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I. FJALA E GUVERNATORIT

Ekonomia shqiptare është karakterizuar në përgjithësi nga një ecuri e mirë 
dhe brenda parametrave të pritur, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005. 
Aktiviteti ekonomik në Shqipëri ka marrë jetë në kushtet e një përmirësimi 
të lehtë të ekonomisë në nivel botëror. Ekonomia botërore ka vazhduar të 
rritet me një ritëm të moderuar gjatë gjysmës së parë të vitit 2005. Ekonomia 
amerikane ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të aktivitetit ekonomik 
botëror, ndërsa situata ekonomike në Eurozonë dhe në Japoni, ndonëse në 
përmirësim, vazhdon të mbetet e brishtë. Rritja e ekonomisë botërore është 
shoqëruar me rritje të vëllimit të shkëmbimeve tregtare. Nga ana tjetër, 
zhvillimet jo të favorshme në çmimet e naftës dhe pasiguria e lidhur me kursin 
e këmbimit, nuk janë përcjellë në të gjithë amplitudën e tyre në ekonominë e 
brendshme. 

Duke gjykuar nga zhvillimet e sektorëve të veçantë, nga ecuria e treguesve 
fiskalë si dhe nga rritja e shpejtë e kredisë për ekonominë, mund të thuhet se 
kjo periudhë ka qenë e favorshme për ekonominë e vendit dhe për realizimin 
e objektivave të zhvillimit. Në përgjithësi, sektorët më vitalë të ekonomisë 
shqiptare, gjatë fillimit të vitit 2005, kanë regjistruar ecuri të kënaqshme në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Normat e rritjes vjetore të 
tyre kanë ardhur në rritje, duke dëshmuar për një trend afatgjatë në rritje të 
zhvillimit të ekonomisë. Sektorët që kanë shënuar rritje më të larta në bazë 
vjetore të shitjeve janë ndërtimi, tregtia, shërbimet, bujqësia dhe agroindustria, 
ndërkohë që sektori i transportit dhe i industrisë kanë realizuar vëllime 
pothuajse të njëjta shitjesh me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Ecuria 
pozitive e aktivitetit ekonomik në vend është shoqëruar me përmirësimin e 
mëtejshëm të situatës në tregun e punës. Ky përmirësim është manifestuar 
në rritjen e numrit të të punësuarve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 
të kaluar dhe në rënien e normës së papunësisë në tremujorin e parë të vitit 
2005. Norma e papunësisë e tremujorit të parë të këtij viti, ka shënuar vlerën 
më të ulët të 7 viteve të fundit.

Llogaria korente, gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, rezultoi me një 
deficit prej 56.2 milionë usd, duke shënuar një përkeqësim të lehtë ndaj të 
njëjtës periudhë të një viti më parë. Ndërkohë që ritmet e rritjes së importeve 
dhe të eksporteve të mallrave dhe të shërbimeve kanë qenë të përafërta, 
vëllimi i madh i importeve ka rezultuar në thellim të deficitit korent. Deficiti 
tregtar prej 363 milionë usd si edhe deficiti prej rreth 40 milionë usd në 
kategorinë e shërbimeve janë mbuluar, në pjesën më të madhe, nga flukset 
hyrëse të transfertave korente, kryesisht private. Flukset hyrëse të kapitalit, gjatë 
tremujorit të parë, kanë qenë të mjaftueshme për të mbuluar deficitin korent, 
duke rezultuar në një nivel pozitiv të bilancit të përgjithshëm të pagesave prej 
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afërsisht 13 milionë usd. Mbiçmimi i lekut ndaj dollarit amerikan dhe ndaj 
euros ka ulur çmimin e mallrave dhe të shërbimeve të huaja, ndërkohë që ky 
mbiçmim nuk ka cënuar konkurrueshmërinë e eksporteve tona, si pasojë e 
strukturës së këtyre të fundit të orientuara drejt rieksporteve.

Megjithë fushatën zgjedhore të vitit 2005, Banka e Shqipërisë vlerëson 
se situata fiskale ka qenë nën kontroll. Zhvillimet fiskale, gjatë gjysmës së 
parë të vitit 2005, kanë qenë të moderuara dhe treguesit nuk e kanë kaluar 
nivelin e parashikuar për këtë periudhë. Sipas të dhënave të Ministrisë së 
Financave, deri në fund të muajit qershor janë mbledhur 98.3 për qind e 
të ardhurave të planifikuara dhe është realizuar rreth 97.7 për qind e 
shpenzimeve të programuara. Për pasojë, deficiti buxhetor në fund të muajit 
qershor ka shënuar rreth 9.4 miliardë nga 10.2 miliardë lekë të parashikuara. 
Deficiti buxhetor për këtë periudhë, është financuar kryesisht me burime të 
brendshme, ndërkohë që financimi i huaj ishte rreth 50 për qind e shumës së 
parashikuar.

Gjashtëmujori i parë i vitit 2005 është karakterizuar nga norma të ulëta 
inflacioni. Inflacioni vjetor ka patur një tendencë rënëse gjatë pjesës së 
parë të vitit, duke arritur vlerën 1.3 për qind në muajin prill, ndërkohë që 
muajt maj dhe qershor shënuan një rritje të inflacionit deri në nivelin 2.9 
për qind. Inflacioni mesatar vjetor ka qenë vazhdimisht brenda objektivit të 
Bankës së Shqipërisë, duke u stabilizuar në vlerën 2.25 për qind, në muajin 
qershor. Orientimi i politikave fiskale dhe monetare drejt ruajtjes së stabilitetit 
makroekonomik si dhe zhvillimet pozitive në grupe të ndryshme mallrash 
të konsumit, brenda një mjedisi makroekonomik të përshtatshëm kanë 
mundësuar kontrollimin e normës së inflacionit. Bilanci i faktorëve të kërkesës 
dhe të ofertës nuk ka rezultuar në presione inflacioniste gjatë kësaj periudhe. 
Rritja modeste e pagave, rritja e çmimeve të naftës dhe rritja në çmimet e 
administruara, janë kompensuar nga veprimi i faktorëve disinflacionistë si 
niveli i qëndrueshëm i kërkesës së brendshme, situata e kontrolluar monetare, 
mbiçmimi i qëndrueshëm i lekut dhe rritja e prodhimit bujqësor në vend.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka patur përgjithësisht një kah 
zbutës, gjatë gjashtëmujorit të parë. Kjo tendencë ka qenë më e theksuar 
në tremujorin e parë, duke u finalizuar me uljen me 0.25 pikë përqindjeje të 
normës bazë të interesit në fund të muajit mars, ndërkohë që gjatë tremujorit 
të dytë politika monetare ka marrë gradualisht një qëndrim neutral. Lehtësimi 
i politikës monetare është reflektuar në rënien e vazhdueshme të normave të 
interesit në tregjet financiare. Kjo ulje ka qenë më e theksuar për maturitetet 
afatmesme duke ndikuar në sheshimin e kurbës së normave të interesit në 
lekë. Politika monetare zbutëse e Bankës së Shqipërisë është pasuar nga rritja 
e kërkesës për mjete monetare. Burimi kryesor i zgjerimit monetar gjatë kësaj 
periudhe, ka qenë kreditimi i ekonomisë, në ndryshim nga vitet e kaluara kur 
këtë funksion e ka realizuar huamarrja e qeverisë apo flukset hyrëse valutore. 
Teprica e kredisë është rritur mesatarisht me rreth 3.7 miliardë lekë në muaj, 
gjatë periudhës janar- maj 2005, duke shënuar në fund të periudhës një rritje 
totale prej 18.7 miliardë lekësh. Ky nivel është i njëjtë me rritjen e kredisë 
gjatë gjithë vitit 2004. Zhvillimet pozitive të kreditimit të ekonomisë nga 
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sistemi bankar kanë ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e të gjithë treguesve 
makroekonomikë të kredisë.

Konsolidimi i vazhdueshëm i stabilitetit makroekonomik gjatë viteve të 
fundit, përbën një bazë të mirë për zhvillimin e ekonomisë shqiptare gjatë 
pjesës së mbetur të vitit 2005. Ekonomia shqiptare i ka të gjitha premisat për 
një zhvillim brenda kornizave të programuara. Megjithë tablonë e mësipërme, 
relativisht optimiste, javët e fundit është konstatuar një lëvizje e sforcuar e 
fondeve monetare nga kanalet bankare në ekonomi, si pasojë e shfaqjes 
më të hershme të faktorit sezonal, e pagimit të fondeve të bllokuara në 
firmat piramidale dhe e paqartësive që në përgjithësi, karakterizojnë situatën 
parazgjedhore dhe atë paszgjedhore. Ne jemi duke ndjekur me kujdes 
zhvillimet më të fundit të likuiditetit, veçanërisht ato të lidhura me financimin 
e deficitit buxhetor. 

Në interes të garantimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të ruajtjes së 
ekuilibrave makroekonomikë, ne besojmë se këto zhvillime do të jenë të 
përkohshme dhe administrimi normal i të ardhurave do të rikuperohet shumë 
shpejt me krijimin e ekzekutivit të ri shqiptar. Banka e Shqipërisë mbetet 
thellësisht e angazhuar për respektimin e treguesve programorë të zhvillimit 
ekonomik dhe financiar të vendit për vitin 2005 dhe, në këtë kontekst, ne 
shpresojmë se nuk do të mungojë edhe angazhimi i autoriteteve përkatëse. 
Njëkohësisht, Banka e Shqipërisë përfiton nga rasti t’i bëjë thirrje të gjitha 
subjekteve ekonomike për respektimin e detyrimeve tatimore në bazë të 
legjislacionit dhe të rregullave në fuqi. Nga ana e saj, Banka e Shqipërisë do 
të synojë të ruajë në ekonomi kushte monetare konsistente me objektivin e 
inflacionit prej 2-4 për qind, duke synuar në të njëjtën kohë zhvillimin e tregut 
financiar sipas modeleve më të përparuara, përmirësimin e infrastrukturës së 
pagesave dhe rritjen e shkallës së ndërmjetësimit financiar në ekonomi. Për 
realizimin e objektivave të zhvillimit të vendit, ajo vlerëson si një faktor thelbësor 
mbështetjen dhe bashkëpunimin e të gjitha institucioneve përgjegjëse në 
fushën e politikave ekonomike dhe ruajtjen e tempit të reformave strukturore 
të ekonomisë.

II. ECURIA EKONOMIKE GJATË GJASHTËMUJORIT TË PARË 
TË VITIT 2005.

II. 1 EKONOMIA BOTËRORE

Ekonomia botërore ka vazhduar të rritet me një ritëm të moderuar edhe 
gjatë gjysmës së parë të vitit 2005. Ecuria pozitive e ekonomisë amerikane 
ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të aktivitetit ekonomik botëror. 
Ekonomitë e Eurozonës dhe të Japonisë kanë patur një paraqitje më të mirë 
krahasur me periudhën e mëparshme, por situata ekonomike në këto vende 
vazhdon të mbetet e brishtë. Ekonomia e Kinës vazhdon të rritet me ritme 
të shpejta, duke nxitur aktivitetin ekonomik edhe në pjesën tjetër të Azisë 
Lindore. Aktiviteti ekonomik botëror për këtë fillim viti është bazuar në ecurinë 
pozitive të sektorit të shërbimeve në krahasim me sektorin prodhues. Në këtë 
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asimetri ka ndikuar edhe rritja e kostove të sektorit prodhues, si efekt i rritjes 
së çmimit të naftës. Çmimi i lartë i naftës vazhdon të jetë një nga problemet 
kryesore të ekonomisë botërore.

Ekonomia Amerikane.
Aktiviteti ekonomik amerikan shënoi ritme të kënaqshme rritjeje edhe 

gjatë pjesës së parë të vitit 2005. E kthyer në bazë vjetore, norma reale e 
rritjes së PBB-së në tremujorin e parë ishte 3.8 për qind. Rritja e ekonomisë 
amerikane pasqyron rritjen e shpenzimeve konsumatore, të eksporteve dhe të 
investimeve. Shpenzimet konsumatore janë mbështetur nga përmirësimet në 
kushtet e tregut të punës si dhe nga zhvillimet pozitive të tregut të shtëpive. 
Duke patur parasysh rigjallërimin e presioneve inflacioniste, banka qendrore 
e SHBA, Federal Reserve, ka vazhduar të shtrëngojë me “hapa të matur” 
politikën monetare. Në mbledhjen e datës 30 qershor, FOMC-ja rriti për të 
nëntën herë radhazi normën bazë të interesit, duke e çuar atë në nivelin 3.25 
për qind.

Ekonomia e Eurozonës.
Zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2005 paraqiten më pozitive për ekonominë 

e Eurozonës. Sipas vlerësimeve të para, rritja e PBB-së të Eurozonës gjatë 
tremujorit të parë është 0.5 për qind, nga 0.2 për qind që ishte në tremujorin 
e katërt të vitit të kaluar1. Rritja e PBB-së ka ardhur si rezultat i rritjes së 
eksporteve, në një kohë që kërkesa e brendshme nuk ka pasur rritje, ndërsa 
rritja e investimeve ka qenë më e ulët se ajo e periudhës paraardhëse. Në 
Eurozonë, norma bazë e interesit vazhdon të jetë 2 për qind, që prej muajit 
qershor 2003. Normat e ulëta të interesit kanë vazhduar të kenë impakt 
stimulues në ekspansionin monetar dhe në kredi. Niveli i inflacionit (i matur 
nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit) në muajin maj u ul në 1.9 
për qind, pas një periudhe tremujore gjatë së cilës ky tregues ishte në nivelin 
2.1 për qind. Gjatë kësaj periudhe, rritja e pagave ka qenë e moderuar duke 
mos ushtruar presione inflacioniste.

Kursi i këmbimit.
Monedha e Eurozonës është zhvlerësuar si në terma nominalë, ashtu edhe 

në terma realë gjatë vitit 2005. Në fillim të muajit qershor, raporti i monedhës 
euro kundrejt monedhave të 23 partnerëve kryesorë tregtarë kishte shënuar 
një ulje prej rreth 2.8 për qind kundrejt mesatares së vitit 2004. Debatet 
politike në lidhje me kushtetutën si dhe vota “jo” e referendumit në Francë 

Tabelë 1. Disa tregues 
ekonomikë të gjashtëmujorit 

të parë të vitit 2005. 
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dhe në Holandë ndikuan negativisht në ecurinë 
e monedhës së Eurozonës. Rritja e normave 
të interesit në SHBA ka bërë që investuesit të 
ndikohen nga yield-i i pritur më shumë se nga 
deficitet e ekonomisë amerikane.

Çmimi i naftës. 
Çmimi i naftës ka vazhduar të rritet gjatë gjysmës 

së parë të vitit 2005, duke kaluar edhe pikun e 
arritur në muajin tetor të vitit të kaluar. Në muajin 
prill 2005, një fuçi naftë e papërpunuar2 kushtoi 
mbi 57 dollarë. Rritja e çmimit të naftës gjatë viteve 
të fundit ka ardhur si pasojë e rritjes së kërkesës 
dhe e shtrëngimit të ofertës për naftë, si rrjedhojë 
e pasigurive gjeopolitike. Kjo rritje vlerësohet se 
ka patur një efekt të moderuar si mbi aktivitetin 
ekonomik botëror, ashtu edhe mbi inflacion.

II.2 EKONOMIA SHQIPTARE GJATË 
GJASHTËMUJORIT TË PARË

Ekonomia shqiptare është karakterizuar në 
përgjithësi nga një ecuri e mirë dhe brenda 
parametrave të pritshëm, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2005. Duke gjykuar nga ecuria e 
shitjeve të ekonomisë, nga zhvillimet e sektorëve 
të veçantë, nga ecuria e treguesve fiskalë si dhe 
nga rritja e shpejtë e kredisë për ekonominë, 
mund të thuhet se kjo periudhë ka qenë e 
favorshme për ekonominë e vendit. Sipas të 
dhënave të shitjeve të përftuara nga TVSH-ja, të 
cilat trajtohen si tregues të përafërt të ecurisë së 
prodhimit në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, 
tremujori i parë i vitit 2005 ka shënuar rritje në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. 
Tremujori i parë i këtij viti ka shënuar vlerën më 
të lartë të shitjeve për këtë tremujor gjatë katër 
viteve të fundit. Sektorët që kanë shënuar rritje 
më të larta të shitjeve, në bazë vjetore, janë 
“Ndërtimi”, “Tregtia” dhe “Shërbime të tjera”, 
ndërkohë që sektori i transportit dhe ai i industrisë 
kanë realizuar vëllime pothuajse të njëjta shitjesh 
me tremujorin e parë të vitit të kaluar.

Të ardhurat nga TVSH shënojnë një rritje 
vjetore prej 8.9 për qind gjatë pesëmujorit 
të parë të vitit, duke dëshmuar për një rritje 
të shkëmbimeve tregtare në vend. Kreditimi i 



Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

44 Banka e Shqipërisë

ekonomisë ka shënuar një rritje vjetore prej rreth 50 për qind. Së bashku 
me zhvendosjen e strukturës së kredisë drejt sektorëve prodhues, ky zhvillim 
tregon për një shfrytëzim më të madh të potencialit financiar të vendit në 
drejtim të mbështetjes së nevojave të zhvillimit të tij. Tremujori i parë i vitit ka 
treguar një konkurrueshmëri më të madhe të eksporteve shqiptare, e shfaqur 
kjo në rritjen vjetore prej 16.1 për qind të eksporteve gjatë kësaj periudhe. 
Gjithashtu, numri i të punësuarve gjithsej është rritur me 12 mijë vetë, në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit 2004. Duke gjykuar mbi këto të dhëna, 
si dhe duke marrë parasysh kufizimet që paraqesin ato për dhënien e një 
opinioni të qartë në lidhje me ecurinë e ekonomisë, sidomos në aspektin 
sasior, Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia shqiptare ka shfaqur shenja 
rritjeje gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, informacioni i pritur gjatë muajve në 
vazhdim do të na ndihmojë në krijimin e një opinioni më të qartë dhe me të 
saktë në lidhje me ecurinë e aktivitetit ekonomik.

II.2.1 Ecuria e prodhimit sipas sektorëve të ekonomisë

Dega e bujqësisë

Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ushqimit, prodhimi 
bujqësor pritet të rritet në masën e parashikuar në fillim të vitit me 4.7 për 
qind. Kushtet klimaterike vlerësohen në përgjithësi të favorshme për realizimin 
e prodhimit të parashikuar. Pranvera e vonë ka ndikuar në futjen më vonë 
se vitet e tjera të prodhimit vendas në treg, por klima e verës ka qenë e 
favorshme për ecurinë e prodhimit bujqësor. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 është vënë re një rritje e sipërfaqes 
së mbjellë me perime, më foragjere dhe me drithëra. Sipas Vrojtimit të 
Agroindustrisë për tremujorin e parë të vitit 2005, prodhimi agroindustrial 
është rritur në total me 11 për qind në krahasim me tremujorin e parë të vitit të 
kaluar. Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, në sektorin e agroindustrisë 
janë regjistruar rreth 40 subjekte të reja, nga të cilët 35 kanë filluar aktivitetin. 
Numri i të punësuarve në total në agroindustri nuk ka ndryshuar në krahasim 
me të njëjtën periudhë një vit më parë.

Energjitika

Prodhimi i energjisë elektrike ka qenë në nivele të kënaqshme gjatë gjashtë 
muajve të parë të vitit 2005. Sasia e energjisë së prodhuar gjatë kësaj 

Tabelë 2. Ecuria e prodhimit 
agroindustrial gjatë 

tremujorit të parë 2005 
(miliardë lekë).
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periudhe ka qenë rreth 3,200 GWH ose rreth 4 për qind më e lartë se e njëjta 
periudhë e vitit të kaluar. Sasia e energjisë së eksportuar gjatë kësaj periudhe 
është rreth 2 herë më e lartë se sasia e energjisë së eksportuar gjatë të njëjtës 
periudhë të vitit 2004. Konsumi i konsumatorëve jofamiljarë ka shënuar një 
rritje me rreth 7 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, 
ndërkohë që konsumi i familjarëve ka rënë me 3 për qind.

Transporti

Indeksi i shitjeve në sektorin e transportit dhe të telekomunikacionit, në 
tremujorin e parë të këtij viti, paraqitet me një rritje prej 6.6 për qind në 
krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Transporti detar pati një rritje 
prej rreth 6 për qind gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Importet në portet 
kryesore të vendit u rritën me 7 për qind, ndërsa eksportet, të cilat janë rreth 
10 herë më të ulëta se importet, ranë me 0.4 për qind. Gjatë gjashtë muajve 
të parë të vitit 2005, transporti hekurudhor i mallrave shënoi një rënie prej 20 
për qind, ndërsa transporti hekurudhor i pasagjerëve u ul në masën 24 për 
qind. Transporti ajror ka regjistruar një rritje mesatare vjetore prej rreth 15 për 
qind në 10 vitet e fundit. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, transporti 
ajror ka vazhduar të rritet, gjë që është pasqyruar në rritjen me 27 për qind të 
numrit të fluturimeve dhe në rritjen me 22 për qind të numrit të pasagjerëve.

Investimet në sektorin e transportit, gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti 
kanë patur një rënie prej rreth 31 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Kjo rënie ka ardhur kryesisht si pasojë e rënies në investimet 
e brendshme, të cilat ishin 33 për qind më pak se në të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Ndërkohë, edhe investimet e huaja u ulën me rreth 27 për qind.

Ndërtimi

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2005, shitjet në sektorin e ndërtimit ishin 
rreth 34 për qind më të larta në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2004. 
Rritja vjetore për tremujorin e parë të këtij viti, përfaqëson një zhvillim mjaft 
pozitiv për sektorin e ndërtimit, sidomos duke marrë parasysh mungesën e 
rritjes vjetore në tremujorët e parë të dy viteve paraardhëse. Indeksi i kushtimit 
në ndërtim, për tremujorin e parë të këtij viti, u rrit me 3 për qind. Në këtë 
indeks vërehet një rritje në shpenzimet direkte totale. Zërat që kanë shënuar 
rritje vjetore më të lartë, përkatësisht 8.8 dhe 9.7 për qind,  janë pagat dhe 
transporti. Gjithashtu, vërehet se fitimi i parashikuar ka patur një rënie prej 
1.5 për qind duke reflektuar rritjen e kostos së ndërtimit.

Tabelë 3. Të dhëna për 
furnizimin dhe përdorimin e 
energjisë elektrike.



Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3

shtator 2005

46 Banka e Shqipërisë

Investimet në sektorin e ndërtimit, si nga 
burimet private ashtu edhe ato shtetërore, 
kanë shënuar rritje gjatë tremujorit të parë të 
këtij viti. Kështu, fondet e parashikuara për 
investime në tremujorin e parë të vitit, u rritën 
me 55 për qind. Peshën kryesore në këtë rritje e 
kanë pasur investimet për ndërtimet për banim, 
të cilat janë rritur me 30 për qind. Gjithashtu, 
rritje të ndjeshme kanë shënuar edhe ndërtimet 
inxhinierike. Numri i lejeve të ndërtimit është rritur 
mjaft në krahasim me tremujorin e parë të vitit 
të kaluar. Pjesa dërrmuese e lejeve të ndërtimit 
është dhënë për ndërtime për banim.

II.2.2 Tregu i punës

Sipas të dhënave të INSTAT3, forca e punës 
për tremujorin e parë të vitit 2005 është ulur 
me 1 mijë vetë, në krahasim me fundin e vitit 
të kaluar. Ndërkohë, krahasuar me tremujorin e 
parë të vitit 2004, forca e punës është rritur me 
7 mijë vetë. Kjo rritje është pasqyruar në rritjen 
e numrit të të punësuarve me 12 mijë vetë dhe 
në rënien e numrit të personave të papunë me 5 
mijë vetë, në terma vjetorë.

Nga të punësuarit gjithsej, 19 për qind janë 
të punësuar në sektorin shtetëror, 58 për qind 
janë të punësuar në sektorin bujqësor dhe 23 
për qind në sektorin privat jobujqësor. Kjo 
strukturë shpërndarjeje e të punësuarve sipas 
sektorëve ka mbetur e pandryshuar gjatë vitit të 
kaluar dhe tremujorit të parë të vitit 2005. Numri 
i personave të papunë, gjatë tremujorit të parë, 

ka rënë me 1 mijë vetë. Në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2004, 
numri i të papunëve është ulur me 5 mijë vetë. Norma e papunësisë në fund 
të tremujorit të parë vlerësohet 14.3 për qind, duke qenë norma më e ulët e 
regjistruar gjatë 7 viteve të fundit.

Tabelë 4.  Treguesit e tregut 
të punës (në mijë vetë).



Buletini Ekonomik

vëllimi 8
numër 3
shtator 2005

Banka e Shqipërisë 47

Paga mesatare shtetërore është rritur me 3 për qind gjatë tremujorit të parë 
vitit 2005. Kjo rritje pasqyron rritjen e pagës në disa grupe punonjësish të 
arsimit. Paga minimale, pagesa e papunësisë për të papunët e regjistruar dhe 
ndihma ekonomike mesatare për familje kanë mbetur në të njëjtat nivele të 
fundvitit të kaluar. Në terma vjetorë, paga mesatare shtetërore është rritur me 
13 për qind, paga minimale e miratuar është rritur me 7 për qind dhe pagesa 
e papunësisë është rritur me 10 për qind.

II.2.3 Sektori fiskal

Treguesit fiskalë kanë qenë përgjithësisht nën nivelin e parashikuar gjatë 
gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, 
deri në fund të muajit qershor, janë mbledhur 98.3 për qind e të ardhurave 
të planifikuara dhe është realizuar rreth 97.7 për qind e shpenzimeve të 
programuara. Për pasojë, deficiti buxhetor në fund të muajit qershor ka 
shënuar rreth 9.4 miliardë, nga 10.2 miliardë lekë të parashikuara. Në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të ardhurat dhe shpenzimet 
buxhetore janë rritur respektivisht me 8.7 për qind dhe 9 për qind. Deficiti 
buxhetor për këtë periudhë është financuar kryesisht me burime të brendshme 
(7.3 miliardë lekë), ndërkohë që financimi i huaj ishte rreth 43 për qind e 
shumës së parashikuar. 

Të ardhurat buxhetore

Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, të ardhurat buxhetore ishin rreth 
8.7 për qind më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2004. 
Totali i të ardhurave ishte 93.4 miliardë lekë, nga të cilat rreth 61.8 miliardë 
janë siguruar nga tatimet dhe doganat, 17 miliardë nga buxheti i pavarur 
dhe pjesa tjetër nga pushteti lokal dhe burime të tjera. Me përjashtim të të 
ardhurave nga pushteti lokal, të ardhurat e kategorive të tjera kanë qenë nën 
nivelin e planifikuar duke qenë, megjithatë, pranë këtij niveli. Të ardhurat nga 
TVSH, nga akcizat dhe nga doganat kanë qenë më të ulëta nga parashikimi, 
ndërkohë që e kundërta është vërejtur në të ardhurat nga tatimi mbi fitimin 
dhe në ato nga taksa e qarkullimit të automjeteve. 

Tabelë 5. Ritmet e rritjes së 
treguesve kryesorë fiskalë 
(në përqindje).
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Të ardhurat nga tatimet vazhdojnë të jenë 
burimi kryesor i të ardhurave buxhetore, duke 
përbërë rreth 91 për qind të të ardhurave 
totale. Struktura e të ardhurave nuk ka shënuar 
ndryshime të ndjeshme në krahasim me atë të 
vitit të kaluar.

Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2005, shënuan vlerën 102.9 miliardë 
lekë, duke e realizuar planin e shpenzimeve në 
masën 97.7 për qind. Shpenzimet korente janë 
realizuar në masën 102.9 për qind. Shpenzimet 
korente për periudhën janar – qershor 2005 
përbëjnë 87 për qind të shpenzimeve totale. 

Në ndryshim nga tre vitet e fundit, ecuria e 
shpenzimeve kapitale ka patur rritje të ndjeshme 
gjatë gjashtë muajve të parë vitit 2005, duke 
qenë 22.5 për qind më të larta se një vit më 
parë. 

Megjithatë, këto shpenzime janë realizuar në 
masën 80.1 për qind të nivelit të planifikuar. 
Problematike në këtë drejtim paraqiten 
shpenzimet kapitale të financuara nga burime 
të huaja, të cilat janë realizuar vetëm në masën 
61 për qind të planit, ndërkohë që shpenzimet 
e financuara nga burime të brendshme janë 
realizuar në masën 100 për qind. Shpenzimet 
për interesat dhe ato për sigurimet sociale 
kanë mbetur nën nivelin e parashikuar, duke u 
realizuar përkatësisht në masat 92.8 dhe 98.8 
për qind.

Tabelë 6.  Të ardhurat nga 
Tatimet dhe Doganat

(në miliardë lekë – të dhëna 
progresive).
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II.2.4 Sektori i jashtëm

Bilanci i pagesave të Shqipërisë është mbyllur me një rezultat pozitiv gjatë 
tremujorit të parë të vitit, i shprehur me rritjen e rezervave valutore të Bankës 
së Shqipërisë. Llogaria korente, gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, rezultoi 
me një deficit prej 56.2 milionë usd, duke shënuar një përkeqësim të lehtë ndaj 
të njëjtës përiudhë të një viti më parë, por një ngushtim të dukshëm të deficitit 
në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2004. Vëllimi i transaksioneve 
korente është rritur me rreth 26 për qind në krahasim me tremujorin e parë 
të vitit të kaluar. Ndërkohë që ritmet e rritjes së importeve dhe të eksporteve 
të mallrave kanë qenë të përafërta, vëllimi i madh i importeve ka rezultuar në 
thellim të deficitit korent. Deficiti tregtar prej 363 milionë usd dhe deficiti prej 
rreth 40 milionë usd i kategorisë së shërbimeve, janë mbuluar në pjesën më 
të madhe nga flukset hyrëse të transfertave korente, kryesisht private. Flukset 
neto hyrëse të kapitalit, gjatë tremujorit të parë, shënuan 60 milionë usd dhe 
kanë qenë të mjaftueshme për të mbuluar deficitin korent. Në të njëjtën kohë, 
në bilancin tonë të pagesave është regjistruar një rritje e rezervave valutore 
me rreth 13 milionë usd. 

Llogaria korente

Gjatë tremujorit të parë të këtij viti është realizuar një vëllim transaksionesh 
korente prej rreth 1.7 miliardë usd. Aktiviteti më i madh në kategorinë e 
transaksioneve korente vazhdon të jetë ai i tregtisë në mallra, i pasuar nga 
shkëmbimet e shërbimeve. Shpenzimet korente për këtë periudhë vlerësohen 
në rreth 860 milionë usd, prej të cilave 60 për qind kanë shkuar për financimin 
e importeve të mallrave dhe 30 për qind për financimin e shërbimeve të blera 
nga rezidentët jashtë. Eksportet e mallrave për tremujorin e parë të këtij viti 
ishin tre herë më të pakta nga importet, ndërkohë që eksportet e shërbimeve 
financuan rreth 90 për qind të shpenzimeve të rezidentëve për shërbime 
jashtë. Transfertat korente kanë vazhduar të shënojnë flukse neto pozitive, 
duke shërbyer si balancuese të shpenzimeve të larta për blerje mallrash dhe 
shërbimesh. Llogaria e transfertave korente, në fund të tremujorit të parë, 
ishte 297 milionë usd ose rreth 33 për qind më e lartë sesa ajo e tremujorit 
të parë të vitit të kaluar. 

Tabelë 7. Përbërja e 
shpenzimeve korente (të 
dhëna progresive - në 
milionë lekë).
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Shkëmbimet tregtare në mallra vazhdojnë të karakterizohen nga një kërkesë 
e lartë për importe dhe nga eksporte të kufizuara, të cilat, megjithatë, kanë 
shënuar rritje të vazhdueshme përgjatë tremujorëve të fundit. Rreth një e treta e 
mallrave të importit përfaqësohen nga mallra të konsumit, ndërkohë që pjesa 
dërrmuese e importeve vjen në formën e mallrave të ndërmjetëm. Rritja në 
importet e mallrave kapitalë është një tregues i mirë për ecurinë e investimeve 
në vend. Eksportet kanë vazhduar të mbizotërohen nga rieksportet, të cilat 
gjatë tremujorit të parë të vitit kanë përfaqësuar rreth 80 për qind të totalit të 
eksporteve. 

Gjatë tremujorit të parë të vitit, rezidentët kanë shpenzuar rreth 300 milionë 
usd për shërbime të siguruara nga jorezidentët dhe kanë siguruar rreth 260 
milionë usd për ofrimin e këtyre shërbimeve ndaj jorezidentëve. Kategoria 
‘Udhëtime’ ose ‘Turizëm’ vazhdon të jetë zëri që regjistron të hyrat dhe 
të dalat më të larta midis llojeve të ndryshme të shërbimeve. Gjatë kësaj 
periudhe, jorezidentët kanë shpenzuar në Shqipëri rreth 200 milionë usd. Një 
zhvillim pozitiv në këtë drejtim është rritja e numrit të udhëtarëve jorezidentë 
me rreth 15 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
Paralelisht me rritjen e të ardhurave nga turizmi, janë rritur edhe shpenzimet 
e rezidentëve për turizëm jashtë. Ky fenomen ka çuar në ngushtimin e suficitit 
të shërbimeve të udhëtimit. 

Llogaria kapitale dhe financiare

Si llogaria kapitale, ashtu edhe ajo financiare e kanë mbyllur tremujorin 
e parë me flukse neto pozitive. Bilanci i përbashkët shënoi 66 milionë usd 
nga të cilat 47 milionë usd kanë ardhur në formë fluksesh kapitale dhe 19 
milionë usd në formë fluksesh financiare. Këto të fundit kanë qenë rezultat i 
rritjes së detyrimeve financiare të vendit ndaj botës me 64 milionë usd dhe i 
rritjes së mjeteve të rezidentëve jashtë me 44 milionë usd. Rritja e detyrimeve 
të rezidentëve është përfaqësuar kryesisht nga hyrja e investimeve të huaja 

Tabelë 8. Bilanci i pagesave 
(në milionë usd)
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direkte në vend. Këto të fundit, gjatë këtij tremujori, kanë qenë rreth 54 
milionë usd, duke qenë më të larta se investimet e të njëjtit tremujor gjatë 
vitit të kaluar. Shqipëria gjatë kësaj periudhe ka rritur stokun e borxhit të 
saj të jashtëm me rreth 22 milionë usd, ndërkohë që ulja e detyrimeve të 
borxhit si pasojë e shlyerjes së principalit dhe të interesave ka qenë 10 milionë 
usd. Gjatë tremujorit të parë të këtij viti, investimet e portofolit të rezidentëve 
jashtë janë rritur me 56 milionë usd, duke arritur nivelin prej 200 milionë 
usd. Flukset hyrëse të mjeteve valutore në formën e kapitaleve financiare u 
pasqyruan në rritjen e rezervave valutore të autoritetit monetar, me rreth 13 
milionë usd. Niveli i rezervave valutore bruto, në fund të periudhës, u vlerësua 
në 1 miliard e 350 milionë usd, i mjaftueshëm për të përballuar 4.9 muaj 
importe mallrash dhe shërbimesh nga 4.6 në tremujorin e parë të vitit 2004.

II.3 ECURIA E INFLACIONIT GJATË GJASHTËMUJORIT TË PARË.

Gjashtëmujori i parë i vitit 2005 është karakterizuar nga norma të ulëta 
inflacioni. Inflacioni vjetor ka rënë gradualisht gjatë pjesës së parë të vitit, 
duke arritur vlerën 1.3 për qind në muajin prill, ndërkohë që muajt maj dhe 
qershor shënuan një rritje të lehtë të inflacionit deri në nivelin 2.9 për qind. 
Ndërsa norma vjetore ka shënuar luhatje, norma mesatare vjetore për secilin 
nga muajt e kësaj periudhe ka qenë brenda intervalit 2 - 4 për qind. Inflacioni 
mesatar ka ndjekur një trajektore rënëse gjatë katër muajve të parë të vitit, 
duke qëndruar i fiksuar në vlerën 2.25 për qind, gjatë dy muajve pasues.

Harmonizimi i mirë i politikave fiskale dhe monetare si dhe zhvillimet 
pozitive në grupe të ndryshme mallrash të konsumit, brenda një mjedisi 
makroekonomik të përshtatshëm, kanë mundësuar kontrollimin e normës së 
inflacionit.

Bashkëveprimi i faktorëve të kërkesës dhe të ofertës nuk ka rezultuar në 
presione inflacioniste gjatë kësaj periudhe. Rritja modeste e pagave, rritja e 
çmimeve të naftës dhe rritja e çmimeve të administruara në fillim të vitit kanë 
ushtruar presione për rritjen e çmimeve të konsumit. Veprimi i këtyre faktorëve 
është balancuar nga niveli i qëndrueshëm i kërkesës së brendshme4, ecuria e 
qëndrueshme e kursit të këmbimit të lekut dhe prodhimi bujqësor në vend. 

Tabelë 9. Norma vjetore e 
inflacionit (në përqindje).
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II.3.1 Ecuria e inflacionit dhe e grupeve 
përbërëse.

Zhvillimet në normën vjetore të inflacionit, 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, mund 
të ndahen në dy periudha. Gjatë periudhës shkurt 
- prill, indeksi i çmimeve të konsumit manifestoi 
një tendencë rënëse, duke zbritur nën nivelin 2 
për qind. Pas muajit prill, inflacioni vjetor shënoi 
rritje duke arritur vlerën 2.9 për qind në fund të 
gjashtëmujorit.

Rënia e çmimeve të prodhimeve ushqimore dhe 
në veçanti e artikujve bujqësorë, ashtu si edhe 
vitin e kaluar, ka vazhduar të ushtrojë presion për 
rënie të çmimeve të konsumit gjatë pesë muajve 
të parë të vitit 2005. Grupi ‘Ushqime dhe pije 
joalkolike’ ka shënuar norma vjetore negative të 
inflacionit, me përjashtim të muajit qershor. Gjatë 
pesë muajve të parë të vitit, kontributi i këtij grupi 
në normën vjetore të inflacionit ishte mesatarisht 
– 0.6 pikë përqindjeje, duke qenë mjaft më i ulët 
se kontributi 0.6 pikë përqindjeje për të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. Në ndryshim nga viti i 
kaluar, inflacioni i këtij grupi shënoi një kthesë në 
muajin qershor duke regjistruar një normë pozitive 
inflacioni prej 1.6 për qind dhe duke kontribuar 
me 0.7 për qind në normën totale të inflacionit. 
Ky zhvillim reflektoi një tkurrje të përkohshme 
oferte, si pasojë e zëvendësimit të prodhimeve 
të serrave me prodhime të fushës. Prodhimi 
bujqësor i serrave, i cili është i pranishëm në treg 
gjatë gjithë vitit, rënia e çmimeve ushqimore në 
tregjet e partnerëve tregtarë si Italia dhe Greqia, 

si dhe mbiçmimi i lekut ndaj euros, kanë ulur presionet inflacioniste të mallrave 
të këtij grupi.

Një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm në përcaktimin e profilit të normës 
vjetore të inflacionit gjatë dy viteve të fundit, ka qenë ecuria e çmimeve të 

Tabelë 10. Norma 
vjetore e inflacionit të 

grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” (në vend dhe 
jashtë) si dhe kontributi i 

inflacionit të këtij grupi në 
inflacionin total.
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administruara. Ky faktor ka qenë i pranishëm edhe gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2005. Rritja e çmimit të energjisë me 25.7 për qind në muajin 
janar u përkthye në rritje të inflacionit vjetor të grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” në 15.2 për qind në këtë muaj. Pas shuarjes në muajin 
shkurt të efektit të rritjes së vjetshme të çmimit të energjisë, kontributi mesatar 
(2.3 pikë përqindjeje) i këtij grupi në shifrën totale të inflacionit gjatë këtij 
gjashtëmujori, ishte pothuajse i njëjtë me atë të gjashtëmujorit të parë të vitit 
të kaluar (2.0 pikë përqindjeje).

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2005, inflacioni vjetor i grupit “Qira, ujë, 
lëndë djegëse, energji” ka ardhur në rënie duke reflektuar uljen e çmimeve të 
qirasë dhe të rentës së imputuar. Nëngrupet “Qira” dhe “Renta e imputuar”, 
kanë ruajtur të pandryshuar normën e tyre vjetore të inflacionit 2.3 për qind, 
për periudhën prill ’05 – qershor ’05.

Një grup tjetër, zhvillimet e të cilit kushtëzohen nga lëvizjet në çmimet 
e administruara, është grupi “Komunikimi”. Ndryshimet e bëra në vitin e 
kaluar në tarifën e telefonisë fikse, janë pasqyruar në inflacionin vjetor të 
gjashtë muajve të parë të këtij viti. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2005, 
grupi “Komunikimi” ka ulur normën vjetore të inflacionit me rreth 0.5 pikë 
përqindje, ndërsa gjatë tremujorit të dytë, kontributi i këtij grupi është shuar. 
Muaji prill ’05 shënoi shuarjen e efektit të uljes së tarifave një vit më parë5, 
duke bërë që kontributi i mëtejshëm i inflacionit të këtij grupi në inflacionin 
total të bëhet i pandjeshëm. 

Rritja e çmimit të naftës, megjithëse përbën 
një kosto potenciale në tregun shqiptar, ka 
transmetuar presione të dobëta inflacioniste në 
indeksin e çmimeve të konsumit. Inflacioni i grupit 
“Transport”, gjatë kësaj periudhe ka qenë, më i 
ulët sesa vlerat e arritura gjatë pjesës më të madhe 
të vitit të kaluar. Inflacioni vjetor i këtij grupi, gjatë 
gjashtëmujorit të parë, ka shënuar normën më të 
lartë në muajin prill (3.3 për qind). Gjatë periudhës 
janar - qershor, ky grup ka dhënë një kontribut 
mesatar në vlerën totale të inflacionit prej 0.13 
pikësh përqindjeje. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, grupet 
e tjera të shportës nuk kanë ecur në të njëjtin 
drejtim përsa i përket ecurisë së çmimeve. Ndikimi 
i tyre rezultant në normën e inflacionit është i 

Tabelë 11. Norma vjetore 
e inflacionit dhe kontributi 
i grupit “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji” në 
inflacionin total.
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vogël. Inflacion më të lartë kanë shënuar grupet 
e përbëra kryesisht nga mallra dhe shërbime 
me çmime të administruara, si “Shëndeti” 
dhe “Shërbimi arsimor”, por dhe grupet “Pije 
alkoolike dhe duhan”, “Mallra dhe Shërbime 
të ndryshme”. Grupet si “Veshje dhe këpucë”, 
“Mobilim, pajisje dhe mirëmbajtje shtëpie” dhe 
“Argëtim e kulturë’ kanë vazhduar të regjistrojnë 
norma negative të inflacionit, ndërsa grupi 
“Hotele, kafene, restorante” ka regjistruar ritme 
më të ulëta rritjeje. Këto grupe kanë kontribuar 
mesatarisht në inflacionin vjetor me 0.05 pikë 
përqindjeje.

II.3.2 Ambienti makroekonomik dhe çmimet e 
konsumit

Ambienti makroekonomik  ka  qenë  përgjithësisht 
i qëndrueshëm gjatë gjashtëmujorit të parë të 
vitit 2005. Politika monetare e kujdesshme dhe 
mungesa e presioneve inflacioniste nga ana e 
faktorëve të ofertës apo të kërkesës, kanë bërë të 
mundur kontrollin e normës së inflacionit. Impulset 
inflacioniste të dhëna nga rritja e pagave, nga 
rritja e çmimit të naftës dhe nga rritja e çmimeve 
të administruara, janë ekuilibruar nga zhvillimet 
në kursin e këmbimit dhe nga ecuria e mirë e 
prodhimit të brendshëm.

Faktorët e kërkesës.

• Politika fiskale dhe treguesit fiskalë. 
Politika fiskale dhe treguesit fiskalë nuk kanë 

patur shmangie të ndjeshme nga buxheti i 
miratuar. Gjatë pesë muajve të parë të këtij viti është vënë re një tendencë 
rritjeje vjetore e shpenzimeve buxhetore. Megjithatë, rritja e shpenzimeve 
korente dhe kapitale ka qenë brenda parashikimit dhe në përputhje me 
objektivat e tjerë makroekonomikë. Rritja e shpenzimeve korente është ndikuar 
edhe nga rritja e rrogave në sektorin publik, rritje kjo e cila nuk ka shkaktuar 
presione inflacioniste gjatë gjysmës së parë të vitit 2005. 

• Politika monetare dhe treguesit monetarë.
Politika monetare ushtron një ndikim afatgjatë në inflacion, nëpërmjet 

kontrollit të agregatëve monetarë, dhe një ndikim afatmesëm në aktivitetin 
ekonomik dhe në inflacion, nëpërmjet rregullimit të normës së interesit. 
Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti, Banka e Shqipërisë ka ulur normën 
e interesit me 0.25 pikë përqindjeje, duke e çuar atë në nivelin 5.0 për qind. 
Lehtësimi i politikës monetare ka ndikuar në nxitjen e mëtejshme të kreditimit 
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të ekonomisë. Megjithatë, inflacioni i ulët ka bërë 
të mundur ruajtjen e normës reale të interesit në 
terma pozitivë. Ajo ka mundësuar arritjen e një 
ekuilibri të përshtatshëm midis rritjes së agregatëve 
monetarë (si pasojë e rritjes së kredisë) dhe 
rritjes së përmbajtur të likuiditetit në ekonomi, 
duke mos injektuar impulse të pakontrolluara të 
inflacionit. Gjithashtu, tendenca rënëse e raportit 
të parasë jashtë bankave ndaj ofertës monetare 
është ruajtur gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij 
viti. Në muajin maj, ky raport rezultoi 24.5 për 
qind.

• Tregues të tjerë.
Indeksi i tregtisë me pakicë6. Gjatë tremujorit 

të parë të vitit 2005, ky tregues nuk ndryshoi 
ndjeshëm, duke ndjekur modelin sezonal të 
ekonomisë, i cili shfaq një ngadalësim gjatë kësaj periudhe të vitit. Indeksi 
i tregtisë me pakicë u ul me 2.5 për qind ndaj të njëjtës periudhë të vitit 
të kaluar. Sjellja e këtij treguesi mund të interpretohet si një qëndrueshmëri 
e kërkesës së brendshme, duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të 
presioneve inflacioniste nga ana e kërkesës.

Faktorët e ofertës.

• Ecuria e prodhimit të brendshëm bujqësor.
Gjatë vitit të kaluar prodhimi i brendshëm bujqësor shënoi një rritje të 

vrullshme. Rritja e prodhimit erdhi si pasojë jo vetëm e një viti të mbarë 
bujqësor, por dhe e rritjes së investimeve në ndërtimin e serrave, prodhimi i të 
cilave, ishte i pranishëm në treg edhe gjatë këtij gjashtëmujori. 

• Ecuria e kursit të këmbimit dhe inflacioni i importuar.
Një nga faktorët përcaktues të zhvillimeve në inflacionin e vendit është 

kursi i këmbimit. Prej një periudhe të gjatë kohe leku ka shfaqur një tendencë 
mbiçmuese ndaj dy monedhave kryesore - euros dhe dollarit amerikan. 
Gjatë këtij gjashtëmujori është ruajtur e njëjta dinamikë, por me ritme më të 
zbutura të mbiçmimit vjetor të lekut. Afrimi i sezonit turistik dhe i stinës së verës 
shoqërohen me flukse të mëdha të valutës (kryesisht euro) dhe me rritje të 
kërkesës për lekun, domethënë mbiçmimin e tij. Ecuria e favorshme e kursit të 
këmbimit ka arritur të amortizojë presionet e inflacionit, që përcillen në vend 
nga inflacioni i importuar.

Tabelë 12. Ndryshimet 
vjetore në inflacionin e 
vendeve partnere dhe në 
kursin e këmbimit 
(në përqindje).
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Një ekonomi e vogël dhe e hapur ndaj tregut të jashtëm si Shqipëria, 
ndikohet në mënyrë të pashmangshme nga inflacioni i importuar. Inflacioni i 
importuar është një kombinim i zhvillimeve në çmimet e konsumit të vendeve 
partnere me ecurinë e kursit të këmbimit. Partnerët kryesorë tregtarë të vendit 
tonë, Italia dhe Greqia, kanë shënuar norma të ulëta të inflacionit. Normat e 
ulëta dhe të qëndrueshme të ndryshimeve vjetore të çmimeve të konsumit në 
këto vende, shoqëruar nga mbiçmimi vjetor i lekut ndaj euros kanë rezultuar 
në ulje të çmimeve të importuara të shprehura në lekë.

Inflacioni i importuar nuk ka ushtruar presione të forta inflacioniste. Për 
më tepër, çmimet më të lira të mallrave të importit kanë ushtruar një presion 
konkurrencial rënës edhe në çmimet e mallrave të vendit.

Boks. Inflacioni i importuar.

Në mungesë të të dhënave të çmimeve të importit, u krye një llogaritje e thjeshtë 
për të vlerësuar ecurinë e inflacionit të importuar gjatë periudhës janar ’02 – maj 
’05. 

Peshën më të madhe në importet shqiptare e zënë importet nga Italia dhe Greqia, 
përkatësisht me 31.6 dhe 15.7 për qind të importeve totale. Për të vlerësuar 
ecurinë dhe ndikimin e çmimeve të importuara (në terma të monedhës vendase) 

në inflacionin në vend, u ndërtua indeksi i çmimeve 
të importit, duke marrë parasysh importet e Italisë 
dhe të Greqisë. Peshat që zënë importet e këtyre 
vendeve ndaj importeve totale për tremujorin e parë 
të vitit 2005 u mbajtën konstante. Indeksi i çmimeve 
të importit u ndërtua në dy hapa: 

• u llogarit një indeks çmimesh të huaja si mesatare 
e ponderuar e indekseve të çmimeve të konsumit të 
Italisë dhe të Greqisë me peshat përkatëse dhe, 
• ky indeks u përkthye në terma leku, duke u 
shumëzuar me kursin e këmbimit lek/euro për 
periudhën janar’02 - maj’05.

Në grafikun brenda boksit jepen ndryshimet vjetore 
të inflacionit të importuar, të inflacionit në vend dhe 
të kursit të këmbimit të lekut ndaj euros.

Inflacioni i importuar nuk ka ushtruar presione 
inflacioniste në vend. Natyrisht që një përfundim i 
tillë duhet të korrektohet edhe me veçoritë e tregut 

të brendshëm, veçanërisht me shkallën e konkurrencës në të, por gjithsesi, ai 
ilustron faktin se kombinimi i inflacionit në vendet partnere dhe i ecurisë së kursit 
të këmbimit nuk ka nxitur presionet inflacioniste në vend. Ashtu siç është theksuar 
dhe në raportet periodike të Bankës së Shqipërisë, mbiçmimi i vazhdueshëm i lekut 
ndaj euros si dhe dollarit ka frenuar presionet inflacioniste të jashtme.
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• Indeksi i çmimeve të prodhimit7.
Nga analiza e indeksit të çmimeve të prodhimit, 

rezulton se çmimet e prodhimit kanë shënuar 
rritje prej mëse një viti. Megjithatë, tendenca 
rritëse në hallkën e parë të zinxhirit të tregtimit 
të mallrave nuk është reflektuar në çmimin 
përfundimtar, paguar nga konsumatori. Mungesa 
e transmetimit të kostove mund të shpjegohet 
nga rritja e konkurrencës në segmentin e tregtisë 
me pakicë. 

• Tregues të tjerë.
Papunësi - paga. Sipas të dhënave të INSTAT, 

tremujori i parë i këtij viti nuk solli ndryshime 
domethënëse në normën e papunësisë dhe 
në nivelin e përgjithshëm të pagave. Norma e 
papunësisë u ul lehtësisht në 14.3 për qind, kurse 
pagat mesatare në sektorin publik u rritën me 3 për 
qind ndaj tremujorit paraardhës. Rritja e pagave në sektorin publik vjen kryesisht 
nga rritja e pagave për disa grupe punonjësish në sistemin shëndetësor dhe 
arsimor. Nga ana tjetër, paga minimale, pagesa e papunësisë për të papunët, si 
dhe ndihma ekonomike mesatare për familje mbetën të pandryshuar. Inflacioni 
i ulët gjatë këtij gjashtëmujori tregon për mospërçimin, të paktën në mënyrë 
direkte, të presioneve inflacioniste nëpërmjet spirales pagë – inflacion.

• Çmimet e naftës. 
Ashtu si dhe gjatë vitit të kaluar, ky faktor nuk ka ndikuar në inflacionin në 

vend. Rritja e çmimit të naftës në tregun ndërkombëtar nuk është përcjellë 
e plotë në tregun e brendshëm, prej kombinimit të një sërë faktorëve si: 
mbiçmimi i monedhës sonë ndaj dollarit, ulja e kërkesës në vend (prej 23.5 
për qind8 ndaj tremujorit të fundit të vitit 2004) dhe pesha e vogël9 që zë 
grupi “Transport” në shportën e mallrave të konsumit. Nga ana tjetër, çmimi 
i prodhimit të naftës gjatë tremujorit të parë të vitit 2005, është rritur ndaj të 
njëjtës periudhë të vitit të kaluar me mesatarisht 2.6 për qind.

III. ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJET FINANCIARE

III.1 POLITIKA MONETARE E BANKËS SË SHQIPËRISË

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka patur përgjithësisht një kah 
zbutës gjatë gjashtëmujorit të parë. Kjo tendencë ka qenë më e theksuar në 
tremujorin e parë, duke u finalizuar me uljen me 0.25 pikë përqindjeje të 
normës bazë të interesit në datën 30 mars, ndërkohë që gjatë tremujorit të 
dytë, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare më neutrale. Kjo 
politikë ka qenë në përputhje me dinamikën e presioneve inflacioniste në 
ekonomi. Vlerat faktike të inflacionit kanë qenë në nivele relativisht të ulëta, 
ndërsa treguesit monetarë kanë shfaqur stabilitet, duke ndikuar në një tablo 
optimiste të parashikimit të inflacionit.
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Efekti i uljes së normës bazë të interesit është 
pasqyruar dukshëm në normat e interesit të 
depozitave, ndërkohë që masa e reagimit të 
normave të bonove të thesarit ka rezultuar e afërt 
me uljen e sinjalizuar. Ulja e normave të interesit 
të depozitave nga bankat e nivelit të dytë ka 
qenë më e theksuar për maturitetet afatmesme 
duke ndikuar në sheshimin e kurbës së normave 
të interesave. 

Politika monetare zbutëse e Bankës së 
Shqipërisë është pasuar nga rritja e kërkesës 
për mjete monetare. Burimi kryesor i zgjerimit 
monetar gjatë kësaj periudhe ka qenë kreditimi 
i ekonomisë, në ndryshim nga vitet e kaluara, 
kur këtë funksion e ka realizuar huamarrja e 
qeverisë apo flukset hyrëse valutore. Normat e 

ulëta të inflacionit gjatë kësaj periudhe kanë mundësuar ritme të larta rritjeje 
të agregatëve monetarë në terma realë. Rritja vjetore e treguesit M3 real ka 
ruajtur të njëjtën tendencë të dy viteve të fundit. 

Në tregjet e parasë, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë janë kufizuar në 
tërheqjen e likuiditetit nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes me çmim fiks dhe 
shumë të pakufizuar. 

Banka e Shqipërisë ka lehtësuar funksionimin e tregjeve monetare me anë 
të instrumenteve mbështetëse, kryesisht përdorimit të depozitës njëditore. 
Zhvillimi i operacioneve monetare ka krijuar kushtet për transmetim të sinjalit 
të politikës monetare dhe është shoqëruar me ulje të normave të interesit në 
tregjet monetare. Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka mundësuar 
gjithashtu respektimin e objektivave sasiorë të saj.

Tabelë 13. Reagimi i 
normave të interesit në 
tregun bankar (në pikë 

përqindjeje).

Tabelë 14. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë.
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III.1 ECURIA E AGREGATËVE MONETARË

Zhvillimet monetare, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, kanë ndjekur 
në vija të përgjithshme tendencat e parashikuara në programin monetar. 
Ashtu siç pritej, ritmi i rritjes së ofertës monetare ka shënuar rritje, duke qenë 
konsistent me ecurinë pozitive të aktivitetit ekonomik në periudhën aktuale 
dhe me rritjen e vëllimit të parasë së mbajtur nga agjentët ekonomikë për 
financimin e transaksioneve të tyre. Gjithashtu, rritja e ofertës monetare gjatë 
kësaj periudhe, ka reflektuar edhe zhvillimet pozitive në drejtim të thellimit 
të ndërmjetësimit financiar në vend dhe konsolidimit të besimit në sistemin 
bankar. Si rrjedhojë e këtyre zhvillimeve, evidentohet një rritje më e madhe e 
mjeteve monetare më pak likuide dhe, në veçanti, e depozitave me afat në 
valutë.

Norma e rritjes vjetore të ofertës monetare në 
muajin maj arriti në 15.8 për qind, nga 13.1 për 
qind që ishte në muajin dhjetor. Rritja e ofertës 
monetare gjatë kësaj periudhe është mbështetur 
në rritjen më të shpejtë të depozitave në valutë 
dhe në ruajtjen e një kahu të moderuar rritës të 
agregatit M2. Kontributi i kredisë për ekonominë 
në gjenerimin e mjeteve monetare në lekë ka 
ardhur në rritje, ndërkohë që kërkesa për para e 
qeverisë ka qenë pothuajse në të njëjtat nivele të 
një viti më parë. Zhvillimet në strukturën kohore 
dhe valutore të ofertës monetare tregojnë për 
ruajtjen dhe përforcimin e tendencave të tyre të 
mëparshme. Gjatë pesë muajve të parë të vitit 
2005, raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 
ka shënuar rënie të ndjeshme, duke zbritur në 
nivelin e tij minimal historik, ndërsa raporti i 
depozitave në valutë ndaj ofertës monetare ka 
qenë vazhdimisht në rritje.

Treguesi i parasë jashtë bankave ka qenë 
përbërësi me rritjen më të ngadaltë në ofertën 
monetare. Norma e rritjes vjetore të saj, gjatë 
periudhës janar– maj, është rritur lehtësisht nga 
10.3 për qind në 11.6 për qind, duke ndjekur 
të njëjtin kah rritës të agregatëve M2 dhe M3. 
Tendenca më e ngadaltë rritëse e parasë jashtë 
bankave në krahasim me përbërësit e tjerë të 
ofertës monetare është shoqëruar me rënien 
e ndjeshme të raportit PjB / M3. Në fund të 
muajit maj, ky raport zbriti në nivelin 24.7 për 
qind, duke shënuar një rënie prej 2.7 pikësh 
përqindjeje kundrejt muajit dhjetor dhe prej 0.9 
pikësh përqindjeje kundrejt muajit maj të vitit të 
kaluar.
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Vazhdimi i tendencës rënëse të këtij treguesi i kushtohet kryesisht zhvillimeve 
pozitive në infrastrukturën e pagesave, të cilat janë shoqëruar me rritjen e 
përdorimit të shërbimeve bankare nga ana e publikut. Në të njëjtën kohë, ruajtja 
e normave reale të interesit në nivele të qëndrueshme pozitive ka mbështetur 
investimet në instrumentet financiare në lekë, duke shërbyer si premisë për 
mbajtjen në ekuilibër të strukturës së likuiditetit të ofertës monetare.

Tendenca në rritje e agregatit M2 dhe vazhdimi i kthimit të parasë jashtë 
bankave në sistem, janë reflektuar në përshpejtimin e ritmeve të rritjes së 
depozitave në lekë. Norma e rritjes vjetore të tyre në muajin maj arriti në 14.6 
për qind, nga 12.9 që ishte në muajin dhjetor. Ecuria në rritje e depozitave 
në lekë ka pasqyruar kryesisht kontributin më të lartë të depozitave me afat 
të individëve, rritja e të cilave ka përbërë rreth 67 për qind të rritjes totale të 
depozitave në periudhën janar – maj. Gjithashtu, depozitat në lekë të sektorit 
privat dhe depozitat pa afat në lekë të individëve kanë manifestuar ritme të 
larta rritjeje, duke ndikuar pozitivisht në ecurinë e depozitave në lekë.

Struktura kohore e depozitave në lekë ka njohur një rritje të peshës së 
depozitave pa afat, e ndikuar nga zhvendosja e depozitave të sektorit shtetëror 
nga depozita me afat në depozita pa afat10. Ky zhvillim ka përcaktuar edhe 
ecurinë e agregatit M1, norma e rritjes vjetore të të cilit është rritur nga 19.4 
për qind në muajin dhjetor në 24 për qind në muajin maj. Në mungesë të 
kësaj zhvendosje, rritja vjetore e agregatit M1 në muajin maj do të rezultonte 
20.1 për qind, duke paraqitur një tendencë rritëse më të moderuar sesa ajo 
e treguesve më të gjerë të parasë.

Gjashtëmujori i parë i vitit ka shfaqur një rritje të ndjeshme të kontributit 
të depozitave në valutë në rritjen e ofertës monetare. Norma e rritjes vjetore 
të tyre në fund të muajit maj u rrit në 23.2 për qind, nga 17.1 për qind që 
ishte në fund të muajit dhjetor. Kjo ecuri e depozitave në valutë ka pasqyruar 
kryesisht nënçmimin e kursit të këmbimit të lekut gjatë periudhës janar – maj11, 
si rezultat i të cilit është ulur ndjeshëm efekti negativ i mbiçmimit vjetor të 
lekut, nga -9.2 për qind në muajin dhjetor, në -3.5 për qind në muajin maj. 
Në terma realë, norma e rritjes vjetore të depozitave në valutë ka patur një 

Tabelë 15. Ecuria e 
treguesve monetarë në 

muajin maj (në miliardë 
lekë).
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ecuri të qëndrueshme, duke shënuar një nivel të lartë prej 27.6 për qind në 
muajin maj.

Kontributin kryesor në rritjen e depozitave në valutë e kanë dhënë depozitat 
me afat dhe ato të individëve, të cilat kanë përbërë përkatësisht rreth 76 për 
qind dhe 73 për qind të rritjes së depozitave totale në valutë, për periudhën 
janar - maj. Rritja më e madhe e depozitave me afat në valutë të individëve 
vlerësohet të jetë ndikuar nga vazhdimi i flukseve të larta valutore nga 
remitancat, rritja e besimit në sistemin bankar dhe normat më të favorshme 
të interesit në dollarë.

Rritja më e shpejtë e depozitave në valutë në krahasim me përbërësin në lekë 
të ofertës monetare, është shoqëruar me rritjen e peshës së tyre në agregatin 
M3. Në fund të muajit maj raporti i depozitave në valutë ndaj ofertës monetare 
arriti në 24.8 për qind, duke shënuar një rritje prej 1.5 pikësh përqindjeje në 
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

III.3 KËRKESA E BRENDSHME

III.3.1 Mjetet valutore neto

Sistemi bankar ka ruajtur një pozicion të 
qëndrueshëm valutor gjatë pjesës së parë të vitit 
2005. Nën ndikimin e nënçmimit të euros ndaj 
dollarit amerikan, niveli i mjeteve valutore neto 
të sistemit bankar ka shënuar një rënie prej 76.5 
milionë usd, ndërkohë që të matura me kurse 
fikse, ato rezultojnë të jenë rritur me 12.8 milionë 
usd gjatë periudhës janar - maj. Me zbehjen e 
efektit të hyrjes së të ardhurave të privatizimit të 
ish-Bankës së Kursimeve në fillim të vitit të kaluar, 
kontributi i mjeteve valutore neto në rritjen vjetore 
të ofertës monetare ka shënuar rënie, duke tentuar 
drejt vlerave të tij historike.

Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë, 
gjatë pesë muajve të parë të vitit, kanë shënuar 
një rënie me 46.5 milionë usd. Në mungesë të 
ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë në tregun 
valutor dhe në prani të flukseve të ulëta hyrëse 
dhe dalëse të valutës nga burime të tjera, rënia 
e mjeteve valutore neto gjatë kësaj periudhe 
është ndikuar tërësisht nga nënçmimi i euros ndaj 
dollarit. Ky nënçmim, ka ulur vlerën e portofolit në 
euro të rezervës valutore të shprehur në dollarë, 
duke ndikuar negativisht mjetet valutore neto 
të Bankës së Shqipërisë në masën 60.5 milionë 
usd.
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Mjetet valutore neto të bankave të nivelit të 
dytë kanë pësuar gjithashtu rënie në masën 30 
milionë usd. Përshpejtimi i ndjeshëm i kreditimit 
në valutë gjatë pjesës së parë të vitit, nuk ka 
mundur të financohet tërësisht nga rritja e 
depozitave në valutë në bankat tregtare, duke 
bërë të nevojshëm përdorimin e një pjese të 
mjeteve valutore të tyre.

III.3.2 Kërkesa e qeverisë për mjete monetare

Kërkesa e qeverisë për para, gjatë pesë muajve 
të parë të vitit 2005 ka patur një ecuri të ngjashme 
me atë të vitit të kaluar. Kontributi relativ i saj në 
rritjen e ofertës monetare ka vazhduar të jetë i ulët 
dhe nën nivelin e parashikuar. Llogaritë fiskale të 
qeverisë tregojnë një rritje progresive të deficitit 
buxhetor gjatë kësaj periudhe, duke shënuar një 
nivel kumulativ prej 4.7 miliardë lekësh në fund 
të muajit maj. Kjo ecuri ka reflektuar financimin 
me 7.7 miliardë lekë të deficitit në nivel bruto, 
nga njëra anë, dhe rritjen me 3 miliardë lekë të 
depozitave të qeverisë në Bankën e Shqipërisë, 
nga ana tjetër.

Sistemi bankar ka përballuar rreth 56 për qind 
të nevojave për financim të qeverisë deri në muajin 
maj, duke rritur me 3.3 miliardë lekë portofolin e 
letrave me vlerë në zotërim të tij. Kjo rritje është 
pasqyruar plotësisht në rritjen e portofolit të 
bankave tregtare, ndërkohë që portofoli i Bankës 
së Shqipërisë ka mbetur i pandryshuar nga niveli 
i fundit të vitit 2004. Struktura e portofolit të 

bankave të nivelit të dytë është orientuar drejt emetimeve afatgjata të qeverisë, 
me rënien e portofolit  të bonove të thesarit me 6 miliardë lekë dhe me 
rritjen e portofolit të obligacioneve qeveritare me 9.3 miliardë lekë12. Pjesa 
tjetër e huamarrjes prej 2.5 miliardë lekësh është financuar nga individët dhe 
institucionet, me përkatësisht 1.8 dhe 0.7 miliardë lekë.

III.3.3 Kredia për ekonominë

Teprica e kredisë është rritur mesatarisht me rreth 3.7 miliardë lekë në 
muaj, gjatë periudhës janar - maj 2005,  duke shënuar në fund të periudhës 
një rritje në total prej 18.7 miliardë lekësh. Ky nivel është i njëjtë me rritjen e 
kredisë gjatë gjithë vitit 2004. Zhvillimet pozitive të kreditimit të ekonomisë nga 
sistemi bankar kanë ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e të gjithë treguesve 
makroekonomikë të kredisë. 
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Në terma vjetorë kredia për ekonominë, në fund të muajit maj shënoi një 
rritje 58 për qind. Kjo rritje ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së kredisë 
me afat maturimi mbi 1 vit, e cila ka kontribuar me rreth 79 për qind në 
rritjen totale. Gjithashtu, vihet re se pesha e kredisë afatgjatë në mënyrë të 
vazhdueshme ka fituar terren ndaj kredisë afatmesme, duke dëshmuar një 
angazhim në rritje të bankave drejt investimeve me afate të gjata maturimi. 

Kontributin kryesor në rritjen e kredisë totale sipas 
monedhës vazhdon ta japë rritja e kredisë në valutë 
(me rreth 71 për qind), e cila përbën edhe 79 për 
qind të të gjithë portofolit të kredisë. Si pasojë e 
forcimit të lekut ndaj euros dhe e nënçmimit të tij ndaj 
dollarit13, për periudhën janar – maj 2005, kredia në 
valutë është rritur me rreth 1.1 miliardë lekë. 

Gjithsesi, gjatë pesë muajve të parë të vitit 2005, 
vihet re rritja e lartë vjetore që paraqet kredia në 
lekë,14 e cila po jep një kontribut gjithmonë e 
më të madh në rritjen e kredisë në total. Ritmet 
pozitive të rritjes së kredisë në lekë në pjesën më 
të madhe të tyre, i dedikohen angazhimit në rritje 
të bankave për të ofruar shërbime në plotësimin 
e kërkesave për kredi të individëve (57 për qind). 
Ky fakt pasqyrohet në rritjen vjetore të lartë të kredisë për këtë grup, rreth 72 
për qind. Në total kredia për individët përbën rreth 30 për qind të portofolit 
të kredisë.

Pesë muajt e parë të vitit 2005 treguan preferencën në rënie të bankave 
për të kredituar sektorin e tregtisë, si dhe prirjet e tyre për të financuar me 
kredi sektorin e ndërtimit dhe blerjet për pasuri të paluajtshme. 

Tabelë 16. Ecuria e disa 
treguesve kryesorë.

Tabelë 17.  Tregues të 
tepricës së kredisë ndaj 
totalit (në përqindje).
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Gjatë periudhës janar-maj 2005, është akorduar rreth 42.3 miliardë lekë 
kredi e re ose 13.4 për qind më pak se sa gjatë së njëjtës periudhë të vitit të 
kaluar. Ky fakt dëshmon se rritja e tepricës së kredisë vjen kryesisht si pasojë e 
orientimit të bankave drejt investimeve me afate të gjata maturimi. Gjithashtu, 
në ndryshim nga një vit më parë, bankat janë angazhuar rreth 60 për qind më 
shumë në kredinë me afat maturimi mbi 1 vit, duke ulur ndjeshëm financimin 
e ekonomisë me kredi afatshkurtër.

Vetëm 30 për qind e kredisë së re është akorduar në lekë, kurse pjesa 
tjetër në monedhë të huaj. Kjo strukturë e kredidhënies ka mbetur pothuajse 
e pandryshuar krahasuar me një vit më parë. 

Sipas shpërndarjes sektoriale të ekonomisë vihet re se sektori i tregtisë ka 
thithur rreth ¼ e kredisë së re të akorduar për gjithë periudhën. Gjithësesi, ky 
nivel është më pak se sa gjysma e kredisë akorduar këtij sektori një vit më parë. 
Ndërsa pjesa e tjetër e kredisë është thithur kryesisht nga sektorët prodhues 
(rreth 21%), sektori i ndërtimit (8.2%) dhe për pasuri të paluajtshme (12.2 %).

III.4 TREGJET FINANCIARE DHE ECURIA E 
NORMAVE TË INTERESIT

III.4.1 Ecuria e likuiditetit

Në gjysmën e parë të vitit 2005, sistemi 
bankar është karakterizuar nga një nivel i 
konsiderueshëm i likuditetit të tepërt, i shkaktuar 
nga rritja e lartë e depozitave në lekë në muajt 
e parë të vitit. Niveli mesatar i likuditetit të tepërt 
në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, rezulton 
7.9 miliardë lekë, krahasuar me 5.0 miliardë 
lekë në gjashtëmujorin e parë të vitit 2004 dhe 
5.2 miliardë lekë në gjashtëmujorin e dytë të tij.

Rritja e likuiditetit të tepërt u vu re kryesisht 
në tremujorin e parë të vitit, kur përsëritet një 

rritje e dukshme e depozitave në lekë, si pasojë e kthimit të parasë jashtë 
bankave në sistem. Në fund të tremujorit të dytë, niveli i likuiditetit ra në 
vlera mesatare rreth 4.0 miliardë lekë. Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti, 
tërheqja e likuiditetit të tepërt është kryer kryesisht me ankandet javore të 

Tabelë 18. Ecuria e tepricës 
së kredisë sipas degëve 
kryesore të ekonomisë.
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repos me interes të përcaktuar, ndryshe nga një vit më parë, kur krahas këtij 
instrumenti, tërheqja e tij u realizua edhe me operacione strukturore (blerje 
me të drejta të plota dhe repo njëmujore). Niveli mesatar i investimit në repo 
njëjavore ka shënuar vlerën 6.2 miliardë lekë, krahasuar me 3.5 miliardë lekë 
në gjashtëmujorin e parë të vitit 2004 dhe 3.1 miliardë lekë në gjashtëmujorin 
e dytë. Në një rast, është aplikuar dhe repo njëmujore. 

Lehtësia e depozitës njëditore është përdorur rregullisht si mjet për investimin 
e likuiditetit. Mesatarisht, depozita njëditore ka regjistruar vlerën 0.67 miliardë 
lekë në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005 ose 0.17 miliardë lekë dhe 0.18 
miliardë lekë më pak se në gjashtëmujorët e parë dhe të dytë të vitit të kaluar. 
Kredia njëditore është përdorur rrallë dhe në shuma të vogla. 

Nevojat afatshkurtra për likuiditet janë plotësuar 
në tregun ndërbankar, i cili mbizotërohet nga 
transaksionet njëditore. Në gjysmën e parë të 
vitit 2005, vëllimi i transaksioneve në këtë treg 
ka regjistruar rritje, krahasuar me vitin e kaluar. 
Niveli mesatar i huadhënies njëditore u rrit në 
0.69 miliardë lekë, nga 0.48 miliardë lekë në 
gjashtëmujorin e parë 2004 dhe 0.37 miliardë 
lekë në gjashtëmujorin e dytë 2004. Mesatarja 
e huadhënies njëjavore rezultoi 0.49 miliardë 
lekë, nga 0.27 miliardë lekë në gjashtëmujorin 
e parë 2004 dhe 0.18 miliardë lekë në pjesën e 
dytë të këtij viti. 

Tregu primar është karakterizuar nga rritja e 
kërkesës së bankave për të investuar në letra me 
vlerë të qeverisë. Shuma e ofruar nga bankat në 
tregun primar ka tejkaluar në çdo rast shumat e kërkuara nga qeveria. Për 
herë të parë, në muajin prill, u emetuan letra me vlerë me afat trevjeçar, 
kërkesë e cila u përballua nga sistemi bankar. Tregu i bonove të thesarit ka 
rezultuar me krijim të likuiditetit, pasi shumat e maturuara kanë qenë më të 
mëdha se investimet e reja, gjë që ka ushtruar presion për ulje të vazhdueshme 
të normave të interesit në këtë treg. Megjithatë, ulja e portofolit të bonove të 
thesarit me 5.3 miliardë lekë, në periudhën janar - qeshor, është kompensuar 
me rritjen e portofolit të obligacione dyvjeçare dhe trevjeçare në masën 10.8 
miliardë lekë. 

III.4.2 Ecuria e normave të interesit

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, norma bazë e interesit arriti nivelet 
më të ulta historike prej 5.00 për qind. Krahasuar me vende të tjera, kjo 
normë interesi paraqitet si më poshtë.

Tabelë 19. Normat bazë të 
interesit, korrik 2005 (në 
përqindje). 
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Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, 
tregjet i janë përgjigjur politikës lehtësuese të 
Bankës së Shqipërisë, duke ulur normat e interesit 
në tregun ndërbankar, në tregun e depozitave në 
lekë, në tregun e bonove të thesarit, në tregun 
e obligacioneve qeveritare dhe në tregun e 
kredive.

Në fund të gjashtëmujorit të parë, yield-i i 
bonove të thesarit dhe i obligacioneve qeveritare 
zbriti në nivelet më të ulta historike, ndërkohë që 
interesat e depozitave me afat në lekë, arritën 
nivelet më të ulta në 13 vitet e fundit. Megjithë 
luhatjet e interesave në tregun ndërbankar, 
sidomos në periudhën e mbajtjes së rezervës së 
detyrueshme, gjatë gjashtëmujorit të parë 2005 
ky treg evidentoi rënie të dukshme të normave 
të interesit duke kapur nivelet më të ulëta 
historike15.

Në tregun e kredive në lekë, i cili karakterizohet 
nga luhatje të mëdha të interesave nga njëri muaj 
në tjetrin, fundi i muajit maj 2005 rezulton me ulje 
të interesave në të gjitha afatet, me përjashtim 
të kredive deri në gjashtë muaj. Në fakt, norma 
mesatare e ponderuar e kredisë në lekë ka 
shfaqur një prirje rënëse, që prej muajit mars 
2005. Në sjelljen e normave të interesit në këtë 
treg kanë ndikuar ulja e normës bazë të interesit, 
rritja e konkurrencës në sistemin bankar, shkalla 
e rrezikut të kredidhënies, ndryshimi i strukturës 
së kredidhënies nga njëri muaj në tjetrin, 
diferencat e mëdha midis interesave minimalë 
dhe maksimalë në tregun e kredive etj..

Sikurse shihet në tabelën e mëposhtme, normat e interesit në lekë janë 
ulur si në krahasim me fundin e vitit të kaluar dhe në krahasim me një vit më 
parë.

Tabelë 20. Normat e 
interesit në lekë në muajin 

qershor 2005, ndryshimi 
6-mujor dhe vjetor i tyre në 

pikë përqindjeje.
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Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 200516, 
interesat realë të depozitave 12 -mujore në 
lekë, u luhatën rreth nivelit mesatar prej 3.35 
për qind, nga 3.75 për qind në gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2004. Ky nivel është ndikuar nga ulja 
e vazhdueshme e interesave nominalë dhe niveli 
i ulët i inflacionit gjatë kësaj periudhe. 

Në tregun e depozitave në valutë, tendencat 
e normave të interesit në përgjithësi kanë qenë 
rritëse. Gjatë gjashtëmujorit të parë 200517, 
interesat nominalë të depozitave në usd janë 
rritur ndjeshëm në të gjitha afatet, ndërsa 
interesat e depozitave në euro kanë qenë në 
përgjithësi të qëndrueshme.

Në ecurinë e normave të interesit në valutë 
kanë ndikuar përkatësisht ecuria e interesave 
libor dhe euribor në tregjet ndërkombëtare, 
politika shtrënguese e FED-it dhe politika e 
pandryshuar e Bankës Qendrore Evropiane, si 
dhe rritja e konkurrencës në sistemin bankar.

Ulja e normave të interesit të depozitave në 
lekë dhe rritja e atyre në valutë, kanë ndikuar në 
ngushtimin e spread-it midis tyre. 

Ky ngushtim i spread-eve ka reflektuar 
stabilitetin në treg, reagimin ndaj sinjaleve të 
politikës monetare, normën e ulët të inflacionit, 
si dhe forcimin e lekut në gjashtëmujorin e parë 
të vitit 2005.

Normat e interesit të kredisë në valutë kanë shfaqur prirje të kundërt për 
dy monedhat kryesore. Në fund të muajit maj, interesi mesatar i ponderuar i 
kredisë në usd është rritur në 8.39 për qind, krahasuar me 7.78 për qind në 
qershor 2004 dhe 7.79 për qind në fund të këtij viti. Ndërsa interesi mesatar 
i ponderuar i kredisë në euro ka zbritur në 7.89 për qind nga 8.62 për qind 
në muajin qershor 2004 dhe 8.17 për qind në fund të vitit. 

Tabelë 21. Normat e 
interesit të depozitave në 
valutë (në pikë përqindjeje).
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Normat e interesit të kredive në valutë janë 
ndikuar kryesisht nga ecuria e tyre në tregjet 
ndërkombëtare, megjithatë, specifikat e tregut 
kredidhënës në vend (konkurrenca, përqendrimi, 
rreziku etj.) kanë bërë që këto norma të jenë të 
luhatshme nga një muaj në tjetrin.

III.5 ECURIA E KURSIT TË KEMBIMIT.

Vlera e monedhës vendase ndaj monedhave 
të huaja kryesore, euro dhe usd, është luhatur 
në intervale të ngushta. Gjatë periudhës janar-
qershor, leku është mbiçmuar me 1.9 për qind 
kundrejt euros, ndërsa është nënçmuar me 10.9 
për qind kundrejt dollarit. Megjithatë, kursi 
nominal efektiv i këmbimit, i cili merr parasysh 

peshat përkatëse të tregtisë me jashtë në euro dhe usd, tregon një mbiçmim 
të lehtë të lekut prej 0.6 për qind për këtë periudhë.

Faktorët themelorë që kanë ndikuar në mbiçmimin e lekut në dy vitet e 
fundit, kanë patur tendencë zbehjeje, ndërsa faktorët që ndikojnë mbi kursin 
e këmbimit në periudhën afatshkurtër, si rritja e ofertës së valutës nga turizmi 
apo remitancat,  kanë balancuar efektin e kërkesës për mallra të importuar. 
Rritjet e ofertës valutore si dhe hyrja e prodhimit bujqësor vendas drejt fundit 
të gjashtëmujorit, kanë patur ndikime të përkohshme në ecurinë e kursit të 
këmbimit.

Gjithashtu, ecuria e kursit të këmbimit 
të monedhës vendase ndaj monedhave të 
huaja është subjekt i zhvillimeve në tregjet 
ndërkombëtare të valutës. Ecuria e raportit 
euro/usd në tregun ndërkombëtar në favor të 
dollarit amerikan, është paqyruar kryesisht në 
nënçmim të lekut ndaj dollarit dhe në mbiçmim 
të lehtë ndaj euros në tregun vendas. 

Ky zhvillim është diktuar nga dominimi i 
ecurisë së dollarit amerikan në raportet e shumë 
prej valutave të ekonomive të mëdha në tregjet 
ndërkombëtare. Në përgjithësi, dollari amerikan 
është mbiçmuar kundrejt pjesës më të madhe të 
valutave të tjera të huaja, përfshi euron.

Në këto kushte, zhvillimet në tregun valutor 
vendas vlerësohet të kenë ndikuar pozitivisht në 

ruajtjen e ekuilibrave të kushteve të tregtisë me vendet partnere, në ekonomitë 
e të cilave përdoret euro ose një monedhë tjetër që ka reflektuar mbiçmimin 
e dollarit amerikan.
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Nivelet e këmbimit të lekut në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 
janë 123.9 lek/euro dhe 102.8 lek/usd, kundrejt niveleve përkatësisht 126.4 
lek/euro dhe 92.6 lek/usd në fillim të këtij viti.

VI. ECURIA EKONOMIKE GJATË VITIT 2005.

Ecuria ekonomike gjatë gjysmës së parë të vitit tregon se linjat kryesore 
dhe parashikimet bazë të programit të zhvillimit ekonomik të vendit janë 
materializuar. Kështu, treguesit e parë të vitit sugjerojnë se ekonomia shqiptare 
ka patur rritje, ndërkohë që stabiliteti makroekonomik është konsoliduar 
më tej. Kështu, inflacioni i ulët gjatë pjesës së parë të vitit, kahu pozitiv i 
bilancit të pagesave, stabiliteti monetar i shprehur në raportet e qëndrueshme 
të agregatëve monetarë dhe të kursit të këmbimit, tregojnë se piketat 
kryesore të programit janë realizuar. Konsolidimi i vazhdueshëm i stabilitetit 
makroekonomik gjatë viteve të fundit, përbën një bazë të mirë për zhvillimin 
e ekonomisë shqiptarë në vitin 2005. 

Gjithashtu, ekonomia shqiptare është duke u mbështetur më shumë me 
kredi nga sistemi bankar, duke shfrytëzuar më mirë kapitalet financiare. Banka 
e Shqipërisë do të synojë të ruajë në ekonomi kushte monetare konsistente 
me objektivin e saj të inflacionit, duke synuar në të njëjtën kohë zhvillimin e 
tregut financiar dhe nxitjen e kreditimit të ekonomisë. Në përgjithësi, tabloja 
e parashikimeve makroekonomike për pjesën e mbetur të vitit nuk ka pësuar 
ndryshime me atë të fillimvitit. Ekonomia shqiptare parashikohet të rritet me 
6 për qind gjatë vitit 2005, në prani të një inflacioni në intervalin 2-4 për 
qind.

Sektori fiskal

Buxheti fiskal i vitit 2005, parashikon një ecuri të moderuar të politikës fiskale, 
duke theksuar kontributin pozitiv të saj në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik 
në vend. Gjatë vitit 2005, shpenzimet buxhetore planifikohet të arrijnë në 29 
për qind të PBB-së, nga të cilat shpenzimet kapitale parashikohet të arrijnë 
në 5.9 për qind të PBB-së. Niveli i parashikuar i të ardhurave buxhetore është 
afërsisht i njëjtë me atë të vitit 2004, 24.1 për qind të PBB-së.

Tabelë 22. Treguesit 
kryesorë makroekonomikë.
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Kontributi i buxhetit të vitit 2005 në rrugën e konsolidimit fiskal qëndron në 
ruajtjen e deficitit buxhetor në nivelin 4.9 për qind të PBB-së. Pjesa kryesore 
e këtij deficiti do të përballohet me anë të financimit të brendshëm, i cili 
planifikohet të arrijë në rreth 2.7 për qind të PBB-së. Financimi i huamarrjes 
së brendshme të qeverisë nga sistemi bankar parashikohet në 15.7 miliardë 
lekë ose 1.8 për qind e PBB-së, ndërsa pjesa tjetër pritet të përballohet nga 
individët dhe subjektet e tjera private.

Sektori monetar

Objektivi kryesor i politikës monetare për vitin 2005, i përfshirë në programin 
monetar, mbetet ruajtja e normës vjetore të inflacionit në intervalin 2 – 4 për 
qind. Ky objektiv do të synohet të arrihet nëpërmjet kontrollit të rritjes së ofertës 
monetare në nivel të përafërt me rritjen e PBB-së nominale, nën supozimin e 
ecurisë së qëndrueshme të shpejtësisë së qarkullimit të parasë në ekonomi. 

Kontrolli i agregatëve monetarë shërben si instrument i ndërmjetëm për 
kontrollin e inflacionit. Banka e Shqipërisë do të synojë të kontrollojë rritjen e 
ofertës monetare gjatë vitit 2005 në nivelin 9.8 për qind. Megjithë rënien e 
normave nominale të interesit në ekonomi, inflacioni i ulët ka ruajtur interesat 
realë në nivele stimuluese për futjen e parasë në sistem. Raporti i ulët i parasë 
jashtë bankave është rezultat i një tendence afatgjatë rënëse, karakteristikë e 
periudhës së stabilizimit të një ekonomie. 

Si rezultat, pritet një ritëm më i ulët rritjeje për treguesin e parasë jashtë 
bankave, norma e rritjes vjetore e të cilit parashikohet të zbresë në 4.8 për 
qind në fund të vitit 2005. Kthimi i pritshëm i parasë në sistem do të pasqyrohet 
në ruajtjen e ritmeve të kënaqshme të rritjes së depozitave në lekë. Norma 
vjetore e rritjes së tyre, në fund të vitit 2005, parashikohet të arrijë në 10.8 për 
qind, nga 10.6 për qind që ishte parashikimi i mëparshëm. Struktura valutore 
e ofertës monetare pritet të zhvendoset më tej drejt komponentit të saj valutor. 
Rritja e depozitave në valutë do të mbështetet në flukset e qëndrueshme 
valutore nga remitancat dhe në tendencën në rritje të interesave në dollarë. 
Bazuar në këtë supozim, norma e rritjes vjetore të depozitave në valutë në 
fund të vitit 2005, parashikohet të rezultojë rreth 13.7 për qind.

Ekonomia shqiptare parashikohet të përfitojë kredi në masën 33.8 miliardë 
lekë gjatë vitit 2005. Në terma të PBB-së, teprica e kredisë për ekonominë 
parashikohet të rritet me rreth 3.9 pikë përqindjeje, kundrejt rritjes prej 2.5 
për qind të PBB-së në vitin 2004. Teprica e kredisë në lekë parashikohet të 
rritet me rreth 12.2 miliardë lekë, duke përbërë rreth 36 për qind të rritjes 
së tepricës së kredisë gjithsej. Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor për 
vitin 2005 është planifikuar në nivelin 23.3 miliardë lekë, nga të cilat sistemi 
bankar do të mbulojë 15.7 miliardë lekë ose 1.8 për qind të PBB-së. 

Rritja më e ulët e pretendimeve neto të sistemit bankar ndaj qeverisë, 
krahasuar me kreditimin e ekonomisë tregon për një administrim më efektiv 
të fondeve të sistemit bankar. Rritja vjetore e mjeteve valutore neto të sistemit 
për vitin 2005 parashikohet 11.6 miliardë lekë.
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SHËNIME

* Tabelat dhe grafikët të cilëve iu mungon burimi, kanë burim Bankën e Shqipërisë.
1 Specialistët e Bankës Qendrore Evropiane vlerësojnë se një pjesë e kësaj rritjeje 
është efekt statistikor. Vlerësohet se efekti i rregullimit sipas ditëve të punës ka ndikuar 
në nënvlerësim të PBB-së për tremujorin e katërt të vitit 2004 dhe në mbivlerësim për 
tremujorin të parë të vitit 2005.
2 US light crude.
3 Vlerësimet e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale mbi numrin e të punësuarve 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005 mungojnë.
4 E vlerësuar nga ecuria e indeksit të shitjeve dhe të tregtisë me pakicë, publikuar nga 
INSTAT.
5 Vendimi i marrë në muajin prill’04 për të ulur tarifën me 28.5 për qind pas rritjes së 
saj në muajin dhjetor’03.
6 Burimi INSTAT.
7 Burimi INSTAT, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit. 
8 Burimi INSTAT, Konjuktura janar – mars 2005.
9 Pesha e këtij grupi në shportën e mallrave të konsumit është 4.8 për qind. 
10 Efekti i kësaj zhvendosjeje është rreth 4 miliardë lekë. Ai lidhet me transferimin e 
fondeve të skemave piramidale nga depozita me afat në lekë në llogari rrjedhëse, me 
qëllim shpërndarjen e mëtejshme të tyre te kreditorët.
11 Kursi i këmbimit të lekut ndaj euros dhe dollarit, i kombinuar sipas peshave të këtyre 
monedhave në depozitat në valutë, është nënçmuar me rreth 2.6 për qind në periudhën 
dhjetor- maj.
12 Rritja në portofolin e obligacioneve qeveritare përbëhet nga rritja me 7.3 miliardë lekë 
e obligacioneve dyvjeçare dhe emetimi për herë të parë i 2 miliardë lekë obligacionesh 
trevjeçare në muajin prill.
13 Për periudhën janar – maj 2005 leku është mbiçmuar me rreth 2 për qind kundrejt 
euros dhe është nënçmuar  me rreth 8 për qind kundrejt dollarit. 
14 Në fund të muajit maj, teprica e kredisë në lekë është dyfishuar në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
15 Nivelet më të ulëta historike kanë qenë 2.36 për qind për huamarrjet njëditore (në 
fund të muajit maj) dhe 5.23 për qind për huamarrjet njëjavore (në mes të muajit 
qershor 2005).
16 Të dhënat janë deri në muajin maj 2005.
17 Të dhënat më të fundit janë deri në muajin maj 2005.
18 Në anglisht, ky vlerësim njihet me termin “Financial Sector Assessment Program” 
(FSAP).  
19 Konkretisht, grupi i parë (G1) përfshin bankat, pesha e të cilave është nën 2 për qind 
e totalit të aktiveve të sistemit, grupi i dytë (G2) bankat me peshë më të madhe se 2 për 
qind dhe më të vogël se 7 për qind e aktiveve të sistemit dhe grupi i tretë (G3) bankat 
që tejkalojnë nivelin prej 7 për qind ndaj aktiveve të sistemit. 


