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RApoRTI I poLITIkëS moNETARE pëR mUAjIN gUShT

ZhvILLImET kRYESoRE

ZhvILLImET Në INfLAcIoN
· Norma vjetore e inflacionit në muajin gusht ishte 3.1 për qind, 

duke qenë afër objektivit të Bankës së Shqipërisë prej 3 për qind. 
Inflacioni mujor ishte 0.1 për qind, duke ruajtur tendencën dhe 
intensitetin sezonal të vërejtur gjatë 5 viteve të fundit.

· Inflacioni vjetor ka patur një tendencë rritëse gjatë 8 muajve të 
parë të vitit. kjo tendencë është përcaktuar kryesisht nga ecuria 
e çmimeve të administruara dhe ecuria e çmimeve të mallrave 
ushqimorë.

· Zhvillimet makroekonomike në vend gjatë muajit gusht u ndikuan 
nga një sërë faktorësh të ofertës, si rritja e çmimeve të energjisë 
elektrike, rritja e çmimeve të naftës dhe të disa mallrave të 
akcizës. pavarësisht nga këto, presionet inflacioniste kanë qenë 
relativisht të moderuara. kërkesa agregate ka vijuar të ushqehet 
nga kreditimi i shpejtë i ekonomisë, por stimuli i ulët fiskal gjatë 
pjesës së parë të vitit, ka sjellë ruajtjen e saj brenda niveleve të 
programuara.

ZhvILLImET moNETARE
· Banka e Shqipërisë ka mbështetur sinjalin shtrëngues të muajit 

korrik nëpërmjet operacioneve të saj monetare në tregjet e 
parasë. Rritja e normës bazë të interesit me 0.25 pikë përqindjeje, 
është transmetuar në tregun ndërbankar të parasë, në yield-in 
e bonove të thesarit dhe në normat e interesit të depozitave në 
lekë.

· Ritmi prej 9.9 për qind i rritjes vjetore të ofertës monetare në 
muajin korrik, rezultoi në përputhje me zhvillimet e parashikuara 
në programin monetar. Burimi i zgjerimit monetar ka qenë 
kërkesa për kredi e sektorit privat të ekonomisë si dhe prurjet 
sezonale valutore. Sektori publik vazhdon të karakterizohet nga 
suficiti buxhetor. kontributi neto i qeverisë në kërkesën për para 
mbetet negativ. Zhvillimet aktuale dhe të pritshme monetare 
shfaqin shenja për ritme më të larta të zgjerimit monetar në 
muajt e ardhshëm.

· kreditimi i ekonomisë në muajin korrik ka ruajtur ritme të larta 
rritjeje, ashtu si edhe gjatë pjesës së parë të vitit. gjatë këtij 
muaji janë akorduar gjithsej 12.7 miliardë lekë kredi e re, duke 
qëndruar në të njëjtin nivel me muajt paraardhës. Raporti i 
kredisë ndaj pBB-së vazhdon të jetë në rritje, duke arritur rreth 
vlerës 18 për qind në muajin korrik kundrejt nivelit 14.6 për 
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qind, të shënuar në fund të vitit 2005.
· Yield-i i bonove të thesarit ka regjistruar rritje gjatë periudhës 

gusht-shtator. madhësia dhe intensiteti i kërkesës së qeverisë 
për financim do të jenë faktorët kryesorë që do të përcaktojnë 
ecurinë e mëtejshme të yield-it të bonove të thesarit gjatë pjesës 
së mbetur të vitit.

· Si pasojë e rritjes së normave të interesit për monedhat evropiane 
dhe atë amerikane, ndryshimi midis interesave të lekut dhe dy 
monedhave përkatëse ka ardhur duke u ulur.

· Efekti sezonal i mbiçmimit të kursit të këmbimit gjatë muajve 
të verës është vërejtur më i butë gjatë këtij viti në krahasim me 
vitet e mëparshme. Në terma vjetorë, leku është mbiçmuar ndaj 
dollarit dhe nënçmuar lehtë ndaj euros, përkatësisht me 3.7 dhe 
0.3 për qind, gjatë muajit gusht.

1. INfLAcIoNI Në mUAjIN gUShT 2006

Norma vjetore e inflacionit në muajin gusht ishte 3.1 për qind. kjo 
normë ishte pothuajse e barabartë me vlerën e regjistruar në muajin 
korrik dhe me objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3 për qind. Norma 
vjetore e inflacionit gjatë 8 muajve të parë të këtij viti është përcaktuar 
kryesisht nga ecuria e çmimeve të administruara dhe ecuria e çmimeve 
të mallrave ushqimorë. këta të fundit janë shmangur disi nga tendenca 
e vënë re gjatë dy viteve të fundit, duke regjistruar norma vjetore pozitive 
të inflacionit edhe gjatë muajve të verës. Norma vjetore e inflacionit në 
muajin gusht, përfshin në mënyrë direkte rritjen në çmimin e energjisë 
për konsumatorët familjarë. Sipas INSTAT-it, çmimi i energjisë elektrike 
është rritur me 12.5 për qind në bazë mujore dhe me 13.7 për qind në 
bazë vjetore.1 megjithëse periudha për të bërë gjykime është e shkurtër, 
vërehet se rritja në çmimin e energjisë nuk ka shkaktuar rritje në çmimet 
e mallrave apo shërbimeve të tjera të shportës së konsumit. Norma e 
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inflacionit mujor ishte 0.1 për qind, duke qenë pranë normës mesatare 
mujore të këtij muaji për 5 vitet e fundit. 

1.1 INfLAcIoNI SIpAS gRUpEvE pëRBëRëSE

gjatë muajit gusht, çmimet e pothuajse të të gjitha grupeve përbërëse të 
shportës së konsumit kanë regjistruar rritje. Në këtë drejtim kanë ndikuar 
një sërë faktorësh, ndër të cilët spikasin rritja e çmimit të energjisë, rritja e 
çmimit të naftës dhe rritja e çmimeve të konsumit të vendeve partnere.

Inflacioni vjetor i grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” ishte 1.3 për 
qind. kontributi i këtij grupi në normën vjetore të inflacionit ishte 0.5 pikë 
përqindjeje, duke shënuar rënie në krahasim me kontributin e regjistruar 
në muajin korrik. muaji gusht është karakterizuar nga efekti sezonal i 
shtimit të ofertës së prodhimit vendas në treg. oferta e shtuar është 
manifestuar në një rënie të theksuar të çmimeve të ushqimeve gjatë 
muajit gusht, me -2.9 për qind. Rritja e ofertës së prodhimit vendas 
ka frenuar presionet inflacioniste nga ana e vendeve partnere, të cilat 
gjatë 8 muajve të parë të këtij viti, kanë regjistruar rritje të çmimeve të 
mallrave ushqimorë.

Tabelë 1. Inflacioni vjetor i grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” (në vend dhe jashtë) 
dhe kontributi i inflactionit të këtij grupi në inflacionin total.

Inflacioni 
vjetor’05

kontributi 
* (pp)

Inflacioni 
vjetor’06

kontributi 
* (pp)

Itali2 Inflacioni 
vjetor’06

greqi3 Inflacioni 
vjetor’06

Eurozona 
(12 vende )

janar -0.7 -0.3 -0.4 -0.2 0.9 1.8 1.7
Shkurt -1.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.9 2.6 1.6
mars -1.7 -0.7 0.4 0.2 1.0 2.8 1.3
prill -2.2 -1 2.5 1 0.9 3.5 1.6
maj -0.7 -0.3 3.7 1.5 1.1 2.4 1.7
qershor 1.6 0.7 1.9 0.8 1.3 3.0 2.0
korrik -1.6 -0.7 4.7 1.9 1.8 5.4 2.6
gusht 0.0 0.0 1.3 0.5 2.2 4.6 --

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

Në muajin gusht, grupi “qira, ujë, lëndë 
djegëse dhe energji” kontribuoi me 2.1 pikë 
përqindjeje në inflacionin e përgjithshëm, si 
pasojë e rritjes së çmimit të energjisë me 13.7 
për qind në krahasim me të njëjtin muaj të vitit 
të kaluar. përveç këtij grupi, në normën vjetore 
të inflacionit kanë ndikuar në kahun rritës edhe 
grupi “pije alkolike dhe duhan” dhe grupi 
“Transport”, të cilët kanë regjistruar përkatësisht 
rritje prej 6.6 dhe 2.6 për qind. 
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1.2 AmBIENTI mAkRoEkoNomIk DhE INfLAcIoNI

Zhvillimet makroekonomike në vend u ndikuan nga një sërë goditjesh 
të ofertës gjatë muajit gusht, ndër të cilat më të spikaturat ishin rritja e 
çmimeve të energjisë elektrike dhe rritja e çmimeve të naftës dhe të disa 
mallrave të akcizës. pavarësisht nga këto, presionet inflacioniste kanë 
qenë të përmbajtura dhe inflacioni nuk është shmangur nga niveli i synuar 
prej 3 për qind. kërkesa agregate ka vijuar të ushqehet nga kreditimi i 
shpejtë i ekonomisë, por stimuli i ulët fiskal gjatë pjesës së parë të vitit ka 
sjellë ruajtjen e saj brenda niveleve të programuara. qëndrueshmëria e 
inflacionit vjetor të këtij muaji erdhi si rezultat i ndikimit kompensues të 
çmimeve më të ulëta të prodhimeve ushqimore kundrejt atyre më të larta 
për energjinë dhe naftën. 

PolITIkA MoNeTAre dhe FISkAle
Në muajin korrik Banka e Shqipërisë rriti 

me 0.25 pikë përqindjeje normën e interesit 
të repove, duke e çuar atë në nivelin 5.25 
për qind. kjo masë është shoqëruar me rritje 
të kostos së parasë në tregun e letrave me 
vlerë dhe pjesërisht në normat e interesit të 
depozitave në sistem. Tendenca rritëse e 
normave të interesit pritet të reflektohet në 
kontrollin e kërkesës për mjete monetare. Në 
muajin korrik treguesi i parasë së gjerë, m3, u 
rrit me rreth 9.9 për qind. gjithsesi, zhvillimet 
monetare kanë qenë përgjithësisht në linjë me 
parashikimet e programit monetar dhe ecuria e 
kursit të këmbimit ka qenë e qëndrueshme.

pozicioni fiskal i sektorit publik ka qenë neutral 
ndaj kërkesës për para. qeveria ka vijuar të 
ndjekë programin e parashikuar të grumbullimit 
të të ardhurave, duke mbetur disi mbrapa atij të 
shpenzimeve, veçanërisht në zërin e shpenzimeve 
kapitale. Ndryshe nga vitet e mëparshme, për 
periudhën janar- gusht, huamarrja e brendshme 
neto e qeverisë ka rezultuar në intervale 
negative. gjithsesi, intensifikimi i deficitit dhe i 
shpenzimeve buxhetore të parashikuara, mund 
të shoqërohet me impulse të përkohshme rritëse 
në kërkesën agregate dhe luhatshmëri në yield-
in e bonove të thesarit.

kUrSI I këMBIMIT, ÇMIMeT e NAFTëS dhe 
INFlAcIoNI I IMPorTUAr 

Një kërcënim pontecial për inflacionin 
në vend vazhdon të mbetet rritja e çmimit të 
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naftës në tregjet ndërkombëtare, e cila ka vazhduar të reflektohet në 
tregun vendas. gjatë muajit gusht rritja e çmimit të këtij produkti në 
tregun vendas, u frenua pjesërisht për shkak të mbiçmimit të lekut 
ndaj dollarit. gjithashtu, normat e stabilizuara të inflacionit për muajin 
gusht, në vendet kryesore partnere të shkëmbimeve tregtare, flasin 
për një ambient të jashtëm, ekonomiko – tregtar me tendenca jo të 
theksuara inflacioniste. mungesa e presioneve inflacioniste, të përcjella 
nëpërmjet këtij kanali lejon formimin e normës së inflacionit nga faktorët 
e brendshëm dhe përforcon efektin e kursit të këmbimit.

janar Shkurt mars prill maj qershor korrik gusht
greqi4 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.8 3.5
Itali5 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2
Lek/Euro -2.5 -3.3 -2.9 -2.5 -1.4 -0.4 0.5 0.3
Lek/Usd 5.4 5.4 6.4 3.0 -2.1 -4.3 -4.5 -3.7

Burimi: IÇk, INSTAT.

ProdhIMeT UShqIMore dhe ÇMIMI I eNergjISë elekTrIke 
Rritja e çmimit të energjisë elektrike ka ndikuar me rreth 0.5 pikë 

përqindjeje në rritjen vjetore të inflacionit. pa këtë faktor, inflacioni 
vjetor, do të rezultonte rreth 2.6 për qind. Nga ana tjetër, luhatjet 
ekuilibruese të çmimeve brenda shportës së inflacionit, bënë që norma 
vjetore e inflacionit të vazhdojë të shënojë vlera afër objektivit të Bankës 
së Shqipërisë, duke zbutur efektin e drejtpërdrejtë rritës të çmimit të 
energjisë gjatë këtij muaji.

Situata e mirë në tregun e prodhimeve bujqësore, për muajin gusht, 
ka favorizuar rënien e çmimeve të mallrave ushqimorë. këtë muaj, 
prodhimi i brendshëm bujqësor veproi si ekuilibrues i efektit rritës, 
dhënë nga rritja e çmimit të administruar të energjisë në inflacion. 

Tabelë 2. Ndryshimet vjetore 
në inflacionin e vendeve 
partnere dhe në kursin e 
këmbimit (në përqindje).
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2. ZhvILLImET moNETARE DhE TREgjET

2.1 poLITIkA moNETARE E BANkëS Së ShqIpëRISë

Banka e Shqipërisë ka mbështetur sinjalin shtrëngues të muajit korrik 
nëpërmjet operacioneve të saj monetare në tregjet e parasë. Tërheqja 
e likuiditetit të tepërt të sistemit bankar është realizuar me një normë 
interesi prej 5.25 për qind. Rritja e normës bazë të interesit me 0.25 pikë 
përqindjeje është transmetuar në tregun ndërbankar të parasë, në yield-in e 
bonove të thesarit dhe në normat e interesit të depozitave në lekë. Reagimi 
ndaj shtrëngimit të politikës monetare ka qenë i menjëhershëm në tregun 
ndërbankar dhe në atë primar të letrave me vlerë. Nga ana tjetër, sistemi 
bankar tenton të reagojë me vonesa kohore në drejtim të rritjes së normave 
të interesit të pranimit të depozitave. përcjellja e sinjalit shtrëngues të 
politikës monetare pritet të reflektohet në koston e ndërmjetësimit financiar 
për sektorin real të ekonomisë, gjatë muajve të ardhshëm.

3 muaj 6 muaj 12 muaj 2 vjet
Ndryshimi i normës bazë - korrik ’06 0.25
Ndryshimi i yield-eve – gusht’06 0.17 0.42 0.68 0.50
Burimi: Banka e Shqipërisë.

operacionet e Bankës së Shqipërisë në tregun ndërbankar kanë 
synuar tërheqjen e likuiditetit të tepërt në sistem të krijuar, kryesisht, si 
rezultat i tepricës buxhetore të qeverisë. Ndërhyrjet në tregun valutor 
kanë rezultuar në injektimin e rreth 4.5 miliardëve lekë likuiditet, gjatë 
periudhës korrik-gusht. këto ndërhyrje valutore kanë synuar balancimin 
e kërkesës me ofertën për valutë, duke përmbushur njëkohësisht 
objektivin e Bankës së Shqipërisë për rezervën ndërkombëtare neto. 
Raporti i kërkesës me ofertën për valutë zhvendoset përkohësisht në favor 
të ofertës gjatë muajve të verës. huamarrja e ulët e qeverisë ka bërë që 
edhe objektivi tjetër i Bankës së Shqipërisë, ai i mjeteve të brendshme 
neto, të rezultojë rreth 18 miliardë lekë nën objektivin tavan të vendosur 
për kontrollin e ofertës monetare në treg. kredia neto për qeverinë është 
rreth 23 miliardë lekë nën kufirin maksimal të muajit korrik.

Dhjetor ‘05 mars ‘06 qershor ‘06 korrik ‘06 gusht ‘06
Rezervat Ndërkombëtare Neto (milionë dollarë)
objektivi 1,184 1,117 1,112 1,163 1,213
Aktuale 1,184 1,215 1,237 1,283 1,306
Diferenca - 98.0 125 120 92.9
mjetet e Brendshme Neto (miliardë lekë)
objektivi 82 85.0 90.0 87.6 85.2
Aktuale 77 61.8 67.7 66.6 67.4
Diferenca - 5 -23.2 -22.3 -20.9 -17.8
kredia e Brendshme Neto për qeverinë (miliardë lekë)
objektivi 306.7 314.8 318.8 320.8 322.8
Aktuale 306.7 300.7 297.9 297.8 --
Diferenca - -14.0 -20.8 -23.0 --

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �. Ndryshimi 
i normave të interesit 
në tregun e letrave me 
vlerë të qeverisë (në pikë 
përqindjeje).

Tabelë �. realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë.
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2.2 EcURIA E AgREgATëvE moNETARë

Ritmi i rritjes vjetore të ofertës monetare, 9.9 
për qind në muajin korrik, rezultoi në përputhje 
me zhvillimet e parashikuara në programin 
monetar. megjithatë, zhvillimet aktuale dhe të 
pritshme monetare përmbajnë shenja për një 
kthim të mundshëm drejt ritmeve më të larta 
të zgjerimit monetar në muajt e ardhshëm, në 
prani edhe të një kërkese më të lartë të qeverisë 
për financim. kërkesa në rritje për para shfaqet 
në ritmet e rritjes së parasë jashtë bankave, 
përbërësit më likuid të ofertës monetare, 
përtej efekteve sezonale që karakterizojnë këtë 
tregues. Rritja vjetore e parasë jashtë bankave 
– 6 për qind në muajin gusht, kundrejt 3.8 
për qind në muajin korrik – tenton të paraprijë 
zhvillimet e mëtejshme në kërkesën për para. 
ky zhvillim konfirmohet nga një ritëm më i lartë 
vjetor i depozitave në lekë prej 7.2 për qind, për 
muajin korrik.

Burimet e zgjerimit monetar kanë konsistuar 
kryesisht në kërkesën e sektorit privat të 
ekonomisë për kredi si dhe në prurjet sezonale 
valutore, pjesa më e madhe e të cilave 
hyn në qarkullimin monetar të ekonomisë 
shqiptare, në formën e depozitave në valutë 
apo konvertohet në lekë nëpërmjet ndërhyrjes 
valutore së Bankës së Shqipërisë. Sektori publik 
vazhdon të karakterizohet nga suficiti buxhetor 
dhe kontributi neto i qeverisë në kërkesën për 
para mbetet tkurrës. megjithatë, muajt e fundit 
po vihen re tendenca të reduktimit të suficitit 
buxhetor, në rrugë drejt realizimit të planit të 
parashikuar në buxhetin fiskal të qeverisë.

Struktura kohore e ofertës monetare ka 
reflektuar tendencat në rritje të kërkesës 
për mjete monetare. Raporti i parasë jashtë 
bankave ndaj m3 është rritur në 24.1 për qind 
në muajin korrik, kundrejt vlerës 23.7 për qind 
të regjistruar në muajin qershor. Ndërsa, raporti 
i depozitave në valutë ndaj m3 është rritur lehtë, 
si rezultat i prurjeve të remitancave. Efekti i kursit 
të këmbimit të lekut të mbiçmuar lehtësisht në 
muajin korrik, ka ndikuar negativisht në nivelin 
e depozitave në valutë të sistemit me rreth 2.1 
miliardë lekë.
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2.3 këRkESA pëR mjETE moNETARE

kredIA Për ekoNoMINë
Teprica e kredisë për ekonominë në fund të muajit korrik shënoi 157 

miliardë lekë, duke pasqyruar rritje me 4.1 miliardë lekë krahasuar me 
një muaj më parë. Në terma vjetorë, norma e rritjes së kredisë arriti në 
60.7 për qind, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me tendencën 
në rënie të vërejtur në muajt e fundit. kreditimi i ekonomisë në muajin 
korrik ka ruajtur ritme të larta rritjeje, ashtu si edhe gjatë pjesës së parë 
të vitit. gjatë këtij muaji janë akorduar gjithsej 12.7 miliardë lekë kredi 
e re, duke qëndruar në të njëjtin nivel me muajt paraardhës. kredia për 
ekonominë përbën 29.3 për qind të totalit të aktiveve të bankave dhe 
34.5 për qind të depozitave. Në përqindje ndaj pBB-së, kredia vazhdon 
të zërë një peshë gjithnjë e më të madhe, duke arritur në rreth 18 për 
qind, kundrejt 14.6 për qind në fund të vitit 2005.

Struktura valutore e tepricës së kredisë për 
sektorin privat reflekton tendencën kredituese 
të sistemit në monedhën vendase, lekun. Rritja 
mujore e tepricës së kredisë në lekë është 2.3 
miliardë lekë, duke shënuar një rritje vjetore prej 
99.6 për qind. Raporti i kredisë në lekë ndaj 
kredisë totale arriti në 29 për qind në muajin 
korrik. Ritmi në rritje i kreditimit në lekë ka ardhur 
nga kredidhënia ndaj bizneseve. Norma e rritjes 
vjetore për këtë grup ka shënuar 93 për qind, në 
muajin korrik, kundrejt 78 për qind në muajin 
qershor. kredia në valutë është rritur me ritëm 
vjetor disi më të ngadaltë. Efekti i mbiçmimit të 
lekut ndaj dy monedhave kryesore gjatë muajit 
korrik, ka ndikuar negativisht në rritjen e kredisë 
në valutë. Efekti vjetor i mbiçmimit të lekut 
rezulton 1.3 miliardë lekë.

MjeTeT vAlUTore NeTo
mjetet valutore neto të sistemit bankar 

janë rritur me 43.1 milionë usd gjatë muajit 
korrik. Banka e Shqipërisë ka rritur rezervën 
valutore neto me 56.9 milionë usd në muajin 
korrik, si rezultat i ndërhyrjeve valutore dhe 
hyrjeve valutore në formën e ndihmave apo të 
disbursimeve të huaja. kësaj rritjeje i shtohet dhe 
efekti i kursit të këmbimit, efekt i cili ka rezultuar 
pozitiv në kushtet e mbiçmimit të euros kundrejt 
dollarit amerikan. Bankat e nivelit të dytë kanë 
njohur ulje në mjetet valutore neto me rreth 13.8 
milionë usd, si rrjedhojë e rritjes më të madhe të 
kredisë në valutë në krahasim me depozitat në 
valutë dhe e rritjes së detyrimeve valutore. 
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kërkeSA e qeverISë Për PArA
Suficiti buxhetor ka shënuar ulje prej 1 miliard 

lekësh në muajin korrik. pjesë e financimit të 
brendshëm kanë qenë obligacionet dy dhe 
trevjeçare, me rreth 2.2 miliardë lekë dhe 2.8 
miliardë lekë, përkatësisht. Efekti neto i bonove 
të thesarit vazhdon të jetë negativ, 2.7 miliardë 
lekë.

2.4 TREgjET fINANcIARE DhE EcURIA E 
NoRmAvE Të INTERESIT

Shtrëngimi i politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë në muajin korrik, i shprehur nëpërmjet 
rritjes së normës bazë të interesit me 0.25 pikë 
përqindjeje, u përcoll menjëherë në tregun 
e parasë, duke shënuar rritje të normave të 
interesit në tregun ndërbankar dhe në atë primar. 
gjithashtu, të dhënat paraprake për muajin gusht, 
tregojnë lëvizje të normave të depozitave në lekë 
në kahun rritës.

Interesat e huadhënies në tregun ndërbankar 
janë luhatur pranë normës bazë të interesit 
me përjashtim të periudhave që përkojnë me 
llogaritjen e rezervës së detyrueshme, kur kërkesa 
për likuiditet rritet. Norma mesatare e interesave 
për transaksionet njëditore shënoi 4.66 për qind 
në fillim të muajit korrik, kundrejt 4.70 për qind 
në qershor. pas ndryshimit të normës bazë të 
interesit ky tregues u rrit në 5.13 për qind, në 
muajin gusht. kërkesa e qeverisë për financim ka 
mbetur e paplotësuar në disa raste gjatë muajit 
gusht, duke shkaktuar luhatje të yield-eve të 
bonove të thesarit. për maturitetin 12-mujor, në 
fund të muajit gusht, yield-i i bonove të thesarit 
është rritur me 0.68 pikë përqindjeje krahasuar 
me muajin qershor. megjithatë, yield-et e bonove 
të thesarit nuk janë ende nën presionin e rritjes 
së kërkesës së sektorit publik për financim të 
deficitit buxhetor. Ecuria e mëtejshme e tyre, do 
të përcaktohet ndjeshëm nga masa dhe intensiteti 
i ardhshëm i këtij financimi.

Në muajin korrik, normat e interesit në tregun 
e depozitave në lekë kanë qëndruar në të 
njëjtat nivele si në muajt paraardhës. Të dhënat 
paraprake për muajin gusht, dëshmojnë rritje të 
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interesave të pranimit të depozitave. Rritja e 
normave të depozitave në lekë, synon stabilizimin 
e kërkesës për para në përputhje me objektivin e 
inflacionit. kostoja e ndërmjetësimit, e shprehur 
si ndryshim midis normave të interesit të kredisë 
dhe depozitave në lekë ka ardhur duke u ulur. Në 
muajin korrik, ky tregues shënonte 6.2 dhe 6.6 
pikë përqindjeje për afatet 6 dhe 12 - mujore, 
krahasuar me 9.6 dhe 7.9 pikë përqindjeje një 
vit më parë. 

Si pasojë e rritjes së normave të interesit 
për monedhat evropiane dhe atë amerikane, 
diferencat e interesave të lekut me dy monedhat 
përkatëse, kanë ardhur duke u ulur. Në muajin 
korrik, ndryshimi i interesit të depozitave lek-
usd për afatin 12-mujor zbriti në 1.15 pikë 
përqindjeje, kundrejt 1.25 pikë përqindjeje 
në muajin qershor, ndërsa ndryshimi lek-euro 
për të njëjtin maturitet ra në vlerën 1.87 pikë 
përqindjeje kundrejt 2.01 pikë përqindjeje. 
Spread-i real bëhet më i dukshëm në sajë të 
diferencimeve të vogla në normat e inflacionit, 
në muajin korrik, të zonave përkatëse. muajt në 
vijim pritet të sjellin ndryshim të kësaj prirjeje, 
si pasojë e rritjes së pritshme të normave të 
interesit të depozitave në lekë dhe pritjeve për 
qëndrim neutral në tregun ndërkombëtar.

kUrSI I këMBIMIT
Efekti sezonal i mbiçmimit të kursit të 

këmbimit gjatë muajve të verës është vërejtur 
më i butë gjatë këtij viti, në krahasim me vitet 
e mëparshme. Në terma vjetorë, për muajin 
gusht, leku është mbiçmuar ndaj dollarit dhe nënçmuar lehtë ndaj 
euros, përkatësisht me 3.7 dhe 0.3 për qind. Rënia e dollarit i detyrohet 
zhvillimeve në tregun ndërkombëtar ndërsa zhvillimet e brendshme dhe 
ato të jashtme me efekt balancues kanë ndikuar në qëndrueshmërinë 
e euros.
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ShTojcë STATISTIkoRE*
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INfLAcIoNI.

 
Tabelë 1. Norma vjetore e inflacionit (në përqindje).

2001 2002 2003 2004 2005 2006
janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3 1.4
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8 1.3
mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6 1.5
prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3 2.4
maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0 3.1
qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9 2.4
korrik 5.6 4.2 3.0 3.1 1.8 3.2
gusht 4.1 5.5 3.0 2.7 2.3 3.1
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1
Tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2 3.0
Dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2 2.0
mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.4 2.3

Burimi: INSTAT.

Tabelë 2. kontributi në inflacionin total i grupeve përbërëse të shportës. 

Shkurt –
06

mars
- 06

prill 
– 06

maj
- 06

qershor
- 06

korrik
- 06

gusht 
-06

Ushqime dhe pije joalkolike -0.11 0.16 1.03 1.51 0.80 1.86 0.52
qira, ujë, lëndë djegëse, energji 0.93 0.85 0.84 1.00 1.04 0.88 2.08
Transport 0.1 0.14 0.13 0.23 0.24 0.19 0.13
hotele, kafene dhe restorante 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22 0.16 0.18
Të tjera 0.10 0.11 0.12 0.10 0.15 0.15 0.24
Totali 1.33 1.48 2.35 3.1 2.45 3.24 3.14

 Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
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AgREgATëT moNETARë.

Tabelë �. ecuria e treguesve monetarë (në miliardë lekë).
korrik - 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor 

Absolut përqindje Absolut përqindje
paraja jashtë bankave 144.6 3.6 2.6 6.3 4.6
Depozitat totale 454.6 1.1 0.3 47.6 11.7
- në lekë 290.1 2.5 0.9 19.4 7.2
- në valutë 164.5 -1.3 -0.8 28.2 20.7

Depozita pa afat 140.2 4.0 2.9 46.3 49.4
- në lekë 85.0 1.0 1.2 39.0 84.7
- në valutë 55.3 3.0 5.7 7.4 15.4
Depozita me afat 314.4 -2.9 -0.9 1.3 0.4
- në lekë 205.1 1.4 0.7 -19.5 -8.7
- në valutë 109.3 -4.3 -3.8 20.8 23.6

m1 229.6 4.6 2.1 45.3 24.6
m2 434.7 6.1 1.4 25.8 6.3
m3 599.2 4.7 0.8 54.0 9.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �. ecuria e treguesve të MvN sipas grupeve kryesore (në milionë usd).
korrik - 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

mjete valutore neto     2,223.8          43.1         290.7 
mjete valutore    
Banka e Shqipërisë     1,604.5          56.1         301.7 
BpD        947.6 -         4.6          49.6 
Detyrime valutore
Banka e Shqipërisë        103.0 -         0.8 -          0.9 
BpD        225.5           9.3          61.6 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �. ecuria e treguesve të pretendimeve neto për qeverinë sipas grupeve 
kryesore. (në milionë lekë).
 korrik - 06 Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor
pretendime ndaj qeverisë neto 269,266.5  12.6  -      16,704.0
Banka e Shqipërisë
BpD 52,097.9    - 2.0  -    8,050.7
Depozita pranë Bankës së Shqipërisë 217,169.0         - 0.8  -   8,652.9
Deficiti buxhetor 4,332.9 1,552.6  3,169.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 6. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.

2003 2004 T-1 
‘05

T-2 
‘05

T-3 
‘05

T-4 
‘05 T1-06 T2- 06 kor 

’06
Teprica e kredisë
(në miliardë lekë ) 50.7 69.3 79.0 95.9 106.0 121.9 134.6 152.8 156.9

kredi për individët 24.5 30.6 31.0 30.8 31.4 31.6 31.9 32.3 32.4
kredi për sektorin 
privat 75.5 69.4 69.0 69.2 68.6 68.4 68.1 67.7 67.6

 Lekë 19.6 19.5 20.1 22.9 23.7 25.5 26.0 28.2 28.9
valutë 80.4 80.5 79.9 77.1 76.3 74.5 74.0 71.8 71.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë �. Tregues të kredisë së re në përqindje ndaj totalit. 
2005

T1 ‘06 T2 ‘06
T1 T2 T3 T4

kredia e re (në miliardë lekë) 22.1 32.8 32.1 32.9 29.4 35.7
kredi afatshkurtër 53.2 47 47.4 48.7 44.2 42
kredi afatmesme 22.4 31 30.3 25.6 30.1 33
kredi afatgjatë 24.4 22 22.2 25.7 25.7 26
kredi në lekë 30.1 32.8 30.2 31.4 27.7 35
kredi në valutë 70 67.2 69.8 68.6 72.3 65

Burimi: Banka e Shqipërisë.

TREgjET fINANcIARE

Tabelë 8. Normat e interesit në fund të muajit dhe ndryshimi i tyre me periudhat e 
mëparshme (në pikë përqindje).

gusht - 06
Ndryshimi 

 gusht’06-
korrik’06

Ndryshimi 
gusht’06-
gusht’05

Norma bazë e interesit 5.25% 0.00 0.25
Tregu ndërbankar
Interesi i tregut ndërbankar 1- ditor 4.96% -0.04 -0.76
Interesi i tregut ndërbankar 7- ditor 5.31% -0.13 -0.30
Tregu primar
yield-i i bono thesarit 3- mujore 5.38 0.16 -0.36
yield-i i bono thesarit 6- mujore 5.83 0.27 -2.11
yield-i i bono thesarit 12- mujore 6.42 0.48 -1.99
Tregu i obligacioneve
yield-i i obligacioneve 2- vjeçare 7.00 +0.50 -1.10

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

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

korrik- 06 Ndryshimi 
korrik’06-qershor’06

Ndryshimi 
korrik’06-korrik’05

Norma bazë e interesit 5.25 0.25 0.25
Interesi i depozitave në lekë
3 – mujore 3.06% -0.05 -0.14
6 –mujore 3.62% -0.12 0.60
12 - mujore 4.23% -0.12 0.51
24- mujore 5.08% 0.03 1.02
Interesi i kredive në lekë
kredi deri në 6 muaj 10.45% -0.83 -2.85
kredi 6 muaj- 1 vit 11.64% -0.16 -0.36
kredi 1-3 vjet 15.92% 0.03 -0.03
kredi mbi 3 vjet 11.58% 0.16 -0.19

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

Tabelë 10. Normat e interesit të depozitave në valutë (në pikë përqindjeje).

korrik - 06 Ndryshimi
korrik’06-qershor’06

Ndryshimi
korrik’06–korrik’05

fed-norma bazë e interesit 5.25% +0.00 +2.00
Interesi i depozitave në usd
1 – mujore 2.77% 0.43 1.00
3 – mujore 3.12% -0.41 1.01
6 – mujore 3.34% -0.07 1.09
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12 - mujore 3.93% 0.11 1.25
24 - mujore 4.63% 0.25 1.04
BqE-norma bazë e interesit 2.75% +0.00 +0.75
Interesat e depozitave në euro
1 – mujore 2.25% 0.12 0.61
3 – mujore 2.53% 0.10 0.74
6 - mujore 2.85% -0.06 0.94
12 - mujore 3.20% 0.16 1.24
24 - mujore 3.73% 0.10 0.69

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

Tabelë 11. Spread-i i normës së interesit depozitë - kredi në lekë dhe në valutë. 
Spread-i interesit të depozitave:

lek-usd lek-euro
korrik 05 korrik 06 korrik 05 korrik 06

3 – mujore 0.91% 0.50% 1.23% 1.09%
6 - mujore 1.47% 0.89% 1.81% 1.38%
12 -mujore 1.38% 1.15% 2.10% 1.88%
Spread-i i interesave të kredive:

lek-usd lek-euro
korrik 05 korrik 06 korrik 05 korrik 06

6- mujore 5.37% 1.49% 6.78% 2.54%
6 mujore -1vit 3.37% 2.42% 5.69% 4.21%
1-3 vjet 6.47% 6.92% 9.08% 7.65%
mbi 3 vjet 2.63% -0.79% 3.66% 3.54%

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

* Burimi:Banka e Shqipërisë.
1 Burimi: INSTAT, Indeksi i Çmimeve të konsumit, gusht 2006.
2 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it
3 Burimi: Shërbimi kombëtar Statistikor i greqisë; faqja e internetit: 

http:/www.statistics.gr
4 Burimi: Shërbimi kombëtar Statistikor i greqisë; faqja e internetit:

http:/www.statistics.gr
5 Burimi: Instituti i Statistikave të Italisë; faqja e internetit http:/www.

istat.it
6 kontributet të shprehura në ndryshimet absolute 12-mujore në 

miliardë lekë.




