afatshkurtër i bankave në bono 
thesari, ka sjellë efekt pozitiv për rritjen e likuiditetit, një pjesë e të cilit u 
zhvendos në blerjen e bondeve. Efekti i krijimit të likuiditetit u pasua nga 
ulja e yield-eve të bonove të thesarit për të treja maturitetet (3-mujore, 
6-mujore dhe 12-mujore). Në fund të muajit mars, yield-i 3-mujor zbriti 
në 5.69 për qind nga 6.45 për qind në fund të muajit dhjetor, ndërsa 
ai 12-mujor zbriti në 7.10 për qind nga 7.89 për qind. 

5.4.2 tregu i kapitalit

Bankat vazhdojnë të jenë pjesëmarrëset e vetme aktive, që kanë 
plotësuar kërkesën për financim në ankandet e obligacioneve 2-, 3- 
dhe 5-vjeçare të qeverisë8. Portofoli i tyre në këto letra me vlerë është 
rritur me 12.1 miliardë lekë në tremujorin e parë, gjë që po zhvendos 
ngadalë strukturën kohore të investimit drejt afateve më të gjata. Yield-i 
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Grafik 27. Normat e interesit në tregun e parasë.
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i obligacioneve 2-vjeçare ka reflektuar të njëjtën ecuri rënëse të yield-
eve 12-mujore, si rrjedhojë e rritjes së konkurrencës për to dhe tepricës 
së lartë të likuiditetit. Ai është ulur në 7.65 për qind në muajin mars ose 
0.75 pikë përqindjeje poshtë yield-it të muajit dhjetor. E kundërt ka qenë 
ecuria e yield-eve të obligacioneve 3- dhe 5-vjeçare, të cilat emetohen 
vetëm një herë në tre muaj. Në muajin mars, yield-i 3-vjeçar shënoi 
8.90 për qind, ndërsa ai 5-vjeçar shënoi 10.14 për qind, duke u rritur 
përkatësisht me 0.10 pikë përqindjeje dhe me 0.46 pikë përqindjeje. 

diferenca ndërmjet yield-eve afatgjata dhe atyre afatshkurtra, vazhdon 
të jetë pozitive. me përjashtim të afateve 3-dhe 5-vjeçare, yield-et janë 
ulur paralelisht në tremujorin e parë, nxitur nga një politikë neutrale 
dhe rritja e likuiditetit të tepërt në treg. megjithatë, në fillim të muajit 
prill, është vënë re pakësim i likuiditetit në treg, gjë që ka sjellë rritjen e 
yield-eve të bonove të thesarit për të gjitha afatet9. 

5.4.3 Interesat e depozitave dhe të kredisë

Sipas të dhënave më të fundit10, në dymujorin e parë të vitit 2007, 
interesat e depozitave në lekë11 u rritën në të gjitha afatet, sidomos në 
ato 1 dhe 24-mujore. megjithatë, në muajin shkurt, u shfaqën shenja të 
uljes së interesave si: në llogaritë rrjedhëse; në depozitat 1- mujore dhe 
në depozitat 24-mujore, duke reflektuar kështu rritjen e likuiditeteve në 
sistem, në këtë periudhë. 

Kostoja e ndërmjetësimit vazhdon të luhatet rreth të njëjtit nivel, si 
rezultat i nivelit të lartë të kredisë në lekë. Kërkesa për kredi ka vazhduar 
të rritet, duke mos ushtruar presion për uljen e normave të kredisë. 

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

D
hjetor-
03

Q
ershor-
04

D
hjetor-
04

Q
ershor-
05

D
hjetor
05

Q
ershor-
06

D
hjetor-
06

2-vjeçare 3-vjeçare
5-vjecare bono thesari 12-mujore

4

6

8

10

12

3-m
ujore

6-m
ujore

12-m
ujore

24-m
ujore

3-vjecare

5-vjecare

mars 2005 mars 2006 mars 2007

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 28. Ecuria e yield-eve në tregun e obligacioneve
të qeverisë dhe kurba e normave të interesit. 
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Në muajin shkurt 2007, interesi mesatar i 
ponderuar i kredive në lekë u rrit në 14.7 për 
qind, nga 12.9 për qind në muajin dhjetor. Si 
dymujor, interesi i kredive në lekë është rritur në 
të gjitha afatet, me përjashtim të kredive nga 1-
3 vjet, të cilat përkundrazi, janë ulur.

Në dymujorin e parë 2007, interesat e 
depozitave në dollarë dhe në euro janë rritur 
në të gjitha afatet, me përjashtim të depozitave 
24- mujore në euro dhe depozitave 36- mujore 
në dollarë. Në krahasim me të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar, ka pasur gjithashtu rritje të 
interesave të depozitave në euro dhe në dollarë. 
Në këtë rritje, ka ndikuar politika shtrënguese 
e ndjekur nga Banka Qendrore Evropiane dhe 
Rezerva Federale në fillim të vitit 2007. 

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet spread-
i i interesave realë të depozitave në lekë ndaj 
atyre në valutë, për afatet 12-mujore, i cili në 
muajin shkurt 2007, ra në nivele më të ulëta se 
në muajin dhjetor 2006. Për më tepër, kredia 
në valutë ka qenë e përqendruar në euro, duke 
i shtyrë bankat të tregohen më agresive në 
tërheqjen e fondeve në euro. 

Në muajin shkurt, u vunë re ulje të interesave 
të depozitave në dollarë, në të gjitha afatet, me 
përjashtim të interesave në llogaritë rrjedhëse, 
në depozitat pa afat dhe në depozitat 6- mujore. 
Kjo sjellje është ndikuar nga pritshmëritë për 
uljen e normës bazë të interesit nga Rezerva 
Federale, në fillim të vitit 2007. 

Në dymujorin e parë 2007, interesat e kredive 
në dollarë, janë ulur thuajse në të gjitha afatet, 
me përjashtim të interesave të kredive mbi 3 
vjet, të cilat u rritën. Në muajin shkurt, interesi 
mesatar i ponderuar i kredive në dollarë, arriti 
në 8.97 për qind nga 9.4 për qind, që ishte 
në fund të muajit dhjetor. Interesat e kredive në 
euro janë ulur vetëm në afatet 6 muaj-1 vit dhe 
1-3 vjet. ulja e interesave të kredive në valutë, 
ndikon në uljen e kostos së ndërmjetësimit në 
valutë. Në nivel mesatar, interesi i ponderuar 
i kredive në euro është rritur lehtë, duke arritur 
në muajin shkurt, nivelin 8.3 për qind, nga 8.2 
për qind që ishte në fund të vitit 2006.
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Grafik 29. Diferenca e interesit të kredisë 1-3 vjet
në lekë me interesat e depozitave 12-mujore.
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Grafik 30. Spread-i i interesave realë të depozitave
në lekë ndaj atyre në valutë, për afatet

12-mujore (në përqindje). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 31. Ecuria ditore e lek/euro dhe lek/usd. 
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5.4.4 Kursi i këmbimit 

Sjellja e lekut gjatë tremujorit të parë të vitit 2007, ka dëshmuar për 
një forcim të ritmeve të tij nënçmuese ndaj euros dhe atyre mbiçmuese 
ndaj dollarit amerikan. tendenca nënçmuese e lekut ndaj euros është 
relativisht e re (që nga fundi i vitit 2006), ndërsa mbiçmimi i lekut ndaj 
dollarit është një tendencë më e hershme (që nga fundi i vitit 2005). 
të njëjtën ecuri, paraqet dhe dinamika vjetore e sjelljes së kursit të 
këmbimit të lekut. gjatë tre muajve të parë të vitit, kursi lek/euro është 
nënçmuar mesatarisht me 1.8 për qind ndërsa lek/usd është mbiçmuar 
mesatarisht me 6.4 për qind. 

duke përjashtuar periudhën e festave të fundvitit dhe atë të Pashkëve, 
vihet re se ritmet e mbiçmimit të euros ndaj lekut, në tregun e brendshëm 
valutor, kanë qenë më të larta se ato të euros ndaj dollarit në tregun 
ndërkombëtar. Për periudhën janar-mars, mbiçmimi i euros kundrejt 
dollarit në tregun ndërkombëtar, rezulton 0.9 
për qind ndërsa mbiçmimi i euros kundrejt 
lekut, rezulton 2.1 për qind. Kështu, faktorë 
të tjerë të brendshëm kanë ushtruar presione 
nënçmuese mbi lekun. Ndër ta përmendim 
rritjen e shpenzimeve në valutë, për të përballuar 
importin e energjisë elektrike, ngushtimin e 
diferencës së normave të interesit lekë-valutë si 
dhe rritjen e ofertës për lekun, gjatë tremujorit 
të fundit të vitit 2006. 

Në terma efektivë nominalë vjetorë, leku 
është nënçmuar mesatarisht me 0.1 për qind, 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. Nënçmimi 
i NEER vihet re për herë të parë në katër vitet 
e fundit. Në fund të muajit mars, leku është 
këmbyer në nivelet 94.98 lek/usd dhe 126.47 
lek/euro. 
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Grafik 32. Ndryshimet vjetore të lekut në
terma nominalë efektivë (NEER12).
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SHtOjCË StAtIStIKORE

INFlACIONI
 

tabelë �. norma vjetore e inflacionit (në përqindje).
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4 2.9
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3 2.9
mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5 2.7
Prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3 2.4
maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0 3.1
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9 2.4
Korrik 5.6 4.2 3.0 3.1 1.8 3.2
gusht 4.1 5.5 3.0 2.7 2.3 2.9
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3 2.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2 3.0 2.9
dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2 2.0 2.5
mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4 2.4

Burimi: inStat.

tabelë 2. Kontributi në inflacionin total i grupeve përbërëse të shportës.
Prill
-06

maj 
- 06

Qershor
- 06

Korrik
- 06

gusht
-06

Shtator
-06

tetor
-06

Nëntor
-06

dhjetor
- 06

janar
-07

Shkurt
-07

mars 
- 07

ushqime dhe pije 
joalkolike 1.03 1.51 0.80 1.86 0.51 -0.45 -0.59 0.45 0.09 0.66 0.70 0.32

Qira,ujë, lëndë 
djegëse,energji 0.84 1.00 1.04 0.88 1.78 2.32 2.19 1.91 1.87 1.70 1.70 1.84

transport 0.13 0.23 0.24 0.19 0.13 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 0.01 0.04
Hotele, kafe dhe 
restorant. 0.22 0.22 0.22 0.16 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.17 0.14

të tjera 0.12 0.10 0.15 0.15 0.24 0.40 0.40 0.32 0.40 0.34 0.35 0.35
totali 2.35 3.1 2.45 3.24 2.84 2.55 2.24 2.91 2.55 2.86 2.93 2.69

Burimi: inStat, Banka e Shqipërisë.

 tREguESIt mONEtARË

tabelë �. Ecuria e treguesve monetarë (në miliardë lekë).
Shkurt- 07 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

Absolut Përqindje Absolut Përqindje
Paraja jashtë bankave 154.5 -0.9 -0.6 15.4 11.1
depozitat totale 529.8 7.6 1.5 88.7 20.1
- në lekë 320.3 0.9 0.3 37.0 13.0
- në valutë 209.5 6.7 3.3 51.7 32.8

depozita pa afat 144.0 -2.9 -2.0 13.3 10.2
- në lekë 76.0 -4.2 -5.2 -4.1 -5.1
- në valutë 68.0 1.2 1.8 17.4 34.3
depozita me afat 385.8 10.6 2.8 75.3 24.3
- në lekë 244.3 5.0 2.1 41.0 20.2
- në valutë 141.4 5.5 4.1 34.3 32.0

m1 230.5 -5.1 -2.2 11.4 5.2
m2 474.9 0.0 0.0 52.4 12.4
m3 684.3 6.7 1.0 104.1 17.9
Baza monetare 212.0 0.3 0.1 23.1 12.2

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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tabelë �. Ecuria e treguesve të Mvn sipas grupeve kryesore, janar 2007 (në milionë usd). 
ne vlere absolute ndryshimi mujor ndryshimi vjetor

mjete valutore neto 2,500.6 29.6 416.3
mjete valutore 
BSH 1,811.2 26.5 364.5
BPd 1,193.1 51.3 301.5
detyrimet valutore
BSH 104.7  - 0.9 0.9
BPd 399.0 49.1 248.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

tabelë �. Ecuria e treguesve të kredisë neto për qeverinë sipas grupeve kryesore.
 Shkurt-07 Ndryshime mujore Ndryshime vjetore
Pretendime ndaj qeverisë neto 297,019.5 1,398.0 17,722.9
Banka e Shqipërisë 50,820.7 - 31.8 - 4,768.5
BPd 246,198.8 1,429.8 22,491.4
depozita pranë Bankës së Shqipërisë 7,017.0 22.2 1,018.9
deficiti buxhetor 14,2934 11,060.5 10,544.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

tabelë �. Ecuria e disa treguesve kryesorë.

2003 2004 Qershor
-05

dhjetor
-05

Qershor
-06

dhjetor
-06

janar
-07

Shkurt
-07

Oferta e parasë (në miliardë lekë) 448.4 507.2  541.8 578.04 594.5 674.3 677.6 684.3
Kredi e brendshme (në % ndaj m3) 71.5 68.9 69.9 70.03 71.0 71.8 72.3 73.1
Kredi për qeverinë (në % ndaj m3) 60.2 55.1 52.2 48.94 45.3 43.4 43.6 43.4
Kredi për ekonominë (në % ndaj m3) 11.3 13.8 17.7 21.10 25.71 28.4 28.7 29.7
Kredi për ekonominë (% ndaj totalit të aktiveve) 13.7 16.9 20.8 25.11 28.7 31.3 31.5 32.1
Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 6.8 9.0 11.2 14.57 17.6 21.3 21.5 22.4
Raporti kredi / depozita (në %) 15.7 19.0 23.6 28.47 33.7 37.4 37.2 38.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

tabelë 7. tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.
2003 2004 2005 t1-06 t2- 06 t3 - 06 t4 -06 janar-07 Shkurt -07

teprica e kredisë(në miliardë lekë) 50.7 69.3 121.6 134.6 152.8 165.3 191.2 194.4 203.5
Kredi për individët 24.5 30.6 32.3 31.9 32.3 33.3 33.4 34.2 33.8
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 67.7 68.1 67.6 66.7 66.5 65.7 66.2
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 32.3 32.5 31.1 30.0 29.6 29.5 29.8
Kredi afatmesme 33.3 36.0 29.7 30.0 31.2 32.6 31.6 31.1 31.0
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 37.9 37.5 37.7 37.4 38.8 39.4 39.2
lekë 19.6 19.5 26.6 26.0 28.2 29.8 28.9 28.9 28.3
valutë 80.4 80.5 73.4 74.0 71.8 70.2 71.1 71.1 71.7

Burimi: Banka e Shqipërisë.

tabelë �. tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit.
total 
2004

2005 2006 janar
‘07

shkurt
‘07t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4

Kredia e re (në miliardë lekë) 99.7 22.1 32.8 32.1 32.9 29.4 35.7 35.8 53.9 9.6 13.1
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42 45.8 46.7 38.8  40.2 
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 30.1 33 31.2 27.4 28.0  31.6 
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25.7 26 23.0 25.9 33.2 28.2 
Kredi në lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 35 39.6 26.2 32.7 26.9 
Kredi në valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 72.3 65 61.4 73.8 67.3  73.1 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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tabelë �. Shpërndarja e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë (në përqindje të totalit). 
t1-‘05 t2-‘05 t3-‘05 t4-‘05 t1-‘06 t2-‘06  t3‘06 t4-‘06 janar’07 Shkurt’07

Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 1.3 1.5 2.4 2.7 2.2 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Peshkimi 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1 0.1
Industria nxjerrëse 2.35 0.6 0.5 0.5 1.4 2.3 1.0 1.0 1.1 1.4
Industria përpunuese 15.8 15.6 13.9 13.8 14.2 15.3 15.5 14.3 14.5 14.2
Prodhimi, shpërndarja e energjisë 
elektrike e gazit dhe e ujit 6.27 2.9 2.9 2.6 2.4 1.1 1.2 1.5 1.1 1.3

Ndërtimi 10.6 11.2 12.8 13 13.0 12.2 12.6 12.6 12.5 12.6
tregtia, riparimi i automobilave 
dhe artikujve shtëpiakë 20.5 19.1 20 18.9 19.0 22.5 23.1 22.4 22.2 21.9

Hotele dhe restorante 2.5 4.7 4.4 4.3 4.8 4.1 3.9 3.5 3.5 3.5
transporti dhe telekomunikacioni 2.5 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.6 2.0 2.0 1.9
Aktivitete financiare 0.2 1.1 0.7 0.8 0.7 1.3 0.7 2.1 1.5 2.1
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 0.1 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.2 0.3
Shërbime kolektive, sociale 
dhe personale 8.3 7.4 5.9 5.8 4.6 1.7 2.0 0.6 1.9 2.1

të tjera* 29.6 33.7 34.1 35.4 35.7 36.2 35.1 39.2 38.7 37.9
total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Zëri “të tjera” përfshin kredinë e akorduar disa sektorëve me peshë të vogël në aktivitetin ekonomik 
të vendit si dhe kredinë për individët. Me prezantimin e ri te formularëve të kredisë është kërkuar 
një rishikim i shpërndarjes së kredisë sipas sektorëve ku u prezantua rindarja e re. 

tREgjEt FINANCIARE

tabelë �0. normat e interesit në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e 
mëparshme (në pikë përqindje).

mars ‘07 Ndryshimi 
mars’07- dhjetor’06

Ndryshimi 
mars’07-mars’06

Norma bazë e interesit 5.50% 0.00 +0.50
tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar 1- ditor 4.51% -0.01 -0.27
Interesi i tregut ndërbankar 7- ditor 5.68% 0.44 +0.48
tregu primar
yield-i i bono thesarit 3- mujore 5.75% -0.75 +0.47
yield-i i bono thesarit 6- mujore 6.64% -0.47 +0.78
yield-i i bono thesarit 12- mujore 7.07% -0.64 +0.99
tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 7.65% -0.75 +0.65
yield-i i obligacioneve 3- vjeçare 8.90% +0.10 +0.40
yield-i i obligacioneve 5- vjeçare 10.14% +0.46 -
eurobond 9-mujor 5.02% - -

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.

tabelë ��. normat e interesit dhe ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të 
kredive në lekë (në pikë përqindjeje).

Shkurt ‘07  Ndryshimi
shkurt ’07-dhjetor’06

Ndryshimi 
shkurt’07- shkurt’06

Norma bazë e interesit 5.50 0.00 +0.50
Interesi i depozitave në lekë
1 – mujore 3.56% +0.21 +0.15
3 – mujore 4.02% +0.08 -0.26
6 –mujore 4.73% +0.09 +0.02
12 - mujore 5.60% +0.14 +0.26
24- mujore 6.10% +0.22 -0.27
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36-mujore 6.48% +0.06 +0.28
Interesi i kredive në lekë
Kredi deri në 6 muaj 14.38% +2.20 +1.37
Kredi 6 muaj- 1 vit 13.46% +2.30 -0.06
Kredi 1-3 vjet 17.51% -0.19 -0.52
Kredi mbi 3 vjet 13.41% +1.20 +1.06

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.

tabelë �2. normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

Shkurt ‘07 Ndryshimi
shkurt ‘07-dhjetor’06

Ndryshimi 
shkurt’07- shkurt’06

Fed-norma bazë e interesit 5.25% 0.00 +0.75
Interesi i depozitave në usd
1 – mujore 3.16% +0.13 +0.74
3 – mujore 3.64% +0.20 +0.77
6 – mujore 4.16% +0.29 +1.10
12 - mujore 4.49% +0.20 +0.89
24 - mujore 4.93% +0.07 +1.00
BQE-norma bazë e interesit 3.50% 0.00 +1.25
Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 2.76% +0.22 +0.92
3 – mujore 3.39% +0.48 +1.15
6 - mujore 3.45% +0.16 +1.14
12 - mujore 3.88% +0.43 +1.20
24 - mujore 3.77% -0.39 +0.93

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare.

SHËNImE

1 FOmC (Federal Open market Committee) - Komiteti Federal i tregut të 
Hapur. 

2 Bilanci i akumuluar i 12 muajve, llogaritet si shuma e 12 muajve 
paraardhës në çdo pikë / muaj të vitit. 

3 Inflacioni vjetor mesatar, për tremujorin e parë të këtij grupi mallrash për 
Eurozonën (27) është 4.4 për qind. 

4 leku është nënçmuar ndjeshëm ndaj euros, gjatë tremujorit të parë të vitit 2007. 
Norma mesatare vjetore e nënçmimit për këtë periudhë, rezultoi 1.9 për qind.

5 Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë pjesë e marrëveshjes së re 
PRgF/EFF 2006-2008, e nënshkruar midis Qeverisë Shqiptare, FmN-së dhe 
Bankës së Shqipërisë, në muajin janar të vitit 2006.

6 Fondet e tepërta në tremujorin e parë janë tërhequr nga Banka e Shqipërisë 
me anë të repove njëjavore dhe tremujore. 

7 Nga këto, 0.68 miliardë lekë kanë qenë me afat njëditor.
8 Obligacionet 5-vjeçare u emetuan për herë të parë, në muajin nëntor 2006.
9 Në muajin prill (11 prill), yield-i 12-mujor është rritur në 7.54 për qind.
10 të dhënat më të fundit I përkasin muajit shkurt.
11 Shih: Shtojca statistikore, tregjet Financiare: tabela “Normat e interesit dhe 

ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe të kredive në lekë”.
12 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). Që nga muaji prill 2004, NEER është mbi nivelin 100. 
Një rritje e NEER do të thotë mbiçmim i lekut. 
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