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I. FJALA E GUVERNATORIT 
 
Ndonëse ende nuk kemi të dhënat përfundimtare të vitit 2003, përsëri vazhdon të 
fitojë terren ideja se viti që lamë në përgjithësi regjistroi rezultate të kënaqshme, 
të cilat i shërbejnë konsolidimit të mëtejshëm të ekuilibrit të përgjithshëm 
makroekonomik të vendit. 
 
Ecuria e ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2003 ka respektuar objektivat kryesore 
makroekonomike të përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik 
dhe Social. Të dhënat e mbledhura në lidhje me zhvillimet ekonomike të 
gjashtëmujorit të dytë përforcojnë vlerësimet më të hershme të Bankës së 
Shqipërisë, për një rritje të prodhimit të përgjithshëm bruto me rreth 6 për qind. 
Rritja ekonomike ka marrë jetë në kushtet e një inflacioni të ulët, të ruajtjes së 
disiplinës fiskale dhe të ecurisë sipas parashikimeve të sektorit të jashtëm 
ekonomisë gjatë vitit 2003. 
 
Vlerësimet për rritjen rreth 6 për qind të ekonomisë së vendit mbështeten nga 
disa tregues. Vëllimi i shitjeve totale në tremujorin e tretë u rrit me 8.4 për qind në 
krahasim me tremujorin paraardhës; në vazhdim të rritjeve të vërejtura edhe 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. Tashmë është kristalizuar ideja se prodhimi 
bujqësor në përgjithësi vlerësohet të jetë rritur me 3 për qind gjatë vitit 2003, 
krahasuar me 2.1 për qind në vitin 2002. Vëllimi i shitjeve në degën e industrisë, 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2003, ka shënuar një rritje prej 9 për qind 
krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2002, duke regjistruar vazhdimisht ritme 
pozitive të rritjes tremujore gjatë vitit 2003. Gjithashtu, situata energjitike është 
përmirësuar, duke u shoqëruar me rritje të prodhimit të brendshëm energjitik. Një 
sërë treguesish të tjerë si: rritja e kërkesës së brendshme për mallra; rritja e 
importit të makinerive dhe pajisjeve; rritja e vëllimit të transaksioneve me vendet 
partnere në tregtinë e jashtme; etj., mbështesin vlerësimet për një rritje sipas 
parashikimeve të degëve të turizmit, të transportit dhe të shërbimeve në 
përgjithësi. 
 
Nga kjo tablo dëshiroj të veçoj sektorin e ndërtimit, i cili vazhdon të jetë ndër 
sektorët më dinamikë të ekonomisë shqiptare. Tremujori i tretë i vitit 2003 shënoi 
një rritje të indeksit të vëllimit të shitjeve, prej 21.6 për qind krahasuar me të 
njëjtën periudhë të vitit 2002, ndërkohë që indeksi i kushtimit në ndërtim është 
rritur me 3.47 për qind gjatë kësaj periudhe. 
 
Banka e Shqipërisë gjykon se vlerësimet për një rritje të kënaqshme ekonomike 
mbështeten edhe nga ecuria e treguesve monetarë. Kështu, rritja me 44 për qind 
e kreditimit të ekonomisë gjatë 11 muajve të parë të vitit dhe rritja e depozitave 
me afat në sistem janë tregues të një aktiviteti të kënaqshëm ekonomik. 
 
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 
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shpenzimeve korente. Deficiti i llogarisë korente vlerësohet të ketë arritur në 8.5 
për qind të PBB-së, duke u ulur me 0.5 pikë përqindjeje krahasuar me një vit më 
parë. Në veçanti, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2003 deficiti i llogarisë korente 
ishte 106.6 milionë usd, ose 12 për qind më i ulët sesa ai i tremujorit të tretë të 
vitit të kaluar. Megjithatë, 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 bërë që rezervat valutore 
të vendit të rriten vazhdimisht. Për herë të parë, në muajin dhjetor, niveli i 
përgjithshëm i tyre kaloi shifrën 1 miliardë dollarë amerikanë, për të rregjistruar 
më saktësisht 1.026 miliardë dollarë në fund të muajit dhjetor 2003. 
 
Gjashtëmujori i dytë i vitit 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. Në nivel mesatar, 
cmimet e konsumit janë rritur me 2.37 për qind gjatë vitit 2003. Duhet theksuar 
se, zhvillimet e inflacionit përsëri u ndikuan nga prania e spekullimit në çmimet e 
produkteve ushqimore, edhe pse me intesitet më të ulët se vitet e mëparshme. 
Ashtu si dhe vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë ndërmori një fushatë tjetër 
sensibilizuese, me qëllimin e vetëm për të minimizuar rritjen spekulative të 
çmimeve të konsumit në fund të vitit. Gjatë këtij muaji u regjistrua edhe ndryshimi 
i tarifave të telefonisë fikse, i cili ndikoi në rritjen e normës së inflacionit me 0.7 
pikë përqindjeje. Megjithë këto fenomene, inflacioni ka rezultuar i ulët, duke 
reflektuar kontrollin e presioneve të kërkesës së brendshme si pasojë e politikave 
të shëndosha fiskale e monetare. 
 
Ndonëse ende nuk disponohen të dhënat zyrtare për fundvitin 2003, duhet 
theksuar se ndryshe nga vitet e tjerë, 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, 
zgjdhjet 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, ky ka përbërë një 
kontribut të çmuar të politikës fiskale për stabilitetin makroekonomik në 
përgjithësi, dhe për atë të çmimeve në veçanti. Nga ana tjetër, duhet të rritet 
kujdesi në drejtim të mbledhjes së të ardhurave buxhetore, të cilat vlerësohen të 
jenë realizuar në nivelin 92 për qind të atyre të planifikuara. Mosrealizimi i nivelit 
të parashikuar të të ardhurave ka rënduar mbi shpenzimet në përgjithësi, të cilat 
janë realizuar në nivelin 89 për qind të planit gjatë vitit 2003 dhe në shpenzimet 
kapitale në vecanti, të cilat ishin realizuar vetëm në masën 60 për qind të planit 
deri në muajin nëntor. 
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Zhvillimet monetare, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit, kanë ecur në përputhje 
me parashikimet e Bankës së Shqipërisë. Oferta monetare është rritur sipas 
parashikimeve tona, duke qenë një ndër faktorët që ka kontribuar pozitivisht në 
ecurinë e inflacionit. Ritmi i rritjes së ofertës monetare ishte 9.7 për qind në  
muajin nëntor dhe të dhënat më të fundit operacionale tregojnë se ajo do të jetë 
afër parashikimit të Bankës së Shqipërisë edhe për fundin e vitit. 
 
Në përgjigje të ecurisë pozitive të inflacionit dhe të pritjeve të tij si dhe të 
qëndrueshmërisë së treguesve monetarë, Banka e Shqipërisë ka ulur 
vazhdimisht normën bazë të interesit në ekonomi gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit 2003. Ulja e normës bazë të interesit u bë në tre hapa, në muajt korrik, tetor 
dhe dhjetor, për një efekt total prej 1.5 pikë përqindjeje. Niveli aktual i normës 
bazë të interesit është më i ulëti gjatë tre viteve të fundit. Ai ka ndikuar në uljen e 
normave të interesit të kredive dhe depozitave në lekë si dhe të bonove të 
thesarit. Në mbështetje edhe të përmirësimit të situatës së likuiditetit në sistem, 
normat e interesit të kredive në lekë dhe të bonove të thesarit janë ulur më 
shumë se normat e interesit të depozitave në lekë, duke sjellë një ulje të kostos 
totale të ndërmjetësimit të sistemit bankar gjatë vitit 2003. Normat e interesit të 
depozitave me afat në lekë janë ulur me 1.9 pikë përqindjeje, yield-i i bonove të 
thesarit me 3.1 pikë përqindjeje ndërsa normat e interesit të kredive në lekë me 
4.0 pikë përqindjeje (tabela 14). Dëshiroj të theksoj se shpejtësia e reagimit të 
bankave tregtare ndaj vendimeve të politikës monetare ka qenë e kënaqshme 
gjatë vitit 2003. Kjo ka bërë të mundur një transmetim më të shpejtë të 
vendimeve të politikës monetare në ekonomi. 
 
Megjithë uljen e shpejtë të normave të interesit nga Banka e Shqipërisë, normat 
reale të interesit, kanë qëndruar në terma pozitivë si pasojë e ruajtjes së 
inflacionit brenda intervalit objektiv. Ky faktor ka kontribuar në ruajtjen e ekuilibrit 
monetar në ekonomi; në veçanti në ruajtjen e interesit për depozitimin e 
kursimeve në lekë dhe në kontrollin e normës së rritjes vjetore të agregatit M1, i 
cili ka edhe ndikimin më të madh në inflacion. Norma e rritjes vjetore të këtij të 
fundit ka qenë negative gjatë vitit 2003.  
 
Rritja e depozitave dhe ulja e normave të interesit kanë qenë një kusht i 
nevojshëm monetar për mbështetjen në rritje të ekonomisë me kredi të vërejtur 
gjatë vitit 2003. Në përgjigje edhe të rritjes së aktivitetit ekonomik dhe të forcimit 
të lidhjeve të sektorit bankar me atë real të ekonomisë, teprica e kredisë është 
rritur me 11.4 miliardë lekë gjatë periudhës janar-nëntor të vitit 2003. Gjatë 
njëmbëdhjetë muajve të parë të vitit 2003 është lëvruar rreth 78 miliardë lekë 
kredi e re, ose 44 për qind  më shumë së gjatë së njëjtës periudhë të vitit të 
kaluar. Raporti i kredisë ndaj depozitave, megjithëse ende i ulët, është rritur me 
1.8 pikë përqindjeje gjatë kësaj periudhe. 
 
Banka e Shqipërisë ka përsosur instrumentat e politikës monetare gjatë vitit 
2003. Në përgjigje të nevojave të tregut financiar shqiptar dhe të përpjekjeve të 
saj për përafrimin e këtyre instrumentave me standartet e BQE-së, Banka e 
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Shqipërisë ka ndryshuar disa aspekte te rezervës së detyrueshme, duke synuar 
rritjen e funksionit të saj si stabilizuese e normave të interesit në tregun 
ndërbankar dhe uljen e kostos që ajo përbën për bankat. Gjithashtu, Banka e 
Shqipërisë ka rivlerësuar edhe koridorin e normave të interesit të tregut 
ndërbankar, duke ulur kufirin e poshtëm të tij me anë të rritjes së diferencës së 
normës së interesit të depozitës njëditore me atë të repos. 
 
Së fundi, dëshiroj të them dy fjalë edhe për ecurinë e sektorit bankar gjatë vitit 
2003. Sistemi bankar paraqitet i shëndoshë në aspektin e rezultateve finaciare 
dhe dinamik në aspektin e zgjerimit të konkurencës. Viti 2003 shënoi zgjerimin e 
komunitetit të bankave tregtare edhe me dy banka të tjera dhe hapjen e 14 
degëve bankare ne rrethe të ndryshme të vendit. Të gjitha këto tregojnë për një 
rritje të konkurencës në sistem, e cila gjithsesi nuk ka prekur aftësinë e sistemit 
për të gjeneruar rezultate financiare pozitive. Fitimi i sistemit bankar arriti në 4.5 
miliardë lekë në vitin 2003, kundrejt 3.9 miliardëve në vitin 2002. 
 
Fundi i vitit 2003 shënoi një hap të rëndësishëm në drejtim të reformave në 
sistemin financiar të vendit. Pas disa përpjekjesh rrjesht, në muajin dhjetor 2003 
u bë e mundur shitja e 100 për qind të aksioneve të Bankës së Kursimeve, 
bankës austriake Raifeissen Zentral Bank. Me këtë rast, dëshiroj të shpreh edhe 
një herë bindjen se ky zhvillim i mirëpritur në tregun financiar shqiptar do të 
ndikojë në zgjerimin e gamës së produkteve financiare të ofruara në treg, në 
rritjen e konkurencës në tregun bankar dhe në rritjen e kreditimit të ekonomisë në 
një periudhë afatmesme. 
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II. ZHVILLIMET EKONOMIKE GJATË GJASHTËMUJORIT 
TË DYTË. 

II.1 EKONOMIA BOTËRORE. 
 
Në përgjithësi, gjashtëmujori i dytë i vitit 2003 shënoi zhvillime pozitive në drejtim 
të rritjes së ekonomisë botërore. Situata makroekonomike dhe faktorët që 
mbështesin këtë rritje kanë njohur një stabilitet relativ në krahasim me 
gjashtëmujorin e parë. Në veçanti, ekonomia amerikane dhe ajo japoneze kanë 
patur një ecuri më të mirë gjatë këtij gjashtëmujori krahasuar me vendet e 
Eurozonës, ekonomitë e së cilës janë rritur me një ritëm më të ulët se ajo e 
parashikuar në fillim të vitit. Gjithsesi, pas ngadalësimit të aktivitetit ekonomik në 
pjesën e parë të vitit, PBB-ja e ekonomisë gjermane pati një rritje prej 0.9 për 
qind në tremujorin e tretë të këtij viti kurse ekonomia franceze u rrit me 1.5 për 
qind. 
 
Tabelë 1: Treguesit kryesorë për disa ekonomi gjatë vitit 20031 (në përqindje). 
 PBB (TIII)* IÇK Papunësia 
Britani +3.1 +1.3 nëntor 5.0 nëntor 
Gjermani +0.9 +1.3 nëntor 10.5 nëntor 
Itali +2.0 +2.5 nëntor 8.5 nëntor 
Francë +1.5 +2.3 nëntor 9.7 tetor 
Eurozonë +0.3 +2.2 nëntor 8.8 tetor 
SHBA +8.2 +1.8 nëntor 5.9 nëntor 
Japoni +1.4 0.0 tetor 5.2 tetor 
* Norma e ndryshimit tremujor, e kthyer në normë vjetore. 
 
Parashikimet e ekonomisë së Eurozonës për vitin 2003 flisnin për  një rritje prej 
1.5 për qind, por llogaritjet e bëra tregojnë se deri në tremujorin e tretë të këtij viti 
pati një rritje prej 0.3 për qind. Ndërkohë, ekonomitë amerikane dhe japoneze 
patën një rritje respektivisht 2.8 pikë përqindjeje dhe 2.6 pikë përqindjeje më të 
shpejtë sesa parashikimet e mëparshme. 
 
Një nga arsyet e rritjes së ngadaltë të ekonomisë së Eurozonës është dhe 
shkalla e rregullimit ligjor të ekonomisë evropiane, e cila e bën më të vështirë për 
kompanitë evropiane uljen e kostos së prodhimit dhe kryerjen e rregullimeve të 
nevojshme financiare në krahasim me kompanitë amerikane. Gjithashtu, 
ekonomia amerikane u ndihmua nga normat e ulëta të interesit dhe nga politika 
fiskale ekspansioniste e Qeverisë Amerikane, e shprehur në uljen e taksave dhe 
në rritjen e shpenzimeve qeveritare gjatë kësaj periudhe. Banka Qendrore 
Evropiane ka lëvizur më ngadalë sesa Rezerva Federale në uljen e normave të 
interesit, duke reflektuar një fokusim më të madh të saj në drejtim të ruajtjes së 
inflacionit. Në të njëjtën kohë, Gjermania, Franca dhe Italia kanë patur një deficit 
buxhetor afër nivelit 3 për qind të PBB-së, duke qenë pranë kufirit të lejuar nga 
                                            
1 Burimi: Revista The Economist, nr. 51, 2003. 
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Kriteret e Maastrihtit të adoptuara nga vendet e Bashkimit Evropian. Ky fakt i ka 
kufizuar ato në përdorimin e këtij instrumenti për të nxitur ekonominë e tyre. 
 
Gjithsesi, rritja e ekonomisë botërore dhe stabiliteti makroekonomik në shkallë 
globale vazhdojnë të jenë të kërcënuar nga disa zhbalancime. Më i spikaturi ndër 
ta është deficiti tregtar i ShBA, i cili luhatet në një nivel mesatar mujor prej rreth 
40-45 miliardë dollarë amerikanë. Ky deficit i lartë tregtar reflekton pjesërisht 
edhe rritjen e deficitit buxhetor të Sh.B.A.-së, aktualisht rreth 500 miliardë usd në 
vit, në përgjigje të politikës fiskale ekspansioniste të ndërmarrë prej saj. Mbulimi i 
tij kërkon hyrje të mëdha mujore kapitali në ekonominë amerikane. Pikërisht ky 
fakt, pra aftësia e ekonomisë amerikane për të siguruar në vazhdimësi këto 
flukse hyrëse kapitali, i ka shqetësuar tregjet financiare duke bërë që ato të 
vazhojnë të nënçmojnë dollarin edhe gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit. Euro 
është mbiçmuar në masën 9 për qind kundrejt dollarit amerikan gjatë 
gjashtëmujorit të dytë, ndërkohë që ky mbiçmim në gjashtëmujorin e parë ishte 
10 për qind. 
 
Grafik 1: Kursi i këmbimit usd/euro në tregjet ndërkombëtare. 
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Mbiçmimi i euros, mund të përbëjë problem për eksportet e Eurozonës, të cilat 
po bëhen gjithnjë e më të kushtueshme për blerësit e tyre2. Kjo, mund të ndikojë 
në rënien e PBB-së në vendet e Eurozonës, për shkak të rënies së kërkesës për 
to. Megjithatë, pritjet për rritje të ekonomisë botërore për vitin 2004, duke 
përfshirë dhe atë Evropiane, janë më optimiste. Kështu, pritet që rritja e PBB-së 
në Eurozonë të jetë 1.9 për qind, ndërkohë që parashikimet për Amerikën janë 
më shumë se dyfishi i rritjes në Eurozonë, rreth 3.9 për qind3. 
 
 
 

                                            
2 Shtetet e Bashkuara të Amerikës blenë rreth 1/5 e eksporteve të Evropës, të cilat llogariten  5 
për qind e PBB-së së Eurozonës.  
3 Burimi: World Economic Outlook, IMF, September 2003. 
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II.2 EKONOMIA E VENDIT. 
 
Ekonomia shqiptare duket se i është kthyer ritmeve të kënaqshme të rritjes 
ekonomike gjatë vitit 2003. Vlerësimet paraprake tregojnë se PBB do të rritet me 
6 për qind gjatë vitit 2003, krahasuar me 4.7 për qind që ishte në vitin 2002. 
Programi i zhvillimit ekonomik gjatë vitit 2003 parashikon një rritje në të gjithë 
sektorët e ekonomisë, por më e theksuar ajo parashikohet të jetë në sektorin e 
ndërtimit, transportit dhe shërbimeve. 
 
Tabelë 2 : Rritja reale e parashikuar e sektorëve të ekonomisë për vitet 2002-2003 (në 
përqindje). 

Sektorët 2002 2003 
Rritja reale e PBB  4.7 6.0 
Industria 1.8 2.7 
Bujqësia4 2.1 3.0 
Ndërtimi 8.7 11.3 
Transporti 9.7 10.8 
Shërbimet 5.1 6.4 
Burimi: Ministria e Financave, tetor 2003. 
 
Rritja sektoriale pritet të shoqërohet edhe me vazhdimin e përmirësimit të 
strukturës së ekonomisë, duke çuar në ulje të peshës specifike që zë sektori i 
bujqësisë dhe në rritje peshës specifike që zenë sektorët e tjerë si shërbime, 
ndërtim dhe transport. 
 
Tabelë 3: Pesha e sektorëve në PBB (në përqindje). 

 2002 2003 
Bujqësia 25.4 24.7 
Industria 10.5 10.2 
Ndërtimi 8.6 9.1 
Transporti 9.6 10 
Shërbimet 45.9 46.1 
Burimi: Ministria e Financave. 
 
Mbështetur edhe në të dhënat më të fundit, Banka e Shqipërisë konstaton se ka 
një tendencë pozitive në zhvillimin e ekonomisë së vendit. Në aspektin 
makroekonomik, kjo ecuri shprehet në respektimin e objektivit 2-4 për qind të 
inflacionit gjatë vitit 2003, në ruajtjen e deficitit buxhetor brenda kufijve të 
programuar si dhe në ruajtjen e një pozicioni të favorshëm të bilancit të 
pagesave, të shprehura këto me rritjen e rezervës valutore. Për më tepër, 
vlerësimet për një rritje prej 6 për qind të ekonomisë, forcohen edhe nga disa 
tregues të tërthortë, nga të cilët po përmendim shkurtimisht : 

                                            
4 Këtu përfshihet vetëm sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, pa degën e agroindustrisë dhe 
peshkimit. 
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− rritja me 8.4 për qind e vëllimit të shitjeve në tremujorin e tretë në krahasim 
me tremujorin paraardhës (tabela 4), në vazhdim të rritjeve të vërejtura edhe 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit; 

− rritjet sektoriale të vërejtura në degët e ekonomisë; 
− rritja e vëllimit të transaksioneve me vendet partnere në tregtinë e jashtme; 
− rritja e kreditimit të ekonomisë;  
− situata energjitike e përmirësuar dhe rritja e prodhimit të brendshëm të 

energjisë elektrike; 
− Rritja e kërkesës së brendshme për mallra dhe në mënyrë të veçantë rritja e 

importit të makinerive dhe pajisjeve; etj.. 
 
Banka e Shqipërisë, në pritje të konfirmimeve statistikore, mendon se 
objektivi i rritjes ekonomike prej 6 për qind gjatë vitit 2003 është arritur. 
 
Tabelë 4: Ecuria e vëllimit të shitjeve5 sipas degëve të ekonomisë për vitin 2003. 

Ndryshimi i vëllimit të shitjeve (në përqindje)
Sektorët T3-2003 

T3-03/T2-03 T3-03/T3-02 
Industria gjithsej  35,560.8 8.9 13.8 
Energjia elektrike, ujë, gaz 10,457.5 28.3 14.1 
Ndërtim 18,655.0 21.6 22.9 
Tregti, hotele, restorante 55,945.2 3.7 3.7 
Transport dhe telekomunikacion 15,381.3 12.8 5.3 
Shërbime të tjera 5,009.6 5.2 -8.3 
Gjithsej ekonomia 13,0552.0 8.5 8.4 
Burimi: INSTAT 
 

II.2.1 ECURIA E SEKTORËVE TË EKONOMISË. 
 
Bujqësia, vazhdon të mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë, 
duke kontribuar me 24.7 për qind në krijimin e PBB-së. Sipas vlerësimeve më të 
fundit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit, është parashikuar se rritja e 
prodhimit në sektorin e bujqësisë do të jetë rreth 4.1 për qind (së bashku me 
agroindustrinë dhe peshkimin). Në tabelën 5 pasqyrohen parashikimet e 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit për sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2003. 
 
Tabelë 5: Parashikimi për ecurinë e sektorit të bujqësisë gjatë vitit 2003. 

Degët Ndryshimi (në përqindje) 
Bujqësi  3.0 
Agroindustri 10.0 
Peshkim 15.1 
Totali  4.1 
Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, tetor 2003. 
 

                                            
5 Vëllimi i shitjeve për çdo sektor (me supozimin se inventari është zero, shitjet janë marrë të 
barabarta me prodhimin).  
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Në tabelën 6 jepen të detajuar realizimi i prodhimit për degën e bujqësisë për 
vitin 2002 dhe parashimi për vitin 2003. 
 
Tabelë 6: Rritja e degës së bujqësisë për vitin 2002 dhe parashikimi për vitin 2003. 

Emërtimi 2002 (në përqindje) 2003 (në përqindje) 
Bimët e arave 1.8 0.0 
Pemëtaria -0.2 9.6 
Blegtoria 3.4 4.6 
Totali 2.3 3.0 
Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit, tetor 2003. 
 
Thatësira e zgjatur e stinës së verës ka bërë që prodhimi i grurit dhe prodhimi i 
perimeve të jenë respektivisht rreth 20 mijë tonë dhe rreth 10 mijë tonë më pak 
se parashikimi për vitin 2003. Ndërkohë, vlerësohet se prodhimi i ullirit gjatë vitit 
2003 është rritur me rreth 8000 tonë në krahasim me vitin 2002. Gjithashtu, rritje 
vlerësohet të ketë edhe në prodhimet blegtorale, në numrin e krerëve dhe 
nënproduktet përkatëse bujqësore. Po kështu, për periudhën janar-gusht 2003, 
eksporti i produkteve bujqësore dhe blegtorale arriti në vlerën 2.6 miliardë lekë, 
rreth 12 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.  
 
Gjithashtu, sipas vlerësimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit, degët e 
agroindustrisë dhe të peshkimit kanë ecur sipas parashikimeve. Këta tregues 
mbështesin rritjen e parashikuar të sektorit të bujqësisë. 
 
Industria. Gjatë vitit 2003 kemi një rritje të përgjithshme të treguesit të shitjeve të 
këtij sektori krahasuar me vitin 2002. Vëllimi i shitjeve në këtë degë, gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2003, ka shënuar një rritje prej 8.9 për qind krahasuar 
me të njëjtin tremujor të vitit 2002. Po kështu, ritmi i rritjes për secilin tremujor të 
vitit 2003 ka qenë pozitiv. 
 
Energjia. Sektori i energjisë ka shënuar rritje në disa tregues gjatë vitit 2003. 
Përmirësimet tregohen dhe në të dhënat e tremujorit të tretë të vitit 2003, ku u 
shënua një rritje e ndjeshme e prodhimit në vend. Ky fakt bëri që importet të ulen 
në 32 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Prodhimi i 
brendshëm plotësoi 63 për qind të kërkesës së brendshme përdoruese, në 
krahasim me 46 për qind që plotësoi një vit më parë.  
 
Tabelë 7. Treguesit kryesorë të bilancit të energjisë elektrike (në miliardë lekë). 

 T3 2002 T3 2003 (T3-2003/T3-2002)*100
Burime gjithsej 1,282 1,260 -2 
Prodhim 585 789 35 
- Termocentrale 16 20 27 
- Hidrocentrale 569 768 35 
Humbjet në rrjet 393 443 13 
Burimi: INSTAT. 
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Ndërtimi. Sektori i ndërtimit është ndër sektorët më dinamikë të ekonomisë 
shqiptare. Tremujori i tretë i vitit 2003 shënoi një rritje të indeksit të vëllimit të 
shitjeve prej 21.6, për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002 dhe një 
rritje prej rreth 23 për qind, krahasuar me tremujorin paraardhës. Ky tregues  
rritjeje tregon për një rritje të madhe reale, duke qenë se indeksi i kushtimit në 
ndërtim, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2003, shënoi një rritje prej vetëm 1.62 për 
qind kundrejt tremujorit të mëparshëm dhe prej 3.47 për qind kundrejt të njëjtës 
periudhë të vitit të kaluar. 
 
Indeksi i vëllimit të shitjeve në sektorin e transportit dhe të 
telekomunikacionit, gjatë tremujroit të tretë të vitit 2003, shënoi një rritje prej 
53.1 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të 2002. Në krahasim 
me tremujorin e mëparshëm, ky sektor u rrit 12.8 për qind. 
 
Shërbimet dhe turizmi. Gjatë këtij tremujori të ardhurat neto nga turizmi kanë 
qenë 34.3 milionë usd. Ka rritje prej 3.7 për qind, në krahasim me tremujorin e 
tretë të vitit 2002, të treguesit të shitjeve të zërit “Tregti, hotele, restorante”. 
Teprica e kredisë për këtë degë të ekonomisë, në muajin nëntor të këtij viti është 
2.9 miliardë lekë, duke shënuar një rritje prej 26 për qind krahasuar me fundin e 
vitit 2002. 
 
Kërkesa e brendshme, në përgjithësi, shfaq tendenca rritjeje. Kërkesa për 
energji elektrike ka patur rritje me 12.66 për qind në nëntë muajt e parë të këtij 
viti, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2002. Ndërkohë, që rritja e importit 
të makinerive dhe pajisjeve, për të njëjtën periudhë ka patur rritje me gati 18 për 
qind.  
 
Investimet. Gjatë tremujorit të tretë investimet e huaja direkte ishin 34.4 milionë 
usd. Niveli i tyre gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2003 është rritur me 4.5 për 
qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002. Ndërkohë, gjatë 
njëmbëdhjetë muajve të parë të vitit,  shpenzimet kapitale janë realizuar vetëm 
në masën 60 për qind të nivelit të parashikuar. Mbi 60 për qind e shpenzimeve 
kapitale gjatë vitit 2003 janë financuar nga burimet e brendshme. 
 

II.2.2 SEKTORI FISKAL 
 
Në periudhën korrik–nëntor 2003, treguesit fiskalë kanë ecur përgjithësisht në 
nivele më të ulëta se parashikimet, duke vazhduar kështu ecurinë e 
gjashtëmujorit të parë të vitit. Sipas të dhënave paraprake, të ardhurat buxhetore 
kanë rezultuar në nivelin 21.4 për qind në raport ndaj PBB-së, kundrejt 23.3 për 
qind të parashikuara, ndërsa shpenzimet buxhetore kanë rezultuar në nivelin 
26.1 për qind në raport ndaj PBB-së, kundrejt 29.4 për qind të parashikuara. 
Mosrealizimi i shpenzimeve të planifikuara ka bërë që deficiti buxhetor të 
rezultojë brenda vlerave të parashikuara. Financimi i brendshëm i deficitit me 
bono thesari ka respektuar objektivin e vënë në fillim të vitit. Ndërsa financimi i 
huaj i deficitit arriti në 7.7 miliardë lekë ose 32 për qind të vlerës së parashikuar. 
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Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në fund të muajit nëntor, janë 
mbledhur 93 për qind e të ardhurave totale të parashikuara dhe janë realizuar 
rreth 88 për qind e shpenzimeve të programuara për këtë periudhë. 
 
Tabelë 8: Treguesit fiskalë gjatë vitit 2003 (në miliardë lekë). 
 Korrik – Nëntor Ndryshimi në përqindje me 

të njëjtën periudhë të 2002 
Realizimi i planit 
11 mujor 2003 (%) 

Të ardhurat 67,6 9.5 93 
Shpenzimet 85.5 3.9 88 
Deficiti 17,9 -13.2 67 
Burimi: Ministria e Financave. 
 
Grafik 2: Treguesit vjetorë fiskalë, në vitet 1990-2003 (si përqindje ndaj PBB-së). 

*- Të dhënat për vitin 2003 janë të parashikuara për fundvitin. 
 
TË ARDHURAT BUXHETORE 
Gjatë pesë muajve të fundit të vitit, të ardhurat buxhetore ishin rreth 9.5 për qind 
më të larta, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002. Megjithatë, këto të 
ardhura nuk mundën të rekuperonin mosrealizimin e planit për gjashtëmujorin e 
parë të vitit. 
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Grafik 3: Struktura e zërave kryesorë të të ardhurave nga tatimet dhe doganat. 

 
Tabelë 9: Totali i të ardhurave buxhetore dhe zërave kryesor të tij  (në milionë lekë). 
     E  M  Ë  R  T  I  M  I Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Plani agregat 

deri në 
nëntor 

Në % Plani Vjetor Në %

TOTALI TE ARDHURAVE   13,277    12,482   14,202     14,656     13,015         158,401  92.9           175,766 83.7

Të ardhura tatimore     8,852      8,506     9,997     10,117       9,175         111,538  95.0           123,228 86.0
Tatimi mbi vlerën e        

shtuar (TVSH) 
    4,222      3,750     4,866       4,999       4,451           49,304  92.4             54,284 83.9

      Taksa doganore     1,127      1,061     1,343       1,292       1,079           13,123  94.3             14,673 84.3

Të ardhura nga pushteti 
lokal 

       609         561        928          769          370             7,224  111.5               8,054 100

Të ardh buxh. pavarur      2,389      2,105     2,514       2,406       2,287           27,820  92.8             30,659 84.2
    Sigurimet  shoqërore   14,990    16,911   19,214     21,387     23,509           25,590  91.9             28,200 83.4

Të ardhura jotatimore     1,428      1,310        764       1,364       1,183           19,043  80.7             21,879 70.2

 
Ndërkohë që mungojnë të dhënat e dhjetorit, mundësitë janë të pakta që në total 
të ardhurat e buxhetit të arrijnë nivelin e parashikuar në fund të vitit.  
 
SHPENZIMET BUXHETORE 
 
Shpenzimet buxhetore deri në nëntor të vitit 2003 arritën në masën 174,2 
miliardë lekë, duke përbërë rreth 88 për qind të nivelit të programuar për këtë 
periudhë. Shpenzimet e personelit u realizuan në masën 93 për qind, shpenzimet 
për interesat në masën 112 për qind dhe shpenzimet kapitale 60 për qind. 
Shpenzimet kapitale të mbuluara me financim të huaj u realizuan në masën 40 
për qind, ndërsa ato me financim të brendshëm në masën 86 për qind. Ecuria e 
shpenzimeve kapitale nuk ka kontribuar në nivelin e pritshëm për rritjen 
ekonomike gjatë vitit 2003. 
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Grafik 4: Struktura e shpenzimeve buxhetore dhe shpërndarja e shpenzimeve korente. 

 
DEFICITI FISKAL 
 
Deficiti fiskal, deri në muajin nëntor, nuk i kaloi 67 për qind të nivelit të planifikuar, 
ndërkohë që ky nivel përbën 57 për qind të atij vjetor të parashikuar. Edhe pse ka 
patur një rritje të shpenzimeve në gjysmën e dytë të vitit, deficiti buxhetor ka 
qenë nën kontroll gjatë gjithë vitit të kaluar. Vihet re një tendencë rritjeje e 
financimit të deficitit buxhetor me mjete financiare të brendëshme. Financimi i 
huaj i deficitit deri në muajin nëntor u realizua vetëm në masën 32 për qind.  
 
Grafik 5: Financimi i deficitit buxhetor që prej janarit të vitit 1998. 

 
II.2.3 SEKTORI I JASHTËM I EKONOMISË 

 
Tremujori i tretë i vitit u karakterizua nga një aktivitet intensiv në sektorin e 
jashtëm, i shprehur në rritjen e konsiderueshme të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve korente. Deficiti i llogarisë korente prej 106.6 milionë usd, i krijuar 
gjatë tremujorit të tretë është 12 për qind më i ulët sesa ai i tremujorit të tretë të 
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vitit të kaluar. Ky deficit është financuar prej flukseve hyrëse neto të llogarisë 
kapitale dhe financiare, duke regjistruar një ecuri pozitive të bilancit të pagesave. 
 
Grafik 6. Ecuria e zërave të bilancit korent (në milionë usd). 

 
Rritja e konsumit të ekonomisë shqiptare ka ndikuar në rritjen e shkëmbimeve 
tregtare me vendet partnere dhe me thellimin e deficitit të bilancit tregtar. Gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2003, ky deficit arriti në 487 milionë usd dhe vlerësohet 
12 për qind më i lartë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2002. Treguesi i 
hapjes së ekonomisë6 gjatë tremujorit të tretë të vitit 2003 është 45 për qind. 
Gjatë këtij tremujori ky tregues ka pësuar një rritje prej 6 pikë përqindjeje duke e 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. 
 
Bilanci pozitiv i transaksioneve të “të ardhurave” në fund të tremujorit të tretë 
vlerësohet rreth 30 për qind më i lartë sesa në të njëjtën periudhë të vitit të 
mëparshëm. Kjo rritje i dedikohet të ardhurave nga investimet dhe kryesisht 
interesave të akumuluar.  
 
Transfertat korente për tremujorin e tretë u vlerësuan në rreth 203.7 milionë 
dollarë ose rreth 36 për qind më të larta se në tremujorin e tretë të vitit 2002. 
Kontributi kryesor në rritjen e bilancit pozitiv të transfertave korente vjen nga 
dërgesat e emigrantëve. Ndërkohë, rritja e suficitit në këtë kategori, i detyrohet 
edhe rënies së transfertave zyrtare të huaja dhe transfertave të tjera dalëse. 
 
LLOGARIA KORENTE 
 
 Tregtia 

Transaksionet në mallra, të regjistruara gjatë periudhës korrik-tetor të vitit 2003, 
ruajtën tendencën në rritje. Vëllimi i transaksioneve të mallrave llogaritet 777 
milionë dollarë. Kundrejt të njëjtës periudhë të vitit 2002, tregtia në mallra 
vlerësohet rreth 14 për qind më e lartë. Peshën më të madhe në vëllimin tregtar 
e zënë importet, me 76 për qind. Importi i mallrave regjistroi 632 milionë usd 
ose 13 për qind më shumë kundrejt të njëjtës periudhë të vitit 2002. Kurse, 
                                            
6 I matur si raport i shumës së eksportit dhe importit të mallrave gjatë një tremujori me PBB-në 
tremujore. 
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eksporti i mallrave u vlerësua në nivelin 145 milionë dollarë, me një rritje prej 20 
për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Koeficienti i 
mbulimit të importit nga eksporti, për këtë periudhë të vitit 2003, vlerësohet në 
nivelin 23 për qind. Deficiti tregtar shënoi rreth 487 milionë dollarë ose 16 për 
qind më i lartë krahasuar me periudhën korresponduese të vitit paraardhës. 
 
 Shërbimet 

Shërbimet paraqitën një bilanc negativ prej 30 milionë usd gjatë tremujorit të tretë 
të vitit 2003. Të ardhurat nga shërbimet, ndonjëse ishin më të ulëta sesa 
shpenzimet, janë rritur më shumë se këto të fundit. Udhëtimet (turizmi) kanë 
siguruar rreth 73 për qind të totalit të të ardhurave prej shërbimeve ose rreth 212 
milionë usd. Nga ana tjetër, shpenzimet për turizëm dhe transport përfaqësojnë 
përkatësisht 63 dhe 21 për qind të shpenzimeve për shërbime, të cilat kapin 
shifrën 242 milionë usd. Bilanci për turizmin ashtu si edhe në tremujorët e 
mëparshëm të këtij viti është pozitiv, por rritja më e shpejtë e shpenzimeve në 
krahasim me të ardhurat ka filluar të përbëjë një burim të rëndësishëm daljeje 
kapitali. Shpenzimet për turizëm janë dyfishuar në krahasim me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. 
 
 Të ardhurat 

Bilanci i të ardhurave për tremujorin e tretë ishte pozitiv me rreth 52 milionë usd 
ose rreth 30 për qind më i lartë sesa në tremujorin e dytë të këtij viti. Rreth 35 për 
qind e të ardhurave ishin nga investimet dhe këto të fundit janë vlerësuar në rritje 
në krahasim me tremujorin e dytë të këtij viti dhe me tremujorin e tretë të vitit 
paraardhës. Kjo rritje në krahasim me një vit më parë vlerësohet në rreth 40 për 
qind. 
 
 Transfertat korente 

Transfertat korente, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2003, regjistruan 204 milionë 
usd. Rreth 86 për qind e transfertave korente përfaqësohet nga prurjet e 
emigrantëve. Gjatë nëntëmujorit të parë të vitit, këto prurje vlerësohen në rreth 
651 milionë usd ose 31 për qind më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të 
vitit të kaluar. Kjo rritje erdhi më së shumti si pasojë e rritjes së transfertave 
hyrëse, kryesisht nga të ardhurat nga emigrantët, të cilat kanë regjistruar shifrën 
196 milionë dollarë që është 25 për qind më shumë nga e njëjta periudhë e vitit  
të kaluar. Ndërkohë, transfertat shtetërore regjistrojnë rreth 13.9 milionë usd, dhe 
përfaqësohen nga asistenca teknike dhe ato në formë ndihmash në mallra. 
 
LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE. 
 
Lëvrimet neto të kapitaleve, gjatë tremujorit të tretë regjistrohen në 54 milionë 
usd dhe kanë financuar rreth  50 për qind të deficitit korent për këtë periudhë. 
Transfertat kapitale gjatë kësaj periudhe vlerësohen rreth 46 milionë usd dhe 
llogaria financiare u mbyll me një bilanc pozitiv prej 8.5 milionë usd. Rënia e 
bilancit të llogarisë financiare rreth 5 herë, ndaj të njëjtës periudhë të një viti më 
parë, ka ardhur si rezultat i rritjes së konsiderueshme të mjeteve financiare nga 
jashtë. 
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Importi i kapitaleve është realizuar kryesisht nëpërmjet thithjes së investimeve të 
huaja direkte, disbursimeve të kredive nga jashtë dhe investimeve të mjeteve 
valutore në bankat e huaja. Kapitaleve të investuara në formën e investimeve 
direkte u janë shtuar disbursimet e kredive të huaja. Vetëm tremujori i tretë i vitit 
2003 regjistroi rreth 36 milionë usd disbursime,  shifër kjo rreth 56 për qind më e 
vogël se ajo e të njëjtës periudhë një vit më parë. Shërbimet e borxhit të jashtëm 
në formën e pagesave të principalit, gjatë periudhës arritën në 24 milionë usd. 
Edhe detyrimet financiare në formën e depozitave të jorezidentëve në sistemin 
bankar, gjatë këtij nëntëmujori janë rritur me rreth 11 milionë usd duke arritur 
nivelin 112 milionë usd. Kjo rritje është rreth 3.1 herë më e madhe se ajo që 
pësuan këto depozita në të njëjtën periudhë në vitin paraardhës. 
 
Mjetet financiare gjatë tremujorit të tretë janë 72 milionë usd ose 56 për qind më 
shumë sesa në tremujorin e dytë. Në total, në periudhën janar-tetor ato u rritën 
116 milionë usd, ndërkohë që, vetëm në tremujorin e tretë u regjistrua një rritje 
rreth 60 për qind. Ky fluks i depozitave nga brenda jashtë mund të shpjegohet 
me rritjen e dërgesave të emigrantëve.  
 
Rezervat e autoritetit monetar gjatë këtij nëntëmujori u rritën me rreth 78.5 
milionë usd, rritje kjo 2 herë më e madhe se ajo e të njëjtës periudhë të një viti 
më parë, kryesisht si pasojë e rritjes në mjetet valutore. Muaji shtator regjistroi 
një stok rezervash prej 964.3 milionë dollarë, që mbulon 4.7 muaj importe të 
mallrave e shërbimeve, nga 4.9 që ishte ky koeficient i llogaritur për të njëjtin 
nëntëmujor të vitit 2002.  
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III. ECURIA E INFLACIONIT GJATË PERIUDHËS KORRIK –
DHJETOR 2003. 

 
III.1 ECURIA E INFLACIONIT DHE E GRUPEVE PËRBËRËS. 
 
Objektivi i Bankës së Shqipërisë prej 2-4 për qind për nivelin e inflacionit gjatë 
vitit 2003 rezultoi i përmbushur. Norma vjetore e inflacionit në muajin dhjetor 
rezultoi 3.3 për qin, ndërsa norma mesatare e inflacionit vjetor gjatë dymbëdhjetë 
muajve të fundit rezultoi 2.37 për qind. Normat vjetore të inflacionit, gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003, kanë patur një tendencë rritëse, por pa 
shkelur kufirin e sipërm të intervalit objektiv të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë, 
mesatarja vjetore ka ardhur në rënie, duke iu afruar kufirit të poshtëm të këtij 
intervali. 
 
Tabelë 10: Norma vjetore e inflacionit (në përqindjeje). 
 1999 2000 2001 2002* 2003* 
Janar 6.0 -1.3 2.2 6.5 0.0 
Shkurt 3.5 -1.3 1.5 7.6 1.1 
Mars 2.0 -2.1 2.9 7.5 1.3 
Prill 0.4 -1.4 3.0 6.5 2.3 
Maj -0.1 -0.1 2.5 4.6 2.8 
Qershor -0.6 0.1 4.0 3.7 2.6 
Korrik 0.1 -1.3 5.6 4.2 3.0 
Gusht -0.6 -0.7 4.1 5.5 3.0 
Shtator -1.9 0.9 3.5 5.3 2.8 
Tetor -1.8 1.8 1.8 5.8 2.9 
Nëntor -1.2 1.9 2.8 3.7 3.4 
Dhjetor -1.0 4.2 3.5 1.7 3.3 
 
Grafik 7: Inflacioni vjetor (në përqindje). 

                                            
* Normat vjetore të inflacionit, për vitet 2002-2003, janë rillogaritur nga INSTAT-i sipas mënyrës së re.  
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Ecuria e normës së inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike7 ka një 
rëndësi të veçantë në shpjegimin dhe në parashikimin e luhatjeve afatshkurtra të 
inflacionit. Kontributi prej 1.2 pikë përqindjeje i këtij grupi në inflacionin total, në 
muajin dhjetor të vitit 2003, ishte më i ulët sesa kontributi prej 1.92 pikë 
përqindjeje në muajin dhjetor të vitit 2002. 
 
Tabelë 11: Kontributi i grupeve kryesore të shportës në inflacionin total vjetor (në pikë 
përqindjeje). 

 Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Ushqime dhe pije joalkolike 2.56 2.33 2.21 1.82 2.01 1.20 
Qira, ujë, lëndë djegëse, energji elektrike 0.10 0.39 0.23 0.68 0.91 0.95 
Hotele, kafene dhe restorante 0.17 0.15 0.19 0.18 0.17 0.18 
Transport 0.10 0.10 0.07 0.12 0.12 0.14 
Komunikim -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.67 
Grupet e tjera 0.07 0.03 0.10 0.10 0.19 0.16 
Totali 3.0 3.0 2.8 2.9 3.4 3.3 
 
Tashmë, rritja spekulative e çmimeve gjatë festave të fundvitit, është kthyer në 
një karakteristikë të muajit dhjetor. Ky faktor sezonal sjell rritjen e normës së 
inflacionit në këtë muaj. Gjatë këtij fundviti, ky fenomen ndikoi në rritjen në 5.5 
për qind të normës mujore të inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”, 
krahasuar me një normë mujore inflacioni prej 0.5 për qind të këtij grupi në 
muajin nëntor. Megjithatë, kjo normë mujore inflacioni është më e ulët sesa në 
muajin dhjetor të vitit 2002, kur ajo ishte në nivelin 7.6 për qind. Fushata kundër 
spekulimit të çmimeve, e organizuar nga Banka e Shqipërisë, ishte një faktor i cili 
kontribuoi në regjistrimin e normave më të ulëta të inflacionit (për një infomacion 
të mëtejshëm mbi këtë fushatë lexo box.1). Në mënyrë të përmbledhur, në 
tabelën e mëposhtme jepen normat mujore dhe vjetore të grupit “Ushqim dhe pije 
joalkolike” dhe të dy nëngrupeve që ndikojnë më shumë në të. 
 
Tabelë 12:  Norma mujore dhe vjetore e grupit “Ushqim dhe pije alkolike” (në përqind). 
 Grupi ”Ushqim dhe pije jo 

alkolike” 
Nëngrupi “Fruta” Nëngrupi ”Zarzavate” 

 Mujore Vjetore Mujore Vjetore Mujore Vjetore 
Dhjetor ‘03 5.5 2.7  1.5 8.9 33.7 11.6 
Dhjetor ‘02 7.6 4.5 16.5 7.8 42.9 10.2 
 
Kontribut të rëndësishëm në inflacionin vjetor të dhjetorit dha edhe grupi 
“Komunikim”. Megjithëse me një peshë të vogël prej 1 për qind në shportën e 
IÇK-së, rritja prej 68.8 për qind e pagesës së telefonisë fikse në muajin dhjetor, 
solli rritjen e inflacionit të këtij grupi në 54.3 për qind në nivel vjetor. Siç shihet 
dhe nga tabela 2, në këtë muaj, ky grup ka dhënë një kontribut të rëndësishëm 
prej 0.67 pikë përqindjeje në vlerën e inflacionit vjetor. 
                                            
7 Ky grup përbën 42.6 për qind të shportës së mallrave dhe shërbimeve me të cilën llogaritet 
indeksi i çmimeve të konsumit. 
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Në përgjithësi, ky gjashtëmujor është karakterizuar nga norma vjetore relativisht 
të larta të inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”. Norma vjetore të larta 
u regjistruan sidomos gjatë dy muajve të parë të këtij gjashtëmujori. Efekti 
sezonal nga hyrja e prodhimit vendas në treg me çmime më të ulëta, nuk u shfaq 
me forcën e mjaftueshme për të ulur çmimet e produkteve ushqimore. 
Mosplotësimi në vend i kërkesës për mallra e shërbime, si pasojë e zgjerimit 
kohor dhe në vëllim të aktivitetit turistik, solli nevojën për rritjen e importeve. 
Praktika e përshtatjes së çmimeve të importit për mallrat vendas, e shoqëruar me 
norma të larta inflacioni nga vendet partnere, solli rritjen e çmimeve gjatë muajve 
korrik – gusht. Norma të larta inflacioni vjetor u shënuan gjatë tremujorit të tretë 
të këtij viti dhe për shkak të rritjes vjetore së indeksit të çmimeve të prodhimit për 
industrinë ushqimore gjatë këtij tremujori8. Gjatë muajve shtator – nëntor, ecuria 
e normës vjetore të inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” ka qenë më 
e moderuar, por gjithmonë, duke reflektuar ndikimin në treg të mallrave të 
importit.  
 
Grupi “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” ka dhënë një kontribut në rritje në 
inflacionin e këtij gjashtëmujori (tabela 2). Çmimi i qirasë u rrit me 1.3 për qind në 
muajin gusht dhe në muaijn tetor. 
 
Kontributet e grupeve të tjera janë luhatur në mënyrë të moderuar gjatë këtij 
gjashtëmujori. Megjithëse me peshë të vogël rritja e pagesave arsimore dhe e 
pagesave shëndetësore bënë që grupet “Shërbimi arsimor” dhe “Shëndeti” të 
ndikonin inflacionin vjetor të këtij gjashtëmujori. 
 
Grafik 8: Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇK-së (në përqindje).  
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8 Burimi: INSTAT, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit për tremujorin e tretë të vitit 2003. 
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Box 1: Fushata kundër rritjes spekulative të çmimeve. 
 
Banka e Shqipërisë, për të dytin vit, organizoi një fushatë për parandalimin e rritjes 
spekulative të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Natyra spekulative e tregut, si pasojë e 
mungesës së konkurrencës, e mungesës së një kontrolli të duhur tatimor, si dhe një 
model sjelljeje në blerje, i cili e kthen kërkesën në një kërkesë joelastike, bëjnë që 
çmimet të rriten edhe në kushtet e një oferte të mjaftueshme. Për të minimizuar efektet e 
kësaj dukurie të dëmshme për ekonominë në tërësi dhe për ekonominë e individëve, u 
përsërit kjo fushatë në bashkëpunim me organet shtetërore, me biznesin, me shoqatën e 
mbrojtjes së konsumatorëve dhe me median. Sensibilizimi i konsumatorit 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, nëpërmjet mosndryshimit të çmimeve 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 
nga 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. Monitorimi i çmimeve 
konsiston në marrjen e përditshme të tyre për secilin artikull në rrjetin e tregtisë me 
pakicë, në supermerkatot dhe në tregun me shumicë. 
 
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. Rritja e çmimit të datës 31 dhjetor ndaj çmimit në fillim të periudhës, për këtë 
treg është 58 për qind dhe për tregun e pakicës është 44 për qind.  
 
Grafik 1: Ecuria e indeksit të shportës së fruta-perimeve në tregje të ndryshme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fushata kundër rritjes spekulative të çmimeve i dha efektet e veta. Këto efekte shprehen 
jo vetëm në ndërgjegjësimin e publikut, por dhe në normën faktike të inflacionit. Në 
krahasim me 4 fundvitet e fundit, inflacioni mujor i nëngrupeve  “Fruta” dhe “Zarzavate 
përfshirë patate”, në muajin dhjetor 2003 rezultoi më i ulët. 
 
 
 

 

0.0 
20.0 
40.0 
60.0 
80.0 

100.0 
120.0 
140.0 
160.0 

02/
12/
20
03 

04/
12/
20
03 

06/
12/
20
03 

08/
12/
20
03 

10/
12/
20
03 

12/
12/
20
03 

14/
12/
20
03

16/
12/
20
03

18/
12/
20
03

20/
12/
20
03

22/
12/
20
03

24/
12/
20
03

26/
12/
20
03

28/
12/
20
03

30/
12/
20
03

tregu i shumicës tregu i pakicës



 22

Tabelë 1. Inflacioni mujor i nëngrupeve “Fruta” dhe “Zarzavate” në vite. 
 
 
 
 
 
 
Në planin afatshkurtër, fushata e organizuar nga Banka e Shqipërisë ka ndikuar në 
zbutjen e efekteve negative të këtij fenomeni në normën mujore të inflacionit gjatë muajit 
dhjetor të vitit 2003. Ndërkohë, rezultatet afatgjata të kësaj fushate janë edukimi dhe 
sensibilizimi i konsumatorëve, duke zbutur luhatjet sezonale që ky fenomen sjell në 
inflacion. 
 
 
III.2 FAKTORËT QË KANË NDIKUAR NË ECURINË E 

INFLACIONIT. 
 
Ekonomia shqiptare nuk ka qenë jashtë ndikimit të faktorëve të ofertës në 
inflacion gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003. Inflacioni i importuar dhe, 
në një masë më të vogël, rritja e indeksit të çmimeve në prodhim, kanë ndikuar 
në rritjen e inflacionit gjatë kësaj periudhe. 
 
Ekonomia shqiptare, si një ekonomi në rritje dhe me një bazë të vogël 
prodhuese, mbetet e orientuar drejt importit9. Struktura e shportës së indeksit të 
çmimeve të konsumit përfshin në mënyrë të konsiderueshme mallra të importit, 
duke e bërë nivelin e çmimeve në vend të ndjeshëm ndaj inflacionit të importuar. 
Një nivel i lartë inflacioni10 në vendet partnere si Italia dhe Greqia nënkupton 
presione inflacioniste për vendin tonë. 
 

Tabelë 13. Inflacioni vjetor i vendeve kryesore partnere (në për qind). 
 Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor

Greqi 3.5 3.6 3.5 3.3 3.3 - -  
Itali 2.9 2.9 2.9 2.7 3.0 2.8 2.8 
Gjermani 0.6 0.9 0.8 1.1 1.1 1.1 1.3 
 
Inflacioni i lartë në vendet partnere është kompensuar disi nga mbiçmimi i 
vazhdueshëm i kursit të këmbimit të lekut gjatë gjashtëmujorit të dytë. 
Mesatarisht, leku është mbiçmuar me rreth 3.5 për qind ndaj euros dhe me rreth 
7.8 për qind kundrejt dollarit. Në fund të dhjetorit leku këmbehej në nivelet 106.6 
lekë/usd dhe 133.6 lekë/euro. 
 
 
 

                                            
9 Gjatë këtij nëntëmujori importi ishte rreth 4 herë më i lartë se eksporti. 
10 Në krahasim me nivelet historike të këtij treguesi. 

Ndryshimet
mujore të
inflacionit

2000 2001 2002 2003

Fruta 24.8 16.3 16.5 1.5
Zarzavate 25.6 41.2 42.9 33.7
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Grafik 9: Ecuria e kursit të këmbimit të lekut gjatë vitit 2003. 
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Tashmë, mbiçmimi i lekut është një fakt i zakonshëm gjatë muajve të verës, si 
rezultat i një oferte të lartë të valutës së huaj. Ndërkohë, edhe lëvizjet në tregun 
valutor ndërkombëtar janë reflektuar tërësisht në tregun vendas. Zhvillimet në 
tregun ndërkombëtar janë reflektuar kryesisht në kursin lek/usd. Në periudhën 
qershor – dhjetor dollari është nënçmuar me rreth 9.5 për qind kundrejt euros në 
tregun ndërkombëtar ndërsa është nënçmuar me 8.7 për qind kundrejt lekut. 
 
Ndërkohë, edhe rritja vjetore indeksit të çmimit të prodhimit të produkteve 
ushqimore, ka dhënë ndikim në rritjen e nivelit të çmimeve, megjithëse kontributi 
i tij është i vogël si pasojë e peshës së vogël që zënë produktet e përpunuara në 
shportën e konsumit. 
 
Grafik 10: Ndryshimi vjetor i çmimeve të prodhimit për industrinë ushqimore. 
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Faktorët e kërkesës kanë qenë përgjithësisht brenda vlerave të 
programuara, duke bërë që ndikimi i tyre në inflacion të jetë, gjithashtu, 
brenda vlerave të programuara. 
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Ecuria e qëndrueshme shpenzimeve buxhetore nuk ka dhënë presione 
rritëse inflacioniste. Duke mos patur luhatje të forta, të nxitura nga rritja e 
pakontrolluar e shpenzimeve buxhetore, kërkesa e ekonomisë ka qëndruar 
stabël. Deri në muajin nëntor shpenzimet janë kryer në masën 88 për qind. Këto 
nivele janë ruajtur gjatë të gjithë gjashtëmujorit të dytë duke shprehur tendencën 
se politika fiskale nuk ka ushtruar presione inflacioniste gjatë këtij gjashtëmujori. 
Niveli më i ulët i këtyre shpenzimeve në nëntor 2003, në krahasim me nëntorin e 
vjetshëm jep një tregues pozitiv për mospërqëndrimin e tyre në dhjetor.  
 
Grafik 11: Ecuria e shpenzimeve mujore buxhetore (në përqindje ndaj PBB-së). 

 
Politika monetare gjatë gjashtëmujorit të dytë të këtij viti, megjithëse ka 
vazhduar të ruajë tëndencën zbutëse, ka qenë e kujdesshme në drejtim të 
presioneve inflacioniste që ka përcjellë në ekonomi. Normat reale të interesit, në 
terma pozitivë, kanë vazhduar të ruajnë interesin e publikut për të depozituar 
kursimet e tyre në sistemin bankar, duke ndihmuar në një situatë të 
qëndrueshme të likuiditetit. Gjithashtu, financimi i brendshëm i qeverisë brenda 
kufirit të lejuar dhe situata e favorshme e likuiditetit kanë krijuar një ambient të 
përshtatshëm monetar për kontrollin e inflacionit. 

 
Grafik 12. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (në përqindje). 
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IV. ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJET FINANCIARE 
IV.1 POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË 
 
Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare lehtësuese gjatë vitit 2003. 
Kjo politikë është mundësuar nga përmirësimi i përgjithshëm i treguesve të 
ekonomisë: rikthimi i ritmeve të rritjes ekonomike afër niveleve historike; 
përmirësimi i ecurisë së inflacionit; dhe rivendosja e përgjithshme e ekuilibrit në 
treguesit monetarë. Lehtësimi i kushteve monetare në ekonomi ishte i nevojshëm 
edhe për të kompensuar rritjen e normës së interesit të ndërmarrë nga Banka e 
Shqipërisë gjatë vitit 2002. Ritmi i lehtësimit të politikës monetare gjatë vitit 2003 
është diktuar nga ecuria e inflacionit në ekonomi dhe nga nevoja për të mos 
cënuar tendencën pozitive të treguesve monetarë. 
 
Në përputhje me këto konsiderata, gjashtëmujori i dytë i vitit 2003 ka bërë të 
mundur një qëndrim më agresiv të Bankës së Shqipërisë  drejt uljes së normës 
bazë të interesit në ekonomi. Parashikimet pozitive në drejtim të respektimit të 
objektivit të inflacionit për vitin 2003, e kanë shtyrë Bankën e Shqipërisë të ulë tre 
herë normën bazë të interesit gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003, në muajt 
korrik, tetor dhe dhjetor. Në të tre rastet, ulja e normës bazë të interesit ka qenë 
me 0.5 pikë përqindjeje. Duke marrë në konsideratë edhe uljen e normës bazë të 
interesit në muajin prill, ulja totale e normës bazë të interesit gjatë vitit 2003 
është 2 pikë përqindjeje. Kjo ulje, jo vetëm që ka eleminuar tërësisht rritjen e 
normës bazë të interesit gjatë vitit 2002, por e ka sjellë nivelin e normës bazë të 
interesit në minimumin e tij gjatë tre viteve të fundit. 
 
Grafik 13: Norma bazë e interesit në ekonomi. 
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Ulja e normës së interesit ka zbutur edhe një faktor, i cili ka kontribuar në 
tendencat mbiçmuese të lekut gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003: 
diferencën e normave të interesit midis aktiveve financiare në lekë dhe aktiveve 
financiare në valutë. Megjithatë, leku ka vijuar të shfaqë tendenca mbiçmuese 
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit. 
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Grafik 14: Ecuria e kursit nominal efektiv të këmbimit. 
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Diferenca e normave të interesit ka ndikuar në ruajtjen e një kërkese më të lartë 
për aktivet financiare në lekë krahasuar me ato në valutë. Tendencat mbiçmuese 
janë ndikuar edhe nga rritja e ofertës së valutës krahasuar me atë të lekut gjatë 
kësaj periudhe. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në 
tregun valutor në gjashtëmujorin e dytë. Me anë të blerjeve në tregun valutor, 
Banka e Shqipërisë ka tërhequr ofertën e tepërt valutore duke injektuar rreth 3 
miliardë lekë likuiditet në sistem. 
 
Në përgjigje të uljeve të normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë, bankat 
e nivelit të dytë kanë reagur duke ulur normat e interesit të pranimit të 
depozitave, të bonove të thesarit dhe të kredidhënies në lekë. Sipas të dhënave 
operative të muajit dhjetor, interesat e ponderuar të pranimit të depozitave, gjatë 
vitit 2003, janë ulur me afërsisht 1.9 pikë përqindjeje, duke qenë afër uljes 
kumulative të normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë gjatë këtij viti. 
Ndërkohë, norma mesatare e ponderuar e interesit të kredive në lekë është ulur 
me 4.06 pikë përqindjeje gjatë njëmbëdhjetë muajve të parë të vitit, duke sjellë 
një ulje të kostos së ndërmjetësimit të sistemit bankar, në nxitje të aktivitetit 
kreditues. 
 
Tabelë 14: Ulja e normave mesatare të ponderuara të interesit gjatë vitit 2003 (në pikë 
përqindjeje). 

 6-mujori I 6-mujori II Viti 2003 
Depozita me afat në lekë -1.01 -0.92 -1.93 
Kredi në lekë* -3.17 -0.89 -4.06 
Bono thesari 12- mujore -2.44 -0.69 -3.13 
* Të dhënat e fundit janë për muajin nëntor. 
 
Përmirësimi i ambientit të përgjithshëm ekonomik, ulja e normave të interesit dhe 
situata e qëndrueshme e likuiditetit kanë bërë që kreditimi i ekonomisë të 
shënojë përmirësime të dukshme gjatë vitit 2003, duke mbështetur rritjen e 
ekonomisë në tërësi. Kredia e re e akorduar gjatë njëmbëdhjetë muajve të parë 
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të vitit 2003 ishte afërsisht 78 miliardë lekë ose 44 për qind më shumë se gjatë 
së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. 
 
Ulja e normës bazë të interesit gjatë vitit 2003 nuk ka ndikuar negativisht në 
treguesit monetarë, duke mundësuar në përgjithësi ecurinë e këtyre treguesve 
sipas parashikimeve të programit monetar. Gjithashtu, ajo ka lejuar respektimin e 
objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë. 
 
Tabelë 15: Realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.  

 Qersh '03 Shta '03 Tet '03 Nën '03 Dhje '03* 
Rezerva ndërkombëtare neto (në milionë dollarë) 
Objektivi 582.2 576.2 578.5 580.8 583.2 
Aktuale 607.3 614.3 619.9 617.9 632.6 
Diferenca 25.2 38.2 41.4 37.0 49.5 
Mjetet e brendshme neto (në miliardë lekë) 
Objektivi 98.1 89.1 90.5 91.8 93.1 
Aktuale 68.8 73.3 72.0 71.9 74.1 
Diferenca -29.4 -15.9 -18.4 -19.8 -19.0 
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë) 
Objektivi 267.7 274.7 276.4 278.0 279.7 
Aktuale 263.1 270.8 274.0 268.9** - 
Diferenca -4.6 -3.9 -2.3 -9.1** - 
*Të dhënat për muajin dhjetor janë operative. 
**Realizimi i objektivit të kredisë së brendshme neto për qeverinë gjatë muajt nëntor 
pëson një rënie (6 miliardë lekë) në sajë të rivlerësimit në rritje të skontove të bonove të 
thesarit nga Banka e Kursimeve. 
 
III.2 ECURIA E AGREGATËVE MONETARË. 
 
Treguesit monetarë kanë shënuar përmirësime gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit. Rritjet vjetore të ofertës monetare dhe të përbërësve të saj, si dhe raportet e 
tyre, janë përafruar me trendet historike të tyre. Norma e rritjes vjetore të ofertës 
monetare ka shënuar dukshëm një nivel më të lartë, krahasuar me gjysmën e 
parë të vitit. Ndërkohë, rritjet vjetore të depozitave në lekë dhe të parasë jashtë 
bankave kanë patur tendenca stabilizimi. 
 
Në fund të muajit nëntor, rritja vjetore e ofertës monetare rezultoi 9.65 për qind. 
Kontributin kryesor në këtë rritje e ka dhënë rritja e depozitave në lekë. Në sajë 
të rritjes së dërgesave të emigrantëve gjatë gjysmës së dytë të vitit, norma e 
rritjes vjetore të depozitave në valutë ka pësuar rritje, ndonëse nën nivelin 
historik të këtij treguesi. Rritja vjetore e depozitave në valutë arriti 11.6 për qind 
në fund të muajit nëntor. Kjo rritje është ndikuar edhe nga ecuria e kursit të 
këmbimit gjatë vitit 2003. Si rezultat i mbiçmimit të lekut në dymbëdhjetë muajt e 
fundi, niveli i depozitave në valutë në fund të muajit nëntor paraqitet 10.8 miliardë 
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lekë më i ulët. Në mungesë të këtij mbiçmimi, rritja vjetore e depozitave në valutë 
në muajin nëntor do të ishte 23.5 për qind. 
 
Grafik 15: Ecuria e normave vjetore të agregatëve monetarë. 

 
Norma reale e interesit të depozitave në lekë ka qenë në rënie gjatë gjysmës së 
dytë të vitit 2003, si pasojë e zbutjes së politikës monetare nga Banka e 
Shqipërisë. Në fund të muajit nëntor, norma reale e interesit të depozitave me 
afat në lekë vlerësohet të jetë 2.8 për qind ose 1.8 pikë përqindjeje më pak se në 
muajin qershor (grafiku 16). 
 
Grafik 16. Inflacioni, norma reale e interesit dhe interesi i depozitave në lekë, dhjetor ’00-
nëntor ‘03  (në përqindje). 
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Normat pozitive të interesit real kanë ndikuar në ruajtjen e një raporti të parasë 
jashtë bankave ndaj M3 në vlera të ulëta. Gjatë periudhës korrik-nëntor, raporti i 
parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare ka pësuar rënie të dukshme. Në 
fund të muajit nëntor ky raport ra në 26.9 për qind ose 1.0 pikë përqindjeje më 
pak se në muajin qershor. Ky është niveli më i ulët i këtij raporti në katër vitet e 
fundit. 
 
Në fund të muajit nëntor rritja vjetore e depozitave në lekë shënoi normën 17.6 
për qind ose 2.5 pikë përqindjeje më pak se në fund të gjashtëmujorit të parë. 
Norma e rritjes vjetore të parasë jashtë bankave, në fund të muajit qershor, ka 
shënuar nivelin më të ulët të viteve të fundit, -10.4 për qind. Pas këtij muaji, 
norma e rritjes vjetore të parasë jashtë bankave ka qenë në rritje, ndonëse ajo 
mbetet ende negative. Në muajin dhjetor, sipas të dhënave operative, niveli i 
parasë jashtë bankave shënoni një rënie vjetore prej 4 për qind. 
 
Tabelë 16: Ecuria e treguesve monetarë në muajin nëntor (në miliardë lekë). 

Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor  Nëntor 
2003 Absolut Përqindje Absolut Përqindje

 
Paraja jashtë bankave 120.7 0.0 0.0 -4.9 -3.9 
Depozitat totale 327.3 2.2 0.7 44.4 15.7 

- në lekë 225.3 2.4 1.1 33.8 17.6 
- në valutë 101.9 -0.2 -0.2 10.6 11.6 

 
Depozita pa afat 61.8 1.2 1.9 3.3 5.7 

në lekë 21.7 0.7 3.4 -0.7 -3.3 
- në valutë 40.1 0.5 1.2 4.1 11.3 

Depozita me afat 265.5 1.0 0.4 41.0 18.3 
- në lekë 203.7 1.7 0.8 34.5 20.4 

- në valutë 61.8 -0.6 -1.0 6.5 11.8 
 

M1 142.3 0.7 0.5 -5.7 -3.8 
M2 346.0 2.4 0.7 28.8 9.1 
M3 447.9 2.2 0.5 39.4 9.7 
Baza monetare 156.3 -0.4 -0.2 -1.6 -1.0 
 
 
IV.2 KËRKESA E BRENDSHME. 
IV.2.1 MJETET VALUTORE NETO TË SISTEMIT BANKAR. 
 
Sistemi bankar rezulton me rritje të mjeteve valutore neto gjatë pjesës së dytë të 
vitit 2003. Rritja e këtyre mjeteve llogaritet në rreth 97 milionë usd gjatë 
gjashtëmujorit të dytë. Rritja më e madhe e tyre vihet re në mjetet valutore neto 
të bankave të nivelit të dytë, të cilat janë rritur me rreth 54 milionë usd. Rritja e 
rezervave valutore neto të Bankës së Shqipërisë është rreth 43 milionë usd.  
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Rezervat valutore neto të bankës së Shqipërisë janë ndikuar nga ndërhyrjet e 
bankës në tregun valutor ndërsa mbiçmimi me 9.5 për qind i euros kundrejt 
dollarit në tregun ndërkombëtar, ka rritur vlerën e investimeve në euro të 
rezervës valutore. 
 
Rritja e mjeteve valutore neto të bankave të nivelit të dytë ka ardhur kryesisht si 
rezultat i rritjes së depozitave në valutë. Kjo rritje për periudhën qershor – nëntor 
llogaritet 9 miliardë lekë. 
 
Grafik 17: Ecuria e mjeteve valutore neto të sistemit bankar (në milionë usd). 

1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450

Dhjetor'01 Shtator'02 Shkurt'03 Maj 03 Gusht-03 Nëntor-03

kursi dhjetor'01 kursi i muajit

 
 
IV.2.2 KËRKESA E QEVERISË PËR MJETE MONETARE. 
 
Financimi i brendshëm i deficitit, në fund të vitit 2003 arriti në rreth 2.7 për qind të 
PBB-së. Ky tregues ka ardhur në rënie gjatë viteve të fundit, duke ulur 
vazhdimisht presionin fiskal mbi treguesit monetarë dhe duke çliruar gjithnjë e 
më shumë fonde për kreditimin e ekonomisë. 
 
Tabelë 17: Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor (në përqindje ndaj PBB-së). 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Financimi i brendshëm 7.2 5.6 3.2 3.0 3.2 2.7 
 
Qeveria ka përqëndruar kërkesën për mjete monetare gjatë pjesës së dytë të vitit 
2003. Deficiti buxhetor për këtë periudhë është rritur me rreth 12 miliardë lekë, 
duke arritur, sipas të dhënave operative,  në nivelin 19.4 miliardë lekë në fund të 
muajit dhjetor. Ky deficit është financuar kryesisht nga sistemi bankar me anë të 
blerjeve të bonove të thesarit dhe blerjeve të obligacioneve dyvjeçare. Bankat e 
nivelit të dytë, gjatë periudhës qershor–dhjetor 2003, kanë financuar me rreth 
10.3 miliardë lekë deficitin buxhetor. 
 
Sipas të dhënave operative, portofoli i bonove të thesarit të bankave të nivelit të 
dytë është rritur me rreth 9.2 miliardë lekë gjatë gjashtëmujorit të dytë. 
Gjithashtu, individët kanë vazhduar të marrin pjesë aktivisht në financimin e këtij 
deficiti, duke investuar kursimet e tyre në bono thesari. Ata e kanë rritur portofolin 
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e tyre të bonove me 2.25 miliardë lekë gjatë kësaj periudhe. Gjatë vitit 2003 
qeveria ka emetuar obligacione dyvjeçare me një shumë prej 5.2 miliardë lekësh; 
1.5 miliardë prej të cilave janë emetuar në gjashtëmujorin e dytë. 
 
Që nga muaji qershor, Banka e Shqipërisë ka vazhduar të ulë portofolin e saj të 
bonove të thesarit. Në përgjigje të operacioneve të tregut të hapur, portofoli i 
bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë është ulur me 3.2 miliardë lekë gjatë 
vitit 2003. 
 
Grafik 18: Ecuria e financimit të deficitit buxhetor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.3 KREDIA PËR EKONOMINË. 
 
Kreditimi i ekonomisë gjatë vitit 2003 ka ecur në përputhje me parashikimet e 
Bankës së Shqipërisë. Ecuria në rritje e raporteve kredi/depozita dhe kredi/total 
aktivesh të sistemit bankar, tregon për një rritje të shkallës së ndërmjetësimit 
financiar nga sistemi bankar. 
 
Tabelë 18: Ecuria e disa treguesve kryesorë. 
  2001 2002 T-1’03 T-2’03 T-3’03 Nën ‘03 

Oferta e parasë (në miliardë lekë) 393.6 416.7 420.6 426.7 443.7 447.9 
Kredi e brendshme (në % ndaj 
M3) 67.5 70.8 71.2 71.4 70.9 71.7 

 - Kredi për qeverinë (në % ndaj 
M3) 60.4 61.5 61.6 61.0 60.1 60.5 

 - Kredi për ekonominë (në % 
ndaj M3) 7.1 9.3 9.6 10.4 10.8 11.2 

Kredi për ekonominë (në % ndaj 4.7 5.9 5.6 6.0 6.4 6.711 

                                            
11 Ky raport është ndërtuar  ndaj PBB në nivel vjetor për vitin 2003.  
 

-5.3

0.0

5.3

10.6

15.9

21.2

Jan-02

Shku-02

M
ar-02

Pri-02

M
aj-02

Q
er-02

Korr-02

G
ush-02

Shta-02

Tet-02

N
ën-02

D
hje-02

Jan-03

Shku-03

M
ar-03

Prill-03

M
aj-03

Q
er-03

Korrik-03

G
usht-03

Shtator-03

Tetor-03

N
ent-03

D
hjetor-03

 - B.o.A  - B. Tregtare  - Individë  - Institucione



 32

PBB) 
Kredi për ekonominë (në % ndaj 
totalit të aktiveve) 8.9 11.5 11.6 12.5 12.9 13.3 

Raporti kredi/depozita (në %) 10.2 13.5 13.5 14.5 14.9 15.3 
 
Teprica e kredisë për ekonominë në  muajin nëntor 2003 arriti në 50.1 miliardë 
lekë, duke u rritur me 5.6 miliardë lekë krahasuar me fundin e gjashtëmujorit të 
parë. Gjatë pjesës së dytë të vitit 2003, teprica e kredisë për ekonominë është 
rritur me 1.1 miliardë lekë në nivel mesatar mujor, duke ruajtur pothuaj të njëjtin 
ritëm të vërejtur edhe në pjesën e parë të vitit. Kjo rritje rezulton e njëjtë me 
nivelin e parashikuar në programin monetar të vitit 2003. 
 
Grafik 19: Ecuria e kredisë për ekonominë gjatë vitit 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjatë tre viteve të fundit ka mbizotëruar kreditimi në terma afatshkurtër. 
Zhvillimet në tregun e huadhënies bankare, duke filluar që nga  muaji tetor i vitit 
2003, e kanë ndryshuar strukturën e tepricës së kredisë në favor të kredisë 
afatmesme dhe afatgjatë. Kështu, në fund të muajit nëntor, 51 për qind e 
portofolit të kredisë përbëhet nga kredi afatmesme dhe afatgjatë. Në vlera 
relative, kontributi i kredisë afatmesme dhe afatgjatë në rritjen e tepricës së 
kredisë në pjesën e dytë të vitit, vlerësohet në masën 88 për qind.   
 
Përsa i takon strukturës së tepricës së kredisë sipas monedhave, gjatë pjesës së 
dytë të vitit 2003, vërehet një rritje e vazhdueshme e raportit të tepricës së 
kredisë në valutë ndaj totalit. Ky raport ka arritur në 81 për qind në fund të muajit 
nëntor 2003, nga 79 për qind që ishte në muajin qershor 2003. Rritja e kredisë 
për ekonominë është mbështetur, pothuajse tërësisht, nga kreditimi në valutë. 
Kontributi i kreditimit në lekë vazhdon të mbetet i ulët, si pasojë e diferencës së 
lartë të normave të interesit të kredive në lekë kundrejt atyre në valutë. 
 
Ecuria e kredisë së re tregon gjithashtu, për ecurinë pozitive të kreditimit të 
ekonomisë nga sistemi bankar. Kredia e re e akorduar në pjesën e dytë të vitit 
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2003 arriti në 36.2 miliardë lekë. Në nivel mesatar mujor lëvrimi i kredive të reja 
është pothuajse i barabartë me gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, rreth 7 
miliardë lekë. Gjatë njëmbëdhjetë muajve të parë të vitit 2003 është lëvruar rreth 
78 miliardë lekë kredi e re ose 24 për qind më shumë se gjatë gjithë vitit 2002.  
 
Në përgjithësi, kredia e re, në pjesën e dytë të vitit 2003, u shoqërua nga të 
njëjtat karakteristika të vëna re gjatë viteve të fundit. 71 për qind e saj është kredi 
afatshkurtër. Po kështu, 33 për qind e kredisë së re është e lëvruar në lekë, duke 
ruajtur të njëjtat raporte me një vit më parë. Vihet re se kredia e re afatmesme 
dhe afatgjatë lëvrohet kryesisht në valutë, duke dhënë kontributin më të madh në 
rritjen e kredisë për ekonominë si sistem bankar.  
 
Në pjesën e dytë të vitit 2003, portofoli i kredisë i shpërndarë sipas degëve të 
ekonomisë është shoqëruar me rënie të lehta të kredisë për qëllime tregtare dhe 
vlerësohet të ketë rritje në kreditimin e sektorit të bujqësisë dhe të industrisë 
përpunuese. Po kështu, edhe kreditimi i individëve për blerje të pasurive të 
patundshme vlerësohet më i lartë se në pjesën e parë të vitit 2003.  
 
Tabelë 19. Teprica e kredisë sipas degëve të ekonomisë (në përqindje). 
  Viti 2002 Viti 2003 

Nr Deget e ekonomisë T-1 T-2 T-3 T-4 T-1 T-2 T-3 Nën 
1 Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.9 0.9 1.0 0.8 1.1 1.2 1.3 1.3 
2 Peshkimi 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
3 Industria nxjerrëse 2.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
4 Industria përpunuese 18.8 17.7 17.4 17.0 14.9 16.0 17.1 17.1 

5 Prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike e 
gazit dhe e ujit 2.9 3.4 3.1 3.3 3.1 2.8 3.1 2.9 

6 Ndërtimi 11.9 8.4 8.7 8.6 8.1 8.4 9.1 9.2 

7 Tregtia, riparimi i automobilave 
dhe artikujve shtëpiakë 41.1 43.5 41.8 40.4 40.5 38.4 35.9 35.4 

8 Hotele dhe restorante 4.9 5.9 5.1 6.0 6.3 6.2 6.2 6.4 
9 Transporti dhe telekomunikacioni 3.1 1.7 1.6 2.4 2.1 1.8 1.8 1.8 

10 Aktivitete financiare 0.9 1.5 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 Pasuritë e patundshme 6.5 3.4 8.1 9.1 5.6 10.2 12.5 12.9 
12 Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 1.2 5.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
13 Shërbime kolektive, sociale dhe personale 4.4 2.0 5.0 4.2 7.8 7.0 8.1 8.0 
14 Të tjera 1.2 6.1 7.3 7.3 9.5 7.1 6.1 4.3 
 Totali 100 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 
 
 
 
IV.3 TREGJET FINANCIARE DHE ECURIA E NORMAVE TË 

INTERESIT 
 
Gjatë gjithë gjysmës së dytë të vitit 2003, sistemi bankar ka rezultuar me tepricë 
likuiditeti. Megjithatë, në krahasim me gjashtëmujorin e parë niveli mesatar i 
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likuiditeteve të bankave tregtare pranë Bankës së Shqipërisë ka rënë me 0.7 
miliardë lekë. 
 
Grafik 20: Likuiditetet e bankave tregtare pranë Bankës së Shqipërisë (në milionë lekë). 

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

7.
01

.0
3

20
.0

1.
03

31
.0

1.
03

14
.0

2.
03

27
.0

2.
03

12
.0

3.
03

25
.0

3.
03

07
.0

4.
03

18
.0

4.
03

5.
05

.0
3

16
.0

5.
03

29
.0

5.
03

11
.0

6.
03

24
.0

6.
03

07
.0

7.
03

18
.0

7.
03

31
.0

7.
03

13
.0

8.
03

26
.0

8.
03

08
.0

9.
03

19
.0

9.
03

02
.1

0.
03

15
.1

0.
03

29
.1

0.
03

11
.1

1.
03

24
.1

1.
03

10
.1

2.
03

23
.1

2.
03

Depozitat 1 ditore në lekë
Rezervat e teperta (leke& valute)
REPO nje javore
REPO tre mujore
REPO nje mujore

 
 
Peshën kryesore në totalin e likuiditeteve e zënë repot njëjavore, ndërkohë që në 
gjashtëmujorin e parë një peshë të rëndësishme zunë edhe repot njëmujore. 
Gjithashtu, edhe depozita njëditore ka qenë një ndër lehtësitë e përhershme më 
të përdorura nga bankat tregtare. 
 
Tabelë 20: Niveli mesatar i përdorimit të lehtësive të përhershme (në miliardë lekë). 
 6 mujori I 2003 6 mujori II 2003 
Niveli mesatar i depozitës njëditore 1.4 0.78 
Niveli mesatar i kredisë njëditore 0.2 0.03 

 
Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003, niveli mesatar i huamarrjes në tregun 
ndërbankar është përgjysmuar në 0.33 miliardë lekë, nga 0.67 miliardë lekë që 
ishte në gjashtëmujorin e parë. Në kushtet kur sistemi rezultoi me teprica 
likuiditeti, huamarrja në tregun ndërbankar ka qenë për nevoja afatshkurtra 
(kryesisht njëditore) dhe nuk ka paraqitur luhatshmëri. 
 
Grafik 21: Huamarrja në treg ndërbankar. 
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nivelin 4.2 për qind, duke qenë afër interesit të depozitës njëditore të aplikuar 
nga Banka e Shqipërisë. 
 
Kërkesa e qeverisë në tregun primar është plotësuar nga bankat e nivelit të 
dytë dhe nga individët, pa qenë nevoja e akordimit të kredisë direkte nga Banka 
e Shqipërisë. Në mjaft raste, oferta e pjesëmarrësve në tregun primar ka qenë 
më e lartë se shuma e shpallur nga Ministria e Financave, duke ndikuar në uljen 
e vazhdueshme të yield-it të bonove të thesarit. Gjithashtu, yield-i i bonove të 
thesarit në tregun primar ka pësuar ulje edhe si pasojë e lehtësimit të politikës 
monetare nga Banka e Shqipërisë. Reagimi më i theksuar është vënë re tek 
bonot e thesarit me maturitet 6 dhe 12 - mujor. Ai reflekton konkurrencën dhe 
kërkesën më të lartë për to.  
 
Grafik 22: Reagimi i bankave në tregun primar dhe në tregun e depozitave. 

 
Norma mesatare e ponderuar për depozitat me afat në lekë arriti 6.23 për qind 
në fund të muajit nëntor, duke ndjekur uljen e normës bazë të interesit. Ulja e 
normës mesatare të ponderuar të interesit të depozitave me afat gjatë periudhës 
korrik-nëntor ishte 1 pikë përqindjeje. Edhe norma mesatare e ponderuar e 
interesit të kredive në lekë ka pësuar një ulje të krahasueshme. Ajo është ulur 
me 0.9 pikë përqindjeje gjatë kësaj periudhe, duke ndjekur uljen me 1 pikë 
përqindjeje të normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë. Gjithsesi, kostoja 
e ndërmjetësimit të sistemit bankar është ulur ndjeshëm gjatë vitit 2003. 
Diferenca e normave mesatare të ponderuara të interesit të kredive dhe të 
depozitave me afat në lekë është ulur me 2.1 pikë përqindjeje gjatë njëmbëdhjetë 
muajve të parë të vitit 2003. 
 
Grafik 23: Normat e interesit të depozitave dhe kredive në lekë si dhe spredi i tyre. 
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Normat reale të interesit kanë vazhduar rënien gjatë gjysmës së dytë të vitit. Në 
fund të muajit nëntor, norma reale e interesit vlerësohet të jetë 2.8 për qind ose 
1.8 për qind më pak se në muajin qershor. Norma reale e interesit arriti nivelin 
maksimal në muajin janar të këtij viti, 8.3 për qind (shih grafikun nr.16).  
 
Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2003, ka vazhduar tendenca rënëse e 
interesave të depozitave në euro dhe në dollarë, në përgjigje të uljes së 
interesave të depozitave në tregjet ndërkombëtare. Interesat e depozitave 
dymbëdhjetëmujore kanë rënë në nivele më të ulëta se ato gjashtëmujore, gjë që 
tregon mbi pritshmëritë afatgjata të bankave për ulje të mëtejshme të normave të 
interesit.  
 
Në tregun e kredive në valutë, interesat në euro, në përgjithësi, kanë qëndruar 
në nivele më të larta se ato në dollarë. Interesi mesatar i ponderuar i kredive në 
euro ishte 8,22 për qind në nëntor nga 8,6 për qind në qershor. E kundërta ka 
ndodhur me interesin mesatar të ponderuar të kredisë në dollarë, i cili është rritur 
nga 6.26 për qind në qershor, në 7.44 për qind në nëntor.  
 

IV.3.1 PËRMIRËSIMI I INSTRUMENTEVE MONETARE TË BANKËS SË 

SHQIPËRISË 
 
Banka e Shqipërisë ka bërë përmirësime të vazhdueshme të kuadrit të saj 
operacional, duke synuar përafrimin e këtij kuadri me modelin e Bankës 
Qendrore Evopiane. Kështu, duke filluar nga muaji dhjetor: 
− kufiri i lejuar i përdorimit të rezervës së detyruar u rrit nga 5 për qind në 

20 për qind të saj. Bankat e kanë shfrytëzuar këtë lehtësi për plotësimin e 
nevojave të tyre afatshkurtra për likuiditet, duke ulur kështu përdorimin e 
kredisë njëditore;  

− remunerimi i rezervës së detyruar u rrit nga 50 në 70 për qind të normës 
bazë të interesit në lekë, të euriborit dhe të liborit. Ky ndryshim, ka përafruar 
remunerimin të rezervës së detyruar me normat e interesit të tregut dhe ka 
ulur elementin taksativ që krijohet nga mbajtja e rezervës së detyruar; 

− diferenca e normës së depozitës njëditore me normën bazë të interesit, 
u rrit me 0.5 pikë përqindjeje. Kjo diferencë aktualisht është 3 pikë 
përqindjeje.  

 

V. ECURIA E EKONOMISË GJATË VITIT 2004. 
Stabiliteti makroekonomik i Shqipërisë, i cili u konsolidua më tej në vitin 2003, 
përbën një bazë të fortë për një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare 
gjatë periudhës afatmesme. Rritja ekonomike parashikohet të vazhdojë të 
qëndrojë në nivelin 6 për qind edhe në vitin 2004, duke u mbështetur kryesisht 
në zhvillimin dinamik të sektorit privat. Kontributi kryesor i Bankës së Shqipërisë 
në këtë rritje është angazhimi i saj për stabilitetin e çmimeve, i konkretizuar me 
një objektiv inflacioni brenda intervalit 2-4 për qind gjatë vitit 2004. 
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− SEKTORI I JASHTËM. 
Rritja ekonomike do të vazhdojë të shoqërohet me një deficit të lartë të bilancit 
tregtar dhe të llogarisë korente edhe gjatë vitit 2004. Kapacitetet prodhuese të 
ekonomisë shqiptare nuk arrijnë të plotësojnë kërkesën e rritur të ekonomisë. Në 
këto kushte, kjo kërkesë plotësohet me mallra importi, duke ruajtur një deficit të 
lartë të bilancit tregtar dhe të llogarisë korente. Deficiti i llogarisë korente 
parashikohet të ulet në 8.1 për qind të PBB-së gjatë vitit 2004, nga 8.5 për qind 
që rezultoi në vitin 2003. Deficiti tregtar do të vazhdojë të mbulohet nga 
transfertat private të shqiptarëve që punojnë jashtë, të cilat parashikohet të 
arrijnë në 744 milionë usd gjatë vitit 2004. 
 
Tabelë 21. Treguesit kryesorë makroekonomikë. 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Treguesit e ekonomisë reale (në pikë përqindjeje) 

Rritja PBB 7.8 6.5 4.7 6.0 6.0
IÇK vjetor (mesatar) 0.0 3.1 5.2 2.4 3.0

PBB nominale (miliardë lekë) 530.9 610.4 677.7 744.6 821.6
Treguesit fiskalë (në përqindje ndaj PBB-së) 

Deficiti fiskal -9.2 -8.2 -6.9 -5.6 -5.1
Financimi i brendshëm 3.2 3.0 3.2 2.7 2.7

Borxhi i brendshëm publik 42.6 39.5 38.8 38.0 37.2
Sektori i jashtëm (në milionë usd) 

Deficiti tregtar -821 -1027 -1155 - 1371 -1469
Transfertat private 439 543 597 692 748

Rezerva valutore bruto 608 737 839 1026 1071
Treguesit monetarë (në përqindje) 

Rritja M3 12 19.9 7.0 9.5 10.6
Rritja e kredisë për ekon. 26.9 43.1 32.1 28.5 27.4

Normat e interesit të bth 3m 7.8 8.0 11.2 7.3 ...
 
Burime të tjera për mbulimin e deficitit tregtar do të jenë investimet e huaja 
direkte, të cilat parashikohen të arrijnë në 217 milionë usd gjatë vitit 2004 dhe 
nga transfertat shtetërore, të cilat parashikohen të jenë në nivelin 138 milionë 
usd gjatë këtij viti. Kahu rezultant i këtyre zhvillimeve do të jetë një rritje e 
rezervës valutore të Bankës së Shqipërisë, duke reflektuar një ecuri pozitive të 
bilancit të pagesave.  
 
− SEKTORI FISKAL. 
Politika fiskale, duke iu përmbajtur strategjisë së hartuar në projektbuxhetin 
afatmesëm për periudhën 2002-2005, do të vazhdojë të japë një kontribut pozitiv 
në zhvillimet ekonomike edhe gjatë vitit 2004. Shpenzimet buxhetore në raport 
me PBB-në do të rriten me 0.8 pikë përqindjeje gjatë vitit 2004, duke arritur në 
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29.3 për qind të PBB-së. Shpenzimet kapitale priten të rriten gjatë vitit 2004, 
duke arritur në 5.9 për qind të PBB-së në vitin 2004 kundrejt 5.5 për qind të PBB-
së në vitin 2003. Rritja e shpenzimeve buxhetore pritet të vijë nga rritja e të 
ardhurave buxhetore gjatë vitit 2004, të cilat do të arrijnë në 24.1 për qind të 
PBB-së, nga 23.6 për qind në vitin 2003.  
 
Deficiti buxhetor është parashikuar të arrijë në 5.1 për qind të PBB-së gjatë vitit 
2004. Ai do të mbulohet, në masën më të madhe, nga financimi i huaj dhe nga 
kreditë për zhvillim, të cilat parashikohen të mbulojnë së bashku 53 për qind të 
deficitit buxhetor. Pjesa tjetër e deficitit do të mbulohet nga burimet e brendshme, 
kryesisht nga huamarrja e brendshme, duke arritur në 2.8 për qind të PBB-së. Në 
shifra absolute, huamarrja e brendshme do të jetë 22.6 miliardë lekë në vitin 
2004, kundrejt 20.1 miliardë lekëve në vitin 2003. Nga huamarrja e brendshme, 
financimi i sistemit bankar parashikohet të jetë në nivelin 2.5 për qind e PBB-së 
ose 20 miliardë lekë. Pjesa tjetër e financimit do të mbulohet nga individët dhe 
nga institucionet. 
 
− SEKTORI MONETAR. 
Në hartimin e programit monetar për vitin 2004 është mbajtur parasysh 
përmbushja e objektivit të Bankës së Shqipërisë, ruajtja e normës vjetore të 
inflacionit brenda kufijve 2 - 4 për qind. Në funksion të këtij objektivi, programi 
monetar synon kontrollin e rritjes së ofertës monetare në mënyrë që niveli i 
mjeteve monetare reale t'i përgjigjet nevojave reale të ekonomisë për një rritje 
ekonomike prej 6 për qind. Kërkesa e qeverisë, e cila përbën burimin kryesor të 
kërkimit të fondeve, parashikohet të jetë në të njëjtin nivel, 2.7 për qind të PBB-
së. Ritmi i rritjes së kërkesës për ekonominë parashikohet të jetë afërsisht i njëjtë 
me atë të vitit 2003. 
 
Në mbështetje të këtyre supozimeve rritja e ofertës monetare për vitin 2004 do të 
jetë 10.6 për qind. Rritja e depozitave në lekë për vitin që vjen parashikohet 14.8 
miliardë lekë, ndërkohë që depozitat në valutë parashikohet të rriten me 17.7 
miliardë lekë. Raporti i parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare supozohet 
të luhatet rreth nivelit 28.0 për qind. 
 
Përdorimi i këtyre burimeve do të përqëndrohet kryesisht në financimin e deficitit 
buxhetor dhe në kreditimin e ekonomisë. Financimi i deficitit buxhetor nga sistemi 
bankar për vitin 2004 parashikohet të jetë 20 miliardë lekë, ndërkohë që rritja 
totale e tepricës së kredisë për sektorin privat është parashikuar 31 për qind ose 
16.5 miliardë lekë, kryesisht në valutë. Mjetet valutore të sistemit bankar 
supozohet të rriten 5.1 për qind ose 8.6 miliardë lekë. 


