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FJALA E GUVERNATORIT

Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2002, parashikohet të ecë pothuajse brenda së
njëjtës kornizë si edhe viti i kaluar, e përcaktuar nga këta objektiva kryesorë: rritja
ekonomike në masën 6 për qind, norma vjetore e inflacionit në kufijtë 2-4 për
qind, deficiti buxhetor në masën 8 për qind të PBB-së, deficiti i llogarisë korente
në rreth 8.2 për qind të PBB-së dhe financimi nëpërmjet huamarrjes së
brendshme në masën 3.1 për qind të PBB-së.

Rritja ekonomike e vendit gjykohet të ketë si bazë kryesore, rritjen e pritshme të
prodhimit në degën e bujqësisë e për pasojë edhe të kontributit të saj në PBB.
Në kushte të tilla, objektivat për inflacionin dhe për rritjen e PBB-së,
konsiderohen realistë.  Këtë gjykim e mbështesin, në pjesën më të madhe, edhe
zhvillimet në ekonominë e vendit në tremujorin e parë të vitit. Megjithatë, në këtë
periudhë vepruan disa ngjarje të rëndësishme, të cilat krijuan vështirësi për
ecurinë ekonomike: situata kritike e fundmarsit në sektorin bankar, situata politike
problematike dhe kriza energjitike.

Ngjarja e parë, megjithëse pati implikimet tashmë të njohura në ekonominë e
vendit dhe në treguesit monetarë, u ndoq me kujdes nga banka qendrore, si e
tillë ndikimet e saj u sheshuan për një periudhë kohe relativisht të shpejtë.

Fenomeni i tërheqjes jo të zakonshme të depozitave që filloi në fund të muajit
mars dhe vijoi me intensitet edhe më pas, u vlerësua mjaft seriozisht, për faktin
se sistemi bankar u gjend përballë një situate disi të papritur. Keqintepretimi i
ligjit për sigurimin e depozitave shkaktoi një situatë paniku tek depozituesit dhe
çoi në tërheqjen e depozitave pranë sporteleve, kryesisht, të Bankës së
Kursimeve. Hapat e ngadaltë në privatizimin e kësaj banke, po shkaktojnë herë
pas here probleme që prekin drejtpërdrejt sistemin bankar dhe qëndrueshmërinë
makroekonomike të vendit. Sidoqoftë, shpreh bindjen se Banka e Shqipërisë dhe
sistemi bankar, në përgjithësi e përballuan situatën e krijuar. Megjithatë, nuk
mund të anashkaloj, kostot e saj, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë,
kosto që në njëfarë mënyre paguhen nga ekonomia në tërësi dhe nga sistemi
bankar në veçanti. Madje një nga elementet që duhet konsideruar seriozisht
është lëkundja e besimit të publikut në sistemin bankar. Në këto kushte, Banka e
Shqipërisë u detyrua të shihte me përparësi sigurimin e stabilitetit të sistemit
bankar. Evoluimi i situatës mendoj se na ka dhënë të drejtë.

Nga ana tjetër, ecuria ekonomike në periudhën e parë të vitit vlerësohet në nivele
pozitive. Treguesit e ekonomisë reale, flasin për vijimin e tkurrjes së sektorit
shtetëror, i cili gjithnjë e më shumë po i lë hapësirë zhvillimit të aktivitetit privat.
Nuk mund të lë pa përmendur këtu, zgjimin e degës së bujqësisë në tremujorin e
parë të vitit gjë që ka krijuar kushte të favorshme për shtimin e prodhimit vendas
bujqësor dhe për rritjen mbi këtë bazë të degës së agroindustrisë. Ashtu siç edhe
theksova, nëse kjo degë do të vijojë përparimet e evidentuara, objektivat për
rritjen ekonomike dhe për inflacionin do të jenë të realizueshëm. Përsa i takon
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degës së industrisë dhe shërbimeve, tremujori i parë i këtij viti demonstroi të
njëjtat tendenca si të tremujorëve të parë në vite. “Qetësia” e aktivitetit ekonomik,
ishte më e dallueshme në degët e ndërtimit, të industrisë dhe të energjitikës si
edhe në aktivitetin e tregtisë së  jashtme. Megjithatë, degë të tilla si
telekomunikacioni dhe transporti manifestuan shenja ngritjeje, por jo aq sa
priteshin. Vlen të theksoj se tremujori i parë i vitit 2002, ishte më i suksesshëm se
e njëjta periudhë e një viti më parë.

Normat vjetore të inflacionit rezultuan më të larta se objektivi për të: për gjithë
periudhën mesatarja e tyre ishte 6.6 për qind. Influencën më të lartë në
luhatshmërinë mujore të inflacionit e ka patur grupi “ushqimor” si edhe grupi
“qira, energji dhe lëndë djegëse”. Megjithatë, rruga drejt normalizimit të normave
më të ulëta të inflacionit, tashmë ka nisur, duke regjistruar për muajin maj shifrën
4.6 për qind.

Në kushtet e rritjes së presioneve inflacioniste në ekonomi, për shkak të:
- efekteve të trashëguara nga fundviti 2001;
- situatës së fundmarsit 2002;
- lëkundjeve të pazakonta të kursit të këmbimit në drejtim të nënçmimit të

monedhës vendase;
- luhatjeve të situatës politike në vend;
- ashpërsimit të mundshëm të situatës energjitike;

Banka e Shqipërisë orientoi dy herë, në mënyrë të prerë, qëndrimin e politikës së
saj monetare drejt rritjes së normave të interesit. Vlerësoj se veprimet e saj ishin
në kohën e duhur dhe do të ndihmojnë në uljen e presioneve inflacioniste të
shkaktuara nga faktorët e lartpërmendur.

Edhe një herë do të theksoja se arritja e objektivave të zhvillimit makroekonomik
të vendit, nëse ritmet do të vijojnë të përmirësohen, konsiderohet si realiste.

Shkëlqim Cani
Guvernator
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I.1. Ekonomia  botërore.

Tremujori i parë i vitit  2002, është karakterizuar nga një rigjenerim gradual  i
ekonomisë botërore. Besimi i biznesit u rrit në pjesën më të madhe të shteteve
europiane në përgjigje të rimëkëmbjes ekonomike të SHBA. Treguesi i ndjesisë
ekonomike në eurozonë ka ardhur në rritje nga muaji janar në muajin mars (nga
99.1 në 99.5 për qind).  Papunësia totale në eurozonë1, 8.4 për qind gjatë tre
muajve të parë të vitit, nuk u rrit aq sa ç’pritej pavarësisht nga zhvillimet jo shumë
pozitive në Gjermani dhe në Francë. Inflacioni në eurozonë mbeti i lartë (2.5 për
qind në mars) pjesërisht si pasojë e çmimeve të larta të ushqimeve dhe të
energjisë, e efektit të rrumbullakosjes nga prezantimi i euros fizike në muajin
janar, si edhe e inflacionit bazë i cili ishte më i lartë se 2 për qind.  Duke marrë në
konsideratë rimëkëmbjen graduale ekonomike të muajve të fundit, Banka
Qendrore Europiane vendosi të mos i ulte normat e interesit nën 3.25 për qind,
por ka lënë të kuptojë që një rritje e normave mund të bëhet më vonë gjatë vitit
në rast se ngjarjet në Gjermani, do të nxisin rritjen e inflacionit të pagave.

Tabelë 1: Të dhëna të përgjithshme të disa ekonomive kryesore për vitin 20022:
Shteti PBB T1-02 (Ndryshimi

vjetor në %)
IÇK (Ndryshimi vjetor në
%)

Papunësia
(Në %)

Britani e Madhe 0.0 1.3 (mars) 5.1 (mars)
Francë +1.4 2.2 (mars) 9.1 (mars)
Gjermani +0.7 1.9 (mars) 9.6 (prill)
Itali +0.6 2.5 (mars) 9.2 (mars)
SHBA +5.6 1.4 (mars) 6.9 (prill)
Japoni -4.8 -1.6 (shkurt) 5.2 (mars)

Në SHBA3, rritja vjetore prej 5.6 për qind gjatë tremujorit të parë ka ardhur si
pasojë e rritjes në investimet e inventarëve privatë, në shpenzimet për konsum
personal, në shpenzimet qeveritare të cilat u rritën me 7.9 për qind (nivel vjetor),
në investimet fikse rezidenciale dhe në eksporte.  Këto zhvillime kanë ndodhur si
rezultat i bashkëveprimit të interesave të ulëta me uljen e taksave. Pavarësisht
nga kjo rritje, niveli i lartë i papunësisë dhe rënia në tregues si indeksi i ndjesisë
konsumatore, shërbejnë si sinjale që rritja ekonomike mund të mos ruajë këtë
ritëm gjatë gjithë vitit në vazhdim. Qëllimi kryesor i politikëbërësve në SHBA
është të sigurojnë që rimëkëmbja afatshkurtër të kthehet në rimëkëmbje
afatgjatë.

Megjithëse ekonomia gjermane po e rimerr veten, parashikimet për rritjen
ekonomike të këtij viti e vendosin Gjermaninë ndër vendet me rritjen më të ulët
në eurozonë. Një rënie e papritur në prodhimin industrial dhe rritja në papunësi

                                               
1 Të dhënat marrrë nga Buletini i BQE, Maj 2002.
2 Burimi: The Economist, Qershor 1-7, Qershor 8-14, 2002.
3 Të dhënat për të gjitha ekonomitë e veçanta janë marrë nga Business Week,  seria e rregullt
nga 6 Prill, 2002 deri në 10 Qershor 2002.
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kanë kufizuar shanset për një rimëkëmbje  ekonomike deri në zgjedhjet e muajit
shtator.  Megjithë parashikimet optimiste për muajin mars, prodhimi industrial ra
me 0.8 për qind gjatë muajit, ndërkohë që rënia prej 5.8 për qind e ndërtimit ishte
zhvillimi më problematik për ekonominë gjermane gjatë kësaj periudhe. Grevat e
vazhdueshme të punëtorëve mund të rezultojnë në ulje të kërkesës së
brendshme dhe të jashtme. Nëse sindikatat përfitojnë rritjen e pagave me 4 për
qind, pushimet nga puna dhe inflacioni  në vend rrezikojnë të ngjiten në nivele të
larta.

Mesazhet nga ekonomia italiane janë të përziera. Gjatë tremujorit të parë u
regjistrua një nivel i kënaqshëm i shpenzimeve konsumatore të cilat u
mbështetën tek rritjet e rrogave dhe ulja e papunësisë. Papunësia, e cila qëndron
në nivelin 9.2 për qind, shënoi pikën më të ulët gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit.
Në anën pozitive të peshores qëndron, gjithashtu, indeksi i besimit të biznesit, i
cili me shifrën rreth 95 për qind në muajin mars, arriti në nivelin e muajit korrik të
vitit 2001. Megjithatë perspektiva e ekonomisë italiane mbetet subjekt i
zhvillimeve në tregun e punës. Platforma e hapjes së vendeve të punës, që
mbështetet nga qeveria e koalicionit, ka ndeshur në kundërshtimin e sindikatave
të cilat kanë dhënë shenjat e para të grevave. Ndalimet e shpeshta të punës
mund të errësojnë optimizmin për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.

Shifrat konfirmojnë se ekonomia japoneze po rimëkëmbet pas një rënieje që
zgjati 18 muaj – periudha më e gjatë e recesionit që nga viti 1990. Ekonomia u
rrit me 1.4 për qind4 gjatë tremujorit të parë të vitit 2002 në sajë të rritjes prej 6.4
për qind të eksporteve dhe 1.6 për qind të shpenzimeve konsumatore, të cilat së
bashku përbëjnë rreth gjysmën e PBB-së. Nëse ekonomia vazhdon të rritet me
këto ritme, ajo mund të kapë ndryshimin vjetor prej 5.7 për qind në fund të vitit
2002.

Tabelë 2: Normat e interesit të shpallura nga bankat qendrore deri në fund të muajit mars (2002)
dhe niveli i këtyre normave një vit më parë:5

Veprimi i fundit
Banka qendrore Mars 2002 Mars 2001 Data Lëvizja

e normës
Rezerva Federale 1.75 5.00 11/12/01 -0.25
BQE 3.25 4.75 8/11/01 -0.50
Banka e Japonisë 0.00 0.00 19/03/01 -0.15
Banka e Anglisë 4.00 5.50 8/11/01 -0.50
Banka e Kanadasë 2.00 5.00 15/01/02 -0.25

Tregu ndërkombëtar valutor u karakterizua nga lëkundje në kursin e këmbimit
ndërmjet euros dhe dollarit.

                                               
4 Rritje tremujore.
5 Burimi: Business Week, 22 Prill 2002.
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Kështu, gjatë muajit janar dhe në fillim të shkurtit tregjet e huaja valutore u
karakterizuan nga një forcim i dollarit kundrejt euros (dhe monedhave të tjera
kryesore). Mbiçmimi i dollarit kundrejt euros mendohet të ketë ardhur si rezultat i
pritshmërive pozitive që patën tregjet financiare mbi të ardhmen e rritjes të
ekonomisë amerikane të krahasuar me pjesën tjetër të botës. Më 6 shkurt 2001,
euro u kuotua me 0.87 dollarë, ose  u nënçmua me 1.5 për qind në krahasim me
dhjetorin e vitit 2001.

Në pjesën tjetër të shkurtit dhe gjatë muajit mars euro tregjet e huaja valutore u
karakterizuan nga një periudhë qetësie. Euro u lëkund brenda një intervali të
ngushtë pa patur ndonjë trend të qartë rritjeje apo zbritjeje. Megjithatë, gjatë
kësaj periudhe u dhanë sinjalet e para të rekuperimit të euros ndaj monedhës
amerikane (fakt që u bë i dukshëm në muajin maj), si rezultat i rritjes së besimit
të bizneseve dhe konsumatorëve në një rritje të mundshme të ekonomisë
europiane në muajt në vazhdim të këtij viti.

Gjatë muajit prill, tregjet e huaja valutore u karakterizuan nga lëkundje më të
forta sesa muajt paraardhës. Euro gjatë këtij muaji pati një mbiçmim të vogël
kundrejt dollarit duke arritur në vlerën 0.886.

Besimi i bizneseve dhe i konsumatorëve europianë në një ngritje të shpejtë të
ekonomisë europiane dhe në mënyrë të veçantë të sektorit të prodhimit, shkaktoi
një mbiçmim të dukshëm të euros kundrejt dollarit në muajin maj. Kështu euro,
në fund të muajit, shënoi vlerën 0.917 kundrejt dollarit amerikan.

Kjo tendencë, mendohet se do të ruhet edhe gjatë muajve në vazhdim deri në
fund të vitit ( sipas analistëve vlera e dollarit amerikan do të jetë e njëjtë me atë
të euros).

Grafik 1: Ecuria e kursit të këmbimit usd/euro, janar 2000-maj 2002.

Burimi: Buletini mujor, BQE - shkurt, mars, prill –2002.
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I.2. Ekonomia e vendit.

I.2.1. Zhvilllimet më kryesore në ekonominë shqiptare.

Vlerësimet më të fundit për ekonominë shqiptare treguan se përgjithësisht viti
2001, rezultoi me një pasqyrë treguesish makroekonomikë të harmonizuar. Ai u
vlerësua si një vit përpjekjesh nga ana e qeverisë, për arritjen e objektivave
kryesorë. Megjithatë, kriza e rënduar energjitike dhe kontributi më i ulët i
bujqësisë në këtë rritje u konsideruan si dy nga faktorët përcaktues që shkaktuan
mosarritjen e objektivit për rritjen ekonomike. Korniza e ekonomisë së vendit për
vitin e kaluar përkufizohet brenda këtyre shifrave:  rritja e PPB-së në masën 6.5
për qind; norma vjetore e inflacionit 3.5 për qind; deficiti buxhetor në masën 8.5
për qind ndaj PBB-së; deficiti i llogarisë korente në masën 6.3 për qind të PBB-
së; financimi nëpërmjet huamarrjes së brendshme i deficitit buxhetor në masën
3.1 për qind të PBB-së.

Grafik 2: Rritja e PBB-së dhe e kontributit të degëve në rritjen ekonomike (në %).
Burimi: Ministria e Financave, maj 2002.

Viti 2002 pritet të ketë një rritje vjetore të PBB-së prej rreth 6 për qind, një
objektiv final për normën vjetore të inflacionit në kufijtë 2-4 për qind dhe një
deficit buxhetor në masën 8 për qind të PBB-së.

Ndër ngjarjet kryesore të fillimvitit 2002, të cilat lanë gjurmë në zhvillimet e
brendshme ekonomike përmenden:

• prezantimi fizik i euros në periudhën janar-mars 2002: ngjarje historike me
të cilën ekonomia dhe jeta sociale do të përballej me një monedhë të re,
euron. Ajo zëvendësoi përdorimin e monedhave përkatëse në vendet
anëtare të BE. Por jo vetëm kaq, ajo u shfaq me të njëjtat cilësi përdorimi
edhe në territorin e Shqipërisë. Prezantimi fizik i saj erdhi natyrshëm, si
një nevojë e agjentëve ekonomikë për ta përdorur atë. Për më tepër,
ardhja e saj, u përballua mirë nga sistemi bankar në Shqipëri, megjithëse
fundi i dhjetorit 2001 reflektoi rritje të pazakonta të parasë jashtë bankave
dhe të depozitave në valutë si edhe një mbiçmim të përkohshëm të lekut;

• situata e fundmarsit, u konsiderua kritike për sistemin bankar, menjëherë
pas prezantimit në Parlament të ligjit për sigurimin e depozitave;
implikimet erdhën nga mosnjohja në thelb e tij, nga spekulimi politik me
këtë ligj, si edhe nga hapat e ngadalshëm drejt privatizimit të Bankës së
Kursimeve. Situata e panikut u përkthye në tërheqje të depozitave në
sportelet e Bankës së Kursimeve dhe të Bankës Kombëtare Tregtare, fakt
që krijoi probleme në aftësinë likuiduese të tyre dhe që solli goditje në
kursin e këmbimit duke nënçmuar ndjeshëm monedhën vendase.
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Megjithëse situata e krijuar arriti të mirëadministrohet me kujdes nga ana
e bankës qendrore, pasojat e krijuara nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë
në shtimin e presioneve inflacioniste në ekonomi dhe deri në njëfarë mase
në lëkundjen e përkohshme të besimit të publikut shqiptar.

Megjithëse, konsideratat e Bankës së Shqipërisë për zhvillimet e ardhshme
makroekonomike janë optimiste, ekonomia shqiptare nuk mund të vlerësohet
krejtësisht e imunizuar nga vështirësitë që mund të krijohen nga një ashpërsim i
mundshëm i situatës energjitike, për aq kohë sa qartësia e zgjidhjes së problemit
“energji elektrike” është në pikëpyetje si dhe përmirësimi i situatës së likuiditetit
në sistemin bankar.

Megjithëse është ende shpejt të gjykohet për shkallën e arritjes së objektivave në
fund të vitit, zhvillimet e deritanishme vlerësohen pozitive.

I.2.2. Bujqësia.

Rritja ekonomike e vitit 2002 pritet të sigurohet duke patur si kontribues kryesor
sektorin e bujqësisë6. Megjithëse kontributi i degës së bujqësisë në vitet e fundit
ka ardhur në rënie (mesatarisht 35.8 për qind në periudhën 1999-2000), përsëri
mbetet i rëndësishëm (33.5 për qind).

Tabelë 3: Kontributi i degës së bujqësisë në formimin e PBB-së (në %).
1999 2000 2001 2002*

Bujqësia 37.2 35.9 34.2 33.5

Shënim: *Parashikim i PBB-së  sipas Strategjisë të Uljes së Varfërisë dhe Rritjes të  Prodhimit,
ndërsa kontributi i bujqësisë sipas parashikimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimeve.

Në vitin 2002  pritet që prodhimi në degën e bujqësisë të rritet me 3 për qind,
kundrejt një viti më parë, parashikim ky që mbështetet edhe në kushtet e
favorshme klimaterike të këtij viti.

 Tabelë 4: Rritja vjetore e prodhimit në degën e bujqësisë (në %).
1999 2000 2001 2002*

Prodhimi gjithsej 7.3 7.8 6.5 6.0
Prodhimi në degën e
bujqësisë

3.65 4.0 1.40 3.0

Shënim: *Parashikim i PBB-së sipas Strategjisë të Uljes së Varfërisë dhe Rritjes të Prodhimit,
ndërsa rrijta vjetore sipas parashikimeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimeve .

                                               
6 Sektori i bujqësisë përbëhet nga dega e bujqësisë, a agroindustrisë dhe e peshkimit.
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Po kështu me ritme më të larta pritet të rritet prodhimi i agroindustrisë dhe i
peshkimit.

Tabelë 5: Realizimi i vitit 2001 dhe parashikimi pritshëm për vitin 2002 (në miliardë lekë, me
çmimet e vitit 2000) dhe në % krahasuar me një vit më parë.

    Realizimi  2000         Realizimi  2001        Parashikimi 2002

Emërtimi
Vlera Vlera Në  % Vlera Në %

Bujqësia          177.7   180.2 101.4 185.6 103.0
Agroindustria 27.8    29.9 107.8   32.9 110.0
Peshkimi 1.7      1.8  103.0    1.9 104.0
Gjithsej         207.2    212 102.3 220.4 104.0
Burimi: Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit , qershor2002.

Në tremujorin e parë të vitit 2002, krahasuar me një vit më parë, vërehet një rritje
e konsiderueshme e prodhimit agroindustrial si dhe e vlerës së shitjeve të
prodhimeve të mishit, qumështit, miellit të grurit, pijeve freskuese etj..

Edhe sondazhet e kryera nga Banka e Shqipërisë në tregjet e Tiranës dhe të
Durrësit  flasin për një prani më të madhe të prodhimit vendas. Bazuar në këtë
informacion të disponueshëm duket se, në ndryshim me vitin 2001, prodhimi
bujqësor i vitit 2002 do të  sigurojë arritjen e objektivit. Megjithë rritjen e prodhimit
agroindustrial, krahasuar me tremujorin e parë të vitit të kaluar, vihet re  rritje e
konsiderueshme e importeve (rreth 37 për qind ) dhe zvogëlim i eksporteve (rreth
60 për qind)  të tij. Kjo vjen nga që një pjesë e madhe e prodhimit në fjalë është
përpunim i produkteve bujqësore dhe blegtorale që importohen. Një pjesë e
konsiderueshme e tyre konsumohen në vend dhe siç shihet pjesa që mbetet,
rieksportohet. Për tremujorin e parë duket se ka qenë karakteristike përpunimi i
produkteve bujqësore të huaja. Po të shihet me kujdes struktura e importit
bujqësor gjatë dymujorit të parë të vitit 2002, krahasuar me të njëjtën periudhë të
vitit 2001, importi në vlerë i kafshëve të gjalla është rritur rreth 5 herë; i qumështit
rreth 2 herë; i miellrave rreth 2 herë etj.. Pra, pjesa më efektive e industrisë së
përpunimit  agroindustrial mbetet ajo që merr lëndën e parë dhe e shet atë pa
kryer shumë procese përpunimi, si fabrikat e miellit, të distilimit etj..

Kjo ecuri e prodhimit bujqësor vendas dhe atij të importuar reflektohet më së miri
në ecurinë e çmimeve të këtyre produkteve. Në fillim të muajit janar indeksi  javor
i çmimeve të bujqësisë ka patur vlera pozitive, madje të larta. Gjatë dy muajve të
tjerë, shkurt- mars, indeksi është luhatur në vlera të ulëta pozitive dhe me raste
edhe negative. Kjo ka ardhur kryesisht për shkak të rritjes së importeve gjatë këtij
tremujori dhe ofertës së ulët të prodhimit të mallrave vendase, jostinore.

Grafik 3: Ndryshimi javor i indeksit të çmimeve të bujqësisë.
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Duke filluar nga mesi i muajit prill indeksi ka shënuar vlera negative, në përgjigje,
kryesisht, të rritjes së ofertës së prodhimeve të vendit. Megjithate këto çmime
janë  më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, gjë që ndikon
edhe në norma të larta të inflacionit vjetor.

I. 2. 3. Industria.

Në tërësi sektori i industrisë ka një gjallërim në raport me një vit më parë. Kjo
është siguruar nga rritja e sektorit privat, pasi ai shtetëror vazhdon të tkurret.
Ndërsa vlerat më të ulëta të këtij tremujori në raport me atë paraardhës,
konfirmojnë natyrën sezonale të aktivitetit ekonomik: ai karakterizohet me
“qetësim” në tremujorët e parë të çdo viti.

Box 1: Indeksi i shitjeve.

Indeksi i shitjeve ka filluar të publikohet nga INSTAT në fund të vitit 2001. Ai zëvendësoi indeksin
e prodhimit industrial. Në këto kushte seria kohore që ofrohet është mjaft e re dhe si e tillë, është
e vështirë të realizohen analiza të plota të tendencave për industrinë në tërësi dhe për degët e saj
në veçanti.

Indeksi i shitjeve është një tregues që mat ndryshimet në vlerë të shitjeve të ndërmarrjeve të
degës së industrisë dhe shërbimeve, që janë subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar. Periudha bazë
për matjen e këtij ndryshimi është tremujori i parë i vitit 2001. Ai është një tregues me frekuencë
tremujore.

Disa nga përparësitë kryesore të indeksit të shitjeve në krahasim më atë të prodhimit industrial
janë:

- informacioni i vjelë nga indeksi i shitjeve është më i detajuar sipas degëve të ndryshme të
ekonomisë;

- ai është një indeks që bazohet jo vetëm mbi sektorin shtetëror, por edhe mbi atë privat të
ekonomisë, sepse llogaritet për ndërmarrjet që janë subjekt I tatimit mbi vlerën e shtuar;

- indeksi përbën një tregues të rëndësishëm që lejon njohjen e tendencave të zhvillimit të
industrisë dhe të shërbimeve në tërësi dhe sipas nëndegëve të tyre, të klasifikuara sipas
Nomenklaturës së Veprimtarisë Ekonomike (NVE).

Megjithë përparësitë e lartpërmendura, analiza etij nuk duhet parë e shkëputur nga tregues të
tjerë që flasin më shumë për procesin e prodhimit. Në periudha inflacioniste të theksuara, ky
indeks mund të rritet mjaft, dhe kjo nuk do të thotë që prodhimi apo ekonomia kanë pësuar rritje.
Gjithashtu, duke qenë se procesi i prodhimit dhe ai i shitjes së produkteve shpesh nuk përputhen
në kohë, indeksi i shitjeve mbart rrezikun e fshehjes së asaj që prodhohet realisht në ekonomi.
Në këtë aspekt duhet të analizohen paralelisht edhe tregues të tjerë, si ai i inventarit të
produkteve, i gjendjes së prodhimit në proces etj..
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Ekonomia gjithsej, në tremujorin e parë të vitit 2002 është rritur me 87.7 pikë
përqindjeje, ku rritja më e shpejtë është vërejtur në degën e transport-
telekomunikacionit. Industria në tërësi shënoi rritjen më të ulët krahasuar me
gjithë degët e tjera, vetëm 1.8 për qind. Industria nxjerrëse e lëndëve energjitike
manifestoi rënien më të theksuar, që pa dyshim ka ndikuar edhe në treguesin
shitjeve për totalin e industrisë. Në tremujorin e parë të vitit 2002 u regjistrua
indeksi i shitjeve në një nivel prej afro 15 për qind më poshtë se një vit më parë
për këtë industri. Paralizimi i punës në nxjerrjen e mineraleve është një nga
faktorët kryesorë të kësaj rënieje. Nga ana tjetër, industria nxjerrëse e
produkteve joenergjitike vijon të manifestojë shifra mjaft të larta.

Tabelë 6: Indeksi i shitjeve.
Indeksi i shitjeve
(T1=100 për qind)

T1 -
2001

T2 -
2001

T3 -
2001

T4 -
2001

T1 –
2002

Industria gjithsej 100.0 110.7 99.6 109.3 101.8
Industria nxjerrëse:
- Produkte

energjitike
- Produkte

joenergjitike

100.0

100.0

100.0

111.5

91.8

231.1

117.2

83.6

321.4

104.5

73.9

290.4

105.1

84.6

229.8

Industra përpunuese 100.0 135.7 121.7 131.9 107.4
Energji elektrike, ujë,
gaz

100.0 179.2 63.3 76.4 92.7

Ndërtimi 100.0 134.7 186.2 229.9 130.4
Tregti, hotele,
restorante

100.0 257.4 125.9 147.4 116.4

Transport,
telekomunikacion

100.0 127.1 191.9 249.1 188.7

Të tjera 100.0 141.3 121.8 141.3 111.8
Ekonomia gjithsej 100.0 129.2 129.2 152.1 187.7
Burimi: INSTAT, Konjuktura, maj 2002.

Dega e industrisë përpunuese që shënoi shifrën më të spikatur për tremujorin e
parë të vitit 2002 ishte ajo e fabrikimit të makinerive dhe pjesëve të ndërrimit,
rreth 4 herë më shumë se një vit më parë.

Sipas treguesit të prodhimit mall të shitur7, vërehet se tremujori i parë në total
realizoi arkëtime nga shitja e produkteve industriale në një masë 10 për qind më
të ulët se një vit më parë. K.E.SH., duket të ketë dhënë ndikimin më negativ në
realizimin e përgjithshëm të këtij treguesi. Tremujori i parë i vitit 2002 regjistroi
për këtë ndërmarrje një shifër mjaft më të ulët se e njëjta periudhë e një viti më
parë, rreth 40 për qind më poshtë.

Të dhënat e bilancit të energjisë elektrike dëshmojnë, gjithashtu, se tremujori
parë i vitit 2002, shënoi nivelin më të ulët të prodhimit të realizuar deri më sot, me
të dyja mënyrat e prodhimit, me hidrocentrale dhe termocentrale. Në këtë
tremujor u realizua rreth 71.4 për qind e prodhimit të realizuar në të njëjtën
                                               
7 Burimi: Ministria e Industrisë dhe e Energjitikës, maj 2002.
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periudhë të një viti më parë. Nga ana tjetër importi i energjisë elektrike paraqitet
me të njëjtat nivele si edhe një vit më parë. Megjithatë, pesha e tij në raport me
burimet gjithsej është rritur në 41.2 për qind nga 34 për qind që ishte një vit më
parë. Ky fakt flet qartë për nivelin e pamjaftueshëm të burimeve krahasuar me
kërkesat për energji elektrike. Në mënyrë evidente kjo u reflektua në ndërprerjet
masive dhe me orë të zgjatura të furnizimit me energji elektrike të
konsumatorëve, sidomos në muajt janar-shkurt 2002.

Tabelë 7: Të dhënat mbi bilancin e energjisë elektrike.
Tremujori i parë (GWH)

Zërat e bilancit 2001 2002 ndryshimi në
%

Burime gjithsej 1,572,865 1,360,188 86.5

Prodhim 1,025,888 732,460 71.4

Import (+këmbime) 546,977 627,728 114.8

Përdorimet 1,572,865 1,360,188 86.5

        Nga
konsumatorët 887,354 822,859 92.7

Burimi: INSTAT, Bilanci i energjisë elektrike, maj 2002.

Industria metalurgjike dhe ajo mekanike, qëndrojnë shumë më poshtë se
tremujori i parë i vitit të kaluar. Përkatësisht ato kanë arkëtuar 44 dhe 89 për qind
më pak të ardhura këtë tremujor.

Treguesit e kërkesës së brendshme, të cilët indirekt plotësojnë analizën e
zhvillimeve në sektorin real të ekonomisë, sidomos në aktivitetin  privat, flasin
gjithashtu për nivele pak a shumë të njëjta me ato të një tremujori më parë. Kjo
duket në vlerën e investimeve, në numrin e automjeteve dhe të pajisjeve
shtëpiake të importuara, të cilat nuk kanë pësuar ndryshim nga fundi i vitit 2001.
Për të mos thënë që konsumi i dukshëm i karburanteve ka rënë me rreth 22 për
qind.

Tabelë 8: Treguesit e këkesës së brendshme.

Investimet8  Njësia
matëse

T-1-
2001

T-4
2001

T-1
2002

T-1 2002/
T-1 2001
(në %)

T-1 2002/ T-4
2001 (në %)

Importi i makinerive dhe
pajisjeve  Mld. lekë 8.8 9.4 9.4 106.8 100.0
Kërkesa e brendshme  
Konsumi i energjisë
elektrike

 Mln.
KWH 502 491 517 102.9 105.3

Konsumi i karburanteve  Mijë tonë 73.8 104 81 109.8 77.9

Importe pajisjesh
elektroshtëpiake  Mijë copë10.8 11.0 11.0 101.8 100.0

                                               
8 Në këtë botim nuk ka të dhëna për konsumin e dukshëm të çimentos.
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Importe autoveturash
  Mijë
copë 7.6 3.8 3.8 48.7 100.0

Burimi: INSTAT, Konjuktura, maj 2002.

Industria bankare, për tremujorin e parë të vitit 2002, duket të ketë mbështetur
me më shumë kredi degët e tregtisë, të ndërtimit, të industrisë nxjerrëse dhe
përpunuese si edhe blerjen e pasurive të patundshme, degë të trajtuara në
vijimësi me prioritet nga ana e sistemit bankar. Megjithëse proritetet ndjekin të
njëjtën tendencë, vërehet që në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më
parë dega e ndërtimi është kredituar rreth 17.1 për qind më pak, ndërsa ajo e
tregtisë rreth 2.8 herë më shumë se një viti më parë9. Banka e Shqipërsisë,
megjithëse vëren përmirësime në drejtim të hapjes së sistemit bankar drejt
mbështetjes së biznesit me kredi, përsëri thekson se ky përmirësim duhet të
reflektohet edhe në drejtim të strukturës së kredive, në të cilën vihet re ende një
lënie mënjanë e degës së bujqësisë.

Tabelë 9: Teprica e kredisë sipas degëve (në përqindje ndaj tepricës së kredisë).

Degët e ekonomisë T-'01 Viti'01 T-1 '02

1 Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.9 1 0.9

2 Peshkimi 1.4 0.1 0.1

3 Industria nxjerrëse 0.5 1.6 2.1

4 Industria përpunuese 17.0 19.5 18.8

5 Prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit dhe
e ujit

8.7 3 2.9

6 Ndërtimi 24.7 12.5 11.9

7 Tregtia, riparimi i automobilave dhe i artikujve
shtëpiakë

25.5 41.3 41.1

8 Hotele dhe restorante 6.5 4.3 4.9

9 Transporti dhe Telekomunikacioni 1.4 4.6 3.1

10 Aktivitete financiare 0.9 0.1 0.9

11 Pasuritë e patundshme 6.4 6.3 6.5

12 Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 3.1 1.2 1.2

13 Shërbime kolektive, sociale dhe personale 2.8 3.3 4.4

14 Të tjera - 1.2 1.2

TOTALI 100 100 100.0
Burimi: Banka e Shqipërisë, maj 2002.

I.2.4. Ndërtimi.

Të dhënat për sektorin e ndërtimit, tregojnë që ndoshta edhe për arsye të
sezonalitetit apo të qetësisë së këtij aktiviteti ai të ketë pësuar një rënie të
ndjeshme në krahasim me periudhën paraardhëse, madje më të ndjeshmen ndër
degët e listuara në indeksin e shitjeve, 43.3 për qind.

                                               
9 Krahasimet janë bërë mbi mbi bazën e vlerave absolute të kredive.
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Nëse do t’i referohemi indeksit të kushtimit në ndërtim, ecuria e tij në vite flet për
tendencën në rritje të tij. Përbërësit më të ndjeshëm në këtë rritje janë: zëri
“ngritje kantieri” dhe ai i “shpenzimeve plotësuese”. Elementi i shpenzimeve
direkte, ndjehet të ketë pësuar një rënie të lehtë në tremujorin e parë të vitit 2002
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë me afro 0.6 për qind.
Përbërësit e tjerë duket të kenë ruajtur të njëjtat nivele. Indeksi i kushtimit në
ndërtim në totalin  e zërave ka ruajtur thuajse të njëjtat shifra si kundrejt një viti
më parë ashtu edhe kundrejt tremujorit paraardhës. Nëse do të lidhim kuptimin
ekonomik të dy treguesve mund të konkludojmë se rënia e aktivitetit të ndërtimit,
e dëshmuar nga indeksi i shitjeve, të paktën nuk ka ardhur nga rënia e çmimeve
në këtë sektor.

Grafik 4: Ecuria e indeksit të kushtimit në ndërtim dhe elementet përbërëse të tij (në % kundrejt
T4 – 1999).

Burimi: Indeksi i kushtimit në ndërtim, INSTAT, maj 2002.

I.2.5. Transporti.

Aktiviteti në degën e transportit nuk duket të ketë shënuar rritje të dukshme
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Për më tepër ai ka
regjistruar rënie në drejtim të indeksit të shitjeve për këtë degë, krahasuar me
tremujorin paraardhës.

Tabelë 10: Investimet sipas burimeve.

Tremujori i parë i vitit (në mln lekë)

2000 2001 2002

Investime gjithsej 2,485.1 1,509.7 768.4

Nga buxheti 994.7 319.8 74.6

       Ndërtim montim 6.5 136.3 29.5

       Makineri pajisje 0.0 32.1 0.0

       Studime projekte 8.4 16.1 0.0

       Të tjera 979.8 135.3 45.1
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Kredi e huaj ose
ndihma 1,490.4 1,189.9 693.8

        Ndërtim montim 1,461.3 1,133.5 660.8

        Makineri pajisje 0.0 2.5 0.7

        Studime
projekte 0.0 25.9 0.0

        Të tjera 29.1 28.0 32.3

Burimi: Ministria e Transportit, maj 2002.

Niveli i investimeve të realizuara në tremujorin e parë të vitit 2002 në sektorin e
transportit ka qenë rreth 51 për qind më i ulët sesa ai i të njëjtës periudhë të vitit
të kaluar. Të ardhurat nga buxheti kanë financuar vetëm 9.7 për qind të këtyre
investimeve, ndërsa pjesa tjetër është financuar me kredi apo me ndihmë
financiare nga jashtë. Sikurse edhe gjatë periudhave të kaluara, sektori më i
favorizuar i investimeve ka qenë ai i ndërtim-montimit, duke zënë një peshë prej
rreth 90 për qind të investimeve gjithsej. Kjo peshë është rritur krahasuar me vitet
e kaluara kur investimet në ndertim-montim zinin 59 dhe 84 për qind përkatësisht
në tremujorët e parë të viteve 2000 dhe 2001.

Të dhënat mbi vëllimin e punës së ngarkim-shkarkimit në sektorin e transportit,
tregojnë për një rritje të lehtë të këtij aktiviteti krahasuar me dy vitet e kaluara.

Tabelë 11: Vëllimi i punës në ngarkim-shkarkim.

Tremujori i parë i vitit (në mijë ton)Vëllimi i ngarkim
shkarkimit 2000 2001 2002
Gjithsej 638.2 698.9 738.49

Nga hekurudhat 71.7 42.4 22.87

Nga portet 566.5 656.5 715.62
Burimi: Ministria e Transportit.

Përsa i përket transportit ajror, rritja e numrit të avionëve me 2,369 krahasuar me
tremujorin e parë të vitit të kaluar, ka sjellë edhe një rritje prej 2,322 në numrin e
mbikalimeve dhe prej 5,288 të udhëtarëve që kanë shfrytëzuar këtë lloj
transporti.

I. 3. Tregu i punës.

Në tremujorin e parë të vitit 2002 papunësia paraqitet disi më e zbutur. Norma e
papunësisë arriti në 14.3 për qind dhe numri i personave që kërkuan pagesë
papunësie tentoi drejt rënies.

Tabelë 12: Treguesit e papunësisë.
2000 2001 2002Papunësia

( në mijë) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Janar Shkurt Mars
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  -të
papunë
gjithsej

241 228 223 217 205 192 187 182 178 178 178 177

 -  përfitojnë
pagesë
papunësie

21 22 21 21 21 18 16 15 13 13 13 13

 -  shkalla e
papunësisë
( në %)

18.4 17.6 17.3 16.9 15.96 15.1 14.8 14.6 14.34

Burimi: INSTAT, Konjuktura, maj 2002.

Megjithatë, nga ana tjetër, statistikat tregojnë keqësim të gjendjes së punësimit,
në të gjithë treguesit e tij.

Tabelë 13: Treguesit e punësimit.
2000 2001 2002

(në mijë) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Të punësuar gjithsej 1065 1065 1066 1064 1072 1071 1069 1065 1063
- sektori shtetëror 201 201 198 194 195 194 192 191 189
- sektori privat jobujqësor 103 103 107 109 116 116 116 113 113
- sektori      privat bujqësor 761 761 761 761 761 761 761 761 761

Burimi: INSTAT, Konjuktura, maj 2002.

Të dhënat e punësimit vazhdojnë të mbeten kontradiktore me ato të papunësisë.
Kështu shifra e punësimit ka vazhduar të shënojë ulje në sektorin shtetëror (me
gati 2 mijë persona) si edhe në sektorin privat jobujqësor. Situata e vështirë që
kaloi ekonomia shqiptare gjatë muajve të dimrit, si pasojë e krizës së thellë
energjitike mendohet të ketë patur pasoja në mënyrë të veçantë tek punësimi në
sektorin privat.

Kontradikta ndërmjet shifrave të punësimit dhe atyre të papunësisë, ashtu siç
është përsëritur në mënyrë të vazhdueshme, vjen si rezultat i mungesës së
matjeve të përafruara për ekonominë e fshehtë dhe për emigracionin ilegal, në
mënyrë të veçantë atë sezonal ose mosregjisstrimit të të papunëve në zyrat e
punës.

Megjithatë, të dhënat statistikore ndër vite tregojnë se periudha e dimrit paraqitet
si një periudhë jo shumë e favorshme për punësimin. Kjo lidhet me strukturën e
ekonomisë shqiptare, në të cilën bujqësia dhe ndërtimi zënë peshën më të
madhe në rritjen e prodhimit. Me afrimin e sezonit të verës pritet që situata e
punësimit të përmirësohet në përgjithësi.

Pavarësisht nga rritja jo e kënaqshme në degët e ndërtimit, të transportit
dhe të industrisë shtetërore, bazuar në të dhënat e ekonomisë reale të
tremujorit të parë të vitit 2002, sidomos, në zhvillimet pozitive në degën e
bujqësisë, objektivi për sigurimin e një rritjeje prej 6 për qind të PBB-së për
vitin 2002, mbetet realist.

I.4. Zhvillimet fiskale.
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E veçanta e tremujorit të parë të vitit 2002 qëndron në rishikimin e planit të
buxhetit për vitin. Realizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve fiskale është bërë
konform ligjit të rishikuar për buxhetin e shtetit.

Shkaku kryesor për rishikimin e tij ishte vonesa në procesin e privatizimit të
Albtelekomit dhe institucionalizimi i procesit të privatizimit me ndryshimet
ndërministrore, pasi procesi i privatizimit kaloi nga Ministria e Industrisë (ish-
Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit) në atë të Ekonomisë.  Kjo bëri që
të ardhurat nga privatizimi, të parashikuara për të financuar një pjesë të deficitit
buxhetor të vitit 2002, të shtyheshin për vitin e ardhshëm. Kështu, nga 1.7 për
qind e PBB-së që ishin planifikuar të ardhurat nga privatizimi, për vitin 2002, në
buxhetin e rishikuar ato janë planifikuar vetëm 0.2 për qind. Ky fakt, bëri që të
rishikoheshin dhe një sërë zërash të tjerë të buxhetit të shtetit.

Deficiti buxhetor, si elementi kryesor i buxhetit të shtetit, parashikohet të zërë 8
për qind të PBB-së, nga 8.5 për qind që ishte planifikuar në planin e mëparshëm
të buxhetit. Në buxhetin e rishikuar, kufiri maksimal i financimit të deficitit nga
burime të brendshme është 3.1 për qind e PBB-së, nga 4.1 për qind e
programuar në buxhetin e mëparshëm, kryesisht si pasojë e vështirësive që u
krijuan në likuiditetin e sistemit bankar. Kjo bëri që, financimi i brendshëm nga
bankat dhe jobankat të ketë si kufi maksimal nivelin 3 për qind të PBB-së, nga
2.4 për qind që ishte parashikuar.  Ndërsa financimi i huaj, i cili do të konsistojë
kryesisht në burime financiare me kushte koncensionare nga organizata
ndërkombëtare dhe donatorë të ndryshëm, në kuadrin e marrëveshjeve
dypalëshe, parashikohet të jetë 4.9 për qind e PBB-së, nga 4.3 për qind e
programuar më parë.

Me anë të buxhetit të rishikuar, synohet që të ardhurat nga taksat dhe doganat të
rriten me 1.1 për qind të PBB-së për vitin 2002. Gjithashtu, të ardhurat jotatimore
parashikohet të rriten në 3.1 për qind të PBB-së, nga 2.9 të programuara në
buxhetin e mëparshëm.

Me rishikimin e disa zërave të të ardhurave, u bënë ndryshime dhe në disa nga
zërat e shpenzimeve. Kështu, shpenzimet korente nga 24.6 për qind të PBB-së
të programuara në buxhet, parashikohen 24.5 për qind në buxhetin e rishikuar.
Zvogëlimi i këtij zëri të shpenzimeve do të mbështetet nga zvogëlimi i
shpenzimeve për personelin prej 0.1 për qind, nga reduktimi i shpenzimeve
operacionale dhe të mirëmbajtjes prej 0.2 për qind, nga ulja e shpenzimeve për
sigurimet shoqërore prej 0.1 për qind si dhe zvogëlimi i fondit rezervë prej 0.4 për
qind. Ndërkohë, parashikohet që shpenzimet për interesat e borxhit të
brendshëm të rriten nga 3.2 për qind të PBB-së të planifikuara, në 3.3 për qind
në buxhetin e rishikuar. Gjithashtu, buxheti i rishikuar parashikon uljen e
shpenzimeve kapitale nga 8 për qind në 7.7 për qind të PBB-dë.
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Në raport me rishikimin e buxhetit, tremujori i parë i vitit 2002, përgjithësisht
paraqet arritje të treguesve fiskalë. Të ardhurat në total janë realizuar në masën
96 për qind, ndërsa shpenzimet në masën 85.7 për qind. Deficiti buxhetor që për
këtë tremujor kapi shifrën 4.5 miliardë lekë, ishte 4.8 miliardë lekë nën nivelin e
parashikuar në planin e buxhetit. Si të ardhurat, ashtu dhe shpenzimet buxhetore
janë rritur gradualisht nga njëri muaj në tjetrin, me hyrjen në rrjedhën normale të
aktiviteteve të buxhetit me fillimin e vitit të ri financiar. Duke iu referuar të
dhënave historike, zakonisht, tremujori i parë i vitit paraqet një aktivitet më pak
dinamik krahasuar me vijueshmërinë e tremujorëve të tjerë.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë mendon që krahas kujdesit për respektimin
e objektivave për kryerjen e shpenzimeve buxhetore, Ministria e Financiave
është e nevojshme të rrisë përpjekjet për të siguruar realizimin e objektivave për
të ardhurat.

I.4.1. Të ardhurat buxhetore

Të dhënat operative për sektorin fiskal tregojnë se të ardhurat për tremujorin e
parë arritën shifrën 32.3 miliardë lekë ose rreth 9 për qind më shumë se të
ardhurat e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Realizimi i të ardhurave për
tremujorin e parë ka qenë në masën 96 për qind. Burimi kryesor i të ardhurave
rezulton të ketë qenë nga të ardhurat tatimore, kontributi i të cilave në të ardhurat
totale ka qenë në masën 69.9 për qind. Ndërsa, të ardhurat jotatimore dhe
kontributet (të ardhurat nga buxhetet e pavaruara) kanë kontribuar përkatësisht
në masën 11.7 dhe 18.5 për qind.

Grafik 5: Kontributi i zërave të tatim-taksave në të ardhurat tatimore.

Duke iu referuar dinamikës së të ardhurave buxhetore, po sipas të dhënave
operative, nga muaji në muaj të ardhurat kanë pësuar rritje të vazhdueshme.
Gjithashtu, dhe realizimi i tyre në funksion të planit të hartuar në ligjin e buxhetit
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ka patur të njëjtën tendencë. Në muajin mars, realizimi i të ardhurave sipas planit
arriti nivelin më të lartë për të gjithë tremujorin, 90.73 për qind. Kjo tendencë në
rritje, në realizimin e të ardhurave ka vazhduar edhe gjatë muajit prill, në të cilin,
të ardhurat buxhetore arritën nivelin mujor 12.9 miliardë lekë ose 96.6 për qind të
planit. Përsa i përket të ardhurave tatimore, të cilat mbajnë peshën kryesore në
totalin e të ardhurave, tendenca e tyre është rritëse nga një muaj në tjetrin.

Grafik 6: Të ardhurat buxhetore sipas tremujorëve.

I.4.2. Shpenzimet buxhetore

Shpenzimet buxhetore për tremujorin e parë të vitit kapin shifrën 36.9 miliardë
lekë ose 2.7 për qind më shumë se shpenzimet e të njëjtës periudhë të vitit të
kaluar. Për këtë tremujor ato janë realizuar në masën 85.7 për qind të planit të
buxhetit. Shpenzimet korrente, që kanë kontributin kryesor në shpenzimet
buxhetore përbëjnë 89.8 për qind të totalit të shpenzimeve, ndërsa shpenzimet
kapitale zënë vetëm 10.2 për qind të tyre. Për këtë tremujor, shpenzimet korrente
janë realizuar në masën 96 për qind dhe ato kapitale janë realizuar vetëm 49 për
qind nga parashikimi i bërë në planin e buxhetit.

Grafik 8: Kontributi i zërave të shpenzimeve në totalin e shpenzimeve buxhetore.
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Duke iu referuar ecurisë mujore të kryerjes së shpenzimeve, megjithëse ato janë
shoqëruar me rritje nga një muaj në tjetrin, përsëri kanë mbetur brenda kufijve të
miratuar në planin e buxhetit. Përsa i përket shpenzimeve korente, ato janë
realizuar në masën mbi 90 për qind të planit, duke arritur nivelin më të lartë në
muajin mars me realizimin prej 99.9 për qind të planit. Shpenzimet kapitale janë
karakterizuar nga e njëjta tendencë si e shpenzimeve korrente, por realizimin
maksimal këto shpenzime e arritën në muajin prill me 88 për qind të planit.
Ndërsa, shpenzimet korente, për këtë muaj, u realizuan në masën 95.4 për qind,
duke ndikuar në realizimin prej rreth 92 për qind në shpenzimet buxhetore për
këtë muaj, krahasuar me planin.

Tabelë 14: Ecuria e shpenzimeve buxhetore në miliardë lekë.
T1 - 2001 T2 - 2001 T3- 2001 T4- 2001 T1-2002

Shpenzimet në total 35.8 48.46 43.64 57.8 36.9
Korente 31.2 34.9 33.8 41.3 33.1
Kapitale 4.5 11.9 9.9 16.4 3.8

I.4.3. Deficiti buxhetor

Deficiti buxhetor në fund të tremujorit arriti shifrën 4.510 miliardë lekë ose rreth
48.3 për qind të planit të parashikuar për të. Krahasuar me të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar, deficiti paraqitet rreth 1.6 miliardë lekë më pak. Kjo gjen shpjegim
në faktin e rritjes së nivelit të vjeljes së të ardhurave për tremujorin e parë të vitit
2002, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2001. Tendenca e deficitit për
secilin muaj të tremujorit të parë, ka ndjekur të njëjtën tendencë të të ardhurave
dhe shpenzimeve buxhetore, duke kapur nivelin më të lartë mujor prej 1.99
miliardë lekë në muaijn mars. Gjatë muajit prill, deficiti shënoi rënie, duke kapur
nivelin 1.5 miliardë lekë.

Financimi i deficitit buxhetor u realizua 55.5 për qind nga burime të brendshme
dhe 44.5 për qind nga financimi i huaj. Të ardhurat nga privatizimi kanë
kontribuar në financimin e deficitit vetëm me 2 për qind për gjithë periudhën
tremujore. Këto të ardhura janë realizuar në masën 60 për qind të planit të
buxhetit.

Grafik 9: Treguesit fiskalë për periudhën janar-prill 2002

                                               
10 Të dhënat i referohen evidencave me të dhëna operative nga Ministria e Financave.
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Ndërsa për tremujorin e parë mjetet e huaja mbulonin 44.5 për qind të nevojave
të buxhetit për financim, gjatë muajit prill, financimi i huaj përbënte burimin
kryesor në plotësimin e nevojave të buxhetit, duke kontribuar me 89 për qind,
krahasuar me financimin me mjete të brendshme prej 11 për qind.   

I.4.4. Financimi i deficitit buxhetor

Deficiti i buxhetit të qeverisë në fund të muajit mars arriti në vlerën 3.8911 miliardë
lekë. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2002 pretendimet neto ndaj qeverisë u rritën
me 2.8 miliardë lekë.

Financimi i deficitit u mbështet kryesisht në burimet e brendshme. Financimi i
brendshëm arriti në masën 6.2 miliardë lekë ndërsa financimi i jashtëm ishte
vetëm 0.2 miliardë lekë. Gjatë dy muajve të parë të vitit, deficiti u financua
kryesisht nga bankat tregtare ndërsa Banka e Shqipërisë nuk financoi deficitin
buxhetor, duke respektuar programin e saj monetar, ku nuk parashikohej
financim i deficitit nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2002.

Përkeqësimi i treguesve monetarë dhe rritja e kostos së huamarrjes kushtëzuan
gjendjen dhe politikën fiskale të qeverisë. Totali i shpenzimeve të këtij tremujori,
edhe pse është pothuajse në të njëjtat nivele me shpenzimet e të njëjtës
periudhë të vitit  2001, paraqitet i reduktuar në krahasim me planin, sidomos në
zërin shpenzime korente dhe investime të brendshme.

Tabelë 15 . Shpenzimet e qeverisë (në miliardë lekë).
T1  ‘01 T1  ’02 (fakti) T1  ’02 (plani)

Shpenzimet gjithsej 27.26 28.47 34.3

-Shp. Korente dhe investime të brendshme 20.9 22.73 27.95

-Shp. Interesa dhe principal - 5.74 6.35
Burimi:Banka e Shqipërisë, Departamenti I Operacioneve Monetare.

Gjatë javës së fundit të muajit mars dhe në periudhën në vazhdim është vërejtur
një kufizim i huamarrjes në ankandet primare të bonove të thesarit dhe ulje
shpenzimesh në krahasim me planifikimin. Qeveria ka shfrytëzuar edhe gjendjen
e depozitës së saj për të mbuluar shpenzimet buxhetore. Mungesa e likuiditetit të
bankave tregtare solli kufizimin e huamarrjes në ankandet primare të bonove të
thesarit.

Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor, në fund të muajit prill 2002, arriti në 5.4
miliardë lekë nga 6.3 miliardë në fund të muajit mars. Reduktimi i kërkesës së
qeverisë ka ndihmuar në administrimin më të mirë të situatës së rënduar të

                                               
11 Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, të cilat mbahen në baze të kontabilitetit me të
dhëna të konstatuara. Të dhënat e Ministrisë së Financave mbahen mbi baza cash-i.
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likuiditetit në këtë periudhë. Megjithëse deficiti buxhetor paraqitet me ulje,
mungesa e likuiditetit në sistem ka diktuar nevojën që ky deficit të financohej në
rritje nga Banka e Shqipërisë, duke zëvendësuar kështu financimin nga bankat
tregtare. Në fund të muajit prill kredia direkte e akorduar nga Banka e Shqipërisë
për qeverinë arriti në 5.1 miliardë lekë. Gjatë këtij muaji, pretendimet neto të
bankave tregtare ndaj qeverisë u u ulën me 1.8 miliardë lekë ndërsa pretendimet
neto të Bankës së Shqipërisë u rritën me 1.7 miliardë lekë.

I.5. Zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë.

I.5.1. Llogaria korente

Llogaria korente e tremujorit të parë të vitit 2002, ka rezultuar në një deficit më të
lartë se ai i tremujorit të parë dhe të katërt të vitit 2002. Totali i transaksioneve
korente për këtë periudhë ka qenë  811.8 milionë usd.

Tabelë 16: Të dhëna të përmbledhura për llogarinë korente.

Zërat (në mil. Usd) Daljet
(importet)

Hyrjet
(eksportet)

Bilanci (T1-
02)

Bilanci (T4-
01)

Bilanci
(T1-01)

Tregtia në mallra -315.8 76 -239.8 -320.5 -206.9

Shërbimet -111.3 108.3 -3.1 28.8 38.2

Të ardhurat -2.3 31.1 28.8 44.6 27.2

Transferta private --- 156.4 156.4 211.9 120.5

Transferta shtet. --- 10.6 10.6 9.1 6.3

Llogaria korente -429.4 382.4 -47.1 -26.1 -14.8

Burimi: Banka e Shqipërisë, BoP.

I.5.2. Zhvillimet në tregtinë e jashtme

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2002 tregtia e jashtme u tkurr në krahasim me
tremujorin e katërt të vitit të kaluar, por shënoi nivel më të lartë se ai i tremujorit
të parë të vitit 2001.  Ky krahasim bëhet duke iu referuar kryesisht importeve pasi
ndryshimet në eksporte janë mjaft të vogla.  Importet e këtij tremujori duke qenë
më të ulëta se ato të tremujorit të katërt të vitit të kaluar, ka të ngjarë të kenë
ushtruar më pak presion mbi lekun (në drejtim të nënçmimit të tij).12 Në rastin e

                                               
12 Nga konsideratat teorike rritja e importeve, rrit kërkesën për valutë, pra çmimin e saj, duke
sjellë kështu nënçmim të monedhës vendase.
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Shqipërisë iu referohemi importeve pasi influenca që ato mund të kenë në kursin
e këmbimit është më e lartë nga influenca e eksporteve mbi të (për shkak të
nivelit të ulët të eksporteve totale dhe të strukturës së tyre). Krahasuar me
importet totale të secilit prej tremujorëve të vitit të kaluar (përveç të katërtit),
importet e tremujorit në shqyrtim nuk kanë pësuar rritje apo rënie të
konsiderueshme (më tepër se 10 milionë usd) gjë që do të thotë që në këtë
periudhë, nga ana e importeve mbi kursin e këmbimit, nuk është ushtruar presion
shumë më i fortë apo më i dobët se ai që është ushtruar gjatë vitit të kaluar.

Tabelë 17: Importet dhe eksportet e disa grupmallrave të zgjedhura.
T1-02 T1-01 Ndryshimi në %

Importi (milionë usd)
   Produktet vegjetale 32.5 28.3 14.8
   Ushqime të përgatitura 27 22.9 17.9
   Produkte të ind. Kimike 25.5 15.7 25.5
   Makineri dhe pajisje 48.7 54.8 -11.1
   Produkte minerale 43.2 46.4 -6.9
   Tekstile dhe artikuj tekstile 33.5 31.2 7.4
Eksporti (milionë  usd)
   Tekstile dhe artikuj 32.2 30.7 4.9
   Veshje koke dhe këmbe 22.6 23.1 -2.2
Burimi: Banka e Shqipërisë, BoP.
Nga një shikim më i detajuar mbi importet sipas grupmallrave vërejmë se
tremujori i parë (krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2001) ka patur kërkesë
më të lartë për produkte vegjetale, ushqime të përgatitura, produkte të industrisë
kimike (ku futen edhe plehërat që përdoren në bujqësi), tekstile dhe artikuj
tekstile dhe veshje koke dhe këmbe.  Rritja në importet e industrisë kimike mund
të jetë rezultat i kërkesës së shtuar nga ana e prodhuesve bujqësorë për
plehërues (shenjë e gjallërimit të aktivitetit të bujqësisë) ndërkohë që rritja në
importet e tekstileve dhe të veshjeve të këmbës mund të shpjegohet me
kërkesën më të lartë për mallra të përpunuar në vend me lëndë të parë importi.
Një nga grupet që ka pësuar rënie është ai i makinerive dhe pajisjeve, i cili ka
shënuar një vlerë mjaft të ulët krahasuar me të gjithë tremujorët e vitit të kaluar.
Mbetet të shqyrtohet ecuria e këtyre importeve në tremujorët në vazhdim për të
vendosur nëse ky zhvillim është vetëm një rastësi apo fillimi i një trendi zbritës të
investimeve. Produktet minerale të cilat zënë një vend të rëndësishëm në
importet tona (rreth 14 për qind), kanë pësuar gjithashtu rënie ndaj tremujorit të
parë të vitit të kaluar, por kanë qëndruar në të njëjtat nivele me tremujorët e tjerë.
Rënia e çmimit të lëndëve djegëse në tregjet ndërkombëtare bëri që importi në
produkte minerale të shënonte rënie, ndonëse sasia e importuar ishte e njëjtë.

Përsa u përket eksporteve ato nuk kanë pësuar ndryshime të mëdha në total dhe
në strukturë. Grupi kryesor i eksporteve shqiptare, eksportet nga industria e
përpunimit aktiv (72 për qind e eksporteve totale), ka ruajtur të njëjtin nivel si në
tremujorin e katërt të vitit 2001, ndërkohë që eksportet nga prodhimi i brendshëm
kanë rënë  në krahasim me  të dyja periudhat krahasuese. Eksportet e tekstileve
dhe të artikujve tekstil kanë shënuar vlerën më të lartë që nga tremujori i dytë i
vitit 2000. Duke qenë se këto eksporte (rieksporte) përbëjnë rreth gjysmën e
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eksporteve totale, një rritje në tremujorët në vazhdim e tyre, do të ishte tepër
pozitive për ecurinë e eksporteve tona totale. Ky skenar është i mundshëm po të
shihet rritja e importeve të veshjeve të këmbës dhe të tekstileve.

I.5.3. Zërat e tjerë të llogarisë korente

- Diçka që bie në sy në tremujorin në shqyrtim është bilanci negativ i
shërbimeve. Ky bilanc ka marrë vlera pozitive gjatë tre tremujorëve të fundit.  Në
tremujorin e parë të vitit 200213, rritja prej 33.4 për qind në shërbimet e
importuara nuk ka mundur të mbulohet prej shërbimeve të eksportuara të cilat
kanë rënë me 11 për qind.
- Të ardhurat nga puna e punëtorëve sezonalë dhe kufitarë nuk kanë
ndryshuar shumë në krahasim me të ardhurat e tremujorit respektiv të vitit 2001,
por janë rreth 35 për qind më të ulëta se të ardhurat e tremujorit të katërt të vitit
2001.
- Transfertat korente (private + shtetërore) të regjistruara në këtë tremujor
janë rreth 40 milionë usd ose 32 për qind më të larta nga transfertat e regjistruara
në tremujorin e parë të vitit 2001. Këto transferta kanë ndihmuar financimin e
deficitit të thelluar tregtar. Meqenëse tremujori është i njëjtë, efekti sezonal
mbetet i njëjtë gjë që do të thotë që shpjegimi për rritjen në transfertat korente
duhet kërkuar diku tjetër. Hyrja e euros fizike dhe afatet e vendosura për
këmbimin e nënfishave të euros në monedha dhe kartëmonedha euro gjatë
tremujorit të parë të vitit 2002, mund të kenë nxitur emigrantët të sjellin në
Shqipëri kursimet e tyre për t’i konvertuar në euro apo në monedhë vendase.   

2. Llogaria kapitale dhe financiare

Llogaria kapitale dhe financiare regjistroi shifrën 79.2 milionë usd. Hyrjet kapitale
dhe financiare, të cilat janë më të larta se hyrjet e tremujorëve krahasues, kanë
shërbyer për të financuar deficitin e llogarisë korente. Nga këto hyrje, 21 milionë
usd vijnë prej investimeve të huaja direkte, të cilat kanë rënë dukshëm ndaj dy
tremujorëve të marë si bazë për krahasim (në tremujorin e parë dhe atë të katërt
të vitit 2001 investimet e huaja direkte ishin përkatësisht 67 dhe 52 milionë usd).
Disbursimet e kredive të huaja, të cilat shfaqen gjithashtu në pjesën e detyrimeve
të llogarisë financiare kanë kapur shifrën 15 milionë usd nga të cilat 1 milion usd
kanë shkuar për disbursimin e kredive private.  Mjetet financiare regjistruan një
rënie prej 36 milionë usd gjë e cila ka ardhur si pasojë e rënies së mjeteve
valutore cash me rreth 59 milionë usd.  Mjetet valutore cash nuk u rritën gjatë
tremujorit të parë të vitit 2002, pas konvertimit të nënfishave të euros në euro,
dhe depozitimit të shumave në euro nëpër bankat tregtare, sepse bankat i kaluan
këto depozita në  depozita jashtë sistemit bankar shqiptar.

II. Inflacioni

                                               
13 Në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2001.
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Objektivi për normën vjetore të inflacionit në fund të vitit 2002, është ashtu si
edhe një vit më parë, në kufijtë 2-4 për qind. Gjykohet që mbështetja kryesore
për arritjen e këtij objektivi do të jetë rritja e prodhimit bujqësor. Megjithatë, faktori
“energji elektrike” mendohet ta vërë në rrezik arritjen e tij. Po kështu, faktorë që
duhen patur në vëmendje janë edhe zhvillimet fiskale dhe forcimi i besimit në
sistemin bankar.

Veçori e vitit 2002 është prezantimi i shportës së re dhe matjes mbi këtë bazë të
IÇK-së.

Nga pikëpamja sasiore, muajt e parë të vitit manifestuan norma të larta inflacioni
në nivel vjetor, madje më të larta se objektivi. Ato variojnë nga 7.7 në 4.6 për
qind. Për gjithë periudhën, janar – maj, norma mesatare vjetore arriti 6.6 për
qind.

Grupet që dhanë ndikime më të forta në luhatshmërinë e inflacionit total janë:

- grupi “ushqimor”: i cili u ndikua nga importet e larta në tremujorin e parë,
ndërkohë që rënia e konsiderueshme e tij u ndikua nga vërshimi prodhimit
bujqësor vendas;

- grupi “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”: i cili u ndikua ndjeshëm nga rritja
e çmimit të energjisë elektrike;

- grupi "komunikim", në veçanti në muajin maj, ndikoi në rënien e inflacionit për
shkak të uljes së tarifave të komunikimit të telefoninsë celulare AMC.

Ndërsa prania e artikujve të rinj në shportë, gjykohet të ketë dhënë efekt në
kahun rritës në inflacionin vjetor (shporta e re ka në përbërje të saj 41 artikuj të
rinj).

Tabelë 18: Ecuria e normës mujore të inflacionit (në %).
Muajt 1998 1999 2000 2001 2002
Janar 3.46 0.91 0.64 -1.29 1.53
Shkurt 1.82 -0.61 -0.61 -1.34 -0.21
Mars 1.16 -0.29 -1.11 0.29 0.15
Prill 1.61 0.01 0.72 0.84 -0.10
Maj -0.18 -0.64 0.67 0.21 - 1.64
Qershor -1.74 -2.28 -2.10 -0.66
Korrik -2.01 -1.30 -2.67 -1.20
Gusht 0.41 -0.28 0.40 -0.99
Shtator 1.44 0.10 1.70 1.10
Tetor 0.26 0.39 1.26 -0.45
Nëntor 0.22 0.78 0.85 1.88
Dhjetor 2.05 2.24 4.58 5.30
Burimi: INSTAT, Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2002.
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Grafik 10: Ecuria e normës vjetore të inflacionit dhe kufijtë e objektivit për të (në %).

Grafik 11: Ecuria e normës mujore të inflacionit të sektorit të mallrave të tregtueshëm dhe të
patregtueshëm, për periudhën 1998-2002 (në %)14.

Duket qartë se ecuria e inflacionit total në vite është përcaktuar nga ecuria e
çmimeve të grupit të mallrave të tregtueshëm, ku më kryesori është nëngrupi
ushqimor. Megjithatë, vihet re që në dy vitet e fundit, ndikimi i inflacionit të grupit
të mallrave të patregtueshëm tek inflacioni total është forcuar. Rasti i rritjes së
çmimit të energjisë elektrike në fund të vitit 2001 e dëshmon këtë fakt.

                                               
14 Banka e Shqipërisë, në kuadrin e kërkimeve, kohët e fundit ka prezantuar inflacionin total si
rezultat i inflacionit të dy sektorëve: atij të mallrave të tregtueshëm dhe atij të mallrave të
patregtueshëm.
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Faktorët që kanë ndikuar në inflacion.

Faktorët mund të klasifikohen në faktorë:

- me ndikim negativ dhe me ndikim pozitiv;
- me kah kërkesën apo ofertën;
- me ndikim të përhershëm dhe të përkohshëm;
- me ndikim të menjëhershëm dhe me ndikim të vonuar;
- me bazë spekulative dhe objektive.

Ecuria e inflacionit ka treguar se faktorët nuk veprojnë në mënyrë të veçuar. Në
format nga më të thjeshtat e deri në më të ndërlikuarat ata gërshetohen me njëri-
tjetrin, duke dhënë një rezultante shpeshherë me ndikim negativ në inflacion.

Fillimviti 2002 trashëgoi në një formë edhe më të egër se fundi i vitit të kaluar
krizën energjitike, e cila në mënyrë paralele transmetoi rritje të çmimeve,
kryesisht në sektorin e shërbimeve.

Efekti i motit të ftohtë dhe izolimi i një pjese të vendit, bëri që sidomos në
periudhën janar-shkurt, çmimet e transportit të rriteshin, duke rënduar në kostot
totale të tregtimit të produkteve, kryesisht atyre ushqimore. Elementi spekulativ,
në raste të tilla gjithmonë gjallërohet.

Shpenzimet e përqendruara buxhetore në muajin dhjetor 2001, intensifikuan
presionet inflacioniste në ekonomi, të vlerësuara me një vonesë veprimi edhe për
tre muajt pasardhës.

Efekti i inflacionit të importuar, vlerësohet të ketë vepruar në kahun rritës të
inflacionit të vendit, për sa kohë që sidomos eurozona, në muajt e parë të vitit
manifestoi tendenca të theksuara inflacioniste. Kjo erdhi si nga prezantimi fizik i
euros, ashtu edhe nga moti i pafavorshëm. Për më tepër që studimet tregojnë se
është pikërisht grupi i mallrave të tregtueshëm që vuan më shumë këtë efekt,
grup nga i cili, vendi ynë importon nga vendet e eurozonës. Duket që edhe në
vijim vlerat e inflacionit për këto vende kanë vazhduar të paraqesin tendenca
jorënëse.

Rritja e parasë në qarkullim, e sidomos e agregatit M1, në periudhën mars-prill
2002, intensifikoi shtimin e presioneve inflacioniste në ekonomi, presion që
vlerësohet të ketë efekt të shtrirë në kohë, të paktën deri në fund të
gjashtëmujorit të parë të vitit.

Tërheqja në masë e depozitave dhe pasja e shumave të mëdha të parave në
duart e zotëruesve të tyre, ka patur efekt psikologjik të fortë në sjelljen
konsumatore.
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Rritja e nivelit të taksave për biznesin e vogël, në qytetet Tiranë dhe Durrës, si
edhe rishikimi i çmimeve të referencës, e bënë më të ndjeshëm inflacionin gjatë
pesë muajve të parë të vitit.

Faktorët psikologjikë me ndikim negativ në inflacion janë mjaft të lidhur me
situatat e paqëndrueshme politike në vend, situata që u karakterizuan nga
intensiteti i lartë edhe në tremujorin e parë të vitit 2002. Po kështu, pritshmëritë
për inflacion më të lartë kanë ndikuar më tej në ruajtjen e presioneve
inflacioniste.

Sjellja e kursit të këmbimit, në disfavor të monedhës vendase, për periudhën
dhjetor – janar e sidomos për periudhën prill-maj, vlerësohet të ketë dhënë
ndikim negativ në inflacion. Situata e krijuar në kursin e këmbimit, sidomos pas
ngjarjes së fundmarsit 2002, u konsiderua serioze. Nëse kursi i këmbimit nuk do
të pësonte luhatjet e manifestuara, vlerat e inflacionit do të kishin qenë më të
mira apo më pak të luhatshme. Elementët spekulativë në tregun e këmbimeve
valutore, u gjallëruan dhe situata e panikut i stimuloi ata edhe më shumë.

Zhvillimet në tregun e brendshëm valutor gjatë tremujorit të parë të vitit 2002,
u karakterizuan, në përgjithësi, nga mbiçmimi si i monedhës europiane ashtu
edhe i asaj amerikane, fenomen ky i kundërt me atë që u shfaq në tre muajt e
fundit të vitit 2001, kur leku njohu një mbiçmim të dukshëm të pozitave të tij.

Prezantimi në treg i euros fizike më 1 janar të këtij viti, solli ndryshime të
pashmangshme edhe në ecurinë e kursit të këmbimit, të cilat filluan të bëhen më
të dukshme në muajt prill dhe maj të këtij viti.

Tabelë 19: Ecuria e kursit të këmbimit.
Kursi i
këmbimit

Shtator
2001 Tetor Nëntor Dhjetor

Janar
2002 Shkurt Mars Prill Maj

Lekë/USD 142.67 141.38 140.16 137.04 140.18 141.57 143.81 144.06 144.91

Lekë/Euro 129.84 128.09 124.50 122.01 123.72 123.19 124.31 127.64 132.94

Ndërkohë që ecuria shumëvjeçare e kursit të këmbimit me dy monedhat,
europiane dhe amerikane shfaqej simetrike, por në kahe të kundërta, duke filluar
nga tremujori i vitit të kaluar të dyja monedhat në raport me lekun ose
nënçmohen njëkohësisht (periudha tetor-dhjetor, 2001) ose mbiçmohen
njëkohësisht (periudha janar – maj, 2002).

Grafik 12: Ecuria ditore e kursit të këmbimit euro/lek dhe usd/lek.
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Ky fenomen tregon se në tregun e brendshëm valutor, krahas faktorëve sezonalë
të zakonshëm për këtë periudhë, kanë vepruar dukshëm disa faktorë të tjerë të
cilët kanë ndikuar në zhvendosjen nga ecuria normale e kursit të këmbimit.

Kështu fenomeni i mbiçmimit të lekut në raport me të dyja monedhat e forta në
periudhën e fundvitit të kaluar (që arriti kulmin e vet në mesin e muajit dhjetor,
kur leku arriti vlerën 136 lekë për një dollar amerikan) lidhet me prezantimin e
euros fizike.

Ndërkohë, siç e theksuam, viti në vazhdim është karakterizuar nga një nënçmim i
dukshëm i lekut në raport me dy monedhat kryesore të tregut, sidomos pas
marsit të këtij viti.

Tabelë 20: Nënçmimi i lekut gjatë vitit 2002.
Nënçmimi i
lekut (në %)

janar shkurt mars prill maj

Usd 2.29 0.99 1.58 0.17 0.59
Euro 1.40 - 0.91 2.68 4.15

Krahas faktorëve sezonalë, faktorë të tjerë që mendohet të kenë ndikuar gjatë
kësaj periudhe mund të jenë:

- situata e shkaktuar nga tërheqësit e depozitave gjatë muajit mars, e cila
vijoi dhe në muajt prill dhe maj, dha efektet e veta dhe në kursin e
këmbimit, duke bërë që të rritet kërkesa për valutë;

- u vërejt një situatë e anasjelltë me dhjetorin e vitit 2001. Grupet të cilët
konvertuan monedhat e shportës euro në lek, po realizojnë këmbimin e
anasjelltë duke parë kërkesën e lartë për valutë që ekziston në treg;

- reduktimi i normave të interesit për një periudhë relativisht të gjatë kohe ka
ngushtuar normat e interesit të axhustuara me kurset e këmbimit. Kjo në
kushtet kur edhe inflacioni në muajt e parë të vitit ka qenë mesatarisht më
i lartë se në periudhën 1999-2000, ka reduktuar nxitjen për të mbajtur
lekun.
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III. Zhvillimet monetare dhe tregjet financiare

III. 1. Situata monetare në ekonomi

Gjatë muajve të parë të vitit 2002 ekonomia shqiptare, dhe veçanërisht sektori
financiar, është përballur me ngjarje jo të zakonta. Prezantimi fizik i euros,
shkaktoi shmangie të mëdha në treguesit monetarë. Konvertimi në monedhën e
përbashkët unike i monedhave të shportës së euros, solli rritje të ndjeshme të
depozitave në valutë dhe të parasë jashtë bankave në muajin dhjetor, duke
përforcuar efektin sezonal të rritjes së shpenzimeve konsumatore dhe buxhetore.
Ky proces u shoqërua me një mbiçmim të fortë të lekut në muajin dhjetor, i cili
ndihmoi në zbutjen e presioneve inflacioniste në këtë periudhë.

Çrregullimet në treguesit monetarë u mbartën edhe në muajt e parë të vitit 2002.
Gjatë dy muajve të parë të vitit, Banka e Shqipërisë vazhdoi të ruajë të
pandryshuar normën e saj të interesit, në nivelin  7 për qind. Megjithëse gjatë
këtyre muajve u vërejt një kthim i parasë në sistemin bankar, ai ishte më i vogël
nga sa pritej. Ecuria e inflacionit në këtë periudhë ka qenë një shqetësim për
politikën monetare të Bankës së Shqipërisë. Inflacioni qëndroi në intervalin 6 – 8
për qind. Megjithëse ai ishte i diktuar edhe nga efektet e ndryshimit të shportës
së çmimeve të konsumit, presionet inflacioniste në ekonomi ishin të larta. Këto
shpreheshin në rrezikun e përfshirjes së rritjes së vazhdueshme të kostos së
energjisë në çmimin e mallrave dhe të përfshirjes së pritjeve më të larta
inflacioniste në vendimmarrje. Kursi i këmbimit të lekut filloi të ndjekë një ecuri
nënçmuese gjatë muajve të parë të vitit, duke shtuar koston e mallrave të
importit. Për më tepër, likuiditeti i lartë në qarkullim përbënte një premisë për një
nivel të lartë çmimesh  në ekonomi ose për nënçmimin e vazhueshëm të lekut.

Duke marrë parasysh të gjitha këto konsiderata, Banka e Shqipërisë, në muajin
mars, shtrëngoi politikën monetare duke rritur 0,5 pikë përqindjeje normën e
interesit. Kjo lëvizje e Bankës së Shqipërisë ishte në përputhje me strategjinë e
një politike monetare aktive. Ajo u krye megjithëse normat e interesit gjatë
muajve janar-shkurt kishin qenë përgjithësisht të qëndrueshme. Synimi i rritjes së
normave të interesit ishte të tërhiqte në sistemin bankar, nëpërmjet rritjes së
normave të interesit, një pjesë të likuiditetit nga qarkullimi. Gjithashtu, ai përcillte
dhe shqetësimin e Bankës së Shqipërisë për nivelin e inflacionit dhe mesazhin
për vendosmërinë e saj në përmbushjen e objektivit vjetor të inflacionit.

Zhurma e krijuar në muajin mars lidhur me sigurinë e depozitave pati si pasojë
tërheqjen e depozitave nga sistemi bankar. Pjesa më e madhe e këtyre
tërheqjeve ishin në formën e depozitave në lekë duke krijuar probleme likuiditeti
në sistem. Megjithë qetësimin e tërheqjeve në muajin maj, ato vazhduan të ishin
të pranishme edhe në këtë muaj.
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Pasojat e tërheqjes së depozitave janë të dukshme në të gjithë treguesit
monetarë. Ato e shtynë sistemin bankar në gjendjen e mungesës së likuiditetit
dhe sollën rritjen e parasë në qarkullim. Mungesa e likuiditetit ka kushtëzuar
ndjeshëm politikën monetare dhe atë fiskale gjatë muajve mars-qershor, dhe
pritet të jetë përcaktuese edhe gjatë muajve në vijim.

Situata e rënduar e detyroi Bankën e Shqipërisë të modifikojë politikën e saj
monetare, duke e vënë theksin te garantimi i stabilitetit të sistemit financiar. Në
përgjigje të mungesës së likuiditetit, Banka e Shqipërisë u detyrua të shndërrohet
në injektuese likuiditeti në treg. Ajo ndryshoi kahun e operacioneve të saj
kryesore monetare, duke ia përshtatur atë nevojave të hedhjes së likuiditetit në
treg. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë shfrytëzoi të gjithë kuadrin e instrumenteve
në dispozicion të saj, si dhe nxiti rritjen e aktivitetit në tregun ndërbankar për të
përballuar situatën.

Banka e Shqipërisë rriti më tej normën e interesit me një pikë përqindjeje gjatë
muajit prill, duke e çuar atë në 8.5 për qind. Ky veprim shkonte në të njëjtin
drejtim me përmbushjen e objektivit të uljes së inflacionit dhe kompensonte disi
efektet inflacioniste të injektimit të likuiditetit në sistem. Rritja e likuiditetit në
ekonomi ishte një premisë më tepër për vazhdimin e presionit inflacionist. Ajo
përbënte dhe një burim presionesh ndaj kursit të këmbimit. Rritja e normës së
interesit synoi edhe në frenimin e tërheqjes së depozitave dhe nxitjen e kthimit të
parasë në sistemin bankar.

Në përgjithësi, rritja e normave të interesit u reflektua në mënyrë të kënaqshme
në rritjen e normave të interesit të depozitave në lekë, të bonove të thesarit dhe
të normave të interesit në tregun ndërbankar. Megjithatë, ajo, e vetme, nuk ka
qenë e mjaftueshme në pushimin e rrjedhjes së likuiditetit nga bankat dhe në
kthimin e likuiditetit në sistem.

Qeveria, e ndodhur para një situate të vështirë likuiditeti dhe mungese kërkese
në ankandet primare të bonove të thesarit, ka reduktuar huamarrjen e saj nga
sistemi bankar krahasuar me programin. Duke synuar administrimin më të mirë
të situatës së likuiditetit dhe plotësimin e nevojave të qeverisë, Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi devijimin nga programi monetar
ekzistues dhe financimin e deficitit buxhetor, deri në kufirin ligjor prej 8 për qind
të mesatares së të ardhurave buxhetore gjatë tre viteve të fundit. Financimi i
deficitit buxhetor u krye me anë të akordimit të kredive direkte, niveli i të cilave
arriti në 6 miliardë lekë në muajin qershor15. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka
shfrytëzuar dhe transaksionet me të drejta të plota në tregun ndërbankar për
administrimin e situatës së likuiditetit. Kjo ka lehtësuar gjendjen e likuiditetit në
sistemin bankar. Injektimi i likuiditetit për bankat e nivelit të dytë, ndërmjet të
tjerash, ka ndihmuar indirekt financimin e qeverisë.

                                               
15 Të dhënat janë për datën 14 qershor.



33

Zhvillimet monetare për periudhën e mbetur të vitit do të varen shumë nga besimi
në sistemin bankar. Banka e Shqipërisë është duke ndjekur një politikë të
kujdesshme monetare. Megjithëse ajo ka përmbushur nevojat e bankave për
likuiditet, kjo nuk është parë si një qëndrim afatgjatë komforti për bankat. Banka
e Shqipërisë ka theksuar në vazhdimësi se ka vend për përmirësim në drejtim të
punës së bankave për zgjidhjen e situatës së likuiditetit, si në tregun ndërbankar
ashtu dhe nëpërmjet rritjes së normave të interesit të depozitave si një
instrument për tërheqjen e likuiditetit në sistem. Megjithatë, parashikimet janë për
një rritje të dobët vjetore të ofertës monetare gjatë vitit në vazhdim, prej 5.4 për
qind. Një arsye më tepër kujdesi është dhe mungesa e të ardhurave të
privatizimit, e cila do të rrisë kërkesën për likuiditete për mbulimin e shpenzimeve
buxhetore. Banka e Shqipërisë është duke e ndjekur në vazhdimësi situatën për
të përcaktuar dhe politikën e saj të normave të interesit dhe për të përshtatur
kuadrin e instrumenteve të saj me nevojat e tregut.

III.2. Ecuria e ofertës monetare dhe e përbërësve të saj.

Zhvillimet monetare gjatë dy muajve të parë të vitit 2002 ishin në përputhje me
tendencat historike të tyre. Paraja jashtë bankave u ul me 4.5 miliardë lekë gjatë
muajve janar-shkurt. Depozitat në lekë u rritën me 6.3 miliardë si rrjedhojë e
kthimit të likuiditetit në sistemin bankar në formën e depozitave në lekë gjatë
kësaj periudhe. Megjithatë, kthimi i parasë në sistemin bankar ishte më i ulët nga
sa pritej. Rritja e depozitave bëri që sistemi bankar të kishte një pozitë të
qëndrueshme likuiditeti, duke sjellë dhe një stabilitet të normave të interesit të
depozitave në lekë.

Depozitat në valutë patën një rritje prej 1.6 miliardë lekësh, gjatë muajve janar-
shkurt. Rritja e tyre ishte rrjedhojë e nënçmimit të lekut me 0.9 për qind kundrejt
euros dhe 3.1 për qind kundrejt dollarit amerikan; nënçmim i cili ka ndikuar në
rritjen me 1.8 miliardë lekë të vlerës së këtyre depozitave.

Grafiku 13: Normat vjetore të ndryshimit të agregatëve monetarë (në përqindje).
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Tërheqjet e depozitave në mars, sollën një tjetër perspektivë në treguesit
monetarë. Si pasojë e uljes së depozitave, në muajin mars, ritmi i rritjes vjetore të
ofertës monetare zbriti në 16.1 për qind, nga 19.9 për qind që ishte në dhjetor.
Në muajin mars paraja jashtë bankave u rrit me 10.1 miliardë lekë, depozitat në
valutë u ulën me 3.7 miliardë lekë ndërsa depozitat në lekë u ulën me 10.9
miliardë lekë. Tërheqjet e depozitave kanë shkaktuar ndryshimin e peshës së
përbërësve të ofertës monetare, duke e orientuar atë drejt përbërësve më likuidë.
Zhvillimet monetare të muajve prill dhe maj i kanë thelluar më tej këto prirje16.
Gjatë muajit prill, ritmi i rritjes vjetore të ofertës monetare zbriti në 14.9 për qind.
Po kështu vazhdoi rritja e shpejtë e parasë jashtë bankave dhe mungesa e
likuiditetit në sistem. Qetësimi i zhurmës për qëndrueshmërinë e sistemit bankar
dhe përballimi me sukses i momenteve kritike në muajt mars-prill bënë që
tërheqja e depozitave të vijë duke u zbutur gradualisht gjatë muajit prill dhe të
pushojë pothuajse fare në muajin maj.

Likuditeti i injektuar për bankat e nivelit të dytë gjatë periudhës mars-prill është
5.4 miliardë lekë. Nga kjo sasi, 4.5 miliardë lekë ishin likuiditet i përkohshëm i
hedhur në treg, dhe pjesa tjetër, 0.9 miliardë lekë, likuiditet i përhershëm. Hedhja
e likuiditetit të përhershëm në treg është realizuar nëpërmjet një blerjeje bonosh
në masën 0.89 miliardë lekë. Likuiditeti i përkohshëm i injektuar për bankat e
nivelit të dytë shprehet në ndryshimin e kahut të portofolit të repove, nga 1.6
miliardë lekë repo në 2 miliardë lekë repo të anasjellta, për një efekt total 3.6
miliardë lekë, si dhe nëpërmjet kredive njëditore në masën 2.0 miliardë lekë.
Gjatë të njëjtës periudhë, Banka e Shqipërisë ka financuar deficitin buxhetor në
masën 5.1 miliardë lekë nëpërmjet kredisë direkte, duke lehtësuar presionet për
likuiditet ndaj bankave dhe duke favorizuar, në disa raste, çlirimin e fondeve të
investuara në bono nga to.

                                               
16 Një pasqyrë të detajuar të treguesve monetarë do ta gjeni në aneksin bashkëngjitur.
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ioni valutor i sistemit banka
Pozicioni valutor i sistemit bankar, ashtu si dhe treguesit e tjerë monetarë, ka
pësuar një tkurrje gjatë muajve të parë të vitit. Tërheqjet e depozitave kanë sjellë
daljen e valutës nga sistemi bankar. Hyrja e valutës në sistem dhe aktiviteti
valutor i Bankës së Shqipërisë nuk kanë patur ndikim ekspansionist në ofertën
monetare, megjithë nënçmimin e vazhdueshëm të lekut kundrejt dollarit amerikan
dhe euros.

Mjetet valutore të sistemit bankar gjatë katër muajve të parë të vitit 2002 janë
ulur me 1.4 miliardë lekë. Ulja e tyre është tërësisht pasojë e tërheqjes së
depozitave në valutë nga sistemi bankar. Ajo ka qenë përgjegjëse për uljen e
mjeteve valutore neto të bankave tregtare me 9.7 miliardë lekë gjatë kësaj
periudhe, ndërkohë që mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë janë rritur
me 8.3 miliardë lekë.

Tabelë 21: Ecuria e mjeteve valutore neto në sistemin bankar.
 T1 '01 T2 '01 T3 '01 T4 '01 T1 '02 Prill '02

Në leke (miliarde leke)

MVN sistemi 146.7 147.2 153.6 158.7 159.2 157.3

MVN B. e Shqiperise 79.9 82.3 84.7 86.0 92.1 94.3

MVN B. tregtare 66.7 64.9 69.0 72.7 67.1 63.0

Në usd (milionë usd)

MVN sistemi 1002.6 985.3 1080.7 1162.3 1108.5 1086.1

MVN B.Shqiperise 540.3 553.5 598.7 626.7 637.6 647.9

MVN B. tregtare 462.3 431.8 482.0 535.6 470.9 438.2

Lek / USD 146.86 148.58 141.65 136.55 143.81 144.87

Gjatë tremujorit të parë, leku është nënçmuar me 5.3 për qind kundrejt dollarit
amerikan dhe 3.9 për qind kundrejt euros, duke ndikuar në rritjen e vlerës në lekë
të mjeteve valutore neto të sistemit me 8.0 miliardë lekë. Si pasojë e këtij
nënçmimi, në këtë tremujor, mjetet valutore neto të sistemit u rritën me 0.5
miliardë lekë. Vazhdimi i nënçmimit të lekut edhe në muajin prill, bëri që efekti
katërmujor i kursit në rritjen e mjeteve valutore neto të sistemit të arrijë në 9.0
miliardë lekë.

Grafik 14: Rezerva valutore, sipas kursit fiks të këmbimit të dhjetorit dhe sipas kurseve të çdo
muaji.

Ecuria e mjeteve valutore do të jetë e lidhur me besimin në sistemin bankar dhe
me ecurinë e depozitave në të. Gjithësesi, pritjet janë për një rritje të ngadaltë të
mjeteve valutore neto gjatë vitit 2002. Mungesa e hyrjeve valutore nga të
ardhurat e privatizimit do të kufizojë më tej rritjen e mjeteve valutore neto të
sistemit.
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Kredia e brendshme
Gjatë tremujorit të parë të vitit 2002 krediti i brendshëm është rritur me 4.3
miliardë lekë. Kërkesa e ekonomisë në tremujorin e parë të këtij viti ka qenë më
e lartë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur ajo pati një rritje pothuaj të
papërfillshme, prej vetëm 0.1 miliardë lekësh. Rritja e kërkesës së brendshme ka
rezultuar më tepër nga rritja e kërkesës së qeverisë për mjete monetare nga
sistemi bankar, e cila përfaqësonte 63 për qind të rritjes së kredisë së
brendshme në tremujorin e parë. Pjesa tjetër ka ardhur si rezultat i rritjes së
kreditimit të ekonomisë.

Tabelë 22: Struktura e kredisë së brendshme (në miliardë lekë).
Ndryshimi

Dhjet. '01 Mars '02 Absolut
Relativ

(në %)

Krediti i brendshëm 266.0 270.4 4.4 1.64

1. Pretendimet ndaj qeverisë 238.1 240.8 2.8 1.16

Autoriteti monetar 70.0 71.7 1,7 2.45

Bankat tregtare 168.0 169.1 1.0 0.62

2. Pretendimet ndaj ekonomisë 27.9 29.5 1.6 5.73

Sektori publik 0.5 0.6 0.1 1.61

Sektori privat 27.4 29.0 1.6 5.81

Në këtë këndvështrim duhet theksuar se pjesa që zë kreditimi i ekonomisë ndaj
totalit të kreditit të brendshëm ka qenë në rritje të vazhdueshme nga muaji në
muaj.

III.1.1.   Kredia për ekonominë

Gjatë tremujorit të parë të vitit, teprica e kredisë për ekonominë u rrit me 1.6
miliardë lekë nga 0.5 miliardë lekë të tepricës së kredisë në tremujorin e parë të
vitit 2001. Kjo tregon për një rritje të mbështetjes së ekonomisë me kredi.
Megjithatë, ajo ishte më e ulët se parashikimi i Bankës së Shqipërisë në
programin e saj monetar (2.3 miliardë lekë). Teprica e kredisë17, në fund të muajit
mars 2002, arriti në 38.2 miliardë lekë.

Kredia për ekonominë ka vazhduar të rritet me ritme të shpejta edhe gjatë muajit
prill, kur ajo u rrit me 1.2 miliardë lekë. Kjo tregon se kriza e besimit dhe
mungesa e likuiditetit në sistemin bankar mund të mos ndikojë ndjeshëm
procesin e kreditimit të ekonomisë. Rritja e kredisë për ekonominë, në fund të
muajit prill, arriti mjaft afër parashikimit të Bankës së Shqipërisë, 2.9 miliardë
lekë.

Tabelë 23: Ecuria e disa treguesve kryesorë.

                                               
17 Teprica e kredisë pa ATK-në është 29.5 miliardë lekë.
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1999 2000 2001 T-1 2002

Oferta e parasë (në miliardë lekë) 292.9 328.1 393.6 396.4

Kredia për ekonominë në përqindje ndaj M3 6.8 7.9 9.3 9.6

Kredia për ekonominë në perqindje ndaj PBB 3.9 4.8 6.2 5.9∗

Raporti kredi/depozita (në përqindje) 9.4 11.3 13.3 14.2

Nënçmimi i kursit të këmbimit është përgjegjës për gati 80 për qind të rritjes së
tepricës së kredisë në fund të tremujorit të parë. Por, efekti i kursit të këmbimit ka
ardhur duke u ulur në muajin prill. Gjatë katërmujorit të parë të vitit, ai përbën
rreth 62 për qind të rritjes së tepricës së kredisë.

Ecuria e kreditimit të ekonomisë, në tremujorin e parë të vitit, ka qenë pozitive.
Tendenca pozitive vihet re sidomos në treguesin e kredisë së re të akorduar për
ekonominë. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2002, kredia e re arriti në 12.5 miliardë
lekë kundrejt 4.7 miliardëve në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja e
kredisë ka ndodhur megjithë praninë e një rritjeje të lehtë të normave të interesit
të saj.

Grafik 15: Ecuria e kredisë për ekonominë (në miliardë lekë).

Aktiviteti i kreditimit të ekonomisë nga sistemi bankar pritej të ngadalësohej disi
në muajt e parë të vitit, pas rritjes së lartë të regjistruar në muajin dhjetor, duke
qenë më afër tendencës historike si dhe nën ndikimin e faktorëve sezonalë.
Rritja e tepricës së kredisë në muajin dhjetor me 3.7 miliardë lekë ishte një rritje
e papritur, e cila nuk mund të përdoret si tregues për të vlerësuar gjendjen e
ekonomisë apo për t'u mbështetur në parashikimin e rritjes së kredisë në
periudhën në vazhdim. Ecuria e kredisë në muajt e parë të vitit, na shtyn në
konkluzionin se aktiviteti kreditues ka hyrë në një rrjedhë zhvillimesh normale.

Tabelë 24: Struktura e tepricës së kredisë (në përqindje).
T-1 2000 T-1 2001 T-1 2002

                                               
∗ Ky raport është ndërtuar  ndaj PBB në nivel vjetor për vitin 2002.
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Kredi afatshkurtër 43 53 52
Kredi afatmesme 30 25 26
Kredi afatgjatë 27 22 22

Sektori shtetëror 7 5 4
Sektori privat 93 95 96

Lekë 48 35 32.5
Valutë 52 65 67.5
Teprica e kredisë (në miliardë lekë) 21.4 26.5 38.2

Edhe ecuria e kredisë së re ka qenë e kënaqshme, krahasuar me tremujorin e
parë të vitit të shkuar. Në përgjithësi, kredia e re shfaqi të njëjtat karakteristika që
kanë shoqëruar aktivitetin e kreditimit në Shqipëri, përqendrimin në horizontin
afatshkurtër kohor dhe lëvrimin në pjesën më të madhe në valutë. Edhe gjatë
muajit prill lëvrimi i kredive të reja ka qenë i lartë duke arritur në 4 miliardë lekë.

Kredia afatshkurtër përbën 76 për qind të kredisë së re të akorduar gjatë
tremujorit të parë, kredia afatmesme 18 për qind ndërsa kredia afatgjatë vetëm 4
për qind. Kredia e re në valutë përbën 83 për qind të kredisë së re, kundrejt 17
për qind në monedhën kombëtare. Megjithatë, një zhvillim pozitiv përbën fakti që
kredia e re në lekë, në terma relativë, është rritur afërsisht 90 për qind krahasuar
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Tabelë 25: Kredia e re në tremujorin e parë gjatë tre viteve të fundit (në miliardë lekë).
T-1 2000 T1-2001 T-1 2002

Kredi afatshkurtër 1.7 2.9 9.5

Kredi afatmesme 1.6 1.2 2.3

Kredi afatgjatë 0.1 0.6 0.6

Sektori shtetëror - 0.2 0.02

Sektori privat 3.4 4.5 12.49

Lekë 0.6 1.1 2.1

Valutë 2.8 3.6 10.4

 Kredia e re (në mld. lekë) 3.4 4.7 12.5

Kredia bankare në mbështetje të ekonomisë pritet të vijë duke u rritur në
tremujorët e mbetur të vitit 2002. Tradita e aktivitetit kreditues të bankave tregon
për ritme më të larta kreditimi në pjesën e dytë të vitit. Gjallërimi i aktivitetit
ekonomik dhe zbutja e pasojave negative të tërheqjeve të depozitave, pritet të
ndikojnë pozitivisht në rritjen e kërkesës së ekonomisë për kredi dhe në
mundësinë e sistemit bankar për t'iu përgjigjur asaj. Megjithëse skenari më i
mundshëm i ecurisë së normave të interesit është ai i rritjes së tyre, si për kreditë
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në lekë dhe për ato në valutë, Banka e Shqipërisë parashikon një rritje të kredisë
për ekonominë në nivelin 9 miliardë lekë gjatë vitit 2002.

III.3. Respektimi i objektivave sasiorë

Zhvillimet monetare të fundvitit 2001, si dhe situata e vështirë që përjetoi sistemi
bankar gjatë muajve mars-prill 2002, krijuan një atmosferë jo të favorshme për
respektimin e objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.

Objektivi i rezervave valutore neto të Bankës së Shqipërisë është respektuar
gjatë gjithë tremujorit të parë të vitit 2002. Megjithëse respektimi i objektivit nuk
ka paraqitur problem për Bankën e Shqipërisë, gjatë kësaj periudhe është
vërejtur një ngushtim i diferencës së vlerave reale të rezervës valutore nga
objektivi i tyre. Mungesa e të ardhurave të parashikuara të privatizimit dhe
ndryshimi i kushteve monetare në ekonomi gjatë muajve mars-prill, e bënë të
nevojshëm një rishikim të objektivave sasiorë. Sipas objektivave të rishikuara,
rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë parashikohen të rriten me
16 milionë usd gjatë vitit 2002.

Tabelë 26: Realizimi i objektivit të RNN gjatë vitit 2002 (milionë dollarë).

Janar Shkurt Mars Prill18

Objektivi 500.4 516.1 531.9 544.6

Aktuale 539.2 537 539.1 549.4

Diferenca 38.8 21.1 7.3 4.8

Respektimi me 2.5 miliardë lekë i objektivit për mjetet e brendshme neto për
muajin janar u pasua nga shkelje të njëpasnjëshme në muajt në vijim. Muaji
shkurt dhe muaji mars shënuan tejkalime të objektivit, sidomos muaji mars me 13
miliardë lekë. Rritja e parasë në qarkullim si pasojë e tërheqjeve të depozitave,
rritja e financimit të deficitit buxhetor si dhe injektimi i likuditeteve në tregun
bankar nga Banka e Shqipërisë kanë ndikuar në rritjen e nivelit të bazës
monetare. Situata problematike e likuiditetit në sistemin bankar e shtyu Bankën e
Shqipërisë të injektojë likuiditet në sistem, duke kaluar në plan të dytë
respektimin e këtij objektivi. Kjo strategji afatshkurtër, e cila e ve theksin te
garantimi i stabilitetit të sistemit financiar për sa kohë do të vazhdonte gjendja e
rënduar e likuiditetit në sistem, u miratua me një vendim të Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë në muajin mars.

Tabelë 27: Realizimi i objektivit të MBN gjatë vitit 2002 ( miliardë lekë).
Janar Shkurt Mars Prill

Objektivi 69.7 68.0 66.2 84.1

Aktuale 67.2 68.1 79.3 88.0

                                               
18Objektivat e muajit prill, për të  tre objektivat sasiorë, janë ata të rishikuar sipas marrëveshjes së
re të nënshkruar me FMN-në.
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Likuiditetet e sistemit bankar prane B.SH.
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Në muajin prill në bazë të marrëveshjes së GPRS19, objektivat e Bankës së
Shqipërisë u rishikuan. Rritja e mëtejshme e parasë në qarkullim dhe e bazës
monetare në muajin prill solli tejkalim të objektivit të mjeteve të brendshme neto
në masën 3.9 miliardë lekë edhe në këtë muaj.

Edhe niveli i kredisë së brendshme neto për qeverinë ka qenë mbi objektivin e
tyre gjatë tremujorit të parë.

Tabelë 28: Objektivi i kredisë së brendshme neto për qeverinë (miliardë lekë).
Dhjetor Janar Shkurt Mars Prill

Objektivi 231.1 233.4 235.8 238.5 239.0

Aktuale 229.5 236.5 237.5 241.3 242.0

Diferenca -1.6 2.1 1.7 2.8 3.0

III.4. Tregu i parasë

. Ecuria e tregut të parasë gjatë pesëmujorit të parë të vitit 2002.

Gjatë dy muajve të parë të vitit 2002 dhe deri në dhjetëditëshin e dytë të muajit
mars, tregu i parasë u karakterizua nga një tepricë oferte. Gjendja e mirë e
likuiditetit, bëri që Banka e Shqipërisë të tërheqë një pjesë të tij nga tregu.
Likuiditetet e vendosura nga bankat tregtare pranë Bankës së Shqipërisë, të
investuara në repo njëjavore, në depozita njëditore ose thjesht në formën e
rezervave të tepërta, rezultonin në një nivel mesatar ditor prej 3.9 miliardë
lekësh.

Grafik 16: Likuiditetet e sistemit bankar pranë Bankës së Shqipërisë

                                               
19 Strategjia për Rritjen Ekonomike dhe Reduktimin e Varfërisë është marrëveshja e nënshkruar
me FMN sipas inicialeve anglisht, Growth and Poverty Reduction Strategy.
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Kërkesa për likuiditete në sistem shënoi një rritje  të menjëhershme dhe vijoi të
qëndrojë në nivele të larta. Duke qenë se tregu ndërbankar nuk ishte në gjendje
të plotësonte nevojat për likuiditet, Banka e Shqipërisë u detyrua të shndërrohet
në injektuese likuiditeti në të.

Grafik 17: Huamarrja e sistemit bankar pranë Bankës së Shqipërisë dhe në tregun ndërbankar.

Më pas, tërheqjet masive të depozitave ulën ndjeshëm nivelin e likuiditeteve.
Niveli mesatar ditor i likuiditeteve ra në 0,7 miliardë lekë. Bankat, ku u vu re ky
fenomen, veçanërisht Banka e Kursimeve, u pozicionuan në vazhdimësi si
huamarrëse në tregun ndërbankar dhe pranë Bankës së Shqipërisë. Megjithatë,
pjesa tjetër e sistemit  në përgjithësi u karakterizua nga një gjendje e mirë e
likuiditeteve në lekë.

III.5. Normat e interesit në ekonomi

III.5.1.    Normat e interesit në tregun e parasë

Gjatë dy muajve të parë të vitit, Banka e Shqipërisë vazhdoi të ruajë të
pandryshuar normën e saj të interesit, në nivelin  7 për qind. Nisur nga niveli i
lartë i presioneve inflacioniste në ekonomi dhe pritshmëritë për ecurinë e
çmimeve, në fillim të muajit mars, Banka e Shqipërisë sinjalizoi sistemin bankar
për një shtrëngim të politikës monetare, duke rritur me 0,5 pikë përqindjeje
normën e interesit. Reagimi i sistemit bankar nuk ishte i menjëhershëm. Tregu i
vetëm ku u shfaq reagimi i bankave ishte tregu ndërbankar, ku rritja e interesit
ishte mbi 0,5 pikë përqindjeje në nivel mesatar, pra në një masë më të madhe se
rritja e interesave nga Banka e Shqipërisë.

Situata u ndërlikua dhe nga tërheqja e papritur e depozitave. Një pjesë e mirë e
bankave pretenduan të qetësohej disi situata, për të reflektuar sinjalet e dhëna
nga Banka e Shqipërisë. Duke ndjekur ecurinë e situatës së likuiditetit, Banka e
Shqipërisë kreu dhe një rritje tjetër të normave të interesit në muajin prill, këtë
herë me 1.0 pikë përqindjeje.
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Grafik 18: Ecuria e normave të interesit në treg.

Duke filluar nga muaji prill, bankat tregtare, në vijim të sinjaleve të një politike
monetare shtrënguese të Bankës së Shqipërisë dhe të nevojës për likuiditete,
rritën normat e interesit të depozitave në lekë. Reagimi ndaj ndryshimit të
politikës monetare ishte gradual dhe i vazhdueshëm. Rritja e normave të interesit
të depozitave vazhdoi edhe në muajt maj-qershor.

Reagimi në tregun ndërbankar ishte i ndryshëm. Rritja e normave të interesit
ishte e menjëhershme dhe niveli i vendosur i interesave në këtë periudhë u ruajt
edhe në periudhën në vijim, me disa luhatje të vogla ose përjashtime.

Grafik 19: Normat e interesit në tregun ndërbankar

III.5.2.    Ecuria e normave të interesit të depozitave dhe kredive

Normat e interesit të depozitave kanë qenë të qëndrueshme gjatë dy muajve të
parë të vitit. Gjatë muajve mars-prill, mungesa e likuiditetit dhe rritja e normës së
interesit nga Banka e Shqipërisë kanë diktuar rritjen e normave të interesit të
depozitave. Në tregun e depozitave, rritja e normës së interesit nga Banka e
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Shqipërisë u reflektua në rritjen e interesave të depozitave në lekë në të gjitha
afatet e maturimit, një, tre, gjashtë dhe dymbëdhjetëmujore. Interesat e
depozitave janë rritur përgjithësisht në intervalin 0.5 – 1 pikë përqindjeje për të
gjitha afatet e maturimit, por vihet re se për afatet e maturimit tre dhe
dymbëdhjetëmujore rritja është më e madhe.

Grafik 20: Ecuria e normës së ponderuar të interesit të depozitave te reja në lekë.

Edhe në tregun e kredive, tendenca mbizotëruese gjatë muajve të parë të vitit ka
qenë ajo e rritjes. Norma e interesit mesatar të ponderuar për kreditë e
akorduara në lekë, gjatë tremujorit të parë të vitit 2002 dhe në muajin prill, kanë
patur një tendencë të lehtë rritjeje. Megjithatë, mungesa e një tregu të mirëfilltë të
kreditimit në lekë, nxit njëfarë kujdesi në interpretimin e këtyre shifrave dhe
identifikimin e faktorëve. Konkretisht, tendenca në rritje e normës së interesit për
kreditë e akorduara në lekë, e cila ishte më e dukshme në muajin mars,
shpjegohet me zhvendosjen e kuotave të tregut drejt bankave që aplikojnë
norma më të larta interesi.

Grafiku 21: Ecuria e normave të interesit të kredive në lekë.
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Megjithatë, edhe kushtet e sistemit bankar dhe ato monetare në përgjithësi kanë
ndikuar në rritjen e normave të interesit. Rëndimi i gjendjes së likuiditetit të
bankave në muajin mars mund të ketë ndikuar në rritjen e normave të interesit të
kredive. Ndikimi i mungesës së likuiditetit në normat e interesit të kredive në lekë
do të bëhet më i qartë në muajt në vazhdim. Rritja e normës së interesit të
Bankës së Shqipërisë në muajin mars nuk ka ndikuar dukshëm në rritjen e
normave të interesit të kredive në këtë muaj. Megjithatë, ajo, së bashku me
rritjen e mëtejshme të normës së interesit në muajin prill nga Banka e Shqipërisë,
do të ushtrojnë presion për rritjen e normave të interesit në muajt në vazhdim.

Tabelë 29: Normat e interesit për kreditë në lekë dhe në valutë (në përqindje).

Periudha Në lekë Në usd Në euro

Dh jetor'01 13.19 8.36 7.26

Janar '02 12.90 8.79 8.27

Shkurt'02 13.90 7.85 6.99

Mars' 02 15.63 8.28 8.24

Prill' 02 16.08 8.14 8.55

Edhe normat e interesit të ponderuar për kreditë e lëvruara në usd dhe në euro
në tremujorin e parë të vitit 2002, kanë patur tendenca rritjeje. Tendenca në rritje
e normave të interesit të ponderuar për kreditë në lekë dhe në euro ka vazhduar
edhe gjatë muajit prill, kurse interesi i ponderuar për kreditë e lëvruara në usd ka
pësuar një rënie të lehtë.  Normat e interesit në valutë, si për depozitat dhe për
kreditë, ndikohen mjaft nga zhvillimet e normave të interesit në tregun
ndërkombëtar, zhvillime të cilat përgjithësisht kanë patur kah rritës.


