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Fjala e Guvernatorit,

Tremujori i tretë të vitit 1999, sidomos muaji shtator, u prit disi me shqetësim për
shkak të ndikimit që mund të kishte në ekonomi mbajtja e zgjedhjeve për
pushtetin vendor. Zhvillimet e këtij tremujori dhe më pas treguan që edhe për
vitin 2000 do të respektohet programi i përcaktuar në fillim të vitit gjë që matet
me arritjen e objektivave kryesorë makroekonomikë të vendosur. Rritja e PBB-së
parashikohet të jetë 7.75 për qind nga 7 për qind e parashikuar në fillim të vitit.
Kjo i dedikohet, përveç të tjerash, një ecurie më të mirë në prodhimin bujqësor.
Inflacioni pritet të rezultojë rreth 2 për qind në fund të vitit. Treguesit fiskalë e
monetarë janë brenda objektivave sasiorë të përcaktuar. Niveli i realizimit të të
ardhurave dhe shpenzimeve dhe për pasojë edhe i deficitit buxhetor, ishte i
kënaqshëm. Kjo dëshmon për një punë më të mirë të institucioneve duke ndikuar
në uljen e shkallës së evazionit, kontrabandës e korrupsionit. Në këtë tremujor
vihet re një rritje e lehtë e numrit të të punësuarve gjithsej, prej njëmijë vetë,
krahasuar me një tremujor më parë. Kjo shifër paraqitet si një rezultante e
reduktimit të të punësuarve në sektorin shtetëror me rritjen e numrit të të
punësuarve në sektorin privat jobujqësor. Kjo tregon që sektori privat po
mundëson thithjen e punonjësve të sektorit shtetëror si dhe po gjeneron vende të
reja pune. Ndërsa, papunësia pësoi një ulje prej 9 mijë vetësh duke shërbyer si
faktori kryesor në reduktimin e normës së papunësisë në 17.3 për qind.

Banka e Shqipërisë shënoi zhvillime të rëndësishme në fushën e politikës
monetare. Në këtë tremujor, për zbatimin e vendimeve të saj, Banka e
Shqipërisë u mbështet tërësisht në përdorimin e instrumenteve indirekte. Sinjalet
e saj për tregun, Banka tashmë, i jep nëpërmjet interesit të ofruar në ankandet
javore të repo-ve. Mund të themi se kemi qenë të suksesshëm në këtë drejtim
pasi është arritur të ndikohet në masë të kënaqshme në treg dhe në përgjithësi
normat e interesit në ekonomi kanë ardhur duke u ulur. Për të nxitur bankat që të
ulin normat e interesit u mor vendimi për remunerimin e rezervave të
detyrueshme, gjë e cila pritet të ndikojë në uljen e kostos së ndërmjetësimit
financiar.

Rritja e nivelit të kreditimit ishte një tjetër zhvillim i këtij viti. Gjatë tremujorit në
fjalë ekonomia është kredituar mesatarisht me 0.6 miliardë lekë në muaj. Nëse
kjo mund të jetë një shifër modeste për nevojat e ekonomisë, ajo ç'ka vlerëson
Banka e Shqipërisë është ecuria e qëndrueshme e rritjes së kreditimit. Madje
vlerësohet që, nëse ruhet ky ritëm, deri në fund të vitit të arrihet parashikimi i
bërë në programin monetar për kreditimin e ekonomisë.
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Së fundi, dua të tërheq vëmendjen për disa zhvillime në ekonominë botërore dhe
kombëtare të cilat mendohet të kenë efekte negative në ekonominë shqiptare në
vitin e ardhshëm, sidomos gjatë gjashtëmujorit të parë. Mungesa e energjisë
elektrike në Shqipëri, por edhe rritja e çmimit të naftës në botë, ka çuar vendin në
një krizë energjitike. Kjo mund të shkaktojë rritje të çmimeve të transportit, të
çmimeve të mallrave përkatëse të importuara, pakësim të prodhimit për shkak të
rritjes së çmimeve të energjisë dhe kufizimit në furnizim. Vetëm nga rritja e
çmimeve Banka e Shqipërisë ka llogaritur një kosto shtesë për ekonominë e
vendit sa 0.3 për qind e PBB-së. Ky problem kërkon një vëmendje të madhe të
autoriteteve për të mos shkaktuar sadopak cënimin e stabilitetit makroekonomik
të arritur.

Shkëlqim Cani
Guvernator
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I.  Zhvillimet në ekonominë ndërkombëtare

Skena e ekonomisë botërore gjatë kësaj periudhe është dominuar nga dy
zhvillime të rëndësishme: rritja e çmimit të naftës dhe zhvlerësimi i monedhës
europiane – euro. Megjithatë, shkalla e ndikimit të tyre në parashikimet e bëra
për gjendjen dhe zhvillimet e pritshme në ekonominë botërore në tërësi, deri në
fund të vitit 2000, duket se nuk do të ketë efekt të konsiderueshëm. Kështu, sipas
të dhënave të raportuara1 për ekonominë amerikane, rritja reale e prodhimit të
përgjithshëm gjatë tremujorit të tretë të vitit (në nivel vjetor dhe pas axhustimeve
sezonale) shënoi 2.7 për qind, krahasuar me rritjen e shënuar në tremujorin e
dytë prej 5.6 për qind. Shkaqet e kësaj rënieje shihen tek rënia e aktivitetit në
sektorin e ndërtimit dhe të shpenzimeve qeveritare. Kjo u shoqërua dhe me një
rënie të treguesit të deflatorit të PBB-së (treguesi kryesor për inflacionin bazë)
nga 2.4 për qind në tremujorin e dytë, në 2 për qind në fund të muajit shtator (në
nivele vjetore). Megjithatë, rritja e ekonomisë amerikane vazhdon të mbetet
motori kryesor i rritjes së ekonomisë botërore dhe brenda parashikimeve të bëra
që në fillim të vitit.

Rritja ekonomike vazhdon të mbetet e fortë dhe në zonën e Bashkimit Monetar
Europian. Sipas vlerësimeve2 paraprake të Eurostat, rritja e PBB-së gjatë
tremujorit të dytë ishte 3.8 për qind (në nivel vjetor) ose 0.9 për qind. Ndryshimet
në konjukturën ndërkombëtare nuk kanë dhënë pasoja në zhvillimet e ekonomisë
reale. Por, ndikimi i rritjes së çmimeve të produkteve energjitike dhe zhvlerësimi i
euro-s dhanë efekte të rëndësishme në inflacion, objektivin themelor të Bankës
Qendrore Europiane. Kështu, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit në
muajin gusht (në nivel vjetor) shënoi 2.3 për qind, duke devijuar nga vlera e
referencës (2 për qind). Efekti i çmimeve të energjisë duket në faktin se duke
mënjanuar produktet energjitike dhe mallrat sezonale, treguesi i inflacionit në
fund të kësaj periudhe ishte 1.3 për qind.

I.1  Ecuria e kurseve të këmbimit

Me nismën dhe pjesëmarrjen e Bankës Qendrore Europiane, autoritetet
monetare të SHBA-së, Japonisë, Britanisë së Madhe dhe Kanadasë ndërmorën,
në 22 shtator 2000, një veprim të koordinuar ndërhyrjeje në tregjet valutore
botërore, në reagim të një shqetësimi të përbashkët lidhur me ndikimin e
lëvizjeve të fundit të kursit të këmbimit të euro-s në ekonominë botërore. Arsyeja
ishte se në 20 shtator, euro ra në raportin më të ulët ndaj dollarit amerikan, në
0.848 USD për euro, niveli më i ulët historik që nga lindja e monedhës së re. Ky
nivel këmbimi, konsiderohet si jo në përputhje me parimet ekonomike, e për
rrjedhojë, ndikimet e tij në ekonominë botërore mund të ishin të rëndësishme.
Rezultati i ndërhyrjes ishte një ndalim i rënies së mëtejshme të euros dhe
                                                       
1 “Slowdown in US growth eases inflation worries”, Financial Times, October 28/29, 2000.
2 ECB Monthly Bulletin, October 2000.
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stabilizim i kursit të këmbimit gjatë muajit tetor në 0.87 USD. Që nga fillimi i vitit
në analizë, euro u nënçmua (në terma nominalë, në fund të muajit shtator) me 14
për qind kundrejt dollarit amerikan, ndërsa, krahasuar me fundin e muajit shtator
të vitit 1999, nënçmimi ka arritur në 17 për qind (shih grafikun3 mëposhtë).

Ka rëndësi të evidentohet fakti se tregu i brendshëm valutor ka ndjekur dhe
reflektuar zhvillimet në tregun valutor botëror. Kështu, në raport me dollarin
amerikan monedha jonë kombëtare, në fund të muajit tetor, në raport me muajin
janar 2000 (në terma nominalë, sipas kursit mesatar mujor) është nënçmuar me
9 për qind, ndërsa në raport me euro-n, është mbiçmuar me 7.8 për qind, duke
pasqyruar sjelljen e kurbës së kursit të këmbimit euro/usd në tregjet valutore
europiane (shih grafikun4 mëposhtë).

I.2  Zhvillimet në çmimet e naftës.

Në fund të muajit shtator, çmimi i naftës arriti në 37.4 euro për barrelë (çmimi i
kuotimit për kontratat e ardhme njëmujore sipas Brent Blend). Ky nivel i
korrespondon një rritjeje prej 38 për qind kundrejt tremujorit të parë të vitit 2000.

Krahasimi i çmimit mesatar të tremujorit të tretë me tremujorin e dytë të vitit jep
një rritje të tij prej 16.5 për qind.

                                                       
3 Burimi: ECB Monthly Bulletin, October 2000.
4 Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Pse paraqet shqetësim rritja e çmimit të naftës?

Së pari, ekonomitë e shumë vendeve në zhvillim do të ndikohen seriozisht. Së
dyti, rritja mund të vazhdojë dhe në të ardhmen qoftë për shkak të ofertës apo të
rritjes së kërkesës. Së treti, një kombinim i çmimit të lartë dhe dobësimit të tregut
të letrave me vlerë të pronësisë, mund të bëjë që investitorët privatë në
ekonomitë e zhvilluara të shkurtojnë investimet dhe të rrisin kursimet, duke çuar
në një rënie ekonomike.

Sipas një studimi të fundit, nëse çmimi mesatar deri në pranverën e vitit të
ardhshëm do të qëndronte në 32 dollarë për barrelë dhe do të ulej në 27 dollarë
për barrelë në vitin 2001 (ashtu siç është parashikuar), ndikimet e saj do të ishin:

♦ humbjet e të ardhurave në vendet e OECD-së do të arrinin në 0.7 për qind të
PBB-së; humbjet e ekonomisë amerikane do të ishin në 0.6 për qind të PBB-
së; për Japoninë në 1 për qind dhe për zonën e euro-s në 0.8 për qind.
Përfitimet për Britaninë e Madhe do të ishin 0.4 për qind dhe për Kanadanë
1.5 për qind (pasi janë eksportues neto të energjisë);

♦ shumica e vendeve në zhvillim që janë importuese neto të energjisë do të
pësonin humbje më të mëdha (për disa vende të Europës Qendrore humbjet
llogariten në mbi 1 për qind të PBB-së. Ndërsa, vendet që do të përfitonin
përfshijnë prodhuesit dhe eksportuesit e naftës (Rusia, Venezuela, Meksika,
Nigeria etj.).

Ajo që evidentohet nga këto zhvillime në çmimet e naftës është se ekonomitë e
industrializuara gjatë katër dekadave të fundit, janë bërë më pak të ndjeshme
ndaj luhatjeve në tregun e produkteve energjitike se sa në periudhën e krizës
energjitike të viteve ‘70-të. Kjo është rrjedhojë e faktit se importet e naftës për
njësi të PBB-së janë përgjysmuar dhe inflacioni është nën kontrollin e
autoriteteve. Po kështu, në ekonominë e vendeve të industrializuara kanë
ndodhur ndryshime strukturore, të cilat e kanë ulur varësinë nga burimet
energjitike.

(Burimi: Marrë me shkurtime nga Martin Wolf, “The new economy gets a shock” , Financial Times
October 18, 2000).
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Burimi: European Central Bank, Monthly Buletin, October 2000.

Ndikimet e zhvillimeve të tilla të çmimeve në tregjet e mallrave energjitike kanë
dhënë efekte negative dhe në ekonominë e vendit. Kjo për faktin se vendi ynë
është importues neto i naftës dhe, gjatë periudhave të fundit, i energjisë elektrike.

Duke analizuar të dhënat5 mbi importet dhe eksportet e karburanteve, rezulton se
vendi ynë, gjatë periudhës janar-shtator 2000, ka qenë një importues neto në
shumën prej rreth 36 milionë dollarësh.

Duke analizuar çmimet e importit dhe eksportit të karburanteve në tremujorin e
tretë kundrejt tremujorit të dytë, rezulton se çmimet e eksportit janë rritur me rreth
110 për qind (por, vlera e eksportit është mjaft e vogël) ndërsa çmimet e importit
janë rritur nga rreth 18 për qind për benzolin deri në 226.8 për qind për naftën
për përdorim industrial (shih grafiku i çmimeve të importit dhe sasive të importit të
karburanteve).

Po kështu, importet e energjisë elektrike gjatë tremujorit të tretë janë rritur me
rreth 520 për qind kundrejt tremujorit të mëparshëm, ndërkohë që dhe çmimet e
importit në terma të dollarit janë rritur me 19 për qind.

Duke konsideruar një rritje të çmimit të burimeve energjitike prej rreth 20 për qind
gjatë gjithë kësaj periudhe, humbjet e të ardhurave në terma të PBB-së arrijnë në
rreth 0.3 për qind.

                                                       
5  Të dhënat e analizuara janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Vlerat e importit dhe
eksportit, në Fob, janë konvertuar në dollarë amerikan sipas kursit mesatar të këmbimit të tremujorëve, të
llogaritura nga Banka e Shqipërisë. Rezultati për neto është diferenca midis vlerave të importit dhe
eksportit. Llogaritjet janë të Bankës së Shqipërisë.
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Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

Rëndimi i situatës energjitike në vend dhe përkeqësimi i termave tregtarë të
produkteve energjitike në tregjet botërore, duket se kanë dhënë efekte dhe në
sektorin real të ekonomisë. Sipas të dhënave të raportuara6 mbi prodhimin mall
të shitur, programi i parashikuar për muajin tetor të këtij viti ka arritur të
plotësohet vetëm në 50 për qind të tij. Krahasuar me dhjetë muajt e vitit të
mëparshëm (janar-tetor), rënia ka dominuar në gjithë sektorët ekonomikë duke
përjashtuar industritë tekstile dhe prodhimin e naftës. Ndërprerjet e shpeshta të
energjisë dhe rritja e kostos së importit të naftës si lëndë djegëse për përdorim
industrial, duhet të kenë dhënë efekte dhe në rritjen e kostos së produkteve,
duke mbartur mundësinë për të ndikuar në sjelljen e inflacionit në një periudhë
më të largët. Megjithatë, pesha e këtij faktori në shportën e mallrave është e
parëndësishme dhe për rrjedhojë nuk pritet ndonjë ndikim i rëndësishëm në
ecurinë e inflacionit në afat të shkurtër.

Sipas të dhënave të raportuara nga INSTAT për ecurinë e prodhimit7, vërehet se
tremujori i tretë nuk shënoi asnjë zhvillim kundrejt tremujorit paraardhës. Indeksi i
prodhimit industrial në volum mbeti në 61.1 për qind (me vit bazë vitin 1993), i
njëjti nivel i shënuar në tremujorin e dytë. Nga pikëpamja strukturore, rënie e
                                                       
6 Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, prodhimi mall i shitur për dhjetëmujorin 2000.
7 INSTAT, Konjuktura: Tregues kryesorë makroekonomikë, korrik-shtator 2000.
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ndjeshme u evidentua në prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike,
ndërkohë që një rritje e ndjeshme është shënuar në industrinë e koksifikimit dhe
rafinimit.

Po kështu, edhe procesi investues nuk pati ndonjë zhvillim të dallueshëm nga
tremujori paraardhës. Importet e makineri e pajisjeve arritën në 52.3 milionë
dollarë, duke shënuar një rritje të lehtë (prej 2.5 për qind) kundrejt tremujorit të
dytë të vitit 2000.

II. Sektori i jashtëm

Aktiviteti tregtar në mallra me botën për nëntë muajt e parë të vitit vlerësohet në
rreth 940 milionë dollarë amerikanë ose 4.6 për qind më i lartë se një vit më parë.
Ritja e volumit të transaksioneve tregtare është shkaktuar tërësisht nga rritja e
importit të mallrave rreth 8.4 për qind ndërkohë që eksportet vlerësohet se kanë
rënë 7.7 për qind kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Importet, të cilat
gjatë këtij viti janë rritur nga një tremujor në tjetrin, janë përqendruar kryesisht në
grupmallrat e produkteve minerale, makinerive e pajisjeve dhe mjeteve, të
transportit. Veçanërisht në dy grupet e fundit importet janë rritur 22 për qind
kundrejt një viti më parë. Importe të larta janë vërejtur, gjithashtu, në grupin e
materialeve të ndërtimit (çimento dhe produkte qeramike). Importet e
grupmallrave ushqimorë, të cilat përbëjnë gjithashtu një prej grupeve kryesore të
importit, vlerësohen nën nivelin e nëntë muajve të parë të vitit 1999. Megjithatë,
kjo rënie nuk përbën ndonjë fenomen të veçantë pozitiv të vitit 2000, por është
pasojë direkte e importeve të larta në këto grupmallra gjatë vitit 1999 (kuptohet të
shkaktuara prej rritjes së kërkesës së brendshme si pasojë e krizës kosovare).

Eksportet janë vlerësuar nën nivelin e nëntë muajve të parë të vitit 1999. Tkurrja
e eksporteve është vërejtur si në grupin e rieksporteve prej përpunimit aktiv (2
për qind më të ulta se një vit më parë) ashtu edhe në eksportin e brendshëm, por
eksportet e ulëta në grupin e dytë, si rrjedhojë e rënies drastike të eksporteve në
minerale, përbëjnë shkakun kryesor për rënien e eksportit në mallra. Rreth 86
për qind e rënies në eksportet e nëntë muajve të parë të vitit 2000 kundrejt vitit
1999 shpjegohet nga rënia e eksporteve të brendshme. Në analizat e kryera për
ecurinë e eksporteve, në mënyrë të vazhdueshme përmenden nivelet e rritjes
apo reduktimit të tyre pa përcaktuar nëse përfaqësojnë zhvillime pozitive apo
negative për ekonominë shqiptare. Duke patur parasysh strukturën e eksporteve
shqiptare (me peshë të konsiderueshme të grupit të rieksporteve prej përpunimit
aktiv) dhe nivelin e relativisht të ulët të tyre në raport me PBB-në (për periudhën
1993-1999 ky tregues luhatet në intevalin 6.8 - 10.7 për qind), i bën të
parëndësishme rritjet apo reduktimet e përkohshme të volumit të eksporteve dhe
nuk siguron dot një pamje të qartë mbi ndikimet e mundshme në ekonominë e
vendit në të ardhmen.
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Të gjitha zhvillimet e përmendura më sipër kanë çuar në thellimin e deficitit
tregtar me rreth 15 për qind kundrejt nëntë muajve të parë të vitit 1999 e për
rrjedhim koeficienti i mbulimit të importit nga eksporti ra në 26 për qind nga 30
për qind që llogaritej një vit më parë.

Bie në sy rritja e menjëhershme e investimeve të huaja direkte. Në tremujorin e
tretë investimet e huaja vlerësohen8 të barabarta me totalin e regjistruar në vitin
1999, gjë që reflekton në mënyrë të drejtëpërdrejtë zhvillimet në procesin e
privatizimit.

III. Zhvillimet në çmimet e konsumit

Prej tre vitesh në ekonominë shqiptare po vërehen norma të ulëta inflacioni dhe
mund të themi se është arritur stabiliteti i çmimeve. Banka e Shqipërisë beson
se, në vazhdimësi të dy viteve të mëparshme, edhe në fund të vitit 2000 do të
sigurohet një normë vjetore e ulët pozitive e inflacionit. Periudha e normave
negative të inflacionit, e vërtetuar qysh në maj të vitit 1999, duket se ka
përfunduar.

Në fund të muajve shtator dhe nëntor indeksi i çmimeve të konsumit arriti
përkatësisht në nivelet 215.0 dhe 219,5, që do të thotë përkatësisht 2.4 për qind
dhe 0,4 për qind më i ulët se fundi i muajit dhjetor 1999. Këto të dhëna tregojnë
se, ndërsa nuk ka më dyshim në arritjen e nivelit të mësipërm të objektivit,
mbetet ende e diskutueshme arritja e nivelit të poshtëm. Bazuar në të dhënat e
njëmbëdhjetëmujorit të këtij viti si dhe sjelljen disavjeçare të çmimeve në muajin
dhjetor, gjykojmë që inflacioni i këtij viti do të rezultojë pranë nivelit 2 për qind.

Në analizimin e faktorëve që shpjegojnë ecurinë e çmimeve të konsumit Banka e
Shqipërisë ka vështirësi, që vijnë si pasojë e historisë së shkurtër (rreth 9 vjet
nga të cilat 2-3 vjet nuk duhet të merren në konsideratë për shkak të ngjarjeve të
jashtëzakonshme që i kanë shoqëruar), varfëria e statistikave ku spikat mungesa
e llogarive kombëtare apo edhe shkaqe të tjera. Pavarësisht nga këto mangësi
është arritur të perceptohet një pjesë e faktorëve, që kanë ndikim të
konsiderueshëm në këtë tregues. Në vijim, në mënyrë më të detajuar,
pasqyrohen disa nga faktorët të cilët vlerësohen të kenë ndikuar në përcaktimin e
ecurisë së inflacionit gjatë vitit 2000.
♦ Përmbushja e objektivave sasiorë, të vendosur në programin monetar, nga

ana e Bankës së Shqipërisë është arritur në mënyrë të kënaqshme gjatë
gjithë vitit 2000. Sipas pritshmërisë, për fundin e vitit 2000, të dhënat faktike
do të jenë brenda kufijve të vendosur për rezervat valutore neto, për mjetet e
brendshme neto të Bankës së Shqipërisë dhe për mjetet e brendshme neto të
të gjithë sistemit bankar.

                                                       
8  Shpjegime më të detajuara do të jepen në periudhat e ardhshme pas verifikimit dhe saktësimit të
informacioneve.
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♦ Zhvillimet fiskale gjatë vitit 2000 janë mbajtur vazhdimisht nën kontroll. Pjesa
e deficitit buxhetor, që do të financohet me burime të brendshme pritet të jetë
nën nivelin e programuar, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në
mbajtjen nën kontroll të inflacionit. Po kështu, mosrritja e barrës tatimore nuk
ka dhënë arsye për një rritje të çmimeve.

♦ Gjatë gjithë vitit 2000, çmimi në dollarë amerikanë i monedhës shqiptare ka
ndjekur ecurinë e monedhës amerikane në tregjet ndërkombëtare, ndërkohë
që ka qenë stabël dhe shpeshherë ka fituar terren ndaj monedhave
europiane. Këto dhe të tjera zhvillime, kanë rritur besimin e Bankës së
Shqipërisë se monedha europiane, euro, gjithnjë e më shumë po bëhet e
rëndësishme për ecurinë e inflacionit9 në Shqipëri. Kjo vjen si pasojë e faktit
që rreth 80 për qind e transaksioneve në llogarinë korente kryhen me vende
të Bashkimit Europian dhe, nga ana tjetër, vlera e transaksioneve kapitale
vazhdon të jetë shumë më e ulët krahasimisht me atë të llogarisë korente.

♦ Norma e inflacionit të importuar nga vendet partnere e cila është në nivele
relativisht të ulëta. Nga ana tjetër, ecuria më e mirë e sektorit të bujqësisë në
plotësimin e nevojave të tregut të brendshëm dhe rritja e ofertës së
produkteve bujqësore ka dhënë një kontribut në këtë drejtim.

♦ Megjithëse nuk mund të flasim me saktësi, vlerësohet se gjatë vitit në
vazhdim nuk është evidentuar ndonjë zhvillim i rëndësishëm që të ndikojë në
çmimet e prodhimit (qoftë në kostot e punës apo të faktorëve të tjerë të
prodhimit). Megjithëse konjuktura ndërkombëtare diktoi një rritje të çmimeve
të produkteve energjitike, shkalla e shfrytëzimit të burimit nga industria
vendase është modeste dhe ndikimi i saj nuk është aq i ndjeshëm në afat të
shkurtër.

Për vitin 2001 objektivi për inflacionin nuk do të ndryshojë në krahasim me vitin
2000, duke u përcaktuar si një interval në masën 2-4 për qind. Por, gjykohet që
norma faktike të jetë mbi atë të vitit 2000. Ky supozim bazohet në:
♦ ecurinë e çmimeve të konsumit për tre vitet e fundit, por duke u përqendruar

më tepër në vitet 1999-2000;
♦ supozimin që në fund të vitit 2000 norma vjetore e inflacionit do të jetë rreth 2

për qind;
♦ supozimin që viti 2001 do të shënojë kthesë në ecurinë e vlerës së euro-s me

drejtim vlerësimin e saj gjë që u pa që në fund të vitit 2000;
♦ krizën energjitike që përfshiu vendin si në rritje të çmimeve të karburanteve

ashtu edhe në kufizimet me furnizim të energjisë elektrike;
♦ transmetimin e vonuar të vendimeve të politikës monetare, të cilat kanë

synuar zbutjen nëpërmjet reduktimit të normës së interesave;
♦ deklarimin për rritje pagash dhe mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme

elektorale, situata të cilat, përveç efekteve psikologjike, potencialisht krijojnë
shmangie ose më e pakta vështirësojnë administrimin e problemeve;

♦ rritja e pritshme e investimeve kapitale me 23.3 për qind;

                                                       
9 Fakti që kursi i këmbimit është një faktor me potencial të lartë në përcaktimin e inflacionit në
Shqipëri është pranuar nga të gjithë studjuesit vendas dhe të huaj.
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♦ rritja e parashikuar e deficitit buxhetor në masë absolute në krahasim me vitin
2000.

Tabela 1: Seritë vjetore të normës së inflacionit (në %).
Muajt 1998 1999 2000

Janar 37.3 6.0 -1.3

Shkurt 22.6 3.5 -1.3

Mars 24.0 2.0 -2.1

Prill 28.0 0.4 -1.4

Maj 26.4 -0.1 -0.1

Qershor 17.8 -0.6 0.1

Korrik 16.9 0.1 -1.3

Gusht 16.7 -0.6 -0.7

Shtator 16.5 -1.9 0.9

Tetor 11.2 -1.8 1.7

Nëntor 8.9 -1.2 1.8

Dhjetor 8.7 -1.0

 Burimi: INSTAT

IV.  Punësimi dhe papunësia

Tregu i punës përbën një nga kombinimet më të ndjeshëm të interesave
ekonomiko-sociale të grupeve të ndryshme të shoqërisë. I parë në këtë
këndvështrim, është shumë e rëndësishme që përcaktimi sasior me anë të
treguesve karakterizues të tij, të jetë sa më serioz dhe real. Kështu, shifrat e
punësimit nuk mund të trajtohen dhe për më tepër të interpretohen të shkëputura
nga ato të papunësisë. Të dhënat e publikuara paraqesin shmangie e për pasojë
ka vështirësi në kryerjen e një analize serioze të nivelit të punësimit dhe të
shkallës reale të papunësisë.

Bazuar në të dhënat e raportuara, vihet re një rritje e lehtë e numrit të të
punësuarve gjithsej krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Kjo rritje shënoi
shifrën 1000 të punësuar më shumë këtë tremujor, apo rreth 0.09 për qind më e
lartë se tremujori i dytë. Në këtë rritje ndjehen dy tendenca të kundërta që
pothuaj kanë ekuilibruar njera-tjetrën. Punësimi në sektorin privat jobujqësor
është rritur me rreth 4 mijë persona më shumë këtë tremujor krahasuar me atë të
mëparshmin. Punësimi në sektorin shtetëror ka pësuar një ulje me 3 mijë
persona. Ndërsa shifra e të punësuarve në sektorin privat bujqësor mbetet e
pandryshuar edhe për këtë tremujor.
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Tabela 2: Punësimi (në vetë).
Treguesit Viti 2000

Tremujori II Tremujori III
1. Forca e punës
2. Të punësuar gjithsej:
a) Në sektorin shtetëror
b) Në sektorin privat jobujqësor
c) Në sektorin privat  bujqësor

1293000
1065000
201000
103000
761000

1289000
1066000
198000
107000
761000

Burimi: INSTAT

Ndërkohë shifra e të papunëve është ulur ndjeshëm. Në fund të muajit shtator
2000, rezultuan rreth 9 mijë të papunë më pak se sa një tremujor më parë, ose
një ulje e këtij treguesi me rreth 4 për qind. Mesatarisht si tremujor kjo ulje
rezultoi në 5 mijë persona apo rreth 2.3 për qind më pak papunësi se tremujori i
mëparshëm. Jo vetëm që ulja është e konsiderueshme për tremujorin, por sipas
muajve të tij tendenca rezultoi rënëse. Ndërkohë, efektet sezonale nuk mund të
merren parasysh, sepse përgjithësisht periudha që analizohet nuk karakterizohet
nga situata që lëkundin ndjeshëm tregun e punës, e për pasojë edhe treguesit e
tij më domethënës. Prandaj, natyrshëm lind pyetja se në ç'sektor këta ish-të
papunë janë punësuar tashmë, duke përjashtuar ata që përfitojnë pagesë
papunësie dhe që për më tepër përbëjnë pothuajse një ndryshim të
pakonsiderueshëm.

Shkalla e papunësisë nga 17.6 për qind që rezultoi mesatarisht në tremujorin e
dytë, për tremujorin e tretë kapi shifrën mesatare 17.3 për qind.  Forca e punës u
pakësua me rreth 4 mijë persona këtë tremujor.  Pra, sipas shifrave, shkalla e
papunësisë ulet me 0.3 pikë përqindjeje, ndërkohë që edhe forca e punës u ul
njëkohësisht, ndërsa numri i të papunëve pësoi një ulje jo të vogël.  Përbërësit e
llogaritjes së shkallës së papunësisë, kanë pësuar ulje të njëkohëshme, por ulja
e tij i dedikohet më shumë uljes së numrit të të papunëve.

Tabela 3: Papunësia (në vetë).
Treguesit Viti 2000

Qershor10 Korrik Gusht Shtator
1. Totali i të papunëve :

- Meshkuj
- Femra

2. Të papunë që përfitojnë
pagesë papunësie

3. Nga totali i të papunëve të
regjistruar fillojnë punë:

4. Shkalla e papunësisë (në %)

228214
120383
107831

21850

1526

17.6

225760
119342
106418

21307

1960

223102
117858
105144

20732

2754

219170
117608
101562

21895

927

17.3
Burimi: INSTAT

                                                       
10 Muaji qershor 2000 është vendosur për të evidentuar ndryshimet ndërmjet tremujorëve.
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Siç shihet këto të dhëna na shtyjnë të gjykojmë se devijimet ekzistuese të
treguesve bazë të tregut të punës nuk krijojnë një imazh të qartë dhe real të tij.
Mendojmë se ka ardhur koha që analiza e tij të vazhdojë të mbetet një prioritet,
duke i vënë theksin vlerësimit të tregut informal të punës. Sa më i pavlerësuar të
jetë ky i fundit, aq më të larta do të jenë deformimet e statistikave të punës dhe
aq më e pamundur do të bëhet analiza në këtë fushë delikate.

V. Analiza e treguesve të buxhetit

Analiza e zhvillimeve buxhetore përbën një moment shumë të rëndësishëm, për
faktin se janë treguesit e buxhetit ata që karakterizojnë, në mënyrën më të mirë
të mundur, situatën makroekonomike të vendit për periudhën që merret në
studim. Duke fokusuar problemin në këtë aks evidentojmë faktin se, ecuria e
treguesve fiskalë të buxhetit të këtij tremujori ndoqi nivele normale. Kështu,
realizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve, e për pasojë edhe i deficitit buxhetor,
shënuan shifra të kënaqshme. Stabiliteti makroekonomik, kryesisht, nivelet e
pranueshme të inflacionit, dëshmuan për një përpjekje të mirë të institucioneve
qeveritare për realizimin e të ardhurave në përpjekje për të reduktuar evazionin
fiskal, kontrabandën dhe korrupsionin.

V.1 Të ardhurat buxhetore

Realizimi i të ardhurave deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2000 krahasuar
me nivelin e parashikuar të tyre për këtë vit arriti në shifrën 71.11 për qind.
Ndërkohë që vetem tremujori i tretë në këtë realizim pati një peshë në masën
rreth 34.6 për qind. Ky nivel tregon se shpërndarja e të ardhurave sipas
tremujorëve, për këtë tremujor ka kaluar nivelet proporcionale të shpërndarjes së
tyre në rreth 9.6 për qind. Konstatohet se muaji shtator pati nivelin më të lartë të
vjeljes së të ardhurave krahasuar me muajt e tjerë të tremujorit.

Të ardhurat tatimore patën një peshë të rëndësishme në totalin e të ardhurave.
Ato kapën shifrën e 60693 milionë lekë, apo rreth 69.6 për qind të totalit të tyre.
Të ardhurat jotatimore zunë një peshë në totalin e të ardhurave të buxhetit në
masën 13.5 për qind, ndërkohë që pjesa tjetër e të ardhurave i përket zërave të
tjerë. Në të ardhurat tatimore ato që vijnë nga tatimet dhe doganat zunë një
peshë në rreth 98.3 për qind.

Krahasuar me një tremujor më parë të ardhurat në total kanë pësuar një rritje
rreth 6. 3 për qind.
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V.2 Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore, si një nga zërat më domethënës të treguesve fiskalë të
buxhetit për të gjykuar rreth situatës makroekonomike të vendit për të tashmen
dhe për të ardhmen, arritën shifrën 116354 milionë lekë në fund të tremujorit të
tretë. Ato patën një nivel realizimi rreth 68. 8 për qind krahasuar me parashikimin
për vitin 2000. Vetëm si tremujor ato arritën një shifër rreth 44607 milionë lekë,
ose një peshë kundrejt parashikimit vjetor të tyre në rreth 26.52 për qind.

Duke gjykuar mbi këto shifra  vëmë theksin edhe një herë në kryerjen në mënyrë
joproporcionale të tyre, fakt që reflektohet në kryerjen  pa kriter të tyre në fund të
vitit.

Shpenzimet korente patën një peshë prej rreth 81.8 për qind në totalin e
shpenzimeve. Ato u realizuan në masën 75.35 për qind në raport me
parashikimin e vitit 2000.

Ndërkohë që shpenzimet kapitale si peshë ndaj totalit rezultuan rreth 17.6 për
qind, ndërsa si realizim ndaj parashikimit të vitit 2000, ato shënuan shifrën 58 për
qind. Pra, mbetet që rreth gjysma e tyre të realizohet vetëm brenda një tremujori,
atij të katërt.

Krahasuar me tremujorin e dytë totali i shpenzimeve këtë tremujor, pësoi një rritje
në rreth 17.06 për qind.

V.3 Deficiti buxhetor

Rezultantja e të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore jo vetëm nga pikëpamja
sasiore, por edhe ajo cilësore reflektohet tek niveli i deficitit buxhetor, i cili për
tremujorin e tretë të këtij viti kapi shifrën 29205 milionë lekë. Vihet re se ai pati
nivelin më të lartë në muajin korrik në rreth 5764 milionë lekë, ndërkohë që
shifrën më të ulët të tremujorit e pati muaji gusht, me rreth 3889 milionë lekë.

Si realizim kundrejt nivelit të parashikuar vjetor, u shënua shifra 62.7 për qind.

Financimi i këtij deficiti u realizua në masën 66.61 për qind nga burime të
brendshme dhe 33.39 për qind nga burime të huaja. Evidentohet fakti se një
pjesë e konsiderueshme në financimin e tij nga burime të brendshme, e zunë të
ardhurat nga privatizimi në masën 42.24 për qind. Muaji me nivel më të lartë në
këtë drejtim për tremujorin ishte gushti i vitit 2000.

Rritja e të ardhurave nga privatizimi, më tepër se sa pritej, bëri të mundur të mos
rriteshin nevojat e qeverisë për financim nëpërmjet sistemit bankar. Kjo ndikoi në
reduktimin e yield-it të bonove të thesarit dhe rritjen e nivelit të rezervave të
tepërta në sistemin bankar. Nga ana tjetër, u rrit edhe niveli i rezervave valutore
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të Bankës së Shqipërisë. Kështu, niveli i rezervës i shprehur në muaj importe u
rrit nga 4.4 në tremujorin e dytë në 4.6 në këtë tremujor (niveli i importeve ka
pësuar një rritje të lehtë). Megjithatë, ndikimi në ekonomi i të ardhurave më të
larta nga privatizimet, do të mund të vlerësohej më mirë nëse do të kishim
informacion rreth përdorimit të tyre.

Tabela 4: Treguesit fiskalë të buxhetit (në milionë lekë).
Viti 2000

Qershor Korrik Gusht Shtator Plani 2000
Totali i të ardhurave 57036 66640 76781 87150 122559
Të ardhura tatimore 39331 46175 53288 60693 83625
TVSH 17067 20060 23425 26867 39385
Tatim fitimi 3731 4513 5055 5754 6200
Akciza 3931 4754 5696 6686 9350
Tatimi biznesit vogël 1107 1238 1350 1414 1750
Tatimi të ardhurave personale 2219 2655 2985 3341 4100
Tatimi mbi pasurinë 178 144 156 158
Taksat nacionale 3243 3696 4105 4608 7550
Taksat lokale 601 670 740 898
Taksa doganore 6015 7053 8207 9326 14040
Taksë solidariteti 1240 1393 1569 1642
Të ardhura buxhetit pavarur 9575 11222 12921 14690 19596
Të ardhura jotatimore 8130 9244 10571 11767 19338
Transf.fitimit nga BSH 5520 6202 6847 7507 10600
Të ardhura nga inst.buxhetore 2358 2665 3160 3564 6433
Të tjera 253 377 564 696 2305

Totali i shpenzimeve 71747 87115 101144 116354 169168

Shpenzime korente 59904 72953 83761 95153 126280
Personeli 15087 17994 20521 23353 32466
Interesat 15415 20364 22735 24396 30092
Të brendshme 15128 20043 22302 23942 28556
Të huaja 287 322 433 454 1536
Shpenzime operative mirëmbajt. 7634 8516 10169 11826 19471
Subvencionet 1306 1614 1696 2735 1793
Sigurime shoqërore 16417 19952 23153 26833 33808
Të tjera [përkrahje sociale] 4044 4512 5487 6220 8650

Shpenzime kapitale 11424 13743 16635 20444 35247
Financim i brendshëm 5863 7341 9218 11054 15247
Financim i huaj 5561 6402 7417 9102 20000
Kosto int. të ristr. të Bankës 419 748 748 748 2000
Fondi rezervë 5841
Deficiti përgjithshëm 14710 20476 24363 29205 46609
Financimi i brendshëm 8752 12359 16258 19455 27152

Financimi i huaj 5959 8080 8105 9750 22022
Burimi: Ministria e Financave. Të dhënat janë progresive.
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VI. Zhvillimet në politikën monetare

VI. 1 Instrumentet indirekte dhe ecuria e normave të interesit

Tremujori i tretë shënon fundin e realizimit të politikës monetare nëpërmjet
përdorimit të instrumenteve direkte. Në 6 shtator 2000, Këshilli Mbikëqyrës i
Bankës së Shqipërisë hoqi dorë nga përcaktimi i normës minimale të interesit për
depozitat me afat maturimi tremujor në bankat shtetërore. Ky vendim pasoi
vendimet e marra që nga fillimi i vitit për liberalizimin e normës së interesit për
depozitat me afat maturimi gjashtëmujore dhe vjetore, si dhe vendimet e
mëparshme për heqjen e kufirit të kreditit për ekonominë nga bankat tregtare.

Në këtë mënyrë, në tremujorin e tretë për zbatimin e politikës së saj monetare,
Banka e Shqipërisë u mbështet tërësisht në instrumentet indirekte. Nga analizat
e bëra u pa si më e përshtatshme për Bankën e Shqipërisë që të transmetonte
vendimet e saj për interesat nëpërmjet normës së interesit të repo-ve.

Gjatë tremujorit të tretë të këtij viti u ndërmorën hapa në drejtim të përmirësimit të
instrumentit të rezervës së detyrueshme. Në funksion të shpërndarjes më të
drejtë të të ardhurave mes bankave tregtare, Bankës së Shqipërisë dhe buxhetit
të shtetit, që nga muaji gusht u realizua remunerimi i rezervës së detyrueshme.
Kjo pritet të ndikojë në uljen e kostos direkte të ndërmjetësimit të çdo banke në
veçanti dhe të sistemit në tërësi.

Duke filluar që nga data 27 korrik e deri në datën 30 nëntor, janë mbajtur 18
ankande ku interesi i ofruar nga Banka e Shqipërisë ka pasur tedencë të pastër
në rënie në zbatim të politikës së saj për të ulur normat e interesit në ekonomi.
Kështu, nga 9 për qind që ishte interesi maksimal i ofruar në ankandin e parë, në
fund të periudhës ka arritur në 6.5 për qind.
Tabela 5: Ankandet e repo-ve.

Nr. ankandeve Shuma e pranuar (miliardë
lekë)

Interesi i ofruar nga Banka
e Shqipërisë (%)

Interesi i pranuar (i
ponderuar)

1 1000 9.00 7.56
2 1000 7.50 6.93
3 1300 7.45 6.92
4 1000 7.30 6.67
5 1000 7.00 6.42
6 1000 6.90 6.12
7 2000 6.90 5.54
8 2000 6.90 5.25
9 2000 6.90 4.93
10 500 6.50 4.59
11 500 6.50 4.63
12 500 6.50 4.69
13 3500 6.50 4.58
14 7000 6.50 6.02
15 7500 6.50 6.03
16 7500 6.50 6.05
17 7500 6.50 6.42
18 7000 6.50 6.42

Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim: Ankandi i parë i përket datës 27 korrik 2000 ndërsa ankandi 18 i përket datës 30 nëntor 2000.
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Ndërsa, tendenca e interesit të pranuar i ponderuar ka qenë e ndryshueshme.
Diferencat midis interesit të ofruar nga Banka e Shqipërisë dhe atij të pranuar po
ashtu ka qenë e ndryshueshme dhe vihet re se në ankandet e fundit kjo
diferencë ka ardhur duke u zvogëluar ndjeshëm (vetëm 0.08 pikë përqindjeje në
fund të periudhës). Periudha e ngushtimit të kësaj diference përkon me një shtim
të ndjeshëm të shumës së pranuar. Parimisht, në kushtet kur niveli i rezervave të
tepërta në sistemin bankar është i lartë, çmimi i tyre duhet të bjerë. Ankandet e
repo-ve kanë treguar të kundërtën. Kjo do të thotë që edhe ky treg është i
deformuar si pasojë e dominimit që ekziston ende në tregun bankar shqiptar dhe
pozicioni sundues që ka Banka e Kursimeve në këtë treg.

Rezultat i politikës së ndjekur nga Banka e Shqipërisë, megjithëse tregu është
ende i pazhvilluar dhe mekanizmi i transmisionit është jo plotësisht eficient, ka
qenë ulja e interesave për depozitat me afat gjë, e cila ka ndikuar në sjelljen e
yield-it të bonove të thesarit. Diferencat midis normave përkatëse të interesit për
të njëjtat maturime kanë ardhur duke u zbutur, sidomos ato për periudha të
shkurtra maturimi (tremujore). Ndërkohë, normat e interesit të depozitave me afat
gjashtë dhe dymbëdhjetë muaj nuk ndjekin të njëjtën ecuri në rënie, të normave
tremujore. Kjo ka ndodhur si pasojë e konkurrencës më të lartë në tregun e
bonove me afat tremujor, edhe nga prania e Bankës së Shqipërisë. Aty ku
presioni i konkurrencës është më i lehtë, bankat kanë ruajtur të njëjtat nivele ose
i kanë rritur normat e interesit për depozitat. Këto janë rezultate të drejtpërdrejta
të deformimit të tregut bankar në Shqipëri si dhe e një pozicioni disi pasiv që
kanë bankat në aktivitetin në lekë. Madje, në tërësi bankat kanë rezistuar ndaj
vendimeve të Bankës së Shqipërisë për uljen e normave të interesit duke i
ndjekur këto vendime në periudha të vonshme dhe jo me të njëjtin hap uljeje.

Tabela 6: Normat mesatare vjetore të interesit në lekë (në %).
Treguesi Dhjetor 1999 Korrik 2000 Gusht 2000 Shtator 2000 Tetor 2000
1. Depozitat 9.14 7.78 8.17 8.16 8.1
2. Bonot e thesarit 15.79 13.5 13.5 12.9 12.44
3. Huadhënia 26.8 28.3 28.31 27.1 25.89
Burimi: Banka e Shqipërisë

Tabela 7: Normat mesatare gjashtëmujore të interesit në lekë (në %).
Treguesi Dhjetor 1999 Korrik 2000 Gusht 2000 Shtator 2000 Tetor 2000
1. Depozitat 9.97 8.23 8.19 8.24 7.9
2. Bonot e thesarit 15.48 12.5 12.2 11.7 11.28
3. Huadhënia 25.80 27.3 29.1 27.0 19.27
Burimi: Banka e Shqipërisë

Tabela 8: Normat mesatare tremujore të interesit në lekë (në %).
Treguesi Dhjetor 1999 Korrik 2000 Gusht 2000 Shtator  2000 Tetor 2000
1. Depozitat 9.51 7.41 7.41 7.34 7.21
2. Bonot e thesarit 14.77 12.5 12.2 11.7 7.85
3. Huadhënia 21.70 27.8 27.05 27.0 26.56
Burimi: Banka e Shqipërisë
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Deformimin e tregut bankar në Shqipëri e nxjerr në pah edhe ecuria e normave
të interesit për huadhënien. Ato ndryshojnë ndjeshëm nga një muaj në tjetrin
duke u rritur ose duke u reduktuar pa ndjekur tendencën në rënie të normës së
interesit të depozitave apo yield-it. Kështu, gjatë muajit tetor 2000 normat e
interesit për huadhënien është reduktuar me 0.44, 7.76 dhe 1.21 pikë përqindjeje
në krahasim me muajin shtator përkatësisht për afatet e maturimit tre, gjashtë
dhe dhymbëdhjetë muaj. Meqenëse norma e shpallur e interesit për huadhënien
përfaqëson normën mesatare të interesit që aplikojnë bankat për kredinë e re e
ponderuar me peshën e secilës bankë në tregun e kredive dhe duke qenë se
kreditimi i bankave nga një muaj në tjetrin nuk është në nivele të krahasueshme,
atëherë ky tregues pëson luhatje të ndjeshme dhe të ç'rregullt.

Opinioni i bankave

Për të marrë opinionin e bankave të nivelit të dytë në lidhje me normat e interesit
dhe politikën e saj në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë ka organizuar intervistime
me specialistët e bankave në muajt maj dhe nëntor të vitit 2000. Pyetjes së
Bankës së Shqipërisë nëse ekziston hapësirë për ulje të mëtejshme të normave
të interesit, bankat i janë përgjigjur "jo" përkatësisht 58 për qind dhe 62 për qind.

VI. 2 Kreditimi i ekonomisë

Në fund të tremujorit të tretë, teprica gjithsej e kredisë nga sistemi bankar arriti
në 25.2 miliardë lekë, ose rreth 11.7 për qind mbi nivelin e shënuar në fund të
tremujorit të mëparshëm. Ndërsa kredia e re e akorduar gjatë periudhës korrik-
shtator 2000 arriti në 6.8 miliardë lekë duke qëndruar, kështu, gati në të njëjtin
nivel që shënoi dhe tremujori i dytë.

Tendenca e bankave private për të dhënë më shumë kredi në valutë (pesha e saj
ndaj totalit të kredisë ka arritur në 85.5 për qind) dhe shumë pak në lekë ka
vazhduar dhe gjatë kësaj periudhe. Pasivet në valutë të bankave tregtare (të
zhveshura nga ndikimi i bankave shtetërore) përbëjnë 78.1 për qind të totalit të
aktivitetit. Kjo strukturë pasivesh ka si pasojë edhe prirjen për të krijuar aktive në
valutë në përpjekje për të reduktuar rrezikun nga kursi i këmbimit.
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Tabela 9: Ecuria e treguesve të kreditit (në miliardë lekë).
Treguesi Dhjetor 1999 Viti 2000

Trem. II Trem. III
Teprica gjithsej e kredisë e sistemit
bankar

19.9 22.7 25.2

- Për sektorin publik 1.7 1.6 1.6
- Për sektorin privat 18.2 21.1 23.5
- Në lekë 10.6 10.6 10.6
- Në valutë 9.3 12.1 14.5
Pesha (në %) e kredisë në valutë 48.0 55.0 57.0
Kredia e re e sistemit bankar 8.0 6.9 6.8
Kredia e re në lekë e sistemit bankar 1.1 1.0
Kredia e re në valutë e sistemit
bankar

5.9 5.8

Pesha (në %) e kredisë në valutë 85.5 85.5
Burimi: Banka e Shqipërisë

Mesatarisht ekonomia është kredituar me 0.6 miliardë lekë çdo muaj. Po të ruhet
niveli mesatar mujor i kreditimit në tremujorin e katërt të vitit 2000 (0,8 miliardë
lekë), vlerësohet të arrihet parashikimi në programin monetar për kreditimin e
ekonomisë në fund të vitit 2000 (7,5 miliardë lekë). Kjo mbështetet nga praktika e
viteve të kaluara që në tremujorin e tretë dhe të katërt bankat japin më shumë
kredi.

Banka e Shqipërisë beson se stabiliteti makroekonomik i arritur, ecuria më e mirë
se sa pritej e procesit të privatizimit, përpjekjet për të përmirësuar rendin,
përmirësimi i situatës financiare të sistemit bankar si edhe fushata e kreditimit e
zhvilluar nga Banka kanë krijuar një klimë më favorizuese për procesin e
kreditimit, duke ndryshuar në këtë mënyrë qëndrimin pasiv ndaj këtij aktiviteti dhe
duke krijuar premisa për gjallërimin e tij në të ardhmen.


