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

1. FJALA E GUVERNATORIT

Ekonomia shqiptare është zhvilluar përgjithësisht në përputhje me 
parashikimet gjatë gjysmës së parë të vitit 2006. Ecuria e shitjeve gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit, realizimi i planit të të ardhurave buxhetore 
dhe ritmi i shpejtë i thithjes të kredisë nga sektori privat, mbështesin 
projeksionin e një rritjeje ekonomike prej 5 për qind për vitin 2006.

Aktiviteti ekonomik është mbështetur nga stabiliteti makroekonomik 
dhe nga kushtet e favorshme monetare. Inflacioni i çmimeve të konsumit 
ka qëndruar në nivele të kontrolluara, duke u luhatur rreth objektivit 3 
për qind të Bankës së Shqipërisë. Aktiviteti fiskal është karakterizuar 
nga një rritje e qëndrueshme e të ardhurave buxhetore përkundrejt 
vonesës në kryerjen e shpenzimeve, veçanërisht të atyre kapitale, duke 
prodhuar një suficit buxhetor gjatë kësaj periudhe. Shkëmbimet tregtare 
me jashtë janë zgjeruar më tej. Eksportet dhe importet e mallrave kanë 
ruajtur ritmet e rritjes të viteve të mëparshme, duke rezultuar në thellim 
të deficitit tregtar. Zhvillimet monetare janë karakterizuar nga një 
stabilitet relativ i treguesve, luhatje e normave të interesit rreth niveleve 
minimale historike, qëndrueshmëri e kursit të këmbimit dhe kreditim 
i shpejtë i ekonomisë. Teprica e kredisë u rrit me 38 miliardë lekë 
gjatë tetë muajve të parë të vitit, duke mbështetur rritjen e konsumit 
dhe të investimeve në ekonomi. Kursi i këmbimit të monedhës sonë 
kombëtare, lekut, ka qëndruar pothuajse i pandryshuar përgjatë gjithë 
periudhës.

Rritja vjetore e shitjeve për gjashtëmujorin e parë ishte në nivelin 11 
për qind, duke qenë afër mesatares së regjistruar gjatë viteve të fundit. 
Rritja e shitjeve është mbështetur kryesisht nga zhvillimet e tremujorit 
të parë, ndërkohë që tremujori i dytë ka regjistruar një rritje më të 
ngadaltë të shitjeve. Ky zhvillim mund të shpjegohet me përpjekjet 
e sektorit privat për të rikuperuar aktivitetin e munguar gjatë krizës 
energjitike të fundit të vitit të kaluar, në tremujorin e parë. Nga ana 
tjetër, edhe zhvillimet sektoriale të ekonomisë paraqesin një rritje 
ekonomike jo të njëtrajtshme midis sektorëve të prodhimit. Sektori i 
tregtisë, i cili mban peshën kryesore në vëllimin total të shitjeve, ka 
patur ritmin më të lartë të rritjes, duke dhënë kontributin më të madh 
në rritjen e shitjeve. Tendencë pozitive është vënë re edhe në ecurinë e 
shitjeve të shërbimeve të tjera, ndër të cilat spikasin shërbimet financiare 
dhe transaksionet në pasuri të paluajtshme. Ndërkohë, shitjet e sektorit 
të ndërtimit dhe të atij të transportit kanë shfaqur shenja ngadalësimi 
prej disa tremujorësh, duke zbehur një nga nxitësit historikë të rritjes 
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ekonomike. Për rëndësinë që kanë këta sektorë në ekonominë e vendit, 
ecuria e tyre meriton një vëmendje të veçantë, duke qenë se ajo do të 
kushtëzojë ritmet e rritjes ekonomike në periudhën afatmesme.

Në lëmin e politikës fiskale veçohet prania e zgjatur e një suficiti 
buxhetor. Bilanci buxhetor në fund të muajit gusht rezulton me një 
tepricë pozitive në nivelin 10.9 miliardë lekë. Megjithatë, periudha në 
vijim, në kushtet kur qeveria synon të realizojë të gjithë financimin e 
brendshëm të planifikuar (rreth 22 miliardë lekë), mbart shqetësime në 
lidhje me ecurinë e yield-eve të bonove të thesarit si dhe me ecurinë e 
likuiditetit në sistem. Rritja e evidentuar kohët e fundit e ilustron më së miri 
shqetësimin e mësipërm. Pavarësisht kësaj, Banka e Shqipërisë mbetet e 
pandryshuar në qëndrimin e saj për të respektuar me rigorozitet të gjitha 
detyrimet ligjore dhe ato që rrjedhin nga marrëveshjet shumëpalëshe 
dhe ato dypalëshe me FMN-në dhe Ministrinë e Financave.

Sipas të dhënave paraprake të bilancit tregtar për gjysmën e parë 
të vitit 2006, deficiti i bilancit të tregtisë së mallrave ka arritur në rreth 
830 milionë euro apo rreth 22 për qind më shumë se e njëjta periudhë 
e vitit të kaluar. Shtimi i kredisë konsumatore, i asaj për financimin 
e nevojave teknologjike si dhe qëndrueshmëria në të ardhurat nga 
emigracioni, përbëjnë faktorët bazë që ndikojnë në një kërkesë të lartë 
për importin e të mirave materiale. 

Inflacioni vjetor është luhatur rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë, 
gjatë tremujorit të tretë të vitit. Pasi u ngjit në nivelin 3.2 për qind në 
muajin korrik 2006, ndryshimi vjetor i çmimeve të konsumit ndoqi një 
prirje në rënie, në dy muajt në vazhdim. Megjithatë, Banka e Shqipërisë 
ka konstatuar se presionet inflacioniste kanë shënuar rritje gjatë vitit 
2006. Presionet inflacioniste të cilat ndikuan rritjen e çmimeve të 
konsumit gjatë gjysmës së parë të vitit, u ndjenë edhe gjatë tremujorit 
të tretë. Norma mesatare e inflacionit gjatë tremujorit të tretë, ishte 
rreth 0.5 pikë përqindjeje më e lartë se gjatë së njëjtës periudhë të vitit 
të shkuar.

Presionet vlerësohet të kenë qenë më të forta sesa për të njëjtën 
periudhë një vit më parë. Niveli mesatar i inflacionit vjetor për tremujorin 
e tretë të vitit 2006 rezultoi 2.9 për qind, kundrejt 2.4 për qind të 
një viti më parë. Ndër ngjarjet që kushtëzuan zhvillimet në inflacion 
vlerësohet se ato të krahut të ofertës janë transmetuar në mënyrë 
më të shpejtë e më të drejtpërdrejtë në nivelin e çmimeve. Rritja e 
paralajmëruar e çmimit të energjisë elektrike, e aplikuar gjatë muajit 
gusht, si edhe rritjet në çmimet e disa mallrave të akcizës, prekën 
drejtpërdrejt nivelin e përgjithshëm të çmimeve të konsumit. Ndërkohë, 
nxitjet pro-inflacioniste kanë qenë të pranishme pothuaj gjatë gjithë 
nëntëmujorit edhe në grupin e çmimeve të karburanteve, zhvillime këto 
të kushtëzuara nga situata e tensionuar në tregun ndërkombëtar të 
naftës. Po kështu, normat vjetore të inflacionit për mallrat ushqimorë 
në Eurozonë dhe në partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë, kanë 
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dëshmuar për një prirje rritëse të tij gjatë kësaj periudhe të vitit. Ndërsa 
aktiviteti kreditues në sektorin privat të ekonomisë ka vijuar të shënojë 
ritme të larta rritjeje, niveli i ulët i shpenzimeve buxhetore gjatë tetë 
muajve të parë vitit, ka ndikuar në kontrollin e kërkesës agregate dhe 
të presioneve inflacioniste.

Presionet e shtuara inflacioniste në pjesën e parë të vitit 2006, 
kanë çuar në rishikimin e qëndrimit të politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë. Banka e Shqipërisë rriti koston e parasë në muajin korrik, 
duke shtuar me 0.25 pikë përqindjeje normën bazë të interesit. Kjo 
lëvizje synonte sjelljen e kushteve monetare në përputhje me objektivin 
afatmesëm të inflacionit. Rritja e normës bazë të interesit mbajti në 
konsideratë, ndër të tjera, hapat e shpejtë të zgjerimit të kredisë për 
ekonominë, ngushtimin e diferencës së normave të interesit midis lekut 
dhe valutës dhe pritjet për përqendrimin e shpenzimeve buxhetore në 
pjesën e mbetur të vitit. 

Qëndrimi shtrëngues i politikës monetare është reflektuar edhe në 
operacionet monetare të Bankës së Shqipërisë. Ndryshimi i normës bazë 
është zbatuar në normën e interesit të repove njëjavore për tërheqjen 
e likuiditetit të sistemit dhe në interesat e instrumenteve mbështetëse. 
Sistemi bankar ka reaguar me rritje të normave të interesit, duke u 
treguar më i shpejtë në përqindjet e tregut ndërbankar dhe në yield-in 
e bonove të thesarit. 

Duhet theksuar se e gjithë kjo situatë ka përkuar me një agresivitet 
në rritje për financim të brendshëm nga ana e qeverisë, ndërkohë që 
ritmet e larta të kredisë për ekonominë nuk lënë shumë hapësira në 
këtë drejtim. Në këto rrethana, likuiditeti në sistem ka ardhur në rënie, 
duke reflektuar në një mënyrë edhe gjendjen e lartë të likuiditetit të 
llogarisë së qeverisë përgjatë gjithë kohës.

Për rrjedhim, është evidentuar një rritje e yield-eve të bonove të 
thesarit me rreth 1.0 pikë përqindjeje. Banka e Shqipërisë ka hedhur 
likuiditet në sistem duke synuar uljen e luhatjeve të tij dhe balancimin 
e kërkesës, dhe duke amortizuar disi presionet mbi yield-in e bonove 
të thesarit. Paralelisht me operacionet në tregun e parasë, ndërhyrjet 
në tregun valutor kanë plotësuar kërkesën sezonale për para likuide të 
ekonomisë, me rreth 4.5 miliardë lekë. Prania e Bankës së Shqipërisë 
në tregjet e parasë nëpërmjet operacioneve monetare, gjatë tremujorit 
të tretë, ka mundësuar ruajtjen e treguesve të saj brenda objektivave.

Stabiliteti i sistemit bankar në veçanti dhe i atij financiar në përgjithësi, 
përbën një përparësi të përhershme të Bankës së Shqipërisë. Përkushtimi 
ynë në këtë drejtim merr një rëndësi të veçantë në kontekstin e 
zhvillimeve në tregun e kredisë, e cila ka vazhduar të shënojë rritje. 
Siç u nënvizua edhe në raportin e mbikëqyrjes për tremujorin e dytë, 
sistemi bankar paraqitet në një pozicion financiar të shëndoshë, duke 
qenë në përputhje me të gjithë parametrat e vendosur nga normat e 
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mbikëqyrjes bankare. Sistemi bankar vazhdon të operojë me fitim dhe 
të jetë i kapitalizuar sipas normave ndërkombëtare, duke regjistruar një 
zgjerim të vazhduar të aktivitetit.

Në përfundim, do të theksoja se Banka e Shqipërisë është e 
vendosur të vazhdojë të ndjekë me kujdes ecurinë e ekonomisë dhe 
të tregut financiar duke u përqendruar në ato zhvillime, të cilat mund 
të ndikojnë negativisht stabilitetin makroekonomik dhe atë financiar. 
Banka e Shqipërisë po vlerëson me kujdes këto zhvillime, duke qenë e 
angazhuar për të mbajtur qëndrimin e duhur, me synimin për të nxitur 
një ecuri sa më të mirë të ekonomisë.

2. EKONOMIA BOTËRORE

Ekonomia botërore ka shënuar ritme të shpejta rritjeje gjatë vitit 2006. 
Rritja ekonomike është shpërndarë në të gjitha rajonet gjeografike, por 
ajo paraqitet më e fortë në vendet aziatike dhe në ShBA. Viti 2006 
duket se përbën një vit pozitiv edhe për ekonominë e Eurozonës, 
ekonomi e cila vlerësohet të ketë një ndër ritmet e saj më të larta të 
rritjes, gjatë 6 viteve të fundit. Duke ndjekur mjedisin e favorshëm që 
po përjeton ekonomia botërore gjatë pjesë së parë të vitit 2006, FMN-
ja ka rishikuar normën që kishte parashikuar për rritjen ekonomike 
botërore, duke vlerësuar se për vitin 2006 aktiviteti ekonomik botëror 
do të jetë 5.1 për qind nga 4.9 për qind që ishte parashikuar në muajin 
prill.

Rritja e lartë ekonomike ka nxitur rritjen e çmimeve të energjisë dhe 
të të mirave të tjera. Çmimet e naftës gjatë këtyre muajve të fundit, 
janë luhatur rreth nivelit 75 usd, duke shënuar një rritje prej 10 usd 
në krahasim me nivelin e fillimvitit. Rritja e çmimeve të energjisë dhe e 
të mirave të tjera është reflektuar në rritjen e inflacionit të çmimeve të 
konsumit, duke rritur shqetësimet mbi efektet dytësore të saj. Gjithsesi, 
inflacioni në nivel botëror ka qenë në nivele më të ulta se ç’sugjeron 
përvoja historike në rrethana të tilla. Rritja e vazhdueshme e produktivitetit 
dhe ankorimi më i mirë i pritjeve të inflacionit janë dy arsyet kryesore që 
kanë bërë të mundur kontrollin e presioneve inflacioniste. Megjithatë, 
presionet inflacioniste në rritje, kanë detyruar shumë banka qendrore 
të ndjekin një politikë monetare shtrënguese.

Rritja vjetor e PBB-së Norma e papunësisë IÇK
SHBA +2.6 4.7 (gusht) 3.8 (gusht)
Eurozonë +2.6 7.9 (gusht) 1.8 (shtator)
Gjermani +3.6 10.6 (shtator) 1.0 (shtator)
Francë +4.9 9 (gusht)  1.9 (gusht)
Itali +1.9 7 (qershor)  2.2 (shtator)
Japoni +1.0 4.1 (gusht)  0.9 (gusht)

Burimi: Departamenti Amerikan i Tregtisë, BQE, Revista “The economist”,  �-13 tetorr 200�.

Tabelë 1. Disa tregues 
kryesorë ekonomikë në 
terma vjetorë (në përqindje).
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EkonomiA E EuRozonës
Vlerësimet më të fundit të Eurostat konfirmojnë se aktiviteti ekonomik 

në Eurozonë ka patur ritme të larta rritjeje në pjesën e parë të vitit 2006. 
Norma vjetore e rritjes reale të PBB-së për tremujorin e dytë është 2.6 
për qind nga 2.1 për qind që ishte periudhën e kaluar. Kërkesa e 
brendshme, në mënyrë të veçantë investimet dhe përmirësimi i kushteve 
të tregut të punës, kanë qenë motori i zhvillimeve pozitive të aktivitetit 
ekonomik. Nga ana tjetër, zhvillimet në kërkesën e jashtme nuk kanë 
ecur në të njëjtin drejtim, duke ngadalësuar ritmin e rritjes. Vlerësimet e 
Bankës Qendrore Evropiane (BQE) për rritjen ekonomike gjatë pjesës 
së dytë të vitit, janë për vazhdimësinë e rritjes ekonomike, por me një 
normë më të ulët se ajo e pjesës së parë të vitit.

Gjatë kësaj periudhe presionet inflacioniste kanë qenë të moderuara, 
duke mos rrezikuar zhvillimet ekonomike. Në mbledhjen më të fundit 
të Këshillit Drejtues të BQE, më 5 tetor 2006, u vendos rritja me 0.25 
pikë përqindjeje e normës bazë të interesit, duke e çuar këtë normë në 
nivelin 3.25 për qind.

EkonomiA E sHBA
Pas një periudhe të gjatë me rritje ekonomike mbi mesataren historike, 

ritmet e zhvillimeve në aktivitetin ekonomik në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës u ngadalësuan, në fund të pjesë së parë të vitit. Norma 
vjetore e rritjes reale të prodhimit të brendshëm bruto ra në nivelin 2.6 
për qind në tremujorin e dytë, nga 5.6 për qind në tremujorin e parë. 
Ndërkohë deficiti tregtar është thelluar më tej në 6.6 për qind të PBB-
së. Rënia e kërkesës së brendshme për të mira, si pasojë e rritjes së 
vazhdueshme të interesave dhe çmimit të lartë të naftës, konsiderohet 
si faktori kryesor që ka ndikuar në këtë ngadalësim të kërkesës.

Presionet inflacioniste në ekonominë amerikane gjatë kësaj periudhe 
janë konsideruar të moderuara. Në mbledhjen më të fundit të FOMC1, 

në 20 shtator 2006, u vendos që të lihet e 
pandryshuar norma bazë të interesit, që aktualisht 
është 5.25 për qind. Ngadalësimi i ekonomisë 
për periudhën në vazhdim, vlerësohet se do të 
paraqesë presione të moderuara inflacioniste 
në ekonomi. Megjithatë, rritja që pritet të ketë 
kostoja e punës është një rrezik që mund të 
ndikojë në inflacion.

kuRsi i këmBimiT
Kursi i këmbimi midis dollarit amerikan dhe 

monedhës evropiane gjatë muajve të fundit 
është luhatur në intervalin 1.25 - 1.3 usd/euro. 
Lëvizjet në kursin e këmbimit kanë qenë në një 
drejtim me ndryshimin e normave të interesit 
midis SHBA-së dhe Eurozonës. Gjithashtu, 
zhvillimet aktuale dhe të pritshme në këto 
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Burimi: Banka Qendrore Evropiane.

Grafik 1. Ecuria e kursit të këmbimit,
usd/euro, 2005-2006.
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ekonomi kanë ndikuar në kahun dhe masën e ndryshimit të kursit të 
këmbimit. Sinjalet pozitive që kanë ardhur nga ekonomia e Eurozonës 
kanë ndikuar, përgjithësisht, në favor të monedhës evropiane gjatë 
muajve të fundit.

Çmimi i nAfTës
Rritja e kërkesës botërore për naftë si rezultat i zhvillimeve pozitive 

të ekonomisë globale dhe pasiguria gjeopolitike në rajonet kryesore 
prodhuese të saj, janë reflektuar në rritjen e çmimit të naftës gjatë 
vitit 2006. Statistikat zytrare tregojnë se konsumi botëror i naftës është 
rritur me 0.5 milionë fuçi në ditë apo rreth 0.6 për qind më shumë se 
konsumi, në të njëjtën periudhë një vit më parë. Në rritjen e konsumit 
ka ndikuar kryesisht rritja e kërkesës nga Kina dhe Lindja e Mesme. 
Çmimi mesatar i naftës u rrit me 16 për qind gjatë tetë muajve të parë 
të vitit 2006. Në muajin gusht, çmimi i naftës arriti nivelin 76 usd për 
fuçi, duke shënuar një rekord të ri.

T2. 
2005

T3. 
2005

T4. 
2005 T1.2006 T2.2006 T3.2006

a-Kërkesa botërore për naftë. 82.32 82.79 83.95 84.66 83.02 84.21
b-Oferta pa përfshirë OPEC-
un 54.72 53.83 54.28 50.57 50.45 51.19

c- Prodhimi i OPEC-ut. 29.90 30.19 29.92 29.68 29.57 29.79
Balanca (b+c-a) 2.3 1.23 0.25 -4.41 -3

shënim: *shifra e prodhimit të oPEC është për muajin gusht 200�.
Burimi: organizata e Vendeve Eksportuese të naftës (oPEC).

Përsa i përket të ardhmes, Agjencia 
Ndërkombëtare e Energjisë ka parashikuar ulje 
të kërkesës për naftë në nivelin e 1.2 milionë 
fuçive në ditë nga 1.8 milionë fuçi në ditë, që 
është aktualisht. Ndërkohë që pritet një rritje 
e prodhimit të vendeve jo-OPEC në nivelin e 
0.6 deri në 1.1 milionë fuçive në ditë dhe një 
rritje me 1 milion fuçi në ditë e prodhimit të 
vendeve të OPEC-ut. Duke u bazuar në këto 
parashikime mendohet se çmimi i naftës do 
të luhatet në nivelin 70-75 usd për fuçi gjatë 
pjesës së mbetur të vitit 2006 dhe vitit 2007. 
Zhvillimet politike në arenën ndërkombëtare 
mund të sjellin luhatje afat shkurtra përtej këtij 
intervali.

Tabelë 2. kërkesa dhe 
oferta për naftë (milionë/
fuçi për ditë). 
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3. ZHVILLIMET EKONOMIKE DHE INFLACIONI

3.1 AKTIVITETI EKONOMIK DHE RRITJA EKONOMIKE

Aktiviteti ekonomik në vend ka vazhduar të shënojë rritje edhe gjatë 
tremujorit të dytë të vitit 2006, ndonëse me ritme më të moderuara në 
krahasim me tremujorin e parë. Ndryshimi vjetor i indeksit të shitjeve të 
ekonomisë për tremujorin e dytë ishte 5 për qind, ndërkohë që tremujori 
i parë ka shfaqur një rritje të pazakontë për këtë periudhë, duke shënuar 
vlerën më të lartë të tre viteve të fundit në nivelin 18 për qind. Në 
total, rritja vjetore e shitjeve për gjashtëmujorin e parë ka qenë rreth 
11 për qind. Sektori i tregtisë vazhdon të mbajë peshën kryesore në 
vëllimin total të shitjeve, duke kontribuar me rreth 5.7 pikë përqindjeje 
në rritjen e përgjithshme të tyre, ndërkohë që sektorët e ndërtimit dhe 
të transportit kanë shfaqur shenja ngadalësimi prej disa tremujorësh. 
Tendencë pozitive është vënë re në ecurinë e shitjeve të shërbimeve 
të tjera, ndër të cilat spikasin shërbimet financiare dhe transaksionet 
në pasuri të paluajtshme. Këto aktivitete, së bashku, kanë shënuar një 
rritje gjashtëmujore prej 8 për qind.

Sipas vlerësimeve paraprake të bëra në fillim 
dhe në mes të këtij viti, ekonomia shqiptare pritet 
të shënojë një rritje vjetore prej 5.0 për qind. 
Këto vlerësime vendosin sektorët e ndërtimit 
dhe të industrisë në bazë të rritjes ekonomike, 
ndërkohë që sektorët e bujqësisë, transportit 
dhe të shërbimeve pritej të regjistronin ritme më 
modeste rritjeje.

Ecuria e shitjeve deri në fund të gjashtëmujorit 
të parë të vitit sugjeron një ecuri të kënaqshme 
të ekonomisë, duke mbështetur parashikimin 
për një rritje vjetore prej 5 për qind të saj. 
Megjithatë, Banka e Shqipërisë gjykon se 
ecuria e ekonomisë gjatë gjashtëmujorit të dytë 
të vitit do të mundësojë një vlerësim më të plotë 
në lidhje me rritjen ekonomike për vitin 2006. 
Ndërkohë, shpërndarja aktuale e kontributeve 

të sektorëve në rritjen e përgjithshme nuk do të jetë e ngjashme me 
strukturën e parashikuar. Konkretisht, sektori i shërbimeve në të cilin 
përfshihet edhe tregtia duket se po shënon ritme të larta rritjeje, duke 
dhënë një kontribut të konsiderueshëm në rritjen totale të shitjeve. Nga 
ana tjetër, ngadalësimi i vërejtur në sektorin e ndërtimit dhe mungesa 
e një rritjeje të theksuar në industri, hedhin dyshime mbi realizimin e 
pritshmërive për këta sektorë.
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Burimi: INSTAT, Indeksi i shitjeve për ekonominë
dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Grafik 3. Kontributi i sektorëve në rritjen vjetore
të shitjeve të ekonomisë (pikë përqindjeje). 
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T1-06 T2-06 6MI-06 Pesha Kontributi
Industri 22.9 3.4 11.6 25.9 3.0
   Industria nxjerrëse 34.2 5.8 17.1 2.1 0.4
   Industria përpunuese 24.3 7.2 14.0 17.1 2.4
   Energji elektrike, ujë, gaz 17.7 -7.5 4.5 6.8 0.3
Ndërtim 5.8 -1.3 1.6 13.1 0.2
Tregti 17.4 9.5 13.0 43.8 5.7
Hotele, restorante 48.0 33.4 39.4 0.9 0.3
Transport -2.3 -16.9 -11.1 2.7 -0.3
Telekomunikacion 21.4 -7.2 6.2 7.7 0.5
Shërbime të tjera 31.7 26.3 28.7 6.0 1.7
Ekonomia gjithsej 17.9 5.1 10.6 100.0 10.6

Burimi: insTAT, indeksi i shitjeve nga ekonomia, llogaritje të Bankës së shqipërisë.

sEkToRi i inDusTRisë
Sektori i industrisë gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, sipas 

treguesit të shitjeve, ka shënuar një rritje të kënaqshme prej rreth 12 
për qind. Duket se përpjekjet e bëra gjatë tremujorit të parë të vitit për 
rimëkëmbjen e aktivitetit ekonomik pas situatës së vështirë energjitike të 
fundvitit 2005, kanë dhënë rezultatin e pritur, duke u reflektuar në një 
rritje të konsiderueshme vjetore prej 23 për qind gjatë këtij tremujori. 
Tremujori i dytë, nga ana tjetër është paraqitur më i ngadaltë duke 
shënuar një rritje vjetore më të ulët sesa mesatarja historike. Kontributi 
i sektorit të industrisë në vëllimin e përgjithshëm të shitjeve në ekonomi 
rezultoi rreth 26 për qind, duke mos devijuar shumë nga korniza e 
kontributit të tij në vite. Peshën më të madhe në vëllimin e shitjeve nga 
sektori i industrisë vijon ta japë nënsektori i industrisë përpunuese, i cili 
gjatë gjashtëmujorit të parë shënoi një rritje vjetore prej 14 për qind.

Dega e “Energjisë elektrike, ujit dhe gazit” vazhdon të mbetet 
problematike për ekonominë shqiptare. Prodhimi i energjisë ka 
regjistruar një rënie të lehtë, ndërkohë që rritja e importeve me 18 për 
qind i ka çuar burimet e shfrytëzueshme në të njëjtin nivel si një vit më 
parë. Konsumi i faturuar i energjisë ka mbetur në pothuaj të njëjtat 
nivele, ndërkohë që humbjet në rrjet kanë shënuar një rritje të lehtë. 
Duke qëndruar brenda konsumit të energjisë, spikat fakti se pjesa më e 
madhe e tij i faturohet konsumit familjar, ndërkohë që konsumi i njësive 
të tjera ekonomike është më i ulët. Ky konstatim përbën një veçori 
strukturore të ekonomisë shqiptare.

6-MI 2005 6-MI 2006 Ndryshimi (në %)
Burimet 3,670,371 3,698,660 0.8
Prodhim 3,258,293 3,212,509 -1.4
Import (përfshirë këmbimet) 412,078 486,151 18
Përdorimet 3,670,371 3,698,660 0.8
Eksport (përfshirë këmbimet) 511,926 473,924 -7.4
Përdorimi nga konsumatorët 1,829,360 1,833,753 0.2
    - Familjet 1,107,349 1,110,884 0.3
    - Të tjera të paspecifikuara 722,010 722,869 0.1
Humbjet në rrjet 1,271,561 1,334,441 4.9
    - Në shpërndarje 1,110,562 1,216,088 9.5

Burimi: insTAT, Bilanci i Energjisë, gjashtëmujori i parë 200�.

Tabelë 3. Rritja vjetore e 
shitjeve të disa sektorëve të 
ekonomisë (në përqindje).

Tabelë �. Treguesit kryesorë 
të bilancit të energjisë 
elektrike (në Gwh).
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sEkToRi i nDëRTimiT
Sektori i ndërtimit ka shfaqur shenja ngadalësimi gjatë gjashtëmujorit 

të parë të këtij viti. Rritja vjetore e shitjeve ishte 1.6 për qind, ndërkohë 
që gjatë tremujorit të dytë janë realizuar shitje më të ulëta sesa në 
të njëjtën periudhë vitin e kaluar. Tabloja e paraqitur nga indeksi i 
shitjeve, gjen mbështetje edhe nga tregues të aktivitetit prodhues gjatë 
kësaj periudhe. Të dhëna operative tregojnë se konsumi i çimentos, i 
çelikut dhe i tullave ka shënuar rënie në krahasim me gjashtëmujorin e 
parë të vitit të kaluar. 

Ngadalësimi i aktivitetit në këtë sektor gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2006, është paralajmëruar edhe nga bizneset e këtij sektori, në vrojtime 
që Banka e Shqipërisë ka kryer pranë tyre. Bizneset ia atribuojnë këtë 
zhvillim ngadalësimit të kërkesës për ndërtesa banimi dhe jobanimi. 
Duke iu referuar faktorëve të ofertës, konstatohet se kostoja e ndërtimit 
ka mbetur pothuaj e pandryshuar gjatë tremujorit të dytë të vitit. Për 
rrjedhojë, rritja e çmimeve të banesave e konstatuar nga Banka e 
Shqipërisë në monitorimet e këtij tregu, kërkon shpjegime alternative, 
të cilat mund të lidhen edhe me ngadalësimin e lejeve të ndërtimit. 

Rritja e këtij sektori për vitin 2006 pritet të 
jetë rreth 10 për qind ose disi më e ulët se ajo 
prej 15 për qind e vitit 2005. Përmbushja e 
parashikimit do të kërkojë një rikthim të ritmeve 
të larta të rritjes, gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit 2006.

sHëRBimE Të TjERA
Aktiviteti tregtar me shumicë dhe pakicë 

vazhdon të regjistrojë zhvillime pozitive, duke 
shënuar ritmin dhe kontributin më të lartë në 
krahasim me aktivitetet e tjera të prodhimit. Ky 
aktivitet ka realizuar shitje rreth 13 për qind 
më të larta gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 
2006, në krahasim me të njëjtën periudhë të 
vitit të shkuar. Kontributi i këtij sektori vazhdon 
të mbetet i lartë si për shkak të ritmeve të larta 

të rritjes, ashtu edhe për shkak të peshës së konsiderueshme që ai 
përfaqëson në vëllimin e përgjithshëm të shitjeve. Parashikimi për 
rritjen vjetore të aktivitetit të shërbimeve me 2.1 për qind, duket se nuk 
ka marrë parasysh ecurinë pozitive të tregtisë gjatë viteve të fundit.

Vëllimi i shitjeve të shërbimeve të hotelerisë dhe bar-restoranteve ka 
qenë në mënyrë të konsiderueshme më i lartë se sa ai i realizuar në 
vitin 2005, për të dy tremujorët. Gjashtëmujori i parë ka regjistruar 
një rritje vjetore rreth nivelit 40 për qind. Ecuria e shitjeve nominale në 
këtë sektor duhet trajtuar me rezerva, për shkak të efektit të çmimeve të 
grupit të shërbimeve. IÇK për këtë grup  ka shënuar rritje të vazhduar 
gjatë vitit 2006. Një korrektim i ritmeve vjetore të shitjeve me ndryshimin 
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Grafik 4. Shitjet në sektorin e ndërtimit
dhe indeksi i kushtimit në ndërtim. 
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vjetor të çmimeve për grupin e shërbimeve, 
paraqet një aktivitet real më të ulët të sektorit të 
shërbimeve krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë.

Sipas të dhënave të INSTAT-it, gjatë 
gjashtëmujorit të parë të vitit sektori i transportit 
ka regjistruar një ulje të indeksit të shitjeve. 
Ndërsa, sektori i telekomunikacionit paraqet 
një ecuri më pozitive. Gjashtëmujori i parë 
ka regjistruar një rritje vjetore prej rreth 6 për 
qind, e cila është e krahasueshme me rritjen e 
regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit 2005. 
Në mungesë të të dhënave të tjera, vlerësohet se 
kjo degë e ekonomisë po zhvillohet me ritme të 
ngjashme me ato të viteve të kaluara. Shërbimet 
e tjera, të cilat zënë një peshë modeste në 
sektorin e shërbimeve, gjatë tremujorit të dytë 
të vitit 2006 kanë shënuar vlerën më të lartë në vite të treguesit të 
shitjeve.

sEkToRi i BujQësisë
Zhvillimet në sektorin e bujqësisë në gjashtëmujorin e parë të vitit 

2006 mbështesin parashikimin për një rritje të prodhimit bujqësor 
me 3.0 për qind për këtë vit. Kështu, gjatë periudhës gjashtëmujore 
prodhimi agroindustrial është rritur me 13 për qind, në krahasim me 
një vit më parë. Në tremujorin e dytë të vitit ky prodhim shënoi një 
rritje prej 34 për qind, në krahasim me tremujorin e parë. Kjo rritje e 
theksuar ka ardhur si pasojë e përpunimit të prodhimeve bujqësore me 
karakter sezonal. 

Rritja e konsiderueshme e investimeve në 
nënsektorin e agroindustrisë në krahasim 
me vitin e kaluar, ka dhënë rezultat në rritjen 
me disa herë të sasisë së artikujve bujqësorë 
të përpunuar, në të gjitha grupet kryesore. 
Kontributin më të madh në rritjen vjetore të 
prodhimit agroindustrial e kanë dhënë aktivitetet 
e përpunimit dhe konservimit të mishit dhe të 
peshkut, si dhe prodhimi i vajit, i miellit dhe i 
pijeve freskuese. Këto zhvillime kanë ardhur si 
rrjedhojë e shtimit të investimeve në sektorin e 
bujqësisë, e rritjes së rendimentit në nënsektorin 
e blegtorisë dhe e zgjerimit të sipërfaqeve të 
serave. Rritja e prodhimit vendas është reflektuar 
në rënien e indeksit të çmimeve bujqësore gjatë 
muajit shtator, si në terma mujorë ashtu edhe 
në terma vjetorë.
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Grafik 5. Rritja vjetore e shitjeve për sektorët
e transportit dhe të telekomunikacionit. 
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Grafik 6. Ecuria e prodhimit bujqësor (në
milionë lekë) dhe rritja vjetore (në përqindje). 
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Zhvillimet në sektorin e bujqësisë kanë 
dhënë ndikimin e tyre në ecurinë e çmimeve 
të mallrave bujqësorë dhe ushqimorë. Dalja 
në treg e prodhimeve bujqësore të vendit dhe 
rritja e prodhimit, kryesisht gjatë periudhës prill-
gusht, reflektohet në një rënie të vazhduar të 
çmimeve të mallrave bujqësorë sidomos gjatë 
stinës së verës. Për shkak të peshës së madhe të 
mallrave ushqimorë në shportën e konsumit dhe 
të ndikimit pothuajse të menjëhershëm të sasisë 
së prodhuar mbi nivelin e çmimeve, prodhimi 
bujqësor është një ndër faktorët kryesorë të 
brendshëm që kushtëzojnë zhvillimet në çmimet 
e konsumit. 

3.2 TREGU I PUNËS

Numri i të papunëve është ulur me rreth 4000 
vetë gjatë tetë muajve të parë të vitit, duke e ulur 
normën e papunësisë në nivelin 13.9 për qind. 
Punësimi gjatë tremujorit të dytë, shënoi një rritje 
të lehtë në krahasim me një tremujor më parë. 
Rënia e numrit të të punësuarve në sektorin 
publik u kompensua nga rritja e punësimit në 
sektorin privat jobujqësor. Në përgjithësi, gjatë 
viteve të fundit rritja e treguesit të punësimit ka 
ardhur kryesisht nga rritja e punësimit në këtë 
sektor. Në krahasim me të njëjtin tremujor të 
vitit të kaluar, ky sektor ka punësuar rreth  4 
mijë vetë më shumë.

Struktura e papunësisë mbizotërohet nga 
personat, arsimi i të cilëve nuk e kalon shkollimin 

tetëvjeçar dhe që janë mbi moshën 35 vjeç.

2004 2005 2006
Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Tr.I Tr.II

Forcat e punës gjithsej 1080 1081 1080 1074 1087 1086 1086 1086 1083 1081
A. Të punësuar gjithsej 919 921 922 917 931 931 931.2 932 931 931
i) në sektorin shtetëror 179 179 177 171 176 175.6 175.6 175 174 172
ii) në sektorin privat 
jobujqësor 206 208 211 212 213 213.4 214 215 215 217

iii) në sektorin 
privat bujqësor 534 534 534 534 542 542 542 542 542 542

B. Papunësia
i) të papunë gjithsej 161 160 158 157 156 155 154.8 154 152 150
ii) Përfitojnë pagesë 
papunësie 11.7 12.3 12 11 11.5 11.5 11.5 11.2 11.2 11.2

C. Shkalla e 
papunësisë (në %) 14.9 14.8 14.6 14.4 14.3 14.3 14.2 14.2 14.0 13.9

Burimi: insTAT, shtator 200�.
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Grafik 7. Ndryshimi mujor i indeksit të
çmimeve të mallrave bujqësorë. 
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Grafik 8. Numri i të papunëve gjatë pesë
viteve të fundit (në përqindje). 

Tabelë �. Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).
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Paga mesatare në sektorin shtetëror shënoi përsëri rritje pas 
një periudhe qetësie në tremujorin e parë të këtij viti. Kështu, paga 
mesatare në tremujorin e dytë të këtij vitit ishte 3.7 për qind më e lartë, 
krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Gjatë këtij tremujori 
është shënuar rritje edhe në pagesën për personat e papunë.

3.3 SEKTORI FISKAL

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në fund të muajit 
gusht, janë mbledhur 99.2 për qind e të ardhurave të planifikuara dhe 
është realizuar rreth 97.1 për qind e shpenzimeve të programuara2. 
Bilanci buxhetor në fund të muajit gusht ishte rreth 10.9 miliardë lekë 
suficit, nga 8.1 miliardë lekë të parashikuara. Të ardhurat buxhetore 
kanë njohur një ritëm të lartë rritjeje gjatë tetë muajve të parë të vitit, 
ndërkohë që shpenzimet buxhetore, veçanërisht në zërin e shpenzimeve 
kapitale kanë shënuar një kontraktim gjatë kësaj periudhe. Kjo situatë 
është shoqëruar me një suficit të konsiderueshëm buxhetor, një situatë 
e re kjo për ekonominë shqiptare.

Tabelë �. Ritmet e rritjes së treguesve fiskalë gjatë periudhës janar–gusht në vitet 
1���-200� (në përqindje).

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare 
1999-05

Dev. ‘06 
nga Mes.

Totali i të ardhurave 13.0 12.0 3.8 18.3 12.8 9.1 7.9 14.5 11.0 3.6
Totali i shpenzimeve 14.8 2.0 2.5 9.4 8.1 7.2 7.1 (5.8) 7.3 (13.1)
Shpenzime korente 9.5 (0.8) (4.4) 19.1 10.8 8.2 6.5 (0.5) 7.0 (7.5)
Shpenzime kapitale 53.7 16.6 33.7 (18.9) (6.3) 1.0 11.1 (39.7) 13.0 (52.7)
Deficiti 19.1 (20.4) (1.7) (20.1) (15.3) (5.6) 1.0 (170.5) (6.1) (164.4)

Burimi: ministria e financave.

3.3.1 Të ardhurat buxhetore

Të ardhurat buxhetore shënuan një rritje 
vjetore prej 14.5 për qind gjatë tetë muajve të 
parë të këtij viti, duke thyer tendencën rënëse 
të ritmit të rritjes së këtij treguesi në tre vitet e 
fundit. Niveli i të ardhurave tatimore, në fund të 
muajit gusht, arriti në rreth 131.2 miliardë lek. 
Të ardhurat e mbledhura nga doganat rezultuan 
rreth 9.3 miliardë lek, duke patur një rritje prej 
14.6 për qind, ndaj të njëjtës periudhë të një 
viti më parë.
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Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 9. Treguesit kryesorë fiskalë
(në miliardë lekë).
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Tatimi mbi Vlerën e Shtuar përbën burimin 
kryesor të të ardhurave tatimore. Gjatë tetë 
muajve të parë të vitit është vënë re se ritmi i 
rritjes së të ardhurave nga TVSH-ja është 6.1 
pikë përqindje më i lartë se mesatarja e rritjes 
së këtij treguesi në tetë vitet e fundit.

Për sa i përket periudhës korrik-gusht të vitit 
2006, të ardhurat në total janë rritur në masën 
19.4 për qind, në krahasim me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. Tatimi mbi të 
ardhurat personale dhe akcizat ka regjistruar 
performancën më të mirë të të ardhurave, duke 
patur një rritje të konsiderueshme, respektivisht 
me 34.2 dhe 29.6 për qind.

Tabelë �. Ritmet e rritjes së të ardhurave gjatë viteve 1���-200� në periudhën 
janar–gusht (në përqindje).

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare 
1999-05

Totali i të ardhurave 13.0 12.0 3.8 18.3 12.8 9.1 7.9 14.5 11.0
Të ardhura tatimore 10.4 28.7 (2.6) 25.1 43.5 13.2 8.4 14.6 18.1
Tatimet dhe doganat 10.4 28.5 (3.5) 25.0 8.5 13.8 7.1 17.3 12.8
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (2.4) 25.4 (4.1) 25.6 10.7 16.0 7.4 17.3 11.2
Tatimi mbi fitimin 27.0 39.2 20.8 36.2 5.3 20.2 15.4 22.6 23.4
Akcizat 44.7 27.5 (4.5) 3.8 36.8 28.3 12.0 27.6 21.2
Të ardhurat personale 176.9 63.1 8.9 15.0 4.6 5.1 8.0 17.9 40.2
Taksa doganore (10.3) 11.1 (15.0) 17.6 5.5 (0.2) (5.5) 14.6 0.5
Pushteti lokal 9.8 46.7 48.7 29.9 246.2 11.1 17.5 (7.7) 58.6
Buxheti i pavarur 9.2 14.3 0.1 26.5 13.8 11.8 10.6 12.6 12.3
Të ardhura jotatimore 23.2 (32.8) 40.8 (12.8) (7.2) (19.6) (3.8) 9.6 -1.7

Burimi: ministria e financave.

3.3.2 Shpenzimet buxhetore.

Shpenzimet buxhetore gjatë tetë muajve të parë të vitit ishin 132.6 
miliardë lekë, duke përbërë rreth 97.1 për qind të nivelit të programuar 
për këtë periudhë. Për herë të parë në tetë vitet e fundit, shpenzimet 
buxhetore kanë regjistruar rënie për këtë periudhë duke qenë 5.8 
për qind më ulta se ato të një viti më parë. Shpenzimet e personelit, 
të cilat përbëjnë rreth 29 për qind të shpenzimeve korente dhe 26 
për qind të shpenzimeve totale, u realizuan në masën 99.2 për qind. 
Shpenzimet kapitale gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, kanë patur 
një shkallë të ulët realizimi, duke pësuar një rënie prej 39.7 për qind 
në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga këto të 
fundit, shpenzimet e mbuluara me financim të brendshëm dhe të huaj 
u realizuan respektivisht në masën 80.5 dhe 69.9 për qind të planit.
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Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 10. Struktura e të ardhurave buxhetore
gjatë periudhës janar–gusht të viteve

1998 – 2006 (në përqindje).
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Gjatë periudhës korrik-gusht të vitit 2005, 
shpenzimet në total u ulën me 1.6 për qind 
në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë. Gjatë këtyre dy muajve, vërehet se 
shpenzimet për interesa dhe ato të kontributeve 
për sigurime shoqërore kanë patur rritjen më 
të lartë në shpenzimet korente, duke u rritur 
respektivisht me 11.6 dhe 11.0 për qind. Ndërsa 
shpenzimet operative të mirëmbajtjes dhe ato të 
subvencioneve janë zvogëluar. Ndërkohë që në 
shpenzimet kapitale vihet re pesha gjithnjë e në 
rritje e financimit të brendshëm kundrejt atij të 
huaj.

Tabelë �. Ritmet e rritjes së shpenzimeve gjatë viteve 1���-200� gjatë periudhës 
janar-gusht (në përqindje).

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare 
1999-05

Totali i shpenzimeve 14.8 2.0 2.5 9.4 8.1 7.2 7.1 (5.8) 7.3
Shpenzime korente 9.5 (0.8) (4.4) 19.1 10.8 8.2 6.5 (0.5) 7.0
Personeli 8.4 5.2 11.4 10.4 8.7 10.4 10.7 3.4 9.3
Paga 8.2 5.5 14.4 9.7 (3.0) 24.1 10.7 2.7 9.9
Kontributi për sigurimeve shoqërore 8.9 4.2 1.3 13.3 7.6 10.6 10.8 6.2 8.1
Interesat (0.7) (14.1) (34.1) 9.4 24.3 (0.5) (11.4) (2.6) (3.9)
Të brendshëm (0.8) (14.2) (35.5) 1.8 12.2 16.7 (12.1) (3.3) (4.6)
Të huaj 5.3 (7.4) 42.4 187.6 (36.7) 0.8 0.6 7.6 27.5
Operative mirëmbajtjeje 1.9 (3.4) (12.2) 32.3 12.0 6.7 2.8 (18.0) 5.7
Sigurime sociale  37.7 6.8 4.7 30.1 16.8 (12.6) 11.5 7.1 13.6
Shpenzime kapitale 53.7 16.6 33.7 (18.9) (6.3) 1.0 11.1 (39.7) 13.0
Financimi i brendshëm 30.1 72.7 34.6 (27.8) 10.6 10.2 16.3 (37.3) 20.9
Financimi i huaj 72.5 (16.9) 32.6 (7.8) (22.9) (11.9) 1.9 (44.6) 6.8

Burimi: ministria e financave.
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Grafik 11. Struktura e shpenzimeve buxhetore
gjatë periudhës janar–gusht (në përqindje).

Boks 1. Buxheti shtesë i vitit 200�.

Viti 200� ka patur veçorinë e miratimit të një buxheti shtesë, i cili ka zëvendësuar 
buxhetin e planifikuar për periudhën gusht – dhjetor të vitit 200�. situata e mësipërme 
u krijua si pasojë e akumulimit të një niveli të lartë të ardhurash gjatë muajve të parë 
të këtij viti. kjo bëri që administrata publike të rishikojë projeksionet e shpenzimeve 
për muajt e ardhshëm të vitit, duke planifikuar një rritje në shpenzimet buxhetore 
sidomos në sektorët parësorë si shëndetësia, arsimi dhe investimet kapitale. kështu, 
deri në muajin korrik të këtij viti është aplikuar buxheti origjinal për këtë vit, por 
që nga muaji gusht analizat të cilat krahasojnë planin me faktin, duhet të marrin 
parasysh buxhetin e ri shtesë. Të ardhurat, shpenzimet dhe bilanci fiskal në total për 
periudhën janar – korrik të këtij viti, janë konsideruar si të realizuar në masën 100 
për qind nga ministria e financave. (Realizimi i tyre përkundrejt buxhetit origjinal 
ishte respektivisht në masën 102.�, ��.2 dhe -11�.� për qind të planit.)
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3.3.3 Bilanci fiskal

Muaji gusht u mbyll me një suficit buxhetor kumulativ prej 10.9 
miliardë lekësh. Vihet re se ky vit, ndryshe nga 15 vitet e fundit, ka 
rezultuar me bilanc pozitiv për 8-mujorin e parë, duke patur një devijim 
të theksuar nga tendenca mesatare e viteve të kaluara. Megjithëse gjatë 
kësaj periudhe bilanci fiskal ka rezultuar pozitiv, pritet që në katër muajt 
e fundit të këtij viti qeveria të realizojë planin e saj të huamarrjes, duke 
arritur në një deficit prej 33.8 miliardë lekësh në fund të vitit 2006.

Tabelë �. Ritmet e rritjes së deficitit gjatë viteve 1���-200� gjatë periudhës janar-
gusht (në përqindje).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mesatare
1999-06

Dev. 2006
nga Mes.

Deficiti 19.1 (20.4) (1.7) (20.1) (15.3) (5.6) 1.0 (170.5) (6.1) (164.4)
Financimi i brendshëm (8.8) 37.2 (24.8) (14.1) 12.6 (1.0) 7.7 (183.0) 1.2 (184.2)
Financimi i huaj 47.7 (56.8) 44.6 (26.2) (49.3) (17.7) (20.8) (115.4) (11.2) (104.1)

Burimi: ministria e financave.

3.4 SEKTORI I JASHTËM I EKONOMISË

Sipas të dhënave paraprake të bilancit tregtar për pjesën e parë të 
vitit 2006, deficiti i bilancit të tregtisë së mallrave ka arritur në rreth 
830 milionë euro apo rreth 22 për qind më shumë se gjatë të njëjtës 
periudhë një vit më parë. Rritja më e shpejtë e importeve krahasuar 
me eksportet vazhdon të jetë karakteristika kryesore e zhvillimeve në 
tregtinë e jashtme të mallrave. Mbështetja e kërkesës për konsum dhe 
për investime, me të mira të importuara dhe rritja e vazhdueshme që 
ka patur niveli i kredisë për ekonominë gjatë viteve të fundit, janë dy 
nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e importeve. Ecuria e 
lekut kundrejt monedhave të vendeve partnere gjatë kësaj periudhe, 
ka pasur të njëjtin drejtim si një vit më parë duke mos qenë një faktor 
i rëndësishëm në përcaktimin e pozitave konkurruese të ekonomisë së 
brendshme ndaj ekonomive të vendeve partnere3.

T2 2006 Prill-Qer 
05

Prill-Qer 
06

Jan-Qer 
05

Jan-Qer 
06Prill Maj Qershor

Bilanci tregtar -130.2 -138.9 -168.5 -384.6 -437.6 -677.5 -829.0
Eksporte 52.6 56.9 56.2 143.3 165.7 265 310
Importe 182.8 195.8 224.7 527.9 603.3 942 1,139

Burimi: Banka e shqipërisë.

Gjatë pjesës së parë të vitit, vlera e eksporteve arriti 310 milionë 
euro apo 17 për qind më shumë se vlera e eksporteve gjatë pjesës së 
parë të vitit 2005. Rritja e eksporteve është e shpërndarë thuajse në 
të gjitha grupimet e eksporteve por grupet e prodhimeve bujqësore, 
prodhimeve minerale dhe prodhimeve të përpunuara të drurit janë 
rritur me një normë më të lartë se mesatarja. Ndërkohë, artikujt tekstilë 
dhe veshjet e këmbës, dy grupet që kanë peshën më të madhe, janë 
rritur më ngadalë se totali i eksporteve. 

Tabelë 10. zërat e bilancit 
tregtar për tremujorin e parë 

të vitit 200�, në milionë 
euro.
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Importet e mallrave, në periudhën janar – 
qershor, u rritën rreth 21 për qind krahasuar me 
të njëjtën periudhë një vit më parë, duke kapur 
vlerën 1139 milionë euro. Edhe për importet 
ka një shpërndarje të përgjithshme të rritjes por 
grupet e prodhimeve minerale, të metaleve të 
çmuara, të prodhimeve të industrisë kimike si 
dhe grupimet e prodhimeve ushqimore, kanë 
patur një rritje mbi normën mesatare të rritjes 
së importeve.

Krahas thellimit të deficitit tregtar, rritja më e 
lartë e importeve se e eksporteve çon edhe në 
përkeqësimin e raportit të mbulimit të importeve. 
Për gjashtëmujorin e parë të viti 2006, raporti i 
mbulimit të importeve ishte 27 për qind nga 28 
për qind që ishte ky raport një vit më parë.

Vëllimi i transaksioneve arriti rreth 1500 
milionë euro, gjatë pjesës së parë të vitit. 
Vendet e rajonit dhe disa nga vendet e 
Bashkimit Evropian kanë peshën më të madhe 
në shpërndarjen gjeografike të partnerëve 
tregtarë të Shqipërisë. Transaksionet me to ishin 
afërsisht 926 milionë euro ose 67 për qind e 
totalit. Ndërkohë, vëllimi i transaksioneve me 
vendet e rajonit ishte rreth 212 milionë euro 
ose rreth 14 për qind e totalit.

Shpërndarja gjeografike e transaksioneve 
sipas burimit dhe destinacionit nuk është e 
njëtrajtshme. Importet në përgjithësi kanë një 
shpërndarje më të gjerë dhe më të larmishme 
krahasuar me eksportet. Italia është destinacioni 
kryesor i prodhimeve shqiptare, në mënyrë 
specifike i mallrave për rieksport me lëndë të parë të porositësit. Vendet 
kryesore nga të cilat importohet janë Italia, Greqia, Turqia dhe Kina.

3.5 ECURIA E INFLACIONIT GJATË TREMUJORIT TË TRETË 

Inflacioni vjetor është luhatur rreth objektivit të Bankës së Shqipërisë 
gjatë tremujorit të tretë të vitit. Pasi u ngjit në nivelin 3.2 për qind në 
muajin korrik 2006, ndryshimi vjetor i çmimeve të konsumit ndoqi një 
prirje në rënie në dy muajt e tjerë të tremujorit. Megjithatë, Banka e 
Shqipërisë ka konstatuar se presionet inflacioniste kanë shënuar rritje 
gjatë vitit 2006. Presionet inflacioniste të cilat ndikuan rritjen e çmimeve 
të konsumit gjatë gjysmës së parë të vitit, u ndjenë edhe gjatë tremujorit 
të tretë. Norma mesatare e inflacionit gjatë tremujorit të tretë ishte rreth 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 12. Ecuria e bilancit tregtar për periudhën
2005-2006, në milionë euro.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim. Në grafikun e eksporteve Turqia  është përfshirë në

grupin e vendeve të rajonit ndërsa në grafikun e importeve nuk
është e përfshirë.

Grafik 13. Shpërndarja gjeografike e eksporteve
dhe e importeve janar-qershor 2006.
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0.5 pikë përqindjeje më e lartë se gjatë së njëjtës periudhë të vitit të 
shkuar.

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 2.3
Maj 4.6 2.8 2.6 2.0 3.2
Qershor 3.7 2.6 2.9 2.9 2.5
Korrik 4.2 3.0 3.1 1.8 3.2
Gusht 5.5 3.0 2.7 2.3 2.8
Shtator 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
Tetor 5.8 2.9 2.0 3.3
Nëntor 3.7 3.4 2.2 3.0
Dhjetor 1.7 3.3 2.2 2.0
Mesatar 5.2 2.2 3.0 2.4 2.3

Burimi: insTAT.

Sjellja historike e inflacionit dëshmon se 
tremujori i tretë karakterizohet nga një rritje 
graduale e nivelit të përgjithshëm të çmimeve 
të konsumit. E shfaqur në rritje të normës së 
inflacionit mujor, kjo tendencë u verifikua edhe 
gjatë vitit 2006. Grupet “Transport”, “Qira, ujë, 
energji dhe lëndë djegëse” dhe “Pije alkolike 
dhe duhan” patën norma të larta të inflacionit 
mujor. Gjithsesi, këto tendenca u kompensuan 
nga vlera të ulëta jotipike për këtë periudhë 
të inflacionit mujor të grupit “Ushqim dhe pije 
alkolike”, kryesisht në muajt gusht dhe shtator.

Faktorët që kanë ushtruar presion mbi nivelin 
e çmimeve të konsumit gjatë kësaj periudhe 
kanë qenë vendimi për rritjen e çmimit të 
energjisë, rritja në akcizat e pijeve alkolike dhe 
duhanit, si dhe rritja e mëtejshme e çmimit të 
naftës. Nga ana tjetër, shfaqja më e vonuar e 
efektit sezonal brenda këtij tremujori, bëri që të 
zbutet efekti i faktorëve të mësipërm në muajt 
gusht dhe shtator. Respektimi i objektivave 
kryesorë të zhvillimit të vendit ka krijuar kushte 
të përshtatshme për ecurinë e çmimeve edhe 
gjatë këtij tremujori.

Ecuria e inflacionit dhe e grupeve përbërëse
Kontributet e grupeve të ndryshme në 

inflacionin total, gjatë tremujorit të tretë të vitit 
2006, kanë ndryshuar si krahun e veprimit, 
ashtu edhe madhësinë me të cilën kanë ndikuar 
në normën vjetore të inflacionit, krahasuar me 
tremujorin e tretë të vitit 2005. Ndërsa një vit 

Tabelë 11. norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).�
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Grafik 14. Kontributi i dy grupeve kryesore
në inflacionin mujor (në pikë përqindjeje).
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Grafik 15. Inflacioni vjetor (në përqindje).
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më parë, grupi “Ushqim dhe pije alkolike” ishte përcaktues për normat 
e ulëta të inflacionit në fillim të tremujorit, këtë vit ai ka ndikuar në 
fund të periudhës. Grupi i dytë me peshë më të madhe në shportën e 
konsumit -“Qira, ujë, energji dhe lëndë djegëse”- regjistroi një rritje të 
kontributit të tij pozitiv, duke filluar nga muaji gusht, me rritjen e çmimit 
të energjisë. Ndër grupet e tjera një kontribut në vlera të larta pozitive 
shënoi  grupi “Pije alkolike dhe duhan”.

Ecuria e grupit “Ushqim dhe pije joalkolike” 
është mjaft përcaktuese për ecurinë e indeksit të 
përgjithshëm të çmimeve. Gjatë këtij tremujori, 
niveli i çmimeve të këtij grupi ka qenë në rënie 
në çdo muaj siç vërehet nga normat mujore. 
Norma mesatare e inflacionit mujor të këtij grupi 
shënoi vlerën  -1.6 për qind gjatë tremujorit të 
tretë, ndërkohë që një vit më parë kjo shifër ishte 
-0.5 për qind. Kontributi i këtij grupi në normat 
vjetore të inflacionit ka qenë pozitiv gjatë dy 
muajve të parë të tremujorit të tretë dhe negativ 
në muajin shtator. Pas periudhës së motit të 
keq që mbizotëroi gjatë tremujorit të dytë, sasia 
e prodhimit vendas të mallrave bujqësorë në 
tregun e brendshëm shënoi rritje. Oferta e 
prodhimit vendas ka qenë e mjaftueshme për 
të plotësuar kërkesën e tregut. Për pasojë, rritja 
e çmimeve të mallrave ushqimorë në tregjet evropiane, vlerësohet të 
mos jetë përçuar në çmimet përfundimtare të prodhimeve ushqimore 
në vend. 

Tabelë 12. inflacioni vjetor i grupit “ushqime dhe pije joalkolike” (në vend dhe 
jashtë) dhe kontributi i inflacionit të këtij grupi në inflacionin total.

Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi
 * (pp)

Inflacioni 
vjetor’06

Kontributi* 
(pp)

Itali5 Inflacioni 
vjetor’06

Greqi6 Inflacioni
vjetor’06

Eurozona7 
(12 vende )

Janar -0.7 -0.3 -0.4 -0.2 0.9 1.8 1.7
Shkurt -1.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.9 2.6 1.6
Mars -1.7 -0.7 0.4 0.2 1.0 2.8 1.3
Prill -2.2 -1 2.5 1.0 0.9 3.5 1.6
Maj -0.7 -0.3 3.7 1.5 1.1 2.4 1.7
Qershor 1.6 0.7 1.9 0.8 1.3 3.0 2.0
Korrik -1.6 -0.7 4.7 1.9 1.8 5.4 2.6 
Gusht 0.0 0.0 1.3 0.5 2.2 4.6  2.9*
Shtator 1.5 0.6 -1.1 -0.5 2.5*8 4.6* --

Burimi: insTAT, Banka e shqipërisë.
(*) Vlera paraprake.

Norma vjetore e inflacionit do të kishte qenë më e ulët në muajt 
gusht dhe shtator, në mungesë të efektit të rritjes së çmimit të energjisë 
elektrike. Rritja e çmimit të energjisë me 13.7 për qind u pasqyrua në 
indeksin e çmimit të konsumit të këtyre dy muajve, duke dhënë një 
kontribut shtesë në inflacionin vjetor me 0.5 pikë përqindjeje. Në këtë 
tremujor, kontributi mesatar i këtij grupi në normën vjetore të inflacionit 
është 1.7 pikë përqindjeje. Vitin e kaluar, edhe pse rritja e çmimit të 
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Grafik 16. Kontributi i grupeve kryesore në
inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).
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energjisë elektrike ndodhi në muajin janar, ajo pati një ndikim më 
të madh në rritjen e normës së inflacionit në tremujorin e tretë, në 
masën 1.9 pikë përqindjeje. Në rritjen mujore të indeksit të këtij grupi 
ka ndikuar dhe rritja e çmimeve të qirasë dhe rentës së imputuar në 
muajin shtator, për shkak të rritjes së kërkesës me fillimin e vitit të ri 
shkollor.

Inflacioni vjetor’05 Kontributi (pp) Inflacioni vjetor’06 Kontributi (pp)
Korrik 7.7 2.0 3.2 0.9
Gusht 6.9 1.8 6.5 1.8
Shtator 7.7 2.0 8.5 2.3

Burimi: insTAT.

Normat vjetore të indeksit të grupit “Transport” 
kanë pësuar një rënie gjatë këtij tremujori, 
kryesisht për shkak të rënies së inflacionit të 
nëngrupit “Shërbim ndaj mjeteve të transportit”. 
Çmimi i naftës në tregjet botërore gjatë këtij 
tremujori ka shënuar luhatje më të lehta 
krahasuar me muajt e tjerë të vitit, ndërkohë 
që në muajin shtator ai pësoi dhe një rënie të 
ndjeshme. Kjo gjë u manifestua pjesërisht edhe 
në çmimin në tregun vendas, duke filluar nga 
fundi i muajit shtator. 

Grupet e tjera me peshë më të vogël, në 
përgjithësi, kanë dhënë një kontribut më të ulët 
në vlerën e inflacionit vjetor. Grupet “Veshje 
dhe këpucë”, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe 
mirëmbajtje” dhe “Shërbim shëndetësor” kanë 
shënuar rënie çmimesh, duke kontribuar në 

uljen e kostos së jetesës. 

3.5.2 Ambienti makroekonomik dhe inflacioni

Zhvillimet në nivelin e çmimeve të konsumit gjatë tremujorit të tretë 
të vitit 2006, u ndikuan nga një klimë makroekonomike deri-diku e 
ekuilibruar, ndonëse prania e presioneve inflacioniste nuk mungoi. 
Këto presione vlerësohet të kenë qenë më të forta sesa në të njëjtën 
periudhë një vit më parë. Kompleksiteti i ndikimit të faktorëve të 
jashtëm në ekonomi, nga krahu i kërkesës dhe i ofertës, ka bërë që 
niveli mesatar i inflacionit vjetor për tremujorin e tretë të vitit 2006 të 
rezultojë 2.9 për qind, kundrejt 2.4 për qind të një viti më parë. Ndër 
ngjarjet që kanë kushtëzuar zhvillimet në inflacion vlerësohet se ato 
të krahut të ofertës janë transmetuar në mënyrë më të shpejtë e të 
drejtpërdrejtë në nivelin e çmimeve. Rritja e paralajmëruar e çmimit të 
energjisë elektrike e aplikuar gjatë muajit gusht si edhe rritjet në çmimet 

Tabelë 13. inflacioni i grupit 
“Qira, ujë, lëndë djegëse, 
energji” dhe pesha e tij në 

inflacion.
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Grafik 17. Inflacioni vjetor i 4 grupeve
kryesore të shportës së IÇK-së (në përqindje).
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e disa mallrave të akcizës, prekën drejtpërdrejt nivelin e përgjithshëm 
të çmimeve të konsumit. Ndërkohë nxitjet pro-inflacioniste kanë qenë 
të pranishme pothuaj gjatë gjithë nëntëmujorit edhe në grupin e 
çmimeve të karburanteve, zhvillime këto të kushtëzuara nga situata e 
tensionuar në tregun ndërkombëtar të naftës. Po kështu, normat vjetore 
të inflacionit për mallrat ushqimorë në Eurozonë dhe në partnerët 
kryesorë tregtarë të Shqipërisë, kanë dëshmuar për një prirje rritëse të 
tij gjatë kësaj periudhe të vitit. Ndërsa aktiviteti kreditues në sektorin 
privat të ekonomisë ka vijuar të shënojë ritme të larta rritjeje, niveli i 
ulët i shpenzimeve buxhetore gjatë tetë muajve të parë vitit, ka ndikuar 
në kontrollin e kërkesës agregate dhe të presioneve inflacioniste.

Përballë ndërveprimit të faktorëve të lartpërmendur, kontributi 
i politikës së kujdesshme monetare të ndjekur gjatë periudhave 
paraardhëse, i finalizuar në kahun shtrëngues në mesin e muajit korrik 
2006, vlerësohet të ketë frenuar shtimin e presioneve inflacioniste në 
ekonomi.

fAkToRë Të këRkEsës

Treguesit e kërkesës së brendshme
Treguesi i shitjeve për gjysmën e parë të vitit 2006 shënoi një rritje 

vjetore prej rreth 11 për qind, duke dëshmuar për zhvillime pozitive 
në krahun e kërkesës. Sidoqoftë, një kërkesë në rritje, gjykohet të ketë 
ushtruar presion në ruajtjen e prirjes jorënëse të inflacionit vjetor, e 
transmetuar gjatë tremujorit të tretë të vitit. Treguesit e aktivitetit të tregtisë 
së jashtme dëshmojnë për realizimin e një vëllimi më të lartë importeve 
dhe të eksporteve për tremujorin e dytë, krahasuar me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë, përkatësisht me 14 dhe 16 për qind. Në mënyrë 
më të spikatur, rritja e importeve të mallrave ushqimorë, të atyre të 
ndërtimit e të makinerive dhe pajisjeve, mbështesin prirjen për zgjerim 
përkatësisht të konsumit dhe të investimeve në të ardhmen afatshkurtër 
dhe afatmesme. Nxitja e kërkesës së brendshme është mbështetur edhe 
nga rritja e shpejtë e kredisë në ekonomi, e cila ka rezultuar gjatë 
gjithë tetëmujorit. Për më tepër, struktura e kredisë sugjeron rritje të 
mëtejshme të kredive konsumatore e të atyre për pasuri të paluajtshme. 
Prirjet e gjysmës së parë të vitit në treguesit e mësipërm, përbëjnë një 
potencial të rëndësishëm, për të gjykuar se krahas efekteve pozitive 
që mbart zgjerimi i kërkesës së brendshme si në drejtim të konsumit 
ashtu edhe në drejtim të investimeve, ato mbështesin edhe praninë e 
presioneve inflacioniste për periudhat vijuese. 

Politika fiskale
Presionet inflacioniste janë frenuar nga ndjekja e një politike fiskale 

mjaft të rezervuar ndaj kërkesës për para. Kjo sjellje është favorizuar 
nga njëra anë prej pozicionit aktiv të organeve tatimore dhe doganore 
në drejtim të vjeljes së të ardhurave, për periudhën janar – gusht 
2006 dhe nga ana tjetër, nga vonesa në kryerjen e shpenzimeve 
kapitale. Këto të fundit, edhe në kushtet e shifrave të rishikuara të 
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buxhetit, paraqesin ritëm vjetor në rënie: për 
periudhën tetëmujore ato janë realizuar në 
masën 77 për qind. Vlerësohet se nxehja e 
aktivitetit ekonomik, si pasojë e zhvendosjes 
së mundshme të shpenzimeve të pakryera 
buxhetore, gjatë pjesës së mbetur të vitit, do 
të sillte në terma afatshkurtër deri afatmesëm 
shtim të presioneve inflacioniste në ekonomi për 
shkak të tejpërqëndrimit të kërkesës për para.  

Politika monetare
Shtrëngimi i kushteve monetare në ekonomi 

dhe sinjalizimi për një politikë monetare më të 
kujdesshme për periudhën në vijim, nëpërmjet 
rritjes së normës bazë të interesit në muajin 
korrik 2006, ka sjellë rritje të kostos së parasë 
në tregun e letrave me vlerë. Transmetimi i këtij 
ndryshimi në normat e interesit të depozitave 

në sistem ka ardhur duke u intensifikuar, gjë që ka rritur kontrollin 
në kërkesën për mjete monetare. Rritja vjetore 
e agregatit monetar M3 në fund të muajit gusht, 
arriti në rreth 10 për qind, duke qëndruar pak 
a shumë brenda parashikimeve të programit 
monetar.

fAkToRë Të ofERTës 
Panorama e faktorëve të krahut të ofertës me 

prejardhje nga ambienti i jashtëm përmblidhet 
nga këto zhvillime kryesore: ecuria e kursit 
të këmbimit në tregjet ndërkombëtare dhe 
qëndrueshmëria e tij në tregun e brendshëm 
valutor; situata e tensionuar në tregun 
ndërkombëtar të naftës; prirjet rritëse të çmimeve 
të grupit të mallrave ushqimorë në vendet e 
Eurozonës dhe në partnerët kryesorë tregtarë të 
Shqipërisë. 

kursi i këmbimit dhe inflacioni i importuar
Sjellja e kursit të këmbimit gjatë tremujorit të tretë të vitit 2006, ka 

zbutur presionet inflacioniste nga krahu i ofertës. Konkretisht, në terma 
vjetorë, leku u forcua ndaj dollarit amerikan, paraqiti qëndrueshmëri 
ndaj euros dhe shfaqi një efekt më të zbutur sezonal gjatë muajve të 
verës krahasuar me një vit më parë.

Çmimi i naftës
Prirja rritëse e theksuar e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar, 

sidomos gjatë periudhës qershor-gusht 2006 u reflektua edhe në tregun 
vendas, duke ushtruar presion drejt rritjes së nivelit të përgjithshëm të 
çmimeve. Megjithatë, forcimi i vijueshëm i lekut ndaj dollarit gjatë 
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Grafik 18. Prirja e ndryshimeve vjetore të
shpenzimeve buxhetore (në përqindje).
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Grafik 19. Treguesit kryesorë monetarë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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periudhës referuese, favorizoi zbutjen e presioneve inflacioniste të 
shkaktuara nga ndikimi i këtij faktori. Muaji shtator 2006, shënoi 
rënien e parë vjetore që prej muajit shkurt 2004 të çmimit të naftës në 
bursat ndërkombëtare. Pavarësisht prirjes rënëse, çmimi i karburanteve 
në tregun vendas vijon të jetë më i lartë se ai i regjistruar në fund të 
nëntëmujorit të parë të vitit të kaluar. Pritjet për rirritje të çmimit të 
naftës në tregun ndërkombëtar mbajnë të ngritur tensionin në ecurinë 
e mëtejshme të çmimeve të naftës. 

inflacioni i importuar
Normat e inflacionit total për nëntë muajt e 

parë të vitit rezultuan të qëndrueshme në vendet 
kryesore partnere tregtare me Shqipërinë dhe 
në Eurozonë. Megjithatë, rritja vjetore gjatë 
tremujorit të tretë në çmimet e grupit “Ushqim 
dhe pije joalkolike”, si për Eurozonën ashtu edhe 
për partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë (Itali 
dhe Greqi), tregojnë se presionet e ushtruara 
nëpërmjet inflacionit të importuar për këtë grup, 
kanë qenë të pranishme. Pavarësisht këtyre 
zhvillimeve, inflacioni i prodhimeve bujqësore të 
prodhuara në vend gjatë muajve gusht-shtator 
2006, ka kontribuar në uljen e ndjeshme të 
vlerave të inflacionit total të ushqimeve. 

Tabelë 1�. inflacioni vjetor i vendeve partnere dhe ndryshimi vjetor i kursit të 
këmbimit (në përqindje).

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator 
Greqi12 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.8 3.5 2.9
Itali13 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Eurozona -12 vende14 2.4 2.4 2.2 2.4 2.5 2.4 2.5 2.3* --
Lek/Euro -2.5 -3.3 -2.9 -2.5 -1.4 -0.4 0.5 0.3 -0.5
Lek/Usd 5.4 5.4 6.4 3.0 -2.1 -4.3 -4.5 -3.7 -4.2

Burimi: iÇk, insTAT. 
shënim: (*) Vlerë paraprake.

Çmimi i energjisë elektrike, prodhimet ushqimore dhe qiraja
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në muajin gusht 2006, bëri 

që norma vjetore e inflacionit të rritej me rreth 0.5 pikë përqindjeje. 
Lëkundjet në çmimet e mallrave dhe shërbimeve të tjera të shportës, 
vlerësohet të kenë ndikuar për mbajtjen e normës vjetore të inflacionit 
brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. Sjelljen më të favorshme 
e kanë manifestuar çmimet e grupit ushqimor, që kanë dhënë një 
kontribut të ndjeshëm në uljen e vlerave të inflacionit total. Shtimi i 
sasisë së prodhimeve bujqësore në treg,  i shfaqur këtë vit disi më i 
zhvendosur në kohë drejt fundit të tremujorit të tretë, konsiderohet si 
një prej faktorëve të krahut të ofertës me ndikim të lartë në balancimin 
e presioneve inflacioniste, të ardhura nga rritja e çmimit të energjisë 
elektrike dhe të qirasë, gjatë muajve gusht dhe shtator.
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Grafik 20. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës
dhe i kursit të këmbimit (majtas në lekë/usd,

djathas në përqindje).
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Çmimet e prodhimit dhe të konsumit
Lëkundjet në indeksin e çmimeve të prodhimit (IÇP) pritet të japin 

ndikimin e tyre në ecurinë e çmimeve të konsumit. Një lidhje statistikore 
midis çmimeve të prodhimit dhe atyre të konsumit në bazë të të dhënave 
të disponueshme, nuk është evidentuar ende. Një arsye mund të jetë 
përqendrimi i IÇP-së në sektorin prodhues të industrisë. Për më tepër, 
vlerësohet se pjesa prodhimit vendas nuk është ende një përbërës 
përcaktues i ofertës së mallrave në tregun vendas. Megjithatë, sjellja 
e normës vjetore të IÇK-së përkundrejt asaj të IÇP-së sugjeron se një 
periudhë jo më e gjatë se gjashtë muaj, do të duhej për të transmetuar 

lëkundjet nga çmimet e prodhimit në ato të 
konsumit. Kështu duket se prirja rënëse e 
normës vjetore të IÇP-së e vërejtur që nga muaji 
prill 2006, ka filluar të ndjehet ndoshta edhe 
pjesërisht, në normën vjetore të inflacionit gjatë 
periudhës gusht-shtator 2006.

norma e papunësisë dhe inflacioni
Zgjerimi i aktivitetit ekonomik mbështetet nga 

treguesit e përmirësuar të tregut të punës, ndër 
të cilët më përfaqësuesi është ai i normës së 
papunësisë. Prej më shumë se dy vjetësh, kjo e 
fundit ka përvijuar një prirje graduale në rënie. 
Në terma afatmesëm, një prirje e tillë do të 
jepte ndikim në inflacion nëpërmjet nxitjeve që 
shkaktohen nga tregu i pagave, pra nga rritja e 
ofertës për konsum në ekonomi.

4. ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJET FINANCIARE

4.1 POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË

Trendi rritës i presioneve inflacioniste, i reflektuar në ecurinë e 
inflacionit gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, diktoi një rishikim të 
qëndrimit të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Në vijim të 
deklarimeve publike në lidhje me ecurinë e faktorëve që ndikojnë në 
nivelin e çmimeve dhe ecurinë e pritshme të tyre, Banka e Shqipërisë 
shtrëngoi koston e parasë në muajin korrik, nëpërmjet rritjes me 0.25 
pikë përqindjeje të normës bazë të interesit. Kjo lëvizje synonte sjelljen e 
kushteve monetare në përputhje me objektivin afatmesëm të inflacionit. 
Rritja e normës bazë të interesit faktorizoi, ndër të tjera, hapat e shpejtë 
të zgjerimit të kredisë për ekonominë, ngushtimin e diferencës së 
normave të interesit midis lekut dhe valutës dhe pritjet për përqendrimin 
e shpenzimeve buxhetore në pjesën e mbetur të vitit. Nëpërmjet 
kësaj rritjeje synohet një kontroll më i mirë i presioneve të kërkesës, 
akomodimi më i mirë i goditjeve të ofertës, ruajtja e atraktivitetit të 
aseteve financiare në lekë dhe kontrolli i pritjeve inflacioniste.
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Grafik 21. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve
të prodhimit dhe të konsumit (në përqindje).



2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Qëndrimi shtrëngues i politikës monetare është përcjellë edhe në 
operacionet e Bankës së Shqipërisë në tregjet e parasë. Ndryshimi i 
normës bazë është zbatuar në normën e interesit të repove njëjavore 
për tërheqjen e likuiditetit të sistemit dhe në interesat e instrumenteve 
mbështetëse. Sistemi bankar ka reaguar me rritje të normave të interesit. 
Ashtu siç pritej, ky reagim ishte më i shpejtë në tregun ndërbankar dhe 
në yield-in e bonove të thesarit. 

Norma e interesit të transaksioneve javore 
në tregun ndërbankar është rritur me 0.17 pikë 
përqindjeje. Nga ana tjetër rritja e huamarrjes 
së qeverisë dhe ruajtja e ritmeve të larta të 
kreditimit në lekë kanë krijuar mungesa likuiditeti 
në sistem. Kjo situatë është reflektuar në rritjen 
e yield-eve të bonove të thesarit me 1.0 pikë 
përqindjeje. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë 
ka hedhur likuiditet në sistem duke synuar uljen 
e luhatjeve të tij dhe balancimin e kërkesës. 
Ky injektim ka ndikuar në zbutjen e presioneve 
mbi yield-in e bonove të thesarit. Paralelisht me 
operacionet në tregun e parasë, ndërhyrjet në 
tregun valutor kanë plotësuar kërkesën sezonale 
për para likuide të ekonomisë me rreth 4.5 
miliardë lekë, gjatë muajve korrik-gusht. Rritja 
e interesave është faktorizuar edhe në normat 
e depozitave në lekë, ku gjatë muajit gusht 
është shënuar një rritje prej 0.31 pikë përqindjeje15. Ndërkohë, rritje të 
mëtejshme në këta interesa janë vënë re dhe në muajin shtator. Prania 
e Bankës së Shqipërisë në tregjet e parasë nëpërmjet operacioneve 
monetare, gjatë tremujorit të tretë, ka mundësuar ruajtjen e treguesve 
të saj brenda objektivave.

Tabelë 1�. Realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së shqipërisë1�.
Dhjetor‘05 Mars ‘06 Qershor ‘06 Korrik ‘06 Gusht ‘06 Shtator* ‘06

Rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë dollarë)
Objektivi 1,184 1,117 1,112 1,163 1,213 1,264
Aktuale 1,184 1,215 1,237 1,283 1,306 1,314
Diferenca (2-1) -- 98 125 120 93 50
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 82.0 85.0 90.0 87.6 85.2 82.7
Aktuale 76.7 61.8 67.7 66.6 67.4 70.6
Diferenca (2-1) -5.3 -23.2 -22.3 -20.9 -17.8 -12.1
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 306.7 314.6 329.8 331.8 333.9 335.8
Aktuale 306.7 300.5 306.6 308.2 307.9 --
Diferenca (2-1) -- -14.1 -23.2 -23.6 -26.0 --

* Vlerat e muajit shtator janë operacionale.
Burimi: Banka e shqipërisë.
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Grafik 22. Ecuria e nomës bazë të interesit
(në përqindje).
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Boks 2. monitorim.

Rritja ekonomike në shkallë botërore është shoqëruar me rritjen e presioneve 
inflacioniste. Bankat qendrore në botë e kanë interpretuar këtë si një tendencë jo 
kalimtare, duke u nisur nga faktorët makroekonomikë që qëndrojnë pas saj, ndër 
të cilët spikat rritja e kërkesës. Përveç faktorëve specifikë, efekti i çmimeve të larta 
të energjisë dhe të naftës ka qenë një faktor i përbashkët që ka rritur rrezikun e 
inflacionit në këto vende. në përgjigje të këtyre zhvillimeve, shumë banka qendrore 
në botë kanë ndjekur politika shtrënguese monetare gjatë tremujorit të tretë të vitit 
200�. në disa prej tyre kjo politikë ka qenë në vazhdimësi të lëvizjeve të mëparshme, 
si në rastin e Rezervës federale dhe të Bankës Qendrore Evropiane. në disa të tjera, 
rritja e normave bazë të interesit ka përbërë ndërrim kahu të politikës monetare, si 
Banka e japonisë dhe Banka e Anglisë. shtrëngime të politikës monetare gjatë këtij 
tremujori ka patur dhe nga Banka e Australisë, Banka e suedisë, Banka kombëtare 
e Çekisë, Banka e Hungarisë dhe Banka e sllovakisë. ndër vendet e rajonit që kanë 
ndjekur këtë trend përmendim, Bankën e Turqisë dhe Bankën e serbisë.

Tabelë 1. Boks 2. inflacioni dhe normat e interesit (në përqindje).
Objektivi i 
inflacionit

Inflacioni 
shtator’06

Norma bazë 
e interesit

Norma reale 
e interesit

Banka e Shqipërisë 3.0 2.6 5.25 2.65
Rezerva Federale n/a 2.45 5.25 2.80
Banka Qendrore Evropiane <2.0 1.8 3.25 1.45
Banka e Anglisë 2.0 2.5 4.75 2.25
Banka Qendrore e 
Republikës së Turqisë 5.0* 10.3 17.4 7.10

Banka Kombëtare e Çekisë 3.0 2.7 2.50 -0.20
*Target për fundvitin 200�.

4.2 ECURIA E AGREGATËVE MONETARË

Agregatët M1 dhe M2 janë rritur në përputhje me kërkesën e ekonomisë 
për mjete monetare, gjatë tremujorit të tretë. Nga ana tjetër, paraja e gjerë 
M3 është rritur me ritëm dukshëm më të lartë, në sajë të prurjeve sezonale 
të remitancave, në formën e depozitave në valutë. Përbërja kohore e 
agregatit M2 është orientuar drejt përbërësit likuid, parasë jashtë bankave, 
si rezultat i kërkesës më të lartë për para në qarkullim, gjatë muajve të 
verës. Ritmi vjetor i rritjes së parasë së gjerë rezulton 10.4 për qind. Rritja e 
ofertës monetare është mbështetur nga kërkesa e sektorit privat për mjete 
monetare, e shprehur në rritjen e kredive të sistemit bankar për sektorin 
privat. Megjithatë, gjatë muajit gusht, oferta monetare është ndikuar 
ndjeshëm dhe nga rritja sezonale e depozitave në valutë.

Të dhënat monetare të muajit gusht provojnë rritjen e kërkesës së 
ekonomisë për likuiditet nëpërmjet rritjes në 33.5 për qind të raportit 
të parasë jashtë bankave ndaj agregatit M2, 1.0 pikë përqindjeje 
më lart se në muajin maj. Gjithashtu, rritja e pritur e depozitave në 
valutë në sajë të prurjeve nga jashtë, u përqendrua tërësisht në muajin 
gusht, duke e rritur raportin ndaj M3 në 28.7 për qind ose me 1.1 pikë 
përqindjeje gjatë muajve të verës. 
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Ndikimi në inflacion i prurjeve valutore nga 
remitancat mbetet i pandjeshëm në periudhën 
afatshkurtër. Rritja e mjeteve valutore neto 
përbën një faktor të jashtëm të zhvillimeve 
monetare, duke mos reflektuar direkt ndikimin e 
rritjes së kërkesës për mjete monetare. Si e tillë, 
ajo nuk transmeton në mënyrë të drejtpërdrejtë 
presione inflacioniste në ekonomi. Megjithatë, 
në periudhën afatmesme, rritja e depozitave 
në valutë ushtron ndikimin e saj nëpërmjet 
financimit të kredisë për sektorin privat. Rritja e 
dukshme e depozitave në valutë gjatë muajve 
të verës, përbën një burim financimi për krijimin 
e mjeteve monetare në valutë në tërësi dhe 
për kredidhënie në valutë të sistemit, gjatë 
tremujorëve në vazhdim.

Totali i depozitave të sistemit, në muajin gusht, është rritur me 12.2 
për qind në terma vjetorë. Ritmin më të lartë për depozitat në lekë 
dhe për ato në valutë e kanë shënuar depozitat pa afat të sistemit, me 
përkatësisht 34.2 për qind dhe 19.5 për qind. Raporti i depozitave me 
afat ndaj depozitave pa afat rezultoi 2.26 kundrejt 2.33 në fund të 
tremujorit të dytë. Gjithësesi, sjelljet më të fundit në normat e interesit, 
si në lekë ashtu dhe në valutë, kanë rritur koston e mbajtjes së parasë 
cash dhe të depozitave pa afat. Nga ana tjetër, ngushtimi i interesave 
lekë-valutë është bërë mjaft i dukshëm, duke ndikuar raportet e 
kursimeve në ekonomi.

Tabelë 1�. Ecuria e treguesve monetarë në muajin gusht (në miliardë lekë).
Gusht Ndryshimi dymujor Ndryshimi vjetor

2006 Absolut Përqindje Absolut Përqindje

Para jashtë bankave 147.7 6.7 4.7 7.2 5.1

Depozita totale 470.2 16.7 3.7 51.1 12.2

- në lekë 292.8 5.2 1.8 23.8 8.8

- në valutë 177.4 11.6 7.0 27.3 18.2

M1 228.0 3.1 1.4 27.7 13.8

M2 440.5 11.9 2.8 31.0 7.6

M3 617.9 23.4 3.9 58.3 10.4

Baza monetare 201.4 3.2 3.5 17.5 9.5
Burimi: Banka e shqipërisë.

4.3 ZHVILLIMET NË KËRKESËN PËR PARA

Zhvillimet në kërkesën për mjete monetare në ekonomi kanë 
konfirmuar trendin zgjerues të faktorit monetar, gjatë tremujorit të 
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Grafik 23. Rritja vjetore e M3, dhe
përbërësve të saj.
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tretë. Megjithëse paraja e gjerë është rritur me ritme mesatare kundrejt 
ecurisë historike të saj, përqendrimi i kërkesës së sektorit privat për 
para përbën faktor dinamik në zhvillimin e presioneve inflacioniste në 
ekonomi. Kontributi i kredisë në ekspansionin monetar vijon të jetë i 
lartë, rreth 100 për qind në muajin gusht. Rritje të kontributit ka njohur 
dhe përbërësi valutor, ndërsa kërkesa e sektorit publik ende nuk ka 
filluar të demonstrohet në ecurinë e treguesve monetarë. 

kREDiA PëR Ekonominë
Kredia për ekonominë ka vazhduar të rritet 

me ritme të larta edhe gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2006, e nxitur kryesisht nga kreditimi në lekë 
për individët. Përgjatë muajve korrik dhe gusht 
kjo kredi shënoi rritje prej 6.8 miliardë lekësh, 
rritje kjo rreth 31 për qind më e lartë krahasuar 
me të njëtën periudhë të vitit të kaluar. Gjithsesi, 
në terma vjetorë rritja e kredisë gjatë kësaj 
periudhe ka qenë mesatarisht 60.2 për qind, 
duke shënuar rënie krahasuar me normën 64.2 
për qind të tremujorit të mëparshëm. Ndërkohë, 
akordimi i kredisë së re në muajt e verës ka 
vijuar me ritme të larta. Vetëm për periudhën 
korrik - gusht janë akorduar gjithsej 24 miliardë 
lekë kredi e re, rreth 20 për qind më shumë se 
një vit më parë. Në strukturën e kredisë së re 
vihet re një orientim më i madh i bankave drejt 

kreditimit në lekë. Në muajin gusht, pesha e kredisë ndaj PBB-së arriti 
në 18.1 për qind nga 14.6 për qind në muajin dhjetor 2005. Ritmet e 
larta të kredisë kanë rritur pjesën që zë portofoli i kredisë krahasuar me 
aktivet e tjera të sistemit bankar në 29.2 për qind, nga 25.1 për qind 
që shënonte në fund të vitit 2005. 

Kreditimi në lekë, për periudhën korrik – gusht, ka pasqyruar normë 
mesatare vjetore rritjeje rreth 100 për qind, normë kjo më e lartë se në 
fund të tremujorit të dytë të vitit. Gjatë këtyre dy muajve vihet re rritje 
e mëtejshme e kontributit të kredisë në lekë në rritjen vjetore të kredisë 
për ekonominë, e ndihmuar dhe nga rritja e kreditimit në lekë për 
bizneset. Megjithatë, pjesa më e madhe e kredisë në lekë shkon për 
individët. Ndërkohë, kredia në valutë ka vijuar të shfaqë norma vjetore 
në rënie. 

Kredia për individët përbën 33 për qind të portofolit të kredisë, pjesa 
më e madhe e së cilës akordohet për të financuar blerjen e pasurive 
të paluajtshme. Kreditimi për këtë qëllim ka zënë rreth 64 për qind të 
kredisë së individëve në muajin gusht17. Krahasuar me fundin e vitit 
2005, kredia për blerjen e pasurive të paluajtshme ka shënuar rritje 
me 46.2 për qind. Kredia konsumatore18, për të njëjtën periudhë, zë 
26 për qind të kredisë për individët dhe, krahasuar me muajin dhjetor 
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Grafik 24. Kontributi i përbërësve të
kërkesës për para në M3.
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të vitit 2005, ka pasqyruar një rritje prej 59 për 
qind. Kredia konsumatore, e cila ka një ndikim 
më të drejtpërdrejtë në inflacion, dominohet 
nga financimi i blerjeve të mallrave të konsumit 
afatgjatë19 (70 për qind e kredisë konsumatore). 
Edhe pse pesha e kredisë konsumatore shfaqet 
me një trend rritës, aktualisht ajo përbën vetëm 
9.0 për qind të totalit të kredisë.     

Rritja e kredisë për bizneset, me një normë 
vjetore prej 56 për qind, ka dhënë kontributin 
më të lartë në ekspansionin e kredisë. Kryesisht, 
kredia për bizneset ka financuar blerjet e 
pajisjeve dhe të makinerive të reja, duke përbërë 
44 për qind të totalit të kësaj kredie, në gusht. 
Krahasuar me fundin e vitit 2005, kjo kredi 
është 48 për qind më e lartë, duke shënuar një 
rritje mujore prej 5 për qind në muaj.

Sipas shpërndarjes sektoriale të kredisë, 
tregtia zë peshën kryesore me 23.2 për qind në 
muajin gusht, duke shënuar një rritje të moderuar 
krahasuar me muajin qershor. Ndërkohë, gjatë 
muajve të verës, sektori i ndërtimit duket të ketë 
pasqyruar rritjen më të lartë në peshën e tij ndaj 
totalit të kredisë, duke shënuar 13.5 për qind 
në muajin gusht, nga 12.2 për qind në muajin 
qershor. Kredia për bujqësinë dhe industrinë 
përpunuese ka pasqyruar rënie të kreditimit për 
muajt korrik dhe gusht. Zvoglimi i peshës së 
kredisë për sektorin e bujqësisë është pasojë e 
rishpërndarjes sipas një kriteri të ri, të portofolit 
të një prej bankave kryesore të sistemit.

mjETET VAluToRE nETo
Niveli i mjeteve valutore neto të sistemit bankar arriti në 2.4 miliardë 

usd në muajin gusht, ndikuar nga rritja e depozitave në valutë pranë 
bankave të nivelit të dytë dhe nga ndërhyrjet valutore të Bankës së 
Shqipërisë. Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë janë rritur me 
88 milionë usd për periudhën korrik-gusht. Përveç blerjes së valutës në 
treg, këto mjete janë ndikuar dhe nga mbiçmimi i euros kundrejt dollarit, 
i cili ka rritur vlerën e investimeve në euro të shprehura në dollarë. 
Bankat tregtare kanë rritur mjetet valutore neto me 131.5 milionë usd. 
Zhvillimet në këto mjete përforcojnë idenë e një sezonaliteti të vrojtuar 
edhe në vitet e mëparshme: arritja e nivelit më të lartë të mjeteve 
valutore neto gjatë tremujorit të tretë të vitit. Ky zhvillim është në linjë 
me ecurinë e depozitave në valutë pranë bankave tregtare, ndërkohë 
që, kredia në valutë është ngadalësuar gjatë kësaj periudhe. 
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Grafik 25. Ecuria e tepricës së kredisë për
ekonominë (shkalla majtas)

dhe rritja vjetore e saj (shkalla djathtas).
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Grafik 26. Norma e rritjes së kredisë sipas
monedhave dhe subjektit kredimarrës. 
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këRkEsA E QEVERisë PëR PARA
Balanca fiskale rezultoi me suficit për të tretin 

tremujor rradhazi, duke arritur nivelin 8.3 milionë 
lekë në muajin gusht. Krahasuar me tremujorët 
e mëparshëm, gjatë muajve korrik dhe gusht, 
është vënë re rënie e ritmeve të rritjes së suficitit 
buxhetor. Ky zhvillim ka mbajtur të ulur kërkesën 
e qeverisë për para. Financimi i brendshëm ka 
vazhduar të jetë në nivele negative, duke arritur 
në - 5.5 miliardë lekë. Gjatë muajve korrik dhe 
gusht janë emetuar borxh afatgjatë në formën e 
obligacioneve 2 dhe 3 – vjeçare, përkatësisht në 
masën, 3.6 miliardë lekë dhe 2.8 miliardë lekë. 
Nga ana tjetër, niveli neto i bonove të thesarit 
të emetuara në tregun primar ka shënuar një 
rënie prej 10.6 miliardë lekësh. Bankat e nivelit 
të dytë, individët dhe institucionet kanë ulur 
nivelin e bonove të thesarit në portofolet e tyre, 
përkatësisht me 7.8, 1.7 dhe 0.2 miliardë lekë. 
Në ndryshim, Banka e Shqipërisë e ka rritur 
portofolin e saj me 1 miliard lekë. 

Suficiti i krijuar është investuar në formën e 
repove të anasjellta për bankat e nivelit të dytë. 
Niveli i tyre është ulur gjatë muajit gusht në 5 
miliardë lekë, rreth 6 miliardë më pak se në 
muajin qershor. Niveli i depozitës së qeverisë 
nuk ka patur luhajtje të mëdha gjatë kësaj 
periudhe, duke shënuar nivelin 2.8 miliardë 
lekë në fund të gushtit. 

Në të dhënat fiskale të qeverisë parashikohet 
që niveli i financimit të brendshëm për vitin 2006 
të arrijë në 22.8 miliardë lekë. Deri në fund të 
tremujorit të tretë ky financim është në nivele 
negative. Nëse qeveria i përmbahet planit të 
saj të buxhetit, i gjithë financimi i brendshëm i 
parashikuar për vitin 2006, do të përqendrohet 
në pjesën e mbetur të vitit. 

4.4 TREGJET FINANCIARE DHE NORMAT E 
INTERESIT

Reagimi i tregut të parasë ndaj sinjalit të 
politikës monetare shtrënguese, gjatë tremujorit 
të tretë të vitit, u ndie fillimisht në tregun 
ndërbankar, në tregun e letrave me vlerë, dhe 
më pas, në tregun e  depozitave dhe të kredive 
në lekë. Megjithatë, niveli aktual i interesave në 
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Grafik 27. Shpërndarja e kredisë
sipas përdorimit të saj. 
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Grafik 28. Mjetet valutore neto të sistemit
bankar (milionë usd).
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Grafik 29. Zhvillimet në financimin bruto
të deficitit buxhetor (në miliardë lekë). 
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sistemin bankar, rezulton më i ulët se sa në fund të tremujorit të tretë 
të vitit të kaluar.

Normat e interesit në tregun ndërbankar janë luhatur brenda 
korridorit të ri të interesave të lehtësive mbështetëse, pranë normës 
bazë të interesit. Luhatshmëria e vërejtur gjatë tremujorit të tretë i 
dedikohet kryesisht përshtatjes me sinjalin e politikës monetare dhe 
luhatjeve në raportin kërkesë-ofertë në këtë treg. Huadhënia në këtë 
treg ka shënuar rritje, duke arritur vlerën mesatare ditore 1.4 miliardë 
lekë, nga 1.1 miliardë lekë në tremujorin e mëparshëm.  

Në tregun primar të bonove të thesarit dhe të obligacioneve 2-vjeçare 
të qeverisë, rritja e normave të interesit ka qenë më e lartë se rritja e 
sinjalizuar nga Banka e Shqipërisë20. Ky tejkalim i detyrohet rritjes së 
huamarrjes së qeverisë dhe ruajtjes së ritmeve të larta të kreditimit në 
lekë, të cilat kanë krijuar mungesa likuiditeti 
në sistem. Kjo situatë është reflektuar në rritjen 
e yield-eve të bonove të thesarit me 1.0 pikë 
përqindjeje. Krahasuar me një vit më parë, 
niveli aktual i yield-eve të bonove të thesarit dhe 
të obligacioneve 2-vjeçare mbetet në nivele më 
të ulëta. Në fund të tremujorit të tretë, niveli i 
yield-it të bonove të thesarit për afatet 3, 6 dhe 
12-mujore arriti përkatësisht në 5.96 për qind; 
6.43 për qind dhe 7.13 për qind.

Shtrëngimi i politikës monetare është 
faktorizuar dhe në normat e interesit për 
depozitat në lekë. Përshtatja në kohë e tregut 
të depozitave ka qenë në linjë me rradhën që 
mban ky treg në mekanizmin e transmetimit të 
politikës monetare. Sipas të dhënave paraprake, 
në fund të tremujorit të tretë 2006, niveli i 
interesave të depozitave 6; 12 dhe 24-mujore, 
rezulton përkatësisht 4.3 për qind, 5.2 për qind 
dhe 5.7 për qind21.

Tregu i kredive në lekë, i cili ndikohet nga 
konkurrenca, struktura e kredidhënies, shkalla e 
rrezikut të kredidhënies si dhe nga pritshmëritë 
për ecurinë e normave të interesit etj., përshtatet 
më ngadalë ndaj sinjaleve të politikës monetare. 
Sidoqoftë, për tremujorin e tretë të vitit, janë 
vënë re rritje të interesave për kredinë me afat 
deri në 6 muaj dhe për kredinë mbi 3 vjet.

Kostoja e ndërmjetësimit, e shprehur si 
diferencë midis interesave të kredive dhe 
depozitave në lekë, ka patur tendencë rënëse 

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Janar 03

Prill-03

Korrik-03

Tetor-03

Janar-04

Prill-04

Korrik-04

Tetor-04

Janar-05

Prill-05

Korrik-05

Tetor-05

Janar-06

Prill-06

Korrik-06

Yield-i i bonove të thesarit 12-mujore

Interesat e depozitave 12-mujore
Interesat e kredive 1-3 vjet

Yield-i i obligacioneve 2-vjeçare

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.

Grafik 30. Ecuria e normave të interesit në tregje.
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Grafik 31. Interesat në tregun ndërbankar
dhe politika monetare e Bankës së Shqipërisë.



3� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3�3� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3�

në krahasim me një vit më parë. Megjithatë, krahasuar me tremujorin 
e mëparshëm kjo kosto është rritur, duke reflektuar reagimin në masë 
të ndryshme të tregjeve ndaj shtrëngimit të politikës monetare. 

Gusht-05 Qershor-06 Gusht-06
Për afatin 6-mujor 10.6 6.9 7.7
Për afatin 1-vjeçar 8.6 6.8 6.8

Burimi: Banka e shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.

Normat reale të interesave janë bërë më të qëndrueshme gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2006. Ritmet rënëse të normave reale janë 
zbutur, madje me një kthesë pozitive gjatë muajit gusht. Kjo sjellje është 
ndikuar nga rritja e normave nominale të interesit, pavarësisht efektit 

të kundërt që paraqiti niveli i inflacionit në këtë 
periudhë. Diferenca midis interesave realë të 
depozitave dhe  bonove të thesarit 12-mujore 
në muajin korrik 2006, ka nisur të zgjerohet, 
për shkak të reagimit jo në të njëjtën masë të 
këtyre tregjeve ndaj politikës monetare.

Diferenca mes normave të interesit në valutë 
dhe normës (reale) në lekë është thelluar edhe për 
tremujorin e tretë të vitit. Shtrëngimet e politikës 
monetare nga Rezerva Federale dhe Banka 
Qendrore Evropiane, për një periudhë të gjatë 
kohe, kanë ndikuar në rritjen e vazhdueshme 
të interesave të depozitave në euro dhe në usd, 
duke bërë që ato të afrohen mjaft me interesat 
nominalë të depozitave në lekë. Zhvillimet e 
fundit në interesat e depozitave në lekë pritet të 
sjellin përmirësime dhe në diferencën e normave 
të interesit lekë-valutë.   

Politika shtrënguese e ndjekur nga Rezerva 
Federale dhe nga Banka Qendrore Evropiane 
është reflektuar dhe në interesat e kredive në 
valutë. Me gjithë luhatjet që e karakterizojnë 
këtë treg, këta interesa kanë patur tendencë në 
rritje krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të 
kaluar. Ndërkohë, diferenca midis interesave 
të kredive lekë-valutë, në përgjithësi, ka patur 
tendencë rënëse.

4.5 ECURIA E KURSIT TË KËMBIMIT

Leku është mbiçmuar lehtë ndaj të dyja 
monedhave, euro dhe usd, gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2006. Në fund të muajit shtator, 

Tabelë 1�. kostoja e 
ndërmjetësimit (në pikë 

përqindjeje).
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Grafik 32. Krahasimi i interesave reale në tregun
e depozitave në lekë dhe në treg primar.
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Grafik 33. Diferenca e interesave lekë(reale)
– valutë për depozitën 12-mujore.
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leku kundrejt euros rikthehet përsëri në nivelet e 
muajit qershor, ndërsa kundrejt dollarit ai mbetet 
i mbiçmuar me 0.6 për qind. Leku paraqitet i 
fortë përballë dollarit edhe në terma vjetorë, me 
një mbiçmim mesatar prej 4.2 për qind, ndërsa 
paraqitet më i qëndrueshëm kundrejt euros, 
me një nënçmim mesatar prej 0.1 për qind. Në 
terma nominalë efektivë, leku është mbiçmuar 
me 0.1 për qind, gjatë tremujorit të tretë.

Efekti sezonal i muajve të verës në 
mbiçmimin e lekut është shfaqur më i zbehtë 
në këtë tremujor, krahasuar me një vit më parë. 
Ndonëse luhatshmëria në këmbimin e lekut gjatë 
tremujorit të tretë të vitit paraqitet më e lartë 
krahasuar me tremujorët paraardhës, përsëri, 
kjo luhatshmëri i është përmbajtur trendit rënës 
të vrojtuar ndër vite. Leku ka fituar stabilitet me 
kalimin e kohës, e veçanërisht në këmbimin 
kundrejt euros. Faktorë makroekonomikë si 
rritje e qëndrueshme ekonomike, inflacion i 
ulët, transparencë dhe ulje e pasigurisë mbi 
ecurinë e këtyre treguesve në të ardhmen 
etj., të kombinuar me përmirësimet në vetë 
funksionimin e tregut valutor, shihen si ndikues 
pozitivë në stabilitetin e lekut. 
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Grafik 34. Ndryshimet vjetore në
këmbimin e lekut. 
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Grafik 35. Luhatshmëria22 e këmbimit
të lekut në tremujorë.
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SHËNIME

1 FOMC – Federal Open Market Committee – është organi 
vendimmarrës për politikën monetare të Federal Reserve, Bankës 
Qendrore të SHBA.

2 Shih boksin 1 për një trajtim të detajuar të këtij problemi.
3 Duke iu referuar kursit nominal efektiv të këmbimit, të llogaritur nga 

Banka e Shqipërisë.
4 INSTAT, ka korrigjuar shifrën e IÇK-së për muajin gusht 2006, nga 

109.3 në 108.6 për qind duke rezultuar në një normë vjetore më të 
ulët për inflacionin, nga 3.1 në 2.8 për qind.

5 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it 
6 Burimi: Shërbimi Kombëtar Statistikor i Greqisë; faqja e internetit: 

http:/www.statistics.gr
7 Burimi: EUROSTAT, faqja e internetit http://epp.eurostat.cec.eu.int  
8 (*) Vlera paraprake.
9 Burimi: Shërbimi Kombëtar Statistikor i Greqisë; faqja e internetit:

http:/www.statistics.gr.
10 Burimi: Instituti i Statistikave të Italisë; faqja e internetit http:/www.

istat.it.
11 Burimi: EUROSTAT; faqja e internetit http://epp.eurostat.cec.

eu.int.  
12 Burimi: Shërbimi Kombëtar Statistikor i Greqisë; faqja e internetit:

http:/www.statistics.gr.
13 Burimi: Instituti i Statistikave të Italisë; faqja e internetit http:/www.

istat.it.
14 Burimi: EUROSTAT; faqja e internetit http://epp.eurostat.cec.

eu.int.  
15 Interesi mesatar i ponderuar për depozitat me afat në lekë.
16 Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë pjesë e marrëveshjes 

së re PRGF/EFF 2006 -2008.
17 Në qershor të vitit 2006, Banka e Shqipërisë, duke synuar analizën 

e detajuar të zhvillimeve të vrullshme në kredidhënie, prezantoi pranë 
bankave të nivelit të dytë 3 formularë të rinj për kredinë. Metodologjia 
e raportimit në këta formularë mendohet të jetë subjekt i ndryshimeve 
në të ardhmen. 

18 Kredia konsumatore përfshin edhe overdraftin për individët. 
19 Me “mallra të konsumit afatgjatë” kuptohet ajo kategori e mallrave 

të konsumit, të cilat mund të përdoren për një kohë të gjatë pa u 
konsumuar (pa u mbaruar). 

20 Shih të dhënat tek tabela  “Shtojcë statistikore - Tregjet 
financiare”.

21 Të dhëna operative.
22 Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të 

këmbimit. Luhatshmëria e kursit të këmbimit është matur si devijm 
standard  (xi   - i)2/n -1 , xi - kursi i këmbimit në periudhën i,  i - 
mesatarja e periudhës i (për shembull, kursi i këmbimit në një ditë të 
muajit të caktuar në vitin i minus kursin mesatar të muajit në vitin i). 
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Grafik 1.  Kontributi i grupeve kryesore
në inflacionin vjetor (në %).

Grafiku 2. Inflacioni vjetor (në %).

Grafiku 3. Shpenzime fiskale kumulative
dhe aktuale (në %).

Grafiku 4. Deficiti total dhe
primar (në %).

Grafik 5. Bilanci mujor tregtar dhe
llogaria korente (në miliardë usd).

Grafiku 7. Llogaria korente dhe deficiti
tregtar ndaj PBB-së (në %).

Grafik 6. Rritja vjetore e importeve
dhe eksporteve (në %).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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INFLACIONI.
 

Tabelë 1. norma vjetore e inflacionit (në përqindje).
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3
Mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5
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 2.8
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1 2.6
Tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2 3.0
Dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2 2.0
Mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4 2.3

Burimi: insTAT.

Tabelë 2. kontributi në inflacionin total i grupeve përbërëse të shportës.
Shkurt–

06
Mars-

 06
Prill –

06
Maj-
 06

Qershor- 
06

Korrik- 
06

Gusht 
-06

Shtator-
06

Ushqime dhe 
pije joalkolike -0.11 0.16 1.03 1.51 0.80 1.86 0.51 -0.45

Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji 0.93 0.85 0.84 1.00 1.04 0.88 1.78 2.32

Transport 0.1 0.14 0.13 0.23 0.24 0.19 0.13 0.10
Hotele, kafe 
dhe restorant 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22 0.16 0.18 0.18

Të tjera 0.10 0.11 0.12 0.10 0.15 0.15 0.24 0.40
Totali 1.33 1.48 2.35 3.1 2.45 3.24 2.84 2.55

 Burimi: insTAT, Banka e shqipërisë.

 
AGREGATËT MONETARË

Tabelë 3. Ecuria e treguesve monetarë (në miliardë lekë).
Gusht- 

06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor 

Absolut Përqindje Absolut Absolut 
Paraja jashtë bankave 147.7 3.1 2.1 7.2 5.1
Depozitat totale 470.2 15.6 3.4 51.1 12.2
- në lekë 292.8 2.7 0.9 23.8 8.8
- në valutë 177.4 12.9 7.8 27.3 18.2

Depozita pa afat 144.4 4.1 2.9 30.9 27.2
- në lekë 80.3 -4.6 -5.5 20.4 34.2
- në valutë 64.0 8.8 15.9 10.5 19.5
Depozita me afat 325.8 11.5 3.7 20.2 6.6
- në lekë 212.5 7.4 3.6 3.3 1.6
- në valutë 113.4 4.1 3.8 16.8 17.5

M1 228.0 -1.6 -0.7 27.7 13.8
M2 440.5 5.8 1.3 31.0 7.6
M3 617.9 18.7 3.1 58.3 10.4
Baza monetare 201.4 3.2 1.6 17.5 9.5

Burimi: Banka e shqipërisë.



�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

Tabelë �. Ecuria e treguesve të mVn-së sipas grupeve kryesore (në milionë usd).
Gusht- 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

Mjete valutore neto 2,400.2 176.5 371.9
Mjete valutore 
Banka e Shqipërisë 1,644.1 39.6 325.1
BPD 1,089.7 142.1 147.2
Detyrime valutore
Banka e Shqipërisë 111.4 8.4 1.8
BPD 222.2 - 3.3 98.6

Burimi: Banka e shqipërisë.

Tabelë �. Ecuria e treguesve të kredisë neto për qeverinë sipas grupeve kryesore.
Gusht - 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

Pretendime ndaj qeverisë neto 270,427.6 1,161.1 -15,698.1
Banka e Shqipërisë 53,348.7 1,250.8 -5,291.1
BPD 217,078.9 -90.1 -10,407.0
Depozita pranë Bankës së Shqipërisë 3,649.0 -683.9 2,475.4
Deficiti buxhetor 8,313.9 5.6 19,836.1

Burimi: Banka e shqipërisë.

Tabelë �. Ecuria e disa treguesve kryesorë.

2003 2004
2005 2006

6-M I 6-M II 6 M I Gusht 
M3 (në miliardë lekë) 448.4 507.2 541.8 578.04 594.5 617.9
Kredi e brendshme (në % ndaj M3) 71.5 68.9 69.9 70.03 71.0 69.6
Kredi për qeverinë (në % ndaj M3) 60.2 55.1 52.2 48.94 45.3 43.8
Kredi për ekonominë (në % ndaj M3) 11.3 13.8 17.7 21.10 25.71 25.81
Kredi për ekonominë (% ndaj totalit të 
aktiveve) 13.7 16.9 20.8 25.11 28.7 29.2

Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 6.8 9.0 11.2 14.57 17.6 18.1
Raporti kredi / depozita (në %) 15.7 19.0 23.6 28.47 33.7 33.9

Burimi: Banka e shqipërisë.

Tabelë �. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.

2003 2004 Shtator 
‘05 T1-06 T2- 06 Korrik

‘06
Gusht 

’06
Teprica e kredisë
(në miliardë lekë ) 50.7 69.3 106.0 134.6 152.8 157.0 159.5

Kredi për individët 24.5 30.6 31.4 31.9 32.3 32.4 33.3
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 68.6 68.1 67.6 67.6 66.7
Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 33.7 32.5 31.1 31.2 30.2
Kredi afatmesme 33.3 36.0 33.1 30 31.2 31.2 32.6
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 33.1 37.5 37.7 37.6 37.2
Lekë 19.6 19.5 23.7 26.0 28.2 28.8 29.6
Valutë 80.4 80.5 76.3 74.0 71.8 71.2 70.4

 Burimi: Banka e shqipërisë.

Tabelë �. Tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit.

Total 
2004

2005 2006
T1 T2 T3 T4 T1 T2 Korrik Gusht

Kredia e re (në miliardë lekë) 99.7 22.1 32.8 32.1 32.9 29.4 35.7 12.7 11.3
Kredi afatshkurtër 62.54 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42 48 46
Kredi afatmesme 22.53 22.4 31 30.3 25.6 30.1 33 30 33
Kredi afatgjatë 14.93 24.4 22 22.2 25.7 25.7 26 21 21
Kredi në lekë 32.59 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 35 35 37
Kredi në valutë 67.41 70 67.2 69.8 68.6 72.3 65 65 63

Burimi: Banka e shqipërisë.
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Tabelë �. shpërndarja e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë.
2004 T3’05 T4’05 T1’06 T2’06 Gusht ‘06

Bujqësia, Gjuetia dhe Silvikultura 1.5 2.4 2.7 2.2 0.9 0.7
Peshkimi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Industria nxjerrëse 0.3 0.5 0.5 1.4 2.3 1.0
Industria përpunuese 17.1 13.9 13.8 14.2 15.3 14.1
Prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike e gazit dhe e ujit 2.8 2.9 2.6 2.4 1.1 2.0
Ndërtimi 9.8 12.8 13 13.0 12.2 13.5
Tregtia, riparimi i automobilave dhe artikujve shtëpiakë 23.3 20 18.9 19.0 22.5 23.2
Hotele dhe restorante 8.3 4.4 4.3 4.8 4.1 3.8
Transporti dhe telekomunikacioni 2 1.7 1.5 1.3 1.6 1.6
Aktivitete financiare 0.2 0.7 0.8 0.7 1.3 0.7
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Shërbime kolektive, sociale dhe personale 4.8 5.9 5.8 4.6 1.7 1.8
Të tjera* 29.1 34.1 35.4 35.7 36.2 36.8
Total 100 100 100 100.0 100.0 100.0

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 të formularëve të kredisë është 
kërkuar një rishikim i shpërndarjes së kredisë sipas sektorëve ku u prezantua rindarja e re. 

TREGJET FINANCIARE

Tabelë 10. interesat në shtator dhe ndryshimi i tyre me periudhat e mëparshme (në 
pikë përqindje).

Shtator- 06
Ndryshimi 

Shtator ‘06-
Qershor’06

Ndryshimi 
Shtator’06-
Shtator’05

Norma bazë e interesit 5.25% 25 25
Tregu ndërbankar
Transaksione 1- ditore 4.17% -0.04 -0.55
Transaksione 7- ditore 5.32% 0.17 0.42
Tregu primar
yield-i i bono thesarit 3- mujore 5.96% 0.73 -0.77
yield-i i bono thesarit 6- mujore 6.43% 1.01 -2.21
yield-i i bono thesarit 12- mujore 7.13% 1.39 -2.00
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 7.8% 1.4 -1.9

Burimi: Banka e shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.

Tabelë 11. normat e interesit të depozitave dhe kredive (në pikë përqindjeje).

Gusht- 06
Ndryshimi 
Gusht’06

-Qershor’06

Ndryshimi 
Gusht’06

-Gusht’05
Norma bazë e interesit 5.25% 25 25
Interesi i depozitave në lekë
3 - mujore 3.66% -0.08 0.53
6 - mujore 4.26% -0.09 0.36
12 - mujore 5.12% 0.07 0.70
24 - mujore 5.84% -0.06 -1.07
Interesi i kredive në lekë
Kredi deri në 6 muaj 11.96% 0.68 -2.53
Kredi 6 muaj- 1 vit 11.95% 0.15 -1.07
Kredi 1-3 vjet 15.70% -0.19 -0.45
Kredi mbi 3 vjet 11.89% 0.47 -0.18

Burimi: Banka e shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
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Tabelë 12. normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

Gusht- 06
Ndryshimi
Gusht’06

-Qershor’06

Ndryshimi
Gusht’06–
Gusht’05

Fed-norma bazë e interesit 5.25% 0.25 2.00
Interesi i depozitave në usd
1 – mujore 2.98% 0.64 1.15
3 – mujore 3.41% -0.12 1.28
6 – mujore 3.57% 0.16 1.26
12 - mujore 4.37% 0.55 1.58
24 - mujore 4.92% 0.54 1.77
BQE-norma bazë e interesit 3.00% 0.25 1.00
Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 2.35% 0.22 0.68
3 – mujore 2.75% 0.32 0.93
6 - mujore 3.02% 0.11 1.19
12 - mujore 3.44% 0.40 1.53
24 - mujore 3.80% 0.17 0.74

Burimi: Banka e shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.

Tabelë 13. spread-i i normës së interesit depozitë - kredi në lekë dhe në valutë. 
spread-i interesit të depozitave:

lek-usd lek-euro
Gusht ‘05 Gusht ‘06 Gusht ‘05 Gusht ‘06

3 – mujore 1.00% 0.25% 1.31% 0.91%
6 - mujore 1.59% 0.69% 2.07% 1.24%
12 -mujore 1.63% 0.75% 2.51% 1.68%
spread-i i interesave të kredive:

lek-usd lek-euro
Gusht ‘05 Gusht ‘06 Gusht ‘05 Gusht ‘06

6- mujore 7.32% 2.33% 6.75% 3.84%
6 mujore -1vit 0.53% 1.14% 8.04% 3.52%
1-3 vjet 10.58% 5.75% 8.91% 7.51%
mbi 3 vjet 3.51% 3.02% 6.17% 2.68%

Burimi: Banka e shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.




