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II.1 EKONOMIA SHQIPTARE GJATË VITIT 2004

Zhvillimi i ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2004 ka qenë në përputhje me 
objektivat e strategjisë së zhvillimit ekonomik të vendit. Në bazë të vlerësimeve 
paraprake, ekonomia shqiptare është rritur me 6.0 për qind në terma realë, 
duke ruajtur ritmin mesatar të zhvillimit të pesë viteve të fundit. Rritja ekonomike 
gjatë kësaj periudhe është shoqëruar dhe është mbështetur nga konsolidimi i 
vazhdueshëm i stabilitetit makroekonomik, i shprehur në norma të ulëta dhe 
të qëndrueshme inflacioni, në reduktimin e deficitit buxhetor dhe të borxhit 
publik, në përmirësimin e bilancit të pagesave dhe në stabilitetin e përgjithshëm 
të treguesve monetarë. Rritja e PBB-së të Shqipërisë gjatë kësaj periudhe, ka 
qenë më e lartë sesa rritja ekonomike në shtetet e tjera të Evropës Juglindore 
apo edhe ajo e shteteve të sapoanëtarësuara në Bashkimin Evropian.

Zhvillimi i ekonomisë shqiptare i dedikohet zhvillimit dinamik të sektorit 
privat, veçanërisht rritjes së sektorit të ndërtimit, sektorit të shërbimeve dhe 
sektorit të transportit. Objektivi kryesor i zhvillimit të sektorit publik ka qenë 
konsolidimi i treguesve fiskalë, rritja e performancës së administratës publike 
në drejtim të mbledhjes së të ardhurave, riorientimi i shpenzimeve buxhetore 
drejt sektorëve prioritarë të ekonomisë, duke përfshirë edhe investimet në 
infrastrukturë, dhe kontrolli i deficitit buxhetor. Investimet në ekonomi, të 
përfaqësuara kryesisht nga investimet private, kanë qenë në të njëjtin nivel 
relativ me vitin 2003, duke përbërë rreth 25.4 për qind të PBB-së. Sektori 
financiar i ka dhënë një mbështetje në rritje këtij zhvillimi, nëpërmjet rritjes 
së kreditimit dhe të gamës së shërbimeve të ofruara. Kredia për ekonominë 
është rritur mesatarisht me 34 për qind gjatë dy viteve të fundit.

Momenti pozitiv i zhvillimit të ekonomisë shqiptare është reflektuar edhe në 
tregun e punës. Të dhënat e vitit 2004 tregojnë një zbutje graduale të normës 
së papunësisë. Megjithëse ndryshimet demografike gjatë viteve të fundit e 
bëjnë të vështirë pasqyrimin statistikor të zhvendosjes së forcave të punës, 
vlerësimet e fundit tregojnë një normë papunësie në nivelin 14.6 për qind.

Inflacioni ka qëndruar brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë pjesës 
më të madhe të vitit 2004. Norma mesatare e inflacionit vjetor shënoi nivelin 
2.9 për qind. Ruajtja e stabilitetit të çmimeve gjatë vitit 2004 ka ardhur si 
pasojë e kontrollit të presioneve të brendshme të kërkesës, duke u favorizuar 
në një masë të konsiderueshme edhe nga rritja e prodhimit të brendshëm 
bujqësor. Presionet më të forta në drejtim të rritjes vjetore të çmimeve të 
konsumit janë dhënë nga çmimet e administruara të energjisë elektrike dhe 
të telefonisë fikse. Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të 
kujdesshme, duke ulur vazhdimisht normën bazë të interesit. Reduktimi i 
kostos së huamarrjes në ekonomi ka krijuar më shumë hapësira për rritjen e 
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kreditimit dhe për zhvillimin e ekonomisë, pa cënuar respektimin e objektivit 
të inflacionit dhe ekuilibrin e treguesve monetarë.

Treguesit fiskalë gjatë vitit 2004 kanë shfaqur stabilitet dhe ecuri pozitive. 
Megjithëse shpenzimet dhe të ardhurat buxhetore kanë mbetur nën parashikimin 
e buxhetit, ato kanë shfaqur një rritje të kënaqshme në terma nominalë. 
Deficiti buxhetor u mbajt brenda nivelit të parashikuar për vitin 2004, duke 
mos ushtruar presione mbi treguesit monetarë dhe mbi inflacionin. Financimi 
i deficitit është realizuar kryesisht nëpërmjet burimeve të brendshme, ku një 
rol të rëndësishëm kanë luajtur të ardhurat e privatizimit. Disiplina fiskale dhe 
kontrolli i nivelit të deficitit buxhetor kanë sjellë reduktimin e borxhit publik në 
nivelin 55 për qind të PBB-së. Ulja e peshës së borxhit publik pakëson koston 
e shërbimit të borxhit publik në të ardhmen, duke çliruar më shumë fonde për 
t’u përdorur në investime strategjike.

Ndikimi i fenomeneve shock, i vërejtur në ekonominë botërore gjatë vitit 
2004, është paraqitur më i zbutur në ekonominë shqiptare. Kështu, rritja e 
çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë vitit 2004, ka ndikuar në një 
masë më të moderuar ekonominë shqiptare. Ndikimi i tij në inflacion ishte 
i kufizuar, si pasojë e peshës së vogël të nëngrupit përkatës në shportën e 
konsumit. Nga ana tjetër, impakti negativ në sektorin e transportit, si sektori 
më i ndjeshëm ndaj luhatjeve të çmimit të naftës, nuk është i dukshëm. Rritja 
e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar u amortizua pjesërisht si pasojë 
e mbiçmimit të lekut dhe pjesërisht si pasojë e rritjes së konkurrencës dhe 
shfaqjes së një farë elasticiteti të kërkesës për këtë produkt.

Tabelë II.1. Disa tregues të 
ekonomisë në vite.

1 Të dhënat për PBB-në dhe rritjen reale të saj për vitet 1999-2000 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 Tabela është ndërtuar duke u bazuar në PBB-në nominale të rishikuar.
3 PBB nominale, e konvertuar me kursin mesatar të periudhës.
4 Borxhi qeveritar duke përfshirë borxhin e garantuar nga qeveria.
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Deficiti korent5 shënoi një rënie të dukshme gjatë vitit 2004, duke arritur 
në 5.3 për qind të PBB-së dhe duke shënuar një rënie të dukshme ndaj dy 
viteve paraardhës. Rënia e këtij deficiti është pasojë e përmirësimit të deficitit 
tregtar, i cili zbriti në nivelin 21 për qind të PBB-së në vitin 2004, nga 23.4 për 
qind të PBB-së në vitin 2003. Eksportet e mallrave kanë shënuar një normë 
më të lartë rritjeje sesa importet, ndërkohë që bilanci pozitiv i transfertave 
korente është rritur paralelisht me rritjen e deficitit tregtar, duke mos lejuar 
thellimin e deficitit korent. Mbulimi i importeve me eksporte të mallrave, ka 
arrritur masën 27.5 për qind duke shfaqur një përmirësim ndaj vitit 2003, kur 
ky raport ishte në nivelin 25 për qind. Gjatë vitit 2004, bilanci i pagesave të 
Shqipërisë ka regjistruar një fluks hyrës mjetesh financiare dhe kapitale rreth 
1.5 herë më të lartë se viti paraardhës. Rritja e flukseve hyrëse në llogarinë 
financiare dhe mosthellimi i deficitit korent, kanë sjellë rritjen e rezervave 
valutore me rreth 290 milionë dollarë gjatë vitit 2004.

II.1.1 PRODHIMI SIPAS SEKTORËVE TË EKONOMISË

Rritja ekonomike gjatë vitit 2004 ka shfaqur afërsisht të njëjtat karakteristika 
strukture dhe madhësie me vitin 2003. Grupet me kontributin më të madh në 
normën e rritjes vjetore vlerësohet të jenë grupet “Tregti, hotele, restorante”, 
“Ndërtim”, “Transport” “Shërbime të tjera”. Këto grupe kanë kontribuar me 
rreth ¾ në rritjen e ekonomisë gjatë vitit 2004.

Zhvillimi i ekonomisë sipas sektorëve gjatë viteve të fundit ka qenë një 
zhvillim dinamik, i shoqëruar me një rishpërndarje të të ardhurave dhe 
faktorëve të prodhimit sipas sektorëve të ekonomisë. Sektorët e ndërtimit, të 
transportit dhe të shërbimeve kanë shfaqur ritme të larta rritjeje, duke e rritur 
proporcionalisht edhe kontributin e tyre në formimin e të ardhurës kombëtare. 
Në skajin tjetër gjenden sektorë si industria dhe bujqësia të cilët, pavarësisht 
nga peshat e konsiderueshmë në PBB (përkatësisht 22 për qind dhe 14.5 për 
qind) kanë dhënë një kontribut modest në raport me peshën e tyre.

Ekonomia shqiptare ka shfaqur shenja të dukshme të rritjes ekonomike, 
pas një tremujori të parë disi të ngadaltë. Të dhënat e nëntëmujorit (periudha 
maksimale e mbuluar aktualisht me të dhëna) tregojnë se shitjet e ekonomisë 
(duke përjashtuar shitjet e prodhimit bujqësor) janë rritur me 4.7 për qind në 

Tabelë II.2. Kontributi i 
grupeve në rritjen vjetore 
dhe pesha e tyre (në % ndaj 
PBB-së).

5 Duke përfshirë edhe transfertat zyrtare.
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krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Peshën më të madhe në 
shitjet e ekonomisë e mban sektori i tregtisë, hoteleve dhe restoranteve, me 
44 për qind, i ndjekur nga sektori i industrisë, i cili ka realizuar 26 për qind të 
shitjeve gjithsej. Duke gjykuar nga rritja vjetore me 16.4 për qind e indeksit të 
shitjeve më pakicë në tremujorin e katërt, vlerësojmë se rritja ekonomike ka 
vazhduar edhe gjatë këtij tremujori.

Shitjet në vitin 2004 kanë shfaqur sezonalitet 
të ngjashëm me atë të viteve të mëparshëm. Ato 
janë rritur gradualisht nga tremujori i parë në të 
katërtin.

• Sektori i ndërtimit

Sektori i ndërtimit është një nga sektorët më 
vitalë të ekonomisë shqiptare. Kërkesa e madhe 
për zhvillimin e infrastrukturës, për rritjen dhe 
zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe për 
strehim, ka bërë që ky sektor të karakterizohet 
nga ritme të larta zhvillimi. Duke filluar nga viti 
1992, sektori i ndërtimit është rritur mesatarisht 
me 13 për qind në vit, ritëm ky dy herë më i lartë 
se rritja e ekonomisë në tërësi. Sektori i ndërtimit 
ka kontribuar mesatarisht me rreth 17 për qind 
në rritjen ekonomike të tre viteve të fundit, edhe 
pse vlera e shtuar në këtë sektor përfaqëson 
vetëm 10 për qind të PBB-së në vitin 2004.

Viti 2004 shënoi një tjetër vit zhvillimi pozitiv 
për sektorin e ndërtimit. Pas një tremujori të 
parë disi të zbehtë, aktiviteti i këtij sektori është 
përshpejtuar në tremujorët e tjerë. Shitjet në 
sektorin e ndërtimit janë rritur me 7.1 për qind 
gjatë tre tremujorëve të parë të vitit. Shitjet e 
realizuara nga ndërtimi deri në fund të muajit 
shtator në vitin 2004, tregojnë se sektori i 
ndërtimit mbetet një sektor aktiv dhe me zhvillim 
të shpejtë.

Tabelë II.3. Ecuria e 
shitjeve sipas sektorëve të 

ekonomisë6.

6 Në këtë tabelë, nuk përfshihen shitjet e sektorit të bujqësisë.
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Kostoja e përgjithshme e aktivitetit të ndërtimit, e matur nga indeksi i kushtimit 
në ndërtim, është rritur me rreth 2 për qind gjatë vitit 2004. Shpenzimet për 
transport, të ndikuara nga rritja e çmimit të naftës, janë rritur me 14 për qind 
ndërkohë që pagat e punonjësve të ndërtimit janë rritur me 7 për qind.

• Sektori i tregtisë, hoteleve dhe restoranteve

Shitjet nga ky sektor janë rritur me 6.2 për qind gjatë nëntëmujorit të parë të 
vitit 2004, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë7. Tremujori i 
tretë i vitit, realizon në përgjithësi shitje më të larta dhe një aktivitet më intensiv 
sesa tremujorët e tretë në fushën e shërbimeve si hoteleri dhe restorante. 
Ndërkohë, indeksi i vëllimit të shitjeve në tregtinë me pakicë, në tremujorin 
e katërt të vitit 2004, u rrit me 16.4 për qind në krahasim me tremujorin e 
katërt të vitit 2003, duke treguar për vazhdimësinë e ecurisë pozitive edhe në 
këtë tremujor. 

Gjatë vitit 2004 në këtë sektor është regjistruar dhe një rritje mesatare 
vjetore çmimesh prej rreth 3.6 për qind, ndërkohë që rritja mesatare e 
çmimeve gjatë vitit 2003 ka qenë 2.7 për qind, afërsisht në linjë me ecurinë 
e përgjithshme të çmimeve (shih Boksin II.1 për një diskutim të ecurisë së 
çmimeve të mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm).

• Sektori i bujqësisë

Prodhimi i sektorit bujqësor vlerësohet të jetë rritur me 4.9 për qind gjatë 
vitit 2004. Në veçanti, dega e bujqësisë, e cila siguron rreth 80 për qind të 
prodhimit të përgjithshëm bujqësor, është rritur me 3.8 për qind, ndërkohë që 
dega e agroindustrisë ka realizuar një rritje të ndjeshme prej 11.2 për qind. 
Gjithashtu, prodhimi blegtoral vlerësohet të jetë rritur me 5 për qind gjatë 
vitit 2004, duke reflektuar rritjen e numrit të fermave si edhe të rendimentit 
të tyre.

Zhvillimi pozitiv i sektorit të bujqësisë gjatë vitit 2004 është mbështetur 
nga disa faktorë. Së pari, kushtet klimaterike kanë qenë të favorshme për 
prodhimin e arave dhe për pemëtarinë. Disa nga produktet, prodhimi i 
të cilëve vlerësohet të jetë rritur ndjeshëm gjatë vitit 2004, janë: duhani; 
perimet; drithërat; dhe në veçanti, gruri. Prodhimi i këtij të fundit ka shënuar 
një rritje vjetore prej 12 për qind. Prodhimi i perimeve gjatë vitit 2004 ka 

Tabelë II.4. Rritja e sektorit 
të bujqësisë sipas degëve 
për vitin 2004.

7 Periudha e mbuluar me të dhëna të shitjeve për këtë sektor përfshin vetëm nëntëmujorin e 
parë.
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shfaqur përmirësime të dukshme si në hershmërinë e vjeljes së tyre, ashtu 
edhe në rritjen e llojshmërisë. Këto zhvillime kanë krijuar kushte të favorshme 
për përmirësimin e bilancit të eksport-importit për këtë zë. Prodhimi i rritur i 
perimeve është reflektuar edhe në uljen e indeksit të çmimeve të perimeve 
gjatë periudhës maj-qershor 2004. Prodhimi i frutave, i agrumeve dhe i 
ullinjve ka ardhur gjithashtu në rritje gjatë vitit 2004. Së dyti, sipërfaqja e 
mbjellë me sera në vitin 2004, vlerësohet të ketë qenë rreth 20 për qind 
më e madhe sesa në vitin 2003. Zgjerimi i sipërfaqes së serave ka bërë që 
prodhimi i serave në vitin 2004 të jetë rreth 12.4 për qind më i lartë sesa ai 
i një viti më parë. Së treti, rritja e prodhimit bujqësor është mbështetur edhe 
nga rritja e investimeve, sidomos në degën e agroindustrisë. Gjatë vitit 2004, 
Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit ka qenë e angazhuar në realizimin e 14 
projekteve me financim të huaj. Disa nga projektet më të rëndësishme janë: 
projekti i ujitjes dhe i kullimit, projekti i rritjes së prodhimit ushqimor, projekti i 
shërbimeve bujqësore dhe projekti i regjistrimit të pasurive të paluajtshme.

Prodhimi agroindustrial ka shënuar një rritje vjetore prej 11.2 për qind. 
Agroindustria ka shfrytëzuar rritjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral, për 
të rritur prodhimin e produkteve të përpunuara. Gjatë vitit 2004 është rritur 
ndjeshëm sasia e produkteve të përpunuara që kanë përdorur si lëndë të parë 
frutat, ullinjtë, mishin e freskët dhe bulmetin, ndërkohë që rritje është vërejtur 
edhe në prodhimin e pijeve alkolike. Rritja në prodhimin bujqësor dhe në 
atë agroindustrial ka bërë që importet e produkteve ushqimore në vitin 2004 
të jenë të barabarta me ato të vitit 2003, ndërkohë që eksportet e këtyre 
produkteve janë rritur me 12 për qind.

Zhvillimi i sektorit të bujqësisë përbën një çështje më rëndësi strategjike për 
ekonominë shqiptare, duke u nisur nga pesha e madhe e popullisë që jeton 
në zonat rurale. Edhe për këtë arsye, ky sektor duhet mbështetur nëpërmjet 
krijimit të kushteve të përshtatshme të zhvillimit, duke përfshirë investimin 
në rritjen e aksesit të tij në tregjet e produkteve dhe ato financiare si dhe 
përfundimin e reformës së tokës. Gjatë vitit 2004 është privatizuar rreth 99 
për qind e sipërfaqes së planifikuar për ndarje dhe janë dhënë dokumentet e 
pronësisë për 98 për qind të sipërfaqes së ndarë të tokës.

• Sektori i industrisë 

Sektori i industrisë, i përfaqësuar nga nëndegët “Industri nxjerrëse”, 
“Industri përpunuese” dhe “Energji elektrike, ujë dhe gaz” ka shfaqur shenja 
ngadalësimi gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2004, kryesisht si pasojë e 
reduktimit të shitjeve të ujit dhe të gazit. Nëndegë të industrisë përpunuese 
si industria ushqimore, fabrikimi i artikujve mineralë dhe metalurgjia, kanë 
realizuar shitje më të larta gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2004 në krahasim 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga ana tjetër, shitjet e industrisë 
tekstile dhe të asaj të përpunimit të lëkurës kanë qenë në nivele më të ulëta 
në krahasim me vitin 2003. Industria nxjerrëse ka shfaqur një rritje të shitjeve 
me 6.8 për qind. Megjithatë, shitjet dhe pesha e kësaj industrie ndaj produktit 
të përgjithshëm industrial mbeten në nivele të ulëta.
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Shitjet e ujit dhe të gazit kanë shënuar një rënie të theksuar vjetore. Nga ana 
tjetër, viti 2004 ka shënuar përmirësime të dukshme në drejtim të prodhimit 
dhe të përdorimit të energjisë elektrike.

Sasia e energjisë së prodhuar gjatë këtij viti ka qenë rreth 12 për qind më e 
lartë sesa gjatë vitit 2003. Kjo rritje ka ardhur tërësisht nga rritja e prodhimit 
nga hidrocentralet. Rritja e prodhimit në vend është shoqëruar me një rënie 
vjetore prej 30 për qind të importeve dhe me një rritje prej 20 për qind të 
eksporteve. Prodhimi i energjisë elektrike ka shënuar nivelin më të lartë gjatë 
tremujorit të parë dhe nivelin më të ulët gjatë tremujorit të tretë të vitit. Humbjet 
në rrjet kanë shënuar një rënie të lehtë, duke mbetur, megjithatë në nivel të 
lartë, dhe duke përfaqësuar rreth 34 për qind të sasisë së përdorur gjithsej. 
Viti 2004 ka shënuar një rritje prej 17 për qind të përdorimit të energjisë 
elektrike nga ana e konsumatorëve jofamiljarë. Megjithatë, konsumatorët 
familjarë mbeten grupi më i madh i përdoruesve duke konsumuar rreth 60 
për qind të totalit.

• Sektori i transportit

Sektori i transportit, së bashku me sektorin 
e ndërtimit, kanë dhënë një kontribut të 
konsiderueshëm në rritjen ekonomike gjatë 
viteve të fundit. Shitjet e këtij sektori janë rritur 
me 5 për qind gjatë nëntëmujorit të parë të vitit. 
Objektivat kryesorë të administratës publike për 
zhvillimin e sektorit të transportit janë: vendosja 
e një rrjeti infrastrukturor modern, i cili do të 
ndihmojë zhvillimin ekonomik; rritja e eficiencës 
operacionale dhe; nxitja e bashkëpunimit midis 
sektorit publik dhe atij privat. Këta objektiva 
janë materializuar në rritjen e investimeve me 
29 për qind gjatë vitit 2004. Investimet me 
burime të brendshme kanë shënuar një rritje të 

Tabelë II.5. Ecuria e sektorit 
të industrisë sipas degëve 
(për nëntëmujorin e parë).

Tabelë II.6. Bilanci i 
energjisë elektrike (në 
GVVH).
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konsiderueshme prej 84 për qind, ndërkohë që investimet e huaja në këtë 
sektor kanë rënë me 16 për qind.

Rrjeti rrugor në Shqipëri përbëhet nga rreth 16,000 km rrugë. Nga këto, 
rreth 3,220 km janë rrugë parësore, 12,000 km rrugë dytësore dhe tretësore, 
dhe rreth 1,000 km janë rrugë urbane. Numri i subjekteve të licencuara për 
transport mallrash është rritur me 24 për qind në vitin 2004 në krahasim me një 
vit më parë, ndërkohë që numri i mjeteve në dispozicion të këtyre subjekteve 
është rritur me 18 për qind. Për sa i përket mjeteve të transportit interurban të 
udhëtarëve, numri i tyre u rrit me 21.6 për qind, ndërsa numri i subjekteve të 

cilat kanë licencë për një veprimtari të tillë u rrit me 
23 për qind. Transporti ajror ka patur një rritje 
mesatare vjetore prej rreth 15 për qind në 10 
vitet e fundit. Numri i fluturimeve është rritur me 
16 për qind gjatë vitit 2004, duke u shoqëruar 
edhe me rritjen e numrit të pasagjerëve që kanë 
hyrë dhe që kanë dalë nga vendi. E kundërta ka 
ndodhur me transportin ajror të mallrave dhe të 
postës, i cili ka rënë me rreth 4 për qind gjatë 
këtij viti.

Transporti hekurudhor në Shqipëri përbën 
vetëm 1 për qind të trafikut të mallrave dhe 
atij të pasagjerëve. Për vitin 2004, transporti 
hekurudhor i mallrave pati një rënie të lartë 
me 46 për qind, ndërsa transporti hekurudhor i 
pasagjerëve u ul në masën 44 për qind.

II.2 KURSIMET DHE INVESTIMET.

Bilanci i kursim-investimeve gjatë vitit 2004 
nuk ka shënuar ndryshime të ndjeshme në 
krahasim me një vit më parë. Kursimet në vitin 
2004 vlerësohen në nivelin 20.4 për qind të 
PBB-së, ndërsa investimet kanë qenë rreth 25.4 
për qind e PBB-së. Në krahasim me vitet 2002 
dhe 2003, bilanci kursim-investime ka ardhur në 
rënie. Viti 2004 shënoi një bilanc prej 5.0 për 
qind të PBB-së, nivel ky më i ulët sesa nivelet 
7.0 dhe 5.6 për qind e PBB-së, të regjistruara 
përkatësisht në vitet 2002 dhe 2003. Gjatë vitit 
të fundit rritja e kursimeve ka qenë rreth dy herë 
më e madhe sesa ajo e investimeve. Ngushtimi 
i bilancit është reflektuar edhe në zvogëlimin e 
deficitit korent8. 

8 Bilanci kursime të brendshme-investime është një tregues të cilit i kushtohet një rëndësi e madhe. 
Ai tregon nivelin e investimeve në ekonomi, të cilat nuk mbështeten nga kursimet e brendshme. Si 
i tillë, ai shoqërohet me rritjen e borxhit të jashtëm të vendit dhe me rritjen e pagesave të borxhit 
në të ardhmen.
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Ndryshimin më të madh vjetor në zërat përbërës të bilancit kursim-investime 
e ka shënuar kategoria e kursimeve të brendshme. Këto kursime janë rritur 
me një pikë përqindjeje në vitin 2004, duke arritur nivelin 20.4 për qind 
të PBB-së. Raporti i kursimeve publike ndaj PBB-së është rritur me 0.4 pikë 
përqindjeje gjatë vitit 2004. Ndërkohë, kursimet private të cilat përfaqësojnë 
rreth 98.5 për qind të kursimeve të përgjithshme të brendshme, janë rritur 
me 0.6 pikë përqindjeje, duke arritur nivelin 20.1 për qind të PBB-së. Rritja e 
kursimeve të brendshme gjatë dy viteve të fundit, pas rënies së regjistruar në 
vitin 2002, është një tregues i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Rritja e 
kursimeve pritet t’u japë shtysë investimeve të reja dhe rritjes ekonomike.

Edhe pse investimet kanë shënuar një rritje vjetore më të vogël sesa kursimet, 
viti 2004 ka bërë që të ndalet rënia e investimeve ndaj PPB-së e vërejtur në dy 
vitet paraardhëse. Investimet private vazhdojnë të përfaqësojnë rreth 80 për 
qind të investimeve të përgjithshme, gjë që tregon mbështetjen e ekonomisë 
shqiptare në akumulimin e kapitaleve nga ana 
e sektorit privat. Këto investime kanë rënë me 
0.3 pikë përqindjeje në krahasim me vitin 2003, 
ndërkohë që investimet publike kanë shënuar një 
rritje prej 0.7 pikësh përqindjeje, duke kaluar 
nga niveli 4.5 për qind në nivelin 5.2 për qind 
të PBB-së. Element i rëndësishëm i bilancit për 
këtë vit është fakti që kursimet publike shfaqen 
në vlerë pozitive, duke përbërë kështu një 
mundësi më shumë që investimet të rriten nga 
kursimet e brendshme, më tepër sesa nga fluksi 
i kapitaleve të huaja. Rritja e investimeve publike 
u ndikua edhe nga të ardhurat e realizuara nga 
privatizimet e pronës publike9. Gjithashtu, një 
faktor që vlerësohet se ka ndikuar në rritjen e 
investimeve në përgjithësi, është edhe rënia e 
normave reale të interesit. 

II.3 TREGU I PUNËS

Informacioni statistikor i disponueshëm në lidhje me tregun e punës vazhdon 
të jetë ende i pakët dhe, për më tepër, frekuenca e publikimit të tij është e 
vogël dhe me shumë kohë vonesë nga periudha raportuese. Për këtë qëllim, 
të dhënat e pakta duhet të interpretohen me rezervë, duke marrë parasysh 
veçanërisht peshën e madhe që zë ekonomia informale. Nga një analizë e 
të dhënave që disponojmë, bie në sy fakti se forcat e punës kanë vazhduar 
të bien përgjatë tremujorëve, një fakt ky që indirekt tregon se vazhdon ende 
fenomeni i emigrimit të forcës së punës. Për arsye të pashpjegueshme, vazhdon 

9 Shqipëria ka patur një fluks të madh ardhurash nga jashtë si rezultat i privatizimit të Bankës së 
Kursimeve. Përkundrazi, pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor pati rënie në këtë tregues. Kështu, 
mesatarisht investimet e huaja direkte në këto vende vlerësohen të jenë vetëm 3 për qind e 
PBB-së, nga 5 për qind që zinin në periudhën 1997-2002. (Material studimor, Vendet e Ballkanit 
Perëndimor, Komisioni Evropian, dhjetor 2004.)



Raporti Vjetor

40 Banka e Shqipërisë

2004
të mbetet konstante shifra e numrit të të punësuarve në sektorin bujqësor, 
edhe pse lëvizjet migratore brenda vendit ende janë të pranishme.

Faktori kryesor që ka karakterizuar ndryshimet strukturore në punësim është 
vazhdimi i reformës në sektorin shtetëror. Gjatë vitit 2004, të punësuarit në 
sektorin shtetëror janë ulur me 11 mijë vetë, ndërkohë që të punësuarit në 
sektorin privat janë rritur vetëm me 1 mijë vetë. Forca e aftë për punë është 
ulur me 17 mijë vetë në krahasim me një vit më parë. Treguesi i forcës së 
punës ka rënë kryesisht tremujorin e fundit, kohë gjatë së cilës ka rënë më 
shumë dhe numri i të punësuarve në sektorin shtetëror. 

Në sektorin privat bujqësor edhe gjatë vitit 2004 ishin të punësuar afërsisht 
50 për qind e forcës së aftë për punë ose 534 mijë vetë. Numri i tyre ka mbetur 
i pandryshuar gjatë vitit. Të punësuar në total, në fund të vitit, u regjistruan 
917 mijë vetë ose 10 mijë vetë më pak se një vit më parë.

Treguesit e papunësisë kanë ardhur në rënie 
edhe gjatë vitit 2004. Norma e papunësisë është 
luhatur rreth nivelit 15 për qind. Të papunë në 
muajin dhjetor ishin të regjistruar afërsisht 157 
mijë vetë ose 6 mijë vetë më pak në krahasim 
me vitin 2003. Nga këta, 134 mijë persona 
mbështeten me pagesë papunësie, me ndihmë 
ekonomike apo me skema të tjera ndihmëse. Në 
muajin dhjetor u regjistruan si punëkërkues “të 
papunë për herë të parë” 924 vetë, ndërkohë 
që si “të papunë afatgjatë” janë regjistruar rreth 
104 mijë vetë. Punëkërkues që filluan punë gjatë 
muajit dhjetor ishin 1230 vetë. Grupmosha me 
numrin më të madh të të papunëve është ajo 
midis 25 dhe 34 vjeç, ndërkohë që pjesa më e 
madhe e të papunëve (53 për qind) janë vetëm 
me arsim tetëvjeçar.

Tabelë II.7. Treguesit10 e 
tregut të punës (në mijë 

vetë).

10 Burimi i të dhënave të përmbledhura në tabelën 1, i përket INSTAT-it deri në tremujorin e tretë të 
vitit 2004 dhe Ministrisë së Punës dhe të Çështjeve Sociale për tremujorin e fundit të vitit 2004.
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Shifra zyrtare e papunësisë në Shqipëri është 
ndër më të ulëtat, në krahasim me disa nga 
vendet e rajonit (siç tregohet dhe në grafikun 
e mëposhtëm). Megjithatë, krahasimi bëhet i 
vështirë duke marrë parasysh rolin që ekonomia 
informale zë në ekonominë e secilit vend dhe 
nxitjen për t’u regjistruar si i papunë me qëllim 
përfitimi nga asistenca sociale.

Gjatë vitit 2004, ashtu si dhe gjatë viteve të 
kaluara, paga e punonjësve të sektorit publik 
pësoi rritje. Gjatë tremujorit të tretë të vitit, 
me vendim të Këshillit të Ministrave, u vendos 
ndryshimi i pagës minimale të miratuar nga 
10060 lekë në 10800 lekë ose 7.4 për qind 
më shumë. Kjo është reflektuar edhe në rritjen e 
pagës mesatare në sektorin shtetëror, e cila u rrit 
në afërsisht 25000 lekë gjatë këtij tremujori. Rritje 
pësuan edhe pensioni minimal (nga 6.7 mijë lekë në vitin 2003 në 7.3 mijë 
lekë në vitin 2004), pagesa mesatare e papunësisë (nga 6.5 mijë lekë në 
6.8 mijë lekë në vitin 2004), pagesa minimale për kontribute (nga 10.3 mijë 
lekë në 11.4 mijë lekë në vitin 2004) etj.. Nga ana tjetër, nuk disponojmë të 
dhëna në lidhje me pagën në sektorin privat e për rrjedhim, analiza jonë mbi 
pagat për shkak të kësaj mungese bëhet e pamundur. Gjithsesi, në bazë të 
disa sondazheve të bëra dhe të studimit “Mbi pagën minimale sipas sektorëve 
të veprimtarive ekonomike” të Ministrisë së Punës dhe të Çështjeve Sociale, 
gjykohet se ritmet e rritjes së pagave në sektorin privat duhet të kenë ndjekur 
të njëjtën tendencë.

Gjatë viteve të fundit (periudha 2000-2004) paga minimale është rritur më 
shumë se paga mesatare, me qëllim që t’i afrohet treguesit të minimumit jetik. 
Kjo është shprehur në përmirësimin e raportit të pagës mesatare me pagën 
minimale të miratuar.

II.4 ZHVILLIMET NË SEKTORIN FISKAL

Qeveria Shqiptare ka ndjekur një politikë fiskale të kujdesshme gjatë vitit 
2004, mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm për periudhën 2004-
2006. Kjo politikë ka patur si objektiv përmirësimin e treguesve fiskalë, duke 
synuar konsolidimin e nivelit të të ardhurave buxhetore, reduktimin e mëtejshëm 
të deficitit buxhetor dhe administrimin efektiv të shpenzimeve publike. 

Në terma nominalë, treguesit buxhetorë për vitin 2004 kanë shënuar rritje 
në krahasim me vitin e kaluar. Të ardhurat e buxhetit të shtetit gjatë vitit 
2004 shënuan një rritje prej 10.4 përqindësh, duke përbërë 23.7 për qind të 
PBB-së. Shpenzimet buxhetore kanë regjistruar një normë rritjeje vjetore prej 
10.7 për qind. Ato arritën në nivelin 28.6 për qind të PBB-së. Gjithsesi, këta 
tregues kanë mbetur nën nivelet e parashikuara në buxhetin e vitit 2004. Të 
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ardhurat buxhetore janë realizuar në masën 93.2 për qind ndërsa shpenzimet 
buxhetore janë realizuar në masën 90.2 për qind të planit vjetor. Të shprehur 
në terma të PBB-së, treguesit buxhetorë janë në niveleve të përafërta me ato 
të vitit 2003, ku veçohet shifra e pandryshuar e deficitit buxhetor, në masën 
4.9 për qind.

Në përgjithësi, treguesit fiskalë gjatë vitit 
2004 kanë demonstruar stabilitet dhe ecuri 
të kënaqshme. Ecuri pozitive është vërejtur në 
të ardhurat nga TVSH, nga tatimi mbi fitimin, 
nga kontributet për sigurimet shoqërore etj.. 
Shpenzimet buxhetore kanë qenë të njëtrajtshme 
përgjatë vitit, duke mos rrezikuar shtimin 
e presioneve inflacioniste në ekonomi në 
periudha të caktuara. Qeveria ka vazhduar të 
përqëndrohet në rritjen e financimit të sektorëve 
strategjikë si shëndetësia dhe arsimi, të cilët kanë 
tërhequr më shumë fonde në krahasim me vitet e 
tjera. Gjithsesi, realizimi i shpenzimeve kapitale 
mbetet një problem i cili meriton një vëmendje 
më të madhe në të ardhmen. Financimi i deficitit 
është realizuar kryesisht nëpërmjet burimeve të 
brendshme në të cilat një rol të rëndësishëm 
kanë luajtur të ardhurat e privatizimit.

II.4.1 TË ARDHURAT BUXHETORE

Një ndër objektivat kryesorë të buxhetit të vitit 2004 ishte rritja e 
konsiderueshme e të ardhurave totale. Projektbuxheti i miratuar për vitin 
2004 parashikonte realizimin e të ardhurave buxhetore në nivelin 24.1 për 
qind të PBB-së, duke u përkthyer në një rritje vjetore të tyre prej 18.4 për qind. 
Ky objektiv ambicioz bazohej në rritjen e parashikuar ekonomike për vitin 
2004 dhe në përmirësimin e punës për mbledhjen e të ardhurave. Aplikimi i 
tarifave të reja doganore, të përcaktuara në kuadrin e angazhimeve me OBT, 
pritej të zvogëlonte ritmet e rritjes së të ardhurave doganore. Në këto kushte, 
një vëmendje e veçantë në buxhetin e vitit 2004 iu kushtua mbledhjes së të 
ardhurave nga taksat e tjera si tatimi mbi fitimin, tatimi mbi vlerën e shtuar, 
akcizat etj..

Të ardhurat buxhetore për vitin 2004 shënuan 23.7 për qind të PBB-së, 
duke qenë rreth 0.3 pikë përqindjeje më të ulëta në krahasim me vitin e 

Tabelë II.8. Ecuria e të 
ardhurave dhe shpenzimeve 

buxhetore.
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kaluar dhe rreth 0.4 pikë përqindjeje më të ulëta në krahasim me nivelin e 
planifikuar. Të ardhurat tatimore janë realizuar në masën 97.3 për qind të 
planit, ndërsa të ardhurat jotatimore në masën 76.9 për qind.

Në grupin e të ardhurave tatimore, mbledhja e të ardhurave nga tatimi mbi 
fitimin dhe nga tatimi mbi vlerën e shtuar, të cilat përfaqësojnë rreth 40 për 
qind të të ardhurave totale, e ka tejkaluar planin duke u realizuar përkatësisht 
në masat 101.8 dhe 107.3 për qind. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) është 
i lidhur ngushtë me prodhimin dhe me qarkullimin e mallrave në vend. Rritja 
ekonomike prej rreth 6.0 për qind për këtë vit, kontribuoi në rritjen vjetore të 
këtij treguesi në masën 14.9 për qind, nga 12.9 për qind që ishte parashikuar. 
Në përgjithësi, ecuria mujore e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar 
shfaq tendencë progresive rritëse, gjë që do të thotë që të ardhurat mujore 
vijnë duke u rritur nga muaji janar deri në fund të vitit. Tatimi mbi fitimin 
është një tregues tjetër, i cili është i lidhur ngushtë me aktivitetin ekonomik 
në tërësi. Viti 2004 ka vazhduar të shënojë tejkalim të planit në realizimin e 
të ardhurave nga tatimi mbi fitimin, megjithëse rritja e parashikuar për këtë 
vit (15.6 për qind) ishte mjaft më e lartë se rritja e parashikuar për vitin 2003 
(6.6 për qind).

Në rënie paraqitet realizimi i mbledhjes së tatimeve mbi të ardhurat 
personale, ndërkohë që realizimi i të ardhurave nga taksat doganore ka 
qenë rreth 5 për qind më pak se plani dhe i njëjtë me realizimin në vitin 
2003. Marrëveshjet e tregtisë së lirë dhe detyrimet ndaj OBT-së, kanë sjellë 
reduktimin e tarifave mesatare të aplikuara mbi vlerën e importeve, gjë që ka 
çuar në ulje të ritmeve të rritjes së të ardhurave doganore.

Të ardhurat nga akcizat kanë qenë gjithashtu më të ulëta nga parashikimi, 
por më të larta në krahasim me vitet e kaluara. Akcizat për disa produkte 
kanë qenë objekt diskutimi për administratën qendrore dhe për organet 
legjislative. Edhe pse në thelb struktura e paketës fiskale për këtë lloj takse 
nuk ka ndryshuar rrënjësisht, tendenca e të ardhurave prej akcizave ka qenë 
në rritje, duke patur edhe për vitin 2004 një rritje të lartë prej 28.9 për qind. 
Tremujori i tretë ka shënuar nivelin më të lartë të të ardhurave nga akcizat.

Të ardhurat nga pushteti lokal kanë shënuar një rritje vjetore prej 21.3 për 
qind dhe janë realizuar në masën 83.2 për qind. Ndërkohë që të ardhurat nga 
tatimi mbi biznesin e vogël janë realizuar plotësisht, të ardhurat nga taksat e 
tjera lokale (taksa nacionale, tatimi mbi tokën bujqësore, mbi pasurinë dhe 
taksa për regjistrimin e automjeteve) janë realizuar në masën 76 për qind. 

Tabelë II.9. Realizimi i planit 
për treguesit kryesorë të të 
ardhurave (në %).
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Rritja vjetore e të ardhurave nga tatimi mbi biznesin e vogël ishte rreth 38 për 
qind, duke qenë dukshëm më e lartë se rritja e vitit 2003. Gjithsesi, niveli i 
ulët i realizimit të të ardhurave tregon për një eficiencë të ulët të administrimit 
fiskal në nivel lokal.

Realizimi i të ardhurave nga buxheti i pavarur gjatë vitit 2004 ishte në 
masën 99 për qind, ndërkohë që rritja vjetore e këtyre të ardhurave ishte 
16 për qind. Rritja në të ardhurat e kontributeve për sigurimet shoqërore 
është ndihmuar nga përpjekjet e vazhdueshme të administratës publike për të 
rritur mbulimin e sektorit privat në drejtim të regjistrimit të punonjësve pranë 
institucioneve të sigurimeve shoqërore. Megjithatë, përmirësimi i mbledhjes së 
të ardhurave të kësaj natyre përbën një sfidë serioze për të ardhmen. Sipas një 
studimi të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, evazioni i kontributeve 
të kësaj natyre llogaritet rreth 1.1-1.3 miliardë lekë në vit. Përveç efektit të 
drejtpërdrejtë, ky evazion ndikon arkëtimet e tatimit mbi të ardhurat personale. 
Evazioni fiskal nga ana e sektorit privat bëhet akoma më i dukshëm nëse 
krahasojmë pjesën e të punësuarve në sektorin shtetëror ndaj numrit të të 
punësuarve gjithsej (sipas INSTAT rreth 20 për qind), me kontributin e këtyre 
punonjësve në pagesat e përgjithshme të kontributeve shoqërore (rreth 33 
për qind). Nga ky fakt, bëhet e qartë nevoja për masa të mëtejshme në këtë 
drejtim.

II.4.2 SHPENZIMET BUXHETORE

Shpenzimet buxhetore për vitin 2004 arritën 
në nivelin 28.6 për qind të PBB-së, duke qenë 
rreth 0.6 pikë përqindjeje më të ulëta se niveli 
i parashikuar11. Shpenzimet buxhetore për 
vitin 2004 edhe pse nuk kanë arritur nivelin e 
parashikuar, kanë patur rritjen më të lartë të 
pesë viteve të fundit. Shpërndarja e shpenzimeve 
përkon me prioritetet strategjike të identifikuara 
në kuadrin e PBA-së 2004-2006, ndër të cilat 
mund të përmenden ruajtja në nivel relativisht 
të lartë e shpenzimeve për mbrojtje sociale dhe 
rritja e peshës së shpenzimeve për shëndetësinë 
dhe arsimin.

Shpenzimet e përgjithshme janë realizuar në 
masën 90.2 për qind, duke u rritur me 10.7 për qind. Shpenzimet korente, 
të cilat përfaqësojnë rreth 83 për qind të shpenzimeve të përgjithshme, u 
realizuan në masën 99.2 për qind. Mangësitë më të theksuara janë vërejtur 
në drejtim të shpenzimeve kapitale, nga të cilat janë realizuar vetëm 70.5 për 
qind të shumës së planifikuar.

11 Në përputhje me realizimin e të ardhurave buxhetore në nivelin 24.1 për qind të PBB-së dhe 
ruajtjen e deficitit në nivelin 5.1 për qind të PBB-së, shpenzimet e parashikuara në buxhet për 
vitin 2004 ishin në nivelin 29.2 për qind të PBB-së.



Raporti Vjetor 2004

Banka e Shqipërisë 45

Shpenzimet për personelin kanë ruajtur të njëjtën peshë ndaj shpenzimeve 
të përgjithshme dhe kanë shënuar një rritje vjetore prej 9.5 për qind. Pagesat 
për interesat kanë arritur nivelin 3.6 për qind të PBB-së në vitin 2004, duke 
qenë 8.5 për qind më të ulëta në krahasim me planin dhe 4.7 për qind më 
pak se një vit më parë. Rënia e normave të interesit në tregun vendas ka bërë 
që të pakësohet barra e shlyerjes së borxhit të brendshëm, pagesat e interesit 
të të cilit përfaqësojnë rreth 94 për qind të shërbimit të përgjithshëm të borxhit. 
Gjithashtu, rënia në pagesat e interesave është rezultat i zbatimit të masave 
të suksesshme të marra për reduktimin e deficitit buxhetor. Shpenzimet për 
sigurimet shoqërore dhe ndihma ekonomike u rritën me 14.7 për qind në vitin 
2004, duke qenë 3.5 për qind më të larta se mesatarja e pesë viteve të fundit. 
Këto shpenzime, që përfshijnë pensionet dhe mbrojtjen sociale, përbëjnë 25.7 
për qind të shpenzimeve totale sipas funksionit dhe 7.8 për qind të PBB-së.

Analiza e shpenzimeve sipas sektorëve përfitues tregon se sektorë si 
shëndetësia dhe arsimi kanë tërhequr më tepër financime nga ana e qeverisë 
në krahasim me vitet 2002 dhe 2003. Rritjet vjetore të shpenzimeve për 
arsim, shëndetësi dhe sigurime shoqërore e ndihma ekonomike kanë qenë 
përkatësisht 12, 23 dhe 15 për qind, norma këto më të larta sesa ato të vitit 
2003.

Shpenzimet kapitale shënuan nivelin 4.9 për qind të PBB-së për vitin 2004, 
duke qenë më të larta se shpenzimet kapitale në vitin 2003 (4.5 për qind 
e PBB-së), por më të ulëta se në vitin 2002 (6.0 për qind e PBB-së). Këto 
shpenzime edhe në vitin 2004 janë karakterizuar nga një rritje e fortë në 
tremujorin e fundit të vitit. Realizimi i shpenzimeve kapitale ishte në masën 
70.5 për qind të planit. Problemet më të mëdha janë hasur në realizimin e 
projekteve me financim të huaj, duke treguar nevojën e një planifikimi më 
të kujdesshëm të tyre dhe të një pune më të madhe në drejtim të rritjes së 
kapaciteteve absorbuese të ekonomisë. 

II.4.3 DEFICITI BUXHETOR DHE BORXHI PUBLIK

Deficiti buxhetor për vitin 2004 arriti nivelin 4.9 për qind të PBB-së, duke 
qenë më i ulët se parashikimi 5.4 për qind. Në dy vitet e fundit deficiti është 
stabilizuar rreth kësaj vlere, duke shënuar një rënie ndaj viteve të mëparshme. 

Tabelë II.10. Shpenzimet 
sipas sektorëve (në 
përqindje ndaj PBB-së).

Tabelë II.11. Shpenzimet 
sipas sektorëve (në 
përqindje ndaj totalit të 
shpenzimeve).
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Në terma nominalë, rritja vjetore e deficitit buxhetor ishte 12.4 për qind. 
Financimi i deficitit buxhetor për vitin 2004 është realizuar në masën më të 
madhe të tij (81 për qind) nëpërmjet burimeve të brendshme. Në tre vitet 
e fundit, pesha e financimit të brendshëm në financimin e përgjithshëm ka 
ardhur duke u rritur, ndërkohë që financimi i huaj tashmë zë vetëm 20 për 
qind të financimit të përgjithshëm. Rreth gjysma e financimit të brendshëm për 
vitin 2004 është siguruar nga të ardhurat e privatizimit, të cilat ishin mjaft më 
të larta se në dy vitet paraardhës dhe të krahasueshme me nivelin e arritur në 
vitin 2001. Rritja e të ardhurave nga privatizimi (kryesisht ai i ish-Bankës së 
Kursimeve) ka bërë që të pakësohen presionet për të rritur stokun e borxhit 
publik.

Respektimi i objekivit të deficitit buxhetor dhe 
përdorimi i gjysmës së të ardhurave të privatizimit 
të Bankës së Kursimeve për të reduktuar borxhin 
publik, kanë bërë që niveli i këtij të fundit të 
zbresë në nivelin 55.3 për qind të PBB-së, në 
fund të vitit 2004. Borxhi i brendshëm publik ka 
shënuar një ulje prej 2.4 pikësh përqindjeje gjatë 
vitit 2004, duke arritur në 38.0 për qind të PBB-
së në fund të vitit, ndërkohë që borxhi i jashtëm 
është ulur me rreth 3 pikë përqindjeje.

Qeveria ka synuar të zhvendosë borxhin e 
brendshëm drejt afateve më të gjata të maturimit. 
Kështu, pesha e obligacioneve dyvjeçare në 
stokun e borxhit të brendshëm, u rrit nga niveli 
prej 1.8 për qind një vit më parë në 9.2 për qind 
në fund të vitit.

II.5 ZHVILLIMET NË INFLACION DHE POLITIKA MONETARE

Misioni i Bankës së Shqipërisë, i përcaktuar qartë në ligjin “Për Bankën 
e Shqipërisë”, është ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Në terma konkretë, 
ky objektiv përkthehet në arritjen e një norme të ulët dhe të qëndrueshme 
inflacioni, i matur si ndryshim vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit. Për vitin 
2004, objektivi i inflacionit ishte përcaktuar në intervalin 2 - 4 për qind12.

Norma vjetore e inflacionit ka qëndruar në përgjithësi brenda intervalit 
objektiv gjatë vitit 2004. Inflacioni vjetor në fund të vitit rezultoi 2.2 për qind 
ndërsa norma mesatare e inflacionit vjetor për vitin 2004 ishte 2.9 për qind. 
Inflacioni ka qëndruar rreth nivelit 3 për qind gjatë gjysmës së parë të vitit 
dhe, më pas, ka shfaqur shfaqur një tendencë rënëse gjatë gjysmës së dytë, 
duke iu afruar kufirit të poshtëm të objektivit.

12 Shih “Dokumentin e Politikës Monetare për vitin 2004”.
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Zhvillimet në çmimet e konsumit gjatë vitit 2004 janë favorizuar nga situata 
e qëndrueshme makroekonomike dhe nga mungesa e zhvillimeve negative 
në kahun e ofertës. Politika fiskale e ndjekur gjatë vitit 2004 ka qenë e 
kujdesshme, duke ruajtur treguesit fiskalë brenda kufijve të parashikuar. Po 
kështu, politika monetare ka ruajtur kushte të përshtatshme monetare për 
kontrollin e inflacionit në ekonomi, megjithë kahun lehtësues të shfaqur gjatë 
vitit 2004. Nga ana tjetër, zhvillimet në ofertën agregate nuk kanë gjeneruar 
presione inflacioniste në çmimet e konsumit. Rritja e çmimeve të administruara 
të telefonisë fikse dhe të energjisë elektrike është kompensuar nga ecuria e 
kënaqshme e prodhimit bujqësor. Gjithashtu, mbiçmimi i lekut ndaj dollarit 
amerikan dhe euros ka ndikuar në mbajtjen nën kontroll të presioneve 
inflacioniste të çmimeve të mallrave të importit.

II.5.1 ECURIA E INFLACIONIT DHE E 
GRUPEVE PËRBËRËSE.

Tremujori i parë i vitit është karakterizuar 
nga norma të larta inflacioni vjetor. Kjo 
tendencë erdhi si pasojë e rritjes së çmimeve 
të administruara të energjisë elektrike13 dhe të 
telefonisë fikse14, si dhe i ecurisë së çmimeve të 
mallrave ushqimorë. Gjithashtu, rritja me 32.2 
për qind e çmimit të shërbimit urban dhe rritja me 
11 për qind e çmimit të bukës në muajin shkurt, 
dhanë shtysa për rritjen e normës së inflacionit. 
Ndërkohë, gjashtëmujori i dytë ka shënuar një 
normë mesatare inflacioni vjetor prej 2.4 për 
qind. Rënia e inflacionit gjatë kësaj periudhe 
ishte kryesisht rezultat i ofertës së bollshme të 
prodhimit bujqësor.

13 Rritja prej 31 për qind e çmimit të energjisë elektrike të konsumuar filloi të llogaritej në muajin 
shkurt 2004. 
14 Rritje prej 68.8 për qind në muajin dhjetor 2003.

Tabelë II.12. Norma vjetore 
e inflacionit (në përqindje).
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Nën ndikimin e këtyre faktorëve, kontributet 

e grupeve kryesore të shportës së çmimeve të 
konsumit në normat vjetore të inflacionit, gjatë 
vitit 2004, u paraqitën të ndryshme nga vitet e 
mëparshme. Rolin kryesor në formimin e normës 
së inflacionit gjatë vitit 2004, e ka luajtur grupi 
“Qira, ujë, lëndë djegëse, energji”, në ndryshim 
nga vitet e kaluara kur këtë rol e ka patur grupi 
“Ushqime dhe pije joalkolike”.

Indeksi i çmimeve të grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” shënoi ritme të larta rritjeje 
vjetore gjatë vitit 2004. Përveç rritjes së çmimit 
të energjisë15, ky grup regjistroi rritje edhe në 
çmimin e qirasë dhe të rentës së imputuar. 
Pesha e konsiderueshme e këtij grupi16, ka 
bërë që luhatjet në indeksin e çmimeve të tij të 
reflektohen edhe në indeksin e përgjithshëm të 
çmimeve të konsumit. Kontributi i këtij grupi në 
normën vjetore të inflacionit është luhatur nga 
2.0 në 2.54 pikë përqindjeje, duke i dhënë 
formë normës vjetore të inflacionit përgjatë 
gjithë vitit 2004.

Norma e ndryshimit vjetor të çmimeve të 
grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” ka qenë 
negative gjatë periudhës maj-nëntor. Kontributi 
mesatar i grupit në inflacionin vjetor të vitit 2004 
ishte -0.04 pikë përqindjeje, duke shënuar një 
kthim të dukshëm të tendencës në krahasim me 
vitin 2003, vit në të cilin ky kontribut shënonte 
1.75 pikë përqindjeje. Kontributi i këtij grupi 
në normën vjetore të inflacionit ka variuar 
nga 1.4 pikë përqindjeje (janar) në -1.25 pikë 
përqindjeje (shtator). Rënia e çmimeve të këtij 
grupi në periudhën maj – nëntor 2004, ishte 
pasojë e rritjes së prodhimit të brendshëm 
bujqësor, përfshi edhe prodhimin e serave. 
Rëniet më të theksuara të çmimeve janë vërejtur 
në zërat më të luhatshëm të këtij grupi dhe 
konkretisht tek fruta – perimet.

 
Si pasojë e rritjes së çmimit të administruar të 

telefonisë fikse, grupi “Komunikim” ka dhënë 

15 Nëngrupi “Lëndë djegëse dhe energji” shënoi mesatarisht 
një inflacion vjetor prej 35 për qind për periudhën shkurt 
– prill dhe 27 për qind për pjesën e mbetur të vitit.
16 Grupi “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” është grupi i dytë 
për nga madhësia në shportën e konsumit, duke zënë 24.4 
për qind të shpenzimeve të përgjithshme për konsum.
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një ndikim të dukshëm në normën vjetore të inflacionit gjatë pjesës së parë të 
vitit, pavarësisht nga pesha e vogël e tij në shportën e IÇK-së (1.3 për qind). 
Çmimi i telefonisë fikse u rrit me 68.8 për qind në muajin dhjetor 2003, 
për t’u korrigjuar në rënie, në muajin prill të vitit 2004. Për pasojë, norma 
e inflacionit vjetor të grupit kërceu fillimisht në vlerën 53.6 për qind dhe më 
pas ra në nivelin 17 për qind. Si rrjedhim, kontributi i këtij grupi në inflacionin 
total ishte respektivisht 0.7 pikë përqindjeje në periudhën dhjetor ’03 -mars 
’04, për të rënë në 0.2 pikë përqindjeje më pas.

Grupi “Transport” nuk regjistroi rritje të ndjeshme çmimesh gjatë vitit 2004. 
Ky grup ka kontribuar mesatarisht me 0.1 pikë përqindjeje në inflacionin vjetor 
të vitit 200417. Megjithëse nafta përbën një faktor të rëndësishëm në formimin e 
indeksit të çmimeve të grupit “Transport” (nëngrupi 
“Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit”), 
rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare 
nuk është reflektuar në një inflacion të lartë të këtij 
grupi dhe të inflacionit total18.

Me përjashtim të tremujorit të parë, inflacioni 
vjetor i grupit “Pije alkolike dhe duhan” shënoi 
norma negative. Po kështu, grupi “Veshje dhe 
këpucë” ka regjistruar rënie në bazë vjetore të 
çmimeve, gjatë gjithë muajve të vitit 2004. Kjo 
rënie në çmimet finale të konsumatorit është 
ndihmuar dhe nga rënia e çmimeve në hallkat 
e para të tregtimit. Kështu, IÇP në “Industrinë e 
veshjes dhe të gëzofëve” shënoi një rënie vjetore 
prej 13.5 për qind.

Çmimet e mallrave të patregtueshëm përgjithësisht, kanë shënuar rritje në 
bazë vjetore. Nga muaji janar deri në muajin tetor grupi “Shërbimi arsimor” 
ka regjistruar norma vjetore inflacioni midis 8.2 për qind dhe 11.4 për qind, 
rritje kjo e trashëguar prej muajit nëntor të vitit 2003. Grupi i shërbimeve që 
ka kontribuar më shumë në normën vjetore të inflacionit gjatë vitit ka qenë 
grupi “Hotele, kafene dhe restorante”. Ky grup ka kontribuar mesatarisht me 
0.28 pikë përqindjeje në normën vjetore të inflacionit të vitit 2004. Grupi 
“Shërbime shëndetësore” gjithashtu, ka regjistruar norma pozitive vjetore të 
inflacionit deri në muajin tetor.

II.5.2 AMBIENTI MAKROEKONOMIK DHE ÇMIMET E KONSUMIT.

Zhvillimet e favorshme makroekonomike gjatë vitit 2004 kanë krijuar një 
bazë të përshtatshme për kontrollin e inflacionit. Dy politikat makroekonomike 
bazë, politika monetare dhe ajo fiskale, kanë kontribuar në drejtim të stabilizimit 

17 Grupi “Transport” zë një peshë prej 4.8 për qind në shportën e çmimeve të konsumit, ndërsa 
nëngrupi “Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit”, i cili mat direkt ndryshimet e çmimeve 
të naftës, zë rreth 1.6 për qind.
18 Një arsye tjetër e mosreflektimit të rritjes së çmimit të naftës në normën e përgjithshme të 
inflacionit vjetor është pesha e vogël që zë ky grup në shportën e konsumit.
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të aktivitetit ekonomik, duke mos ushtruar 
presione në rritje mbi normën e inflacionit.

• Politika fiskale dhe treguesit fiskalë.

Viti 2004 është karakterizuar nga një politikë 
e kujdesshme fiskale. Shpenzimet buxhetore 
kanë qenë brenda nivelit të planifikuar vjetor19, 
duke patur njëkohësisht një shpërndarje 
relativisht të njëtrajtshme gjatë vitit. 

Deficiti buxhetor shënoi 4.9 për qind të PBB-
së në fund të vitit, duke qenë afërsisht në të 
njëjtin nivel me atë të vitit 2003. Huamarrja 
e brendshme e qeverisë, një matës i mirë i 
presionit të ushtruar nga politika fiskale mbi 
treguesit monetarë, ka qenë në nivelin 2.0 për 
qind të PBB-së gjatë vitit 2004. Ky parametër 
tregon një përmirësim në krahasim me vlerën 
2.9 për qind të PBB-së, të shënuar në vitin 
2003. Kërkesa për hua e qeverisë erdhi në 
rritje gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit, por pa 
krijuar presione inflacioniste.

• Politika monetare dhe treguesit 
 monetarë

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë 
monetare zbutëse gjatë vitit 2004, duke ruajtur 
të njëjtin kah me politikën e ndjekur gjatë 
vitit 2003. Në vijim të uljeve të kryera një vit 
më parë, Banka e Shqipërisë ka ulur 5 herë 
normën bazë të interesit gjatë vitit 2004, për 
një efekt total prej 1.25 pikësh përqindjeje. 
Norma bazë e interesit ka arritur minimume 
të reja historike me çdo ulje të kryer gjatë vitit 
2004, duke qëndruar në fund të vitit në nivelin 
5.25 për qind.

Politika monetare zbutëse ka qenë në 
përputhje me zhvillimet e faktuara në inflacion 
gjatë vitit 2004 dhe me pritshmëritë pozitive 
për këtë tregues në të ardhmen. Ecuria e 
inflacionit gjatë dy viteve të fundit është 
favorizuar nga mungesa e faktorëve shock, nga 

19 Gjatë vitit 2004 u realizuan ndaj planit, 93.2 për qind e 
të ardhurave dhe 90.2 për qind e shpenzimeve.
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zhvillimet pozitive të kapaciteteve prodhuese dhe nga konsolidimi i treguesve 
makroekonomikë dhe makrofinanciarë. Për më tepër, këto zhvillime duket se 
janë perceptuar edhe nga publiku, i cili është duke i ankoruar gjithnjë e më 
tepër pritjet e tij inflacioniste në objektivin e shpallur të Bankës së Shqipërisë 
për inflacionin. Kjo tablo zhvillimesh është reflektuar në rritjen e interesimit 
të publikut për depozitimin e kursimeve të tyre në lekë, duke gjeneruar edhe 
presione mbiçmuese mbi kursin e këmbimit të lekut.

Lehtësimi i kushteve monetare në ekonomi ka synuar të nxisë aktivitetin 
ekonomik dhe t’i krijojë më shumë hapësirë kreditimit të ekonomisë, pa cënuar 
perspektivën afatgjatë të respektimit të objektivit të inflacionit. Kjo politikë 
monetare ka rezultuar e drejtë. Banka e Shqipërisë ka qenë e suksesshme në 
përmbushjen e objektivit të saj për inflacionin, duke zbutur në të njëjtën kohë 
presionet mbiçmuese mbi lekun dhe duke ruajtur strukturën kohore të ofertës 
monetare. 

Megjithë politikën monetare zbutëse, Banka e Shqipërisë ka mbajtur nën 
kontroll ritmin e rritjes së agregatëve monetarë. Oferta monetare dhe agregati 
më i ngushtë i parasë (M1) kanë patur ritme më të shpejta rritjeje gjatë vitit 
2004, në krahasim me vitin 2003. Gjithsesi, 
kjo rritje i është përgjigjur një kërkese të rritur të 
ekonomisë për mjete monetare, e shfaqur kjo 
edhe në rritjen e kreditimit të ekonomisë gjatë 
vitit. Gjithashtu, niveli i kontrolluar i inflacionit 
ka bërë të mundur ruajtjen e një norme reale 
interesi në terma pozitivë, megjithë reduktimin 
e vazhdueshëm të normave nominale të 
interesit. Norma reale pozitive e interesit ka 
ruajtur interesin e qytetarëve për depozitimin 
e kursimeve të tyre në sistemin bankar, duke 
sjellë reduktime të mëtejshme të nivelit relativ të 
parasë jashtë bankave që qarkullon në ekonomi. 
Për rrjedhojë, ajo nuk është shoqëruar me rritje 
të presioneve inflacioniste.

Një zhvillim i spikatur i treguesve monetarë 
gjatë vitit 2004 ishte edhe mbiçmimi i kursit të 
këmbimit të lekut. Këto presione janë favorizuar gjatë dy viteve të fundit edhe 
nga diferenca e normave të interesit, diferencë e cila, nga ana e saj ka favorizuar 
aktivet financiare në lekë. Si rezultat edhe i rritjes së ofertës së valutës gjatë 
vitit 2004, leku është mbiçmuar ndaj dollarit amerikan dhe euros, respektivisht 
me 15.7 dhe 7.2 për qind. Përveç inflacionit të vendeve partnere, inflacioni i 
importuar përfshin edhe efektin e kursit të këmbimit, i cili “përkthen” çmimet e 
huaja në çmimet e vendit. Në këtë këndvështrim, leku i fortë ka reduktuar më tej 
kostot e importit duke lehtësuar presionet mbi çmimet e konsumit në vend.

Kontrolli i faktorëve të kërkesës, ka qenë një faktor thelbësor në ecurinë 
e ulët të inflacionit gjatë vitit 2004. Megjithatë, ky vit ka shënuar zhvillime 
pozitive edhe në anën e ofertës agregate dhe të kostove të prodhimit.
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• Ecuria e prodhimit të brendshëm bujqësor.

Presionet inflacioniste të shkaktuara nga rritja e disa çmimeve të administruara 
gjatë tremujorit të parë të vitit, u balancuan nga rënia e çmimeve të mallrave 
ushqimorë. Prodhimi bujqësor ka shënuar rritje të kënaqshme gjatë vitit 2004. 
Kushtet e mira klimaterike dhe rritja e investimeve, kryesisht për ndërtimin e 
serave, kanë ndihmuar rritjen e prodhimit bujqësor në bazë vjetore. Sipas 
të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, prodhimi vendas u rrit me 3.8 për 
qind gjatë këtij viti, krahasuar me një rritje prej 2.9 për qind të regjistruar në 
vitin 2003. Sipërfaqja e serave është rritur me 20 për qind në krahasim me 
një vit më parë. Si rezultat, prodhimi i serave rezulton të jetë rritur me 12.4 
për qind ndaj vitit të kaluar. Gjithashtu, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit të 
mallrave ushqimorë ka regjistruar rënie gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 
2004 dhe një rënie të theksuar vjetore (23 për qind) gjatë tremujorit të tretë. 
Pakësimi i kostove të prodhimit të produkteve ushqimore ka ushtruar presione 
në rënie mbi çmimet e produkteve ushqimore, sidomos gjatë tremujorit të 
tretë. Industria ushqimore ka realizuar shitje 22 për qind më të larta, gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004, në krahasim me të njëjtën periudhë të 
vitit të kaluar. Ndërkohë që rënia sezonale e çmimeve të ushqimeve është 
regjistruar edhe në vitet e mëparshme, efekti sezonal gjatë vitit 2004 ka qenë 
më i gjatë dhe është shtrirë përtej muajit gusht.

• Inflacioni i importuar.

Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut, i shoqëruar nga vlerat e qëndrueshme 
të inflacionit në partnerët më të mëdhenj tregtarë të Shqipërisë, ka ndikuar 
në uljen e vlerës së inflacionit të importuar gjatë vitit 2004. Shqipëria 
është një ekonomi relativisht e hapur. Importet e mallrave zënë një pjesë 
të konsiderueshme të tregtisë së jashtme të vendit si edhe të mallrave të 
konsumit (80 për qind të vëllimit të tregtisë së jashtme për nëntëmujorin janar-
shtator 2004), duke përfaqësuar një kanal të rëndësishëm të transmetimit të 
presioneve inflacioniste nga jashtë. Vlerat e inflacionit të dy vendeve kryesore 
partnere, Italisë dhe Greqisë, kanë qenë të ulëta, të krahasueshme me normat 
e inflacionit në Shqipëri. Për rrjedhojë, aktiviteti tregtar i Shqipërisë nuk është 
shoqëruar me import të presioneve inflacioniste. 

• Ecuria e kostove të prodhimit.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit shënoi norma të larta rritjeje vjetore gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2004. Megjithatë, çmimet e mallrave të konsumit 
sipas sektorëve nuk kanë reflektuar rritjen e kostove të prodhimit. Ky efekt, 
shpjegohet me rritjen e konkurrencës në ekonominë shqiptare, gjë që ka sjellë 

Tabelë II.13. Inflacioni vjetor 
i vendeve kryesore partnere 

(në përqindje).
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një përcjellje më të ulët të rritjes së çmimeve të 
prodhimit në çmimet e konsumit.

• Çmimi i naftës

Rritja e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar 
ishte një nga zhvillimet më të rëndësishme të 
vitit 2004. Megjithatë, rritja e çmimit të naftës 
në tregun vendas ishte mjaft më e ulët sesa ajo 
në tregun ndërkombëtar. (Kjo sjellje paraqet një 
ndryshim të dukshëm nga periudha mars-prill 
2003, kur lufta në Irak shkaktoi një rritje të fortë 
çmimesh të naftës në tregun ndërkombëtar dhe 
në vend.) Mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut 
kundrejt dollarit amerikan, gjatë vitit 2004, ka 
qenë faktori kryesor që ka zbutur efektin e rritjes 
së çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar.

Faktorë të tjerë të ofertës si rritja e moderuar e pagës në sektorin publik dhe 
ulja në normën e papunësisë20 nuk kanë krijuar presione inflacioniste.

Presionet e dobëta inflacioniste nga ana e politikës fiskale, administrimi i 
mirë i ofertës monetare, si dhe mbiçmimi i lekut kanë krijuar kushte për një rritje 
të moderuar të çmimeve të konsumit gjatë vitit 2004. Në përgjithësi, Banka e 
Shqipërisë gjykon se kjo situatë e favorshme do të vazhdojë të manifestohet 
edhe gjatë vitit në vazhdim. Duke gjykuar mbi informacionin në dispozicion 
dhe në mungesë të fenomeneve shock, rritja e çmimeve të konsumit për vitin 
2005 parashikohet të jetë brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë.

20 Të dhënat marrë nga INSTAT për tremujorin e tretë të vitit 2004.

Boks II.1. Inflacioni sipas sektorëve. 

Diskutimi mbi inflacionin relativisht të ulët në Shqipëri gjatë dy-tre viteve të fundit 
do të pasurohej me argumente më të qenësishme teorike nëse do të merrnim në 
shqyrtim ndryshimin në inflacion ndërmjet sektorëve të mallrave të tregtueshëm dhe 
të patregtueshëm. Pesha e sektorit të mallrave të patregtueshëm, rreth 43 për qind 
e shportës, është rritur ndjeshëm në krahasim me shportën e vitit 1993, kur këto të 
fundit përbënin më pak se 15 për qind të saj. Sjellja e konsumatorit shqiptar në tërësi 
ka evoluar në drejtim të preferencës për shërbime. Çmimet e administruara, kanë 
pësuar ndryshime të vazhdueshme gjatë periudhës janar 2002 – dhjetor 2004 por, 
transmetimi i këtyre ndryshimeve ka patur një intensitet më të lartë nga njëri sektor 
në tjetrin.

Këto konsiderata verifikohen edhe nga rezultatet e kërkimeve më të fundit mbi sjelljen 
e inflacionit në Shqipëri. Kështu, sjellja e normave të inflacionit gjatë periudhës janar 
2002 – dhjetor 2004, sipas sektorëve të tregtueshëm dhe të patregtueshëm, ka qenë 
e ndryshme nga ajo e viteve paraardhëse. 
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II.6 BILANCI I PAGESAVE.

Situata e favorshme ekonomike në vend është reflektuar edhe në fushën 
e transaksioneve me jashtë. Deficiti korent është zvogëluar në 5.3 për qind 
të PBB-së nga 7.1 për qind në vitin 2003. Përmirësimi i pozicionit të deficitit 
korent është ndikuar nga përmirësimi i ndjeshëm i bilancit tregtar. Deficiti 
tregtar (mallra dhe shërbime) vlerësohet të ketë arritur në 21 për qind të PBB-
së, duke u zvogëluar me 4 pikë përqindjeje krahasuar me një vit më parë. 

Duket qartë se, gjatë periudhës referuese, norma e inflacionit në sektorin e 
patregtueshëm të shportës së konsumit, shpeshherë dhe madje për periudha disamujore 
ka qëndruar dukshëm mbi normën e inflacionit të përgjithshëm (shih grafikun 1). Kjo 

ka bërë që ndikimet e 
këtij sektori në nivelin 
e  përg j i thshëm të 
çmimeve të jenë më të 
forta se në periudhën 
para vitit 2001. Jo 
vetëm ndryshimet në 
çmimet e administruara 
të disa mallrave apo 
shërbimeve, por edhe 
forcimi i lidhjes indirekte 
ndërmjet çmimeve të 
sektorit të mallrave të 
patregtueshëm mbi atë 
të tregtueshmin në këtë 
periudhë kanë ndikuar 
në prirjen e normës 
vjetore të inflacionit të 
përgjithshëm (tabela 
1).

 
Veçoritë sektoriale të inflacioneve, nuk mund të lihen jashtë efekteve që përçojnë 
te këto të fundit, ndryshimet e produktiviteteve të punës sipas sektorëve. Rezultatet 
empirike të studimit të lidhjes shkak-pasojë ndërmjet kursit efektiv nominal të këmbimit 
dhe inflacioneve sektoriale, tregojnë se për periudhën 2002:0-2004:12, ka qenë 
ndryshimi më i theksuar i çmimeve në sektorin e mallrave të patregtueshëm ndaj atij të 
tregtueshmit, që ka ndikuar me një vonesë deri në katër muaj mbi kursin e këmbimit. 
Ky konstatim shërben si një argument i rëndësishëm për të shpjeguar faktin se forcimi i 
monedhës vendase, sidomos në dy vitet e fundit, është i ndikuar edhe nga rregullimet 
strukturore të ekonomisë shqiptare. Një rritje e qëndrueshme e produktivitetit të 
punës në sektorin e mallrave të tregtueshëm për një periudhë të konsiderueshme, 
siç tregohet nga të dhënat sektoriale të pagave (ASN, INSTAT 2003), ka çuar në një 
rritje të diferencës ndërmjet produktiviteteve midis dy sektorëve, duke u përçuar në 
inflacionin total nëpërmjet inflacionit të sektorit të mallrave të patregtueshëm. 

Tabelë 1 boks 1. Matrica 
e koeficientëve linearë të 

korrelacionit.
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Hyrjet neto të kapitalit regjistruan një nivel rekord 
prej 530 milionë dollarësh, duke mundësuar 
plotësisht financimin e deficitit korent. Këto 
hyrje gjithashtu, kanë mundësuar një rritje të 
konsiderueshme të rezervës valutore, e cila arriti 
nivelin 1,374 miliardë dollarë në fund të vitit 
2004. Rezerva valutore e Shqipërisë mjafton 
për të mbuluar rreth 5.2 muaj importe mallrash 
dhe shërbimesh. Stoku i borxhit të jashtëm21 
të Shqipërisë, në fund të vitit, u rrit në 1.674 
miliardë dollarë duke qenë i barazvlefshëm me 
22 për qind të PBB-së nga 25 për qind në vitin 
2003. 

Në vlerësimin e rezultateve të kësaj analize, 
duhet marrë në konsideratë fakti që një pjesë e 
rëndësishme e rritjes në vëllimin e transaksioneve, 
reflekton normën vjetore të zhvlerësimit të kursit 
të këmbimit të monedhës raportuese - dollarit amerikan - kundrejt euros (7.7 
për qind) dhe kundrejt monedhës vendase lekut (15.7 për qind), regjistruar 
në vitin 2004. Si rezultat i luhatjeve të kursit të këmbimit si dhe i faktit që një 
numër i madh i transaksioneve midis rezidentëve dhe jorezidentëve kryhet në 
euro22 dhe jo në monedhën e raportimit të bilancit të pagesave, analiza e 
zhvillimeve aktuale duhet të mbajë parasysh edhe këtë efekt.

II.6.1 LLOGARIA KORENTE

Viti 2004 është karakterizuar nga një aktivitet intensiv në sektorin e 
jashtëm të vendit, i shprehur në rritje të konsiderueshme të të ardhurave dhe 
të shpenzimeve korente. Vëllimi i transaksioneve korente është rritur me 24 
për qind krahasuar me vitin 2003 duke shënuar një nivel prej 6.2 miliardë 
dollarësh. Mëse 96 për qind e shpenzimeve korente kanë shkuar për blerje 
mallrash dhe shërbimesh prej jorezidentëve. Rreth 40 për qind e të ardhurave 
korente kanë ardhur në formën e transfertave korente, ndërkohë që shërbimet 
dhe eksportet e mallrave kanë siguruar përkatësisht 33 për qind dhe 21 për 
qind të të ardhurave. Deficiti korent gjatë këtij viti paraqitet lehtësisht në rënie 
krahasuar me një vit më parë, duke shënuar 404 milionë dollarë dhe duke 
qenë i barazvlefshëm me 5.3 për qind të PBB-së. Rritja e deficitit të tregtisë 
në mallra dhe në shërbime u balancua pjesërisht nga rritja e të ardhurave 
neto në llogaritë e transfertave dhe të të ardhurave. Eksporti i mallrave shfaqi 
një ecuri të kënaqshme, megjithë mbiçmimin e kursit të këmbimit të lekut. 
Megjithëse norma e rritjes vjetore të eksporteve ishte më e lartë se ajo e 
importeve, pesha tepër e madhe e importeve bëri që deficiti tregtar të rritej 
me rreth 255 milionë dollarë ose me 19 për qind.

21 Përfshin borxhin publik dhe privat.
22 Sipas vlerësimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, rreth 57 për qind e transaksioneve 
për importe mallrash kryhen në monedhën evropiane euro, 39 për qind në dollarë amerikanë 
dhe rreth 4 për qind në monedha të tjera.
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Llogaria e shërbimeve gjatë vitit 2004 ka regjistruar rritje si në kahun e të 

ardhurave, ashtu edhe në atë të shpenzimeve. Në krahasim me vitin 2003, të 
ardhurat janë rritur më tepër sesa shpenzimet. Rezultati neto i transaksioneve 
në shërbime ka çuar në zvogëlim të deficitit të kësaj llogarie me rreth 59 
milionë dollarë. Bilanci pozitiv i hyrjeve korente në formën e transfertave 
dhe të ardhurave korente, vlerësohet të jetë rreth 200 milionë dollarë më 
i lartë krahasuar me vitin e kaluar. Kjo rritje ka ardhur si pasojë e rritjes së 
të ardhurave korente në formën e prurjeve nga emigrantët, ndërkohë që, 
rënia e konsiderueshme në të ardhurat nga interesat mbi investimet e njësive 
rezidente jashtë, ka bërë që bilanci pozitiv i llogarisë së të ardhurave të jetë 
2.2 milionë dollarë më i ulët se ai në vitin 2003. 

• Tregtia e mallrave

Transaksionet tregtare gjatë këtij viti kanë përfaqësuar mëse 45 për qind të 
shkëmbimeve korente midis Shqipërisë dhe botës. Vëllimi i përgjithshëm tregtar 
ishte 2.8 miliardë dollarë, duke shënuar një rritje vjetore prej 25 për qind krahasuar 
me vitin e kaluar. I shprehur në terma të euros, ritmi i rritjes së eksporteve ka qenë 
pothuaj dy herë më i madh se ritmi i rritjes së importeve. Të ardhurat nga eksporti 
i mallrave regjistruan 603 milionë usd, duke qenë 35 për qind më të larta se ato 
të vitit të kaluar. Të shprehura në euro, eksportet kanë shënuar një rritje vjetore 
prej 23 për qind. Shenjat e përmirësimit të ekonomisë evropiane, partnerit kryesor 
tregtar të Shqipërisë, si dhe ndryshimet strukturore brenda vendit duket se po 
japin efekt. Megjithë përkeqësimin në termat e konkurrueshmërisë23 eksporti i 
mallrave është karakterizuar nga një rritje premtuese përgjatë dy viteve të fundit. 
Kontributi i eksporteve në PBB këtë vit vlerësohet në 7.9 për qind. 

Tabelë II.14. Zërat e 
llogarisë korente (në milionë 

usd). 

23 I llogaritur si ndryshim i mesatareve vjetore, kursi real i këmbimit u vlerësua me 7.3 për qind 
gjatë vitit 2004, duke shënuar një kthim të kahut zhvlerësues gjatë vitit 2003. 
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Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet 
për vitin 2004 ishte 27.5 për qind, duke shënuar 
një rritje të lehtë ndaj nivelit prej 25 për qind të 
vitit të kaluar. Megjithatë, ekonomia shqiptare 
vazhdon të jetë e orientuar drejt importeve, të 
cilat gjatë vitit 2004, përfaqësuan 78 për qind 
të vëllimit të tregtisë së jashtme. Shpenzimet për 
importe mallrash vlerësohen rreth 2.2 miliardë 
usd. Rritja nominale vjetore prej 411 milionë 
dollarësh ose 23 për qind (12 për qind në euro), 
tregon se edhe ky vit ka pasuar trendin e theksuar 
në rritje që ka karakterizuar importet gjatë viteve 
2000. Deficiti tregtar për vitin 2004 arriti në 
rreth 1.6 miliardë dollarë, duke qenë rreth 19 
për qind më i lartë sesa ai i vitit paraardhës. 
Pozicioni i deficitit tregtar ndaj PBB-së vlerësohet 
të jetë përmirësuar në 21 për qind nga 23.4 për 
qind në vitin paraardhës. Importet për vitin në 
fjalë kanë shënuar nivelin 28.9 për qind të PBB-së. Reduktimi i nevojave të 
brendshme për energji elektrike, nxitur nga kushtet e favorshme atmosferike 
si dhe përmirësimi i rrjetit shpërndarës e mirëadministrimi i energjisë elektrike, 
shoqëruar me një politikë të kujdesshme fiskale, kanë dhënë ndikimin e tyre 
në përmirësimin e pozicionit neto të tregtisë ndaj PBB-së.

Pavarësisht nga zhvillimet pozitive që kanë karakterizuar eksportin e mallrave 
gjatë këtij viti, struktura e tij vazhdon të vuajë shkallën e ulët të diversifikimit. 
Nuk ka akoma evidenca të strategjive të marketingut të bizneseve shqiptare drejt 
tregjeve të huaja. Kjo ka bërë që eksporti, në masën më të madhe të përfaqësohet 
nga eksporte të tekstileve dhe të veshjeve të këmbëve25, të produkteve minerale 
dhe të atyre bujqësore kryesisht bimë mjekësore. Kështu, edhe këtë vit ecuria e 
eksportit të mallrave u përcaktua konsiderueshëm nga ndryshimet në industrinë 
e përpunimit në vend. Eksportet e kësaj kategorie realizuan rreth 75 për qind 
të të ardhurave vjetore në eksporte mallrash. Megjithatë, premtuese është rritja 
e eksporteve nga prodhimi vendas me tregje kryesisht në vendet e rajonit, të 
nxitura nga marrëveshjet e tregtisë së lirë në rajon. Me një rritje vjetore prej 
rreth 48 milionë dollarësh, këto të fundit kanë rritur në 25 për qind nivelin e 
përfaqësimit në totalin e eksportit, nga 23 për qind që ishin në vitin e kaluar. 

Tabelë II.15. Shpërndarja 
e eksport/importit sipas 
grupmallrave24 (në milionë 
usd).

24 Sipas klasifikimit SITC.
25 Mallra të përpunuar për eksport nga bizneset e huaja që zhvillojnë aktivitet në vend.
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Kërkesa për importe mbetet e lartë. Pozitiv është fakti që, në masë të 

konsiderueshme, rritja vjetore në importe është shkaktuar nga rritja e 
importeve në makineri e pajisje dhe në mjete transporti. Importet në këto 
kategori, këtë vit, e kanë rritur nivelin e tyre të përfaqësimit në 24 për qind të 
shpenzimeve totale për importe nga 21 për qind në vitin paraardhës. Kërkesa 
e lartë e sektorit privat për mallra kapitale, është një tregues pozitiv për nivelin 
e investimeve, për rinovimin e bazës teknologjike si dhe për produktivitetin e 
tij. Sektorët më të përparuar, përsa i përket rinovimit të bazës teknologjike,  
janë ata të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit si dhe industria e 
ndërtimit. Importet e lëndës së parë për industrinë e përpunimit aktiv në vend, 
të përqëndruara kryesisht në sektorët e tekstileve, veshjeve të këmbës dhe 
të metaleve, u rritën me rreth 13 për qind. Shpenzimet për importe të kësaj 
kategorie përfaqësojnë rreth 17 për qind të shpenzimeve totale në importe 
realizuar gjatë vitit 2004. Ecuria e këtyre importeve reflekton zhvillimet e 
vërejtura në sektorin e rieksporteve.

Pavarësisht nga zhvlerësimi i ndjeshëm i dollarit amerikan, rritja e çmimeve 
të naftës në tregjet ndërkombëtare ka mbajtur të larta shpenzimet për importet 
e karburanteve. Kërkesa e brendshme për këto të fundit mbetet e lartë, edhe 
pse ajo ka shënuar një rënie të lehtë ndaj një viti më parë. Sasia e importuar 
gjatë vitit 2004 vlerësohet vetëm 2.4 për qind më e ulët krahasuar me vitin 
2003 ndërkohë që, si pasojë e rritjes së çmimit të saj, shpenzimet vjetore 
për importin e karburanteve janë rritur me rreth 15 për qind. Ecuria pozitive 
e prodhimit të energjisë elektrike në vend gjatë vitit 2004, solli një rënie të 
importeve në energji elektrike në krahasim me vitin paraardhës.

Duke tërhequr 90 për qind të totalit të eksporteve, Bashkimi Evropian, 
mbetet destinacioni kryesor i produkteve shqiptare. Shitjet në tregjet evropiane 
kanë regjistruar një rritje vjetore prej 215 milionë dollarësh ose prej 30 për 
qind ndaj vitit të kaluar. Megjithatë, ky treg ka humbur terren në favor të 
zgjerimit të tregut në vendet e rajonit. 

Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së tregtisë së lirë me Moldavinë, në 
nëntor 2004, Shqipëria ka plotësuar kuadrin dypalësh të Marrëveshjeve të 
Tregtisë së Lirë në rajon. Eksportet me vendet e rajonit të Evropës Juglindore 
(EJL) të përfshira në procesin e krijimit të zonës së lirë tregtare (SEE-7), 
janë rritur me 2.3 herë kundrejt një viti më parë, duke e zgjeruar tregun 
e eksporteve shqiptare në këtë zonë nga 4.3 në 8.3 për qind të totalit të 
eksporteve. Kosova dhe Maqedonia përfaqësojnë tregun më të madh për 

Tabelë II.16. Shpërndarja e 
eksporteve sipas partnerëve 

tregtarë në vite dhe 
ndryshimi vjetor për vitin 

2004.
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eksporte të produkteve shqiptare. Gjithashtu, tregtia me Turqinë shihet se ka 
marrë interes për produktet shqiptare. Totali i shitjeve me këtë vend u rrit nga 
3.7 milionë usd në 11.3 milionë dollarë në vitin 2004. 

Përsa i përket importeve, gjeografia tregtare paraqet një larmi më të 
madhe tregjesh. Bashkimi Evropian plotëson rreth 65 për qind të nevojave 
të brendshme për importe. Importi total nga ky grupim (1.5 miliardë dollarë) 
u rrit me rreth 17 për qind krahasuar me një vit më parë. Italia dhe Greqia 
mbeten partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë. Importet nga të dyja shtetet 
së bashku përfaqësojnë 79 për qind të shpenzimeve të ekonomisë shqiptare 
në tregjet e Bashkimit Evropian. Importet me vendet e rajonit të Evropës 
Juglindore (EJL), të përfshira në procesin e krijimit të zonës të lirë tregtare 
(SEE-7), kanë shfaqur një rritje të moderuar. Importet në këtë grupim janë rritur 
me rreth 7 për qind, ndërkohë që raporti i këtyre importeve ndaj importeve të 
përgjithshme ka rënë në nivelin 5.4 për qind nga 6.1 për qind që u regjistrua 
në vitin 2003.

*Në maj të vitit 2004 Bashkimit Evropian iu shtuan edhe 10 vende të reja anëtare (Estonia, 
Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Qipro, Republika Çeke, Republika Sllovake dhe 
Sllovenia) duke zgjeruar grupin në 25 vende anëtare. Për konsistencë analize në grupimin e 
Bashkimit Evropian nuk janë përfshirë shtetet e reja anëtare. 

• Shërbimet

Eksporti neto i shërbimeve për vitin 2004 u vlerësua në - 24 milionë dollarë, 
duke qenë mjaft më i ulët se ai prej -82.7 milionë dollarësh, i regjistruar në 
fund të vitit 2003. Të ardhurat nga eksporti i shërbimeve, gjatë këtij viti u rritën 
me 31 për qind, ndërsa shpenzimet me 20 për qind në krahasim me vitin 
2003. Lëvizjet në llogarinë e shërbimeve janë influencuar ndjeshëm nga zëri 
“turizëm” (udhëtime) bilanci pozitiv i të cilit vlerësohet rreth 3 herë më i lartë 
krahasuar me vitin paraardhës. Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë, 
eksporti në turizëm ka gjeneruar 670 milionë dollarë flukse të ardhurash ose 
rreth 11 për qind më shumë sesa eksporti i mallrave. Përveç ndikimit të luhatjeve 
në kursin e këmbimit euro/dollar, duke patur parasysh faktin që pagesat për 

Tabelë II.17. Shpërndarja e 
importeve sipas partnerëve 
tregtarë në vite dhe 
ndryshimi vjetor për vitin 
2004.
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shërbimet e turizmit janë kryesisht në euro26, rritja vjetore e të ardhurave nga 
turizmi është influencuar gjithashtu, nga rritja e numrit të shtetasve të huaj dhe 
i emigrantëve që kanë vizituar vendin, si edhe nga rritja e lehtë e shpenzimeve 
të tyre ditore. Gjatë vitit 2004, numri i shtetasve të huaj që kanë vizituar 
Shqipërinë është rritur me 16 për qind, në krahasim me vitin 2003. Veçanërisht 
në rritje vlerësohet fluksi i turistëve nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. 
Rezidentët e Shqipërisë kanë shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë shtetit rreth 
560 milionë dollarë ose sa 58 për qind e totalit të dërgesave nga emigrantët. 
Vihet re një rritje e shpenzimeve ditore të shqiptarëve jashtë, veçanërisht për 
qëllime biznesi, e cila ka ndikuar në rritjen e shpenzimeve totale për shërbimet 
e udhëtimit. Shërbimet e transportit dhe ato të sigurimit përgjithësisht, ndjekin 
zhvillimet në aktivitetin tregtar të mallrave. Rritja e vëllimit të importit ka 
shkaktuar rritjen e importit të shërbimeve të këtyre kategorive. Njëkohësisht, 
pjesëmarrja gjithnjë e më e madhe e shoqërive rezidente të transpedicionit, 
që ofrojnë shërbime në tregtinë e jashme, ka rritur ndjeshëm të ardhurat e 
kësaj kategorie. Megjithatë, në fund të vitit, deficitet në shërbime transporti 
dhe sigurimi vlerësohen në rritje ndaj vitit të kaluar. Gjatë vitit 2004, tregut 
shqiptar të sigurimeve i janë shtuar edhe pesë kompani të reja sigurimi, fakt 
ky që tregon rritjen e kërkesës për këtë shërbim. 

Kategoria “shërbime të tjera” ka regjistruar një deficit prej 11 milionë 
dollarësh, duke mbetur rreth të njëjtit nivel të deficitit të një viti më parë. 
Deficiti i sivjetshëm është shkaktuar kryesisht si pasojë e rritjes së deficitit të 
shpenzimeve qeveritare si dhe e rritjes së deficitit në kategoritë “shërbime 
kulturore” dhe “shërbime biznesi”. Ndërkohë, një rritje e ndjeshme është 
regjistruar në të ardhurat nga shërbimet e telekomunikacionit, kategori e cila 
u mbyll me një bilanc pozitiv prej 54 milionë usd nga 27 të regjistruara gjatë 
vitit të kaluar. Kjo rritje në të ardhurat e kësaj kategorie, e cila parashikohet të 
vazhdojë me ritme të larta edhe në të ardhmen, ka ardhur si pasojë e zgjerimit 
të gamës së produkteve që kanë ofruar subjektet e telekomunikacionit. 

Megjithë rritjen në vëllimin e transaksioneve të mallrave dhe të shërbimeve, 
gjatë vitit 2004, treguesi i hapjes ekonomike të Shqipërisë27 vlerësohet në 
rënie. Këtë vit hapja ekonomike e Shqipërisë ka shënuar nivelin 62 për qind 
nga rreth 66 për qind që ishte në vitin 2003. Megjithëse Shqipëria, falë rritjes 
ekonomike prej 6 për qind për të dytin vit radhazi, vlerësohet si një ndër 
ekonomitë me zhvillim më të shpejtë në rajonit, shkalla e hapjes ekonomike 
lë ende shumë për të dëshiruar në raport me vendet e rajonit.

• Të ardhurat dhe transfertat korente

Bilanci pozitiv i të ardhurave në fund të vitit, vlerësohet rreth 168 milionë. 
Zvogëlimi prej 2.2 milionë dollarësh, në krahasim me vitin e kaluar, i 
fluksit neto të të ardhurave është shkaktuar kryesisht si pasojë e rënies së 

26 Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë në totalin e hyrjeve rreth 80 për qind janë të ardhura 
në euro (duke përfshirë këtu shtetas të ardhur nga vendet e Bashkimit Evropian si dhe nga Kosova 
dhe Mali i Zi).
27 E llogaritur si raport i vëllimit tregtar në mallra dhe shërbime ndaj PBB-së.
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të ardhurave në formën e interesit nga investimet. Ndërkohë, fluksi neto i 
të ardhurave nga puna u rrit me rreth 14 milionë dollarë. Të ardhurat nga 
puna, të cilat vlerësohen si një pjesë e prurjeve të emigrantëve, nën supozimin 
që një pjesë e numrit të përgjithshëm të emigrantëve futet në kategorinë e 
punonjësve sezonalë apo kufitarë, përfaqësojnë 72 për qind të bilancit pozitiv 
të të ardhurave. Për shkak edhe të rritjes së kërkesës për fuqi punëtore në 
Greqi gjatë organizimit të Lojërave Olimpike të vitit 2004, të ardhurat në këtë 
kategori shënuan rritje dhe kapën shifrën 125 milionë dollarë. Transfertat 
korente, ashtu si edhe gjatë viteve të kaluara, kanë marrë formë prej prurjeve 
nga emigrantët. Këto të fundit, gjatë vitit 2004, janë vlerësuar në nivelin 972 
milionë dollarë duke qenë 25 për qind më të larta se ato të vitit të kaluar. 
Nisur nga fakti që në masën më të madhe këto transferta janë në euro, rritja 
vjetore pjesërisht i atribuohet influencës së fortë të zhvlerësimit të monedhës 
raportuese – usd – ndaj monedhës së origjinës së prurjeve – euro - gjatë vitit 
2004 krahasuar me vitin paraardhës. Prurjet e emigrantëve përfaqësojnë një 
burim të rëndësishëm mbështetës për ekonominë shqiptare, duke siguruar 
një fluks të vazhdueshëm financimi për deficitin korent. Totali i dërgesave 
nga emigrantët, për vitin 2004 ishte rreth 13 për qind e PBB-së. Kontributi i 
transfertave në zbutjen e deficitit tregtar llogaritet në rreth 61 për qind. Prurjet 
nga emigrantët janë shoqëruar edhe nga transferta shtetërore, kryesisht në 
formë të asistencës teknike (46 milionë usd), të cilat vlerësohen në rënie (9 
për qind). 

II.6.2 LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE

Lëvizjet e kapitalit, gjatë vitit 2004, regjistruan një fluks neto prej rreth 530 
milionë dollarësh, duke mbuluar plotësisht nevojat për financim të deficitit 
korent, si dhe duke kontribuar në rritjen e rezervave valutore. Transfertat 
kapitale kanë shënuar 132 milionë dollarë ose 25 milionë më pak krahasuar 
me fundin e vitit 2003, ndërkohë që llogaria financiare u mbyll me një bilanc 
pozitiv prej rreth 400 milionë dollarësh. 

Ky import kapitalesh, i realizuar në masën më 
të madhe prej thithjes së investimeve të huaja 
direkte dhe prej lëvrimeve të kredive afatgjata 
e të zbutura nga jashtë, ka shkaktuar rritje të 
detyrimeve financiare të Shqipërisë ndaj pjesës 
tjetër të botës, me rreth 558 milionë usd. Kjo 
vlerë është rreth 70 për qind më e lartë se sa 
bilanci i vitit të kaluar. Fluksi i investimeve të 
huaja direkte arriti në 340 milionë dollarë. Këto 
flukse kapitali janë shndërruar në një faktor 
dominues në rritjen e detyrimeve financiare 
dhe në zhvillimet e transaksioneve kapitale e 
financiare të vendit. Këtë vit ato kanë ardhur 
kryesisht nëpërmjet privatizimit të sistemit 
bankar. Investimet e huaja direkte vlerësohen 
si një burim i rëndësishëm për mbulimin e 



Raporti Vjetor

62 Banka e Shqipërisë

2004
deficitit korent dhe të atij fiskal (në rastin e IHD-ve që rrjedhin nga privatizimi). 
Gjithashtu, krahasuar me mundësitë e tjera të financimit, Investimet e huaja 
direkte mundësojnë transferimin e teknologjisë dhe të përhapjes së njohurive, 
ndikojnë në hapjen e vendeve të reja të punës, ndihmojnë kompanitë e 
brendshme të zgjerohen në tregjet e huaja etj.. Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, 
ka qenë privatizimi i sektorëve strategjikë ai që ka përcaktuar madhësinë 
dhe karakterin e investimeve të huaja në vend. Megjithëse Shqipëria paraqet 
relativisht më pak kufizime ndaj veprimtarisë së investitorëve të huaj në 
krahasim me shtetet e tjera të Evropës Juglindore, ajo duket të ketë tërhequr 
më pak investime direkte në krahasim me vendet e rajonit.

Lëvrimet e kredive afatgjata dhe të atyre të buta nga jashtë, kanë qenë një 
faktor tjetër i rëndësishëm që kanë ndikuar në rritjen e detyrimeve financiare të 
Shqipërisë. Si pasojë e huamarrjes së re gjatë vitit 2004, detyrimet financiare të 
Shqipërisë janë rritur me 230 milionë dollarë. Këtu përfshihet edhe përdorimi 
i huave dhe i kredive në Fondin Monetar Ndërkombëtar, prej 12 milionë usd. 
Rreth një e treta e kredisë totale është përdorur nga sektori privat. Shërbimet 
e borxhit të jashtëm në formën e pagesave të principalit, gjatë periudhës 
ishin 48 milionë dollarë. Detyrimet financiare në formën e depozitave të 
jorezidentëve në sistemin tonë bankar janë rritur me rreth 3.4 milionë dollarë. 
Detyrimet në formën e kredisë tregtare u rritën me 23 milionë dollarë. Kjo 
rritje është reflektuar edhe në rritjen e importeve për këtë periudhë. 

Pretendimet financiare të Shqipërisë ndaj 
pjesës tjetër të botës janë rritur në rreth 160 
milionë dollarë ose rreth 27 për qind më shumë 
se në një vit më parë. Peshën më të madhe në 
këtë rritje e mban rritja e mjeteve valutore në 
formën e depozitave të njësive rezidente jashtë. 
Ky fluks i madh depozitash nga brenda-jashtë 
ka ardhur kryesisht nga konvertimi i kapitalit të 
bankës “Raiffeisen” si dhe nga një ristrukturim i 
investimit, i cili kaloi nga investime portofoli në 
depozita. Mjetet valutore të zotëruara nga sistemi 
bankar në formën e depozitave jashtë janë rritur 
me rreth 90 milionë dollarë. Rreth 60 për qind 
e këtyre mjeteve është në dollarë amerikanë, 
ndërkohë që pjesa tjetër është në euro. Përsa i 
përket mjeteve valutore cash, tremujori i fundit 
i vitit regjistroi një rritje të konsiderueshme të 
tyre. Në mjetet valutore cash, pjesa dërrmuese 

ose rreth 70 për qind, përfaqësohet nga mjete në monedhën euro. Mjetet 
valutore cash në dollarë amerikanë zënë 26 për qind, ato në stërlina angleze 
3 për qind dhe mjetet në franga zviceriane 1 për qind.

Stoku i mjeteve financiare në formën e investimeve të portofolit kapi shumën 
146 milionë dollarë, duke shënuar një rritje vjetore prej 3.6 milionë dollarësh. 
Në përbërjen strukturore sipas monedhave, gjatë këtij viti, investimet në euro 
zënë rreth 70 për qind të investimeve të përgjithshme. Ndërkohë, zhvlerësimi 
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i vazhdueshëm i monedhës amerikane gjatë këtyre dy viteve të fundit ka 
bërë që letrat me vlerë të borxhit në dollarë 
amerikanë të jenë më pak të preferuara. Stoku i 
investimeve të portofolit në këto letra, në fund të 
vitit 2004, ishte rreth 28 për qind e vlerës totale 
duke shënuar një rënie të ndjeshme nga niveli 
prej 84 për qind i arritur në fund të vitit 2003. 

II.6.3 REZERVAT VALUTORE

Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën 
e kapitaleve financiare u reflektuan në rritje të 
rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 
350 milionë dollarë. Rezerva valutore në fund të 
vitit 2004 shënoi nivelin 1.374 miliardë dollarë, 
duke qenë e mjaftueshme për të mbuluar rreth 
5.2 muaj importe mallrash dhe shërbimesh.

II.6.4 BORXHI I JASHTËM

Në fund të vitit 2004, borxhi i jashtëm28 i Shqipërisë u rrit me rreth 220 
milionë dollarë ose me 15 për qind krahasuar me fundin e vitit 2003, duke 
arritur në nivelin 1.674 miliardë dollarë. Aktualisht, borxhi i jashtëm vlerësohet 
të ketë arritur nivelin 22 për qind të PBB-së duke qenë rreth 3 pikë përqindjeje 
më i ulët se borxhi në vitin 2003. Sipas të dhënave statistikore, huamarrja 
qeveritare zë peshën kryesore në pozicionin e borxhit të jashtëm. Borxhi i 
jashtëm i Qeverisë Shqiptare, në fund të vitit 2004, është vlerësuar 1.299 
miliardë dollarë, duke përfaqësuar rreth 78 për qind të borxhit të jashtëm në 
total. Shqipëria vazhdon të riskedulojë detyrimet e prapambetura. Borxhi i 
riskeduluar vlerësohet në nivelin 84 milionë dollarë me një rritje vjetore prej 9 
milionë dollarësh. Borxhi i ri i Qeverisë Shqiptare është rritur me 155 milionë 
dollarë dhe kapi shifrën 1.214 miliardë dollarë. Viti 2004 regjistroi rritje të 
ndjeshme përsa i përket borxhit të sektorit privat. Me një rritje vjetore prej 43 
milionë dollarësh, borxhi i sektorit privat e ka rritur nivelin e përfaqësimit në 
totalin e borxhit me 3 pikë përqindje dhe ka kontribuar në masën 20 për qind 
në rritjen totale të borxhit të jashtëm kundrejt një viti më parë. Gjithashtu, 
me rritjen e huamarrjes nga jashtë është rritur niveli i përfaqësimit të sistemit 
bankar në totalin e borxhit të jashtëm të Shqipërisë. Kjo rritje ka financuar 
kryesisht konsumin e ekonomisë, e reflektuar edhe në rritje të importeve për 
konsum, si dhe ka financuar nevojat për kapital dhe/ose mallra kapitale të 
kompanive. Borxhi i Autoritetit Monetar vlerësohet rreth 120 milionë dollarë, 
nga të cilat 96 milionë dollarë kanë qenë përdorim i kredive të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar. Në sektorët e tjerë29 stoku i borxhit është 54 mln usd dhe 
është rritur 23 për qind në krahasim me vitin 2003. 

28 Në këtë statistikë nuk përfshihen detyrimet e lindura nga investimet e huaja direkte. 
29 Këtu përfshihen kompani si Albtelekomi apo Korporata Energjitike Shqiptare, për borxhin e të 
cilave bëhet garant Qeveria Shqiptare.
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Përsa i përket borxhit të qeverisë, që 

përfaqëson në masë të konsiderueshme borxhin 
e jashtëm të Shqipërisë me botën, të dhënat 
tregojnë se transaksionet neto kanë kontribuar 
në masën 107 milionë dollarë ose 69 për qind 
të rritjes prej 154 milionë dollarësh, ndërkohë 
që pjesa tjetër (rreth 30 për qind) është rezultat i 
lëvizjeve të kursit të këmbimit. Struktura e borxhit 
të jashtëm sipas monedhave dominohet nga 
Sdr (rreth 56 për qind) e ndjekur nga monedha 
evropiane (12 për qind), dollari amerikan (11 
për qind) dhe monedha të tjera. 

Përmirësimi i kapaciteteve në eksporte rrit 
besueshmërinë për aftësi administruese të 
borxhit të jashtëm. Gjithashtu, një zhvillim pozitiv 
për vendin, gjatë vitit 2004, ishte nënshkrimi 
në muajin korrik i memorandumit të katërt me 
Fondin Monetar Ndërkombëtar për mbështetje 
në reduktimin e varfërisë dhe rritjen ekonomike 
(PRGF).

II.7 ADMINISTRIMI I REZERVËS 
VALUTORE

Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë është 
rritur me 348.63 milionë usd ose rreth 34 për 
qind gjatë vitit 2004, duke regjistruar vlerën 
1,37 miliardë usd në fund të vitit.

Hyrjet në rezervën valutore bruto të Bankës së 
Shqipërisë, për vitin 2004, ishin 562.39 milionë 
usd. Burimet kryesore të hyrjeve valutore kanë 

qenë si më poshtë:

• hyrje nga privatizimi në masën 138.46 milionë usd; 
• lëvrimi i huave të dhëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Agjencia 

Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) në masën 80.57 milionë usd;
• blerjet e valutës nga bankat e nivelit të dytë dhe nga Ministria e 

Financave në shumën 284.22 milionë usd;
• derdhje nga bankat e nivelit të dytë pranë Bankës së Shqipërisë për 

plotësimin e rezervës së detyruar me vlerë 34.14 milionë usd;
• të ardhurat e siguruara nga investimi i rezervës valutore gjatë vitit 2004 

llogariten në 23.64 milionë usd.

Faktori me ndikim më të rëndësishëm, sikurse dhe gjatë vitit paraardhës, 
janë blerjet e valutës nga Ministria e Financave, pjesa kryesore e të cilave 
lidhet me shfrytëzimin e fondeve të siguruara nga privatizimi i Bankës së 
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Kursimeve, si dhe blerjet nga bankat e nivelit të dytë, në kuadrin e ndërhyrjeve 
të Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor.

Daljet nga rezerva valutore gjatë kësaj periudhe arrijnë në 275.18 milionë 
dollarë dhe përfaqësohen nga transfertat e kryera me urdhër të Ministrisë së 
Financave dhe të bankave të nivelit të dytë (në total 218.85 milionë dollarë), 
si dhe nga kryerja e pagesave të borxhit të jashtëm (56.33 milionë dollarë).

Luhatjet në kurset e këmbimit të monedhave në përbërje të rezervës valutore 
kanë krijuar një efekt të ndjeshëm pozitiv gjatë vitit 2004, që vlerësohet rreth 
60.35 milionë dollarë.

Tabelë II.18. Bilanci i 
Pagesave (në milionë usd).


