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Fjala e Guvernatorit,

Tremujori i dytë i vitit 2000 shënon një gjallërim të aktivitetit ekonomik dhe
përmirësim të treguesve kryesorë makroekonomikë. Duke u bazuar në të dhënat
e disponueshme, të bie në sy rritja e prodhimit bujqësor, rritja e prodhimit
industrial në sektorin shtetëror, vazhdimi i gjallërimit të sektorit të ndërtimit, rritja
e investimeve private, zgjerimi i aktivitetit tregtar me botën si dhe ulja e
papunësisë.

Në mënyrë të veçantë dua të ndalem në ecurinë e çmimeve të konsumit dhe
reagimin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. Siç dihet tashmë, ecuria
e çmimeve të konsumit gjatë vitit 2000 ka rezultuar e ngjashme me atë të vitit
1999. Kjo do të thotë që edhe në këtë vit vazhdoi rënia e çmimeve të konsumit e
shprehur me normat negative mujore të inflacionit. Madje nivelet negative u
ruajtën edhe në nivel vjetor. Vetëm në muajin qershor rezultoi një normë
inflacioni pozitive prej 0.1 për qind. Megjithatë, dy muajt vijues ruajtën tendencën
e niveleve negative për të arritur në -0.7 për qind në muajin gusht 2000. Objektivi
i inflacionit për vitin 2000, ndryshe nga vitet e tjera, është përcaktuar si interval,
2-4 për qind. Por, bazuar në ecurinë e deritanishme të inflacionit, pritshmërinë
për rritje inflacioni në muajt vijues dhe në supozimin e mungesës së faktorëve
shock, Banka e Shqipërisë synon arritjen e një inflacioni vjetor rreth nivelit të
poshtëm të objektivit, 2 për qind.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë në tremujorin e dytë të vitit 2000, në
përgjithësi, ka qenë një lloj vazhdimësie e asaj të ndjekur në muajt paraardhës
me një theks më të fortë në arritjen e një kontrolli më efikas mbi tregun e parasë
nëpërmjet instrumenteve indirekte. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë ka
vepruar në dy drejtime kryesore:

- zbutjen e politikës monetare nëpërmjet reduktimit të normës së interesit që
shërben si normë referimi me pikësynimin kryesor çuarjen e normës së
inflacionit në nivelet e programuara; dhe,

- kalimin gradual në operimin vetëm me instrumentet indirekte të zbatimit të
politikës monetare. Kjo u realizua duke hequr kufizimet mbi normën e interesit
për depozitat e vendosura me afat në lekë në bankat shtetërore. Vendin e
kësaj norme në orientimin e tregut po e zë përqindja nominale e interesit të
shpallur në ankandet e rregullta javore, që organizohen në Bankën e
Shqipërisë për të ofruar apo tërhequr likuiditet nga sistemi bankar nëpërmjet
marrëveshjeve të riblerjes (repo dhe repo të anasjellta).

Thelbi i kësaj politike qëndron në mbajtjen e rezervave të tepërta në sistem në
një nivel të caktuar, i cili rezulton si niveli optimal për të kontrolluar ofertën e
parasë.
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Është ende shpejt të deklarohemi mbi sukesin e plotë në përdorimin e
instrumenteve indirekte. Por, vërehet që sinjalet, që kërkon të japë Banka e
Shqipërisë po kuptohen më mirë nga bankat dhe po reagohet prej tyre në
drejtimin e duhur. Kjo ka siguruar tash së fundi, uljen nga disa banka private të
normave të interesit për depozitat.

Shkëlqim Cani

Guvernator
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I. EKONOMIA BOTËRORE

Vazhdimi i fuqizimit të rritjes së ekonomisë amerikane, ekspansioni i përshpejtuar
i ekonomisë evropiane dhe shërimi i ekonomisë japoneze, bënë që parashikimet
për rritjen e ekonomisë botërore, gjatë vitit në vazhdim, të jenë më optimiste nga
sa ishte parashikuar në fillim të vitit. Prodhimi i përgjithshëm botëror1 pritet të
rritet me 4.7 për qind nga 4.2 për qind që ishte parashikuar në maj të këtij viti.

Rritjet e herëpashershme të normave të interesave nga Fed-i kanë synuar në
uljen e ritmeve të rritjes së ekonomisë dhe mbajtjen nën kontroll të presioneve
inflacioniste që njëkohësisht shmangin dhe riskun për një rënie të ekonomisë
amerikane. Nga 5 për qind (në nivel vjetor) që shënoi rritja e PBB-së gjatë
gjysmës së parë të vitit, disa analistë parashikojnë që rritja ekonomike në
periudhën korrik-shtator ka rënë në 2.1 për qind. Ndërsa norma e papunësisë
shënoi 4.1 për qind, nga 4 për qind që ishte në muajin korrik.

Monedha kompetitive dhe rritja për rrjedhojë e eksporteve europiane, bëri që
rritja ekonomike e rajonit të fuqizohet gjatë gjysmës së parë të këtij viti, duke
shënuar një nivel vjetor prej rreth 3¾ për qind. Nga ana tjetër, kryesisht si pasojë
e rritjes së çmimeve të naftës, niveli i çmimeve të konsumit (inflacioni) e tejkaloi
objektivin e përcaktuar prej 2 për qind, duke arritur në 2.4 për qind në fund të
gjysmës së parë të vitit. Në këto kushte dhe politika monetare e Bankës
Qendrore Europiane u shtrëngua, duke rritur normat e interesave me një nivel
kumulativ prej 1¾ për qind që nga fundi i vitit 1999.

Situatat makroekonomike janë përmirësuar në shumë nga ekonomitë në zhvillim
të Azisë, Hemisferës Perëndimore dhe Europës Qendrore. Reformat strukturore,
kushtet e favorshme ekonomike të jashtme (si përmirësimi i termave tregtare)
dhe të brendshme (politikat monetare dhe fiskale), mbështesin parashikimet për
rritjen ekonomike të tyre gjatë vitit në vazhdim më shumë se rritja e shënuar gjatë
vitit të kaluar.

                                           

1 IMF, “World Economic Outlook – Prospects and Policy Issues” , August 2000.
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II. EKONOMIA KOMBËTARE

II.1 KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME.

Në tërësi, të dhënat e raportuara për aspekte të ndryshme të ekonomisë flasin
për disa përmirësime në tremujorin e dytë të vitit 2000.

Tremujori i dytë i vitit në vazhdim ka shënuar një përmirësim të lehtë në sektorin
shtetëror të industrisë. Sipas të dhënave të botuara nga INSTAT, indeksi i
prodhimit industrial në volum (me bazë vitin 1993) u ngjit në 68 për qind nga 58.3
për qind të regjistruar në tremujorin e parë dhe 56.8 për qind që ishte në të
njëjtën periudhë të vitit 1999. Kjo rritje ishte kryesisht kontribut i industrisë
metalurgjike dhe përpunimit të metaleve dhe nxjerrjes së produkteve energjitike.
Duket se procesi i ristrukturimit po fillon të gjenerojë efektet pozitive të pritshme.

Megjithëse tremujori i dytë i vitit shënon ritme më pozitive në tregtinë e
jashtme2 të vendit në krahasim me tremujorin e parë të vitit (me eksportet të
rritura në masën 11.2 për qind), gjysma e parë e këtij viti ka shënuar rënie
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kështu, eksportet kanë
shënuar një rënie në masën 14 për qind, ndërsa importi tregtar shënoi një rritje
prej 11.2 për qind. Rieksportet, që përfaqësojnë përgjithësisht aktivitetin e
subjekteve me kapital të huaj që punojnë kryesisht në industritë e veshjeve dhe
të përpunimit të lëkurëve, vazhdojnë të shënojnë rënie si kundrejt tremujorit të
parë të vitit në vazhdim (-2.2 për qind) dhe si gjashtëmujor (-9 për qind).

Tendenca pozitive duken në fushën e investimeve. Kështu, importet e
makineri e pajisjeve gjatë gjysmës së parë të vitit u ngjitën në 99.2 milionë
dollarë (duke zënë 20.2 për qind të totalit të importeve tregtare), nga 78.6 milionë
që ishin gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit të kaluar, ose me një rritje prej 26.2
për qind. Ritme të larta rritjeje duken dhe në sektorin e ndërtimit. Konsumi i
çimentos ka shënuar një rritje prej 34 për qind kundrejt gjysmës së parë të vitit
1999. Po kështu, kërkesa e brendshme vazhdon të mbetet e fortë, e evidentuar
në ruajtjen e ritmeve të konsumit të energjisë elektrike, të karburanteve dhe të
mallrave të tjera të rëndësishme shtëpiake.

Situata bujqësore3 e këtij viti vlerësohet të jetë më e mira në këta 10 vjetët e
fundit.  Sipërfaqja e mbjellë (nën kulturë) është më e larta e vërejtur deri tani.
Kjo reflektohet në praninë e një sasie më të madhe të prodhimit vendas në treg,
me cilësi më të lartë dhe çmime më të ulëta.

                                           

2 Të dhënat i referohen raportimeve të Bankës së Shqipërisë, Bilancit të pagesave, korrik, 2000.

3 Burimi: http://mininf.gov.al/ tek rubrika "Buletini i Qeverisë".
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Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë mbjellë rreth 40.000
hektarë më shumë. Pritet që, jo vetëm prodhimi bimor, por edhe ai blegtoral dhe i

agroindustrisë të jetë
i lartë për vitin 2000.

Çmimet e artikujve
bujqësore e
ushqimore janë ulur
në mënyrë të
dukshme:

Në krahasim me të
njëjtën periudhë të
vitit të kaluar, çmimi i

yndyrnave është 12 për qind më i ulët, i mishit dhe i peshkut 5 për qind, i
lëngjeve dhe i pijeve alkoolike 8,4 për qind etj.. Kundrejt muajit maj 1999, në
artikujt perimorë (të cilët zënë peshën më të madhe specifike në treg) çmimet
rezultojnë më të ulëta në 68 për qind të artikujve.

Bilanci i eksport-importit për produktet ushqimore (në vlerë) për gjashtëmujorin e
parë të këtij viti në
krahasim me një vit
më parë është

përmirësuar
ndjeshëm me rreth
23 milionë dollarë.
Eksportet bujqësore
janë rritur me 10 për
qind ndërsa importet
bujqësore janë ulur
18 për qind. Sipas
statistikave të
Ministrisë së
Bujqësisë dhe

Ushqimit, eksportet bujqësore zënë rreth 10.5 për qind të totalit të eksporteve
shqiptare.

Inflacioni në fund të muajit qershor, për herë të parë gjatë vitit 2000, arriti nivele
pozitive prej 0.1 për qind.

Papunësia gjithashtu shënoi një reduktim po për herë të parë gjatë vitit 2000 me
13 mijë persona. Kështu, norma e papunësisë u reduktua në 17.1 për qind. Nga
ana tjetër, numri i të punësuarve nuk ka ndryshuar.
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II.2. PUNËSIMI

Niveli i papunësisë për tremujorin e dytë të vitit 2000 shënoi shifrën më të ulët të
regjistruar gjatë këtij viti. Ai rezultoi në 17.05 për qind duke u reduktuar ndjeshëm
me 5 për qind dhe 7.5 për qind si në raport me një vit më parë ashtu edhe me atë
të tremujorit të mëparshëm.

Kjo ulje reflektohet në fakt vetëm në treguesin e të papunëve gjithsej, që në
madhësi absolute rezulton të jetë pakësuar në 13 mijë persona në këtë tremujor
krahasuar me tremujorin e parë. Po t'i drejtohemi kategorisë së personave, që
përfitojnë pagesë papunësie, do të pretendonim që ajo të ishte në mënyrë të
ndjeshme më e ulët, ndërkohë që ajo jo vetëm që nuk është ulur apo të paktën të
ketë mbetur e pandryshuar, por ka njohur një rritje prej 1000 personash. Ndërsa
numri i të punësuarve gjithsej nuk ka pësuar aspak ndryshime si nga pikëpamja
sasiore ashtu edhe strukurore (sipas sektorëve) e treguesit të forcave të punës
gjithsej.

Ky fakt nxjerr edhe një herë në pah problemin tashmë të bërë evident edhe më
parë, atë të nivelit të besueshmërisë së statistikave. Logjika e interpretimit të
këtyre treguesve shumë sintetikë dhe të ndërlidhur të punësimit duhet të nxisë
nivelin e reflektimit lidhur me nivelin e besueshmërisë së shifrave, si edhe
vlerësimin sa më real të tyre dhe të tregut të punës në përgjithësi.

II.3. SEKTORI I JASHTËM

Tremujori i dytë është karakterizuar nga rritja e lartë e shkëmbimeve tregtare me
botën. Vlera e transaksioneve korente vlerësohet rreth 12 për qind më e lartë se
në tremujorin parardhës kryesisht si pasojë e rritjes së shpenzimeve korente. Për
rrjedhim, deficiti korent për tremujorin e dytë vlerësohet 2.1 herë më i lartë se ai i
tremujorit të parë. Bilanci thellësisht negativ i transaksioneve korente është
mbuluar vetëm pjesërisht prej importit të rritur të kapitaleve, pjesa e mbetur e
deficitit korent është financuar nga transaksione të tjera të paidentifikuara, të cilat
reflektohen në një shifër të lartë që është regjistruar në zërin Gabime dhe
Harresa. Rezervat e autoritetit monetar janë rritur për 5 milionë dollarë
amerikanë. Në mungesë të statistikave nga burimet zyrtare, statistikat e bilancit
të pagesave të paraqitura përmbajnë vlerësime të Bankës së Shqipërisë, për
rrjedhim ajo rezervon të drejtën të rishikojë këto statistika kur të dhënat zyrtare të
bëhen të vlefshme.

Eksportet vlerësohen 11.2 për qind kundrejt tremujorit të parë. Kjo rritje është
shkaktuar kryesisht prej rritjes së eksporteve nga prodhimi i brendshëm 54 për
qind (kryesisht eksporte në lëndë djegëse dhe metale) ndërkohë që rieksportet
nga pëpunimi aktiv vlerësohen 2 për qind më të ulta. Importi është rritur 13.3 për
qind duke arritur një shifër prej 257.3 milionë dollarësh amerikanë. Rritja e
importeve është shkaktuar kryesisht nga grupmallrat e metaleve bazë, makineri e
pajisje dhe importeve për përpunim aktiv. Është evidentuar një rënie prej 7.5 për
qind në importin e produkteve vegjetale e shkaktuar nga karakteri sezonal i
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prodhimit bujqësor vendas. Në total, vëllimi i transaksioneve tregtare në mallra i
shprehur në milionë dollarë, është rritur me 13 për qind dhe ka çuar në thellimin
e deficitit tregtar për 14 për qind.

Zhvillimet në tregtinë e shërbimeve për këtë tremujor evidentojnë rritjen e
shpenzimeve dhe tkurrjen e të ardhurave (ky fenomen është vërejtur në të gjitha
kategoritë e shërbimeve) e për rrjedhim rritjen e deficitit tregtar në këtë kategori.
Deficiti i shërbimeve, që vlerësohet rreth 48 milionë dollarë amerikanë (3.4 herë
më i lartë se në tremujorin paraardhës) reflekton kryesisht deficitin e lartë të
regjistruar në shërbimet e turizmit. Arsyet kryesore pas deficitit të lartë të
regjistruar në aktivitetin e turizmit janë rritja e numrit të turistëve shqiptarë, që
kanë udhëtuar jashtë gjatë kësaj periudhe dhe rënia e shpenzimeve ditore dhe
kohëqëndrimit mesatar për turistët, që kanë vizituar Shqipërinë4.

Bilanci pozitiv i transfertave korente vlerësohet rreth 16 për qind më i ulët
kundrejt periudhës paraardhëse. Rritja e transfertave shtetërore (63 për qind)
dhe dërgesave nga emigrantët (rreth 4 për qind) kanë qënë shumë të vogla për
të përballuar rritjen e flukseve dalëse të transfertave të tjera korente të cilat janë
rritur mbi 62 për qind. I vetmi fenomen, i cili mund të komentohet si zhvillim
pozitiv brenda kategorisë së transaksioneve korente është rritja e suficitit të
transaksioneve në të ardhurat korente. Kjo rritje (afërsisht 9 milionë dollarë
amerikanë) është pasojë direkte e rritjes së të ardhurave valutore nga puna e
emigrantëve, që punojnë për periudha aftashkurtra në vendet fqinje.

Flukset hyrëse të kapitaleve, të cilat vlerësohen rreth 52 milionë dollarë
amerikanë (ose 4.8 milionë më shumë se në tremujorin paraardhës) reflektojnë
rritjen e detyrimeve financiare dhe tkurrjen e mjeteve valutore të zotëruara nga
rezidentët shqiptarë. Burimet kryesore të financimit, për këtë tremujor, janë
siguruar prej zvogëlimit të depozitave të sistemit bankar në institucionet
financiare jorezidente dhe huave e kredive të dhëna nga jorezidentët (përfshirë
këtu edhe kreditë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në kuadrin e programit
ESAF-2). Këto të fundit, kanë mundësuar rritjen e rezervave valutore me 5
milionë dollarë. Stoku i rezervave në fund të qershorit ishte i mjaftueshëm për të
përballuar rreth 4.4 muaj importe mallrash e shërbimesh.

                                           

4 Konkluzionet janë arritur në bazë të rezultateve të vrojtimeve statistikore të kryera nga Banka eShqipërisë
në fushën e turizmit.
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III. Deficiti buxhetor

Në vijueshmëri të përpjekjeve për të përmirësuar gjendjen financiare të shtetit
edhe në këtë periudhë është synuar ulja e evazionit fiskal duke përmirësuar
punën e organeve tatimore dhe doganore.

III.1. Të ardhurat buxhetore

Të ardhurat e buxhetit të shtetit për gjashtëmujorin e parë u realizuan 100.2 për
qind, krahasuar me parashikimin e këtij gjashtëmujori. Kjo shifër i dedikohet më

shumë realizimit të të
ardhurave tatimore. Ky
grup të ardhurash zë 69
për qind të të ardhurave
gjithsej nga 61 për qind
një vit më parë. Ndërkohë,
të ardhurat që shënojnë
mosrealizime janë ato që
rrjedhin nga aplikimi i
TVSH-së dhe akcisave
dhe nga taksat doganore.

Në përgjithësi, të gjithë
zërat e të ardhurave

tatimore njohin realizime të kënaqshme në raport me një vit më parë, ku më
dukshëm evidentohen
realizimet e të ardhurave
që rrjedhin nga tatimi mbi
të ardhurat personale,
tatimi mbi biznesin e
vogël, tatimi mbi fitimin.
Këto kategori të
ardhurash janë rritur
përkatësisht me 74.3, 44
dhe 41 për qind. Ndërsa,
aktiviteti doganor ka
shënuar rritjen më të ulët
ndër të gjithë zërat e të
ardhurave tatimore, vetëm

7.9 për qind krahasuar me një vit me parë.  Të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e
shtuar për të njëjtën periudhë kohore janë rritur me 23.6 për qind.

Ndërsa në krahasim me planin e vitit 2000 të ardhurat e gjashtëmujorit të parë
janë realizuar në masën 46.53 për qind, duke patur një ritmikë pak a shumë të
rregullt, sidomos në tremujorin e dytë të vitit.
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III.2. Shpenzimet buxhetore

jashtëmujori i parë i këtij viti shënoi një realizim të shpenzimeve në masën 91.7
për qind krahasuar me
parashikimin për këtë
periudhë. Grupi i
shpenzimeve me nivel
realizimi më të dukshëm
rezultoi ai i shpenzimeve
korente (93.4 për qind), në
të cilin shpenzimet e
personelit dhe për interesa
janë ato që zënë peshën
më të lartë me një nivel
realizimi përkatësisht 99.4
për qind dhe 95.4 për qind.
Ndërkohë mosrealizimin

më të madh e ka njohur grupi i shpenzimeve operative dhe mirëmbajtje në
masën 24 për qind.

Shpenzimet kapitale, për këtë gjashtëmujor, regjistruan vlerën 11.4 miliardë lekë,
e cila përbën 32.4 për qind të parashikimit vjetor dhe 85 për qind të parashikimit
gjashtëmujor. Nga këto shifra dalin në pah dy probleme:

Ø së pari, që në planifikimin e shpenzimeve të tilla nuk ruhet një shpërndarje e
drejtë përgjatë tremujorëve duke i përqendruar ato në pjesën e dytë të vitit;

Ø së dyti, krijohet mundësia e kryerjes së shpenzimeve në mënyrë joritmike
përgjatë vitit duke rritur vështirësitë për zbatimin e një politike monetare të
përshtatshme sidomos në fund të vitit, kur nevojat për likuiditete nga buxheti i
shtetit bëhen me evidente.

III.3. Deficiti buxhetor

Megjithë përpjeket për reduktimin e deficitit buxhetor, edhe për këtë gjashtëmujor
ai rezultoi në masën 14.7 miliardë lekë, ose 31.6 për qind e atij të parashikuar
për vitin 2000. Rreth 60 për qind e tij u financua nga burimet e brendshme dhe
pjesa tjetër nga burime të huaja. Në burimet e brendshme gjithnjë e më shumë
po rritet pesha e financimit nga të ardhurat prej privatizimit. Në tremujorin e dytë
krahasuar me të parin financimi nga privatizimi është trefishuar për shkak të
zhvillimeve në aktivitetin e privatizimeve në sektorë të rëndësishëm të
ekonomisë.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten treguesit fiskalë kryesorë të buxhetit të shtetit
për gjashtëmujorët e parë të vitit 1999 dhe 2000 si edhe planifikimi i tyre për vitin
2000.
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Për gjysmën e dytë të vitit5, vlerësohet që zhvillimet në buxhet u ndikuan edhe
nga nevojat, që lindën si pasojë e mbajtjes së zgjedhjeve vendore. Por, përveç
kësaj, në ditët e para të shtatorit 2000, Këshilli i Ministrave, me një akt-normativ,
miratoi disa ndryshime në ligjin për "Buxhetin e Shtetit në Republikën e
Shqipërisë". Sipas këtij akti, deficiti buxhetor i vitit 2000 parashikohet më i lartë
se ai i programuar në fillim të vitit duke rritur të ardhurat me rreth 1 për qind
kundrejt një rritjeje të shpenzimeve me rreth 2.7 për qind. Në këtë akt
përcaktohet që kufiri maksimal i financimit të deficitit buxhetor nga burime të
brendshme është 27.2 miliardë lekë, nga i cili 7 miliardë lekë financohen nga të
ardhurat e privatizimit. Kufiri maksimal i financimit nga burime të huaja është 25.1
miliardë lekë. Nga këto ndryshime, bie në sy se financimi i deficitit buxhetor nga

burime të
brendshme nuk ka
ndryshuar, por është
pothuaj dyfishuar
financimi nga të
ardhurat e
privatizimit (nga 3.5
në 7 miliardë lekë).
Ndërkohë që
financimi i tij nga
burime të huaja do të
rritet me rreth 3
miliardë lekë.

Mbetet për t’u
theksuar kujdesi që duhet treguar nga autoritetet për respektimin e planifikimit të
bërë në lidhje me kryerjen e shpenzimeve, sidomos investimeve publike. Është e
tepërt të kujtohen vështirësitë e krijuara në fundin e vitit 1999, kur vetëm gjatë
muajit dhjetor u realizua një masë e konsiderueshme e shpenzimeve buxhetore
duke krijuar vështirësi si për politikën monetare ashtu edhe për likuditetin e
bankave të nivelit të dytë.

                                           

5 Burimi: "Gazeta Shqiptare", 10 shtator 2000.
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IV. INFLACIONI DHE ZHVILLIMET MONETARE

IV.1. Ecuria e çmimeve të konsumit

Në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2000, ndryshimi dymbëdhjetëmujor i
Indeksit të Çmimeve të Konsumit (IÇK) regjistroi një ndryshim në masën 0,1 për
qind. Në anën tjetër, vetëm për periudhën gjashtëmujore, ndryshimi i çmimeve të
konsumit ishte negativ në masën –1,8 për qind, ndryshim negativ i cili është

thelluar më tej në muajt
pasardhës. Duke hedhur
një vështrim në grupet
përbërëse të shportës,
përveç uljes së çmimeve
të grupit të mallrave
ushqimore, me ulje
paraqiten dhe grupe të
tjera si veshje, këpucë,
artikuj shtëpiakë dhe
mirëmbajtje. Brenda vetë
grupit “ushqim, pije dhe
duhan” mund të
evidentojmë grupe me

çmime relativisht të qëndrueshme dhe një kategori tjetër, që është e
paqëndrueshme kryesisht si pasojë e efekteve të sezonit. Nga ana tjetër, disa
grupe kanë regjistruar rritje çmimesh ku bie në sy grupi “qira, ujë, lëndë djegse
dhe energji”  çmimet e të cilit, vetëm gjashtëmujorin e parë, janë rritur me 15 për
qind.

Fundi i muajit qershor u duk sikur i dha fund periudhës së gjatë me inflacion
negativ, kur ndryshimi vjetor në përqindje i IÇK-së shënoi një vlerë pozitive në
nivelin 0,1 për qind. Megjithëse ndikimi i sezonit ishte i pranishëm dhe gjatë këtij
muaji, llogaritet që ndikimi i tij të mos ketë qenë në të njëjtën amplitudë si ajo e
qershorit të vitit të kaluar, fenomen pak a shumë i njëjtë edhe për muajin
paraardhës. Megjithatë muaji në vazhdim paraqiti një pamje tjetër duke prodhuar
përsëri një përqindje negative inflacioni në masën –2,7 për qind e mjaftueshme
kjo për të ulur më tej ndryshimin dymbëdhjetëmujor të IÇK-së në –1,3 për qind.
Sipas të dhënave më të fundit, duket se edhe në fund të muajit gusht 2000,
norma vjetore e inflacionit ka mbetur përsëri negative në rreth -0,7 për qind.

Përsëri gjatë tremujorit të dytë të vitit 2000, çmimet e konsumit u identifikuan
pothuajse me zhvillimet e çmimeve të grupit ushqimor. Për shkak të peshës së
madhe të këtij grupi, ndryshimet në zëra të veçantë ushqimorë po përcaktojnë
ndjeshëm ndryshimet në total të IÇK-së. Praktikisht, me anë të kësaj
shpërndarjeje peshash në shportë, ndryshimet e mëdha në çmimet e
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karburanteve, të transportit, të kujdesit mjeksor, etj., bëhen të papërfillshme. Për
këtë qëllim, në mungesë të ndërtimit të një treguesi të saktë të inflacionit bazë6,
është përllogaritur një IÇK-së e korrigjuar, e cila konsiston në një kompozim7 të ri

të peshës që çdo
grup zë ndaj totalit.
Krahasimi i këtyre dy
lloj matjeve nxjerr në
evidencë disa
zhvillime interesante
të cilat më

konkretisht
pasqyrohen në në
grafikun 4 dhe në
tabelat në vazhdim.
Në grafikun 4, vija blu
qëndron sipër boshtit
të x, duke u luhatur
vazhdimisht në kufijtë
1 – 3 për qind, zonë
kjo e përafërt me
nivelin e programuar.

Siç vihet re nga
tabela 4, ndryshimi
vjetor nga –1,3 për
qind në variantin
aktual të IÇK-së
ndryshon në 1,76 në
rastin e IÇK-së së

korrigjuar (2,43 për qind në muajin gusht 2000). Ndërsa tabela 5 pasqyron një
detaj tjetër, atë se si ndryshojnë peshat e çdo grupi në të dyja rastet. Në rastin e
IÇK-së së korrigjuar peshën më të madhe e zë grupi “mallra shtëpiake dhe
mirëmbajtje” me rreth 18 për qind të totalit, duke lënë në vend të dytë grupin
tjetër të rëndësishëm “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” . Në të vërtetë, ky lloj
rigrupimi është më afër shpërndarjes së peshave në një ekonomi tipike të hapur

                                           

6 Inflacioni bazë është një rillogaritje e IÇK-se e bërë zakonisht nga bankat qendrore për të ndërtuar një
tregues inflacioni, i cili të pasqyrojë më mirë efektin e politikës monetare. Në literature zakonisht e hasim me
termin core inflation ose underlying inflation. Zakonisht ky tregues konsiston në mosmarrjen parasysh të
disa artikujve të shportës, çmimet e të cilëve për nga vetë natyra e tyre mund të jenë shumë të
paqendrueshëm, të prekur nga konjukturat ndërkombëtare, nga vendimet fiskale etj.. Nuk ekzistojnë receta
të gatshme për ndërtimin e këtij treguesi, për nga vetë karakteristikat e veçanta, që ka çdo vend.

7 Në këtë kompozim të ri janë pasqyruar ato objeksione, që Banka e Shqipërisë i ka bërë prezente në
publikimet e saj të mëparshme sidomos ato për ndryshimet në sjelljen e konsumatorëve. Më konkretisht
është ndryshuar pesha e grupit “ushqim, pije dhe duhan”  nga 72,4 për qind në vetëm 40 të totalit të
shportës.



13

tregu, dhe nga këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë, për realitetin aktual,
varianti i korrigjuar i IÇK-së tingëllon më i besueshëm.

Nuk ka mundësi praktike që ecuria e çmimeve të grupit “ fruta dhe perime”
(aktualisht zë një peshë të barabartë me 15 për qind të shportës) të jetë

kontribuesi më i
madh në ecurinë e
IÇK-së nga korriku
1999 deri në korrik
2000, përsa i përket
ecurisë në rënie të
saj.

Siç vihet re nga
tabela 6, në
variantin aktual të
IÇK-së, grupet “qira,
ujë lëndë djegëse,
energji”  dhe “ fruta
dhe perime” ,
paraqiten si

“aktorët”  kryesorë në kontributin e anasjelltë që ato kanë dhënë në ndryshimin e
IÇK-së. Kjo është e natyrshme kur të dyja grupet kanë regjistruar ndryshime të
mëdha gjatë 12 muajve dhe peshat e tyre janë të mëdha respektivisht me 6,4 për
qind dhe 15 për qind të totalit të shportës.

Statusi i grupit “qira, ujë, lëndë djegëse, energji”  ka mbetur i pandryshuar edhe
në rastin e IÇK-së së korrigjuar. Për më tepër, kontributi i tij në rritjen e IÇK-së
është mbi 2 herë më i lartë. Kjo është e kuptueshme kur pesha e këtij grupi nga

6,4 për qind është
shndëruar në 14 për qind
të totalit të shportës.
Ndërkohë kontribuesi më
i madh në uljen e IÇK-së
është grupi “ mallra
shtëpiake dhe
mirëmbajtje” , çmimet e të
cilit kanë rënë me 9,3 për
qind gjatë 12 muajve,
ndërkohë që pesha e tij
është rritur në 18 për qind
nga 8,3 për qind që është
aktualisht.

Pavarësisht nga fakti se dy matjet japin ecuri të ndryshme nga njëra – tjetra,
është për t’u theksuar se ecuria e faktorëve, që ndikojnë inflacionin është e tillë
që argumenton një normë të ulët inflacioni.
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Grafiku 5, pasqyron ecurinë e agregatit monetar M3, gjatë pothuaj të njëjtës
periudhë të grafikut të mësipërm. Që në fillim, bie në sy tendenca e qartë në
rënie e ndryshimit vjetor të agregatit M3, fenomen ky që bëhet më i prekshëm në
muajt e parë të vitit 2000. Politika monetare e Bankës së Shqipërisë, gjatë gjithë
tremujorit të dytë, ka qenë në shërbim të objektivit për inflacionin, duke i shërbyer
më së shumti me anë të veprimeve të drejtëpërdrejta, sidomos me anë të heqjes
së kontrollit administrativ mbi përqindjet e depzitave me afat në lekë të
vendosura në bankat me pronësi shtetërore (në vijim do të jepet një pasqyrë e
plotë e zhvillimeve monetare dhe e vendimeve politike të ndërmarra nga ana e
Bankës së Shqipërisë).

Një faktor tjetër përcaktues ka të bëjë dhe me ecurinë e monedhës europiane,
gjatë tremujorit të kaluar. Siç dihet euro mbeti gjatë gjithë kohës e dobët kundrejt
dollarit amerikan, e për rrjedhim edhe monedhat e tjera europiane, sidomos
marka gjermane dhe lireta italiane, manifestuan të njëjtën ecuri duke shënuar
kuota këmbimi të ulta ndaj monedhës së gjelbër. Duke ndjekur zhvillimet në
tregjet ndërkombëtare, leku fitoi terren ndaj valutave europiane në mënyrë
konstante duke bërë të mundur që presionet nga tregu valutor mbi çmimet e
konsumit të ishin inekzistente.

Fakti që partnerët kryesorë të Shqipërisë janë vende të tilla si Italia, Greqia dhe
Gjermania, dhe ekzistenca e shumë lidhjeve të tjera që rajoni ynë ka me markën
gjermane kanë bërë që çmimet e importit të rrinë të stabilizuara duke mos
ushtruar presione në rritje ndaj çmimeve të konsumit. Këto zhvillime mund të
kenë balancuar dhe ndikimin e kursit të këmbimit të lekut me dollarin amerikan,
çmimi i të cilit ndaj lekut është rritur muajt e fundit. Zhvillimet e mësipërme
tregojnë që ndikimi i çmimit të monedhës amerikane mbi tregtinë e jashtme të

jetë zbehur ndërkohë që
është rritur funksioni i tij si
mjet thesarizimi i
kursimeve.

Zhvillimet fiskale gjatë vitit
2000, në përgjithësi, ishin
brenda kornizës së
programuar, ku përpos të
të gjithave bie në sy ecuria
tejet pozitive në procesin e
privatizimit gjë e cila ka
ndikuar ndjeshëm jo vetëm
në shtimin e investimeve
të huaja direkte në

Shqipëri, por ka siguruar fonde të shtesë për financimin e deficitit buxhetor. Këto
burimë financimi pritet të jenë shumë më të larta se ato, që ishin programuar
duke lehtësuar në mënyrë të ndjeshme presionet e politikës fiskale mbi
ekonominë.
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Duke pasur norma negative inflacioni për një periudhë rreth 16 muaj (maj 1999 –
gusht 2000), Banka e Shqipërisë po synon që në fund të vitit 2000 ky tregues të
arrijë nivelin e poshtëm të objektivit të shpallur, një normë inflacioni vjetore
brenda bandës 2 – 4 për qind.

Pavarësisht nga sa më sipër muajt në vazhdim gjykohen të jenë një provë e
vështirë për mbajtjen apo jo të çmimeve të konsumit në shtegun e programuar.
Këto 4 – 5 muaj, që kanë ngelur mbartin në vetvete elemente të tilla, që kanë të
bëjnë me ndikimin stinor, elementë shock, fushatë elektorale, etj..

1 – Muajt në vazhdim, sidomos dhjetori, mbartin në vetvete ndikime të stinës, kjo
më e theksuar në artikujt ushqimorë, kontributi i të cilëve në IÇK është i lartë. Në
muajin dhjetor, për shkak të festave të fundvitit, ndikimi i stinës shtrihet mbi një
gamë më të gjerë artikujsh, duke përfshirë dhe grupe të tjera të shportës.

2 – Mbarë ekonomia botërore po përballet me rritjen e çmimeve të naftës, efektet
shock të së cilës mund të gjunjëzojnë dhe ekonomi shumë më të stabil`izuara se
ajo e Shqipërisë. Kriza e fundit me çmimet e naftës po vazhdon për një kohë të
gjatë dhe pothuajse po bëhet problem shqetësues për të gjithë ekonomitë e
Bashkimit Europian. Edhe pse karburantet, në rastin e vendit tonë, nuk përbëjnë
një zë të rëndësishëm në koston e produkteve, përsëri rritja konstante e
çmimeve të naftës dhe nënprodukteve të saj mund të shndërrohet në burim
inflacioni në vend.

3 – Përpjekjet (dëshirat) e vendeve të Bashkimit Europian për të stabilizuar
euron, të cilat së fundi u konkretizuan me rritjen e përqindjes prej 0,25 pikë
përqindjeje nga Banka Qendrore Europiane, mund të çojnë në forcimin e
monedhës europiane dhe monedhave të tjera si marka gjermane, lireta italiane,
dhrahmia greke, etj., gjë që do ndikonte kursin e këmbimit të lekut me to.
Dobësimi i lekut me monedhat e sipërpërmendura (partnerët kryesorë tregtare)
do të rriste çmimet e importeve në lekë, duke u bërë një burim potencial inflacioni
në ekonomi.
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V. ZHVILLIMET MONETARE

Në tremujorin e dytë të vitit 2000 vendimet e marra nga Banka e Shqipërisë
synonin në lehtësimin e
mëtejshëm të politikës
monetare me qëllim
kryesor çuarjen e normës
së inflacionit në nivelet e
programuara. Në
përgjithësi, politika
monetare e Bankës së
Shqipërisë në këtë
tremujor karakterizohet si
vazhdimësi e asaj të
ndjekur në muajt
paraardhës, por duke
theksuar më fort në
arritjen e një kontrolli më
efikas mbi tregun e
parasë nëpërmjet
përdorimit të
instrumenteve indirekte.
Në këtë kuadër, përveç
uljeve të njëpasnjëshme
të përqindjeve të interesit
për depozitat me afat në
lekë, Banka e Shqipërisë
ndërmori disa veprime
më konkrete, të cilat
konsistonin në heqjen
dorë në mënyrë
graduale8 nga rregullimet

administrative të normave të interesit për depozitat në aplikimin e instrumenteve
të tregut për të siguruar kontrollin monetar në ekonomi. Si instrumenti kryesor për
zbatimin e vendimeve të politikës monetare po fillon të shërbejë përqindja
nominale e interesit, të cilën Banka e Shqipërisë e shpall në ankandet e regullta
javore për të ofruar apo tërhequr likujditet nga sistemi bankar nëpërmjet
marrëveshjeve të riblerjes (repo dhe repo të anasjellta).

Megjithatë (grafiku 7) ritmi vjetor i rritjes së parasë në qarkullim, bazës monetare
dhe ofertës së parasë është në rënie të vazhdueshme gjatë tremujorit të dytë.

                                           

8 Në fillim u hoq niveli i kufi i poshtëm për përqindjet e interesit me maturim gjashtëmujor, më tej u procedua
me heqjen e kufirit dysheme për përqindjet me maturim dymbëdhjetëmujor dhe së fundi, me datë 6 shtator
2000, u hoq dhe kufiri i poshtëm për përqindjen e fundit atë me maturim tremujor.
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Për më tepër, kjo rënie është e theksuar në agregatin M3 ku ndryshimi
dymbëdhjetëmujor në përqindje ka arritur në vetëm 13,4 për qind krahasuar me
një ritëm mesatar rritjeje në nivelin 20 për qind gjatë tremujorit të parë.

V.1 Baza Monetare.

Në fund të muajit qershor 2000, baza monetare qëndroi në nivelin 111.2 miliardë
lekë, rreth 18 për qind më e lartë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Është për

t’u theksuar se pas
kulmimit në muajin mars
2000, ku rritja vjetore arriti
në 24 për qind, gjatë gjithë
tremujorit në vazhdim ritmi
vjetor i rritjes ka qenë në
ulje. Zhvillimet në bazën e
parasë, ashtu si dhe më
parë, vazhdojnë të
përcaktohen nga
ndryshimet përkatëse në
elementet përbërëse të
saj, veçanërisht. Ritmika e
ndryshimeve në zërin para
në qarkullim përbën dhe

faktorin kryesor, që çon në lëvizjen e bazës së parasë dhe kjo është e
kuptueshme kur dihet që ajo zë mesatarisht 80 për qind të totalit të rezervës së
parasë.

Komponent i rëndësishëm në përdorimin e instrumentit indirekt është, përveç
normës së interesit, dhe mbajtja e një niveli të caktuar të rezervave të tepërta në
sistem, nivel i cili konsiderohet si optimal për të kontrolluar ofertën e parasë. Në
krahasim me periudhat e mëparshme, rezervat e detyrueshme dhe ato të
tepërta, në tremujorin e dytë paraqiten disi më të stabilizuara përkatësisht në
nivelet mesatare 6.100 dhe 16.600 milionë lekë. Por, nëse rezervat e
detyrueshme janë një derivat i gjendjes së depozitave, rezervat e tepërta, nga
ana e tyre, paraqesin një ndryshueshmëri të madhe gjatë gjithë periudhës 1994 –
2000. Është fakt, se prej vitesh niveli i rezervave të tepërta ka qenë një shifër e
pastabilizuar, e cila nga një muaj në tjetrin ka pësuar ndyshime të mëdha duke
ulur dhe ngritur stokun e tyre në mënyrë të pabesueshme (grafiku 8 ilustron më
së miri ecurinë e çrregullt të tyre). Megjithatë, grafiku 8 pasqyron dhe një detaj
tjetër, që ka të bëjë me ecurinë e nivelit të poshtëm të përqindjes së interesit për
depozitat në lekë, me afat maturimi dymbëdhjetëmujor. Siç mund të bjerë,
lehtësisht në sy, duket se ecuria e të dyja serive është pak a shumë e njëjtë me
ndryshimin e vetëm, që kanë drejtime të kundërta lëvizjeje. Është vështirë që të
thuash se kjo përqindje ka luajtur rolin kryesor në përcaktimin e rezervave të
tepërta megjithëse statistikisht të dyja seritë kanë një shkallë të lartë korrelimi.
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Ecuria e mëtejshme e këtij treguesi paraqet një rëndësi të veçantë sidomos po t’i
referohemi qëllimit të shpallur të Bankës së Shqipërisë për të kontrolluar
likujditetin në treg me anë të instrumenteve indirekte (më konkretisht përqindjen
e marrëveshjeve të riblerjes). Ky objektiv, në fjalë të tjera, merr kuptimin e
kontrollit të rezervave të tepërta në një nivel optimal9, i cili do të siguronte
stabilitet të tregut, e në analizë të fundit kontrollin mbi inflacionin. Pa pretenduar
se ekzistojnë studime të plota për nivelin optimal të rezervave të tepërta, duke
hedhur një sy mbi nivelin e tyre dhe nivelin e inflacionit në periudhën maj 1999
dhe korrik 2000, bie në sy sesi niveli i rezervave ashtu dhe inflacioni kanë qenë
relativisht të qëndrueshme  (niveli mbi 15 miliardë lekë dhe inflacioni nën zero
përgjatë gjithë kohës).

V.2. Oferta e Parasë

Agregati monetar M3 ose ndryshe oferta e parasë, në tremujorin e dytë të vitit
2000, duket se ka ndryshuar rrjedhën monotone të verifikuar në muajt e
mëparshëm duke ulur ritmin e rritjes vjetore në nivelin më të ulët të regjistruar
ndonjëherë, në vetëm 13,4 për qind. Duhet theksuar, që në fillim, se zhvillimet e
ndodhura në elementet përbërëse të ofertës së parasë janë të ndryshme parë
nga këndvështrimi i ndryshimit vjetor të tyre. Kështu, ndërsa depozitat me afat
janë rritur vetëm 5,1 për qind, depozitat pa afat kanë regjistruar rritjen më të lartë,
42 për qind.

Paraja në qarkullim. Pas një rritjeje të vazhdueshme në tremujorin e parë,
paraja në qarkullim ka ulur ritmin vjetor10 të rritjes po në mënyrë të vazhdueshme
gjatë tremujorit të dytë, për t’u ndalur në nivelin 18,9 për qind në fund të muajit
qershor 2000. Megjithë ritmin në rënie, duket se pesha, që paraja në qarkullim zë

ndaj agregatit monetar M3
(grafiku 9) duke filluar që
nga tetori ’99, është në
rritje të vazhdueshme,
duke barazuar nivelin e
muajit dhjetor 1998 me
28,5 për qind.

Ndër shkaqet, që
vazhdojnë të ruajnë të
larta rimet e rritjes së
parasë në qarkullim
vazhdojnë të jenë po ato
të identifikuara më parë.

                                           

9 Përcaktimi i nivelit optimal të rezervave përbën subjekt të punës kërkimore.

10 Ndryshimi qershor 2000 dhjetor 1999 është vetëm 5,3 për qind.
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Kredia për qeverinë vazhdon të jetë mbizotëruese duke lënë në vend të dytë
rritjen e kredisë për ekonominë dhe rritjen e aktiveve valutore në fund.

Depozitat pa afat përbëjnë një nga zërat më pak të qëndrueshëm të ofertës së
parasë. Ndryshe nga elementet e tjera, ndryshimi vjetor i depozitave pa afat,
ndryshon shumë nga njëri muaj në tjetrin, megjithatë duke filluar që nga muaji
gusht ‘99 rritja vjetore11 e këtij zëri ka qenë në mënyrë të vazhdueshme pozitive
duke regjistruar kuota të larta sidomos në pjesën më të madhe të 6 muajve të
fundit. Pavërsisht nga sa më sipër pesha specifike, që këto depozita zënë ndaj

totalit ka ngelur e
pandryshueshme në kufirin
7,0 – 7,5 për qind. Nga
statistikat e Bankës së
Shqipërisë rezulton se
shumica e këtij stoku
depozitash zotërohet nga
biznesi (pavarësisht nga
forma e pronësisë) ku
biznesit privat i takon rreth
55 për qind e totalit.

Depozitat me afat në lekë
vazhdojnë të jenë elementi

më i madh i ofertës së parasë, kur në fund të muajit qershor 2000, ato
përllogarisin mbi 45 për qind të ofertës së parasë. Siç shihet dhe nga grafiku 10,
pesha që ky grup depozitash ka zënë ndaj totalit është në rënie të vazhdueshme,
përparësi e cila llogaritet t’i ketë kaluar depozitave në valutë dhe parasë në
qarkullim.

Ulja e peshës argumentohet nga ritme të ulta të rritjes së depozitave me afat në
lekë, të cilat kanë ardhur në rënie të vazhdueshme. Krahasuar me rritjen
vjetore12 të tyre në muajin, dhjetor 1998 në masën 63 për qind, në fund të muajit
qershor 2000, rritja ka regjistruar vetëm 5 për qind ndryshim pozitiv. Është e
vështirë të shpjegosh shkaqet e uljes së ritmeve të rritjes, megjithatë, Banka e
Shqipërisë beson se sinjalet e saj në uljen e përqindjeve të interesit janë
reflektuar në vendimet e investitorëve dhe të kursimtarëve për gjetjen e
alternativave të tjera sidomos në investime prodhuese, bono thesari, depozita në
valutë etj.. Dihet me siguri dhe një fakt tjetër që ulja e normes së interesit
redukton interesat e perllogartur të cilet i shtohen stokut të depozitave.

                                           

11 Ndryshimi qershor 2000 dhjetor 1999 është shumë i vogël, vetëm 0,3 për qind.

12 Rritja gjashtëmujore ka qenë negative në nivelin – 0,8 për qind.
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Gjithësesi, për të ardhmen mbetet identifikimi sa më i saktë i mundshëm i asaj
pjese të kursimeve të rezidentëve, e cila del jashtë vendit, pasi dhe ky rast mund
të përbëjë një shkak tjetër në uljen e ritmit të rritjes.

Depozitat në valutë, kanë ruajtur ritmet e mëparshme të rritjes, duke mbartur në
vetvete përvec efektit të kursit të këmbimit dhe ndonjë preferencë të
kursimtarëve për dollarin amerikan. Në fund të muajit qershor 2000, ato
përllogarisnin rreth 19 për qind të agregatit M3, një vlerë kjo e përafërt me atë të
regjistruar në 15 muajt e fundit.

* * *

Vendimet e marra gjatë gjysmës së parë të vitit, zhvillimet monetare të
verifikuara në muajt pasardhës i imponojnë Bankës së Shqipërisë ndjekjen e
kujdesshme të të gjithë treguesve monetarw. Sfida kryesore e Bankës së
Shqipërisë përsëri mbetet kontrolli i ofertës së parasë me instrumente tregu,
ndërkohë që mbajtja e inflacionit brenda kufijve të programuar do të vazhdojë të
jetë ende objektivi themelor i Bankës së Shqipërisë edhe për muajt që vijnë.


