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KAPITULLI II. EKKAPITULLI II. EKKAPITULLI II. EKKAPITULLI II. EKKAPITULLI II. EKONOMIA E BRENDSHMEONOMIA E BRENDSHMEONOMIA E BRENDSHMEONOMIA E BRENDSHMEONOMIA E BRENDSHME

Respektimi i objektivave kryesorë makroekonomikë të përcaktuar në programin afatmesëm
për reduktimin e varfërisë dhe nxitjen e rritjes ekonomike ka bërë të mundur forcimin e

mëtejshëm të ekuilibrit makroekonomik të vendit gjatë vitit 2003.

Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2003 duket se i është kthyer ritmeve të kënaqshme të rritjes
ekonomike. Vlerësimet paraprake tregojnë se, gjatë vitit 2003, PBB-ja në terma realë është
rritur me rreth 6 për qind, krahasuar me 4.7 për qind në vitin 2002. Rritja e aktivitetit ekonomik
është verifikuar në të gjithë sektorët e ekonomisë, pavarësisht se më e theksuar ajo vlerësohet
të jetë në sektorin e ndërtimit, të transportit dhe të shërbimeve. Në rritjen e ekonomisë ka
dhënë kontribut edhe rritja e investimeve gjatë vitit 2003. Këto investime vlerësohet të kenë
arritur në 22.3 për qind të PBB-së, duke shënuar një rritje prej 0.3 pikë përqindjeje krahasuar
me vitin 2002. Investimet e sektorit privat, të cilat përbëjnë afërsisht 75 për qind të investimeve
totale kanë gjetur një mbështetje më të madhe nga sektori bankar. Teprica e kredisë së
sektorit bankar është rritur me 11.9 miliardë lekë ose 30.7 për qind gjatë vitit 2003.

Viti 2003 ka regjistruar një përmirësim të lehtë në situatën e punësimit. Numri i të punësuarve
ka pësuar rritje ndërkohë që faktorët kronikë të tranzicionit shqiptar: emigrimi dhe informaliteti
i ekonomisë ndikojnë në uljen e forcave të punës gjithsej dhe vështirësojnë shpjegimin e
efektit në punësim të politikave dhe zhvillimeve ekonomike të vendit. Në fund të vitit 2003,
shkalla e papunësisë u ndal në nivelin 15 për qind krahasuar me 15.8 për qind që ishte në
fund të vitit 2002.

Viti 2003 u karakterizua nga një inflacion i ulët, brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë.
Vlera e inflacionit në muajin dhjetor ishte 3.3 për qind, duke respektuar objektivin e Bankës
së Shqipërisë ndërkohë që mesatarisht gjatë vitit 2003, çmimet e konsumit janë rritur me
2.37 për qind. Pavarësisht faktorëve të ndryshëm që kanë ndikuar, vlerësohet se ky inflacion
i ulët ka reflektuar kontrollin e presioneve të kërkesës së brendshme si pasojë e politikave të
shëndosha fiskale e monetare.

Ndryshe nga vitet e tjera, ky që sapo lamë u karakterizua nga një shpërndarje më racionale
e shpenzimeve fiskale. Shpërndarja e kërkesave të qeverisë për huamarrje ka qenë më e
njëtrajtshme gjatë vitit 2003, duke shmangur përqendrimin e financimit të deficitit në muajin
dhjetor. Gjithashtu, zgjedhjet lokale të tetorit dhe klima e acaruar politike gjatë gjysmës së
dytë të vitit nuk janë shoqëruar me përqendrime të shpenzimeve buxhetore apo me
kompromentim të disiplinës fiskale. Së bashku me kufizimin e huamarrjes së brendshme
të qeverisë në nivelin 2.7 për qind të PBB-së, kanë përbërë një kontribut të çmuar të politikës
fiskale për stabilitetin makroekonomik në përgjithësi, dhe për atë të çmimeve në veçanti.
Megjithatë, duhet theksuar se pika të dobëta mbeten realizimi i të ardhurave në masën 93
për qind dhe veçanërisht realizimi i shpenzimeve kapitale në masën 62 për qind të planit.

Viti 2003 është karakterizuar nga një aktivitet intensiv në sektorin e jashtëm të vendit, i
shprehur në rritjen e konsiderueshme të të ardhurave dhe të  shpenzimeve korente. Deficiti
i llogarisë korente vlerësohet të ketë arritur në 6.7 për qind të PBB-së, duke u ulur me 2 pikë
përqindjeje krahasuar me një vit më parë. Duhet theksuar se deficiti tregtar në terma absolutë
vazhdon të thellohet. Ai reflekton kryesisht rritjen e konsumit të ekonomisë shqiptare dhe
nënvizon nevojën e rritjes së kapaciteteve prodhuese dhe konkurruese të ekonomisë shqiptare.
Pavarësisht sa më sipër, pozicioni i përgjithshëm i bilancit të pagesave është pozitiv, duke
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bërë që rezervat valutore të vendit të rriten vazhdimisht. Për herë të parë, në muajin dhjetor,
niveli i përgjithshëm i tyre kaloi shifrën 1 miliard dollarë amerikanë, për të regjistruar më
saktësisht 1.026 miliardë dollarë në fund të muajit dhjetor 2003.

TTTTTabelë II.1. Disa tregues të ekabelë II.1. Disa tregues të ekabelë II.1. Disa tregues të ekabelë II.1. Disa tregues të ekabelë II.1. Disa tregues të ekonomisë në vite.onomisë në vite.onomisë në vite.onomisë në vite.onomisë në vite.

II.1 ZHVILLIMI SIPAS SEKTORËVE

Prodhimi sektorial i vendit gjatë vitit 2003 përforcoi rëndësinë e sektorit të shërbimeve, i
cili nga viti në vit rrit peshën që zë në totalin e prodhimit të përgjithshëm. Ndërkohë,

bujqësia, tradicionalisht një nga degët me potencialin më të madh në drejtim të zhvillimit të
vendit, vazhdon të ulë kontributin e saj duke pasqyruar shkaqe të natyrave të ndryshme, ku
ato që kanë të bëjnë me reformën e tokës, me pronësinë dhe me lëvizjet e popullsisë
vlerësohen si pengesat më serioze.

         

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 

        

 
        

 
        

 
        

 

1 Të dhënat për PBB-në dhe rritjen reale të saj për vitet 1996-2000 janë të INSTAT-it. Për pjesën tjetër të dhënat janë
vlerësime të Ministrisë së Financave, të FMN-së dhe të dhëna të Bankës së Shqipërisë.
2 PBB nominale, e konvertuar me kursin mesatar të periudhës. Gjatë vitit 2003 leku kundrejt dollarit është mbiçmuar
mesatarisht 13 për qind.
3 Shifrat e punësimit i përkasin fundit të nëntëmujorit të parë të vitit 2003.
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TTTTTabelë II.2. Kabelë II.2. Kabelë II.2. Kabelë II.2. Kabelë II.2. Kontributi i sektorëve të ekontributi i sektorëve të ekontributi i sektorëve të ekontributi i sektorëve të ekontributi i sektorëve të ekonomisë në prodhimin e brendshëm.onomisë në prodhimin e brendshëm.onomisë në prodhimin e brendshëm.onomisë në prodhimin e brendshëm.onomisë në prodhimin e brendshëm.

II.1.1 INDUSTRIA

Prodhimi industrial shënoi një rritje të lartë gjatë vitit 2003 duke kontribuar pozitivisht në
rritjen ekonomike të vendit. Kështu, në total prodhimi mall i shitur për industrinë për vitin
2003 arriti vlerën 20.5 miliardë lekë që shënon një rritje prej 18 për qind në krahasim me vitin
e kaluar. Industria nxjerrëse4, veçanërisht sektori i hidrokarbureve dhe KESH-i, pati rritjen më
të lartë prej 77.5 për qind (12 dhe 90 për qind në mënyrë respektive). Ndërsa industritë
përpunuese të metalurgjisë, ajo mekanike, ajo e tekstilit dhe e konfeksioneve ishin sektorët
të cilët regjistruan një ecuri jo pozitive.

TTTTTabelë II.3. Vëllimi i shitjeve gjatë vitit 2003 (rritja në %).abelë II.3. Vëllimi i shitjeve gjatë vitit 2003 (rritja në %).abelë II.3. Vëllimi i shitjeve gjatë vitit 2003 (rritja në %).abelë II.3. Vëllimi i shitjeve gjatë vitit 2003 (rritja në %).abelë II.3. Vëllimi i shitjeve gjatë vitit 2003 (rritja në %).

Siç është deklaruar edhe në dokumente të tjera të Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2003
mund të thuhet se situata energjitike e vendit ka qenë relativisht më e favorshme në krahasim
me periudhat e mëparshme. Ndoshta për shkak të kushteve atmosferike si dhe pa dyshim
për shkak të një administrimi më të mirë nga ana e KESH-it, u shënua një rritje e ndjeshme
e prodhimit në vend. Siç vihet re nga tabela5 II.4, importet u ulën me 46.5 për qind në
krahasim me vitin 2002, ndërkohë që kapacitetet e brendshme të prodhimit plotësuan 80
për qind të kërkesës së brendshme krahasuar me 57 për qind të një viti më parë. 37 për
qind e burimeve energjitike totale u konsiderua si humbje në shpërndarje. Familiarët përbëjnë
63.3 për qind të përdorimit të konsumit të energjisë. Konsumi i tyre u rrit me 9.4 për qind.

4 Tabela II.3 paraqet ndryshimin në përqindje të vëllimit të shitjeve për gjithë aktivitetin ekonomik të vendit. Për këtë
qëllim, kjo tabelë mund të përdoret si referencë edhe për sektorët e tjerë që janë të analizuar në vijim.
5 Siç mund të vihet re disponohet informacion me çmime korente, fakt ky që nuk tregon se sa është ndryshimi real i
treguesit. I njëjti problem qëndron edhe për disa nga treguesit e tjerë të përdorur në këtë kapitull.
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TTTTTabelë II.4. Tabelë II.4. Tabelë II.4. Tabelë II.4. Tabelë II.4. Treguesit kryesorë të bilancit të energjisë elektrikreguesit kryesorë të bilancit të energjisë elektrikreguesit kryesorë të bilancit të energjisë elektrikreguesit kryesorë të bilancit të energjisë elektrikreguesit kryesorë të bilancit të energjisë elektrike (në mln. lekë).e (në mln. lekë).e (në mln. lekë).e (në mln. lekë).e (në mln. lekë).

II.1.2  BUJQËSIA

Pavarësisht prej faktit se pesha e këtij sektori në ekonominë e vendit ka ardhur duke u
zvogëluar vitet e fundit, përsëri sektori i bujqësisë mbetet një prej sektorëve kryesorë të
ekonomisë. Bujqësia këtë vit ka kontribuar me 24.7 për qind të produktit të brendshëm
bruto të vendit. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit, prodhimi bujqësor
gjatë vitit 2003 është rritur me 3.0 për qind në krahasim me vitin 2002.

Në bazë të vlerësimeve të bëra nga Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit, ecuria e zërave
kryesorë të prodhimit bujqësor për vitin 2003 ka qenë si më poshtë:

• Prodhimi i bimëve të arave ka qenë thuajse në të njëjtat nivele si vitin e kaluar.
Temperaturat e ulëta të muajit prill dhe thatësira e zgjatur gjatë stinës së verës
ndikuan në uljen e prodhimit të grurit dhe të perimeve. Por, prodhimi i misrit dhe i
bimëve industriale vlerësohet të jetë rritur mbi nivelin e parashikuar të prodhimit.

• Prodhimi i pemëtarisë gjatë vitit 2003 vlerësohet të jetë rritur me 9.6 për qind në
krahasim me vitin 2002.

• Prodhimi i blegtorisë është rritur me 4.6 për qind.

Sektori i agroindustrisë dhe i peshkimit vlerësohet të jetë zhvilluar sipas parashikimeve të
bëra. Këta sektorë janë rritur përkatësisht me 10 për qind dhe me 15 për qind.

TTTTTabelë II.5. Pabelë II.5. Pabelë II.5. Pabelë II.5. Pabelë II.5. Parashikimet për sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2003.arashikimet për sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2003.arashikimet për sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2003.arashikimet për sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2003.arashikimet për sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2003.

Gjatë vitit 2003, sistemi bankar i ka akorduar rreth 712 milionë lekë kredi të re sektorit të
bujqësisë. Pavarësisht se mbështetja ndaj këtij sektori të ekonomisë nga sistemi bankar ka
ardhur duke u rritur përsëri ajo mbetet në nivele të ulëta. Teprica e kredisë akorduar bujqësisë
deri në fund të vitit 2003 është rritur me 25 për qind në krahasim me kredinë në fundvitin
2002. Bujqësia zë 1 për qind të të gjithë portofolit të kredisë së sistemit bankar.
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Niveli i ulët i organizimit, copëzimi i tokës, infrastruktura e pazhvilluar në zonat rurale, mungesa
financimit e cila çon në mungesën e përdorimit të teknologjisë së përparuar dhe të mënyrave
më efikase për përpunim dhe konservim, si dhe migracioni i vazhdueshëm drejt qyteteve,
vazhdojnë të jenë disa faktorë zgjidhja e të cilëve do t’i hapi rrugën zhvillimit më të shpejtë
të këtij sektori.

II.1.3 NDËRTIMI

Sektori i ndërtimit është ndër sektorët më dinamikë të ekonomisë shqiptare. Të dhënat në
dispozicion tregojnë se tremujori i tretë i vitit 2003 shënoi një rritje të indeksit të vëllimit të
shitjeve prej 22 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002. Ky tregues flet për
një rritje të madhe reale. Ndërkohë, rritja vjetore e indeksit të kushtimit në ndërtim regjistroi
vetëm 2.7 për qind.

Grafik II.1. Ndryshimet në indeksin e kushtimit në ndërtim.Grafik II.1. Ndryshimet në indeksin e kushtimit në ndërtim.Grafik II.1. Ndryshimet në indeksin e kushtimit në ndërtim.Grafik II.1. Ndryshimet në indeksin e kushtimit në ndërtim.Grafik II.1. Ndryshimet në indeksin e kushtimit në ndërtim.

Burimi: INSTAT.

Ndër faktorët kryesorë që kanë rritur koston në ndërtim do të veçonim shpenzimet direkte, të
cilat u rritën me 3.8 për qind në krahasim me vitin 2002. Shpenzimet për materiale ndërtimi
u rritën me 4 për qind kurse ato për materiale elektrike dhe hidrosanitare u rritën me 2.4 dhe
3.8 për qind respektivisht. Shpenzimet për paga gjithashtu u rritën me 3.5 për qind, ndërsa
shpenzimet për transport u ulën me 2.3 për qind.

Megjithatë, vlen për t’u theksuar se fitimi i parashikuar dhe ngritjet e kantiereve nuk patën
ndryshime në krahasim me vitin 2002. Së bashku me rritjen e formalizimit të këtij sektori,
këta faktorë mund të ndikojnë në ritmin e zhvillimit të këtij sektori.

II.1.4 SHËRBIMET

Rëndësia e këtij sektori në ekonominë e vendit ka ardhur duke u rritur, fakt ky që konfirmohet
nga pesha prej 46.1 për qind që sektori i shërbimeve zë në strukturën e PBB-së. Indeksi i
vëllimit të shitjeve për zërin “tregti, hotel, restorante” dhe “shërbime të tjera” është rritur
11.5 për qind krahasuar me vitin e kaluar. Sipas vlerësimeve të para të bëra nga specialistët
e bilancit të pagesave, të ardhurat nga turizmi për vitin 2003 janë rritur me 7.2 për qind, por
ritmi i rritjes së shpenzimeve që shqiptarët kanë kryer jashtë vendit për turizëm ka qenë më
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i lartë. Kjo ka sjellë uljen e të ardhurave neto nga turizmi në 33 milionë dollarë nga 121
milionë dollarë që ishin një vit më parë. Kredia e re që sistemi bankar ka akorduar për sektorin
e shërbimeve6 është 55.9 miliardë lekë. Teprica e kredisë për këtë sektor në fund të vitit 2003
është 24.9 miliardë lekë, duke zënë 49 për qind të portofolit të kredisë së sistemit bankar.

II.1.5 TRANSPORTI

Në vitin 2003 u vu re një rritje modeste e investimeve në sektorin e transportit. Në krahasim
me vitin që kaloi, këto investime u rritën me 3 për qind duke arritur nivelin prej 9.7 miliardë
lekësh. Kjo rritje në investime i dedikohet zgjerimit të buxhetit qeveritar prej 7 për qind në
krahasim me vitin 2002, duke i vënë theksin përmirësimit të infrastrukturës në vend. Ndërsa,
për sa i përket investimeve me kredi apo ndihma të huaja, ato nuk patën ndryshim nga
niveli i vitit të kaluar prej 5.3 miliardë lekësh.

Për sa i përket shpërndarjes së këtyre fondeve, ndërtim-montimet përbëjnë 80 për qind të
totalit të investimeve, ndërsa investimet e tjera dhe studime e projektimet zënë respektivisht,
15 dhe 5 për qind të buxhetit.

II.2 KURSIMET DHE INVESTIMET

Raporti i kursimeve të brendëshme7 kundrejt PBB-së, për vitin 2003, është 14.0 për qind.
Kursimet e brendshme për vitin 2003 vlerësohet të jenë rritur me 0.8 pikë përqindje në

krahasim me vitin 2002. Në rritjen e kursimeve të brendshme ka ndikuar rritja e kursimeve
publike8, të cilat për herë të parë gjatë periudhës së tranzicionit kanë vlerë pozitive. Konsolidimi
i disiplinës financiare dhe kontrolli i deficitit buxhetor kanë bërë që kursimet publike të jenë
me vlera pozitive. Gjithsesi, kursimet e brendshme private janë burimi kryesor i kursimeve në
ekonomi. Sipas vlerësimeve, këto kursime arritën në 13.3 për qind të PBB-së gjatë vitit 2003.
Niveli i normave reale të interesit ka ndikuar në tërheqjen e një pjese të tyre në sistemin bankar.

Grafik II.2. Ecuria e kursimeve dhe e investimeve në përqindje ndaj PBB-së.Grafik II.2. Ecuria e kursimeve dhe e investimeve në përqindje ndaj PBB-së.Grafik II.2. Ecuria e kursimeve dhe e investimeve në përqindje ndaj PBB-së.Grafik II.2. Ecuria e kursimeve dhe e investimeve në përqindje ndaj PBB-së.Grafik II.2. Ecuria e kursimeve dhe e investimeve në përqindje ndaj PBB-së.

Burimi: IMF, Country Report, january 2004.

6 Këtu është përfshirë kredia e dhënë për tregtinë, për riparime automjetesh, për hotele, për restorante, për shërbime
dhe për veprimtari sociale, shërbime kolektive dhe personale.
7 Të dhënat mbi kursimet dhe investimet i referehen vlerësimeve të publikuara nga FMN-ja në
Country report 04/22 ‘Albania: Review under the three year arrangement under poverty reduction and growth facility -
staff report’, janar 2004.
8 Kursimet publike llogariten si diferencë midis të ardhurave dhe shpenzimeve korente.
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Investimet totale në ekonomi arritën në 22.3 për qind të PBB-së. Rritja e investimeve gjatë
këtij viti i atribohet plotësisht rritjes së investimeve private, pasi investimet publike janë ulur
me rreth 11.7 për qind. Ulja e investimeve publike ka ardhur si pasojë e realizimit të pjesshëm
të shpenzimeve kapitale të planifikuara për vitin 2003.

Grafik II.3. Ecuria e investimeve publike dhe private ndaj PBB-së.Grafik II.3. Ecuria e investimeve publike dhe private ndaj PBB-së.Grafik II.3. Ecuria e investimeve publike dhe private ndaj PBB-së.Grafik II.3. Ecuria e investimeve publike dhe private ndaj PBB-së.Grafik II.3. Ecuria e investimeve publike dhe private ndaj PBB-së.

Burimi: IMF, Country report, janar 2004.

Ecuria e bilancit të kursimeve dhe investimeve tregon për një zhvillim më të ekuilibruar gjatë
vitit 2003. Rritja më e shpejtë relative e kursimeve të brendëshme në krahasim me investimet
është shoqëruar me ngushtimin e deficitit të llogarisë korente gjatë vitit 2003. Nga ana
tjetër, kanalizimi i kursimeve në investime të cilat ndihmojnë zhvillimin afatgjatë, është dhe
duhet të jetë një nga prioritet e autoriteteve qeverisëse.

II.3 TREGU I PUNËS9

Tregu i punës gjatë vitit 2003 vijoi të ketë disa ndryshime strukturore. Ndryshimet më të
rëndësishme ndodhën në numrin e përgjithshëm të forcave të punës, në strukturën e

numrin e të punësuarve, si edhe në shifrën e papunësisë.

TTTTTabelë II.6. Tabelë II.6. Tabelë II.6. Tabelë II.6. Tabelë II.6. Treguesit e tregut të punës (në mijë vetë).reguesit e tregut të punës (në mijë vetë).reguesit e tregut të punës (në mijë vetë).reguesit e tregut të punës (në mijë vetë).reguesit e tregut të punës (në mijë vetë).

  
 

        
         
         

         
         

         
         

         
         
         

 

9 Treguesit kryesorë të tregut të punës, me gjithë përmirësimet e matjes statistikore të ndodhura gjatë vitit 2002,
duhen marrë akoma me rezerva për shkak të deformimeve që janë rrjedhojë e migrimit të pakontrolluar brenda vendit.
Ky migrim, vazhdon të sjellë ndryshime të vazhdueshme në raportin e popullsisë së zonave rurale me ato urbane,
emigracionit të krahut të punës jashtë vendit, si edhe në ekzistencën e një tregu të zi të punës relativisht të gjerë.
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II.3.1 FORCAT E PUNËS

Forcat e punës në fund të vitit 2003 ishin 1,091 milionë vetë. Gjatë vitit 2003 vihet re një ulje
e lehtë e numrit të forcave të punës. Treguesi i punësimit ka ardhur në rënie nga tremujori në
tremujor. Kjo ulje tregon se një pjesë e rëndësishme e forcave të punës që krijohen në vend,
vazhdojnë të preferojnë emigracionin apo edhe tregun informal të punës.

II.3.2 PUNËSIMI

Në fund të vitit 2003 treguesi i numrit të të punësuarve regjistron një rritje prej 6 mijë vetësh.
Rritja e treguesit të punësimit në vitin 2003 është rezultat kryesisht i rritjes së të punësuarve
në sektorin privat jobujqësor, në mënyrë të veçantë në sektorin e tregtisë me pakicë dhe të
shërbimeve. Ky nënsektor mendohet se punëson një pjesë të mirë të forcave të punës në
sektorin privat të vogël, si atë tregtar edhe atë të shërbimeve. Kështu, punësimi në tregtinë
me pakicë, gjatë vitit 2003, është rritur me 12.8 për qind në krahasim me fundin e vitit 2002.
Në përgjithësi, rritja në sektorin privat jobujqësor arrin në 4 mijë vetë në fund të vitit 2003 në
krahasim me fillimin e vitit.

Në sektorin shtetëror ky tregues është ulur me rreth 5 mijë persona, në krahasim me fundin
e vitit 2002. Kjo rënie është pasojë e vazhdimit të  reformës në administratën shtetërore, në
kuadër edhe të plotësimit të kërkesave të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.

Rritje është shënuar edhe në numrin e punonjësve në sektorin privat bujqësor, me 8 mijë
vetë. Kjo shifër reflekton kryesisht matjen më të saktë të forcave natyrale të punës në këtë
sektor pas regjistrimit të fundit të popullsisë dhe banesave (kur kjo shifër u rishikua). Në
realitet, periudha e tranzicionit ekonomik në Shqipëri është shoqëruar me lëvizje të popullsisë
nga zonat rurale drej atyre urbane dhe jo anasjelltas.

II.3.3 PAPUNËSIA

Treguesi i papunësisë gjatë vitit 2003, në përgjithësi ka regjistruar përmirësime. Papunësia,
në fund të vitit 2003 është 9 mijë vetë më e ulët sesa në fund të vitit 2002 ose e shprehur në
përqindje, rreth 15 për qind. Viti 2003, është karakterizuar nga ulja e vazhdueshme e
papunësisë nga njëri tremujor në tremujorin pasardhës, duke rënë me 6 mijë vetë që nga
fillimi i vitit, për të shënuar shifrën e 164 mijë vetëve.

Gjatë vitit 2003 numri i personave që përfitojnë pagesë papunësie ka qenë i pandryshuar,
në 11 mijë vetë. Kjo shifër tregon se gjatë vitit 2003 nga kjo kategori punonjësish nuk ka
patur punonjës të ripunësuar. Mendohet se kjo kategori ka patur rënie të ndjeshme në dy
vitet e fundit, duke u ulur nga 21 mijë vetë në fillim të vitit 2001 në 11 mijë vetë në vitin 2003.
Megjithatë, analiza e bazuar në shifrat e punësimit duhet marrë me rezerva. Situata e
punësimit, megjithë përmirësimet e vërejtura gjatë vitit 2003 mbetet një problem që meriton
një vëmendje të madhe gjatë viteve të ardhshëm.
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Grafik II.4. Numri i të papunëve në tre vitet e fundit (në mijë vetë).Grafik II.4. Numri i të papunëve në tre vitet e fundit (në mijë vetë).Grafik II.4. Numri i të papunëve në tre vitet e fundit (në mijë vetë).Grafik II.4. Numri i të papunëve në tre vitet e fundit (në mijë vetë).Grafik II.4. Numri i të papunëve në tre vitet e fundit (në mijë vetë).

II.4 ZHVILLIMET NË SEKTORIN FISKAL

Në zbatim të Programit Buxhetor Afatmesëm, i cili përmbledh parimet dhe prioritetet e
politikës fiskale për periudhën 2002-2005, objektivi kryesor i buxhetit për vitin 2003 ka

qenë rritja e disiplinës financiare. Në vija të përgjithshme, rritja e disiplinës nënkupton
forcimin e qëndrueshmërisë fiskale dhe të stabilitetit makroekonomik në vend si dhe rritjen
e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike, në interes të përmirësimit të cilësisë së
shërbimeve ndaj komunitetit.

Buxheti i vitit 2003 parashikonte rritjen me 20 për qind të të ardhurave dhe ruajtjen e deficitit
buxhetor nën nivelin 6 për qind të PBB-së. Performanca e treguesve fiskalë gjatë vitit 2003
ka qenë pozitive në drejtim të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik, por me një kontribut
më të ulët se parashikimi në aktivitetin ekonomik. Ndërsa deficiti buxhetor u mbajt nën
kontroll, duke rezultuar në ruajtjen e ekuilibrave të përgjithshëm makroekonomikë dhe duke
kontribuar në veçanti në kontrollin e inflacionit, objektivi i të ardhurave buxhetore nuk u
përmbush. Të ardhurat buxhetore u realizuan në masën 93 për qind të planit, duke bërë që
edhe shpenzimet buxhetore të ishin nën nivelin e parashikuar. Shpenzimet buxhetore u
realizuan në masën 90 për qind të nivelit të planifikuar.

TTTTTabelë II.7. Tabelë II.7. Tabelë II.7. Tabelë II.7. Tabelë II.7. Tregues fiskalë në përqindje ndaj PBBregues fiskalë në përqindje ndaj PBBregues fiskalë në përqindje ndaj PBBregues fiskalë në përqindje ndaj PBBregues fiskalë në përqindje ndaj PBB-----së.së.së.së.së.

           
           

           

           

            

           
           

           
 

10 Përfshin edhe të ardhurat nga privatizimi.
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Në terma nominalë, të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore në total u rritën respektivisht me
11 për qind dhe 4 për qind kundrejt vitit 2002, duke përbërë 22.4 për qind dhe 26.9 për qind
të PBB-së nominale. Deficiti vjetor ishte 19 për qind më i ulët në krahasim me një vit më
parë, duke arritur në nivelin 4.4 për qind të PBB-së.

II.4.1 TË ARDHURAT BUXHETORE

Objektivi strategjik i politikës fiskale në fushën e të ardhurave për vitin 2003 ishte zgjerimi
dhe konsolidimi i bazës tatimore si dhe krijimi i një ambienti të favorshëm për zhvillimin
ekonomik. Të ardhurat buxhetore vazhduan të ruanin një tendencë rritjeje të lartë edhe pse
nuk arritën parashikimin sasior të rritjes prej 20 për qind.

Të ardhurat në total për vitin 2003 u rritën me 11 për qind në krahasim me vitin 2002. Tatimet
dhe doganat vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore të të ardhurave në buxhetin e shtetit.
Tatimi mbi vlerën e shtuar u realizua në masën 93 për qind të nivelit të parashikuar duke
dhënë pasoja në mosrealizimin e planit të të ardhurave vjetore.

TTTTTabelë II.8. Struktura e të ardhurave buxhetore në vite (në për qind).abelë II.8. Struktura e të ardhurave buxhetore në vite (në për qind).abelë II.8. Struktura e të ardhurave buxhetore në vite (në për qind).abelë II.8. Struktura e të ardhurave buxhetore në vite (në për qind).abelë II.8. Struktura e të ardhurave buxhetore në vite (në për qind).

Akcizat, të ardhurat nga pushteti lokal dhe tatimi mbi fitimin ishin të vetmet që tejkaluan
synimin e vënë në fillim të vitit.

II.4.2 SHPENZIMET BUXHETORE

Shpenzimet buxhetore gjatë vitit 2003 u realizuan në masën 89.6 për qind të nivelit të
planifikuar, duke u rritur me 4 për qind krahasuar me vitin 2002. Mosrealizimi i shpenzimeve
ka prekur kryesisht shpenzimet kapitale. Këto shpenzime janë realizuar në nivelin 62 për
qind të atyre të planifikuara, kryesisht si rrjedhojë e mungesës së financimit të huaj.

Shpenzimet korente realizuan planin vjetor duke patur një përshpejtim të tyre sidomos në
shpenzimet për personelin në muajt e fundit të vitit. Nga ana tjetër, vihet re se shpenzimet
kapitale nuk janë realizuar në asnjë muaj të vitit që kaloi, prandaj mund të thuhet se ato nuk
kanë kontribuar në nivelin e pritshëm për rritjen ekonomike gjatë vitit 2003. Mbështetja me
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burime të brendshme e këtyre shpenzimeve u realizua sa dyfishi i asaj të huaj ose me 86
për qind dhe 43 për qind respektivisht.

TTTTTabelë II.9. Rabelë II.9. Rabelë II.9. Rabelë II.9. Rabelë II.9. Realizimi i planit për shpenzimet në vitin 2003 (në përqindje).ealizimi i planit për shpenzimet në vitin 2003 (në përqindje).ealizimi i planit për shpenzimet në vitin 2003 (në përqindje).ealizimi i planit për shpenzimet në vitin 2003 (në përqindje).ealizimi i planit për shpenzimet në vitin 2003 (në përqindje).

II.4.3 DEFICITI BUXHETOR

Shpenzimet e ulëta bënë që edhe deficiti buxhetor të ishte më i vogël gjatë vitit 2003. Ky
tregues arriti në shifrën 32.8 miliardë lekë ose sa 76 për qind i atij të planifikuar. Kështu, në
vlerë absolute ai ishte 19 për qind më i vogël sesa ai i vitit 2002.

Deficiti i vitit 2003 ishte parashikuar të mbulohej 51 për qind me burime të jashtme dhe 49
për qind me burime të brendshme. Në realitet, financimi i brendshëm në fund të vitit ishte
73 për qind i atij total dhe ai i jashtëm 27 për qind. Kjo rritje në financimin e brendshëm solli
rritjen e portofolit të obligacioneve qeveritare në treg, ku blerësit kryesorë mbeten bankat
tregtare të nivelit të dytë.

II.5 ZHVILLIMET NË INFLACION DHE POLITIKA MONETARE

Inflacioni gjatë vitit 2003 rezultoi brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. Inflacioni vjetor
shënoi vlerën 3.3 për qind në fund të vitit 2003 ndërsa norma mesatare e inflacionit vjetor

gjatë vitit rezultoi 2.37 për qind.

TTTTTabelë II.10. Norma vjetore e inflacionit (në për qind).abelë II.10. Norma vjetore e inflacionit (në për qind).abelë II.10. Norma vjetore e inflacionit (në për qind).abelë II.10. Norma vjetore e inflacionit (në për qind).abelë II.10. Norma vjetore e inflacionit (në për qind).
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Ecuria e inflacionit gjatë vitit 2003 ka qenë më e qëndrueshme në krahasim me vitet e
mëparshme. Me përjashtim të tremujorit të parë, inflacioni vjetor ka qenë brendaMe përjashtim të tremujorit të parë, inflacioni vjetor ka qenë brendaMe përjashtim të tremujorit të parë, inflacioni vjetor ka qenë brendaMe përjashtim të tremujorit të parë, inflacioni vjetor ka qenë brendaMe përjashtim të tremujorit të parë, inflacioni vjetor ka qenë brenda
intervalit 2-4 për qind gjatë gjithë vitit 2003.intervalit 2-4 për qind gjatë gjithë vitit 2003.intervalit 2-4 për qind gjatë gjithë vitit 2003.intervalit 2-4 për qind gjatë gjithë vitit 2003.intervalit 2-4 për qind gjatë gjithë vitit 2003. Gjithashtu, mesatarja e normës vjetore
të inflacionit ka ardhur në rënie, duke iu afruar kufirit të poshtëm të këtij intervali.

Grafik II.5. Inflacioni vjetor (në për qind).Grafik II.5. Inflacioni vjetor (në për qind).Grafik II.5. Inflacioni vjetor (në për qind).Grafik II.5. Inflacioni vjetor (në për qind).Grafik II.5. Inflacioni vjetor (në për qind).

Respektimi i objektivit të inflacionit nga Banka e Shqipërisë dhe ruajtja e tij brenda intervalit
2-4 për qind gjatë pjesës më të madhe të vitit 2003 ka dhënë një kontribut pozitiv në zhvillimin
e ekonomisë shqiptare. Ai ka ndikuar në ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë dhe në
stabilitetin e sistemit financiar. Inflacioni i ulët ka mbajtur normën reale të interesit në nivele
pozitive, duke ruajtur aftësinë e sistemit bankar për të thithur kursimet e ekonomisë dhe për
t’i kanalizuar ato në financimin e nevojave të ekonomisë.

II.5.1 ZHVILLIMET E INFLACIONIT SIPAS GRUPEVE KRYESORE

Ecuria e inflacionit gjatë vitit 2003 është ndikuar kryesisht nga ecuria e çmimeve të grupit “Ushqime
dhe pije joalkolike”. Ky grup11 ka dhënë një kontribut të madh në inflacionin vjetor, veçanërisht
gjatë periudhës maj – shtator. Reduktimi i çmimeve si pasojë e futjes së prodhimit vendas nuk
u ndje plotësisht në inflacionin vjetor gjatë vitit 2003. Zgjerimi i aktivitetit turistik në këtë periudhë
rriti kërkesën për mallra ushqimorë duke zbehur efektin e faktorit sezonal në normën e
inflacionit.Kontributi i grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” ka qenë i moderuar gjatë
muajve të parë të vitit 2003. Por, rritja e çmimit të energjisë elektrike në muajin maj si dhe
rritja e çmimit të qirasë në muajin gusht dhe në muajin tetor, sollën rritjen e kontributit të këtij
grupi në inflacionin total vjetor. Rritja e çmimit të qirasë u reflektua dhe në rritjen e çmimit të
qirasë së inputuar, indeksi i së cilës u rillogarit nga INSTAT- i në muajin tetor (shih box 1box 1box 1box 1box 1).

TTTTTabelë II.11. Kabelë II.11. Kabelë II.11. Kabelë II.11. Kabelë II.11. Kontributi i grupeve në inflacionin total vjetor (në pikë përqindjeje).ontributi i grupeve në inflacionin total vjetor (në pikë përqindjeje).ontributi i grupeve në inflacionin total vjetor (në pikë përqindjeje).ontributi i grupeve në inflacionin total vjetor (në pikë përqindjeje).ontributi i grupeve në inflacionin total vjetor (në pikë përqindjeje).

             
             

 
            

 
            

             
             

             
             

 

11Grupi “Ushqime dhe pije joalkolike” zë një peshë prej 42.6 për qind në shportën me të cilën llogaritet IÇK-ja.
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Kontributet e grupeve të tjera të shportës kanë qenë të moderuara gjatë vititKontributet e grupeve të tjera të shportës kanë qenë të moderuara gjatë vititKontributet e grupeve të tjera të shportës kanë qenë të moderuara gjatë vititKontributet e grupeve të tjera të shportës kanë qenë të moderuara gjatë vititKontributet e grupeve të tjera të shportës kanë qenë të moderuara gjatë vitit
2003.2003.2003.2003.2003.

Rritja e çmimeve të telefonisë fikse ndikoi në rritjen e ndjeshme të inflacionit të këtij grupi
dhe të kontributit të tij në inflacionin total gjatë muajit dhjetor. Tarifa e telefonisë fikse u rrit
me 68.8 për qind në muajin dhjetor, duke sjellë rritjen e inflacionit vjetor me 0.67 pikë
përqindjeje.

Rritja e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar u shoqërua me rritjen e çmimit të naftës
në vend, e cila u transformua në rritjen e çmimeve të transportit, gjatë tre muajve të parë të
vitit. Ky efekt erdhi duke u zbutur në muajt në vazhdim.

Grafik II.6. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇKGrafik II.6. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇKGrafik II.6. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇKGrafik II.6. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇKGrafik II.6. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇK-----së (në përsë (në përsë (në përsë (në përsë (në për
qind).qind).qind).qind).qind).

Megjithëse me peshë të vogël, rritja e pagesave arsimore dhe e pagesave shëndetësore
bënë që grupet “Shërbimi arsimor” dhe “Shëndeti” të ndikonin në rritjen e inflacionit vjetor të
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003.
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Box II.1. Rillogaritja e indeksit të grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”.

Në dhjetor të vitit 2001 shporta e mallrave dhe e shërbimeve, e cila shërben për të matur
indeksin e çmimeve të konsumit, u ndryshua. Ndryshimi konsistonte në shtimin e artikujve
të rinj të konsumit dhe në rillogaritjen e peshave të tyre brenda shportës, për të reflektuar
më mirë realitetin e konsumit të familjeve shqiptare.

Një nga artikujt e rinj që u shtua ishte dhe qiraja e inputuar, e cila zë një peshë të
konsiderueshme të shportës totale (rreth 17 për qind). Qiraja e inputuar përfaqëson një qira
të mundshme (konsum të mundshëm) për qytetarin shqiptar. Ajo mund të kuptohet si qiraja
që do të paguante ai nëse do të banonte në një shtëpi jo të vetën. Por, mënyra e matjes së
çmimit të këtij artikulli solli disa probleme. Çmimi i tij, përpara muajit tetor 2003, llogaritej si
mesatare e ponderuar e të gjithë artikujve të grupit ku bënte pjesë “Qira, ujë, lëndë djegëse
dhe energji”. Në këtë mënyrë, rritjet e çmimeve të artikujve të tjerë llogariteshin dy herë në
inflacionin total, duke sjellë në ndikime joproporcionale të tyre në inflacion. Konstatimi i
kësaj pasaktësie solli nevojën e rishikimit të mënyrës së llogaritjes së indeksit të këtij
artikulli të shportës. Ndryshimi, i bërë në muajin tetor 2003, e bazon çmimin e qirasë së
inputuar në çmimin e qirasë së zakonshme.

Rillogaritja e këtij indeksi solli ndryshime dhe në indeksin total, duke sjellë rënie të normës
vjetore të inflacionit me rreth 0.6-1 pikë përqindjeje gjatë vitit 2003.

Në grafikun e mëposhtëm jepet ecuria e inflacionit për vitin 2003, me të dyja metodat e
ndjekura për llogaritjen e tij.

Grafik 1. Norma vjetore e inflacionit sipas metodologjisë së vjetër dhe asajGrafik 1. Norma vjetore e inflacionit sipas metodologjisë së vjetër dhe asajGrafik 1. Norma vjetore e inflacionit sipas metodologjisë së vjetër dhe asajGrafik 1. Norma vjetore e inflacionit sipas metodologjisë së vjetër dhe asajGrafik 1. Norma vjetore e inflacionit sipas metodologjisë së vjetër dhe asaj
aktuale.aktuale.aktuale.aktuale.aktuale.

Ecuria e normës vjetore të inflacionit, e llogaritur me mënyrën e re, ka respektuar me
rigorozitet intervalin objektiv të Bankës së Shqipërisë.
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II.5.2 FAKTORËT QË KANË NDIKUAR NË ECURINË E INFLACIONIT

Respektimi i objektivave kryesorë të programit të zhvillimit ekonomik të vendit krijoi kushte
të përshtatshme për kontrollin e inflacionit gjatë vitit 2003. Këta objektiva kanë garantuar
kontrollin e kërkesës së brendshme të ekonomisë dhe stabilizimin e përmirësimin e treguesve
monetarë.

SHPENZIMET BUXHETORE DHE DEFICITI BUXHETOR
Shpenzimet buxhetore kanë qenë më të ulëta se niveli i parashikuar vjetor. Ky fakt ka ndikuar
në uljen e presioneve inflacioniste, duke qenë se këto shpenzime janë pjesë e kërkesës së
brendshme të ekonomisë. Për më tepër, këto shpenzime janë të shpërndara në mënyrë më
të njëtrajtshme gjatë vitit 2003 në krahasim me vitet paraardhës. Situata e tensionuar politike
dhe zgjedhjet e tetorit nuk u shoqëruan me kompromentim të disiplinës fiskale në drejtim të
rritjes së shpenzimeve dhe të thellimit të deficitit buxhetor. Ulja e përqendrimit të
shpenzimeve buxhetore në periudha të caktuara, ka kufizuar luhatjet e çmimeve gjatë vitit
dhe ka lehtësuar kontrollin e financimit të deficitit buxhetor dhe të lëvizjeve të likuiditetit në
ekonomi.

Grafik II.7.Ecuria e shpenzimeve mujore buxhetore (në përqindje ndaj PBB-së).Grafik II.7.Ecuria e shpenzimeve mujore buxhetore (në përqindje ndaj PBB-së).Grafik II.7.Ecuria e shpenzimeve mujore buxhetore (në përqindje ndaj PBB-së).Grafik II.7.Ecuria e shpenzimeve mujore buxhetore (në përqindje ndaj PBB-së).Grafik II.7.Ecuria e shpenzimeve mujore buxhetore (në përqindje ndaj PBB-së).

Gjithashtu, qeveria ka respektuar nivelin e parashikuar të huamarrjes së brendshme gjatë
vitit 2003. Kjo huamarrje rezultoi në nivelin 2.7 për qind të PBB-së, kundrejt nivelit 3.2 për
qind të PBB-së së shënuar në vitin 2002. Kontrolli i deficitit buxhetor ka sjellë uljen e presionit
fiskal mbi treguesit monetarë dhe ka çliruar gjithnjë e më shumë fonde për kreditimin e
ekonomisë. Ashtu siç edhe ishte parashikuar nga Banka e Shqipërisë, financimi i brendshëm
është përballuar nga kursimet e ekonomisë, ndërkohë që Banka e Shqipërisë nuk ka marrë
pjesë në këtë financim.

POLITIKA MONETARE DHE ZHVILLIMET NË TREGUESIT MONETARË
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2003 ka patur një kah zbutës. Ajo ka
synuar uljen e kostos së huamarrjes në ekonomi, në përputhje me vlerësimet për një ecuri
të pranueshme të inflacionit dhe të stabilitetit të sistemit financiar. Zbutja e politikës monetare
ishte e nevojshme edhe për të kompensuar rritjen e detyruar të normës së interesit të
ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2002.

Ritmi i zbutjes së politikës monetare gjatë vitit 2003 është diktuar nga ecuria dhe parashikimet
e inflacionit në ekonomi, si dhe nga nevoja për të ruajtur stabilitetin financiar të vendit.
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Kështu, Banka e Shqipërisë ka bërë një zbutje më të kujdesshme të politikës monetare
gjatë gjashtëmujorit të parë. Gjatë kësaj periudhe, ajo ka bërë vetëm një ulje të normës
bazë të interesit, me 0.5 pikë përqindjeje në muajin prill. Ky qëndrim i kujdesshëm i detyrohej
tendencave rritëse të inflacionit në tremujorin e parë dhe stabilitetit ende të brishtë të treguesve
monetarë. Ndërkohë, stabilizimi i nivelit të inflacionit brenda intervalit 2–4 për qind në muajt
në vijim, bëri që Banka e Shqipërisë të ndërmarrë edhe tre ulje të tjera të normës bazë të
interesit, në muajt korrik, tetor dhe dhjetor. Të gjitha këto ulje kanë qenë me nga 0.5 pikë
përqindjeje. Norma bazë e interesit në fund të vitit zbriti në 6.5 për qind duke qenë në nivelin
më të ulët të regjistruar.

Grafik II.8. Norma bazë e interesit në ekonomi.Grafik II.8. Norma bazë e interesit në ekonomi.Grafik II.8. Norma bazë e interesit në ekonomi.Grafik II.8. Norma bazë e interesit në ekonomi.Grafik II.8. Norma bazë e interesit në ekonomi.

Diferenca e normave të interesit ka favorizuar mbiçmimin e lekut gjatë vitit 2003, duke
ruajtur një kërkesë më të lartë për aktivet financiare në lekë. Në përputhje me politikën
monetare zbutëse, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun valutor, në kahun e
blerjes së valutës. Nëpërmjet këtyre ndërhyrjeve, Banka e Shqipërisë ka tërhequr valutë nga
tregu, duke injektuar 6.2 miliardë lekë likuiditet.

Ulja e normës bazë të interesit gjatë vitit 2003 nuk ka ndikuar negativisht në treguesit monetarë
dhe në inflacion. Politika monetare ka qenë e kujdesshme në drejtim të respektimit të
objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë dhe të ruajtjes së treguesve monetarë brenda
parashikimeve të programit. Banka e Shqipërisë ka qenë e vëmendshme për të ruajtur
normat reale të interesit në terma pozitivë, duke ruajtur interesin e publikut për të depozituar
kursimet e tyre në sistemin bankar dhe duke kontrolluar situatën e likuiditetit në ekonomi.

ZHVILLIMET NË TREGUESIT MONETARË
Zhvillimet në treguesit monetarë gjatë vitit 2003 kanë ecur përgjithësisht sipas parashikimeve.
Rritja e qëndrueshme e agregatëve monetarë, brenda intervaleve të programuara dhe rritjet
vjetore të depozitave në lekë dhe parasë jashtë bankave, kanë patur tendenca stabilizimi
duke siguruar një situatë të qëndrueshme të likuiditetit.
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Grafik II.9. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (nëGrafik II.9. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (nëGrafik II.9. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (nëGrafik II.9. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (nëGrafik II.9. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (në
përqindje) .përqindje) .përqindje) .përqindje) .përqindje) .

ECURIA E KURSIT TË KËMBIMIT
Leku është karakterizuar nga tendenca mbiçmuese kundrejt dy valutave kryesore gjatë vitit
2003. Ky mbiçmim i lekut ka ndikuar në zbutjen e ndikimit të inflacionit të importuar dhe ka
mbajtur të ulëta pritshmëritë e popullatës për inflacionin. Veçanërisht i ndjeshëm mbiçmimi
i lekut ka qenë në gjashtëmujorin e dytë, gjatë të cilit leku u mbiçmua mesatarisht me rreth
3.8 për qind ndaj euros dhe me rreth 7.8 për qind kundrejt dollarit.

Grafik II.10. Ecuria e kursit nominal efektiv të lekut gjatë vitit 2003.Grafik II.10. Ecuria e kursit nominal efektiv të lekut gjatë vitit 2003.Grafik II.10. Ecuria e kursit nominal efektiv të lekut gjatë vitit 2003.Grafik II.10. Ecuria e kursit nominal efektiv të lekut gjatë vitit 2003.Grafik II.10. Ecuria e kursit nominal efektiv të lekut gjatë vitit 2003.

Ecuria e inflacionit gjatë vitit 2003 është ndikuar nga rritja e çmimeve të administruara dhe
nga disa goditje që kanë ardhur nga kahu i ofertës.

LUFTA NË IRAK

Lufta në IrakLufta në IrakLufta në IrakLufta në IrakLufta në Irak çoi në rritjen e çmimit të naftës, nga 26 usd për barrelë në fund të muajit
dhjetor 2002, në 32 usd për barrelë në muajin mars 2003. Kontributi i grupit “transport”, në
inflacionin vjetor u rrit ndjeshëm, duke arritur në 0.31 pikë përqindjeje në muajin mars.
Ndikimi i këtij faktori në inflacion u zbut në muajin maj (kontributi i grupit u ul në 0.16 pikë
përqindje), si pasojë e vendimit për rritjen e kufirit maksimal të lejuar të prodhimit marrë
nga vendet e OPEC-ut, si dhe uljes së çmimit të referencës për zhdoganimin e naftës.
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SEKTORI I BUJQËSISË

Sektori i bujqësisëSektori i bujqësisëSektori i bujqësisëSektori i bujqësisëSektori i bujqësisë rezultoi me një prodhim më të ulët të disa degëve të tij në krahasim
me parashikimet fillestare të Ministrisë së Bujqësisë. Temperaturat e ulëta në prill, thatësira
e zgjatur e stinës së verës dhe rritja e eksportit të produkteve bujqësore dhe blegtorale
gjatë periudhës janar-gusht, kanë bërë që në treg të ndihej mungesa e prodhimit12 bujqësor
vendas. Për më tepër, kjo u shoqërua nga zgjerimi i aktivitetit turistik gjatë periudhës së
verës në vitin 2003. Këto zhvillime bënë që efekti sezonal i stinës së verës, i cili ndikon në
uljen e çmimeve në këtë periudhë, të shënonte një intensitet më të ulët gjatë vitit 2003.

RRITJA E KOSTOS SË LËNDËVE TË PARA

Rritja e kostos së lëndëve të para, Rritja e kostos së lëndëve të para, Rritja e kostos së lëndëve të para, Rritja e kostos së lëndëve të para, Rritja e kostos së lëndëve të para, ka dhënë ndikim në rritjen e nivelit të çmimeve.
Indeksi i çmimeve të prodhimit13 ka shënuar vlera të larta gjatë vitit 2003. Rritja e çmimeve
që në hallkat më të para të prodhimit rezulton në rritjen e çmimeve të produkteve
përfundimtare.

Grafik II.11. Indeksi i çmimit të prodhimit për vitin 2003.Grafik II.11. Indeksi i çmimit të prodhimit për vitin 2003.Grafik II.11. Indeksi i çmimit të prodhimit për vitin 2003.Grafik II.11. Indeksi i çmimit të prodhimit për vitin 2003.Grafik II.11. Indeksi i çmimit të prodhimit për vitin 2003.

INFLACIONI I IMPORTUAR

Inflacioni i importuarInflacioni i importuarInflacioni i importuarInflacioni i importuarInflacioni i importuar nga vendet partnere ka ushtruar një presion më të lartë mbi çmimet
e mallrave të konsumit në Shqipëri në krahasim me vlerat normale të tij. Ky ndikim merr një
rëndësi të veçantë në kushtet kur kërkesa në vend për mallrat e konsumit plotësohet në një
masë të madhe nga mallrat e importit. Ekonomia shqiptare, si një ekonomi në rritje dhe me
një bazë të vogël prodhuese, mbetet e orientuar drejt importit14. Partnerët kryesorë të vendit
tonë në shkëmbimet tregtare, gjatë vitit 2003, mbeten Italia dhe Greqia. Importet nga këto
shtete zënë respektivisht 34 për qind dhe 21 për qind të importeve totale. Të dyja këto
shtete kanë shënuar norma të larta të inflacionit15.

12 Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit. Parashikimi për rritjen e prodhimit të degës së bujqësisë në korrik u
reduktua me 0.2 pikë përqindjeje. Thatësira uli prodhimin e grurit dhe të perimeve me respektivisht rreth 20 mijë ton
dhe rreth 10 mijë ton më pak se parashikimi për vitin 2003. Po kështu, për periudhën janar-gusht 2003, eksporti i
produkteve bujqësore dhe blegtorale ishte 12 për qind më i lartë se viti i kaluar.
13 Ky indeks, i llogaritur nga INSTAT-i, mat çmimin e lëndëve të para dhe ndërmjetëse duke u bazuar në anketimin e 600
ndërmarrjeve prodhuese.
14 Gjatë nëntëmujorit të parë importi ishte rreth 4 herë më i lartë se eksporti.
15 Norma e inflacionit mesatar për vitin 2003, e matur mbi indesin HCPI për Italinë është 2.8 për qind dhe për Greqinë
3.5 për qind.
Këto norma janë më lartë sesa norma e inflacionit mesatar të Eurozonës, prej 2.1 për qind. Burimi i të dhënave:
Eurostat.
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TTTTTabelë II.12.abelë II.12.abelë II.12.abelë II.12.abelë II.12. Inflacioni vjetor i vendeve kryesore partnere (në për qind).Inflacioni vjetor i vendeve kryesore partnere (në për qind).Inflacioni vjetor i vendeve kryesore partnere (në për qind).Inflacioni vjetor i vendeve kryesore partnere (në për qind).Inflacioni vjetor i vendeve kryesore partnere (në për qind).

FUSHATA EFEKTIVE PËR PARANDALIMIN DHE ZBUTJEN E FENOMENIT SPEKULATIV

Një faktor specifik, i cili duhet përmendurNjë faktor specifik, i cili duhet përmendurNjë faktor specifik, i cili duhet përmendurNjë faktor specifik, i cili duhet përmendurNjë faktor specifik, i cili duhet përmendur, është dhe fushata efektive për, është dhe fushata efektive për, është dhe fushata efektive për, është dhe fushata efektive për, është dhe fushata efektive për
parandalimin dhe zbutjen e fenomenit spekulativparandalimin dhe zbutjen e fenomenit spekulativparandalimin dhe zbutjen e fenomenit spekulativparandalimin dhe zbutjen e fenomenit spekulativparandalimin dhe zbutjen e fenomenit spekulativ të rritjes së çmimeve gjatë festave
të fundvitit. Rezultatet e kësaj fushate përmblidhen jo vetëm në faktin që rritja e çmimeve
në muajin dhjetor rezultoi e ulët, por dhe në ndërgjegjësimin e publikut për ndikimin pozitiv
që ushtron një sjellje më normale konsumatore dhe tregtare në nivelin e çmimeve (shih
box.2box.2box.2box.2box.2).

Box II.2: Fushata për parandalimin e fenomenit të rritjes spekulative të çmimeve.

Ruajtja e stabilitetit të çmimeve është qëllimi kryesor i Bankës së Shqipërisë. Për të
përmbushur këtë mision, Banka e Shqipërisë, krahas zbatimit të një politike monetare të
përshtatshme dhe të kujdesshme përdor dhe mjete të tjera, që ndihmojnë në rritjen e
efektivitetit të vendimeve të saj. Një nga këto mënyra komunikimi është fushata për
parandalimin e fenomenit spekulativ të rritjes së çmimeve. Për të dytin vit rresht, Banka e
Shqipërisë organizoi një fushatë për të zbutur rritjen spekulative të çmimeve gjatë festave
të fundvitit. Natyra spekulative e tregut, si pasojë e mungesës së konkurrencës, mungesës
së një kontrolli të duhur tatimor, si dhe një modeli sjelljeje në blerje, i cili e kthen kërkesën
në një kërkesë joelastike, bën që çmimet të rriten edhe në kushtet e një oferte të mjaftueshme.
Banka e Shqipërisë, duke qenë e ndjeshme ndaj efekteve të dëmshme që sjell një fenomen
i tillë, për ekonominë në tërësi, për ekonominë e individëve, si dhe për përmbushjen e
objektivit të saj bashkëpunoi me organet shtetërore, me biznesin, me shoqërinë civile dhe
median, me synimin e vetëm për të edukuar publikun dhe për të rritur, kështu transparencën
dhe efektivitetin e vendimeve të marra nga ajo.

Fokusi kryesor i kësaj fushate, si dhe suksesi real i saj ishte ndërgjegjësimi i publikut. Rritja
e çmimeve gjatë festave të fundvitit është kthyer në një mentalitet që pranohet në një
shkallë të gjerë nga popullsia. Nga vrojtimi i kryer nga Banka e Shqipërisë rezulton se 92
për qind e popullsisë presin rritjen e çmimeve gjatë dhjetorit. Duke qenë se konsumatori
shqiptar ka një pritje të tillë gjatë festave të fundvitit, ai bëhet dhe vetë nxitës i rritjes së
çmimeve. Sensibilizimi i tij për të mos kryer blerje të tepërta u shoqërua me sensibilimizin
e biznesit për të rritur fitimet e tij nëpërmjet rritjes së vëllimit të shitjeve dhe me thirrjen
drejtuar organeve tatimore për të mbledhur me rigorozitet taksat.

Në kuadër të kësaj fushate, Banka e Shqipërisë ndërmori iniciativën e monitorimit të
çmimeve për një sërë artikujsh ushqimorë të konsumit të përditshëm. Nga analizat dhe
vrojtimet e bëra deri më tani rezulton se artikujt e përfshirë në monitorim, të cilët zënë një
peshë të konsiderueshme në shportën e indeksit të çmimeve të konsumit, reflektojnë
dukshëm efektet spekulative të rritjes së çmimeve. Nga monitorimi rezultoi se çmimi i
frutave dhe perimeve rritet ndjeshëm në prag të festave. Nga përpunimi i të dhënave të
çmimeve ditore të frutave dhe perimeve u evidentua tregu i shumicës si hallka që jep nxitjen
për rritjen e çmimeve në zinxhirin e tregtisë.
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II.6 BILANCI I PAGESAVE

II.6.1 ZHVILLIME TË PËRGJITHSHME NË BILANCIN E PAGESAVE
GJATË VITIT 2003

Deficiti korent në fund të vitit 2003 ishte 407 milionë usd duke qenë në nivelin 6.7 për
qind të PBB-së. Pesha e deficitit korent ndaj PBB-së është zvogëluar ndjeshëm në

krahasim me vitin e kaluar, kur ky raport ishte 8.7 për qind. Ngushtimi i deficitit korent me 13
milionë dollarë ka ardhur si pasojë e bilanceve pozitive të të ardhurave dhe transfertave
korente.

Grafik 1. Ecuria e çmimeve në tregjet e ndryshme.Grafik 1. Ecuria e çmimeve në tregjet e ndryshme.Grafik 1. Ecuria e çmimeve në tregjet e ndryshme.Grafik 1. Ecuria e çmimeve në tregjet e ndryshme.Grafik 1. Ecuria e çmimeve në tregjet e ndryshme.

Fushata kundër rritjes spekulative të çmimeve dha efektet e veta që në muajin dhjetor.
Inflacioni mujor i artikujve ushqimorë rezultoi më i ulët në krahasim me vitet paraardhëse.

TTTTTabelë 1. Inflacioni mujor i nëngrupeve “Fabelë 1. Inflacioni mujor i nëngrupeve “Fabelë 1. Inflacioni mujor i nëngrupeve “Fabelë 1. Inflacioni mujor i nëngrupeve “Fabelë 1. Inflacioni mujor i nëngrupeve “Frutarutarutarutaruta” dhe “Zarzavate” në vite.” dhe “Zarzavate” në vite.” dhe “Zarzavate” në vite.” dhe “Zarzavate” në vite.” dhe “Zarzavate” në vite.

Megjithatë, efektet e fushatave të tilla shtrihen në një horizont të gjatë kohor. Në planin
afatshkurtër, ajo ka ndikuar në zbutjen e efekteve negative të këtij fenomeni në normën
mujore të inflacionit gjatë muajit dhjetor të vitit 2003. Në krahasim me 4 fundvitet e fundit,
inflacioni mujor i nëngrupeve “Fruta” dhe “Zarzavate përfshirë patate” në muajin dhjetor
2003 rezultoi më i ulët.

Rezultatet afatgjata të kësaj fushate janë edukimi dhe sensibilizimi i konsumatorëve. Këto
rezultate janë një shpërblim i vullnetit të mirë, i kohës, i energjisë dhe i përkushtimit të
Bankës së Shqipërisë.
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Hyrjet neto të kapitalit kanë mbuluar rreth 90 për qind të deficitit korent. Detyrimet financiare
të Shqipërisë ndaj jorezidentëve janë rritur me 328 milionë usd. Ato përfaqësohen pothuajse
tërësisht nga investimet e huaja direkte dhe nga huamarrja zyrtare dhe private. Rritje gjatë
këtij viti është regjistruar edhe në mjetet e rezidentëve jashtë, të përfaqësuara nga depozita,
investime portofoli dhe valutë në pronësi të rezidentëve.

Grafik II.12. Deficiti korent ndaj PBB në përqindje.Grafik II.12. Deficiti korent ndaj PBB në përqindje.Grafik II.12. Deficiti korent ndaj PBB në përqindje.Grafik II.12. Deficiti korent ndaj PBB në përqindje.Grafik II.12. Deficiti korent ndaj PBB në përqindje.

Gjatë vitit 2003 dollari amerikan është nënçmuar ndjeshëm ndaj monedhës evropiane dhe
ndaj lekut. Duke qenë se një numër i madh i transaksioneve midis rezidentëve dhe
jorezidentëve kryhet në euro dhe jo në monedhën e raportimit të bilancit të pagesave, dollar
amerikan, analiza e bilancit të pagesave duhet të mbajë parasysh efektet e kursit të këmbimit.
Konkretisht, deficiti tregtar i matur në euro është zvogëluar me 3.4 për qind gjatë vitit 2003,
ndërkohë që raportimi në usd tregon një deficit të rritur me 15.7 për qind. Të njëjtat komente
mund të bëhen edhe për zërat e tjerë të llogarisë korente apo të asaj kapitale dhe financiare.

II.6.2 LLOGARIA KORENTE

Vëllimi i transaksioneve korente arriti në rreth 5 miliardë dollarë gjatë vitit 2003. Nga këto,
2.7 miliardë kanë qenë shpenzime dhe kanë shkuar kryesisht për blerje mallrash dhe
shërbimesh prej jorezidentëve. Të ardhurat e llogarisë korente janë siguruar në pjesën më
të madhe nga transfertat korente (40 për qind), nga shërbimet e kryera për jorezidentët (32
për qind) si edhe nga  eksportet e mallrave (20 për qind). Deficiti korent shënoi 407 milionë
dollarë gjatë vitit 2003. Ky deficit paraqitet më i ulët sesa ai i vitit 2002, edhe nëse nuk
merret parasysh efekti i kursit të këmbimit.
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TTTTTabelë II.13. Zërat e l logarisë kabelë II.13. Zërat e l logarisë kabelë II.13. Zërat e l logarisë kabelë II.13. Zërat e l logarisë kabelë II.13. Zërat e l logarisë korente gjatë viteve 2002 dhe 2003orente gjatë viteve 2002 dhe 2003orente gjatë viteve 2002 dhe 2003orente gjatë viteve 2002 dhe 2003orente gjatë viteve 2002 dhe 2003 (në mil ionë (në mil ionë (në mil ionë (në mil ionë (në mil ionë
dol larë) .dol larë) .dol larë) .dol larë) .dol larë) .

Deficiti i thellë i tregtisë në mallra dhe në shërbime u balancua pjesërisht prej suficiteve në
llogarinë e të ardhurave dhe në atë të transfertave korente. Megjithëse rritja relative e importeve
të mallrave, në terma të dollarit ishte më e vogël se rritja e eksporteve, deficiti tregtar gjatë
vitit 2003, rezultoi rreth 180 milionë dollarë më i lartë sesa deficiti i vitit 2002. Rritja vjetore
prej rreth 16 për qind e deficitit tregtar, është shkaktuar kryesisht prej efektit të kursit të
këmbimit.

Llogaria e shërbimeve gjatë vitit 2003 ka regjistruar rritje si në kahun e të ardhurave, ashtu
edhe në atë të shpenzimeve. Këtu duhet nënvizuar fakti që shpenzimet për shërbime kanë
paraqitur një ritëm rritjeje më të lartë sesa të ardhurat. Kjo llogari u mbyll me një deficit prej
83 milionë dollarësh, në ndryshim nga vitet paraardhës kur bilanci i shërbimeve është paraqitur
me suficit.

Llogaria e të ardhurave, për shkak të përafërsisë së burimeve të përdorura, paraqet ecuri të
ngjashme me atë të llogarisë së transfertave korente. Një zhvillim pozitiv në këtë llogari
është rritja e të ardhurave nga interesat mbi investimet e njësive rezidente jashtë vendit.

Bilanci i transfertave korente ka të njëjtën formë dhe shenjë si në vitet e kaluara, duke u
dominuar dukshëm nga prurjet nga emigrantët. Këto të fundit përbëjnë 84 për qind të
hyrjeve në këtë llogari, raport ky disi më i ulët se ai i vitit të kaluar, gjatë të cilit prurjet nga
emigrantët ishin 94 për qind e totalit të hyrjeve.

TREGTIA E MALLRAVE
Shkëmbimet tregtare në mallra, regjistruan një vëllim prej rreth 2.2 miliardë dollarësh ose
22.8 për qind më të lartë në krahasim me vitin paraardhës. Transaksionet tregtare gjatë këtij
viti kanë përfaqësuar 54 për qind të të gjitha transaksioneve të Shqipërisë me botën.
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Shpenzimet për importe mallrash kapën shifrën 1.8 miliardë usd, duke qenë 289 milionë
dollarë ose 20 për qind më të larta se ato të vitit të kaluar. Të ardhurat nga eksporti i
mallrave regjistruan 447 milionë usd dhe një rritje vjetore prej 35 për qind. Ekonomia shqiptare
mbetet e orientuar nga importet e mallrave, të cilat gjatë vitit 2003, përfaqësuan 80 për qind
të vëllimit të tregtisë së jashtme.

Deficiti tregtar për vitin 2003 arriti në rreth 1.3 miliardë dollarë dhe vlerësohet 16 për qind
më i lartë sesa ai i vitit paraardhës. Edhe pse rritja vjetore e eksporteve gjatë vitit 2003 ka
qenë më e lartë në krahasim me vitet e kaluara (117 milionë dollarë), vëllimi total i eksporteve
mbulon vetëm 25 për qind të importeve. Arsyeja kryesore e zhvillimit jo të kënaqshëm të
eksporteve shqiptare është shkalla e ulët e konkurrencialitetit të produkteve shqiptare në
tregjet ndërkombëtare. Ky tipar bën që eksportuesit shqiptarë të mos shfrytëzojnë plotësisht
përfitimet e rrjedhura nga marrëveshjet e tregtisë së lirë në rajon. Kërkesa e huaj, dhe
sidomos ajo e vendeve të Bashkimit Evropian për eksporte shqiptare, falë zhvillimit të
ngadaltë ekonomik botëror, ka mbetur në të njëjtat nivele si në dy-tre vitet e mëparshme.

Grafik II.13. Rritja në eksporte dhe importe. Index. 1996=100.Grafik II.13. Rritja në eksporte dhe importe. Index. 1996=100.Grafik II.13. Rritja në eksporte dhe importe. Index. 1996=100.Grafik II.13. Rritja në eksporte dhe importe. Index. 1996=100.Grafik II.13. Rritja në eksporte dhe importe. Index. 1996=100.

Megjithë vëllimin e vogël, ecuria e eksporteve gjatë këtij viti, ka përcjellë shenja të përmirësimit
të industrisë përpunuese në vend. Kontributin kryesor në rritjen e eksporteve shqiptare e
kanë dhënë rieksportet (eksporte me material porositësi), të cilat dominojnë eksportet
shqiptare, duke zënë rreth 77 për qind të vëllimit të përgjithshëm të tyre. Gjithashtu, një
rritje vjetore prej 16 për qind është regjistuar në eksportet nga prodhimi vendas. Këto të
fundit, gjatë vitit 2003, kanë përfaqësuar rreth 22.5 për qind të eksporteve të përgjithshme.
Pavarësisht nga ky zhvillim, struktura e eksporteve vazhdon të vuajë nga shkalla e ulët e
diversifikimit.

Rritja e çmimit të kromit në tregjet ndërkombëtare, pas 6 vjetësh rënieje të vazhdueshme,
ofroi mundësinë për gjallërimin e industrisë minerare të kromit në Shqipëri. Çmimi i ferrokromit
në tregjet e huaja, afërsisht 600 usd/ton, çoi në rritje të eksporteve të këtyre të fundit. Të
ardhurat nga eksporti i metaleve bazë për vitin 2003 rezultuan 61 për qind më të larta në
krahasim me të ardhurat e vitit paraardhës. Aktualisht, në vendin tonë, në këtë industri
ushtrojnë aktivitet 109 subjekte private16.

16 Burimi: Ministria e Industrisë dhe Energjitikës.
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TTTTTabelë II.14. Shpërndarja e importeve sipas grupmallrave.abelë II.14. Shpërndarja e importeve sipas grupmallrave.abelë II.14. Shpërndarja e importeve sipas grupmallrave.abelë II.14. Shpërndarja e importeve sipas grupmallrave.abelë II.14. Shpërndarja e importeve sipas grupmallrave.

Importi tregtar shënoi rritje të ndjeshme në të gjitha kategoritë e grupmallrave. Një zhvillim
inkurajues është edhe rritja e importeve të mallrave kapitale, të cilët përdoren për investime
në procese të ndryshme prodhuese. Efektin më të madh në rritjen e importeve të përgjithshme
e kanë dhënë importet në makineri e pajisje (rritje vjetore prej 18 për qind), të cilat zënë një
peshë të konsiderueshme në importet e përgjithshme. Ecuria e importeve të këtij grupi
është një tregues i nivelit të investimeve në vend. Importet më të larta kanë qenë ato të
pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (media elektronike, valë komunikimi)
si edhe pajisjet e përdorura për rinovimin e rrjetit energjitik në vend.

Megjithë rritjen e vazhdueshme të çmimit të karburanteve në tregjet ndërkombëtare, kërkesa
e brendshme për këto të fundit ka mbetur e lartë, duke bërë që sasia e importuar gjatë vitit
2003 të ishte 19 për qind më e lartë në krahasim me një vit më parë.

Ecuria pozitive e prodhimit të energjisë elektrike në vend gjatë vitit 2003, solli rënie të importeve
në energji elektrike në krahasim me vitin paraardhës. Gjatë këtij viti janë importuar 561
milionë kwh më pak se një vit më parë, gjë që ka çuar në uljen e shpenzimeve të importit
me rreth 17 për qind.

Kushtet atmosferike jo të favorshme për prodhimin bujqësor dhe për frutikulturën në vend,
çuan në rritje të importeve në produkte vegjetale (18 për qind), ndër të cilat ndjeshëm janë
rritur drithërat, zarzavatet dhe frutat.

E lartë mbetet kërkesa për importet në ushqim, pije dhe duhan, të cilat gjatë këtij viti kanë
shënuar një rritje prej 21 për qind. Një zhvillim për t’u përmendur në këtë grup, është rritja
prej 29 për qind e sasisë së importuar të duhanit, gjë që mendohet se ka ardhur kryesisht
si pasojë e luftës kundër evazionit fiskal. Edhe në të ardhmen, vazhdimësia e këtij procesi,
pritet të ketë rezultat në importet e regjistruara të mallrave që janë subjekt i akcizës.

Importet e lëndëve të para për përpunim aktiv (tekstile, veshje të këmbëve dhe metale) u
rritën me rreth 34 për qind. Ecuria e këtyre importeve reflekton zhvillimet e vërejtura në
sektorin e rieksporteve.

Nga pikëpamja gjeografike aktiviteti tregtar i Shqipërisë mbetet i orientuar drejt vendeve të
Bashkimit Evropian. Shkëmbimet tregtare me këtë grup shtetesh zënë rreth 68 për qind të
importeve dhe 93 për qind të eksporteve. Italia dhe Greqia përfaqësojnë partnerët kryesorë
brenda këtij grupimi. Normat e rritjes së importeve dhe eksporteve me vendet e Bashkimit
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Evropian flasin për një thellim të tregtisë me këto vende. Ndërkohë, tregtia me vendet e rajonit
të Evropës Juglindore (EJL) të përfshira në procesin e krijimit së zonës të lirë tregtare, vlerësohet
e kufizuar. Ajo paraqet një sjellje rastësore dhe nuk shfaq një model të mirëfilltë tregtar.

TTTTTabelë II.15. Shpërndarja e importeve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.15. Shpërndarja e importeve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.15. Shpërndarja e importeve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.15. Shpërndarja e importeve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.15. Shpërndarja e importeve sipas partnerëve tregtarë në vite.

Efektet e pritshme të liberalizimit tregtar midis vendeve të Evropës Juglindore mund të
konsiderohen të shumëllojshme. Liberalizimi i tregtisë nënkupton jo vetëm ndryshim në
mjedisin e biznesit, i cili sjell zgjerimin e mundësive për eksporte dhe rritjen e
konkurrencialitetit, por edhe ndryshime në sjelljen sociale dhe kulturore të vendeve.

TTTTTabelë II.16. Shpërndarja e eksporteve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.16. Shpërndarja e eksporteve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.16. Shpërndarja e eksporteve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.16. Shpërndarja e eksporteve sipas partnerëve tregtarë në vite.abelë II.16. Shpërndarja e eksporteve sipas partnerëve tregtarë në vite.

SHËRBIMET
Viti 2003 u karakterizua nga një deficit i lartë në tregtinë e shërbimeve. Eksporti neto i
shërbimeve për vitin 2003 u vlerësua në -82.7 milionë dollarë, duke qenë mjaft më i lartë se
ai prej -5.2 milionë dollarësh i regjistruar në fund të vitit 2002. Deficiti i vitit 2003, paraqet një
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kthesë në llogarinë e shërbimeve e cila gjatë viteve 1999-2001 ka regjistruar suficite të
vazhdueshme. Njëkohësisht, ky deficit ka qenë më i larti që prej vitit 1993. Të ardhurat nga
shërbimet, gjatë këtij viti, u rritën me 23 për qind, ndërsa shpenzimet me 36 për qind. Zërat
kryesorë në tregtinë e shërbimeve të Shqipërisë me botën e jashtme janë: shërbimet e
udhëtimit, shërbimet e transportit, ato të sigurimit dhe shërbime të tjera. Peshën më të
madhe në shërbimet totale si në anën e kredisë, ashtu edhe në atë të debisë, vazhdojnë ta
ruajnë shërbimet e udhëtimeve. Këto të fundit karakterizohen nga një rritje më e shpejtë e
shpenzimeve në krahasim më të ardhurat. Shërbimet e transportit dhe ato të sigurimit për
pjesën e lidhur me qarkullimin e mallrave, ecin paralelisht me zhvillimet në tregtinë e mallrave.
Kategoria “shërbime të tjera” ka regjistruar një deficit prej 10 milionë dollarësh, duke qenë
larg suficitit prej 30 milionë dollarësh të regjistruar në fund të vitit 2002. Deficiti i sivjetshëm
është shkaktuar kryesisht si pasojë e rritjes së shpenzimeve për asistencën teknike, që
vendi ynë ka vazhduar të sigurojë nga jashtë. Këto shpenzime gjatë vitit 2003 kanë kapur
shifrën 44 milionë dollarë. Një zhvillim pozitiv, po në grupin “shërbime të tjera”, vjen nga shërbimet
e komunikacionit. Ky grup shërbimesh, ashtu si edhe gjatë vitit 2002, ka gjeneruar më shumë të
ardhura sesa shpenzime për vendin, duke sjellë në llogarinë tonë korente rreth 27 milionë dollarë
të ardhura neto. Zhvillimi i vrullshëm që kanë marrë kohët e fundit shërbimet e telekomunikacionit
si edhe marrëdhëniet gjithnjë e më të shpeshta me subjektet jorezidente, kërkon zgjerimin e
bazës së subjekteve të komunikacionit nga të cilat merret informacion për bilancin e pagesave.
Në përfundim të analizës së tregtisë në mallra dhe shërbime, duhet të theksojmë se shkalla e
hapjes ekonomike e Shqipërisë17  vlerësohet në nivelin 61 për qind ose 1 pikë përqindjeje më e
vogël se në vitin 2002, dhe lë ende për të dëshiruar në raport me vendet e rajonit.

TË ARDHURAT DHE TRANSFERTAT KORENTE
Llogaria e të ardhurave e ka mbyllur vitin me një bilanc pozitiv prej 170 milionë dollarësh.
Hyrjet në këtë llogari kanë qenë dukshëm më të larta se ato të vitit të kaluar, ndërkohë që
diferenca në dalje ka qenë mjaft e vogël. Rritje në kahun e të ardhurave (hyrjeve) janë
vërejtur në të ardhurat nga kompensimi i punonjësve si edhe në të ardhurat nga investimet.
Të ardhurat nga kompensimi i punonjësve, ndikohen nga vlerësimi i bërë për prurjet nga
emigrantët, duke qenë se një pjesë e këtyre të fundit, klasifikohen si të ardhura nga puna e
punonjësve sezonalë dhe kufitarë. Rrjedhimisht, rritja në transfertat korente private është
pasqyruar edhe në rritjen e të ardhurave nga puna ose nga kompensimi i punonjësve. Këto
të fundit gjatë vitit 2003 kanë kapur nivelin 110 milionë dollarë duke qenë 22 milionë dollarë
më të larta se të ardhurat gjatë vitit 2002. Investimet e rezidentëve jashtë në formën e
investimeve të portofolit, investimit të rezervave dhe investime të tjera, kanë siguruar të
ardhura nga interesat prej 84 milionë dollarësh.

Transfertat korente, ashtu si edhe gjatë viteve të kaluara, kanë marrë formë prej prurjeve nga
emigrantët. Këto të fundit përfaqësojnë burimin kryesor të financimit të deficitit në tregti
mallrash dhe shërbimesh, dhe gjatë vitit 2003 janë vlerësuar në nivelin 778 milionë dollarë
duke qenë 23 për qind më të larta se ato të vitit të kaluar. Megjithatë, duke pasur parasysh
monedhat në të cilat kryhen këto transferta, mund të themi se edhe në këtë zë, efekti i kursit
të këmbimit është i ndjeshëm.

II.6.3 LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE

Deficiti korent u financua në masën 88 për qind nga flukset neto hyrëse të kapitaleve, të cilat
në fund të vitit, regjistruan rreth 360 milionë dollarë amerikanë. Pas kësaj shifre pozitive,

17 E llogaritur si raport i vëllimit tregtar në mallra dhe shërbime ndaj PBB-së.
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qëndrojnë transfertat kapitale prej 157 milionë dollarësh - 29 për qind më të mëdha se ato
të vitit paraardhës - dhe bilanci pozitiv i llogarisë financiare prej 202 milionë dollarësh. Ky
import kapitalesh, i realizuar kryesisht prej thithjes së investimeve të huaja direkte dhe prej
lëvrimeve të kredive afatgjata dhe të zbutura nga jashtë, ka shkaktuar rritjen e detyrimeve
financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës me 328 milionë dollarë. Kjo rritje vlerësohet
22 për qind më e lartë se ajo e një viti më parë.

Rritja e detyrimeve financiare për vitin 2003 paraqitet kryesisht në formën e  investimeve të
huaja direkte, të huamarrjes së linjave të kredive të huaja, të depozitave të sistemit bankar
në bankat dhe në institucionet jorezidente, si dhe në formën e kredive tregtare.

Grafik II.14. Struktura e bilancit të pagesave.Grafik II.14. Struktura e bilancit të pagesave.Grafik II.14. Struktura e bilancit të pagesave.Grafik II.14. Struktura e bilancit të pagesave.Grafik II.14. Struktura e bilancit të pagesave.

Investimet e huaja direkte për vitin 2003 vlerësohen në nivelin 178 milionë dollarë ose 32 për
qind më të larta se ato të vitit 2002. Këto flukse kapitali janë shndërruar në një faktor dominues
në rritjen e detyrimeve financiare dhe në zhvillimet e transaksioneve kapitale e financiare,
duke zënë rreth 54 për qind të bilancit pozitiv të llogarisë financiare.

Faktor tjetër i rëndësishëm në rritjen e detyrimeve financiare gjatë vitit 2003 kanë qenë
lëvrimet e kredive afatgjata dhe të atyre të buta nga jashtë, të cilat kanë shtuar borxhin e
jashtëm të Shqipërisë me 155.5 milionë dollarë. Në këtë borxh përfshihet dhe  përdorimi i huave
dhe kredive në FMN prej 11 milionë dollarësh. Pjesa dërrmuese e këtyre huave është përdorur
nga Qeveria Shqiptare. Financuesi kryesor i qeverisë, ashtu sikurse edhe më parë, mbetet
Banka Botërore nëpërmjet Agjencisë Ndërkombëtare të Zhvillimit (IDA). Shërbimet e borxhit të
jashtëm në formën e pagesave të principalit, gjatë vitit regjistruan rreth 43.6 milionë dollarë.

Detyrimet në formën e depozitave të jorezidentëve në sistemin tonë bankar për vitin 2003
janë rritur me 19 milionë dollarë, rritje kjo pothuajse 2.2 herë më e madhe se ajo e vitit të
kaluar. Kjo rritje është pasojë edhe e një efekti të theksuar të kursit të këmbimit (12 milionë
dollarë) duke patur parasysh që 80 për qind e këtyre depozitave është në euro, 15 për qind
në usd dhe 5 për qind në monedha të tjera. Detyrimet në formën e kredisë tregtare gjatë
vitit 2003 u rritën me 11 milionë dollarë ose 64 për qind më shumë se në vitin paraardhës.
Kjo rritje është reflektuar edhe në rritjen e importit të mallrave për këtë periudhë.

Pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj pjesës tjetër të botës, gjatë vitit 2003, janë rritur
me 126 milionë dollarë amerikanë ose rreth dy herë më shumë se gjatë vitit 2002. Peshën
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më të madhe në këtë rritje e mban rritja në mjetet valutore në cash. Ndryshe nga viti i kaluar
kur ato patën rënie,  zotërimet në mjete valutore të publikut këtë vit janë rritur me 35 milionë
dollarë.

Edhe në këtë pikë, duhet përmendur efekti i kursit të këmbimit, pasi dihet që  nga mjetet
valutore të zotëruara nga sistemi bankar në vend, vetëm 28 për qind e tyre janë në dollarë,
ndërkohë që pjesa tjetër është në euro (66 për qind), stërlina angleze (4 për qind) dhe
franga zviceriane (2 për qind).

Në të njëjtën masë si mjetet valutore cash, janë rritur gjatë vitit edhe depozitat e sistemit
bankar jashtë. Në përbërjen e tyre në fund të vitit 2003, depozitat në dollarë amerikanë zinin
52 për qind dhe ato në euro 46 për qind. Stoku i mjeteve financiare në formën e investimeve
të portofolit kapi shumën 142 milionë dollarë, duke shënuar një rritje vjetore prej 26 milionë
dollarësh.

II.6.4 REZERVAT

Flukset hyrëse në mjete valutore në formën e kapitaleve financiare (kryesisht disbursimet e
kredive të huaja dhe përdorimi i kredive) u reflektuan në rritjen e rezervave valutore të autoritetit
monetar me rreth 99 milionë dollarë për vitin 2003. Niveli i rezervave valutore bruto, në fund
të vitit, u vlerësua 1025.6 milionë dollarë, i mjaftueshëm për të përballuar 4.7 muaj importe
mallrash dhe shërbimesh.
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II.7  REZERVA VALUTORE DHE ADMINISTRIMI I SAJ

Në fund të muajit dhjetor 2003 vlera e rezervave valutore bruto arriti në 1.03 miliardë usd.
Gjatë vitit 2003, rezerva valutore u rrit me 186.62 milionë dollarë ose rreth 22 për qind.

Ndër faktorët që kanë ndikuar në rritjen e rezervës bruto përmendim hyrjet nga:

• lëvrimi i huave të dhëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga IDA dhe nga
institucione të tjera financiare ndërkombëtare (68.05 milionë dollarë);

• blerjet e valutës nga bankat e nivelit të dytë dhe nga Ministria e Financave (87.80
milionë dollarë);

• derdhje nga bankat e nivelit të dytë pranë Bankës së Shqipërisë për plotësimin e
rezervës së detyruar (28.08 milionë dollarë);

• të ardhurat e siguruara nga investimi i rezervës valutore, të cilat për vitin 2003 llogariten
të jenë 1.04 milionë dollarë më të larta krahasuar me nivelin e tyre në vitin paraardhës.
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Blerjet e valutës nga bankat e nivelit të dytë janë bërë në përputhje me kuadrin e përgjithshëm
të politikës monetare. Këto blerje, krahas atyre të realizuara me Ministrinë e Financave gjatë
vitit 2003, përbëjnë zërin kryesor ndër faktorët me ndikim pozitiv në vëllimin e rezervës
valutore.

Daljet nga rezerva valutore gjatë vitit 2003 arrijnë në 127.23 milionë dollarë. Ato përbëhen
nga transfertat e kryera me urdhër të Ministrisë së Financave dhe të bankave të nivelit të
dytë (83.65 milionë dollarë) si dhe nga pagesat e borxhit të jashtëm për Qeverinë Shqiptare
(43.57 milionë dollarë).

Mbiçmimi me rreth 20 për qind i euros në raport me usd gjatë vitit 2003, ka ndikuar në
rritjen e vlerës së rezervës valutore bruto me rreth 87 milionë usd.

Në muajin korrik 2003, pas rishikimit të përvitshëm, është miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës
i Bankës së Shqipërisë rregullorja “Mbi politikën dhe mënyrën e administrimit të rezervës
valutore”. Kjo rregullore parashikon një strategji të re për investimin e rezervës valutore dhe
një riorganizim të portofoleve ekzistuese të investimit. Rishikimi periodik i këtij dokumenti
synon krijimin e një shkalle më të lartë fleksibiliteti gjatë administrimit të rezervës valutore,
nëpërmjet shtimit të alternativave të investimit. Ndryshimet në këtë rregullore, lidhen edhe
me strategjinë e investimit dhe me ristrukturimin e portofoleve sipas praktikave dhe përvojës
së bankave qendrore në vendet e tjera. Krahas një funksionimi gjithmonë e më aktiv të
strukturave të kontrollit dhe mbikëqyrjes së rrezikut, këto ndryshime do të sjellin një përmirësim
në cilësinë e procesit të administrimit të rezervës në drejtim të plotësimit të objektivave të
përcaktuar, do të rrisin sigurinë, do të përmirësojnë likuiditetin dhe rezultatet e investimit.


