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aBstrakt

Ky	material	 synon	 të	prezantojë	 lexuesin	me	vrojtimin	 tremujor	
të	Besimit	të	Konsumatorit	në	Shqipëri	dhe	rezultatet	që	ka	treguar	
ai,	që	nga	fillimi	 i	kryerjes	së	vrojtimit	në	vitin	2003.	Në	material	
diskutohet	 metodologjia	 për	 ndërtimin	 e	 Treguesit	 të	 Besimit	 të	
Konsumatorit,	 produkti	 kryesor	 i	 vrojtimit,	 i	 cili	 përdoret	 për	 të	
identifikuar	 ndryshime	 në	 ndjesinë	 e	 konsumatorit	 ndaj	 zhvillimit	
ekonomik	të	vendit.	Metodologjia	e	diskutuar	është	e	njëjtë	me	atë	
që	praktikohet	nga	vendet	e	Bashkimit	Evropian,	duke	siguruar	një	
bazë	krahasimi	me	këto	vende.	Të	dhënat	katërvjeçare,	të	përftuara	
nga	Vrojtimi	i	Konsumatorit,	janë	testuar	për	konsistencën	në	kohë	
me	disa	 tregues	 realë	 të	 ekonomisë.	Në	përgjithësi,	 ka	 rezultuar	
se	përfundimet	e	 vrojtimit	 janë	në	 të	njëjtën	 linjë	me	zhvillime	 të	
disa	 aspekteve	 të	 ekonomisë.	 Treguesi	 i	 Besimit	 të	 Konsumatorit	
dhe	rezultate	të	tjera	të	vrojtimit	kanë	arritur	të	kapin	ndryshimet	në	
tendencën	e	rritjes	ekonomike,	të	rritjes	së	të	ardhurave	dhe	të	rritjes	
së	konsumit.	Gjithashtu,	seria	e	të	dhënave	faktike	për	inflacionin	
dhe	pritjet	inflacioniste	të	konsumatorit,	përputhen	në	ecuri.	

Duhet	theksuar	se	rezultatet	e	vrojtimit	reflektojnë	atë	çka	percepton	
konsumatori	 dhe	 nuk	 përfaqësojnë	 në	 asnjë	 rast	 opinionin	 apo	
gjykimin	e	Bankës	së	Shqipërisë.	Nga	ana	e	saj,	Banka	e	Shqipërisë	
i	gjykon	këto	rezultate	si	tregues	që	japin	paraprakisht	një	ide	për	
zhvillimet	në	disa	fusha	të	ekonomisë	dhe	jo	si	parashikues	të	saktë	
apo	si	zëvendësues	të	të	dhënave	statistikore.
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�. hyrje

Besimi i konsumatorit është një tregues i cili matet nëpërmjet 
vrojtimeve dhe përdoret nga ekonomistët për të përcaktuar 
gatishmërinë e konsumatorit për të shpenzuar. shpenzimet 
konsumatore janë pjesë e rëndësishme e ekonomisë pasi, në varësi 
të shkallës së zhvillimit ekonomik të një vendi, ato mund të përbëjnë 
nga �0 për qind deri në 7� për qind të pBB-së. në shqipëri, konsumi 
i mallrave dhe i shërbimeve vlerësohet të jetë rreth ��.� për qind 
e pBB-së�. konsumi është pa dyshim një nxitës në çdo aspekt të 
ekonomisë. një rënie e vazhdueshme e besimit konsumator mund 
të përkthehet si shenjë e rënies së ciklit ekonomik. 

të rejat mbi besimin e konsumatorit lexohen edhe nga vetë 
konsumatorët. nisur nga këto informacione ata shpesh krijojnë 
idenë se duhet të shpenzojnë më shumë dhe të kursejnë më pak, 
për t’i ardhur në ndihmë ekonomisë. i tillë është rasti, shpesh i cituar 
si shembull në diskutimet mbi rëndësinë e besimit të konsumatorit, 
kur pas ngjarjeve të �� shtatorit në shtetet e Bashkuara të amerikës, 
presidenti Bush iu drejtua popullit amerikan, duke i këshilluar ata 
që të mos frenonin shpenzimet dhe të mos tregonin panik në një 
kohë krize kombëtare. 

treguesi i besimit të konsumatorit është një “statistikë” që 
monitorohet vazhdimisht nga analistët, për të vlerësuar ecurinë 
e ekonomisë së vendit. një ndryshim i këtij treguesi nënkupton 
ndryshime në ecurinë e pritshme të ekonomisë, pavarësisht se 
është provuar se fuqia parashikuese e treguesit është e kufizuar 
(roberts dhe simon, �00�). kjo shpjegohet me faktin se treguesi, 
në pjesën më të madhe, reflekton eksperiencat e kaluara dhe për 
pasojë, një informacion të vërejtur aktualisht. puna kërkimore për 
të vlerësuar nëse treguesi i besimit mund të shërbejë si përafrues 
për parashikimin e shpenzimeve konsumatore, ka filluar që në 
fillim të viteve ’�0 (roberts dhe simon, �00�). katona (�9��), 
muller (�9��), mishkin (�978) kanë mbrojtur tezën se treguesit e 
besimit të konsumatorit, me një vonesë të caktuar, mund të jenë 
parashikues të rëndësishëm të shpenzimeve afatgjata. nga ana 
tjetër, throop (�99�), Leeper (�99�), fuhrer (�99�) kanë arritur 
në përfundimin se këta tregues kanë pak vlerë si parashikues të 
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shpenzimeve afatgjata, dhe se për parashikime të tilla mund të 
përdoren statistika të tjera të ekonomisë. santero dhe Westland 
(�99�) konkludojnë se treguesi i besimit të konsumatorit ka një 
lidhje të dobët me prodhimin. 

pavarësisht këtyre përfundimeve të kundërta, puna kërkimore 
në këtë drejtim takohet me opinionin se treguesi i besimit të 
konsumatorit mund të shërbejë për të përshkruar zhvillimet 
ekonomike dhe financiare aktuale dhe të mëparshme, si dhe mund 
të parashikojë devijime të mëdha në ecurinë e ciklit të ekonomisë. 
në këtë këndvështrim, treguesit e besimit të konsumatorit plotësojnë 
grupin e variablave të zakonshëm të ekonomisë, si për shembull 
të ardhurat reale, normat e interesit, normën e papunësisë, në 
ekuacionet që shpjegojnë shpenzimet konsumatore (coté dhe 
johnson, �998). 

në praktikë, treguesit e besimit ndërtohen duke u bazuar në 
vrojtime mbi zhvillimet ekonomike në të kaluarën, në të tashmen 
dhe në të ardhmen dhe mbulojnë një periudhë të shkurtër kohore. 
Vrojtimet zakonisht përmbajnë një numër të caktuar pyetjesh të 
natyrës cilësore, duke i mundësuar konsumatorët që të shprehen 
mbi ndryshimet e kaluara dhe të pritshme si dhe, duke iu kërkuar 
atyre një gjykim mbi nivelin e disa variablave. si të tilla, përgjigjet 
janë subjektive, dhe e bëjnë të vështirë vendosjen e një lidhjeje 
të pastër midis treguesve ekonomikë të vrojtimit dhe statistikave 
reale të ekonomisë. megjithatë, ato mund të japin një panoramë 
të përgjithshme të situatës. kur shpreh opinionin e tij, konsumatori 
bën një përshkrim të gjykimit të tij mbi tendencën e përgjithshme të 
situatës ekonomike dhe financiare. kështu, dobishmëria e treguesve 
të besimit rrjedh nga fakti që ecuria e tyre mund të shikohet dhe të 
krahasohet në kohë, për të parë ndryshimet në prirjen e opinionit të 
konsumatorit. fuqia shpjeguese vjen nga fakti që vrojtimi mundëson 
vëzhgimin e ndryshimeve në perceptimin e konsumatorit mbi nivelin 
e të ardhurave dhe të kursimeve, duke ofruar një mundësi për të 
përkufizuar nivelin “normal” të të ardhurave të disponueshme të 
tij. disa nga pyetjet lidhen me vlerësimin e rreziqeve ekzistuese 
në ekonomi. siguria ekonomike personale e konsumatorit dhe 
ajo e përgjithshme e vendit, reflektohen më pas në planifikimin 
e shpenzimeve. e tillë është pyetja nëse “tani është një kohë e 
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përshtatshme apo e papërshtatshme për të blerë?” apo pyetjet mbi 
të ardhmen.

 
një nga përparësitë kryesore të indekseve të besimit është 

shpejtësia me të cilën të dhënat bëhen të disponueshme (santero 
and Westland)). konsumatorët kanë njohuri të menjëhershme për 
ndryshime të mëdha, të cilat do të ndikojnë jetën e tyre, kohë më 
parë se këto ndryshime të shfaqen në statistikat zyrtare. po kështu, 
duke qenë se janë vrojtime cilësore, ato mund të tregojnë një histori 
të drejtpërdrejtë, të pandikuar nga problemet që sjell sezonaliteti 
apo shtrembërime të tjera nga të cilat vuajnë statistikat reale. 

në këtë këndvështrim, rëndësia e të dhënave të besimit 
konsumator vjen prej faktit se ato mbushin zbrazëtinë e informacionit, 
si në përmbajtje ashtu edhe në kohë. për këtë arsye, në vitin �00�, 
Banka e shqipërisë vendosi që të kryejë vrojtime tremujore të 
besimit të konsumatorëve dhe të ndërtojë treguesin e besimit të 
konsumatorëve. së pari, ky tregues do të ofrojë informacion shtesë 
mbi shpenzimet e konsumatorëve, mbi pasurinë dhe kursimet, kur 
dihet se edhe statistikat zyrtare për këta tregues janë të mbështetura 
në vlerësime. së dyti, një tregues për zhvillime të tilla merret shumë 
më shpejt në kohë sesa tregues të tillë të statistikave zyrtare, si 
indeksi i shitjeve, i prodhimit apo papunësia, të cilët publikohen në 
një kohëvonesë mesatare prej tre muajsh�. 

megjithatë, duhet theksuar se rezultatet e vrojtimit reflektojnë 
vetëm prirjen e treguesve të perceptuar nga konsumatorët dhe jo 
gjykimet e Bankës së shqipërisë. Banka e shqipërisë i konsideron 
këto rezultate si tregues paraprakë fillestarë për zhvillimet në sektorë 
të ndryshëm të ekonomisë dhe jo si një parashikim të saktë dhe as 
si zëvendësuese të statistikave sasiore zyrtare. 

materiali në vazhdim është i organizuar në tre kapituj. kapitulli i 
parë është i ndarë në tre seksione. dy seksionet e para paraqesin 
një përshkrim të karakteristikave të pyetësorit të besimit të 
konsumatorëve, qëllimin si dhe zgjedhjen e popullatës që merr 
pjesë në vrojtim. seksioni i tretë shpjegon metodologjinë për të 
llogaritur rezultatet e besimit të konsumatorëve si dhe krijimin e 
treguesit të agreguar – treguesit të Besimit të konsumatorëve 
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(tBk). kapitulli i dytë është i ndarë në tre seksione. seksioni i parë, 
prezanton disa rezultate statistikore që bazohen në një analizë 
mikro të të dhënave të marra nga vrojtimi. seksioni i dytë, diskuton 
mbi përputhshmërinë e rezultateve të vrojtimit të konsumatorëve 
me statistikat zyrtare korresponduese. seksioni i tretë, analizon 
performancën e përgjigjeve të konsumatorëve në perceptimin e 
inflacionit dhe pritjet për të. kapitulli i fundit përmbledh konkluzionet 
kryesore të këtij materiali. 

�. Vrojtimi i Besimit të konsumatorit në 
shqipëri

në vitin �00�, Banka e shqipërisë filloi zbatimin e Vrojtimit të 
Besimit të konsumatorit me qëllim ndërtimin e treguesit të Besimit 
të konsumatorit (tBk). me nismën e Bankës së shqipërisë, vrojtimi 
kryhet në bashkëpunim me instat, i cili është i kontraktuar për 
të kryer punën në terren (shpërndarjen e pyetësorëve, kryerjen 
e intervistave, mbledhjen e pyetësorëve). rezultatet e vrojtimit 
regjistrohen dhe përpunohen në tregues të agreguar nga Banka e 
shqipërisë. 

Vrojtimi i parë u krye në qershor të vitit �00�, pasi ishte testuar 
më parë në lidhje me formatin e pyetësorit dhe metodologjinë e 
intervistimit. ai ka periodicitet tremujor dhe mbulon prirjet aktuale 
dhe të pritshme të opinionit të konsumatorit, për një periudhë 
tremujore (për disa pyetje kjo periudhë është e shtrirë në gjashtë 
ose dymbëdhjetë muaj – shiko aneksin �). në vrojtim marrin pjesë 
��00 individë të shpërndarë në zonat urbane të vendit, në përputhje 
me shpërndarjen e popullsisë në vend. 

�.� pyetësori i Besimit të konsumatorit 

pyetësori i Besimit të konsumatorit (aneksi �) është hartuar 
sipas shembullit të pyetësorit të përdorur nga komisioni evropian 
(ke), për zbatimin e programit të përbashkët të harmonizuar të 
Be për Vrojtimin e konsumatorit (Joint	Harmonized	EU	Programme	
of	 Consumer	 Survey). pyetësori synon të sigurojë informacion 
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nga konsumatori mbi këto katër aspekte: gjendjen personale 
financiare; gjendjen e përgjithshme ekonomike; shpenzimet dhe 
kursimet; dhe pritjet mbi ecurinë e çmimeve. pyetësori i Bankës së 
shqipërisë dhe ai i komisionit evropian ndryshojnë përsa i përket 
frekuencës së hedhjes në terren të tij dhe periudhës kohore që 
mbulojnë pyetjet. tabela e mëposhtme përmbledh karakteristikat 
e të dy pyetësorëve. 

 

Tabelë	 1.	 Krahasimi	 i	 karakteristikave	 të	 pyetësorit	 të	 BK	 në	
Shqipëri	dhe	në	BE.	
Be shqipëri pyetjet e pyetësorit të besimit të konsumatorit

nr përshkrimi

frekuencë 
mujore

frekuencë 
tremujore 

� Gjendja financiare në ��/� muajt e kaluar
� (*) Gjendja financiare në ��/� muajt e ardhshëm

� Gjendja e përgjithshme ekonomike 
në ��/� muajt e kaluar

� (*) Gjendja e përgjithshme ekonomike 
në �� /� muajt e ardhshëm

� prirja e ndryshimit të çmimeve në �� muajt e kaluar
� prirja e ndryshimit të çmimeve në �� muajt e ardhshëm
7 (*) ndryshimi i papunësisë në �� / � muajt e ardhshëm

8 Blerjet në shuma të konsiderueshme 
në periudhën aktuale

9 Blerjet në shuma të konsiderueshme 
në �� /� muajt e ardhshëm

�0 kursimet në periudhën aktuale
�� (*) kursimet në �� / � muajt e ardhshëm
�� Bilanci i gjendjes financiare të konsumatorit

frekuencë 
tremujore

frekuencë 
vjetore

�� mundësitë për blerjen e një makine 
në �� muajt e ardhshëm

�� mundësitë për blerjen e një shtëpie 
në �� muajt e ardhshëm

�� mundësitë për riparime në shtëpi 
në �� muajt e ardhshëm

(*) përbërës në ndërtimin e treguesit të Besimit konsumator
Burimi:	Banka	e	Shqipërisë,	Udhëzues	i	KE	për	përdoruesin	(EC	User	Guide).	

Vrojtimi i konsumatorit në vendet e Bashkimit evropian kryhet 
çdo muaj dhe mbulon një periudhë kohore prej �� muajsh, ndërsa 
ai i administruar nga Banka e shqipërisë kryhet çdo tre muaj dhe 
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mbulon një periudhë kohore prej tre muajsh. pyetjet që lidhen 
me daljen e një shume të konsiderueshme fondesh nga buxheti i 
konsumatorit, si në rastin e blerjes së një makine, riparimit të një 
shtëpie, përfshihen në pyetësor një herë në tre muaj në rastin e Be-
së dhe një herë në vit, në rastin e shqipërisë. 

arsyeja e këtyre ndryshimeve lidhet me kushtet ekonomike të 
vendit. në kushtet e një ekonomie në tranzicion, struktura e të 
cilës ndryshon me ritme të shpejta, u gjykua e përshtatshme që të 
kërkohej opinion për një periudhë më të shkurtër kohore. Gjithashtu, 
përcaktimi i periudhës tre muaj që mbulon pyetësori, lidhet dhe me 
shkallën e ulët të edukimit të konsumatorit, përsa i përket vlerësimit 
të aspekteve ekonomike dhe financiare. për rrjedhojë, aftësia e 
tyre për të vlerësuar periudha të gjata kohore është e kufizuar�. 
megjithatë, Banka e shqipërisë synon që të kalojë gradualisht nga 
përdorimi i pyetjeve që kërkojnë opinion për � muaj, në pyetje që 
kërkojnë opinion për �� muaj. 

kështu, në vitin �00�, pyetjet që lidhen me pritshmërinë e 
ecurisë së çmimeve u ndryshuan, me qëllim sigurimin e opinionit 
për një periudhë kohore ��-mujore (më parë kjo periudhë zgjatej 
në � muaj). Gjithashtu, në këtë kohë në pyetësor u shtua një pyetje 
sasiore mbi ecurinë e çmimeve për �� muajt e ardhshëm. kjo, për 
faktin se Banka e shqipërisë synon të rrisë gamën e informacionit 
mbi pritshmëritë e çmimeve, duke qenë se objektivi kryesor i saj 
është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. ky objektiv është 
përkthyer si angazhim publik i Bankës së shqipërisë, në ruajtjen e 
inflacionit vjetor rreth nivelit � për qind�. Vrojtimi i konsumatorit 
është i vetmi në këto përmasa, që përdoret për të monitoruar pritjet 
e konsumatorit mbi ecurinë e çmimeve. 

metoda më e përhapur e intervistimit në vendet e Be-së dhe në 
vende të tjera ku kryhet vrojtimi i konsumatorit është nëpërmjet 
telefonit. në rastin e shqipërisë, intervistimi kryhet ballë për ballë. 
në fazën e testimit të vrojtimit, rezultoi se konsumatorët preferonin 
të intervistoheshin në mënyrë të drejtpërdrejtë. në fakt, numri i 
konsumatorëve që dhanë një numër telefoni për t’u kontaktuar, 
ishte i pakonsiderueshëm. 
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�.� mBuLimi i Vrojtimit dhe karakteristika të zGjedhjes 

pjesëmarrja në vrojtimin e konsumatorit bëhet në baza vullnetare. 
popullsia e synuar përfshin individë me banim të përhershëm në vend. 
zgjedhja e popullatës është bërë duke u mbështetur në të dhënat 
mbi shpërndarjen e popullsisë, sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 
�00� nga instat. për zgjedhjen është përdorur metoda e zgjedhjes 
rastësore, e filtruar sipas shpërndarjes së popullsisë urbane. kjo e 
fundit përbën ��.� për qind të popullsisë në total�. Çdo tre muaj, 
intervistohen ��00 individë, me banim të përhershëm në vend dhe 
me moshë mbi �� vjeç�. këta janë të shpërndarë në �7 qytete 
kryesore, të cilat korrespondojnë me qytetet ku mblidhen të dhënat 
për llogaritjen e indeksit të Çmimeve të konsumit. popullsia në këto 
qytete përbën 8�.� për qind të popullsisë urbane në vend. 

tabela e mëposhtme ofron disa të dhëna mbi shpërndarjen e 
zgjedhjes sipas gjinisë, moshës dhe nivelit të arsimimit krahasuar me 
shpërndarjen e popullsisë në zonat urbane (regjistrimi i popullsisë 
�00�). në të vërehen mospërputhje përsa i përket kritereve të 
moshës dhe të edukimit, gjë që lidhet me faktin se konsumatorët 
pyeten mbi gjendjen aktuale dhe të pritshme të familjes se tyre. në 
këtë rast, idealisht i intervistuari është familjari që siguron burimin 
kryesor të të ardhurave. 

Tabelë	2.	Krahasim	 i	karakteristikave	demografike	 të	zgjedhjes	
së	Vrojtimit	të	Konsumatorit	(në	përqindje).	
Gjinia Vrojtimi i konsumatorit popullsia popullsia urbane
meshkuj �7 �9 �9 
femra �� �� �� 

mosha Vrojtimi i konsumatorit popullsia popullsia urbane
��-�9 vjeç �.� �� �0 
�0-�9 vjeç �� �8 �0 
�0-�� vjeç �0 �7 �8 
��+ vjeç �� �� �� 

arsimimi Vrojtimi i konsumatorit popullsia popullsia urbane
tetëvjeçar �8 �� �� 
i mesëm �� �� �7 
i lartë �� � �� 

Burimi:	INSTAT.



-��-

Gjatë periudhës së vrojtuar (katërvjeçare), zgjedhja e vrojtimit 
ka mbetur gjithmonë e njëjtë dhe shkalla e përgjigjes ka rezultuar 
relativisht e lartë – mesatarisht 98 për qind. në llogaritjen e 
rezultateve të vrojtimit, karakteristikat e zgjedhjes kanë të njëjtën 
peshë dhe nuk bëhen diferencime. 

�.� metodoLoGjia për LLoGaritjen e tBk

procesi i llogaritjes së rezultateve të vrojtimit të konsumatorit 
ndjek të njëjtën metodologji me atë që përdoret në Be (udhëzues 
i ke për përdoruesin, �00�). pjesa më e madhe e pyetjeve ofrojnë 
� alternativa për përgjigje, në mënyrë që të perceptohet intensiteti 
i ndryshimit (aktual ose i parashikuar). për shembull: 

P1.	Si	ka	ndryshuar	gjendja	financiare	e	familjes	tuaj	krahasuar	
me	tre	muaj	më	parë?	

�. është përmirësuar shumë  (pp)
�. është përmirësuar   (p) 
�. nuk ka ndryshuar   (n)
�. është keqësuar   (m)
�. është keqësuar shumë  (mm)

mënyra më e përdorur për paraqitjen e rezultateve është 
nëpërmjet statistikës së balancës. përdorimi i balancës është 
mbështetur në gjetjen se ndryshimet aktuale ose të parashikuara 
për një variabël të caktuar, janë të lidhura pozitivisht me p-të dhe 
në mënyrë negative me m-të (mundësitë e përgjigjeve në pyetjen 
p�). Leximi dhe interpretimi i balancave duhet bërë duke mbajtur 
parasysh pyetjen përkatëse në pyetësor. 

 
Balanca e çdo pyetjeje është llogaritur si diferencë e thjeshtë midis 

përqindjes së përgjigjeve pozitive (shumë më mirë, disi më mirë, 
është rritur ndjeshëm, është rritur lehtësisht, është shumë e mundur, 
disi e mundur, tani është koha e duhur, kursej shumë, kursej pak) 
me atë të përgjigjeve negative (shumë më keq, disi më keq, ka 
rënë ndjeshëm, kanë rënë lehtësisht, shumë e pamundur, disi e 
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pamundur, nuk është kohë e përshtatshme, marr borxh, shpenzoj 
nga kursimet). këto mundësi paraqesin ndryshime në ndjesinë e 
konsumatorëve. përgjigjet të cilat nuk shprehin ndryshime, por i 
referohen një gjendjeje të pandryshuar (nuk ka ndryshuar, nuk është 
as koha e duhur e as e gabuar etj.) nuk përfshihen në llogaritje. 

duke u bazuar në metodologjinë e Be-së, në rastet e përgjigjeve 
me � alternativa, balanca llogaritet duke iu dhënë peshë të 
ndryshme secilës prej përgjigjeve. kështu përgjigjeve ekstreme 
(pozitive dhe negative) iu jepet një peshë prej �.0 dhe përgjigjeve 
më pak ekstreme, iu jepet një peshë prej 0.�. Balanca për secilën 
pyetje mblidhet si më poshtë: 

B = (pp + 0.�p) – (0.�m + mm)

rezultatet e konsumatorëve për një vrojtim janë thjesht rezultatet 
e një vrojtimi, të cilat ofrojnë një tablo statike në një moment në 
kohë. një seri e balancave ofron një mundësi për të sinjalizuar 
ndryshimin e sjelljes së konsumatorit, sikurse edhe një ndryshim në 
variablin përkatës aktual. për këtë arsye, një balancë në rritje tregon 
optimizëm në rritje rreth variablit të marrë në shqyrtim dhe një klimë 
pozitive të konsumatorit. në teori balancat përdoren në kombinim 
me njëra-tjetrën, duke krijuar kështu një tregues të përbërë. për 
të përmbledhur rezultatet e vrojtimit të konsumatorëve, llogaritet 
treguesi i besimit konsumator. 

treguesi i besimit të konsumatorëve (tBk) është llogaritur si një 
mesatare e thjeshtë aritmetike e katër pyetjeve, më konkretisht të: 
�) pritshmërisë për gjendjen financiare të konsumatorit (p�); �) 
pritshmërisë për situatën ekonomike në vend (p�); �) pritshmërisë 
për nivelin e punësimit (me shenjë negative) (p8); �) dhe pritshmërisë 
për mundësinë e kursimit (p��). 

tBk-ja tregon ritmin me të cilin konsumatori mendon se ekonomia 
po shkon mirë ose keq. në këtë këndvështrim është e rëndësishme 
të përcaktohet tendenca e këtij treguesi, e shtrirë në disa muaj. 
prezantimi grafik i tBk-së në shqipëri gjatë periudhës �00�-�00�, 
paraqet një tregues negativ dhe të luhatshëm. megjithatë, përgjatë 
dy viteve të fundit është vërejtur një tendencë rritëse e tBk-së dhe 
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një zbutje e luhatshmërisë së tij7. sjellja e tBk-së në shqipëri është 
e krahasueshme me atë të llogaritur në Be. shenjat e përmirësimit 
të besimit të konsumatorëve tregojnë se konsumatorët në të gjithë 
evropën janë bërë më pak pesimistë për të ardhmen. 

�. performanca e tBk dhe rezuLtate të 
tjera statistikore

përpara se të fillojmë me analizën e treguesit të besimit 
konsumator (tBk), fillimisht do të shohim se çfarë informacioni 
ka përtej këtij treguesi të agreguar, nisur nga të dhënat mikro të 
marra nga vrojtimi. më pas, fokusi do të zgjerohet, duke prezantuar 
ecurinë e treguesit tBk dhe të treguesve të tjerë të rëndësishëm, në 
lidhje me statistikat sasiore në shqipëri. një vëmendje e veçantë do 
t’i kushtohet treguesit të balancës së inflacionit të perceptuar dhe 
të inflacionit të pritur. 

�.� Çështje statistikore

në këtë seksion do të paraqiten disa teste, bazuar në të dhënat 
mikro të vrojtimit të konsumatorëve. sipas Bovi8, ndërsa konsumatorët 
mund të veprojnë ndryshe nga ajo që shprehin, mesazhi që mbartet 
në vrojtimin e konsumatorëve mund të çkodohet në mënyrë të 
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Grafik 1. Treguesi i Besimit të Konsumatorit në Shqipëri
(CCI_Al) dhe ai në BE (CCI_EU). 
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vlefshme dhe të përdorshme. kjo ndihmon për të kuptuar aspekte 
interesante mbi mënyrën e të menduarit të konsumatorëve. duke 
bërë disa eksperimente të thjeshta, të bazuara në përgjigjet mbi 
alternativat e dhëna, ne mund të verifikojmë nëse ato i përshtaten 
logjikës së arsyeshme, të pritshme. këto eksperimente bëhen për 
katër pyetjet e para të vrojtimit të konsumatorit. 

pyetjet ex-post:

P	 1:	 Si	 ka	 ndryshuar	 situata	 financiare	 e	 familjes	 tuaj	 në	 këtë	
tremujor,	krahasuar	me	një	tremujor	më	parë?

P	3:	Si	ka	ndryshuar	situata	e	përgjithshme	ekonomike	në	vend	
në	këtë	tremujor,	krahasuar	me	një	tremujor	më	parë?

pp) është përmirësuar shumë
p) është përmirësuar
n) nuk ka ndryshuar
m) është keqësuar
mm) është keqësuar shumë

pyetjet ex-ante:

P	2:	Si	prisni	të	ndryshojë	situata	financiare	e	familjes	tuaj	gjatë	
tre	muajve	të	ardhshëm?

P	4:	Si	prisni	të	ndryshojë	situata	e	përgjithshme	ekonomike	në	
vend	gjatë	tre	muajve	të	ardhshëm?

pp) do të përmirësohet shumë
p)  do të përmirësohet
n)  nuk do të ndryshojë
m)  do të keqësohet
mm) do të keqësohet shumë

ashtu siç është thënë më parë, të dhënat e marra nga vrojtimi i 
konsumatorit janë me frekuencë tremujore, për periudhën �00�:0� 
- �00�:0�. me anë të shpërndarjes grafike të këtyre të dhënave, 
vëmë re se përqindja e konsumatorëve që përgjigjen se situata 
“nuk ka ndryshuar” është më e lartë për situatën personale (p�, 
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p�), krahasuar me situatën e përgjithshme ekonomike (p�, p�). në 
të kundërt, situata e përgjithshme ekonomike paraqet përqindje 
relativisht më të larta të alternativës m dhe përqindje relativisht më 
të ulëta të alternativës n.

 
tani kalojmë më në detaje, me qëllim krahasimin e situatës 

personale kundrejt asaj të përgjithshme, dhe situatës së perceptuar 
kundrejt asaj të pritshme. një mënyrë e thjeshtë për të realizuar 
krahasimet e mësipërme është duke llogaritur vlerat e (p�+p�)-
(p�+p�) për çdo alternativë (duke mos marrë parasysh n). termi 
(p�+p�), i referohet dy pyetjeve personale, perceptimeve dhe 
pritjeve dhe termi i dytë (p�+p�), i referohet dy pyetjeve përkatëse 
të situatës së përgjithshme ekonomike.

Tabelë	3.	Krahasimi	 i	sentimentit	 të	situatës	personale	kundrejt	
atij	të	situatës	së	përgjithshme	të	konsumatorit	shqiptar.	

sentimenti personal kundrejt atij të përgjithshëm
pp 0.7�
p �.��

m -��.7�
mm -0.��

Rreshtat	raportojnë	vlera	të	(iP1+iP2)-(iP3+iP4)	ku	i=PP,	P,	M,	MM	dhe	P1-P4.	Psh,	ku	i=MM,	
iP1=	për	qind	e	agjentëve	që	përgjigjen,	“situata	financiare	është	keqësuar	shumë	gjatë	3	
muajve”.
Burimi:	Llogaritjet	e	autorëve.
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Grafik 2. Shpërndarjet e përgjigjeve të konsumatorëve
mbi P1, P2, P3 dhe P4 (2003:03 -2006:03).
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sikurse shihet në tabelë, vlerat pozitive (negative) në “pp” dhe 
“p” (“mm” dhe “m”) nënkuptojnë se gjendja personale perceptohet 
sistematikisht si më e mirë se gjendja e përgjithshme. ashtu siç 
përmendëm më lart, alternativa “nuk ka ndryshuar” tregon përqindje 
më të ulëta në pyetjet për gjendjen e përgjithshme. për rrjedhojë, 
duke kaluar nga pyetjet p�, p� në p�, p� disa konsumatorë “n” 
përgjigjen ndryshe. rezultatet në tabelën e mësipërme të çojnë drejt 
përfundimit se, kur konsumatorët pyeten për situatën e përgjithshme 
ekonomike, shumë prej tyre bëhen pesimistë. 

Tabelë	4.	Krahasimi	i	perceptimeve	dhe	i	pritjeve	të	konsumatorëve	
shqiptarë.	

perceptimet kundrejt pritjeve
pp -0.08
p -�7.8�

m ��.�9
mm 0.��

Rreshtat	raportojnë	vlera	të	(iP1+iP3)-(iP2+iP4).	PP,	P,	M,	MM	dhe	P1-P4.	ku	i=MM,	iP1=	
për	qind	e	konsumatorëve	që	përgjigjen	“situata	 financiare	është	keqësuar	shumë	gjatë	3	
muajve”.
Burimi:	Llogaritjet	e	autorëve.

në mënyrë të njëjtë, tabela � paraqet vlerat e (p�+p�)-(p�+p�) 
për çdo alternativë të veçantë (duke mos marrë parasysh n). 
termi i parë (p�+p�), i referohet pyetjeve mbi perceptimin ndërsa 
termi i dytë, i referohet pyetjes mbi pritjet. në këtë rast, vlerat 
pozitive (negative) të “mm” dhe “m” (“pp” dhe “p”) do të thonë 
se perceptimet (p�,p�) janë sistematikisht më të këqija se pritjet 
(p�,p�). 

përsëri, vazhdojmë me testet duke parë diferencën midis 
përgjigjeve ex	 ante dhe ex	 post të së njëjtës periudhë. kësaj 
diference i referohemi si “gabimi i parashikimit”. e thënë ndryshe, 
do të krahasojmë pritjet dhe perceptimet e konsumatorëve për të 
njëjtën periudhë, për shembull, le të themi pritjet (secila alternativë) 
për tremujorin e tretë të vitit �00� me perceptimet (secila alternativë) 
pas tre muajve për këtë tremujor (t�’�00�). Gabimet e parashikimit 
paraqiten grafikisht në aneksin �. këta grafikë tregojnë që gabimet 
e parashikimit për alternativat m dhe mm, janë përgjithësisht 
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negative. në këtë rast, konsumatorët shfaqin një asimetri në 
lidhje me të ardhmen, duke menduar se gjërat, krahasuar me atë 
që mendojnë se ka ndodhur, do të përmirësohen. nga sjellja e 
gabimeve të parashikimit vëmë re se amplituda dhe luhatshmëria e 
tyre nuk ndryshojnë shumë përgjatë periudhës së vrojtuar. kështu, 
mund të themi se, deri tani, te konsumatorët nuk vërehet një proces 
mësimi nga eksperienca. 

tani paraqesim gabimet standarde të gabimeve të parashikimit 
dhe i krahasojmë ato si gabime standarde të situatës së përgjithshme, 
kundrejt situatës personale. në përgjithësi, opinionet mbi situatën 
e përgjithshme të ekonomisë shfaqin luhatshmëri më të madhe, 
krahasuar me situatën personale. ky është një rezultat i pritshëm, 
pasi konsumatorët duhet të parashikojnë më mirë situatën personale 
sesa atë të përgjithshme ekonomike. në të dyja rastet, opinionet 
ekstreme si “është përmirësuar shumë” ose “është përkeqësuar 
shumë” shfaqin luhatshmërinë më të lartë. 

këto eksperimente konfirmojnë për konsumatorin shqiptar 
rezultate të njëjta me gjetjet për konsumatorët nëpër evropë9. duke 
i përmbledhur këto gjetje, mund të themi se: 

• sentimenti mbi situatën ekonomike personale është më i mirë 
se sa sentimenti për gjendjen e përgjithshme ekonomike. 

• opinionet për gjendjen e përgjithshme ekonomike shfaqin 
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Burimi: Llogaritjet e autorëve.

Grafik 3. Gabimet standarde të përgjigjeve ex ante
(P1, P3) dhe ex post (P2,P4).
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një luhatshmëri më të lartë, krahasuar me përgjigjet mbi 
situatën personale. 

• perceptimet janë më të këqija se pritjet, duke nënkuptuar që 
konsumatorët kanë prirje për të gjykuar në mënyrë pesimiste 
dhe për të parashikuar në mënyrë optimiste. 

dy pikat e para konsiderohen si sjellje e pritshme e konsumatorëve 
por ajo e fundit, disi paradoksale. në përgjithësi, përfundimet e 
eksperimenteve të mësipërme rezultuan të arsyeshme. si të tilla, 
mund të themi se ato shërbejnë si mbështetje për hipotezën që 
të dhënat e marra nga vrojtimi i konsumatorit shqiptar, janë një 
përfaqësim i besueshëm i opinionit të popullsisë. edhe rezultati 
paradoksal�0 nuk e ul vërtetësinë e të dhënave të vrojtimit. ky 
rezultat është i justifikueshëm nga psikologjia konjitive��. 

�.� përdorimi i rezuLtateVe të Vrojtimit të konsumatorit 

në këtë seksion do të diskutohet lidhja midis rezultateve të 
agreguara të vrojtimit të konsumatorit dhe statistikave sasiore 
kombëtare. supozimi është se, nëse rezultatet paraprake cilësore 
ngjasojnë me të dhënat e mëvonshme statistikore, atëherë të 
dhënat e marra nga vrojtimi janë të vlefshme. sidoqoftë, duhet 
patur parasysh se rezultatet e marra nga vrojtimi janë thjesht 
reflektim i tendencave të perceptuara nga konsumatorët. si të tilla, 
ato duhet të konsiderohen si sinjale fillestare paraprake dhe jo si 
parashikime të sakta apo dhe si zëvendësuese të statistikave sasiore 
kombëtare.

në përgjithësi, fushat specifike të të dhënave sasiore që mund 
të krahasohen me të dhënat e vrojtimit të konsumatorit janë si më 
poshtë: 

Vrojtimi i konsumatorit statistikat sasiore
fusha e subjektit    pyetjet seritë e lidhura me fushën e subjektit
situata financiare e konsumatorëve �,� të ardhurat (të ardhurat e disponueshme)
situata e përgjithshme ekonomike �,� pBB (rritja)
zhvillimet në çmime �,�,7 indeksi i çmimeve të konsumatorit
papunësia 8 papunësia
Blerjet 9,�0 konsumi privat (pajisje,mobilje etj.)
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kursimet ��,��,�� kursimet private
Blerjet e makinave �� Blerjet e makinave nga individët
Blerje/ndërtim shtëpish �� investime banimi të individëve
riparim banese �� konsumi privat (ngrohje qendrore, etj)
Besimi konsumator �,�,8,�� konsumi privat (totali)

megjithatë, në rastin tonë krahasimi i mësipërm është i kufizuar. 
kufizimi vjen nga disponibiliteti i të dhënave sasiore zyrtare. shumë 
nga këto statistika publikohen një herë në vit, me frekuencë 
vjetore ose nuk janë fare të disponueshme. tabela më poshtë jep 
informacion për këtë çështje. 

Tabelë	5.	Informacion	mbi	statistikat	sasiore	në	Shqipëri.	
statistikat sasiore disponibiliteti frekuenca Burimi proxy 
pBB po Vjetore instat
të ardhurat (të ardhurat e disponueshme) jo tremujore Bsh po 
konsumi privat po Vjetore instat
papunësia po Vjetore instat
indeksi i Çmimeve të konsumit po mujore instat
kursimet private jo 
Blerjet e makinave nga individët jo 

në këtë fazë, krahasimi midis serive për të cilat interesohemi 
do të bëhet vetëm në mënyrë grafike. analiza e korrelacionit midis 
serive nuk është e realizueshme, pasi të dhënat e marra nga vrojtimi 
nuk janë të mjaftueshme për të mbështetur këtë analizë. Grafikët 
gjenden në aneksin �. duhet patur parasysh se rezultatet e vrojtimit 
kanë frekuencë tremujore dhe si të tilla ato shfaqin luhatshmëri të 
lartë. për më tepër, statistikat sasiore (përveç asaj të iÇk-së dhe 
të papunësisë) janë subjekt i teknikave interpoluese (për t’i kthyer 
në të dhëna tremujore) ose janë të dhëna të përafërta (proxy). për 
rrjedhojë, rezultatet nga ky krahasim duhet të interpretohen me 
kujdes. 

pavarësisht kufizimeve në të dhënat e disponueshme, konkluzioni 
i përgjithshëm që merret nga analiza grafike është se, në të 
shumtën e rasteve, treguesit e vrojtimit të konsumatorit dhe seritë 
e të dhënave statistikore kombëtare shfaqin të njëjtat tendenca në 
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kohë. e rëndësishme është që treguesi tBk dhe tregues të tjerë 
të vrojtimit të konsumatorit kanë arritur të kapin pikat e kthesës 
në rritjen e pBB-së nominale, në të ardhurat e disponueshme dhe 
në konsum. për rrjedhojë, mund të themi se rezultatet e derivuara 
nga vrojtimi i konsumatorit shqiptar janë, përgjithësisht, në linjë me 
zhvillimet në disa fusha të caktuara të ekonomisë shqiptare. 

�.� performanca e përGjiGjeVe të konsumatorëVe mBi 
perceptimin dhe pritjet për infLacionin. 

ecuria e çmimeve është një fushë tjetër interesi në vrojtimin e 
konsumatorit, e cila konsiderohet me një rëndësi të veçantë për 
bankat qendrore. Bankat qendrore janë të interesuara të dinë se 
si e percepton publiku nivelin e çmimeve dhe për më tepër, si janë 
pritjet e tyre inflacioniste. një mënyrë e drejtpërdrejtë për të matur 
perceptimet dhe pritjet për inflacionin është që konsumatorët të 
pyeten mbi vlerësimin e tyre numerik. raportimet mbi këtë mënyrë 
të pyeturi, tregojnë se vlerësimet numerike që japin konsumatorët 
janë shumë të ndryshme nga të dhënat zyrtare mbi inflacionin. për 
rrjedhojë, pasiguria për këtë lloj vlerësimi është shumë më e lartë 
se sa në rastin kur konsumatorët pyeten mbi drejtimin e ndryshimit 
të çmimeve. 

pyetjet sasiore mbi perceptimin dhe pritjet mbi çmimet janë bërë 
pjesë e vrojtimit të konsumatorëve të komisionit evropian, që nga 
nëntori i vitit �00�. edhe në vrojtimin tonë të konsumatorit, kemi 
të përfshira si pyetjet cilësore ashtu dhe ato sasiore mbi pritjet për 
çmimet. ndryshe nga vrojtimi i konsumatorit në Be, ne nuk i pyesim 
konsumatorët për të dhënë një vlerë mbi inflacionin e pritur por, 
ne u parashtrojmë atyre tre alternativa të ndryshimit të çmimeve 
në të ardhmen (për një periudhë ��-mujore), në formë bande (për 
shembull, çmimet do të rriten me 0-� për qind, �-� për qind, mbi 
� për qind). në qoftë se konsumatorët presin ulje të çmimeve, ata 
kanë dhe një alternativë të katërt ku mund të vendosin vlerësimin 
e tyre. 

në këtë seksion do të analizojmë performancën e përgjigjeve 
të konsumatorit mbi perceptimet dhe pritjet për inflacionin. do 
të fillojmë me kthimin e përgjigjeve cilësore në sasiore. disa nga 
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metodat e përdorura për të bërë këtë kthim janë “statistika e 
balancës”, “metoda e regresionit” dhe “metoda e probabilitetit”. 
ashtu siç është thënë më sipër, “statistika e balancës” është mënyra 
më e zakonshme e përdorur për të kthyer në sasiore të dhënat e 
vrojtimit të konsumatorit. në krahasim me metodat e tjera, statistika 
e balancës konsiderohet si kufizuese. megjithatë, Lankes dhe 
Wolters (�988) kanë treguar që statistika e balancës së ponderuar 
mund të përafrojë rezultatet e metodës së probabilitetit. 

në Bankën e shqipërisë ka patur edhe përpjekje�� të tjera për 
kthimin e pritjeve të konsumatorit për inflacionin në të dhëna 
sasiore, me anën e metodës së probabilitetit. sipas kësaj metode, 
çdo konsumator supozohet të ketë një funksion probabiliteti për 
ndryshimin e pritur në çmime, i cili mund të variojë ndërmjet 
individëve dhe në kohë. duke supozuar një formë specifike të 
shpërndarjes së pritjeve për inflacionin, parametrat e saj mund 
të vlerësohen, duke u bazuar në shpërndarjen e përgjigjeve të 
pyetësorit. metoda e probabilitetit i referohet asaj të carlson dhe 
parkin (�977). megjithatë, nasto (�00�) tregon se inflacioni i 
pritur, i vlerësuar me këtë metodë, shfaq devijime të mëdha nga të 
dhënat zyrtare të inflacionit. rezultatet mbi inflacionin e pritur janë 
të ndjeshme nga forma e zgjedhur e shpërndarjes së pritjeve të 
inflacionit dhe nga norma e perceptuar e inflacionit në momentin 
e vrojtimit. 

në këtë seksion do të paraqesim rezultatet e perceptimit dhe 
të pritjeve të konsumatorëve për inflacionin, sipas metodës së 
statistikës së balancës. ashtu siç është përmendur më parë, pyetjet 
mbi pritjet për inflacionin janë të përsëritura dy herë, me ndryshim 
tek periudha e referimit. që nga tremujori i parë i vitit �00�, 
konsumatorët pyeten mbi perceptimin dhe pritjet e tyre për çmimet, 
si në terma tremujorë ashtu dhe në terma vjetorë. pyetjet e vrojtimit 
janë si më poshtë: 

pyetje ex-post:

P	5.1:	Si	ka	ndryshuar	kostoja	mesatare	e	jetesës	në	këtë	tremujor	
krahasuar	me	3	muaj	më	parë?:
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pp) është rritur jashtëzakonisht shumë
p) është rritur ndjeshëm
 është rritur pak
m) është e njëjtë
mm) është ulur

treguesi i balancës për këtë pyetje është llogaritur si: 

treguesi p �.� = (pp + ½p ) – (½m + mm)

P	5.2:	Si	ka	ndryshuar	kostoja	mesatare	e	jetesës	në	këtë	tremujor,	
krahasuar	me	12	muaj	më	parë?

pp) është rritur jashtëzakonisht shumë
p) është rritur ndjeshëm
 është rritur pak
m) është e njëjtë
mm) është ulur

treguesi i balancës për këtë pyetje është llogaritur njësoj si për 
p �.�. 

në të dy grafikët vihet re se tendenca e inflacionit aktual zyrtar 
dhe e atij të perceptuar nga konsumatori është e njëjtë. Grafiku 
�, paraqet luhatshmëri më të lartë për shkak të referimit në terma 
tremujorë. në vrojtimet e fundit, luhatshmëria e treguesit të balancës 
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Grafik 4. Treguesi P5.1 (LHS), ndryshimet tremujore të inflacionit
total dhe të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” (RHS). 
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paraqitet më e ulët dhe inflacioni i perceptuar nga konsumatorët 
duket se është në rritje. 

pyetje ex-ante:

P6.1:	Si	mendoni	se	do	të	ndryshojnë	çmimet	gjatë	tre	muajve	të	
ardhshëm	krahasuar	me	3	muaj	më	parë?:

pp) do të rriten me ritëm më të lartë
p) do të rriten me të njëjtin ritëm
  do të rriten me ritëm më të ulët
m) nuk do të ndryshojnë
mm) do të ulen pak

treguesi p�.� = (pp + ½p ) – (½m + mm)
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Grafik 5. Treguesi P5.2 (LHS), ndryshimet vjetore të inflacionit
total dhe të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” (RHS). 
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Grafik 6. Treguesi P6.1 (LHS), ndryshimet tremujore të inflacionit
total dhe të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” (RHS).
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P	6.2:	Si	mendoni	se	do	të	ndryshojnë	çmimet	gjatë	tre	muajve	të	
ardhshëm	krahasuar	me	3	muaj	më	parë?

pp) do të rriten me ritëm më të lartë
p) do të rriten me të njëjtin ritëm
  do të rriten me ritëm më të ulët
m) nuk do të ndryshojnë
mm) do të ulen pak

treguesi i balancës për këtë pyetje është llogaritur njësoj si për 
p�.�. 

përsëri vihet re e njëjta tendencë midis inflacionit aktual zyrtar 
dhe atij të pritur nga konsumatorët. Grafiku � paraqet luhatshmëri 
më të lartë sepse i referohet periudhës tremujore. edhe në rastin 
e pritjeve vihet re që, gjatë vitit �00�, ato paraqiten më pak të 
luhatshme, me tendencë drejt pritjeve për inflacion më të lartë. 

në grafikët e mësipërm, perceptimet dhe pritjet e konsumatorëve 
për inflacionin janë krahasuar dhe me ecurinë e grupit “ushqime 
dhe pije joalkolike”. krahasimi justifikohet nga fakti se konsumatorët 
formojnë perceptime dhe pritje mbi çmimet, bazuar në shportat e 
tyre individuale të mallrave dhe të shërbimeve, që mund të jenë 
të ndryshme (më të vogla) nga shporta e iÇk-së. megjithatë, ky 
krahasim nuk sjell informacion të ri, të ndryshëm, në analizën tonë. 

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

T-2/03

T-3/03

T-4/03

T-1/04

T-2/04

T-3/04

T-4/04

T-1/05

T-2/05

T-3/05

T-4/05

T-1/06

T-2/06

T-3/06

T-4/06

T-1/07

T-2/07

T-3/07

T-4/07

-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%

P6.2(majtas)
Ndryshimet vjetore_inflacioni total
Ushqime dhe pije joalkolike

Burimi: INSTAT, llogaritjet e autorëve.

Grafik 7. Treguesi P6.2 (LHS), ndryshimet vjetore të inflacionit
total dhe të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” (RHS). 
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tabela e mëposhtme paraqet cilësi demografike të të dhënave 
cilësore për ndryshimin e çmimeve të marra nga pyetjet p�.� dhe 
p�.�. të dhënat në tabelë përfaqësojnë mesataret e treguesve të 
balancës për p�.� dhe p�.�, gjatë periudhës �00�:t�-�00�:t�. 

Tabelë	6.	Statistika	e	balancës	për	inflacionin	e	perceptuar	dhe	
të	pritur,	sipas	grupeve	të	ndryshme	demografike.

p �.� p �.�
punësimi i papunë -�.� �.9

i vetëpunësuar -�.� 0.�
i punësuar në sektorin publik -�.� �.9
i punësuar në sektorin privat -�.8 �.7
në pension -�.0 �.8
të tjera (shtëpiak, ushtar etj..) -0.� 0.�

arsimimi tetëvjeçar -�.7 �.�
i mesëm -��.7 �.�
i lartë -�.0 �.�

mosha ��-�9 -0.9 0.9
�0-�9 -��.8 �.�
�0-�� -7.� �.�
��+ -�.7 �.�

Gjinia femër -�0.� �.7
mashkull -��.� �.0

Burimi:	Llogaritjet	e	autorëve.

në përgjithësi, rezultatet e paraqitura në tabelë tregojnë se: 

�. perceptimet për inflacionin janë më të ulëta për konsumatorët 
e punësuar. ato janë më të larta për konsumatorët e papunë. 

�. perceptimet për inflacionin janë më të larta për konsumatorët 
me diplomë universiteti. sidoqoftë, ky grup ka pritje të ulëta 
për inflacionin. 

�. duke përjashtuar grupin e moshës ��-�9 vjeç, perceptimet 
për inflacionin duket se rriten me moshën. e kundërta vihet 
re për pritjet për inflacionin. 

�. femrat perceptojnë inflacion më të lartë se meshkujt, por 
këta të fundit presin inflacion më të lartë se femrat. 

në përgjithësi, rezultatet e mësipërme janë të ngjashme me 
rezultatet e nxjerra nga studime�� mbi vrojtime të mirënjohura 
ndërkombëtare të konsumatorit. duke u bazuar në Inflation	
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Psychology	 Survey të kryer nga Ohio	 State	 University, Bryan dhe 
Venkatu (�00�a) arritën në përfundimin se femrat raportojnë 
norma më të larta inflacioni se meshkujt; të rinjtë dhe të moshuarit 
perceptojnë norma më të larta inflacioni. të njëjtën sjellje paraqesin 
dhe të dhënat amerikane (Vrojtimi i konsumatorit nga Michigan	
University) dhe ato suedeze (Vrojtimi i konsumatorit suedez). në 
përgjithësi, njerëzit në grupe të ndryshme demografike raportojnë 
në mënyrë të vazhdueshme pritje të ndryshme për inflacionin. për më 
tepër, këto pritje duket se varen më shumë nga mënyra e perceptimit 
të inflacionit sesa nga sa mirë e parashikojnë ata inflacionin. 

kështu, grupe të ndryshme njerëzish i perceptojnë në mënyrë të 
ndryshme lëvizjet në çmime. është vënë re se zakonisht, femrat kanë 
perceptim të një inflacioni më të lartë në krahasim me meshkujt, 
për shkak të mallrave dhe shërbimeve që ato blejnë, të frekuencës 
së blerjes ose dhe nga njohja me statistikat zyrtare. pastaj është 
gjetur se konsumatorët e arsimuar raportojnë nivele më të ulëta të 
inflacionit të perceptuar, pasi ata kanë mundësi më të shumta për 
të gjetur një punë apo për të arritur nivele të larta të të ardhurave. 

 
megjithatë, në rastin tonë ngjashmëritë me studimet e huaja gjenden 

më shumë kur flitet për inflacionin e perceptuar sesa për atë të pritur. 
sipas rezultateve tona, grupet që paraqesin perceptime më të larta 
për inflacionin kanë pritje më të ulëta për të. studimet ndërkombëtare 
paraqesin konsistencë në perceptimet dhe në pritjet për inflacionin. 

siç është përmendur më lart, konsumatorëve u jepen dhe katër 
alternativa sasiore mbi ecurinë e pritur të inflacionit për një periudhë 
��-mujore. pyetja sasiore është e ndërtuar si më poshtë: 

pyetje ex-ante:

P	 7:	 Si	 mendoni	 se	 do	 të	 ndryshojnë	 çmimet	 në	 12	 muajt	 e	
ardhshëm?	

�. do të rriten me 0 - � për qind
�. do të rriten me � – � për qind
�. do të rriten mbi � për qind
�. do të ulen _______ (specifiko)
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Grafiku 8 tregon se pjesa më e madhe e pritjeve të konsumatorëve 
(në të gjitha kategoritë demografike) bie në segmentet për rritje të 
çmimeve të konsumit me 0-� për qind dhe �-� për qind. duke u 
bazuar në standardet e bankave qendrore, këto nivele konsiderohen 
si pritje të ulëta inflacioniste. për të provuar se rezultati i mësipërm nuk 
është një rastësi, krahasojmë pritjet cilësore të konsumatorëve me 
ato sasiore. kështu, do të shohim nëse perceptimi i konsumatorëve 
për termat përshkrues (rriten me normë më të lartë, rriten më të 
njëjtën normë etj…) korrespondon me vlerat sasiore (rriten me 0 
– � për qind, rriten me � – � për qind etj.). 

Grafiku 9 tregon që konsumatorët janë konsistentë në pritjet 
e tyre, të shprehura si në mënyrë cilësore ashtu dhe sasiore. kur 
konsumatorët presin që çmimet do të rriten me një normë më të 
lartë, shumica e tyre presin që ajo të jetë mbi � për qind. kur 
konsumatorët presin që çmimet do të rriten me të njëjtën normë, 
pjesa më e madhe e tyre presin që ajo të jetë në �-� për qind. kur 
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Grafik 8. Cilësi demografike të pritjeve sasiore mbi çmimet (P7). 
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konsumatorët presin që çmimet do të rriten me normë më të ulët, 
pjesa më e madhe pret që ajo do të jetë rreth 0-� për qind. 

Gjatë periudhës së vrojtuar, �00�:t�-�00�:t��� (grafiku �0, 
zona gri), çmimet e konsumatorit janë rritur mesatarisht me �.� për 
qind. më të shumtën e kohës, inflacioni ka qenë brenda intervalit 
�-� për qind, ndërsa në disa raste ka qenë dhe poshtë nivelit � për 
qind. pritjet e konsumatorëve për rritje të çmimeve “me një normë 
më të lartë” korrespondojnë me normën e inflacionit mbi � për 
qind. kur pritjet e konsumatorëve janë për rritje “me një normë më 
të ulët”, kjo korrespondon me inflacionin në nivelet 0-� për qind. 
në përgjithësi, pritjet e konsumatorëve kanë qenë më të ulëta se të 
dhënat zyrtare për inflacionin. 

0

5

10

15

20

25

rriten me një normë
më të lartë (PP)

rriten me të njëjtin
ritëm  (P)

rriten me ritëm më
të ulët

nuk do të
ndryshojnë (M)

do të ulen pak
(MM)

0-2% 2-4% mbi 4%
Burimi: Llogaritjet e autorëve.

Grafik 9. Pritjet sasiore dhe cilësore të konsumatorëve
për çmimet, P6.2/P7.
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Grafik 10. Inflacioni vjetor përgjatë 2005:T1-2006:T3.
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për më tepër, konsumatorët, pyeten edhe për vlerën numerike 
të inflacionit të pritur në rastin kur pritjet e tyre për �� muajt e 
ardhshëm janë për ulje. rezultatet e analizës tregojnë se, për të 
shprehur vlerësimet e tyre, konsumatorët kanë përdorur një interval 
shifrash nga 0.� e deri në �0 për qind. megjithatë, rreth 80 për 
qind e përgjigjeve bien në nivelet 0.�-�.0 për qind, ku vlerësimi 
�.0 për qind ka peshën më të madhe. e krahasuar me perceptimin 
për ndryshimin e çmimeve në pyetjen �.�, vëmë re se 77 për qind 
e konsumatorëve që shprehen në mënyrë cilësore se çmimet do të 
bien, presin gjithashtu që çmimet do të ulen, më së shumti me �-
�0 për qind. rreth ��.� për qind e konsumatorëve që raportojnë 
në mënyrë cilësore se çmimet do të qëndrojnë në të njëjtat nivele, 
presin gjithashtu që çmimet do të ulen, më së shumti me �-� për 
qind. 

�. konkLuzione

treguesi i besimit të konsumatorëve është ndërtuar nga Vrojtimi 
i konsumatorëve i realizuar nga Banka e shqipërisë, që nga viti 
�00�. rezultatet e vrojtimit përdoren për të mbushur zbrazëtinë 
në informacion, në kushtet e mungesës së të dhënave statistikore 
dhe të daljes me vonesë të statistikave ekzistuese. puna empirike e 
gjetur në literaturë ka treguar se tBk shfaq lidhje të rëndësishme 
me variabla të caktuar ekonomikë. megjithëse përdorimi i tij si 
instrument parashikimi është i debatueshëm, përsëri ka argumente 
të forta se ky tregues përmban informacion të vlefshëm mbi 
ndryshimet në ciklin e ekonomisë, duke identifikuar në mënyrë 
korrekte besimin e konsumatorëve në lidhje me shpenzimet dhe 
klimën e përgjithshme ekonomike. 

tBk është në gjendje të gjenerojë informacion të shpejtë, duke 
paraprirë informacionet nga statistikat zyrtare. rezultatet nga vrojtimi 
i konsumatorit paraqesin histori vetjake, aktuale të konsumatorëve. 
për rrjedhojë, këto rezultate shihen me vëmendje nga tregu, si 
tregues pararojë së bashku me treguesin e besimit të biznesit. 

pyetësori i Besimit të konsumatorit është hartuar sipas shembullit 
të pyetësorit të përdorur nga komisioni evropian për zbatimin e 
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programit të përbashkët të harmonizuar të Be, për Vrojtimin e 
konsumatorit (Joint	 Harmonized	 EU	 Programme	 of	 Consumer	
Survey). edhe metodologjia e përdorur është në linjë me 
metodologjinë e përdorur në Be, duke krijuar bazat për krahasim 
me vendet e Be-së në të ardhmen. treguesi i besimit të konsumatorit 
interpretohet duke e parë të shtrirë në kohë dhe jo si një shifër e 
vetme në një periudhë të caktuar. 

rezultatet nga vrojtimi i konsumatorit pasqyrojnë tendencat 
e perceptuara nga konsumatorët dhe nuk paraqesin gjykimin e 
Bankës së shqipërisë. Banka e shqipërisë i gjykon këto rezultate si 
tregues paraprakë të zhvillimeve në fusha të ndryshme të ekonomisë 
dhe jo si parashikime ekzakte apo si zëvendësuese të statistikave 
kombëtare. 

teste statistikore mbi disa pyetje të vrojtimit tregojnë se, në 
përgjithësi, sentimenti i konsumatorit shqiptar mbi situatën 
ekonomike personale është më i mirë se sa sentimenti për gjendjen 
e përgjithshme ekonomike. opinionet për gjendjen e përgjithshme 
ekonomike shfaqin një luhatshmëri më të lartë, krahasuar me 
përgjigjet mbi situatën personale. shqiptarët priren të gjykojnë 
në mënyrë pesimiste dhe të parashikojnë në mënyrë optimiste. 
këto gjetje për konsumatorin shqiptar janë të njëjta me ato për 
konsumatorët në evropë. 

pavarësisht kufizimeve në të dhënat e disponueshme, konkluzioni 
i përgjithshëm që merret nga analiza grafike është se, në të 
shumtën e rasteve, treguesit e vrojtimit të konsumatorit dhe seritë 
e të dhënave statistikore kombëtare shfaqin të njëjtat tendenca në 
kohë. e rëndësishme është që tBk dhe tregues të tjerë të vrojtimit 
të konsumatorit kanë arritur të kapin pikat e kthesës në rritjen e 
pBB-së nominale, në të ardhurat e disponueshme dhe në konsum. 
për rrjedhojë, mund të themi se rezultatet e derivuara nga vrojtimi i 
konsumatorit shqiptar duhet të shikohen me kujdes, pasi ato mund 
të sinjalizojnë në avancë zhvillime të caktuara në ekonomi. 

një lidhje e mirë është vënë re në të dhënat zyrtare të inflacionit 
me ato të perceptuara dhe të pritura nga konsumatorët. rezultatet 
gjatë vitit �00� tregojnë se pritjet për inflacionin janë bërë më pak 
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të luhatshme, me tendencë drejt pritjeve për inflacion më të lartë. 
për më tepër, konsumatorët janë konsistentë në pritjet e tyre, të 
shprehura në mënyrë cilësore dhe sasiore. kur konsumatorët presin 
që çmimet do të rriten me një normë më të lartë, shumica e tyre 
presin që ajo të jetë mbi � për qind. kur konsumatorët presin që 
çmimet do të rriten me të njëjtën normë, pjesa më e madhe e tyre 
presin që ajo të jetë në �-� për qind. kur konsumatorët presin që 
çmimet do të rriten me normë më të ulët, pjesa më e madhe pret 
që ajo do të jetë me 0-� për qind. 

rezultatet bazuar në cilësitë demografike të perceptimit dhe të 
pritjeve të inflacionit tregojnë se: perceptimet për inflacionin janë 
më të ulëta për konsumatorët e punësuar; femrat perceptojnë 
inflacion më të lartë se meshkujt por këta të fundit presin inflacion 
më të lartë se femrat; duke përjashtuar grupin e moshës ��-
�9 vjeç, perceptimet për inflacionin duket se rriten me moshën. 
përsëri, këto rezultate janë të ngjashme me rezultatet e nxjerra nga 
studime të huaja, mbi vrojtime të mirënjohura ndërkombëtare të 
konsumatorit.
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aneks ���. treGues të Vrojtimit konsumator dhe treGues 
reaLë të ekonomisë.

TBK (majtas) dhe rritja vjetore e PBB nominale (djathtas)
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aneks �. GaBimet e parashikimit.

Gabimet e parashikimit të përgjigjeve ex	ante (p�) dhe ex	post 
(p�) për situatën personale.
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Gabimet e parashikimit të përgjigjeve ex	ante (p�) dhe	ex	post 
(p�) për situatën e përgjithshme ekonomike. 
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aneks �. pyetësor: Vrojtimi i konsumatorit.

ky pyetësor ka për qëllim të tërheqë opinionet e konsumatorëve 
në lidhje me situatën financiare familjare dhe ecurinë e ekonomisë 
në përgjithësi, si edhe mbi disa parashikime afatshkurtra të tyre. 
për çdo pyetje, ju lutemi, zgjidhni vetëm një nga mundësitë e 
radhitura.

�. si ka ndryshuar situata financiare e 
familjes tuaj këtë tremujor krahasuar 
me tremujorin e kaluar?
[  ] �. është përmirësuar shumë
[  ] �.  është përmirësuar
[  ] �.  nuk ka ndryshuar
[  ] �.  është keqësuar
[  ] �.  është keqësuar shumë

�. si prisni të ndryshojë situata financiare 
e familjes tuaj në tremujorin e ardhshëm?
[  ] �.  do të përmirësohet shumë
[  ] �.  do të përmirësohet
[  ] �.  nuk do të ndryshojë
[  ] �.  do të keqësohet
[  ] �.  do të keqësohet shumë

�. si ka ndryshuar situata e përgjithshme 
ekonomike në vend këtë tremujor 
krahasuar me tremujorin e kaluar?
[  ] �.  është përmirësuar shumë
[  ] �.  është përmirësuar
[  ] �.  nuk ka ndryshuar
[  ] �.  është keqësuar
[  ] �.  është keqësuar shumë

�. si prisni të ndryshojë situata e 
përgjithshme ekonomike në vend 
në tremujorin e ardhshëm?
[  ] �.  do të përmirësohet shumë
[  ] �.  do të përmirësohet
[  ] �.  nuk do të ndryshojë
[  ] �.  do të keqësohet
[  ] �.  do të keqësohet shumë

�.�. si ka ndryshuar kostoja mesatare 
e jetesës këtë tremujor krahasuar 
me tremujorin e kaluar? 
[  ] �.  është rritur jashtëzakonisht shumë
[  ] �.  është rritur ndjeshëm
[  ] �.  është rritur pak
[  ] �. është e njëjtë
[  ] �. është ulur

�.�. si ka ndryshuar kostoja 
mesatare e jetesës këtë tremujor 
krahasuar me � vit më parë? 
[  ] �. është rritur jashtëzakonisht shumë
[  ] �. është rritur ndjeshëm
[  ] �. është rritur pak
[  ] �. është e njëjtë
[  ] �. është ulur

�.�. si mendoni se do të ndryshojnë 
çmimet në tremujorin e ardhshëm?
[  ] �. do të rriten me ritëm më të lartë
[  ] �. do të rriten me të njëjtin ritëm
[  ] �. do të rriten me ritëm më të ulët
[  ] �. nuk do të ndryshojnë
[  ] �. do të ulen pak

�.�. si mendoni se do të ndryshojnë 
çmimet në �� muajt e ardhshëm?
[  ] �. do të rriten me ritëm më të lartë
[  ] �. do të rriten me të njëjtin ritëm
[  ] �. do të rriten me ritëm më të ulët
[  ] �. nuk do të ndryshojnë
[  ] �. do të ulen pak

7. sa mendoni se do të ndryshojnë 
çmimet në �� muajt e ardhshëm?
[  ] �. do të rriten 0 - � për qind
[  ] �. do të rriten � – �  për qind
[  ] �. do të rriten mbi � për qind
[  ] �. do të ulen 

8. si mendoni se do të ndryshojë niveli i 
papunësisë gjatë � muajve të ardhshëm?
[  ] �. do të rritet shumë
[  ] �. do të rritet pak
[  ] �. nuk do të ndryshojë
[  ] �. do të ulet pak
[  ] �. do të ulet shumë

9. a mendoni se tani është koha 
më e mirë për të bërë blerje në 
shuma të mëdha (si për shembull, 
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mobilie, makinë larëse, tV etj.)?
[  ] �. po, tani është koha më e 

mirë për këto lloj blerjesh
[  ] �. nuk ka rëndësi koha kur 

bëhen këto blerje
[  ] �. jo, nuk është kohë e mirë. këto 

blerje duhen lënë për më vonë

�0. krahasuar me � muajt e fundit, për 
blerje në shuma të mëdha (si për shembull, 
mobile, makinë larëse, tV etj.) në � 
muajt e ardhshëm prisni të shpenzoni:
[  ] �. shumë më tepër
[  ] �. pak më tepër
[  ] �. pak a shumë njësoj
[  ] �. më pak
[  ] �. shumë më pak

��. duke pasur parasysh situatën 
e përgjithshme ekonomike, a 
mendoni se tani është:
[  ] �. kohë shumë e mirë për të kursyer
[  ] �. kohë e mirë për të kursyer
[  ] �. kohë e pafavorshme për të kursyer
[  ] �. kohë shumë e pafavorshme 

për të kursyer

��. a mendoni se në tremujorin e 
ardhshëm të kurseni do të jetë:
[  ] �. shumë e mundshme
[  ] �. e mundshme
[  ] �. e pamundshme
[  ] �. krejtësisht e pamundshme

��. cila nga fjalitë e mëposhtme 
përshkruan më me saktësi gjendjen 
aktuale financiare të familjes tuaj?
[  ] �. po marrim hua
[  ] �. për të përballuar shpenzimet 

po përdorim edhe kursimet
[  ] �. mbulojmë shpenzimet 

vetëm me të ardhurat
[  ] �. po kursejmë pak
[  ] �. po kursejmë shumë

(pyetjet e mëposhtme përfshihen 
një herë në vit.)

��. (për të intervistuarit që nuk zotërojnë 
një makinë) a mendoni se blerja e 
një makine brenda vitit do të jetë?
[  ] �. shumë e mundshme 
[  ] �. e mundshme   
[  ] �. e pamundshme 
[  ] �. krejtësisht e pamundshme

��. a mendoni të blini apo të ndërtoni një 
shtëpi brenda dy viteve të ardhshme? 
[  ] �. po, patjetër 
[  ] �. ka mundësi 
[  ] �. nuk ka shumë mundësi 
[  ] �. absolutisht jo

��.  sa është e mundur që këtë vit të 
ndërmerrni shpenzime për riparimin e 
shtëpisë (instalime, ndërtime etj.)?  
[  ] �. shumë e mundshme
[  ] �. e mundshme   
[  ] �. e pamundshme 
[  ] �. krejtësisht e pamundshme  

të dhëna të përgjithshme

Gjinia: �. femër 
 �. mashkull

mosha: �. �� - �9 vjeç 
 �. �0 - �9 vjeç 
 �. �0 - �� vjeç 
 �. ��+ vjeç

edukimi:  �. tetëvjeçar
 �. i mesëm
 �. i lartë

punësimi: �. i papunë
 �. i vetëpunësuar
 �. i punësuar në 

sektorin shtetëror
 �. i punësuar në sektorin privat
 �. pensionist
 �. të tjera (shtëpiak, ushtar etj.)
 specifiko ___________________
 ___________________________
 ___________________________
 __________________________.
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shënime

* doriana Lama, përgjegjëse e zyrës së tregjeve në sektorin 
financiar, departamenti i politikës monetare. klodiana istrefi, 
kryespecialiste, zyra e Çështjeve monetare, sektori financiar, 
departamenti i politikës monetare. pikëpamjet e shprehura në këtë 
material janë të autorëve dhe nuk shprehin domosdoshmërisht ato 
të Bankës së shqipërisë. autorët falenderojnë në mënyrë të veçantë 
z. Gernot nerb (drejtor i departamentit të kërkimeve në institutin 
ifo), z. Gramoz kolasi (drejtor i departamentit të politikës monetare 
në Bankën e shqipërisë) dhe z. erald themeli (zëvendësdrejtor i 
departamentit të politikës monetare në Bankën e shqipërisë) për 
mbështetjen gjatë punimit të këtij materiali dhe për komentet dhe 
sugjerimet e tyre të vlefshme.

� instat: ndryshime strukturore të ekonomisë shqiptare. �00�
� për një informacion më të zgjeruar mbi statistikat ekzistuese 

në shqipëri, referojuni materialit me titull “përmirësimi i kuadrit 
statistikor në kuadër të regjimit të inflacionit të shënjestruar në 
shqipëri” me autor shijaku et al. 

� në një vrojtim të kryer nga Banka e shqipërisë mbi kuptimin 
e publikut për çështje të politikës monetare rezultoi se rreth �� 
për qind e të intervistuarve iu përgjigjën saktë pyetjeve elementare 
mbi inflacionin, rolin e bankës qendrore dhe rëndësinë e rritjes 
ekonomike. rezultatet e vrojtimit janë prezantuar në materialin 
e diskutimit “strategjia e komunikimit të Bankës së shqipërisë në 
kushtet e it” (në proces botimi). 

� deklarata e politikës monetare e Bankës së shqipërisë (�00�, 
�007). 

� Vrojtimi është i kufizuar në zonat urbane për arsye praktike. 
mbulimi me intervistues në terren mund të realizohej me sukses në 
këto zona. 

� sipas regjistrimit të popullsisë (�00�), popullsia mbi �� vjeç 
me banim të përhershëm në zonat urbane është rreth 0.9 milionë 
(instat). 

7 Luhatshmëria e lartë e tBk ka ardhur si pasojë e periudhës 
së mbulimit të vrojtimit. ne e pyesim konsumatorin për pritjet në 
tre muajt e ardhshëm, ndërsa në Be ata pyeten për �� muajt e 
ardhshëm. 
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9 maurizio Bovi, Long-run Biases in consumer sentiment. micro 
evidence from european surveys. 

�0 Bovi e quan këtë mantra “strukturore” që jehon nëpër evropë: 
si zakonisht, shkoi më keq sesa mendova, sidomos për të tjerët. 
megjithatë, besoj se gjërat do të përmirësohen, veçanërisht për 
mua´. 

�� për më shumë shih Bovi (�00�). psikologjia kognitive është 
shkolla e psikologjisë që studion proceset e brendshme mendore 
të tilla si zgjidhja e problemeve, kujtesa dhe gjuha. 

�� nasto (�00�), “Vlerësimi i pritjeve për inflacionin në 
shqipëri”.

�� Lindén, s (�00�): quantified perceived and expected inflation 
in the euro-area: a promising first glance.

�� kjo periudhë korrespondon me pritjet e konsumatorëve për 
inflacionin të zhvendosura �� muaj përpara.

�� në shkallën e majtë jepen balancat e pyetjeve të vrojtimit 
ndërsa në shkallën e djathtë jepen statistikat sasiore. 
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