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I. ZHVILLIMET KRYESORE

• Inflacioni vjetor në muajin nëntor shënoi vlerën 3.0 për qind, duke u 
luhatur në mesin e objektivit 2–4 për qind të Bankës së Shqipërisë.

• Inflacioni vjetor u ndikua nga rritja e çmimeve të energjisë dhe të lëndëve 
djegëse, e çmimit të qirasë së banesave si dhe të naftës. Thellimi i krizës 
energjitike në muajin nëntor ndikoi në rritjen e kërkesës për burime 
zëvendësuese të energjisë, duke ushtruar presion për rritjen e çmimit të 
tyre. 

• Presionet inflacioniste janë zbutur nga politika e kujdesshme fiskale dhe 
monetare.

• Në muajin tetor, u vu re një ngadalësim i rritjeve mujore të agregatëve 
monetarë. Përjashtim bën agregati M3, rritja vjetore e të cilit mbeti e 
pandryshuar në nivelin e një muaji më parë, 16.1 për qind. Preferenca e 
individëve drejt investimeve në bono thesari, ka ndikuar në mosrritjen e 
depozitave me afat në lekë dhe, si rrjedhim, të M2.

• Për muajin tetor kredia për ekonominë ka vazhduar të ruajë nivele të larta 
rritjeje mujore. Gjatë muajit tetor teprica e kredisë u rrit me 4 miliardë 
lekë, duke arritur në 110 miliardë lekë ose 13.2 për qind e PBB-së. 

• Tregu i parasë, në muajin nëntor është karakterizuar nga një nivel i 
qëndrueshëm likuiditeti. Nevojat afatshkurtra për likuiditet janë plotësuar 
në tregun ndërbankar, ndërsa likuiditeti i ofruar në tregun primar ka qenë 
mbi atë të kërkuar nga qeveria. Përmirësimi i situatës së likuiditetit në 
sistem është pasqyruar edhe në uljen e normave të interesit në këto dy 
tregje për periudhën tetor – nëntor.

• Të dhënat për muajin tetor në tregun e depozitave në lekë tregojnë rritje 
të normave të interesit. Tregu i kredive në lekë është karakterizuar nga 
luhatje të normave të interesit. Norma mesatare e ponderuar për kredinë 
në lekë në muajin tetor rezultoi 14.04 për qind, duke qenë 0.52 pikë 
përqindjeje më e lartë se në muajin shtator.

• Gjatë muajit nëntor, ndonëse me ritme më të ulta se një muaj më parë, 
leku ka vazhduar të mbiçmohet ndaj euros dhe të nënçmohet ndaj usd. 
Nivelet e tregtimit të lekut në fund të muajit nëntor janë 122.79 lekë/euro 
dhe 104.26 lekë/usd.

II. ECURIA E INFLACIONIT NË MUAJIN NËNTOR.

Inflacioni vjetor në muajin nëntor 2005 shënoi vlerën 3.0 për qind, ndërsa 
inflacioni mesatar vjetor rezultoi 2.4 për qind. Gjatë tre muajve të fundit, 
inflacioni vjetor është luhatur në mesin e objektivit prej 2 – 4 për qind të 
Bankës së Shqipërisë. Pavarësisht nga kriza energjitike dhe rritja e çmimit të 
naftës gjatë muajve të fundit, norma vjetore e inflacionit ka qëndruar brenda 
intervalit të synuar. Harmonizimi i politikave makroekonomike ka ndikuar 
pozitivisht në ecurinë e çmimeve të konsumit. 

Gjithashtu, presionet inflacioniste të transmetuara nga ambienti i jashtëm 
tregtar kanë qenë të dobëta, duke favorizuar qëndrueshmërinë e çmimeve 
në vend. Megjithatë, rritja me bazë vjetore e disa kostove të rëndësishme për 
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konsumatorin, si çmimi i gazit dhe i naftës, qiraja e 
banesave dhe çmimet ushqimore, bënë që ndryshimi 
dymbëdhjetëmujor i çmimeve të konsumit, në fund të 
nëntorit, të ishte 0.8 pikë përqindjeje më i lartë se e 
njëjta periudhë e vitit të kaluar. 

II.1 ECURIA E INFLACIONIT DHE E 
GRUPEVE PËRBËRËSE.

Struktura e kontributit individual të grupeve të 
shportës së mallrave të konsumit në inflacionin total, 
ka qenë relativisht e qëndrueshme gjatë dy viteve të 
fundit. Grupet “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji”, 
“Transport” dhe “Hotele, kafene, restorante” kanë 
vazhduar të kontribuojnë në rritjen e normës vjetore 
të inflacionit edhe në muajin nëntor 2005. 

Grupi “Ushqime dhe pije joalkolike” ka dhënë një 
kontribut minimal, prej 0.07 pikësh përqindjeje, në 
inflacionin e muajit nëntor. Kjo vlerë pozitive pasqyron 
një sjellje të ndryshme nga e njëjta periudhë e vitit të 
kaluar, kur kontributi ishte në nivelin negativ -0.7 
pikë përqindjeje. 

Megjithatë, “Ushqime dhe pije joalkolike” ka ndikuar 
përgjithësisht në uljen e inflacionit gjatë dy viteve të 
fundit dhe ecuria e tij nuk ka qenë problematike as 
gjatë tremujorit të fundit. Rritja e çmimeve të mallrave 
ushqimorë gjatë muajve të fundit është ndikuar dhe 
nga rritja e çmimeve të tyre në vendet partnere, si 
Italia dhe Greqia. 

Tabelë 1. Norma vjetore e inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” 
(në vend dhe jashtë) si dhe kontributi i inflacionit të këtij grupi në inflacionin 
total.

Inflacioni 
vjetor’04

Kontributi 
(pp)

Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi 
(pp)

Itali1 
Inflacioni 
vjetor’05

Greqi2
Inflacioni 
vjetor’05

Shtator -2.9 -1.2 1.5 0.6 0.1 2.1
Tetor -2.2 -0.9 1.7 0.7 0.2 2.7
Nëntor -1.6 -0.7 0.2 0.07 - 2.6

Burimi: Banka e Shqipërisë, http://www.statistics.gr dhe http://www.istat.it.

Grupi “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” dha një kontribut prej 2.3 pikësh 
përqindjeje në formimin e normës vjetore të inflacionit. Ndikimi i këtij grupi në 
inflacionin e këtij muaji reflektoi – krahas çmimit të lartë të energjisë elektrike - 
rritjen e çmimit të qirasë së banesave (me 1.2 për qind) dhe rritjen e çmimeve 
të lëndëve djegëse: gazit me 9.5 për qind dhe druve të zjarrit me 4.5 për qind. 
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Grafik 1. Inflacioni vjetor (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 2. Kontributi i grupeve kryesore në
inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Rritja e këtyre të fundit dëshmon për përdorimin më të madh të këtyre lëndëve 
djegëse në mungesë të energjisë elektrike. 

Tabelë 2. Inflacioni dhe kontributi në inflacionin total i grupit “Qira, ujë, 
lëndë djegëse, energji” dhe nëngrupeve kryesore të tij.

 
Kontributi brenda grupit (pp)

Kontributi në 
inflacionin total

Inflacioni 
vjetor’05Qira Renta e 

imputuar
Lëndë djegëse, 

energji
Shtator 0.05 0.56 1.37 2 7.7
Tetor 0.06 0.66 1.38 2.1 8.2
Nëntor 0.07 0.83 1.4 2.3 9

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

Grupi “Transport” ndikoi në rritjen e normës vjetore të inflacionit me 0.21 
pikë përqindjeje, gjatë muajit nëntor. Megjithëse në rënie ndaj muajve të 
mëparshëm, kontributin kryesor brenda këtij grupi vazhdon ta japë nëngrupi 

“Shërbime ndaj mjeteve personale”3, në të cilin 
bën pjesë dhe çmimi i naftës.

Grupet e tjera të shportës kanë dhënë një impakt të 
vogël në inflacionin total të muajit nëntor. Kështu, 
grupi ”Hotele, kafene, restorante” kontribuoi me 
0.2 pikë përqindjeje, grupi “Shërbimi arsimor” 
kontribuoi me 0.1 pikë përqindjeje dhe grupi 
“Shëndeti” kontribuoi me 0.16 pikë përqindjeje. 

II.2 AMBIENTI MAKROEKONOMIK DHE 
ÇMIMET E KONSUMIT

Inflacioni vjetor dhe inflacioni mesatar në muajin 
nëntor 2005 qëndruan brenda objektivit prej 2 – 4 
për qind. Kriza energjitike dhe çmimet e larta të 
naftës ndikuan në rritjen e normës së inflacionit. 
Gjithsesi, presionet inflacioniste të ardhura prej 
tyre, janë zbutur nga politika e kujdesshme fiskale 
dhe monetare. 

Politika monetare

Në kushtet e niveleve të qëndrueshme të inflacionit 
në vend dhe parashikimeve të favorshme për të edhe 
gjatë periudhës së ardhme, Banka e Shqipërisë ka 
ndjekur një politikë monetare neutrale. Rritja me 
ritme relativisht të shpejta e ofertës monetare është 
kompensuar nga rritja e kërkesës së ekonomisë 
për të. Nga ana tjetër, rënia e raportit të parasë 
jashtë bankave ndaj M3 dhe ulja e vazhdueshme e 
normave afatgjata të interesit, sugjerojnë se pritjet 
inflacioniste mbeten nën kontroll.
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Grafik 3. Ndryshimi vjetor i çmimeve të naftës
 në vend dhe inflacioni vjetor i grupit

“Transport” (në përqindje).

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
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Grafik 4. Inflacioni vjetor i 4 grupeve
kryesore të shportës së IÇK-së (në përqindje).
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Politika fiskale

Duke respektuar kornizat e programit buxhetor, 
politika fiskale ka luajtur një rol pozitiv në ecurinë e 
çmimeve të konsumit në ekonomi. Të ardhurat janë 
vjelë në masën 97.3 për qind ndërsa shpenzimet 
janë realizuar në masën 95 për qind të planit, gjatë 
10 muajve të parë të vitit. 

Kujdesi në realizimin e shpenzimeve dhe në 
mbledhjen e të ardhurave ka krijuar kushte për 
mbajtjen e deficitit brenda kufirit të planifikuar, duke 
mos përcjellë impulse inflacioniste në ekonomi.

Kursi i këmbimit dhe inflacioni i importuar

Sjellja e kursit të këmbimit të lekut ndaj euros dhe 
dollarit ka qenë e ndryshme gjatë dy muajve të 
fundit, duke pasqyruar raportet e dollarit me euron 
në tregjet ndërkombëtare. Në muajin nëntor, leku 
është nënçmuar me 5.9 për qind ndaj dollarit dhe 
është mbiçmuar me 3.7 për qind ndaj euros. 

Zbutja e efektit kompensues të mbiçmimit të lekut 
krijon kushte për ndikim më të madh të presioneve 
të jashtme inflacioniste. 

Megjithatë, mbiçmimi relativ i lekut ndaj euros do 
të vazhdojë të shërbejë si amortizues i presioneve 
që vijnë nga marrëdhëniet tregtare me vendet e 
Eurozonës, dhe kryesisht me Italinë dhe Greqinë.

Tabelë 3. Ndryshimet vjetore në inflacionin e vendeve partnere dhe në kursin 
e këmbimit (në përqindje).

Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor
Greqi4 3.2 3.3 3.9 3.7 3.9 3.9 3.5
Itali5 1.9 1.8 2.1 2.0 2.0 2.2 -
Lek/euro -2.3 -1.0 -1.8 -2.4 -1.0 1.6 5.9
Lek/usd -7.4 -1.2 0.0 -3.3 -1.4 -2.1 -3.7

Burimi: Banka e Shqipërisë, http://www.statistics.gr dhe http://www.istat.it.

Çmimet e naftës

Në rritjen e normës së inflacionit gjatë muajve të fundit ka ndikuar edhe 
rritja e çmimeve të naftës në vend. Kontributi mesatar i grupit “Transport” në 
inflacion ka qenë në nivelin 0.24 pikë përqindjeje gjatë tre muajve të fundit, 
duke shënuar rritje në krahasim me kontributin prej 0.18 pikësh përqindjeje të 
dhënë në vitin 2004 dhe me kontributin prej 0.10 pikësh përqindjeje dhënë në 
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Grafik 5. Ndryshimi vjetor i ofertës së parasë M3
(grafiku majtas) dhe ndryshimi vjetor i parasë
jashtë bankave ndaj M3 (grafiku djathtas).
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vitin 2003. Mbiçmimi i lekut ndaj dollarit amerikan si 
dhe kriza energjitike në vend kanë ushtruar presion 
për rritjen e çmimit të këtij produkti në vend. 

III. POLITIKA MONETARE DHE 
ZHVILLIMET MONETARE

III.1 POLITIKA MONETARE E BANKËS SË 
SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare 
neutrale gjatë muajit nëntor, duke mbajtur të 
pandryshuar nomën bazë të interesit6. Zhvillimet 
makroekonomike flasin për presione inflacioniste 
të qëndrueshme dhe nën kontroll. Norma e 
inflacionit në muajin nëntor rezultoi 3.0 për qind 
kundrejt inflacionit prej 3.3 për qind të muajit tetor. 
Gjithashtu, situata monetare paraqitet e stabilizuar, 
pas luhatjeve të treguesve monetarë të vëna re në 
muajin shtator.

Implementimi i politikës monetare gjatë muajve 
tetor-nëntor është realizuar nëpërmjet pranisë 
aktive të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor dhe 
administrimit të likuiditetit të sistemit. 

Ndërhyrjet valutore kanë kontribuar në zbutjen 
e luhatshmërive të kursit të këmbimit. Këtë vit, 
pjesëmarrja në tregun valutor ka qenë e shtrirë në 
një periudhë kohore relativisht të gjatë krahasuar 
me vitin 2004. Ndërhyrjet valutore janë realizuar 
në mënyrë graduale që prej muajit gusht, duke 
iu përshtatur intensitetit të flukseve valutore dhe 

presioneve mbiçmuese që ato ushtrojnë në treg. Sasia e likuiditetit të 
injektuar në ekonomi nëpërmjet blerjeve valutore është rreth 6.3 miliardë 
lekë7. 

Prania e Bankës së Shqipërisë në tregjet e parasë ka synuar administrimin e 
gjendjes së likuiditetit të sistemit bankar. Gjatë muajve tetor-nëntor sistemi 
bankar ka rezultuar mesatarisht me tepricë likuiditeti prej afërsisht 4 miliardë 
lekë. Në kushtet e qëndrueshmërisë së normave të interesit në tregjet 
financiare, Banka e Shqipërisë ka përdorur instrumentin e repove njëjavore 
me çmim fiks dhe shumë të pakufizuar për tërheqjen e likuiditetit të tepërt të 
bankave të nivelit të dytë. 

Njëkohësisht, ndërhyrjet valutore kanë përmirësuar realizimin e objektivave 
sasiorë të Bankës së Shqipërisë gjatë muajve tetor-nëntor8. 
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Grafik 7. Ndryshimi vjetor i çmimeve të naftës 
në vend, në tregun ndërkombëtar 
dhe i kursit të këmbimit lek/usd. 
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Grafik 8. Rritja vjetore e agregatit M2 real.
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Tabelë 4. Realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.
Dhjetor ‘04 Mars ‘05 Qersh ‘05 Shtator ‘05 Tetor ‘05 Nëntor ‘05*

Rezervat Ndërkombëtare Neto (milionë dollarë)
Objektivi 942 1,073 1,086.7 1,094.6 1,108.5 1,118.5
Aktuale 1,105 1,107 1,098.0 1,094.6 1,119.1 1,116.9
Diferenca 163 35 11.3 0.0 10.6 2.6
Mjetet e Brendshme Neto (miliardë lekë)
Objektivi 79 61 60.0 65.7 65.7 65.7
Aktuale 61 53 63.6 65.7 57.8 55.8
Diferenca -18 -8 3.6 0.0 -7.9 -9.8
Kredia e Brendshme Neto për Qeverinë (miliardë lekë)
Objektivi 286 292 297.7 302.7 304.7 306.7
Aktuale 285 288 294.4 301.6 299.5 --
Diferenca -1 -4 -3.2 -1.1 -5.2 --

Burimi: Banka e Shqipërisë
* Të dhëna operative.

III.2 ECURIA E AGREGATËVE MONETARË

Oferta monetare ka shënuar një rritje mujore të moderuar gjatë tetorit 2005, 
duke reflektuar rënien e kërkesës së qeverisë për para dhe efektin negativ të 
mbiçmimit mujor të lekut. Nga ana tjetër, rritja e kredisë për ekonominë në 
lekë dhe blerjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë vazhduar të 
jenë dy burime të rëndësishme të gjenerimit të ofertës monetare në lekë, duke 
balancuar efektin negativ të kërkesës së qeverisë në rritjen e agregatit M2. 
Struktura kohore e ofertës monetare ka vazhduar zhvendosjen drejt mjeteve 
monetare më pak likuide, ndërsa struktura valutore e saj ka patur tendencë 
të stabilizuar.

Ecuria mujore e ofertës monetare, në muajin tetor, 
ka shfaqur ngadalësim krahasuar me muajin e 
kaluar, duke shënuar rritje prej 1.2 miliardë lekësh 
ose 0.2 për qind. Ritmi i rritjes vjetore të agregatit 
M3 në muajin muajin tetor është stabilizuar në 16.1 
për qind. Agregati monetar në lekë M2, ka shënuar 
një rritje të ulët mujore prej 0.6 miliardë lekësh (0.1 
për qind), nga 3.2 miliardë lekë që ishte rritja e tij 
në muajin shtator. Ndonëse preferenca e individëve 
është orientuar më shumë drejt aseteve financiare 
në lekë, rritja e portofoleve në lekë të tyre ka marrë 
kryesisht formën e investimeve në bono thesari, 
duke mos u reflektuar në ritme të larta rritjeje për 
depozitat me afat në lekë (komponenti kryesor i M2). 
Rritja e depozitave në lekë me 2.2 miliardë lekë në 
muajin tetor, është mbështetur në rritjen e lartë të 
depozitave pa afat (4.0 miliardë lekë), ndërkohë që 
depozitat me afat në lekë kanë shënuar një rënie mujore prej 1.8 miliardë 
lekësh9. Nga ana tjetër, preferenca e individëve për të investuar në bono 
thesari është rritur nga diferenca e ndjeshme midis normave të interesit të 
këtyre dy aseteve financiare.
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Përbërësi tjetër i agregatit M2, paraja jashtë 
bankave, ka dhënë një kontribut negativ në rritjen 
e ofertës monetare, duke shënuar një rënie mujore 
prej 1.6 miliardë lekësh ose 1.1 për qind. Norma 
e rritjes vjetore të parasë jashtë bankave ka pësuar 
rënie në 10.4 për qind, nga 12.1 për qind që ishte 
një muaj më parë. Vazhdimi i kthimit të parasë në 
sistem është shoqëruar me rënien e peshës së saj në 
ofertën monetare. Në muajin tetor, raporti i parasë 
jashtë bankave ndaj M3, zbriti në 24.6 për qind, 
duke shënuar një rënie prej 0.4 pikësh përqindjeje 
në krahasim me muajin shtator.

Reduktimi sezonal i flukseve hyrëse valutore është 
reflektuar në ngadalësimin e rritjes së depozitave 
në valutë, në muajin tetor. Niveli i tyre ka shënuar 
një rritje mujore prej 0.7 miliardë lekësh, kundrejt 
rritjes me 3.3 miliardë lekë në muajin shtator. Rritja 
e depozitave në valutë është ndikuar negativisht 
nga mbiçmimi i lekut gjatë muajit tetor, në masën 
0.6 miliardë lekë. Norma e rritjes vjetore të 
depozitave në valutë ka ardhur duke u stabilizuar, 
duke qëndruar në 32.7 për qind, nga 32.5 për qind 
që ishte në muajin shtator. Rritja e depozitave në 
valutë gjatë muajit tetor është mbështetur kryesisht 
në rritjen depozitave të sektorit privat, të cilat kanë 
përbërë rreth 74 për qind të rritjes së depozitave 
totale në valutë. Ndërkohë, depozitat e individëve 
të cilat përbëjnë pjesën dërrmuese të depozitave 
në valutë, nuk kanë kontribuar në rritjen e tyre në 
muajin tetor.

Ngadalësimi i agregatit M2 në muajin tetor, është 
pasqyruar në rritjen e lehtë të peshës së depozitave 
valutore në ofertën monetare. Raporti i depozitave 
në valutë ndaj M3 është rritur lehtësisht në 27.2 për 
qind ose 0.1 pikë përqindjeje më i lartë se niveli i 
muajit shtator.

III.3 KËRKESA PËR MJETE MONETARE

Përbërësit e kërkesës për mjete monetare kanë 
njohur rritje të diferencuar në muajin tetor. Rritja 
e kredisë për ekonominë ka kontribuar me rreth 
60 për qind në rritjen vjetore të ofertës monetare, 
ndërsa kërkesa e qeverisë ka dhënë kontributin më 
të vogël. Ecuria pozitive e kredisë për ekonominë po 
çon në rritjen e peshës të saj ndaj totalit të mjeteve 
monetare.
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Kredia për ekonominë ka vazhduar të ruajë nivele të larta rritjeje mujore edhe 
gjatë muajit tetor. Gjatë këtij muaji, teprica e kredisë u rrit me 4 miliardë lekë, 
duke arritur në 110 miliardë lekë ose 13.2 për qind e PBB-së10. Në terma 
vjetorë, rritja e kredisë është 74.5 për qind, duke qëndruar në nivele të larta, 
të krahasueshme me një muaj më parë. Në muajin tetor u akorduan gjithsej 
8.4 miliardë lekë ose 12 për qind më shumë se një vit më parë.

Kredia në lekë ka patur një nga performancat më të mira mujore gjatë vitit, 
duke shënuar një rritje mujore prej 1.8 miliardë lekësh. Si rezultat, në muajin 
tetor, është vënë re rritje e pjesës së portofolit të kredisë në lekë ndaj portofolit 
në total. Kredia për individët ka ruajtur të njëjtat rritje të larta mujore si dhe 
muajt e mëparshëm të vitit. Në fund të muajit tetor, portofoli i individëve është 
rreth 34 miliardë lekë ose 78 për qind më i lartë se një vit më parë. Orientimi 
i bankave drejt përmbushjes së kërkesave të individëve, ka ndikuar edhe në 
angazhimin e tyre drejt kreditimit në lekë. 

Interesimi i bankave për kreditimin në lekë dhe për 
kreditimin e individëve vihet re edhe në rritjen e 
vazhdueshme të peshës së tyre ndaj totalit të kredisë. 
Përpjesat e kredisë së re në lekë dhe e kredisë për 
individët ndaj totalit janë rritur përkatësisht me rreth 
0.4 pikë përqindje dhe 4 pikë përqindje brenda 
muajit.

Angazhimi i bankave drejt sektorit të bujqësisë ka 
vijuar të rritet edhe gjatë muajit tetor. Rritje të lehtë 
të portofolit të kredisë kanë shfaqur dhe sektori i 
ndërtimit dhe ai i pasurive të paluajtshme. Nga ana 
tjetër, kjo rritje është balancuar disi nga rënia në 
sektorin e tregtisë, që megjithatë vazhdon të jetë 
sektori më i kredituar i ekonomisë me rreth 19 
për qind të portofolit të kredisë së gjithë sistemit 
bankar.

Në muajin tetor mjetet valutore neto të sistemit 
bankar kanë shënuar rritje me 13.8 milionë usd. 
Kjo rritje ka ardhur si rezultat i rritjes të rezervave 
valutore neto të Bankës së Shqipërisë me 27.9 
milionë usd ndërkohë që mjetet valutore neto të 
bankave të nivelit të dytë kanë pësuar ulje me 
14.1 milionë usd. Rritja e rezervës valutore neto 
të Bankës së Shqipërisë ka ardhur si rezultat i 
ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun 
valutor. Bankat e nivelit të dytë kanë rritur detyrimet 
valutore me 11.7 milionë usd, kryesisht si rezultat 
i rritjes së kredisë nga jorezidentët. Gjatë muajit 
tetor, është vënë re akordim i kredisë në valutë në 
nivele më të larta se hyrja e depozitave në valutë 
në sistemin bankar. 
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Huamarrja e brendshme e deficitit buxhetor arriti në 17.1 miliardë lekë në 
muajin tetor, duke shënuar një rritje prej 2.3 miliardë lekësh gjatë këtij muaji. 
Megjithatë, rritja me 4.4 miliardë lekë e depozitës së qeverisë pranë Bankës 
së Shqipërisë ka bërë që financimi neto të ulet me 2.2 miliardë lekë gjatë 
muajit tetor. Qeveria ka plotësuar kërkesën e saj për para me anë të shitjeve 
të obligacioneve qeveritare dy dhe tre-vjeçare. Emetimi i tyre gjatë muajit 
tetor ishte përkatësisht 1.4 miliardë lekë dhe 2.0 miliardë lekë. Ndërkohë, 
është rritur me 0.9 miliardë lekë dhe niveli i bonove të thesarit të blera në 
tregun primar. Nga ana tjetër, qeveria ka shlyer detyrimin për kredinë direkte 
marrë një muaj më parë prej 2.0 miliardë lekësh. 

Individët kanë rritur portofolet e tyre të bonove të 
thesarit për muajin tetor me rreth 1.8 miliardë lekë, 
ndërsa bankat e nivelit të dytë dhe institucionet e 
kanë ulur atë përkatësisht me 0.1 miliardë lekë dhe 
0.6 miliardë lekë. Portofoli i bonove të thesarit në 
total është rritur me rreth 1.1 miliardë lekë. 

III.4 TREGJET, NORMAT E INTERESIT DHE 
KURSI I KËMBIMIT 

Tregu i parasë është karakterizuar nga një nivel i 
qëndrueshëm i likuiditetit në muajin nëntor. Nevojat 
afatshkurtra për likuiditet janë plotësuar në tregun 
ndërbankar, ndërsa likuiditeti i ofruar në tregun 
primar ka qenë mbi atë të kërkuar nga qeveria. 
Përmirësimi i situatës së likuiditetit në sistem ka 
ndikuar shpejt në uljen e normave të interesit në 
këto dy tregje, në periudhën tetor-nëntor. Të dhënat 
për muajin tetor në tregun e depozitave në lekë 
tregojnë rritje të normave të interesit, duke sjellë 
uljen e diferencës me yield-et e bonove të thesarit. 
Interesi real për depozitat në lekë në muajin tetor 
është ulur si pasojë e rritjes së inflacionit vjetor në 
këtë muaj. 

III.4.1 ECURIA E LIKUIDITETIT

Niveli mesatar ditor i likuiditetit në muajin nëntor 
rezultoi në vlerën 3.8 miliardë lekë ose 0.1 miliardë 
lekë më shumë se në muajin tetor. Një pjesë e tij është 
investuar në ankandet njëjavore të marrëveshjeve të 

riblerjes me çmim fiks, mesatarisht në vlerën 2.0 miliardë lekë. 

Në tregun ndërbankar, aktiviteti huadhënës ka qëndruar pothuajse në të 
njëjtat ritme si një muaj më parë. Vëllimi mesatar i transaksioneve njëditore në 
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tregun ndërbankar shënoi vlerën 0.5 miliardë lekë, nga 0.6 miliardë lekë në 
muajin tetor, ndërsa ai i transaksioneve njëjavore shënoi vlerën 1.5 miliardë 
lekë ose 0.2 miliardë lekë më shumë se në muajin tetor. 

Likuiditeti i ofruar në ankandet e bonove të thesarit dhe të obligacioneve 
dyvjeçare ka qenë i mjaftueshëm për financimin e deficitit buxhetor, duke mos 
sjellë nevojën për kredi direkte në muajin nëntor.

III.4.2 ECURIA E NORMAVE TË INTERESIT

Gjatë muajit tetor 2005, tregu i parasë dhe i 
depozitave në lekë ka shfaqur tendenca në kahe të 
kundërta të normave të interesit. Të dhënat e muajit 
tetor tregojnë se normat e depozitave në lekë, në 
përgjithësi janë rritur. Ndërsa në tregun e parasë, 
të dhënat për periudhën tetor-nëntor tregojnë ulje 
të normave të interesit, si rezultat i përmirësimit të 
gjendjes së likuiditetit në treg. Kjo shihet në uljen 
e interesave të transaksioneve njëditore në tregun 
ndërbankar dhe në uljen e yield-it të bonove të 
thesarit për të gjitha afatet. Ulja e yield-it të bonove 
të thesarit dhe e obligacioneve dyvjeçare, ka sjellë 
uljen e kostos së borxhit të brendshëm të qeverisë.

Tendencat në kahe të kundërta të normave të 
interesit të bonove të thesarit dhe të depozitave 
në lekë, kanë ndikuar në ngushtimin e spread-it 
të interesave midis tyre. Ky spread, i cili në muajin 
shtator kishte arritur nivelet më të larta të viteve të fundit, në muajin tetor ra 
në nivelin 1.8 për qind, 3.2 për qind dhe 2.7 për qind, përkatësisht për afatet 
3, 6 dhe 12-mujore. 

Gjatë muajit tetor, interesat realë të depozitave me 
afat 12-mujor në lekë janë ulur, duke arritur në 
nivelin 1.96 për qind nga 2.11 për qind një muaj 
më parë dhe 4.02 për qind një vit më parë. Këtu ka 
ndikuar kryesisht rritja e inflacionit në krahasim me 
një muaj dhe me një viti më parë. 

Tregu i kredive në lekë vazhdon të karakterizohet 
nga luhatje të normave të interesit, ku banka të 
ndryshme shfaqin prirje të ndryshme mbi kahun e 
lëvizjes së interesave, në varësi të natyrës së kredive 
të lëvruara në muajin përkatës. Norma mesatare 
e ponderuar për kredinë në lekë në muajin tetor, 
rezultoi 14.04 për qind, duke qenë 0.52 pikë 
përqindjeje më e lartë se në muajin shtator dhe 0.67 
pikë përqindjeje më e lartë se një vit më parë. 
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Grafik 17. Spread-i midis yield-it të bonove të
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Prirja e përgjithshme e interesave të depozitave në valutë (euro,usd), në muajin 
tetor, ka qenë rritja e tyre në të gjitha afatet, me përjashtim të depozitave me 
afat 1 dhe 3-mujor në euro. Në rritjen e interesave të depozitave në valutë 
kanë ndikuar politika e shtrënguar monetare e zbatuar nga Fed-i, pritshmëritë 
për shtrëngim të politikës monetare nga BQE dhe Fed-i, rritja e konkurrencës 
në sistemin bankar etj.. Rritje të interesave të depozitave në valutë ka patur 
dhe në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

Tregu i kredive në valutë, sikurse dhe tregu i depozitave në valutë, është 
karakterizuar nga rritja normave të interesit, gjatë muajit tetor. Në rritjen 
e këtyre interesave ka ndikuar rritja e kostos së pranimit të depozitave në 
valutë, krahas faktorëve të kërkesës për kredi, të ndryshimit të strukturës së 
kredidhënies etj.. Në muajin tetor 2005, interesi mesatar i ponderuar i kredive 
në usd, arriti në 9.8 për qind nga 8.9 për qind që ishte një muaj më parë 
dhe nga 8.11 për qind që ishte një vit më parë. Ndërkohë, interesi mesatar i 
ponderuar i kredive në euro arriti në 7.1 për qind, nga 5.8 për qind që ishte 
një muaj më parë dhe 8.6 për qind, një vit më parë. 

III.4.3 KURSI I KËMBIMIT 

Në tregun valutor është vërejtur pothuajse e njëjta ecuri e valutave duke 
përforcuar ecurinë e muajve më parë. Leku ka 
vazhduar të mbiçmohet ndaj euros dhe të nënçmohet 
ndaj usd gjatë muajit nëntor, ndonëse në ritme më 
të ulëta. Kështu, në fund të muajit nëntor leku është, 
mbiçmuar me 0.2 për qind kundrejt euros dhe është 
nënçmuar me 2.2 për qind kundrejt usd. Nivelet 
e tregtimit të lekut në fund të muajit nëntor janë 
122.79 lekë/euro dhe 104.26 lekë/usd. Në terma 
efektivë nominalë11 leku është mbiçmuar me 1.7 
për qind gjatë muajit nëntor. 

Edhe gjatë muajit nëntor, Banka e Shqipërisë ka 
qenë e pranishme në tregun valutor duke blerë 
valutë. Ndërhyrja valutore e Bankës së Shqipërisë 
gjatë kësaj periudhe ka kontribuar në mbajtjen e 
kursit të këmbimit të lekut në nivele të qëndrueshme 
duke zbutur luhatshmërinë e tij. 
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SHËNIME

1 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it.
2 Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar të Greqisë; 
faqja e internetit: http://www.statistics.gr.
3 Inflacioni vjetor i këtij nëngrupi për muajin tetor është 10 për qind.
4 Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar të Greqisë; 
faqja e internetit: http://www.statistics.gr.
5 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it.
6 Ndryshimi i fundit i normës bazë të interesit, ulja e saj me 0.25 pikë 
përqindjeje, ka ndodhur në muajin mars 2005.
7 Deri në muajin nëntor 2005.
8 Objektivat sasiorë të Bankës së Shqipërisë janë rishikuar në kuadër të 
negocimit të marrëveshjes së re me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Objektivat 
sasiorë të tremujorit të fundit të vitit 2005 nuk kanë natyrë kushtëzuese.
9 Rënia e depozitave me afat në lekë është shkaktuar nga riklasifikimi i 
depozitave të individëve nga banka “Raiffeisen”, nga depozita me afat në 
depozita pa afat.
10 Përmirësimi i treguesit të kredisë ndaj PBB-së ka ardhur pjesërisht si rezultat 
i ecurisë pozitive të kredisë për muajin tetor dhe pjesërisht si pasojë e rishikimit 
në rënie të vlerës së parashikuar të PBB-së për fundin e vitit 2005.
11 Kursi i lekut i matur kundrejt shportës së valutave euro dhe dollar me peshat 
përkatëse që zë secila monedhë në tregtinë e jashtme.



RAPORTI MUJOR I POLITIKËS MONETARENëntor 2005

14 Banka e Shqipërisë

SHTOJCË STATISTIKORE

INFLACIONI.

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

Janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8
Mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6
Prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3
Maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9
Korrik 5.6 4.2 3.0 3.1 1.8
Gusht 4.1 5.5 3.0 2.7 2.3
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1
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
Mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4

Burimi: INSTAT.

Tabelë 2. Kontributi në inflacionin total i grupeve përbërëse të shportës. 
dhjetor-03 dhjetor-04 mars-05 qershor-05 shtator-05 tetor-05 nëntor-05

Ushqime dhe 
pije jo alkolike 1.20 0.12 -0.74 0.65 0.61 0.71 0.09

Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji. 0.95 2.08 2.40 1.83 2.00 2.13 2.30

Transport 0.14 0.16 0.11 0.14 0.29 0.23 0.22
Hotele, kafe 
dhe restorant. 0.18 0.25 0.14 0.12 0.12 0.17 0.21

Të tjera 0.84 -0.42 -0.27 0.15 0.11 0.07 0.13
Totali 3.31 2.19 1.64 2.89 3.14 3.32 2.94

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

AGREGATËT MONETARË.

Tabelë 3. Ecuria e treguesve monetarë në muajin tetor (në miliardë lekë).
Tetor Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

2005 Absolut Përqindje Absolut Përqindje
Para jashtë bankave 139.9 -1.6 -1.1 13.2 10.4
Depozita totale 427.6 2.9 0.7 65.3 18.0
- në lekë 273.5 2.2 0.8 27.4 11.1
- në valutë 154.1 0.7 0.4 38.0 32.7
Depozita pa afat 128.8 4.3 3.5 58.9 84.2
- në lekë 74.9 4.0 5.6 49.2 191.0
- në valutë 53.9 0.3 0.6 9.7 21.9
Depozita me afat 298.8 -1.5 -0.5 6.5 2.2
- në lekë 198.5 -1.8 -0.9 -21.8 -9.9
- në valutë 100.2 0.3 0.3 28.3 39.3
M1 214.8 2.4 1.1 62.4 41.0
M2 413.3 0.6 0.1 40.6 10.9
M3 567.4 1.2 0.2 78.6 16.1
Baza monetare 188.0 -6.1 -3.1 21.0 12.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 4. Ecuria e disa treguesve kryesorë.
2003 2004 T1-05 T2- ‘05 T3-‘05 Tetor ‘05

Oferta e parasë (në miliardë lekë) 448.4 507.2 521.6 541.8 566.2 567,4 
Kredi e brendshme (në % ndaj M3) 71.5 68.9 68.7 69.9 69.1 69.0
- Kredi për qeverinë (në % ndaj M3) 60.2 55.1 53.4 52.2 50.3 49.6
- Kredi për ekonominë (në % ndaj M3) 11.3 13.8 15.3 17.7 18.7 19.4
Kredi për ekonominë (% ndaj totalit të 
aktiveve) 13.7 16.9 17.9 20.8 22.2 22.9

Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 6.8 9.0 9.3 11.2 12.4 13.2
Raporti kredi / depozita (në %) 15.7 19.0 20.3 23.6 25.0 25.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 5. Ecuria e treguesve monetarë në muajin tetor (në milionë lekë).

 Në vlerë
 absolute

Pesha në
 M3 (në %)

Kontributi
 vjetor (në % )

Ndryshimi
 mujor

Ndryshimi
 vjetor

Mjete valutore neto 212,656 37.5  27.8 168.49 21,824.40 
Pretendime neto 
ndaj qeverisë 281,682 49.6  17.5 (3,231) 13,730 

Kredi për ekonominë 110,039 19.4 59.8 4,005.6 46,983.9
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 6. Ecuria e treguesve të MVN sipas grupeve kryesore.
Ne vlere absolute Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

Mjete valutore neto 2,080.7 13.8 163.0
Mjete valutore 2,310.8 25.6 100.5
Banka e Shqipërisë 1,374.3 28.0 100.5
BPD 936.4 (2.4)
Detyrimet valutore 230.1 11.8 (2.2)
Banka e Shqipërisë 108.6 0.1 (2.2)
BPD 121.5 11.7

Burimi: Banka e Shqipërisë

Tabelë 7. Ecuria e treguesve të NCG sipas grupeve kryesore.
 Në vlerë absolute Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor
Pretendime ndaj qeverisë neto 281,682 (3,230.6) 13,729.7
Banka e Shqipërisë 57,031.0 (6,288.7) 5,904.8
BPD 224,651.0 3,058.1 7,824.8
Depozita pranë Bankës së Shqipërisë 12,149.2 4,288.7 (2,586.6)
Deficiti buxhetor (11,270.4) 2,190.4 3,994.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 8. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.
2003 2004 T-1 ‘05 T-2 ‘05 T-3 ‘05 Tetor ‘05

Teprica e kredisë
(në mld lekë) 50.7 69.3 79.0 95.9 106.0 110.0

Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 34.1 33.7 31.6 31.8
Kredi afatmesme 33.3 36.0 34.5 33.1 31.2 31.3
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 31.4 33.1 36.9 36.9
Kredi për individët 24.5 30.6 31.0 30.8 31.4 31.7
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 69.0 69.2 68.6 68.3
Lekë 19.6 19.5 20.1 22.9 23.7 24.5
Valutë 80.4 80.5 79.9 77.1 76.3 75.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 9. Ecuria e kredisë për degët më kryesore të ekonomisë.
2002 2003 2004 T1 ‘05 T2 ‘05 T3 ‘05 Tetor ‘05

Bujqësia, Gjuetia dhe Silvikultura 0.8 1 1.5 1.5 1.5 2.4 2.51
Industria përpunuese 17 17 17.1 16.7 15.6 13.9 13.8
Ndërtimi 8.6 10 9.8 11.2 11.2 12.8 12.9
Tregtia, riparimi i automobilave 
dhe artikujve shtëpiakë 0.4 34 23.3 20.6 19.1 20.0 18.9

Hotele dhe Restorante 6 6 8.3 5.2 4.7 4.4 4.4
Pasuritë e patundshme 9.1 13 9.8 14.7 13.5 13.9 14.0
Të tjera 18.1 19 30.2 30.1 34.3 32.6 33.5
Totali 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 10. Tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit.
2004 2005

Shtator Totali T1 T2 T3 Tetor
Kredia e re (në mld lekë) 5.7 99.7 22.1 32.8 32.1 8.5
Kredi afatshkurtër 58.78 62.54 53.2 47 47.4 44.5
Kredi afatmesme 22.56 22.53 22.4 31 30.3 30.0
Kredi afatgjatë 18.66 14.93 24.4 22 22.2 25.5
Lekë 38.79 32.59 30.1 32.8 30.2 33
Valutë 61.21 67.41 70 67.2 69.8 67

Burimi: Banka e Shqipërisë.

TREGJET FINANCIARE

Tabelë 11. Normat e interesit në fund të muajit nëntor dhe ndryshimi i tyre me 
periudhat e mëparshme (në pikë përqindje).

Normat e interesit
nëntor
2005

Ndryshimi
nëntor-tetor

2005

Ndryshimi nëntor 
2005 –nëntor

2004
Norma bazë e interesit 5.00% 0.00 -0.25
Tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar 1-ditor 4.1% -0.98 +0.1
Interesi i tregut ndërbankar 7-ditor 6.2% +0.2 +0.3
Tregu primar
yield-i i bono thesari 3 - mujore 5.4% -0.5 -0.9
yield-i i bono thesari 6 - mujore 7.0% -0.9 -0.3
yield-i i bono thesari 12 - mujore 7.3% -0.7 -0.8
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2 - vjeçare 8.3% -0.6 -0.95

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

Tabelë 12. Normat e interesit dhe ndryshimi i tyre në tregun e depozitave dhe 
të kredive në lekë (në pikë përqindjeje).

Normat e interesit
tetor 2005

Ndryshimi
tetor-shtator 2005

Ndryshimi
tetor’05 –tetor ‘04

Norma bazë e interesit 5.00% 0.00 -0.50
Interesat e depozitave në lekë 
3 - mujore 4.11% 0.24 -0.65
6 - mujore 4.74% 0.19 -0.89
12 - mujore 5.32% 0.04 -0.81
Interesat e kredive në lekë
Kredi deri 6 muaj 13.38% 0.84 2.41
Kredi 6 muaj -1vit 12.62% -0.29 -1.81
Kredi 1-3 vjet 17.61% 1.31 -1.63
Kredi mbi 3 vjet 12.15% -0.04 0.46

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
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Tabela 13. Normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

Normat e interesit
tetor 2005

Ndryshimi
tetor-shtator ‘05

Ndryshimi
shtator’05 

–shtator ‘04
Fed-norma bazë e interesit 3.75% +0.00 +2.00
Interesat e depozitave në usd 
1 - mujore 1.97% +0.02% +0.93%
3 - mujore 2.35% +0.03% +1.01%
6 - mujore 2.63% +0.08% +1.02%
12 - mujore 3.08% +0.06% +1.07%
24 - mujore 3.83% +0.65% +1.33%
BQE-norma bazë e interesit 2% 0.00 0.00
Interesat e depozitave në euro
1 - mujore 1.70% -0.04% +0.13%
3 - mujore 1.69% -0.10% +0.04%
6 - mujore 2.00% +0.09% +0.29%
12 - mujore 2.23% +0.14% +0.43%
24 - mujore 3.66% +0.13% +1.76%

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-222230; 235568; 235569;

Faks : 355-4-223558
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org


