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Ekonomia shqiptare në tremujorin e parë të vitit 2000.

Fjala e Guvernatorit,

Ecuria e ekonomisë në vitet 1998 dhe 1999 ishte pozitive dhe kontribuoi në
arritjen e stabilitetit makroekonomik. Kjo situatë ekonomike ka krijuar premisa të
mira që në vitin 2000 të vijohet më tej me konsolidimin e ekuilibreve
makroekonomikë.

Politikat ekonomike për vitin 2000 kanë të njëjtat elemente si edhe dy vitet e
mëparshme. Ky është dhe viti i fundit në zbatimin e programit të stabilizimit të
vendit, të njohur me termin ESAF-2. Objektivat, po ashtu, janë përcaktuar për të
ruajtur rritjen e shpejtë ekonomike të vendit, për të ruajtur stabilitetin e çmimeve,
për të forcuar disiplinën fiskale etj.. Për vitin 2000 parashikohet një rritje reale
ekonomike prej 7 për qind; inflacion në nivelet 2-4 për qind, deficit buxhetor të
financuar me burime të brendshme në masën 4.3 për qind e PBB-së. Për vitin
2000, theksi vihet përsëri në domosdoshmërinë e shpejtimit të reformave
strukturore. Tashmë vendi ka nevojë për investime. Në këtë kuadër është i
nevojshëm shpejtimi i privatizimit të sektorëve strategjikë si një rrugë, që do të
thithë investitorët e huaj si dhe reforma në sektorin financiar për të mbështetur
rritjen ekonomike.

Është karakteristikë për ekonominë shqiptare që tremujori i parë i çdo viti shënon
"një qetësim" të aktivitetit ekonomik të vendit. Po kështu, në mënyrë të
vazhdueshme, ekonomia shqiptare po tregon një reduktim të aktivitetit ekonomik
të sektorit shtetëror dhe gjallërim të atij privat. Kjo reflektohet me rënien e
prodhimit mall të shitur për sektorin e industrisë me rreth 10 për qind. Indeksi i
volumit të përgjithshëm industrial, gjithashtu, ra në 56.2 për qind nga 66.8 për
qind që ishte vitin e kaluar. Këto shifra pasqyrojnë ecurinë e sektorit shtetëror të
ekonomisë. Ndërkohë, në mënyrë të tërthortë gjykojmë se sektori privat paraqitet
më dinamik. Importi i makinerive dhe pajisjeve arriti në rreth 42 milionë dollarë
amerikanë duke u rritur me 40 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një
viti më parë. Konsumi i çimentos u rrit me 3 për qind. Zhvillimet në tregtinë e
jashtme vazhdojnë të ruajnë të njëjtën tendencë si në periudhat e mëparshme,
duke çuar në thellimin e mëtejshëm të deficitit1 tregtar relativisht ndaj të njëjtës
periudhë të vitit të kaluar. Krahasuar me një vit më parë, eksporti i tremujorit u u
ul 12 për qind ndërsa importi u rrit 22 për qind duke e rritur deficitin tregtar në
masën 44 për qind.

Siç është theksuar edhe më parë, niveli i ulët i investimeve, vonesat në privatizim
dhe reformat në administratë nuk kanë krijuar mundësi për krijimin e vendeve të

                                                       
1 Kjo tendencë vazhdon të ruhet edhe për muajin prill 2000.
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reja të punës në masë të konsiderueshme. Kështu, norma e papunësisë arriti në
18.4 për qind ose një mijë të papunë më shumë se fundi i vitit 1999. Pothuaj në
të njëjtat shifra qëndron edhe për muajin prill.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë, gjithashtu, nuk ka pësuar ndryshime
në raport me vitet e kaluara. Ajo është përcaktuar në funksion të arritjes së
inflacionit të ulët, në kufijtë 2-4 për qind, që besohet se siguron stabilitet çmimesh
dhe ndihmon rritjen ekonomike të vendit. Suksesi i politikës monetare në arritjen
e këtij objektivi kryesor do të matet përsëri me realizimin e tre objektivave
sasiorë. Por, në vitin 2000 do të ndryshojnë instrumentet, që përdor Banka e
Shqipërisë për zbatimin e politikës së saj monetare. Nga fillimi i programeve të
stabilizimit, si edhe në shumë vende të tjera, u përdorën instrumentet direkte si
kufiri i kreditit dhe norma minimale e interesave për depozitat. Tashmë, Banka e
Shqipërisë po i kushton vëmendje zhvendosjes drejt instrumenteve indirekte.
Hapat në këtë drejtim janë hedhur me marrjen e vendimit për heqjen e kufirit të
kreditit në nëntor të vitit 1999. Kjo masë u shoqërua me një tjetër hap, heqjen e
kontrollit mbi normën minimale të interesit për depozitat me afat gjashtë muaj.
Deri në fund të vitit 2000, pritet që Banka e Shqipërisë të ketë bërë përmirësime
të ndjeshme në përdorimin e instrumenteve indirekte. Megjithatë, paralelisht do
të vazhdojë të përdoret edhe kontrolli mbi normat minimale të interesit të
depozitave. Kjo diktohet nga niveli ende i pazhvilluar i tregjeve në Shqipëri gjë që
nuk siguron funksionimin efikas të mekanizmit të transmisionit.

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka vazhduar të zbutet në përgjigje të
zhvillimeve në inflacion, në kursin e këmbimit, në ecurinë e depozitimit në Lekë
dhe të nevojës për nxitje kreditimi dhe për mbështetjen e rritjes ekonomike.
Ecuria e çmimeve të konsumit vazhdoi të ishte e pazakontë. Gjatë pesë muajve
të parë të vitit 2000 është vërejtur normë vjetore inflacioni negative, e cila arriti në
-2.1 për qind në fund të muajit mars dhe -0.1 për qind në fund të muajit maj. Në
përgjigje të kësaj norme inflacioni, Banka e Shqipërisë ka ulur tre herë normat e
interesit, me nga 1 për qind në muajt janar e mars dhe me 0.5 e 0.25 për qind në
muajin qershor, përkatësisht për depozitat me afat tre dhe dymbëdhjetëmujor.
Nivelet e aplikuara të interesave gjatë vitit 2000 kanë qenë në nivelin më të ulët
historik dhe aktualisht ato janë 6.5 dhe 7.75 për qind. Por, duhet theksuar që,
normat reale mbeten pozitive.

Së fundi, një zhvillim pozitiv është vërejtur këtë tremujor në kreditimin e bankave.
Është bërë tashmë si traditë përmendja e nivelit të ulët të kreditimit të ekonomisë
nga bankat. Madje, edhe vetë veprimi i Bankës së Shqipërisë për heqjen e kufirit
të kreditit u vu në pikëpyetje për dobishmërinë e tij. Tremujori i parë i vitit, në fakt,
paraqet një situatë më të ndryshuar. Stoku i kredisë për këtë periudhë u rrit me
1.6 miliardë lekë ndërkohë që rritja e këtij treguesi për gjithë vitin 1999 ka qenë
vetëm 2.2 miliardë lekë. Krahas uljes së vazhdueshme të normës së interesit,
heqjes së kufirit të kreditit, në këtë ecuri kanë ndikuar edhe rritja e numrit të
bankave private në Shqipëri si dhe zgjerimi i aktivitetit bankar në kushtet e një
situate makroekonomike më të stabilizuar. Këtij qëllimi po i shërben Banka e
Shqipërisë dhe me fushatën për nxitjen e kreditimit që ajo po zhvillon; nxitjen e
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përdorimit të bonove të thesarit për të rritur efikasitetin e tregut të letrave me
vlerë, për të shtuar konkurrencën dhe për t'i nxitur bankat të shkojnë drejt
kreditimit. Pikërisht për këtë arsye, Banka e Shqipërisë këmbëngul për një
seriozitet maksimal në privatizimin e Bankës së Kursimeve, respektim të afateve
dhe mundësimin, nëpërmjet këtij procesi, të një funksionimi më të mirë të
politikës monetare dhe të rregullimit e të mbikëqyrjes bankare.

Shkëlqim Cani

Guvernator
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I. Objektivat finalë për vitin 2000.

Viti 2000 është i treti vit në të cilin Shqipëria është e angazhuar të respektojë
objektivat e përcaktuar në marrëveshjen ESAF 2. Si edhe dy vite më parë,
parimet kryesore të programit për stabilizimin e ekonomisë së vendit janë
sigurimi i rritjes së shpejtë ekonomike, inflacion i ulët, zhvillime fiskale nën
kontroll në funksion të reduktimit të deficitit buxhetor.

Respektimi i objektivave sasiorë, gjatë vitit 1998 dhe 1999 ka krijuar premisa jo
vetëm për arritjen e ekuilibreve makroekonomikë, por ka bërë të dosmodoshëm
që viti 2000 të sigurojë edhe konsolidim të tyre. Nga vitet e mëparshme,
ekonomia shqiptare e vitit 2000 ka trashëguar disa mangësi ku më tepër spikasin
niveli i ulët i investimeve (të huaja apo të vendit), i privatizimit dhe i zhvillimit të
reformave strukturore. Këto mendohen se janë tashmë, elementet thelbësore, që
do të sigurojnë qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike.

Bazuar në ecurinë e dy viteve të mëparshme si dhe në magësitë e vërejtura,
objektivi për rritjen reale ekonomike të vendit është parashikuar në nivelin 7 për
qind (me 1 pikë përqindjeje më të ulët se ai i projektuar në fillim); inflacioni pritet
të luhatet në nivelin 2-4 për qind në fund të vitit, nivel i konsideruar si i nevojshëm
për të mbështetur rritjen ekonomike, për të siguruar stabilitet çmimesh dhe për të
eliminuar situatat e deflacionit. Po kështu, deficiti i përgjithshëm buxhetor
parashikohet në nivelin 9.4 për qind, prej të cilit pjesa e financuar me burime të
brendshme pritet të jetë 4.3 për qind. Ndjeshëm më i lartë është edhe kufiri i
përcaktuar për rezervat valutore ndërkombëtare si pasojë e nivelit më të lartë të
trashëguar nga viti 1999 dhe hyrjeve të reja që priten. Ky nivel besohet se do të
jetë i mjaftueshëm për të përballuar 4.6 muaj importe.

II. Ekonomia botërore.

Ekonomia botërore duket se ka hyrë në një nga periudhat më të mira të rritjes të
shënuara gjatë dekadës së fundit. Ky është një ndër vëzhgimet e OECD-së,
sipas të cilës, vendet e industrializuara të botës pritet që gjatë këtij viti të
regjistrojnë një rritje ekonomike prej 4 për qind (nga 2.9 për qind që ishte
parashikimi i mëparshëm) dhe 3.1 për qind në vitin e ardhshëm.

Me një rritje të fortë ekonomike dhe në vendet në zhvillim, ekonomia botërore
pritet të rritet me gati 4 për qind gjatë dy viteve të ardhshme.
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Rritja e ekonomisë botërore 2000 %
SHBA
Zona e euros
Britania e Madhe
Japoni
Bota

4.9
3.5
2.9
1.7
4.3

Burimi: OECD Economic Outlook

Sipas OECD-së, burimi kryesor i rritjes mbetet forcimi i ekonomisë amerikane që
pritet të rritet me një ritëm prej 4.9 për qind, nga 4.5 për qind që ishte parashikuar
një muaj më parë.

Në këto kushte, frenimi i rritjes ekonomike për të shmangur presionet
inflacioniste, pritet që të ndikojë në një rritje të mëtejshme të normave të
interesave, nga niveli i tyre aktual prej 6.5 për qind.

Të njëjtat vëzhgime janë të vlefshme dhe për ekonominë e Eurozonës.
Parashikohet që rritja ekonomike për vitin 2000 të jetë në nivelin e 3.5 për qind,
gjë që do të kërkojë një axhustim në rritje të normave të interesave për
shmangien e presioneve inflacioniste. Sipas OECD-së, normat e interesave
duhet të arrijnë në rreth 5 për qind.

Megjithëse dhe parashikimet për ekonominë japoneze janë optimiste,
paqëndrueshmëritë janë akoma të larta. Pas një rritje prej 0.3 për qind të vitit të
kaluar, pritet që për vitin 2000 ky tregues të arrijë në 1.7 për qind. Edhe pse
programet stimuluese të qeverisë u ngjitën në gati një miliardë dollarë dhe
normat e interesave në gati zero për qind, deri në muajin prill, panorama
vazhdon të mbetet mikse. Kështu, prodhimi industrial gjatë fillimit të vitit ra me
0.4 për qind (kundrejt një parashikimi për një rritje prej 1.3 për qind) ndërkohë që
shpenzimet konsumatore u rritën (me një ritëm vjetor prej 3.6 për qind) më
shumë nga parashikimi.

Rritje pozitive parashikohet dhe për ekonomitë në tranzicion. Nga 2.4 për qind që
ishte rritja e shënuar gjatë vitit 1999, pritet që ky tregues të arrijë në 2.6 për qind
për vitin në vazhdim. Kontributi kryesor mendohet të vijë kryesisht nga vendet e
Europës Qendrore dhe Lindore, rritja e të cilave pritet të shënojë 3 për qind nga
1.4 për qind.
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III. Ekonomia kombëtare.

III.1. Konsiderata të përgjithshme.

Të dhënat më të fundit zyrtare konfirmojnë se rritja ekonomike e shënuar gjatë
vitit 1999 ishte 7¼, duke qëndruar ¾ për qind poshtë nivelit të projektuar,
kryesisht për shkak të goditjes së kërkesës agregate nga kriza kosovare.
Megjithatë, rritja mund të konsiderohet e admirueshme, duke patur parasysh dhe
zhvillimet në inflacion, i cili qëndroi në nivele negative, për herë të parë që nga
fillimi i tranzicionit ekonomik gjatë dekadës së shkuar.

Po kështu, reformat strukturore po kapin tempin e kërkuar, pas vonesave të
krijuara gjatë vitit të kaluar. Me hapjen e procedurave të privatizimit të shoqërisë
së shërbimit telefonik celular AMC dhe nënshkrimin e kontratës për shitjen e
Bankës Kombëtare Tregtare janë hapur procedurat edhe për privatizimin e
ndërmarrjeve të tjera shtetërore, të cilat, megjithëse nuk bëjnë pjesë në
kategorinë e sektorëve strategjikë, përsëri janë ndërmarrje me vlera të
konsiderueshme për ekonominë tonë.

Tendencat e vërejtura gjatë këtij fillimviti dëshmojnë për vazhdimin e
ndryshimeve strukturore në ekonomi në favor të sektorit privat. Sipas të dhënave
operative2 të prodhimit mall të shitur për sektorin e industrisë, vërehet se kjo
degë (e matur për sektorin shtetëror) vazhdon të shënojë rënie të aktivitetit.
Kundrejt të njëjtës periudhë të vitit të mëparshëm, gjatë tremujorit të parë të vitit
në vazhdim, prodhimi mall i shitur shënoi një rënie prej rreth 10 për qind.
Tendencat e rënies janë veçanërisht të ndjeshme në sektorin e minierave, si në
industrinë e kromit dhe të mineraleve të tjera (ndërsa industria e bakrit rezulton e
mbyllur) dhe në industrinë përpunuese. Indeksi i volumit të përgjithshëm
industrial3 ra në 56.2 për qind (me vit bazë vitin 1993), nga 66.8 për qind që ishte
gjatë tremujorit të parë të vitit të kaluar.

Por, duke gjykuar nga disa tregues indirektë për sektorin privat, vërehet se ai
paraqitet ndjeshëm më i gjallëruar. Importi i makinerive dhe pajisjeve u ngjit në
rreth 42 milionë dollarë, nga rreth 30 milionë dollarë gjatë tremujorit të parë të
vitit 1999, ose është rritur me rreth 40 për qind. Po kështu dhe konsumi i
çimentos është rritur me rreth 3 për qind. Ndërsa aktiviteti i firmave të eksportit
paraqiti performanca më të dobëta. Kështu, eksporti paraqitet gati 13 për qind
nën nivelin e shënuar gjatë periudhës krahasuese të vitit të mëparshëm, ndërsa
importi paraqitet rreth 20 për qind më i lartë se periudha e krahasuar. Treguesit e
kërkesës së brendshme (si konsumi i energjisë elektrike, i karburanteve, importet
e pajisjeve elektro-shtëpiake etj.), paraqiten më të larta se të periudhës
krahasuese.

                                                       
2 Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, Sektori i Statistikës, mars 2000.
3 Koniuktura, Tregues Kryesorë Makroekonomikë, janar-mars 2000, INSTAT.
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Inflacioni vazhdoi të mbetet në nivele negative dhe gjatë katër muajve të parë të
këtij viti. Në fund të muajit maj, ndryshimi dymbëdhjetëmujor i indeksit të
çmimeve të konsumit (IÇK) shënoi –0.1 për qind.

Kursi nominal i këmbimit shprehu më së miri ecurinë e monedhës amerikane në
tregjet më të mëdha valutore në botë. Më konkretisht çmimi i një dollari amerikan
është rritur në mënyrë konstante gjatë gjithë tremujorit ndërkohë që çmimet e
monedhave4 të tjera kanë pësuar një rënie të lehtë duke bërë që dhe presionet e
kursit të këmbimit mbi inflacionin të ishin inekzistente gjatë tremujorit të parë.

Megjithëse statistikat kanë raportuar një ulje prej gati 1 për qind të forcave të
punës përkundrejt fundit të vitit të kaluar, shkalla e papunësisë u rrit me 0.2 për
qind, duke e çuar përqindjen totale të papunësisë në 18.4 për qind. Kontributi
kryesor në rritjen e papunësisë ka ardhur nga një rënie e punësimit në sektorin
privat jobujqësor prej 7.2 për qind dhe rënia prej 3.8 për qind e punësimit në
sektorin shtetëror.

III.2. Punësimi.

Të studiosh papunësinë nuk do të thotë të kryesh thjesht një veprim aritmetik
elementar, të tipit raport të dy shifrave. E rëndësishme është të interpretosh këtë
fenomen sensibiliziues nga pikëpamja ekonomiko-sociale. Përbërësit e këtij
raporti janë elementet më domethënëse të tregut të punës, për të cilët
informacioni statistikor shpesh lë shteg për të bërë hipoteza të natyrave të
ndryshme. Një nga paradokset, që ky informacion ushqen, është ekzistenca e
një tendence në rënie të forcës së punës në total (rënie në të dy sektorët: si në
atë privat ashtu dhe në atë shtetëror), ndërkohë që shkalla e papunësisë
qëndron pothuaj në shifra të pandryshuara dhe ndonjëherë njeh edhe ulje. Për
më tepër, vazhdon rënia konstante në totalin e personave që përfitojnë pagesë
papunësie, Ky konstatim thekson domosdoshmërinë e rishikimit dhe krijimit të një
niveli të justifikuar të besueshmërisë ndaj shifrave të papunësisë. Dihet, tashmë,
që ende ka persona të regjistruar si të papunë të cilët në fakt punojnë, pra tregu
informal i punës si edhe niveli i emigracionit është ende i pavlerësuar në kufij të
besueshëm statistikorë.

Kështu p.sh., shifrat e papunësisë për fundin e prillit të vitit 2000 flasin për
papunësi më të lartë tek meshkujt se sa tek femrat. Rreth 46 për qind e të
papunëve janë meshkuj. Ndërkohë që, kjo shifër bie në kundërshtim me
rezultatin e dalë nga përpunimi i anketës së nivelit të jetesës nga INSTAT (tetor
1998), në të cilën papunësia prek më shumë femrat se meshkujt. Kjo mund të
rezultojë për arsye të mosdeklarimeve të sakta pasi, besojmë se, është relativisht
e pamundur që brenda kësaj periudhe, të ketë ndryshuar ndjeshëm struktura
meshkuj-femra e papunësisë dhe për më tepër kur në ekonomitë në tranzicion
njihet si një fenomen i përhapur papunësia tek femrat.
                                                       
4 Rreth 80 për qind e aktivitetit tregtar të Shqipërisë me botën kryhet në monedhën italiane dhe atë greke.
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Të dhënat e publikuara nga INSTAT tregojnë që niveli i papunësisë ka shënuar
një rritje tjetër, me rreth 1000 persona, në fund të muajit mars 2000, krahasuar
me nivelin e tij për fundin e vitit 1999. Shifra e të papunëve ka arritur në 241 mijë,
ndërsa shkalla e papunësisë 18.4 për qind. Krahasuar me të njëjtën periudhë të
një viti më parë vërehet një ritëm shtese në masën 2.51 për qind. Shkalla e
papunësisë e krahasuar me atë të tremujorit paraardhës, gjithashtu, ka pësuar
një shtesë relative në masën rreth 1.1 për qind.

Tremujori i parë, i konsideruar përgjithësisht si tremujori me nivel më të ulët të
aktivitetit të prodhimit dhe të shërbimeve, njeh edhe nivele papunësie më të larta.
Ndërkohë, shifrat e papunësisë njohën një ulje të të papunëve në fund të muajit
prill. Niveli total i të papunëve rezultoi në 238868 persona, me një ulje në rreth
2132 persona, në krahasim me muajin mars. Shkalla e papunësisë për prillin pati
një ulje të lehtë krahasuar me marsin duke rezultuar në rreth 18.3 për qind. Deri
në fund të prillit 2000 kanë filluar punë rreth 1630 vetë, fakt që lidhet me rritjen e
hapësirave të punësimit për shkak të efektit pozitiv që ushtron sezonaliteti.

Tregues të punësimit

Viti 1998 1999 2000
T4 T1 T2 T3 T4 Janar Shkur Mars Prill

Nr.papunëve
 (në 000)

235 237 237 238 240 240 238 241 239

Norma e
papunësisë (%)

17.6 17.9 17.9 18.0 18.2 18.3 18.3 18.4 18.3

Burimi: INSTAT

III.3. Sektori i jashtëm.

Viti 2000 ka filluar me një aktivitet mjaft intensiv në sektorin e jashtëm të
shprehur në rritjen e konsiderueshme të të ardhurave e shpenzimeve korrente
dhe flukseve të kapitaleve. Deficiti korrent në fund të tremujorit vlerësohej rreth
51 milionë dollarë, dhe është shkaktuar kryesisht nga rritja e deficitit tregtar të
mallrave dhe shërbimeve. Nga ana tjetër, edhe transfertat korrente në dalje kanë
shënuar rritje duke ndikuar në thellimin e deficitit korrent. Importet e larta të
kapitaleve kanë mbuluar tërësisht deficitin korrent dhe kanë çuar në rritjen e
rezervave valutore.

Aktiviteti i tregtisë së jashtme në mallra është rritur ndjeshëm, ai vlerësohet mbi
12 për qind më i lartë se në tremujorin e parë të vitit 1999. E gjithë kjo rritje i
dedikohet tërësisht importeve. Importet vlerësohen 226.6 milionë dollarë rreth 22
për qind më të larta se në tremujorin e parë të vitit ‘99 ndërkohë që, eksportet
kanë rënë 12 për qind kundrejt të njëjtës periudhë. Për rrjedhim, deficiti tregtar në
fund të tremujorit është rritur 44 për qind. Rënia e eksporteve është shkaktuar
kryesisht prej rënies të eksporteve nga prodhimi i brendshëm, i cili ka rënë 33 për
qind kundrejt tremujorit të parë të vitit ‘99, rieksportet nga përpunimi aktiv kanë
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rënë, gjithashtu, 2.9 për qind. Ndërkohë, importi është rritur në të gjithë
grupmallrat.

Pas suficiteve të njëpasnjëshme, të regjistruara në tre tremujorët e fundit të vitit
‘99, bilanci i shërbimeve këtë tremujor iu kthye përsëri shifrave negative. Deficiti i
tregtisë së shërbimeve për tremujorin e parë vlerësohet rreth 14.3 milionë dollarë
ose 2.4 herë më i lartë se në tremujorin e parë të vitit të kaluar. Eksporti i
shërbimeve është pothuajse i barabartë me atë të mallrave dhe kjo është
mundësuar kryesisht prej shërbimeve të turizmit, telekomunikacionit dhe atyre
qeveritare. Në shpenzimet për importin e shërbimeve peshën kryesore e zënë
shërbimet e turizmit dhe ato të transportit. Këto të fundit janë rritur rreth 20 për
qind kryesisht si pasojë e rritjes së importit. Rritja shumë e lartë e të ardhurave
dhe shpenzimeve nga aktiviteti i turizmit kundrejt tremujorit të parë të vitit 1999,
reflekton ndryshimet në metodologjinë e llogaritjes së shërbimeve të turizmit.

Bilanci pozitiv i të ardhurave është rritur me 7.1 milionë dollarë ose 40 për qind
më shumë se një vit më parë. Kjo rritje është mundësuar kryesisht prej të
ardhurave më të larta nga investimet e mjeteve valutore të sistemit bankar dhe të
ardhurave nga puna.

Dërgesat nga emigrantët, për këtë tremujor, vlerësohen rreth 149 milionë dollarë
amerikanë ose rreth 28 për qind më shumë se në tremujorin e parë të vitit të
kaluar. Një shifër e tillë mund të konsiderohet si një tregues i besueshëm për një
parashikim optimist për dërgesat e emigrantëve, të cilat në zhvillime normale
duhet të arrijnë një shifër mbi 400 milionë dollarë për të gjithë vitin. Megjithatë,
rritja e dërgesave nga emigrantët është eliminuar tërësisht prej tkurrjes së
transfertave korrente shtetërore (këto përfaqësojnë vetëm 33 për qind të
transfertave të një viti më parë) dhe rritjes së debisë së transfertave të tjera
korrente, gati 1.9 herë, kundrejt tremujorit të parë të vitit 1999. Për rrjedhim,
bilanci pozitiv i transfertave korrente vlerësohet 14 për qind më i ulët.

Deficiti relativisht i lartë i transaksioneve korrente është financuar totalisht prej
flukseve hyrëse të kapitaleve, bilanci pozitiv i të cilave, në fund të periudhës,
vlerësohet 68.1 milionë dollarë (15.6 milionë më i lartë se fundi i tremujorit të
parë të vitit 1999). Pas kësaj shifre, relativisht të lartë pozitive, qëndrojnë
transfertat kapitale dhe rritja e detyrimeve financiare kundrejt jorezidentëve. Në
këto të fundit bie në sy rritja me 14 milionë dollarë amerikanë e depozitave të
jorezidentëve në sistemin bankar. Disbursimi i kredive nga Fondi Monetar
Ndërkombëtar në kuadrin e programit ESAF-2 ka çuar në rritjen e rezervave
valutore me 7.4 milionë dollarë.
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IV. Deficiti Buxhetor.

Duke qenë se treguesit e buxhetit sintetizojnë veprimtarinë ekonomike të një
shteti, për një periudhë të caktuar, ata përbëjnë një burim të rëndësishëm të
analizës së gjendjes makroekonomike të tij. Parë në këtë aspekt, do të
mendonim që realizimi në këtë tremujor i dy zërave më të rëndësishëm të tij, i të
ardhurave dhe shpenzimeve që pasqyrohen në rezultatin përfundimtar tek deficiti
buxhetor, ka ndikuar në mbajtjen e një ekuilibri të pranueshëm makroekonomik.

Tremujori i parë i vitit 2000 është karakterizuar nga një tendencë, që pasqyron
veprimtarinë aktive të institucioneve qeveritare për të rritur të ardhurat, me qëllim
përmirësimin e gjendjes financiare të shtetit si edhe rritjen e stabilitetit
makroekonomik të vendit. Synimi kryesor ka qenë intensifikimi i punës për uljen e
evazionit fiskal, të korrupsionit dhe të kondrabandës.

IV.1. Të ardhurat buxhetore.

Të ardhurat e buxhetit të shtetit, për tremujorin e parë të vitit 2000, janë realizuar
në masën 106.5 për qind krahasuar me parashikimin e tyre për tremujorin. Në
raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat në total janë rritur në
masën 15.5 për qind. Ndërsa, krahasuar me planin e gjithë vitit 2000, të ardhurat
në total janë realizuar në masën 23.4 për qind. Nëse shihet ecuria mujore, nivelin
më të ulët të realizimit të ardhurat e kanë në janar, ndërkohë që në dy muajt e
tjerë ritmika është më e rregullt.

Për secilin nga këta muaj, peshën më të lartë në totalin e të ardhurave e zënë të
ardhurat tatimore në masën 77.3, 59.7 dhe 67 për qind përkatësisht për muajt
janar, shkurt e mars. Për githë tremujorin ky zë krahasuar me planin e tij vjetor
është realizuar në masën 23 për qind. Ndërsa, krahasuar me tremujorin e parë të
vitit 1999 ky grup të ardhurash është rritur në masën 43.7 për qind.

IV.2. Shpenzimet buxhetore.

Në tremujorin e parë të vitit 2000 shpenzimet totale arritën në 34873 milionë
lekë, që përbëjnë rreth 20.3 për qind të shpenzimeve të planifikuara për vitin
2000. Rreth 83 për qind të tyre e përbëjnë shpenzimet korente. Krahasuar me të
njëjtën periudhë të një viti më parë ato kanë pësuar një rritje të lehtë në rreth 5
për qind, ndërkohë që shpenzimet korente kanë mbetur pothuajse të
pandryshuara.
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Zëri i shpenzimeve për interesa ka shënuar si tremujor nivelin 8657 milionë lekë,
ose rreth 30 për qind të atyre korente, ku interesat e brendshëm përbëjnë rreth
98.5 për qind të totalit të interesave.

Shpenzimet kapitale u realizuan në masën 15.7 për qind krahasuar me
parashikimin e vitit 2000, fakt që tërheq edhe një herë vëmendjen se janë
pikërisht këto shpenzime, që kanë shkallën më të lartë të mosrealizimit, të cilat
përqendrohen në mënyrë ineficiente në fund të vitit duke akumuluar
mosrealizimet e dukshme sipas tremujorëve. Krahasuar me tremujorin e parë të
vitit 1999, këto shpenzime kanë pësuar një rritje të lehtë.

IV.3. Deficiti buxhetor.

Deficiti i krijuar në fund të tremujorit të parë të vitit 2000 shënoi shifrën 6152
milionë lekë, ose rreth 12.5 për qind të atij të parashikuar për vitin, ku financimi i
huaj zuri rreth 57.1 për qind dhe ai i brendshëm 42.9 për qind. Financimi i
brendshëm është realizuar në masën 9.7 për qind të parashikimit vjetor. Ky
realizim, nën supozimet se nuk do të ketë dobësim të disiplinës fiskale, dhe do të
rritet shkalla e realizimit të shpenzimeve të planifikuara kapitale, krijon premisa
për respektim të objektivit.



12

Tregues fiskalë sipas dy tremujorëve të parë (1999 - 2000) si edhe parashikimi i vitit 2000.

1999 2000 Plani i

Janar Shkurt Mars Janar Shkurt Mars 2000

Totali i të ardhurave 5168 13373 24874 7122 18132 28720 122559

I Të ardhura tatimore 3738 8154 13337 5505 12082 19173 83625

1 TVSH 1860 3804 6058 2505 5187 8205 39385

2 Tatim fitimi 149 497 1076 505 1092 1715 6200

3 Akciza 383 770 1077 479 1028 1784 9350

4 Tatimi biznesit vogël 123 337 538 232 594 780 1750

5 Tatim i të ardhurave personale 84 209 395 256 629 987 4100

6 Tatimi mbi pasurinë 14 55 78 17 50 85

7 Taksat nacionale 161 409 748 436 1007 1703 7550

8 Taksat lokale 33 112 197 69 210 325

9 Taksa doganore 750 1599 2629 768 1786 2897 14040

10 Taksë solidariteti 181 362 354 239 498 695

II Fondi kundërparti 0 0 0 0 0 0

III Të ardhura buxhetit pavarur 1180 2560 4017 1328 2918 4610 19596

IV Të ardhura jo tatimore 251 2659 7520 289 3133 4937 19338

Totali i shpenzimeve 9995 19977 33221 10846 21347 34873 171733

I Shpenzime korente 9154 18008 29079 9374 18359 28924 128845

1 Personeli 2083 4461 5888 2155 4798 7478 32466

2 Interesat 4699 6089 9794 4298 5664 8657 30092

Të brendshme 4674 5972 9639 4243 5532 8526 28556

Të huaja 25 117 155 46 131 131 1536

3 Shpenzime operative mirmbajt. 183 1811 3099 714 1758 3118 19471

4 Subvencionet 17 277 448 44 608 714 1793

5 Sigurime shoqërore 1985 4410 7164 2010 4578 7302 36373

6 Të tjera (përkrahje sociale) 198 960 1687 161 954 1655 8650

II Shpenzime kapitale 831 1970 4142 1054 2570 5530 35247

Financim i brendshëm 1 122 1134 821 1221 2012 15247

Financim i huaj 830 1848 3008 233 1348 3517 20000

III Kosto Int. të risrtu. të bankës 419 419 419 2000

I Deficiti përgjithshëm -1700 -3691 -4811 -3725 -3215 -6152 -49174

I brendshëm -3395 -1321 -2635 -27152

I Huaj -330 -1895 -3517 -22022
Burimi: "Statistikat fiskale", Ministria e Financave, mars 2000.
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V. Inflacioni dhe zhvillimet monetare.

V.1. Ecuria e çmimeve të konsumit.

Tremujori i parë i vitit 2000, ruajti të njëjtat zhvillime në ecurinë e inflacionit si
edhe në vitin 1999. Gjatë gjithë periudhës inflacioni, i matur si ndryshim vit mbi
vit i indeksit të çmimeve të konsumit, shënoi nivele negative, fenomen, i cili është
regjistruar edhe në dy muajt në vazhdim. Më konkretisht, në fund të muajit mars
2000, ndryshimi dymbëdhjetëmujor i IÇK kulmoi në -2,1 për qind, që është norma
më e ulët vjetore e inflacionit e rezultuar nga viti 1992. Muajt në vijim, gjithashtu,
shënuan norma të tjera negative, prej -1.43 dhe -0,1 për qind përkatësisht në
muajt prill e maj.

 Përveç mallrave tradicionalë me luhatshmëri çmimesh si grupi i mallrave
ushqimorë, grupet e tjera paraqesin zhvillime nga më të ndryshmet ku
pavarësisht nga kahu, tendenca është qartësisht e dukshme. Rritja e çmimeve
në grupin "kujdes mjekësor" dhe "qira, lëndë djegëse, energji" është konstante
që nga maji i vitit të kaluar. Po konstante është dhe rënia e çmimeve në grupet
"argëtim, arsim, kulturë" dhe "artikuj shtëpiakë, mirëmbajtje".

Duke mënjanuar grupin e ushqimeve, nuk ekzistojnë të dhëna për arsyet që kanë
çuar në zhvillime kaq konstante të grupeve të sipërpërmenduara pavarësisht
ecurisë së tyre. Nuk ekzistojnë shpjegime nëse kemi të bëjmë me rënie të
kërkesës apo rritje të ofertës.

Në përfundim, zhvillimet aktuale dhe ato të gjashtëmujorit të dytë të vitit 1999, të
çojnë në konkluzionin se diçka nuk ecën me treguesin inflacion. Pa qenë
plotësisht e aftë për momentin, Banka e Shqipërisë gjykon se ekzistojnë
probleme, që kanë të bëjnë me matjen e këtij treguesi, pasi të dhënat për rritje
ekonomike, për aplikim të politikave relativisht më liberale se periudhat e
mëparshme etj., tregojnë se diçka duhet ndryshuar në matjen e IÇK.

Nga grafiku i mëposhtëm vërehet se po bëhet pothuaj një vit gjatë të cilit
inflacioni vazhdon të ruajë nivele negative. Në qoftë se do të marrim parasysh
dhe ndikimin e faktorëve sezonalë gjatë periudhës qershor - gusht 2000, atëherë
arritja e objektivit brenda intervalit 2-4 për qind në fund të vitit do të jetë një arritje
e vështirë.

Gjatë gjithë tremujorit të parë Banka e Shqipërisë, me anë të vendimeve të saj, u
përpoq t'i shërbente një norme inflacioni më pranë objektivit të përcaktuar. Për
shkaqe nga më të ndryshmet, që kryesisht lidhen me gjendjen jo të zhvilluar të
tregut financiar në përgjithësi, ndikimi i këtyre vendimeve zgjat në kohë e, për
rrjedhim, reagimi i tregut mbetet i vonuar. Është fakt që politika e ndjekur me
përqindjen e interesit për depozitat në lekë ka filluar të ushtrojë ndikimin e saj në
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rritjen e pjesës së bankave private në tregun e depozitave me lekë. Por, në
terma absolutë pesha e tyre ndaj totalit është përsëri e vogël krahasuar me atë të
Bankës së Kursimeve.

Nisur nga fakti se uljet e herëpashershme në nivelin e poshtëm të përqindjes së
interesit për depozitat me afat në lekë nuk po rezultojnë aq efektive sa veprimi i
anasjelltë, Banka e Shqipërisë po bën të gjitha përpjekjet që shumë shpejt të
zhvendosë fokusin e veprimeve të saj në përdorimin e instrumenteve të tërthorta
për kontrollin e parasë. Këtij qëllimi i shërben edhe hartimi i rregullores së re mbi
mbajtjen e ankandeve të shitblerjes së marrëveshjeve të riblerjes (repo).

Edhe pse, në pamje të parë, mund të duket si një proces lehtësisht i
realizueshëm, praktikisht vështirësitë janë të shumta dhe kryesisht kanë të bëjnë
me mungesën e një tregu të konsoliduar të parasë, kapitaleve, ndërbankar etj..
Struktura aktuale e sistemit bankar, e cila pasqyron një treg që zhvillohet në

praninë e monopolit të Bankës së Kursimeve, bën akoma më të vështirë
suksesin e përdorimit të instrumenteve indirekte.

Siç e thamë dhe më sipër, gjatë tremujorit të parë të vitit 2000 Banka e
Shqipërisë vazhdoi politikën e filluar gjatë vitit 1999: ulje të mëtejshme të
përqindjeve dysheme për interesin e depozitave me lekë për të tre maturitetet.
Kjo lloj politike ishte tipike dhe për muajt në vazhdim, derisa në muajin qershor
2000, përqindja për depozitat me afat maturimi tremujor arriti në 6.5 për qind dhe
ajo për depozitat me afat maturimi dymbëdhjetëmujor në 7.75 për qind (në
muajin maj 2000 Këshilli Mbikëqyrës mori vendimin për të hequr kufizimin për
përqindjen gjashtëmujore të interesit).

Njësoj si në vitin e kaluar edhe këtë tremujor Banka e Shqipërisë vazhdoi të
kontrollonte ofertën e parasë nëpërmjet respektimit të tre objektivave sasiorë për
nivelin e:

Ndryshim i 12-mujor i çmimeve të konsumit

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%



15

• poshtëm të rezervave valutore neto të Bankës së Shqipërisë;

• nivelin e sipërm për aktivet e brendshme neto të Bankës së
Shqipërisë; dhe

• nivelin e sipërm për kreditin e brendshëm neto të sistemit bankar për
qeverinë.

objektiva të cilët u realizuan.

Përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të zbutur politikën monetare, u evidentuan
edhe gjatë vitit të kaluar ku përveç uljes së përqindjeve të interesit u arrit heqja e
kufirit të kredisë.

Nga ana tjetër, përpjekjet për rritjen e kreditimit të sektorit privat nga ana e
bankave të nivelit të dytë kanë filluar të konkretizohen dhe kjo duket në shtimin e
kredisë për ekonominë5 me rreth 1.6 miliardë lekë.

V.2. Situata monetare.

Agregati monetar M3 pas një periudhe rreth 16-mujore, ku ritmi vjetor i rritjes ka
qenë mbi nivelin 20 për qind, duke filluar që nga muaji shkurt 2000 është ulur
diçka poshtë nivelit 20 për qind. Ky ngadalësim ritmi shpreh rënien e madhe të
ritmit vjetor të rritjes së depozitave me afat në lekë, të cilat duke filluar që nga
muaji prill 1999 e në vazhdim janë rritur gjithnjë e më pak për të kulmuar në
muajin mars 2000 me vetëm 7 për qind. Edhe pse komponentët e tjerë përbërës
të M3 kanë njohur rritje me ritme më të larta se M3 vetë, pesha e tyre specifike,
relativisht shumë më e vogël se depozitat me afat, ka bërë që ndikimi i tyre të
jetë shumë i zbehtë. Grafiku në vijim pasqyron lëvizjet e fundit në komponentët
përbërës të M3. Ajo ç'ka bie lehtë në sy është një nivel rritjeje vjetore përjashtuar
paranë në qarkullim gjithnjë në rënie për çdo komponent dhe vetë M3 si dhe një
ecuri shumë e paqëndrueshme e depozitave pa afat në lekë përgjatë kohës.

Duke u ndalur në anën e aktivit, bie në sy një ulje e lehtë në zërin mjete valutore
(për neto) të shprehura në lekë. Kjo rënie e mjeteve valutore neto kryesisht
pasqyron rënien e rezervave valutore të shprehura në dollarë amerikanë për afro
11 milionë dollarë, fenomen i cili në pjesën më të madhe shpjegon zhvillimet në
kursin e këmbimit të monedhës amerikane kundrejt gjithë monedhave të tjera
përfshi dhe lekun.

                                                       
5 Megjithatë, vonesat në privatizimin e Bankës Kombëtare Tregtare, mangësitë në fushën e hartimit dhe të
zbatimit të paketës së legjislacionit, si dhe mjaft faktorë të tjerë vazhdojnë të ndikojnë negativisht në këtë
drejtim.
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Nga ana tjetër, krediti i brendshëm vazhdon të jetë përcaktuesi kryesor në rritjen
e parasë gjithsej. Megjithatë, ndryshe nga periudhat e mëparshme, këtë tremujor
rritja e kreditit për ekonominë (rreth 1,6 miliardë lekë) është në pothuaj në të
njëjtin nivel me rritjen e kreditit për qeverinë. Kjo rritje e kredisë për ekononminë
gjykohet të jetë një sinjal i qartë që sistemi bankar po rrit interesin në vazhdimësi
për kreditimin e ekonomisë.   

V.3. Domosdoshmëria e kontrollit nëpërmjet instrumenteve inderekte.

Zhvillimet e fundit në tregun e parasë (më konkretisht në vitin 1999 dhe 2000)
kanë treguar se paraqitet e domosdoshme të kalohet nga përdorimi i
instrumenteve direkte në ato indirekte për zbatimin e politikave monetare.

Ky kalim nuk do të jetë një proces i menjëhershëm e i thjeshtë. Përkundrazi, ai
do të kërkojë kohë, ndërgjegjësim e mirëkuptim nga të gjithë pjesëmarrësit e
tregut të parasë dhe më konkretisht nga depozituesit e thjeshtë, sipërmarrësit,
bankat e nivelit të dytë, Ministria e Financave si dhe vetë Banka e Shqipërisë.

Mund të thuhet se ky proces tashmë ka filluar që në nëntor të vitit 1999, kur
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë de jure hoqi kufrin e kreditit
(instrument direkt i politikës monetare dhe instrument kontrolli për cilësinë e
bankave). Duke hedhur këtë hap, ju dha mundësia bankave të nivelit të dytë të
kreditojnë ekonominë në bazë të analizave që ato vetë kryejnë për tregun dhe
situatën në vend si dhe të kërkesave që vinin nga vetë tregu. Në të njëjtën kohë,
nga ana e Bankës së Shqipërisë ishte punuar paraprakisht për të rritur cilësinë
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dhe efikasitetin e kontrollit të sistemit bankar. Heqja e këtij instrumenti u
shoqërua dhe me fillimin e një fushate për rritjen e nivelit të kreditimit të
ekonomisë. Në raportimin, që u bë në Kuvend në fund të vitit 1999, u bë e qartë
politika e Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim.

Zhvillimet e fillimit të vitit 2000 nxorrën në pah se ulja e normave të interesit nga
ana Bankës së Shqipërisë nuk po jep efektin e pritshëm në sistemin bankar dhe
në ekonomi. Kapërcimi i kësaj do të shpejtohet nëpërmjet kalimit nga përdorimi
i normës minimale të interesit, instrumenti i vetëm direkt i mbetur, në
instrumentet indirekte. Ky kalim bëhet më i nevojshëm po të marrim në
kosideratë politikën që po ndjek Qeveria Shqiptare në drejtim të bankave
shtetërore (qëllimi përfundimtar privatizimi i tyre). Duke patur parasysh gjendjen
aktuale si dhe domosdoshmërinë e realizimit me sukses të këtij procesi, është
planifikuar një bashkëpunim intensiv me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe
Bankën Botërore gjatë vitit 2000 e në vazhdim.

Në këtë aspekt, nga ana e Bankës së Shqipërisë po punohet në tre drejtime
kryesore e më konkretisht:

• Përmirësimin e tregut të bonove të thesarit.

• Rritjen e konkurrencës në tregun e parasë.

• Përmirësimin e instrumenteve në dispozicion të bankës për zbatimin e
politikës monetare.

Si hap i parë, vëmendja është përqendruar në përmirësimin e tregut të bonove
të thesarit pasi ato do të shërbejnë si bazë e të gjitha instrumenteve indirekte,
që do të përdoren në tregun e parasë e që janë më të prekshme nga publiku.

Në këtë kuadër, u ndryshua rregullorja e emetimit të bonove të thesarit në tregun
primar si dhe rregulloret që trajtojnë tregtimin e tyre në tregun sekondar e me
pakicë. Qëllimi i vetëm i këtyre ndryshimeve ka qenë rritja e fleksibilitetit dhe
pakësimi i pengesave burokratike në tregtimin e tyre.

Në vijim të ndryshimeve në kuadrin rregullativ, të cilat do të mbështesin ligjërisht
gjithë procesin e kalimit në instrumentet indirekte, si drejtim i rëndësishëm është
konsideruar "edukimi i publikut". Nëpërmjet procesit të edukimit të publikut Banka
e Shqipërisë synon rritjen e shkallës së njohjes së publikut dhe sidomos
operatorëve në treg mbi instrumentet dhe elementet e tjera të funksionimit të
tregut. Qëllimi final i këtij procesi është përmirësimi i veprimtarisë së operatorëve,
shtimi i numrit të tyre dhe mirëfunksionimi i tregjeve. Të gjitha këto do të çojnë në
rritje të efikasitetit të transmetimit të vendimeve në ekonomi.
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* *
*

Objektivi kryesor i politikës ekonomike, për periudhën në vazhdim, mbetet
sigurimi i një rritjeje të shpejtë ekonomike dhe përmirësimi i standardit të jetesës
dhe reduktimit të varfërisë. Për arritjen e këtyre objektivave, nga Qeveria
Shqiptare dhe organizmat ndërkombëtarë (FMN dhe BB) është nënshkruar
dokumenti i Programit të Reduktimit të Varfërisë dhe Lehtësimit të Rritjes dhe po
punohet për rishikimin e politikave të zhvillimit ekonomik duke adaptuar masa më
lehtësuese për zhvillimin e sipërmarrjeve ekonomike.

Zbutja e politikave monetare dhe pritshmëria për zbutje të politikave fiskale,
mendohet se do të japin efektet e tyre pozitive në stimulimin e rritjes ekonomike
dhe krijimin e vendeve të reja të punës, kryesisht në sektorin privat të
ekonomisë.

Ruajtja e stabilitetit makroekonomik, thellimi i reformave strukturore, përmirësimi i
qeverisjes dhe fuqizimi i përpjekjeve për tërheqjen e investimeve të huaja,
vazhdojnë të përbëjnë prioritetet kryesore të punës së autoriteteve shtetërore, ku
Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të japë kontributin e saj.
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Tregues ekonomikë të përgjithshëm

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Mars 00
Popullsia (000) 3190.1 3167.5 3202 3248.8 3283 3324.3 3354.3 3387.8
Përqindja e rritjes së popullsisë -2.1 -0.7 1.1 1.5 1.1 1.3 0.9 1.0
Numri i të
punësuarve

1095.0 1046.0 1161.0 1138.0 1116.0 1107.0 1103.0 1081.0 1065.0

PBB (çmime korente, milionë lekë) 50697 125340 187891 224745 280998 341716 460631 506205
PBB (çmime korente, milionëUSD) 673 1222 1984 2422 2689 2294 3058 3676
PBB për frymë (në USD) 211.0 385.7 619.8 745.5 819.1 690.2 911.6 1121.9
Rritja në % e PBB (çmime të 1990) -7.2 9.6 8.3 13.3 9.1 -7.0 8.0 7.3

Përqindja e papunësisë 26.5 22.3 18.4 13.1 12.4 14.9 17.8 18 18.4
Përqindja e inflacionit (v/v) 236.6 30.9 15.8 6.0 17.41 42.1 8.7 -1.0 -2.1

Llog. korente (në% të PBB-së) 1/ -28.8 -14.3 -9.7 -11.5 -14.4 -8.2 -9.3
Rezervat valutore (milionëUSD) 204.6 240.3 280 308.3 384.2 481.6 476.2
Rezervat valutore (në muaj importe) 3.1 3.7 3.1 4.6 4.9 5.2 6.2
Borxhi i brendshëm (në% tëPBB-së) 25.1 30.7 35.5 32.9 34.0
Borxhi i jashtëm (në% të PBB-së) 52.5 30.4 29.2 35.6 26.5 25.4

1/Llogaria korente përjashtuar të ardhurat neto nga faktorët e shërbimeve dhe transfertat shtetërore.
Burimi : INSTAT , Ministria e Financave , Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së.


