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raPOrTI I POLITIKëS MONETarE Për gjaShTëMUjOrIN 
E Parë Të vITIT 2008

I. FjaLa E gUvErNaTOrIT

Zhvillimet e kohëve të fundit dëshmojnë për një përshkallëzim të mëtejshëm 
të krizës financiare në ShBa, duke kulmuar javët e fundit me falimentimin 
e një prej bankave më të mëdha të investimeve Lehman Brothers. Pak më 
parë këtij falimentimi të bujshëm, dy gjigandet e financimit të hipotekave në 
amerikë, Freddie Mac dhe Fannie Mae, iu nënshtruan një plani të pazakontë 
dhe të kushtueshëm shpëtimi, të ideuar nga ana e Departamentit të Thesarit 
të ShBa-së. Në fakt, ky veprim përbën vetëm një nga ndërhyrjet e autoriteteve 
amerikane në këtë situatë, për t’i lënë vendin një sërë të tjerave më pas, si në 
rastin e kompanisë së sigurimeve aIg, bankës Merryl Lynch dhe veçanërisht 
planit, të bërë publik më 21 shtator 2008, për krijimin e një fondi 700 miliardë 
dollarë, për blerjen e aktiveve me probleme. 

Kriza e mësipërme, e cila po shoqëron ekonominë globale për më shumë se 
një vit, ka bërë që shumë institucione financiare të njohura ndërkombëtarisht, 
të materializojnë humbje të mëdha financiare. Situata vazhdon të mbetet e 
paqartë dhe procesi i përhapjes së efekteve të padëshirueshme të saj mund të 
jetë i pranishëm edhe në muajt në vijim. 

Kombinimi i saj me një sërë zhvillimesh të tjera globale ka bërë që situata 
ekonomike e vendeve të zhvilluara, të karakterizohet nga pikëpyetje të 
shumta. Inflacioni është kthyer në një shqetësim për shumicën e ekonomive 
ndërkombëtare, duke reflektuar kryesisht çmimet e rritura të lëndëve të 
para, të naftës dhe të produkteve ushqimore. Edhe aktiviteti ekonomik 
në ekonomitë e zhvilluara, ka regjistruar shenja të dukshme ngadalësimi. 
aktiviteti ekonomik në Eurozonë për tremujorin e dytë u tkurr me 0.2 për 
qind, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2008. Ndërkohë që, ekonomia 
amerikane pritet të rritet me ritme të ngadalta edhe për gjysmën e dytë të vitit 
në vazhdim.

Në këto rrethana, tensioni në tregje ka qenë i lartë duke u reflektuar 
kryesisht në rënien e vlerës së aktiveve financiare, në luhatjen e çmimeve të 
lëndëve të para dhe mallrave, në rënien e çmimeve të banesave si dhe në 
zgjerimin e diferencës ndërmjet normave të interesit. Si reagim ndaj kësaj 
situate, bankat qendrore më të mëdha të botës kanë ndërmarrë veprime të 
koordinuara për qetësimin e tregjeve, kryesisht duke furnizuar sasi të mëdha 
likuiditeti. Megjithatë, të dyja bankat e mëdha si rezerva Federale ashtu dhe 
BQE në mbledhjet e fundit i mbajtën të pandryshuara përqindjet e interesit, 
në nivelet e mëparshme 2 dhe 4,25 për qind, respektivisht. 
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Në zhvillimet e brendshme, në përputhje dhe me parashikimet e mëparshme 
të Bankës së Shqipërisë, inflacioni në terma vjetorë, në muajin gusht 2008, 
u ul në nivelin 2,5 për qind. Në përgjithësi, periudha tetëmujore janar – 
gusht 2008, është karakterizuar nga luhatje të ndjeshme të normës vjetore 
të inflacionit, i cili regjistroi mesatarisht 3,8 për qind. Që prej gushtit 2007 
dhe deri në muajin qershor 2008, janë evidentuar zhvillime negative në këtë 
drejtim duke mundësuar një normë inflacioni mbi nivelin e sipërm të zonës 
së tolerancës prej 4 për qind. rritja e çmimeve të ushqimeve dhe të naftës 
në tregun botëror, ecuria e prodhimit bujqësor në vitin 2007 dhe rritja e 
çmimit të energjisë në muajin mars ’08, përbëjnë disa nga shkaqet kryesore 
që shpjegojnë rritjen në këtë periudhë. 

Në dy muajt e fundit, inflacioni total dhe matje të ndryshme të inflacionit 
bazë kanë shfaqur prirje në rënie. Faktorë të ofertës, që nxitën rritjen e 
inflacionit në periudhën paraardhëse, zbutën ndikimin e tyre në muajt korrik 
– gusht. Kushtet atmosferike të këtij viti kanë qenë të favorshme, duke bërë që 
oferta vendase e prodhimit bujqësor të rritej. Efekti stinor, shkaktuar nga hyrja 
e prodhimit të brendshëm bujqësor u ndje më tepër sesa gjatë vitit të kaluar. 
Çmimi i naftës dhe ai i drithit në tregun botëror kanë ardhur në rënie, gjatë 
dy muajve të fundit. Parashikimet e stafit të Bankës së Shqipërisë flasin për një 
normë inflacioni, e cila në 12 muajt në vijim do të vazhdojë të luhatet rreth 
vlerës 3 për qind, aq sa ç’është dhe vlera sasiore e objektivit tonë.

Pavarësisht kësaj, duhet theksuar se rreziqet për devijimin e tij në rritje janë 
ende të pranishme dhe më së shumti lidhen me zhvillimet ndërkombëtare që 
u përmendën më sipër. Megjithatë, edhe në planin e brendshëm ekzistojnë 
rreziqe të mundshme, të cilat në vazhdimësi janë subjekt i analizave të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Çdo zhvillim i padëshiruar i situatës 
energjitike në muajt në vijim, rritja e përshpejtuar e kreditimit të ekonomisë si 
dhe ndërlikime të mundshme fiskale në të ardhmen, përbëjnë rreziqet kryesore 
në këtë drejtim. 

Monitorimi statistikor i aktivitetit ekonomik të vendit, vazhdon ende të 
pasqyrojë vështirësi. Duke vlerësuar të dhënat e disponueshme për tremujorin 
e parë të vitit 2008, si dhe disa tregues të tjerë të tërthortë që mbulojnë 
periudhën 6 dhe 9-mujore (rritja e eksporteve, rritja e të ardhurave buxhetore, 
situata hidroenergjitike si dhe disa tregues të tjerë të konsumit), mund të arrihet 
në konkluzionin se prodhimi i përgjithshëm i brendshëm do të rritet sipas 
parashikimeve të mëparshme, me 6 për qind. Megjithatë, për një analizë 
më të detajuar sektoriale ende nuk disponohet informacioni i nevojshëm 
statistikor.

Zhvillimet buxhetore për gjashtëmujorin e parë të vitit 2008, në ndryshim 
nga dy vitet e mëparshme, kanë regjistruar një prirje pak më të ndryshme, e 
cila manifestohet kryesisht në një kryerje më ritmike të shpenzimeve. Ndryshe 
nga dy vitet e fundit balanca buxhetore është negative, 2.3 miliardë lekë, 
larg nivelit të planifikuar prej 18 miliardë lekësh. Të ardhurat buxhetore kanë 
vijuar prirjen e muajve paraardhës, duke tejkaluar me rreth 3 për qind masën 
e planifikuar për gjysmën e parë të vitit. Ndërsa shpenzimet kanë përshpejtuar 
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ritmet e realizimit kryesisht drejt mbylljes së gjashtëmujorit, duke përmbushur 
92 për qind të planit të hartuar për këtë periudhë. huamarrja e brendshme 
përfaqëson instrumentin kryesor të financimit të deficitit buxhetor, duke zënë 
njëkohësisht 90 për qind të totalit të huamarrjes.

gjashtëmujori i parë i vitit regjistron një rritje të deficitit korent me rreth 
60 për qind në terma vjetorë, duke arritur në 591 milionë euro. Për pasojë, 
raporti i tij ndaj PBB-së vlerësohet në rreth 13 për qind. Deficiti i lartë tregtar, 
kontribuesi kryesor në thellimin e deficitit korent gjatë kësaj periudhe, 
është shoqëruar edhe me deficitin e tregtisë së shërbimeve dhe ngushtimin 
e suficitit të transfertave korente neto. Banka e Shqipërisë po ndjek me 
vëmendje zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë, të cilat për momentin 
përbëjnë një shqetësim nga këndvështrimi i zhvillimeve afatgjata në ekonomi. 
Ndërlikimet kryesore, midis të tjerave lidhen me stabilitetin financiar të vendit, 
ndërkohë që burimi i tyre lidhet me korrektimin e imponuar të raporteve 
afatgjata, brenda një periudhe shumë të shkurtër kohe.

Kërkesa për para në ekonomi është rritur me një ritëm të qëndrueshëm 
prej mesatarisht 12 për qind në terma vjetorë, gjatë vitit 2008. Kredia për 
sektorin privat dominon zgjerimin monetar në ekonomi, ndërkohë që kreditimi 
i sektorit publik është ende modest, vetëm me rreth 2.5 pikë përqindjeje të 
rritjes vjetore të M3. Duke iu referuar, komponentëve përbërës të ofertës së 
parasë, pjesa më likuide e saj, paraja jashtë bankave vazhdon të rritet me 
hapa të ngadaltë, ndërkohë që depozitat pasqyrojnë norma të larta rritjeje. 
E nxitur kryesisht, nga politikat promovuese të sistemit bankar të zbatuara në 
verën 2008, rritja vjetore e depozitave në lekë dhe atyre në valutë, rezulton 
përkatësisht 11.2 për qind dhe 30 për qind. Struktura kohore e tyre gjatë dy 
muajve të fundit pësoi një zhvendosje drejt depozitave me afat, e pasqyruar 
kryesisht në rritjen e depozitave me afat të individëve.

Kredia për ekonominë, gjatë shtatë muajve të parë të vitit 2008 ka vijuar 
të rritet me një normë vjetore mesatare prej 45.5 për qind, duke arritur në 34 
për qind ndaj PBB-së dhe 45.3 për qind ndaj parasë së gjerë M3. Normat e 
rritjes së kredisë kanë ndjekur përgjithësisht prirjen rënëse të prej më shumë se 
dy viteve, me përjashtim të muajve qershor dhe korrik, në të cilët u regjistruan 
norma rritjeje më të larta se në muajt paraardhës. 

Kompozimi sipas monedhës, vazhdon të ruajë pak a shumë të njëjtën 
strukturë me dominim të kredisë në valutë. Në nivele mesatare, gjatë 7 muajve 
të parë të vitit 2008 kredia në valutë përbën rreth 72 për qind të portofolit të 
kredisë ose rreth 2 pikë përqindje më shumë, se mesatarja për vitin 2007.

Kredia për sektorin privat shënoi një rritje vjetore mesatare prej 41 për 
qind, për shtatë muajt e parë të vitit. Kontributin kryesor e ka dhënë kredia 
për biznese, ku spikasin sektorët e tregtisë, të ndërtimit dhe të industrisë, 
të cilët thithin rreth 77 për qind të këtij kreditimi. Kredia për individë në 
terma vjetorë është rritur mesatarisht me 51 për qind, për periudhën janar 
– korrik 2008. Pavarësisht këtij fakti, duhet theksuar se periudha dymujore, 
qershor – korrik, ka përkuar me një ngadalësim të këtij grupi, fenomen i cili 
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pasqyron një qetësim të kredisë konsumatore. Nga ana tjetër, kredia për 
pasuri të paluajtshme, e cila përbën rreth 66 për qind të portofolit të kredisë 
për individë, ruan ritme të larta rritjeje, duke dhënë kontributin më të madh 
në rritjen e këtij portofoli. 

gjatë vitit 2008, interesat në tregun e parasë janë rritur në linjë me 
orientimin e politikës monetare. Në terma mesatarë, krahasuar me vitin e 
kaluar, interesi njëditor në tregun ndërbankar është rritur me 80 pikë bazë, 
duke arritur nivelin 5.6 për qind.

Luhatshmëria e normave të interesit në tregun ndërbankar, ka qenë e lidhur 
me ndryshimin e kushteve të likuiditetit në treg dhe shpërndarjen asimetrike 
të tij. Fillimi i tremujorit të tretë është shoqëruar me lehtësimin e situatës për 
likuiditet dhe shpërndarjen më të ekuilibruar të tij, gjë që është reflektuar 
në ecurinë rënëse të interesave njëditorë në nivelin 5.6 për qind, në fund të 
muajit gusht. 

Tregu primar ka evidentuar luhatshmëri të ulët të yield-eve gjatë vitit 2008. 
gradualisht, ato kanë përcjellë shtrëngimin e kushteve monetare të sinjalizuar 
në gjysmën e dytë të vitit 2007, ndërkohë që është ngushtuar diferenca midis 
maturiteteve. 

Yield-et afatgjata në tregun e obligacioneve tregojnë për një prirje të 
ngushtimit të diferencave midis afateve në dy vitet e fundit. Obligacionet 2-
vjeçare, të cilat kanë dhe frekuencë më të shpeshtë (mujore) në terma mesatarë 
janë rritur lehtë gjatë vitit 2008 krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë që 
yield-et për afatet e tjera kanë qenë në ulje. Në fundin e muajit gusht, yield-i 
i obligacioneve 2-vjeçare shënoi 8.3 për qind ose 0.06 pikë përqindjeje më 
lart se mesatarja e një viti më parë, kurse yield-i i obligacioneve 5-vjeçare 
zbriti në 9.06 për qind ose 0.76 pikë përqindje më poshtë. 

Normat e interesit për kreditë në valutë kanë ndjekur zhvillimet në tregjet 
botërore, duke u përputhur me ndryshimet e LIBOr dhe EUrIBOr. Norma e 
interesit, për kreditë në euro, në muajin korrik, rezultoi 8.15 për qind, 0.35 
pikë përqindjeje poshtë nivelit të saj në muajin qershor 2008. 

Norma e ndërmjetësimit në sistemin bankar është ulur në terma mesatarë. 
Duke iu referuar pjesës në lekë, evidentohet se diferenca ndërmjet normës 
mesatare të ponderuar të interesit të depozitave me kreditë në lekë, në 7 
muajt e parë të vitit është ulur në 7.56 për qind nga 9 për qind për të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. gjithashtu, norma mesatare e ndërmjetësimit për 
monedhën evropiane është ulur me 0.82 pikë përqindje në krahasim me 
gjashtëmujorin e parë të 2007-ës, duke arritur nivelin 4.44 për qind.

Prirja mbiçmuese e lekut kundrejt shportës së monedhave kryesore e vërejtur 
gjatë dy tremujorëve të parë të vitit 2008, ka vazhduar edhe gjatë tremujorit 
të tretë, por me ritme më të moderuara. Në terma nominalë efektivë vjetorë, 
leku është mbiçmuar kundrejt monedhave kryesore të huaja, euro dhe usd, 
mesatarisht me 2.63 pikë përqindjeje. Në terma vjetorë, kursi nominal i 
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këmbimit të lekut kundrejt monedhës evropiane dhe dollarit amerikan është 
mbiçmuar mesatarisht me 0.75 për qind dhe 9 për qind.

Zhvillimet monetare nuk duhen analizuar si të veçuara nga faktorët që 
përcaktojnë stabilitetin e sistemit financiar. Në lidhje me këtë të fundit, 
dua të theksoj se sistemi financiar në Shqipëri, është zhvilluar në mënyrë 
të qëndrueshme gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008. Treguesit e 
kapitalizimit të veprimtarisë, të likuiditetit dhe të përfitueshmërisë, janë në 
nivele të kënaqshme. Duke parë rëndësinë në rritje të tyre, si edhe në kuadër 
të zhvillimeve më të fundit në tregjet financiare ndërkombëtare, Banka e 
Shqipërisë ka zgjeruar burimet e informacionit në drejtim të thellimit të analizës 
së stabilitetit të sistemit financiar dhe posaçërisht të sektorit bankar, duke 
u përpjekur të dallojë paraprakisht rreziqet e mundshme dhe të propozojë 
veprimet për shmangien e tyre. 

 
Në përgjithësi, situata e përshkruar më sipër, krahas zhvillimeve pozitive, 

përmban faktorë rreziku të vjetër dhe të rinj me ndikim si në fushën monetare 
ashtu edhe në atë të stabilitetit financiar, të cilët në rast materializimi mund të 
kompromentojnë përmbushjen e objektivit ligjor të Bankës së Shqipërisë. Kjo 
situatë, i imponon Bankës së Shqipërisë nevojën për një kujdes më të madh 
në vlerësimin dhe analizën e këtyre faktorëve, si edhe në vendimmarjen e 
mëtejshme.

Në mbyllje, dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë i ka paraprirë zhvillimeve 
të fundit në sistemin bankar shqiptar, duke marrë një sërë reformash strukturore, 
që synojnë të garantojnë funksionimin normal të tij dhe ruajtjen e ekuilibrave 
financiarë. gjatë vitit të fundit, Banka e Shqipërisë është fokusuar në përmirësimin 
e infrastrukturës teknike dhe ligjore të sistemit bankar. Ngritja dhe funksionimi 
i Zyrës së Kredive, rishikimi i rregulloreve të kredisë në funksion të forcimit të 
normave të prudencës për kreditë në valutë dhe rishikimi i rregulloreve për huatë 
ndërbankare në funksion të saktësimit të pronësisë së titujve, janë reforma të 
rëndësishme që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të sistemit financiar. 

Nga ana tjetër, krijimi i strukturave të specializuara, si Komiteti i Zbatimit të 
Politikës Monetare dhe vendimet e marra nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, kanë dhënë një kontribut të drejtpërdrejtë në ruajtjen e ekuilibrave 
makroekonomikë dhe në stabilitetin e sistemit financiar. Efektet e rritjes së 
kostos së parasë janë reflektuar në norma më të kontrolluara të rritjes së 
kredisë dhe në raporte më të drejta të strukturës valutore të saj. Së fundi, Banka 
e Shqipërisë ka vendosur një raport të frytshëm bashkëpunimi me institucionet 
mbikëqyrëse të sistemit financiar ndërkombëtar dhe bankat e tjera qendrore, 
në drejtim të shkëmbimit të informacionit dhe të analizave për zhvillimet më të 
fundit në sistemin financiar global dhe implikimet e tyre.

Ndonëse, sfida për të ruajtur ekuilibrat makrofinanciarë sa vjen e 
vështirësohet, në emër të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, dëshiroj 
të sqaroj publikun e gjerë se ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe forcimi i 
stabilitetit financiar do të mbeten objektivat prioritarë të punës së Bankës së 
Shqipërisë dhe do të kenë gjithë vullnetin dhe angazhimin e saj.
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II. EKONOMIa BOTërOrE

Tremujori i dytë i vitit 2008 është karakterizuar nga një ngadalësim i 
rritjes së aktivitetit ekonomik botëror si edhe nga presione të vazhdueshme 
inflacioniste. Problemet në tregjet financiare, rritja e përgjithshme e çmimeve 
dhe ndryshimet në çmimet e banesave kanë rënduar aktivitetin ekonomik. 
Nga ana tjetër, kërkesa e lartë në ekonomitë në zhvillim ka ndikuar në një 
rritje të qëndrueshme në këto vende, gjë që ka ndihmuar aktivitetin ekonomik 
botëror. Norma e inflacionit shënoi rritje në tremujorin e dytë, ndikuar kryesisht 
nga çmimet e naftës dhe të ushqimeve. Inflacioni në vendet e OECD-së për 
tremujorin e dytë u rrit me 1.8 pikë përqindjeje, krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm dhe me 3.9 pikë përqindjeje, krahasuar me të njëjtën periudhë 
për vitin 2007.

II.1 EKONOMIa E ShBa

aktiviteti ekonomik në ShBa për tremujorin e dytë të vitit, ka regjistruar një 
rritje të konsiderueshme krahasuar me tremujorin e mëparshëm1. Zhvlerësimi 
i dollarit ka sjellë një rritje të kërkesës së jashtme për mallrat amerikanë dhe 
ulje të importeve. Kontributi i bilancit tregtar në rritjen e PBB-së për tremujorin 
e dytë ishte më i larti, që nga viti 1980. gjithashtu, kontribut të rëndësishëm 
dha edhe rritja e shpenzimeve personale, nën ndikimin e disa lehtësive të 
përkohshme fiskale. Prirja në rënie e çmimit të banesave, ndikoi në një ulje 
të investimeve për godina banimi, ndonëse rënia ishte më e ulët se ajo e 
tremujorit pasardhës. Problemet, në disa nga institucionet e mëdha financiare 
në ShBa sollën një ngushtim të mëtejshëm të huadhënies bankare. aktiviteti 
ekonomik pritet të rritet me ritme të ngadalta edhe për gjysmën e dytë të 
vitit, ndërkohë që papunësia dhe problemet financiare pritet të vazhdojnë të 
rrezikojnë ekonominë amerikane. Indeksi i Çmimeve të Konsumit në tremujorin 
e dytë ishte 4.4% ose 2.2 pikë përqindjeje më i lartë sesa në tremujorin e 
mëparshëm. Në të njëjtën kohë, çmimet e prodhimit shënuan një rritje vjetore 
prej 9.6%, që është një nga vlerat më të larta në 27 vitet e fundit. 

II.2 EKONOMIa E EUrOZONëS

aktiviteti ekonomik në Eurozonë për tremujorin e dytë u tkurr me 0.2%, 
krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2008. Një pjesë e rënies iu atribua 
korrigjimit të gabimit në përllogaritjen e rritjes së tremujorit të parë (0.7%). 
Tkurrja e ekonomisë vlerësohet të ketë ardhur si pasojë e çmimeve të larta, që 
kanë ndikuar në uljen e besimit të konsumatorit dhe të kërkesës së brendshme. 
Si eksportet dhe importet shënuan një rënie prej 0.4% gjatë tremujorit të dytë, 
ndërkohë që ndikimi i bilancit tregtar në rritjen e ekonomisë ka qenë pothuajse 
i pandjeshëm. Investimet ranë me rreth 1.2%, krahasuar me tremujorin 
paraardhës. Inflacioni në Eurozonë vazhdoi të ishte i lartë, duke qëndruar në 
vlera mbi nivelin prej 2% të synuar nga BQE-ja. Inflacioni i lartë ka ardhur 
si pasojë e rritjes së çmimeve të mallrave bazë në tregjet ndërkombëtare, si 
edhe e rritjes së kostove për njësi të punës2. Sipas projeksioneve të BQE-së, 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

inflacioni do të qëndrojë në vlera të larta gjatë vitit 2008, për të pësuar një 
ulje të ndjeshme gjatë vitit 2009.

vendet rritja vjetore e PBB-së Inflacioni vjetor Norma e papunësisë
 T2:08 T2:08 T2:08
ShBa 2.2 4.4 5.3
Eurozonë 1.4 3.6 7.3
gjermani 1.7 3.0 7.4
Itali 0.0 3.8 6.51

greqi 3.5 4.7 7.81

japoni 1.0 1.4 3.8
Burimi: Eurostat, BQE�, Banka Qendrore e Japonisë.
Shënime: 1) Vlera për T1:08.

II.3 EKONOMITë E rajONIT

II.3.1 Ekonomia e Turqisë dhe e republikës ish-jugosllave të Maqedonisë

Pas një rritjeje të moderuar në fundin e vitit të kaluar, aktiviteti ekonomik në 
Turqi gjatë fillimit të vitit 2008 regjistroi rritje të konsiderueshme, të nxitur nga 
kërkesa e lartë e sektorit privat. Kontribuesit kryesorë në këto zhvillime ishin 
rritja e investimeve private dhe e konsumit të shërbimeve të transportit dhe të 
komunikacionit. Ndërkohë, investimet publike pësuan rënie. Sektori bujqësor 
shënoi gjithashtu rritje, pas vlerave të ulëta të vitit të kaluar. Deficiti tregtar 
ndaj PBB-së u përmirësua me rreth 0.1 pikë përqindjeje. Indeksi i Çmimeve 
të Konsumit për tremujorin e parë shënoi vlerën 8.8%, duke qenë i barabartë 
me vlerën mesatare të vitit 2007. Normat e larta të inflacionit janë shkaktuar 
nga çmimet e larta në tregjet ndërkombëtare, por edhe nga rritja e çmimit të 
energjisë elektrike në vend. 

aktiviteti ekonomik në republikën ish-jugosllave të Maqedonisë vijoi të 
shënojë ritme vjetore të qëndrueshme rritjeje, edhe gjatë tremujorit të dytë 
të vitit 2008. Kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së vazhdueshme të kërkesës 
së brendshme dhe të investimeve në sektorin privat. gjatë tremujorit të parë 
të vitit 2008, importet u rritën me 27.6% ose rreth 3 herë më tepër sesa 
eksportet, duke thelluar më tej deficitin tregtar, që gjatë tremujorit të fundit 
të vitit 2007 shënoi vlerën 21% të PBB-së. Inflacioni arriti vlera të larta në 
gjysmën e parë të vitit 2008. Inflacioni vjetor në tremujorin e dytë ishte rreth 
10%, ndërkohë që vlera mesatare e tij për vitin 2007 ishte 2.3 %. Shkak 
kryesor për këto vlera të larta është konsideruar rritja e madhe e çmimeve të 
ushqimeve, e ndikuar edhe nga kushtet jo të mira klimatike. 

II.3.2 Ekonomia e Italisë dhe e greqisë

Ekonomia e Italisë u rrit me 0.3% në tremujorin e parë, por nuk shënoi 
ndryshim në tremujorin e dytë. Prodhimi industrial shënoi një rritje më të lartë 
sesa parashikimet në fillim të vitit, por u ul ndjeshëm në muajin maj. Indeksi 
i Çmimeve të Konsumit në terma vjetorë u rrit me 3.1%, në tremujorin e parë 
dhe me 3.6%, në të dytin.

Tabelë 1. Tregues 
makroekonomikë të 
ekonomive kryesore.
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aktiviteti ekonomik në greqi u rrit në të dy tremujorët e parë të vitit 2008, 
por rritja e tremujorit të dytë ishte disi më e ulët sesa ajo e të parit. Nxitësi 
kryesor ka qenë rritja e kërkesës së përgjithshme të ekonomisë, e shkaktuar 
nga shpenzimet më të larta të konsumit. Një tjetër shkak për rritjen e kërkesës 
së ekonomisë ishte rritja e eksporteve dhe rënia e nivelit të importeve, për 
tremujorin e parë të vitit. Investimet nga ana tjetër, kanë shënuar rënie. 
Inflacioni në greqi ka vijuar të rritet, duke shënuar vlerat 4.3 dhe 4.8% për 
tremujorin e parë dhe atë të dytë, nën ndikimin e rritjes së çmimit të energjisë 
dhe të ushqimeve.

Tabelë 2. Tregues makroekonomikë të ekonomive të rajonit dhe të vendeve partnere.

vendet rritja vjetore e PBB-së Inflacioni vjetor Norma e papunësisë Bilanci fiskal (% 
të PBB-së)

Llogaria korente 
(% të PBB-së)

 T1:08 T1:08 T1:08 2007 T1:08
Itali 0.01 3.61 6.5 -1.9 -2.72

greqi 3.51 4.81 7.8 -2.8 -14.81

Maqedoni 5.2 9.91 34.8 0.6 -3.02

Serbi 8.2 11.3 18.6 0.4 -17
Kroaci 4.3 5.9 14.7 -1.6 -9.6
Turqi 6.6 8.8 11.6 -1.2 -5.6

Burimi: Eurostat, Komisioni Evropian, Bankat qendrore përkatëse, OECD. 
Shënime: 1) Vlera për T2:08; 2) Tremujori i katërt i vitit 2007.

III. EKONOMIa E BrENDShME

III.1 SEKTOrëT E PrODhIMIT

Prodhimi në vend sipas të dhënave të publikuara 
deri në fund të tremujorit të parë të vitit, ka regjistruar 
ritme të larta rritjeje në nivel vjetor. Treguesi i shitjeve4 
ka shënuar një rritje prej rreth 4%, ndaj tremujorit 
të katërt të vitit 2007 dhe prej rreth 20%, ndaj të 
njëjtës periudhë të një viti më parë. Në krahasim me 
normat historike të rritjes, ky tremujor ka shënuar 
një ndër vlerat më të larta të rritjes vjetore, ndërkohë 
që normat më të ulëta janë shënuar në vitet 2004-
2005. 

Sektori që ka regjistruar normën më të lartë të 
rritjes vjetore ka qenë ai i shërbimeve. rritja prej 

rreth 40% e shitjeve, në tremujorin e parë të vitit 2008 është e njëjtë me rritjen 
vjetore të shitjeve për të gjithë vitin 2007, ndërkohë që rritja vjetore ka ardhur 
duke u përshpejtuar gjatë 4 viteve të fundit. Ky profil tregon një rritje tepër të 
shpejtë të sektorit të shërbimeve dhe sugjeron se ky është aktualisht sektori më 
dinamik i ekonomisë vendase. Këtu duhet theksuar që disa lloje shërbimesh 
kanë shënuar norma relativisht të larta të rritjes së çmimeve (rreth 4% në 
terma vjetorë), të cilat janë reflektuar në normën e rritjes së vlerës së shitjeve. 
Sektorët e industrisë dhe të ndërtimit kanë vijuar të regjistrojnë rritje të larta 
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Burimi: INSTAT.

Grafik 1. Shitjet në lekë të rregulluara
sezonalisht (vija – boshti majtas) dhe

rritja tremujore (kolona – boshti djathtas).
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të shitjeve. Sektori i ndërtimit, sipas treguesve të publikuar deri në shtator, po 
paraqet një përmirësim gradual ndaj situatës jo pozitive të vitit 2007. Sektori 
i tregtisë, hoteleve dhe restoranteve, sipas treguesit të shitjeve, ka vazhduar të 
rritet me rreth 20% , duke qenë pranë ritmeve vjetore të 3-4 viteve të fundit. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 T1-08
Industri 18 14 3 10 17 25 17
Ndërtim 2 7 24 20 21 11 32
Tregti 19 10 10 19 14 21 19
Shërbime 21 10 5 23 33 40 41
Transport dhe Telekomunikacion 4 19 6 11 6 14 12
Ekonomi 14 12 9 16 16 21 21

Burimi: INSTAT.

III.1.1  Ndërtimi

Numri i lejeve për ndërtime të reja gjatë tremujorit të parë të vitit 2008 
është rritur ndjeshëm, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
Megjithatë, gjatë kësaj periudhe ky tregues mbetet rreth 50% më i ulët sesa 
mesatarja historike e tremujorëve të parë të viteve 2003 - 2007. Kontributin 
më të lartë në rritjen vjetore të lejeve të reja për ndërtim, për tremujorin e parë 
të vitit e kanë dhënë lejet për ndërtimin e banesave, të cilat kanë përfaqësuar 
rreth 64 % të numrit të përgjithshëm të lejeve të ndërtimit. 

Tabelë 4. Numri i lejeve të miratuara gjatë tremujorëve të parë në vite.
T1-03 T1-04 T1-05 T1-06 T1-07 T1-08 T1-07 / T1-08 (në herë )

Ndërtesa 751 64 389 300 40 146 2.7
- Ndërtime për banim 481 28 255 194 17 93 4.5
- Ndërtesa të tjera 270 36 134 106 23 53 1.3
 a.hotele 117 - 1 1 - 0 -
 b.Ndërtesa tregtare 85 23 83 44 10 29 1.9
 c.Ndërtesa industriale 16 6 5 16 2 4 1.0
 d.Ndërtesa të tjera 52 7 45 48 11 20 0.8

Burimi: INSTAT.

vlera e parashikuar e ndërtesave të reja sipas 
lejeve të ndërtimit të dhëna gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2008, pati një rritje vjetore me rreth 50%. rreth 
90% e këtyre fondeve do të përdoren për ndërtimin 
e objekteve të banimit dhe 10 % për ndërtesa të 
tjera ku përfshihen ndërtesa tregtare, ndërtesa 
industriale e të tjera. Indeksi i Kushtimit të Ndërtimit 
u rrit me 1.3 % në tremujorin e dytë të vitit, në 
krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
Faktori kryesor në rritjen e këtij treguesi është rritja 
me 2.2% e shpenzimeve direkte ku shpenzimet për 
materiale elektrike, ato për paga dhe të transportit 
u rritën me përkatësisht 7.5, 5 dhe 2.5% në terma 
vjetorë. Ndërkohë, fitimet e parashikuara pësuan 
një rënie prej 1%.

Tabelë �. Rritjet vjetore të 
shitjeve sipas sektorëve (në 
%).
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Grafik 2. Fondet e parashikuara për ndërtim
dhe ndryshimi vjetor i Indeksit të Kushtimit.
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III.1.2 Bujqësia

gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, sektori i bujqësisë dëshmon për një 
aktivitet të lartë tregtar të produkteve bujqësore dhe të atyre agroindustriale. 
Shkëmbimet tregtare vlerësohen në rreth 52 miliardë lekë kundrejt rreth 
28 miliardë lekë, të shënuara gjatë të njëjtës periudhë të vitit 20075. Më 
konkretisht, eksportet e produkteve bujqësore dhe agroindustriale vlerësohen 
në 4.2 miliardë lekë, ndërsa importet rreth 48.2 miliardë lekë6. Eksportet 
dhe importet përbëjnë përkatësisht 8 për qind dhe 92 për qind të totalit të 
shkëmbimeve tregtare të këtyre produkteve. 

vlerat (në milionë lekë) 6M I -2007 6M I - 2008
Eksportet 3,552 4,191
- Produkte bujqësore 1,072 1,730
- Produkte agroindustriale 2,480 2,461
Importet 24,431 48,159
- Produkte bujqësore 8,871 17,616
- Produkte agroindustriale 15,560 30,543
Totali 27,983 52,349

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit.

realizimi i prodhimit të agroindustrisë gjatë gjashtëmujorit të parë, shënon 
një rritje prej 12% në krahasim me vitin e kaluar7. Ndërsa realizimi për 
produktet bujqësore regjistron vlerat e mëposhtme8: 

- grurë* (prodhim vjetor)  312000 tonë
- Perime gjithsej    267000 tonë
- Patate e hershme     80000 tonë
- Fruta       32000 tonë 

Së fundi, për periudhën janar-qershor ’08 regjistrohet një rritje e sipërfaqes 
së serrave. Këto të fundit, vlerësohen në 695 ha, ndërsa në vitin 2007 kanë 
qenë 683 ha. 

III.1.3 Energjia

gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2008, u vunë re përmirësime të dukshme të 
treguesve kryesorë të sektorit energjitik në vend. Përmirësimi i kushteve hidrike 
gjatë kësaj periudhe mundësoi rritjen vjetore të prodhimit të brendshëm me 
25%. Një zhvillim tjetër pozitiv është rënia e humbjeve teknike dhe joteknike, 
gjë që ka përmirësuar transmetimin e energjisë së prodhuar. 

Pavarësisht nga rritja e prodhimit vendas, gjatë 6-mujorit të parë të këtij 
viti në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, niveli i prodhimit 
në terma vjetorë mbetet rreth 37% më i ulët se mesatarja e prodhimit gjatë 
viteve 2004 – 2006. Ndërkohë, ekuilibri midis rritjes së ofertës për energji 
(9%) dhe kërkesës për konsum të saj (13%), u balancua me rritjen e importeve 
me 7%. 

Tabelë 5. Ecuria e 
shkëmbimeve tregtare.
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Tabelë 6. Tregues të bilancit të energjisë elektrike.

 6M I – 06 
(gWh)

6M I – 07 
(gWh)

6M I -08 
(gWh)

Ndryshimi vjetor 
6M I -07/ 

6M I- 06 (në %)

Ndryshimi vjetor 
6M I -08/ 

6M I-07 (në %)
Prodhimi neto 3,056 1,557 1,944 -49 24.9
Importi 226 1,341 1,442 493 7.5
Energjia e ofruar në shpërndarje 2,949 2,741 2,975 -7 8.5
humbjet në shpërndarje 1,216 1,053 1,051 -13 - 0.2
humbje në shpërndarje/prodhim neto (në %) (*) 39.8% 67.6% 54.1% 70.0% -20.1%
Energjia e konsumuar 1,743 1,850 2,077 6 12.3
 - Konsumi i faturuar 527 797 1,025 51 28.7
 - Konsumi i pafaturuar 1,216 1,053 1,051 -13 - 0.2
 - Konsumi familjar 1,111 1,074 1,192 -3 10.9
 - Konsumi jofamiljar 632 775 885 23 14.1

Burimi: KESH; (*) llogaritje e BSh.

rritja e prurjeve financiare me 24.2% në 6-mujorin e parë të këtij viti, ka 
reflektuar jo vetëm përmirësimin e nivelit të faturimit, duke qenë se konsumi 
i faturuar u rrit me 28.7%, por edhe rritjen e çmimit të këtij produkti në 
treg, gjatë kësaj periudhe. Në mënyrë të veçantë, vihet re se ndërkohë që 
konsumi familjar i energjisë ka patur rritje modeste në 6-mujorin e parë të 
këtij viti në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2006, niveli i arkëtimeve 
nga ky tregues është rritur dukshëm në këtë hark kohor, me rreth 3.5 herë. 
Përmirësimi i treguesve financiarë të KESh-it ndihmon në aftësinë e këtij 
institucioni për të importuar energji, duke plotësuar hapësirën e krijuar nga 
pamjaftueshmëria e prodhimit të brendshëm, për të përballuar kërkesën në 
rritje të vendit për energji. 

Tabelë 7. Tregues të bilancit financiar të KESH për periudhën 6-mujore në vite.
Faturuar (në milionë lek) arkëtimet (në milionë lek) arkëtimet (në %)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Familjarët 1,743 9,080 10,961 1,850 6,772 8,294 106.14 74.57 75.67
Private 1,216 3,981 5,529 1,053 3,701 4,985 86.60 92.98 90.16
Buxhetore 1,111 926 1,155 1,074 843 970 96.71 91.11 84.00
jobuxhetore 0.382 1,403 1,558 0.348 1,328 1,444 91.08 94.67 92.64
Total 4,070 15,390 19,203 3,978 12,644 15,693 97.73 82.16 81.72

Burimi: KESH.

III.2 ÇMIMET

III.2.1  Çmimet e konsumit

Inflacioni mesatar vjetor për tetë muajt e parë të vitit 2008, rezultoi 3.8%. 
gjatë vitit 2007 dhe katër muajve të parë të vitit 2008, norma vjetore e 
inflacionit mesatar qëndroi e pandryshuar në nivelin 3%, duke arritur objektivin 
e Bankës së Shqipërisë për stabilitetin e çmimeve. Si pasojë e efektit kumulativ 
të rritjes në çmimet e ushqimeve dhe të lëndëve energjitike në tregun botëror, 
inflacioni arriti vlerën maksimale prej 3.9% në muajin korrik, për t’u ulur me 
0.1 pikë përqindjeje në muajin gusht. Inflacioni vjetor u luhat ndjeshëm gjatë 
kësaj periudhe. Në tremujorin e parë ai shfaqi një prirje në rritje, duke kapur 
në muajin mars vlerën 4.6%, më e larta në 5 vitet e fundit. Pasi qëndroi mbi 
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nivelin 4% në tremujorin e dytë, inflacioni vjetor u 
kthye brenda intervalit të tolerancës prej 2-4% të 
objektivit për inflacionin. Në muajt korrik dhe gusht, 
norma vjetore e inflacionit regjistroi përkatësisht 
vlerat 3.7 dhe 2.5%. 

Normat e larta të inflacionit në periudhën gusht’07 
– qershor’08 rezultuan nga ndikimi i drejtpërdrejtë 
dhe i tërthortë i rritjes të çmimeve të ushqimeve dhe 
të naftës në tregun botëror. Krahas presioneve të 
jashtme inflacioniste, çmimet në vend u ndikuan 
nga kufizimet në ofertën vendase të prodhimeve 
bujqësore të vitit të kaluar dhe nga rritja e çmimit 
të energjisë, në muajin mars’08. goditjet nga ana 
e faktorëve të ofertës u reflektuan plotësisht në 
çmimet e konsumit, në kushtet e rritjes së vazhduar 
të kërkesës agregate. rritja e të ardhurave të 

individëve, rritja e kredisë për sektorin privat dhe përqendrimi i shpenzimeve 
buxhetore në fund të vitit të kaluar ishin disa nga faktorët që nxitën rritjen e 
kërkesës së brendshme në këtë periudhë. 

Në përgjigje të presioneve inflacioniste në 
rritje, Banka e Shqipërisë rriti 3 herë normën bazë 
të interesit, gjatë vitit 2007. Politika monetare 
shtrënguese u shoqërua nga zbatimi i një politike 
fiskale të kujdesshme, në drejtim të respektimit të 
programit buxhetor për vitin 2008. Këto politika kanë 
krijuar kushte të favorshme për stabilitet çmimesh, 
veçanërisht në kuadrin e dobësimit të presioneve 
inflacioniste nga ana e ofertës dhe forcimit të 
vazhduar të monedhës vendase. Në dy muajt e 
fundit, inflacioni total dhe matje të ndryshme të 
inflacionit bazë kanë shfaqur prirje në rënie. Faktorë 
të ofertës, që nxitën rritjen e inflacionit në periudhën 
paraardhëse, zbutën ndikimin e tyre në muajt korrik 
– gusht. Kushtet atmosferike të këtij viti kanë qenë të 
favorshme duke bërë që oferta vendase e prodhimit 
bujqësor të rritej. Efekti stinor, shkaktuar nga hyrja 
e prodhimit të brendshëm bujqësor u ndje më tepër 

sesa gjatë vitit të kaluar. Çmimi i naftës dhe ai i drithit në tregun botëror9 kanë 
ardhur në rënie gjatë dy muajve të fundit. Megjithatë, është ende shpejt për të 
pranuar se tendenca e këtyre çmimeve po shënon një pikë kthimi. 

Inflacioni mesatar vjetor (3.8%) për tetë muajt e parë të vitit 2008 ishte 
mesatarisht 1.4 pikë përqindjeje më i lartë sesa për të njëjtën periudhë 
të dy viteve më parë. Duke përjashtuar çmimet e mallrave ushqimorë të 
papërpunuar, të gjitha kategoritë e tjera kontribuan pozitivisht në këtë 
rritje. Inflacioni vjetor i kësaj periudhe është përcaktuar plotësisht (100%) 
nga normat e larta të rritjes vjetore të çmimeve të mallrave ushqimorë të 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 3. Inflacioni vjetor (në përqindje).
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 4. Normat vjetore të matjeve
të ndryshme të inflacionit neto.
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përpunuar, si dhe të rritjes së çmimeve të kategorive “shërbime” dhe “mallra 
me çmime të administruara”. 

Inflacioni i kategorisë “ushqime të përpunuara” edhe gjatë këtij viti ka 
shënuar norma të larta rritjeje vjetore. Çmimet e larta të ushqimeve bazë 
në tregjet botërore, kombinuar me kosto më të larta prodhimi dhe transporti 
vazhduan të ushqejnë rritjen e inflacionit të kësaj kategorie, që arriti normën 
më të lartë historike në muajin maj (13%). Pas thuajse një viti (shtator’07- 
korrik’08) me inflacion dyshifror, inflacioni i kësaj kategorie ra në nivelin 
9% në muajin gusht. Në mungesë të goditjeve të tjera në çmimet botërore 
të ushqimeve, inflacioni vjetor i ushqimeve të përpunuara pritet të vijë në 
rënie, megjithëse çmimet pritet të vazhdojnë të qëndrojnë në nivele të larta. 
Nëngrupet kryesore të kësaj kategorie10 kanë shënuar norma pozitive rritjeje 
dhe kanë kontribuar me mesatarisht 2.6 pikë përqindje, në inflacionin total 
të periudhës. 

Në ndryshim nga grupi i mallrave ushqimorë 
të përpunuar, çmimet e kategorisë “ushqime të 
papërpunuara” kanë dhënë një kontribut mesatar 
negativ prej -0.5 pikë përqindjeje, në inflacionin e 
tetë muajve të parë të vitit. Inflacioni vjetor i këtij 
grupi ka shënuar norma negative rritjeje në këtë 
periudhë të vitit, duke regjistruar vlerën më të ulët 
në muajin gusht -5.5%. Prirja në rënie e inflacionit 
ka ardhur si pasojë e kushteve më të favorshme të 
ofertës në krahasim me një vit më parë, veçanërisht 
në tregun e perimeve. Inflacioni negativ i perimeve 
(-24% në muajin gusht) ka arritur të balancojë 
ndryshimet pozitive vjetore të nëngrupeve të tjera. 

rritja e ofertës bujqësore, forcimi i monedhës 
vendase si dhe prirja në rënie e çmimeve të këtyre 
mallrave në vendet prej nga importohen11, kanë 
zbutur presionet inflacioniste mbi çmimet e mallrave ushqimorë në vend. 

Në periudhën janar – gusht 2008, ndryshimi vjetor i çmimit të mallrave 
dhe shërbimeve me çmime të administruara arriti një nivel tjetër të lartë, për 
shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike (23.7%) në muajin mars. Në 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007 dhe në dy muajt e parë të këtij viti, inflacioni 
i kësaj kategorie u luhat rreth nivelit 1% në nivel vjetor, si pasojë e shuarjes 
së efektit të rritjes së mëparshme të çmimit të energjisë. Norma mesatare e 
inflacionit vjetor në muajt mars – gusht rezultoi 6%, duke dhënë një kontribut 
mesatar në inflacionin total prej 1 pikë përqindjeje. 

Inflacioni i kategorisë “shërbime” ka shënuar rritje të mëtejshme gjatë 
vitit 2008. rritja mesatare vjetore e çmimeve të shërbimeve kapërceu me 
1 pikë përqindje nivelin 3.2%, rreth të cilit është luhatur që prej vitit 2002. 
Inflacioni vjetor u rrit me ritme të përshpejtuara kryesisht gjatë muajve 
qershor (5%), korrik (5.8%) dhe gusht (5.1%), si rrjedhojë e sezonit turistik 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 5. Kontributi i kategorive në
inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).
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veror. Duke analizuar përtej këtyre luhatjeve afatshkurtra, disa shërbime të 
veçanta dëshmojnë për përçimin e presioneve të kostove të rritura të ardhura 
nga çmimet e ushqimeve, naftës dhe energjisë elektrike. Inflacioni mesatar 
vjetor i shërbimeve të transportit rezultoi 11% dhe i shërbimeve të hotelerisë 
dhe të restoranteve 4%, duke qenë përkatësisht 8 dhe 1 pikë përqindje mbi 
mesataret e tyre për vitet 1999 – 2007. 

Kategoria “mallra konsumi joushqimorë” ka regjistruar norma pozitive 
rritjeje, duke kontribuar me 0.2 pikë përqindjeje në inflacionin mesatar 
vjetor të kësaj periudhe të vitit. rritja e çmimit të naftës, ka shkaktuar rritjen 
e inflacionit në këtë grup çmimesh me rreth 2 pikë përqindjeje, në krahasim 
me inflacionin mesatar vjetor të së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Çmimi 
i naftës12 është rritur ndjeshëm gjatë vitit 2008, duke arritur nivelin 18% në 
muajt qershor dhe korrik; niveli më i lartë që nga muaji janar 2001. Zbutja e 
ritmeve të rritjes së këtij zëri në tregun botëror në dy muajt e fundit u reflektua 
në inflacionin e muajit gusht, i cili zbriti në 13%. 

6M1-07 T3-07 T4-07 6M1-08 M7-08 M8-08
Ushqime të përpunuara (pp) 0.6 1.6 2.4 2.7 2.7 2.2
Bukë dhe drithëra* (pp) 0.2 4.5 5.9 7.1 7.1 5.0
alkol dhe duhan* (pp) 1.8 1.3 0.7 0.4 0.1 0.1
Ushqime të papërpunuara (pp) -0.3 0.4 0.5 -0.4 -0.8 -1.0
Fruta* (pp) -2.9 1.1 2.6 1.8 -0.2 -1.0
Perime*(pp) 1.2 1.7 -0.4 -4.6 -4.9 -6.2
Shërbime (pp) 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4
Çmime të administruara (pp) 0.8 0.4 0.1 1.0 1.0 0.8
Lëndë djegëse dhe energji* (pp) 7.7 2.7 0.3 3.8 5.4 5.6
Strehim (pp) 0.9 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v, %) 2.3 3.6 3.6 4.0 3.7 2.5

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Tabelë 8. Kontributi i 
kategorive në inflacionin 

vjetor (në pikë përqindjeje).

Hapësirë informuese 1. Inflacioni në vendet e Evropës Qendrore, 
Lindore, JugLindore (EQLJL) përballë rritjes globale të çmimeve. 

Prirja në rritje e çmimeve të produkteve bazë bujqësore dhe energjitike, gjatë dy 
viteve të fundit, ka bërë që inflacioni i lartë të vlerësohet nga ekonomistët si një 
fenomen global. Kontributi në inflacion nga rritja e çmimeve të lëndëve të para dhe 
e produkteve bazë, ka ndryshuar në varësi të nivelit të zhvillimit dhe të strukturës 
ekonomike në vende të ndryshme. Ekonomitë në të cilat grupi “ushqime” ka zënë 
një peshë të lartë në shportën e konsumit, kanë vuajtur më shumë nga rritja e lartë e 
çmimeve të kulturave bujqësore bazë (gruri, misri, soja etj.) apo nga “agflacioni1�”. 
Inflacionet e vendeve të industrializuara kanë reflektuar më dukshëm rritjen e 
çmimeve të energjisë dhe të produkteve e nënprodukteve të naftës. Në çdo rast, 
shumatorja e kontributeve të lartpërmendura si edhe e efekteve të raundit të dytë 
ka rezultuar në vlera të larta të inflacionit bazë apo total, për pothuaj të gjitha 
ekonomitë. 

Rajoni i vendeve të EQLJL, është goditur në mënyrë më të shprehur nga zhvillimet 
e pafavorshme në tregun botëror të çmimeve, për shkak të peshës ende të lartë 
që zënë në shportën e mallrave dhe të shërbimeve të konsumit grupet “ushqime” 
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dhe “energji”. Në përgjithësi, gjatë periudhës tetor ’07 – korrik ’08, kategoritë 
“ushqime”dhe “energji”, dhanë kontribut mjaft më të lartë në inflacion se sa gjatë 
periudhës paraardhëse. Në pjesën më të madhe të vendeve të EQLJL, anëtare të 
BE, pesha e dy grupeve të mësipërme është rreth 40%14, ndërkohë që për Eurozonën 
është rreth �0%. Zhbalancimet ndërmjet kërkesës dhe ofertës së brendshme agregate 
mbështetën presionet e shtuara inflacioniste në ekonomitë e vendeve të EQLJL. 
Treguesi i hendekut të prodhimit për pjesën më të madhe të ekonomive të këtij 
grupi, gjatë vitit 2007 rezultoi më pozitiv se një vit më parë, duke sinjalizuar nga 
ana e tij rritje të inflacionit për vitin 2008. Disa nga vendet e EQLJL, u goditën më 
shumë nga niveli më i ulët i të korrave gjatë vitit 2007, gjë që shkaktoi presione 
shtesë në rritjen e çmimeve të ushqimeve. Krahas këtyre zhvillimeve, faktorë që 
lidhen me specifika të vendeve ndikuan në rritjen e mëtejshme të inflacionit. Në 
disa vende (Bullgari, Poloni, Rumani) u evidentuan ritme të larta rritjeje të konsumit 
dhe të treguesit të kostos për njësi pune, duke krijuar premisa të brendshëm për 
shtimin e presioneve të ardhshme inflacioniste. Në vende të tjera (Kroaci dhe Turqi), 
kosto për njësi pune mbeti pothuaj e pandryshuar gjatë vitit 2007 krahasuar një 
vit më parë, ndërsa në Slovaki ky tregues regjistroi rënie. Rritja e nivelit të pagave 
gjatë vitit 2007 ishte një paralajmërues i rëndësishëm për rritjen e inflacionit gjatë 
vitit 2008, për vendet e EQLJL. Rritjet e çmimeve të administruara dhe aplikimi i 
tarifave më të larta të TVSh, ndikuan në rritjen e mëtejshme të inflacionit (Bullgari, 
Çeki në 2007; Poloni, Shqipëri në 2008). Për shkak të reformave administrative 
në çmime u verifikuan vlera më të larta të kontributit të kategorisë “shërbime” në 
inflacionet përkatëse të vendeve. 

Tabelë 9. Inflacioni vjetor për vende të EQLJL (2005-2008) dhe objektivi për të*.
vende të EQLjL 2005 2006 2007 T1-2008 T2-2008 gusht 2008 Objektivi për inflacionin
Bullgari4 6.0 7.4 7.6 12.4 14.0 11.8 jo objektiv për inflacionin
Çeki4 1.6 2.1 3.0 7.5 6.7 6.2 3%±1pp deri në fund të vitit ’09 (matur nga IÇK)
hungari4 3.5 4.0 7.9 6.9 6.8 6.4 3%±1pp për një periudhë afatmesme
Poloni4 2.2 1.3 2.6 4.5 4.3 4.4 2.5%±1pp (matur nga IÇK)
rumani4 9.1 6.6 4.9 8.0 8.6 8.1 4%±1pp deri në fund të vitit ’08
Slovaki4 2.8 4.3 1.9 3.4 4.0 4.4 0-2% deri në fund të vitit ‘08

Sloveni4 2.5 2.5 3.8 6.5 6.4 6.0 Sipas politikës monetare të BQE: pranë por poshtë 
2%, për një periudhë afatmesme (matur nga IhÇK) 

Itali1 2.0 2.1 1.8 3.3 3.8 4.2 Sipas politikës monetare të BQE: pranë por poshtë 
2%, për një periudhë afatmesme (matur nga IhÇK) 

greqi1 3.5 3.2 2.9 4.3 4.7 4.8 Sipas politikës monetare të BQE: pranë por poshtë 
2%, për një periudhë afatmesme (matur nga IhÇK) 

Eurozonë4 2.2 2.2 2.1 3.4 3.7 3.8 
(paraprake)

Sipas politikës monetare të BQE: pranë por poshtë 
2%, për një periudhë afatmesme (matur nga IhÇK) 

Kroaci3 3.3 3.2 2.9 5.9 6.5 8.4 jo objektiv për inflacionin
Kosovë3 -1.3 0.6 4.4 11.8 13.9 7.8 jo objektiv për inflacionin

Maqedoni3.1 0.5 3.2 2.3 9.5 9.9 8.6 ruajtja e stabilitetit të çmimeve (matur nga 
IÇK). jo objektiv (sasior) të përcaktuar

Mali i Zi3 - 2.1 2.1 6.6 8.0 - jo objektiv për inflacionin
Serbi3.2 14.5 5.9 5.4 6.4  9.0 10.3 2.5%-5.5% në fund të vitit ’09 (matur nga IÇK bazë)

Turqi4 8.1 9.3 8.8 9.1 10.2 11.8 4%±2pp, por rritur për 2009 në 
7.5% (matur nga IÇK) 

Shqipëri3 2.4 2.4 2.9 3.7 4.2 2.5 3%±1pp për një periudhë 
afatmesme (matur nga IÇK)

Burimi: Faqet e internetit të: Eurostat; institucioneve të statistikave kombëtare; bankave 
qendrore. 
Shënime: (1) partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë; (�) referuar IÇK-ve; (�.1) referuar IÇ 
me pakicë; (�.2) referuar IÇK bazë; (4) referuar IHÇK.
* vende të EQLJL, joanëtare të BE, janë renditur në pjesën e hijezuar. 
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Inflacioni vjetor për pothuaj të gjitha vendet e EQLJL, anëtare ose jo në BE, ka 
shënuar nivelet më të larta të historike të dekadës së fundit. Periudha 2007-2008, 
u karakterizua nga vlera inflacioni 2-� herë më të larta se sa objektivi sasior për të. 
Analizat dhe vlerësimet e ekonomistëve dhe të bankierëve qendrorë mbi inflacionin 
e lartë, konvergojnë në përfundimin se statusi i stabilitetit të çmimeve, në këto 
ekonomi është përkeqësuar. Kjo, ka ndodhur pavarësisht faktit nëse ka ekzistuar 
apo jo një objektiv sasior i shpallur për inflacionin. Megjithatë, në rastet kur objektivi 
parësor i politikës monetare të një banke qendrore është i ndryshëm nga ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve në ekonomi, rreziku për rritje të presioneve inflacioniste 
në një periudhë afatmesme vlerësohet të jetë i lartë. Ky rrezik, konsiderohet në 
nivele të moderuara deri mesatare në vendet me objektiva sasiorë afatmesëm për 
inflacionin. Objektivat sasiorë ndihmojnë në vënien nën një kontroll më të hershëm 
të presioneve të brendshme inflacioniste. 

Ndërmarrja e masave strukturore në zhvillimin e tregtisë dhe të prodhimit bujqësor, 
e atyre antispekulative në tregun e lëndëve të para ushqimore dhe energjitike, e 
politikave të veçanta fiskale, si edhe mbështetja financiare e aplikimi i skemave 
të përkohshme të subvencioneve për çmimet e produkteve bujqësore në vendet 
e zhvilluara, përbëjnë disa rrugë të mundshme të cilat do të ndihmonin vendet 
për të përballuar me kosto të moderuara ekonomike e sociale, rritjen globale të 
çmimeve. 

III.2.2 Matje të tjera të inflacionit

Inflacioni bazë15 vjetor në tremujorin e dytë të vitit 2008 arriti vlerën më të 
lartë të dhjetëvjeçarit të fundit (4.6%). Kontributin kryesor në prirjen e fortë në 
rritje e dhanë çmimet mjaft më të larta të disa produkteve ushqimore bazë të 
përpunuara16. Shenjat e para të vlerave relativisht më të ulëta të inflacionit 
bazë, u vërejtën gjatë muajit gusht, periudhë në të cilën u verifikua rënia e 
pjesshme e çmimeve në nëngrupin “bukë dhe drithëra”. Megjithë këtë zhvillim 
të pritshëm pozitiv, mesatarja e inflacionit bazë për periudhën janar-gusht 
rezultoi ende e lartë (4.2%) apo rreth 1.5 pikë përqindjeje mbi mesataren e tij 
afatgjatë17. Inflacioni bazë që përjashton edhe efektin e nëngrupit “bukë dhe 
drithëra” për tetë muajt e parë të vitit ishte pranë vlerës 2 %, duke dëshmuar 
për efektin e lartë në inflacion, të shkaktuar nga luhatja e çmimeve të këtij 
nëngrupi të rëndësishëm në shportën e konsumit. Matjet e tjera të inflacionit, 
që nënkuptojnë pastrimin e vlerave të tij nga efektet e ndryshimit të çmimeve 
të mallrave dhe të shërbimeve me natyrë specifike18, japin informacion më të 
plotë në lidhje me sjelljen e tij. Mesatarja e këtyre matjeve për tremujorin e 
dytë të këtij viti rezultoi 2.9%. Dy muajt e parë të tremujorit të tretë reflektuan 
vlera në rënie duke bërë që për tetëmujorin, mesatarja e matjeve të inflacionit 
neto të rezultojë rreth 2.6%. Inflacionet bazë, të matura me metodën e 
mesatares së reduktuar dhe me përjashtimin e ushqimeve të përpunuara, 
shënuan nivelet më të ulëta të të gjitha matjeve.

Oferta më e lartë e prodhimit vendas në periudhën qershor – gusht 2008, 
kontribuoi në zbutjen e presioneve inflacioniste me origjinë jashtë ekonomisë 
së vendit. Ky zhvillim, u reflektua në rënien e vlerave të inflacionit vjetor në 
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sektorin e tregtueshëm të çmimeve. Në muajin gusht, inflacioni përkatës 
rezultoi 1.9%, duke pasqyruar njëherësh edhe shuarjen e pjesshme të rritjes 
së një viti më parë të çmimeve të drithërave dhe të bukës. Niveli mesatar i 
inflacionit të tregtueshëm për periudhën janar-gusht rezultoi përsëri i lartë 
(3.7%), madje mjaft më i lartë se ai i së njëjtës periudhë të vitit të kaluar 
(0.3%). Pesha e lartë në shportën e konsumit, e sektorit të tregtueshëm të 
çmimeve është shprehje e drejtpërdrejtë e ekspozimit të inflacionit total ndaj 
rrezikut të inflacionit të importuar. Ndikimi i rritjes së çmimeve të lëndëve 
të para e bazë (ushqimore dhe energjitike), në tregjet ndërkombëtare, ka 
gjetur pasqyrim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në inflacionin e këtij sektori. 
Në çmimet e sektorit të patregtueshëm, inflacioni i pastruar nga ndikimi i 
rritjes së çmimit të energjisë elektrike, për periudhën janar – gusht 2008, 
rezultoi 2.9% ose mjaft pranë mesatares historike për katër vitet e fundit 
(2.8%). Luhatjet e lehta të inflacionit të këtij sektori, në fund të tremujorit të 
dytë dhe në vijim, janë shkaktuar kryesisht nga aplikimi i tarifave më të larta 
të çmimeve të biletave në shërbimet e transportit19; nga vijimi i përçimit të 
rritjes së çmimeve të ushqimeve, të karburanteve dhe të energjisë elektrike në 
çmimet e kategorisë së shërbimeve. 

Tabelë 10. Matje të ndryshme të inflacionit vjetor (në %).
vITET 2006 2007 2008
Ndryshimet vjetore të indeksit të çmimeve: T1 T2 Korrik gusht Mesatare tetëmujore
Total (IÇK) 2.4 2.9 3.7 4.2 3.7 2.5 3.8
Bazë (përjashtim i përhershëm) 1.2 1.9 4.1 4.6 4.4 3.7 4.2
Bazë (përjashtim i përhershëm, pa “bukën dhe drithërat”) 1.3 1.2 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1
Bazë (mesatare e reduktuar*) 0.7 0.7 1.7 1.8 1.7 1.4 1.7
Total pa ushqimet e përpunuara 2.3 1.5 1.4 2.1 1.8 1.2 1.7
Total pa “bukë dhe drithëra” 2.4 1.9 2.0 2.9 2.7 2.0 2.4
Total pa energjinë elektrike 1.7 2.0 3.6 3.9 3.6 2.3 3.4
Mesatare e matjeve të inflacioneve neto 1.6 1.5 2.5 2.9 2.7 2.1 2.6
Sipas sektorëve të çmimeve:
I tregtueshëm 1.7 2.3 3.9 4.2 3.5 1.9 3.7
I patregtueshëm 3.7 3.9 3.4 4.5 4.3 4 4.1
I patregtueshëm pa çmimet e administruara 3 2.7 2.9 2.8 3.1 2.7 2.9

Burimi: INSTAT, llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
Shënim: (*) Përjashtim i �0% të nëngrupeve në të dyja skajet e shpërndarjes së devijimeve mujore 
të çmimeve përkatëse, të peshuara me peshën e tyre në shportën e IÇK-së, pra 15% nga secili 
skaj. 

Informacioni mbi këto matje tregon se ekonomia e vendit ka vijuar të 
përballet me presione të larta inflacioniste. Ndikimi i faktorëve të ofertës me 
origjinë nga zhvillimet në tregjet botërore, është vlerësuar si “përgjegjësi” 
kryesor për vlerat e larta të inflacionit në vend. Duke vepruar për një periudhë 
relativisht të gjatë, ky ndikim është reflektuar edhe në çmimet e mallrave dhe 
të shërbimeve, të cilat deri në fund të vitit 2007, konsideroheshin relativisht 
“të paprekshme” nga ndikimi i faktorëve të ofertës. Efektet zinxhir të rritjes 
globale të çmimeve prekën edhe tregues të ndryshëm të inflacionit bazë në 
vend. vlerat e fundit të tij tregojnë se zbutja e këtyre efekteve ka nisur të 
ndjehet dhe pritet të jetë më e dukshme, gjatë muajve në vazhdim. 
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III.3 FaKTOrë Të OFErTëS DhE Të KërKESëS

III.3.1 Oferta

III.�.1.1 Çmimet e ushqimeve dhe të lëndëve të para

Inflacioni i përgjithshëm i vendit ka vijuar të jetë nën presionin e faktorëve 
të ofertës, kryesisht të atyre me origjinë të jashtme. Fillimi i tremujorit të 
tretë dëshmoi për zbutje të këtyre presioneve. Struktura e ofertës në tregun 
e brendshëm të produkteve ushqimore, u favorizua nga hyrja e prodhimit të 
freskët të vendit me çmime relativisht më të ulëta për konsumatorët. Megjithë 
këtë zhvillim të pritshëm, ndikimi i çmimeve të huaja në inflacionin dhe 
ekonominë shqiptare, vlerësohet të jetë ende i lartë. varësia e ndjeshme e 
ekonomisë shqiptare nga importet në tërësi dhe nga ato të lëndëve bazë 
ushqimore dhe energjitike (lëndë djegëse) në veçanti20, ka bërë që rritja e 
përgjithshme e çmimeve në botë të godasë në mënyrë të pashmangshme 
çmimet e prodhimit në industrisë përpunuese ushqimore, çmimet e konsumit 
si edhe ato të shërbimeve në vend. 

Të dhënat statistikore dhe vlerësimet më të fundit të organizmave 
ndërkombëtarë sinjalizojnë, për një vazhdim të mëtejshëm të rritjes globale 
të çmimeve të lëndëve të para në ekonominë botërore. Ky fenomen, tejkaloi 
projeksionet e muajit prill të këtij viti21. Indeksi total i çmimeve të lëndëve bazë 
në tregjet botërore, gjatë tremujorit të dytë 2008, vijoi prirjen në rritje me një 
normë vjetore prej 45%. ritme edhe më të larta rritjeje, shoqëruan periudhën 
korrik-gusht të këtij viti (përkatësisht 58% dhe 47%). Ndryshimi mesatar vjetor 
i indeksit total të çmimeve të lëndëve bazë në botë për periudhën janar-
gusht ’08, rezultoi rreth 43% duke kaluar në mënyrë të ndjeshme mesataren 
historike të katër viteve të fundit (34%). 

rol të rëndësishëm në këto ritme, ka luajtur rritja e çmimeve të karburanteve 
dhe të energjisë. Norma vjetore e rritjes së çmimeve të këtij grupi produktesh, 

me rëndësi parësore për zhvillimin ekonomik të 
vendeve arriti në 60%, në tremujorin e dytë të këtij 
viti. Pika më e fortë e rritjes u regjistrua në muajin 
korrik ’08 (83%). Në muajin pasardhës kjo rritje, 
ndonëse më e moderuar, rezultoi përsëri e lartë 
(67%). 

Indeksi i çmimeve të ushqimeve bazë, në botë 
shënoi rritjen më të lartë të viteve të fundit, në 
tremujorin e dytë të vitit 2008 (44%). Periudha janar-
gusht 2008 regjistroi një rritje mesatare vjetore të 
çmimeve të ushqimeve rreth vlerës 34% ose 19 pikë 
përqindjeje më lart se ajo e vitit 2007. Ndonëse 
rritjet vijuan edhe gjatë muajve të parë të tremujorit 
të tretë, ritmet e tyre ishin më të ulëta se më parë, 
duke verifikuar parashikimet e bëra nga ekspertë të 
ekonomisë botërore. 
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Grafik 6. Ndryshimet vjetore të indekseve
të çmimeve të lëndëve bazë (në %). 
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Zhvillimet në çmimet e prodhimeve bujqësore bazë, sidomos gjatë dy muajve 
të parë të tremujorit të tretë nuk janë shumë premtuese për rënie të nivelit 
të çmimeve të ushqimeve në botë, të paktën për një periudhë afatshkurtër 
deri afatmesme. arsyeja për këtë është se çmime më të larta të produkteve 
bujqësore bazë, shtojnë presionet inflacioniste nga ana e kostove të prodhimit. 
Pjesa më e madhe e prodhimeve bazë bujqësore shërbejnë si lëndë e parë në 
industrinë përpunuese ushqimore dhe joushqimore. Nëse tremujori i dytë i këtij 
viti shënoi një rritje vjetore të lehtë ( 2%), në muajit korrik dhe gusht çmimet e 
prodhimeve bujqësore bazë u rritën përkatësisht me rreth 11% dhe 14%. 

Zhvillimet në tregun botëror të çmimeve të drithërave kryesore dëshmuan 
për vijim të ritmeve vjetore në rritje, edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit 2008 
e më pas. gjatë kësaj periudhe, njëri prej zërave kryesorë të këtij grupi 
– orizi - jo vetëm që regjistroi çmimin më të lartë (prill 2008) të pothuaj 
katër dhjetëvjeçarëve të fundit, por edhe ritmet më të larta të rritjes vjetore 
të çmimeve të grupit të drithërave. Në tremujorin e dytë të këtij viti, çmimi 
i tij ishte dy herë më i lartë sesa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
Ndërkohë, ritmet vjetore të rritjes së çmimit të grurit në botë pas muajit mars 
të këtij viti23, ishin më të përmbajtura dhe me prirje të dukshme në rënie. Në 
muajin gusht të vitit 2008, ritmi vjetor i rritjes ishte rreth 27%. Kjo prirje u 
evidentua edhe në çmimet botërore të misrit. Të dhënat sugjerojnë që ritmet 
e rritjes vjetore të indeksit të çmimeve të nëngrupit “bukë dhe drithëra”, në 
Shqipëri kanë ndjekur më tepër zhvillimet e çmimeve botërore të grurit. Sipas 
vlerësimeve të BQE-së nëse nuk do të ketë goditje të tjera për ekonominë e 
Eurozonës dhe atë botërore, pritet që çmimet e drithërave të bien në mënyrë 
graduale, gjatë pjesës së dytë të vitit 2008. Ky vlerësim mbështetet nga ecuria 
e çmimeve të drithërave në tregun botëror, në dy muajt e parë të tremujorit 
të tretë të këtij viti. ritmet e larta të rritjes globale të çmimeve të ushqimeve 
janë ndikuar edhe nga çmimet e produkteve ushqimore yndyrore, me bazë 
vegjetale. veçohet rritja vjetore e çmimit të vajit të lulediellit me rreth 2 herë, 
në tremujorin e dytë dhe në vijim. ritme të larta rritjeje, megjithëse në mënyrë 
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Grafik 7a. Ndryshimet vjetore të çmimeve
botërore të drithërave kryesore dhe të IÇK të

nëngrupit “bukë dhe drithëra” në Shqipëri (në %). 

Grafik 7b. Ndryshimet vjetore të çmimeve
botërore të vajrave vegjetale dhe të IÇK të

nëngrupit “vajra yndyrna” në Shqipëri (në %).

Grafik 7. Ndryshimet vjetore në çmimet e disa produkteve
ushqimore në botë dhe në vend.
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mjaft më të moderuar, janë reflektuar edhe në inflacionin vjetor të nëngrupit 
përkatës të shportës së IÇK-së në Shqipëri24. 

Elementet e pasigurisë që mund të shoqërojnë zhvillimet e ardhshme 
në fushën e çmimeve të ushqimeve në botë dhe në vend, lidhen jo vetëm 
me kushtet atmosferike por edhe me ecurinë e kërkesës botërore për këto 
produkte, me ndryshimet e mëdha në strukturën dhe në mënyrën e të ushqyerit 
të popullsisë së Kontinentit aziatik, me masat rregulluese që qeveritë mund 
të ndërmarrin për të përballuar situatën e rritjes së çmimeve të produkteve 
ushqimore etj.. Nëse kërkesa botërore do të vijojë të rritet me ritme të larta, 
pa u shoqëruar nga rritje të së njëjtës masë të ofertës në tregje, çekuilibri do 
të shtonte rreziqet për luhatje ose rritje afatgjata të çmimeve të ushqimeve në 
botë e për pasojë, edhe në ekonominë vendase. 

gjatë tremujorit të dytë dhe në muajt e parë të tremujorit të tretë të vitit 
2008, çmimi i naftës së papërpunuar në tregun botëror u luhat në intervalin 
e vlerave të larta historike (nga 113 deri 134 usd për fuçi). rritja më e lartë 
vjetore u shënua në tremujorin e dytë (90%), duke kapur një rekord të ri 
të këtij treguesi. gjatë periudhës korrik-gusht 2008, ndryshimet mujore 
të çmimit të naftës në tregjet botërore dhanë shenja të lehta rënieje, duke 
shënuar ndoshta një fillim të mundshëm të prirjes në rënie të normave vjetore. 
Megjithë këtë sinjal pozitiv, norma mesatare vjetore e rritjes për periudhën 
janar-gusht 2008 mbetet ende e lartë (75%) dhe disa herë më e madhe se ajo 
e tre viteve të fundit. Luhatjet në çmimin të naftës vijojnë të jenë rezultante e 
zhbalancimeve ndërmjet ritmeve mjaft të larta të rritjes së kërkesës, krahasuar 
me ato të ofertës. Kjo e fundit mbetet gjithmonë në funksion të vendimeve 
që prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhenj të naftës në botë marrin, në 
lidhje me sasinë e prodhimit dhe të përpunimit të këtij produkti me rëndësi 
strategjike. Në muajt e fundit, rreziqet që prekin ofertën e naftës në tregjet 
botërore janë shtuar për shkak të tensioneve të reja gjeopolitike. Në sfond 
qëndrojnë shpërthimi në pjesën turke të naftë dhe gazsjellësit Baku – Tbilisi- 
Ceyhan (BTC), i cili siguron lidhjen ndërmjet azerbaixhanit dhe Turqisë, dhe 

konflikti ndërmjet rusisë dhe gjeorgjisë25. Pa këto 
konflikte, rënia e çmimeve të naftës së papërpunuar 
mund të kishte qenë më e madhe. aktualisht, OPEC 
është duke prodhuar mbi nivelin e paralajmëruar 
më parë. Kjo ka bërë që çmimet e naftës në javët 
e para të muajit shtator të jenë shumë pranë vlerës 
100 usd/fuçi. Sipas analistëve të tregut të naftës, 
vendimet e ardhshme të OPEC për çmimin dhe 
sasinë e naftës do të varen nga zhvillimet gjeopolitike, 
përfshirë edhe ecurinë e ekonomisë amerikane pas 
zgjedhjeve presidenciale. 

gjatë periudhës janar-gusht 2008 zhvillimet në 
tregun e huaj janë përcjellë në mënyrë relativisht 
të shpejtë në tregun e brendshëm, duke përforcuar 
presionet inflacioniste nga krahu i ofertës me origjinë 
jashtë ekonomisë së vendit. Profili i rritjes vjetore të 
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Grafik 8. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në vend
dhe jashtë dhe i kursit të këmbimit lek/usd.
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çmimit të naftës në tregun vendas rezultoi mjaft i ngjashëm me atë të tregut 
të huaj. veçori e tregut vendas është që ritmet e rritjes së çmimit që nga 
fundviti i kaluar e në vijim, janë dukshëm më të moderuara se sa ato të tregut 
ndërkombëtar. Një rol të rëndësishëm në zbutjen e ritmeve të rritjes ka luajtur 
sjellja e favorshme e kursit të këmbimit lek/usd, kryesisht gjatë tremujorit të 
dytë të këtij viti. 

Pika kulmore e çmimit të naftës në botë e arritur në muajin qershor të vitit 
2008, u përcoll vetëm një muaj më pas në tregun vendas. Modeli mjaft i 
shpejtë i përcjelljes së sinjaleve nga tregu i huaj në atë të brendshëm rezultoi, 
në muajt në vijim, në një ngadalësim të mëtejshëm të ritmeve të rritjes së 
çmimeve të naftës edhe në Shqipëri. Ecuria e mëtejshme e çmimit të naftës në 
tregun vendas do të varet ndjeshëm nga zhvillimet aktuale dhe të ardhshme 
gjeopolitike. goditjet nga krahu i ofertës, që mund të gjenerohen nga konflikti 
midis rusisë dhe gjeorgjisë, duhet të mbahen në konsideratë, duke qenë 
se një pjesë e rëndësishme e importeve të naftës sigurohet edhe nga këto 
vende26. 

Hapësirë informuese 2: Rekomandimet e Bankës Botërore për të 
përballuar krizën e çmimeve të larta të ushqimeve.

Rritja e konsiderueshme e çmimeve të ushqimeve dhe lëndëve djegëse, e cila i ka 
fillimet e saj në gjysmën e dytë të vitit 2007, vazhdon të mbajë nën tension tregjet 
ndërkombëtare duke rrezikuar stabilitetin makroekonomik dhe rritjen ekonomike në 
pothuajse të gjitha vendet e botës, të zhvilluara ose jo. 

Përsa i përket rritjes së çmimeve të ushqimeve, kombinimi i disa faktorëve, shkaktoi 
një rritje të ndjeshme të tyre në tregun botëror. Ndër to përmenden: 

• Rritja e kërkesës botërore veçanërisht nga vende me rritje të lartë ekonomike 
si Kina, Brazili apo India.

• Çmimet e larta të lëndëve djegëse, ndikuan më së shumti, në rritjen e çmimeve 
të lëndëve të para për bujqësinë, produkteve ushqimore të përpunuara dhe 
në rritjen e kostove të transportit. 

• Rritja e madhe e prodhimit të produkteve alternative për karburantet, siç 
janë biokarbutantet ndikuan në rritjen e çmimit të ushqimeve. Ky faktor u 
ndje në mënyrë të veçantë në tregun amerikan, i cili është dhe prodhuesi 
më i madh i këtyre produkteve. Megjithatë, mendimi i përgjithshëm tashmë 
është se ky faktor nuk ishte përcaktues në rritjen e përgjithshme të çmimeve 
të ushqimeve. 

• Së fundmi, një faktor specifik, ishin dhe ritmet e ulëta të rritjes së prodhimit të 
këtyre produkteve, në mënyrë të veçantë e drithërave, për shkak të kushteve 
të këqija klimaterike. 

Kjo krizë botërore e çmimeve të ushqimeve penalizoi më rëndë vendet, të cilat janë 
importuese neto të produkteve bujqësore dhe atyre të energjisë. Në veçanti, familjet 
e varfra në zonat urbane, të cilat shpenzojnë një pjesë të mirë të të ardhurave për 
ushqim, rrezikojnë të kenë pasoja negative në fuqinë blerëse të tyre.
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Në të ardhmen, çmimet e produkteve ushqimore pritet të pësojnë një rënie të lehtë 
në periudhën afatshkurtër në krahasim me nivelet e larta që arritën këtë pranverë. 
Kjo, për faktin se vazhdon të ekzistojë një disekuilibër jo i vogël ndërmjet ofertës dhe 
kërkesës botërore për këto produkte, si dhe do të duhet kohë për të krijuar stoqet e 
nevojshme për situata të ngjashme emergjence, kryesisht në vendet eksportuese të 
tyre. Siç u theksua, çmimet priten të bien (në mënyrë të veçantë ato të drithërave), 
por me shumë probabilitet nuk do të kthehen më në nivelet e ulëta të para disa 
viteve.

Duke patur parasysh këtë situatë, shumë organizata ndërkombëtare kanë 
rekomanduar qeveritë e vendeve për masat e nevojshme për të përballuar këtë 
situatë kritike të çmimeve. Banka Botërore, si një ndër organizatat ndërkombëtare 
kryesore për të rekomanduar politikat dhe rrugët për kapërcimin e krizës, sugjeron 
tre mënyra të ndryshme ndërhyrjeje, të përshtatura sipas zhvillimeve ekonomike të 
një vendi:

“Së pari, rritja e ndihmës sociale për të ndihmuar drejtpërdrejt grupet më të prekura 
nga kriza (ndihma në të ardhura ose drejtpërdrejt në mallra ushqimorë). Kjo politikë 
nga njëra anë, megjithëse nuk vë në rrezik prodhimin vendas, duke qenë se varet 
nga zhvillimi i vendit që e aplikon, mund të jetë e vështirë për t’u realizuar nga ana 
administrative dhe të ketë kosto shtesë për buxhetin. 

Së dyti, masa afatshkurtra administrative (këtu përfshihen masa të tilla si ulja e tarifava 
dhe e taksave doganore mbi produktet bazë bujqësore). Këto masa rekomandohen 
të jenë të përkohshme sepse kanë kosto të larta fiskale. Ato, duke u shoqëruar dhe 
me rritjen e ndihmës sociale mund të kërkojnë një rialokim të fondeve të buxhetit. 
Nga ana tjetër, ekspertët nuk mbështesin marrjen e masave të tilla si rritja e tarifave 
të eksportit të vendeve më të mëdha prodhuese të produkteve bazë ushqimore, të 
cilat jo vetëm nuk ndikojnë në uljen e çmimeve vendase, por dëmtojnë së tepërmi 
prodhimin bujqësor të atij vendi.

Së treti, masa për të nxitur rritjen e ofertës së produkteve ushqimore në periudhën 
afatmesme (është vlerësuar fakti se çmimet e larta të produkteve bujqësore mund të 
stimulojnë prodhimin e tyre, duke kontribuar në zhvillimin afatmesëm të bujqësisë).
Çmimet e larta të këtij viti (në mënyrë të veçantë të drithërave) mund të ndihmojnë 
në kthimin e tendencës në rënie të investimeve si qeveritare, ashtu dhe private në 
bujqësi. Në vitin 1980, �0% e kredive të Bankës Botërore shkonte për projekte në 
fushën e bujqësisë, ndërkohë që në vitin 2007 ato ranë në 12%. Këtë vit, pritshmëritë 
mbi këtë lloj kredie tregojnë një rritje të ndjeshme krahasuar me të kaluarën. Vetëm 
në Afrikë, Banka Botërore pret që të dyfishohen kreditë për bujqësinë. Për këtë qëllim, 
është e rëndësishme të rriten investimet në sistemin ujitës dhe infrastrukturë duke 
lehtësuar mundësinë e shfrytëzimit të lëndëve të para, për të rritur produktivitetin 
në këtë sektor”27.

III.�.1.2 Pagat

Niveli i pagave ka shënuar rritje gjatë tremujorit të parë të vitit 2008 si në 
sektorin shtetëror edhe në atë privat. Paga mesatare në sektorin shtetëror 
arriti në 35,800 lekë ose 0.4% më e lartë, krahasuar me tremujorin e fundit 
të vitit 2007 dhe 12.4% më e lartë në bazë vjetore. Masat administrative të 
marra28 kanë vijuar të ndikojnë në rritjen e nivelit të pagave29 në sektorin 
privat gjatë tremujorit të parë. 
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Sektorët e ekonomisë
Punësimi Paga

T1’07 T4’07 T1’08 T1’07 T4’07 T1’08
Industria 7.9 3.5 10 16 21.2 24.9
Ndërtimi -1.7 -4.6 30.5 10.2 22.5 71.5
Posta 18.1 12.8 7 17.4 25.1 11.9
Telekomunikacioni 9.7 2.1 7.1 13.9 0.7 5.2

 Burimi: INSTAT. 

Sektori i ndërtimit ka regjistruar rritjen më të lartë për treguesit e punësimit 
dhe të pagave gjatë tremujorit të parë, gjë që është vërejtur më tepër në 
fushën e punimeve inxhinierike30. Sektori i industrisë ka vazhduar të ruajë 
pothuajse të njëjtin ritëm rritjeje edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 
2008. Masat administrative të marra në lidhje me deklarimin e numrit të 
punonjësve kombinuar me një ecuri të mirë të shifrës së afarizmit, kanë sjellë 
për këtë periudhë të parë të vitit, një rritje në ndryshimin vjetor të pagave 
si në aktivitetin tregtar ashtu edhe në sektorin e shërbimeve postare dhe të 
telekomunikacionit. 

Tremujori i parë i vitit regjistroi një rritje në nivelin e pagës bazë minimale 
mujore me rreth 14 % krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndryshim që 
e solli pagën minimale në nivelin 16,000 lekë. Pagesa e papunësisë u rrit në 
përpjesëtim me pagën minimale dhe arriti nivelin 5,980 lekë. 

III.�.1.� Tregu i punës

Sipas të dhënave më të fundit, numri i përgjithshëm i personave të regjistruar 
në forcat e punës gjatë tremujorit të parë të vitit 2008 arriti në 1,080.1 mijë 
persona ose 1,714 persona më pak, krahasuar me tremujorin e mëparshëm. 
Kjo rënie, ka ardhur kryesisht si pasojë e regjistrimit të një numri më të ulët 
punëkërkuesish (rreth 2,012 persona), duke pasqyruar një rënie me ritme më 
të shpejta të numrit të të papunëve sesa rritja e numrit të të punësuarve. 

Tabelë 11. Tregues vjetorë 
të punësimit dhe pagave 
- ndryshime vjetore ( në %).
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Burimi: INSTAT.

Grafik 9. Norma vjetore e rritjes së pagës sipas sektorëve të ekonomisë.
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Numri i të punësuarve në fund të tremujorit të parë të vitit, regjistroi vlerën 
939.3 mijë persona. Punësimi në sektorin privat jobujqësor u rrit me rreth 648 
persona, ndërkohë që sektori shtetëror regjistroi një rënie me rreth 350 persona. 
Kontributin kryesor në rritjen e numrit të të punësuarve në sektorin privat e 
kanë dhënë aktiviteti tregtar, sektori i ndërtimit dhe ai i industrisë. Të dhënat 
mbi nivelin e punësimit në sektorin privat bujqësor mbeten të pandryshuara. 
Norma e regjistruar e papunësisë arriti në 13.04 për qind në tremujorin e 
parë, nga niveli i 13.2 për qind në tremujorin e fundit të vitit 2007. 

Numri i të papunëve gjithsej, gjatë tremujorit të dytë të vitit, arriti në nivelin 
e rreth 140 mijë personave, duke rënë me 0.56% krahasuar me tremujorin 
e parë dhe me 3.53% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ka një rënie në numrin mesatar të 
të papunëve që përfitojnë ndihmë ekonomike me rreth 3.3%. Ndërkohë që, 
numri mesatar i të papunëve që përfitojnë pagesë papunësie u rrit me rreth 
1.9%. Numri i punëkërkuesve afatgjatë gjatë tremujorit të dytë ka ardhur 
duke rënë, ndërsa në Zyrën e Punësimit janë regjistruar 2,595 persona më 
shumë se në tremujorin e parë të vitit dhe 631 më shumë, krahasuar me të 
njëjtën periudhë të vitit 2007. Punësimi në sektorin shtetëror vijoi të binte, 
ndërsa sektori privat regjistroi rritje të numrit të të punësuarve me kontribues 
kryesorë sektorin e industrisë dhe të ndërtimit. 

III.�.1.4 Çmimet e prodhimit

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit gjatë tremujorit të dytë të vitit 2008 ka 
ruajtur të njëjtën normë vjetore rritjeje si gjatë dy tremujorëve paraardhës 
prej 7.4%, ndërkohë që rritja ndaj tremujorit të parë të vitit ishte 1.3 %. Duket 
se forcimi i presioneve inflacioniste duke filluar nga tremujori i tretë i vitit 
2007 e në vazhdim, është nxitur në njëfarë mase edhe nga rritja e kostove 
të prodhimit në ekonominë e vendit. vlera e lartë e këtij indeksi këto dy vitet e 
fundit është rezultat i disbalancimeve të përkohshme midis kërkesës dhe ofertës 
si në tregun vendas dhe atë global. Nevojat e disa vendeve në zhvillim, në 
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Grafik 10. Ecuria e treguesve të papunësisë dhe të të punësuarve.
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mënyrë të veçantë Kinës, Indisë, Brazilit etj., për përdorim më të gjerë të lëndëve 
të para, rritja e importeve, si dhe një ambient spekulativ i krijuar nga dobësimi 
i dollarit inkurajuan rritjen e çmimeve në nivel global. Këto çmime të larta janë 
transmetuar më pas dhe në çmimet e lëndëve të para dhe atyre të ndërmjetme 
të importuara për prodhimin vendas, të cilat kanë rritur dhe kostot e bizneseve. 
Megjithatë, për faktin që ekonomia shqiptare zhvillohet me ritme relativisht të 
larta dhe potencialisht ky zhvillim është i mundur edhe në të ardhmen, këto 
disbalancime të herëpashershme të kërkesë-ofertës, absorbohen brenda një 
kohe të shkurtër nga ana e bizneseve. Për pasojë, rritja e çmimeve të prodhimit 
nuk rrezikon të kalojë plotësisht te çmimet e konsumit qoftë edhe në periudhën 
afatshkurtër. Zhvillimet e fundit duket se e konfirmojnë këtë fakt, pasi që prej 
muajit korrik çmimet e konsumit kanë pësuar rënie megjithëse ato të prodhimit 
vazhduan të rriten në tremujorin e dytë. rritja e këtyre çmimeve duket se nuk 
ka ndikuar në mënyrë të rëndësishme kostot e jetesës së qytetarëve, sesa ato 
të bizneseve të cilat gjithsesi i konsiderojnë ato, plotësisht të rekuperueshme31. 
Nga ana tjetër, vlerësohet se pjesa e prodhimit vendas nuk është ende një 
përbërës përcaktues i ofertës së mallrave në tregun vendas dhe në çmimet e 
shitjes për konsumatorët. 

Për sa i përket sektorëve të veçantë, rritje të mëtejshme në tremujorin e 
dytë patën çmimet e sektorit të industrisë përpunuese, duke qenë se ky sektor 
punon në pjesën më të madhe të tij me lëndë të parë të importuar. Brenda këtij 
sektori, ai i industrisë ushqimore vijoi të shënojë rritjen më të madhe, megjithëse 
norma pozitive dyshifrore e regjistruar është më e ulët, krahasuar me periudhën 
njëvjeçare të mëparshme, kur filluan të vërehen shenjat e para të krizës së 
çmimeve të kësaj kategorie. Indeksi i kostove të industrisë u rrit mesatarisht 
me 16%, që prej tremujorit të parë të vitit 2007. Ndërkohë, përçimi i rritjes 
së çmimeve të prodhimit të kësaj kategorie ka qenë më i zbutur te çmimet e 
konsumit, meqënëse rritja e indeksit të kategorisë “ushqime të përpunuara” në 
shportën e IÇK-së, gjatë kësaj periudhe ka qenë mesatarisht 9%. 

Ndryshimi vjetor i çmimeve në sektorin e “industrisë nxjerrëse” regjistroi 
norma në rënie krahasuar me një vit më parë, por pa ndikuar ndjeshëm në 
totalin e çmimeve të prodhimit. Çmimet në sektorin “prodhimi, shpërndarja e 
energjisë elektrike, e gazit dhe e ujit” mbetën thuasje të pandryshueshme me 
tremujorin paraardhës, gjithsesi në rënie të ndjeshme me fundin e vitit 2007.

Tabelë 12. Normat vjetore të ndryshimit të disa përbërësve të IÇP-së dhe të IÇK-së të 
kategorisë “ushqime të përpunuara” (në %).

 IÇP IÇP Industria 
përpunuese gjithsej

IÇP Industria
përpunuese ushqimore

IÇK- Kategoria “ushqime 
të përpunuara”

IÇP Industria 
nxjerrëse

T1:06/T1:05 0.9 0.7 -0.1 0 7.3
T2:06/T2:05 -0.1 -0.5 -4.4 0.5 10.8
T3:06/T3:05 0.4 1.2 -2.1 1.1 8.4
T4:06/T4:05 -0.7 1.5 1.4 2.4 8.3
T1:07/T1:06 2.1 14.4 2.5 3.2 8.1
T2:07/T2:06 3.3 7.3 11.3 2.9 2.8
T3:07/T3:06 3.6 6.3 14.7 7.3 4.7
T4:07/T4:06 7.5 10.2 18.6 10.8 4.5
T1:08/T1:07 7.4 6.8 20.5 11.2 5.6
T2:08/T2:07 7.4 6.9 14.6 12.9 3.0

Burimi: INSTAT.
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III.3.2  Kërkesa

III.�.2.1 Sektori fiskal 
 
Balanca buxhetore ka regjistruar deficit vetëm në muajin e fundit të 

gjashtëmujorit të parë të vitit 2008. Në fund të gjashtëmujorit deficiti fiskal 
shënoi 2.3 miliardë lekë, duke qenë disa herë më i ulët në krahasim me 
deficitin e programuar prej 18 miliardë lekësh. Të ardhurat buxhetore kanë 
ndjekur tendencën e muajve paraardhës duke tejkaluar me rreth 3% nivelin 
e planifikuar për gjysmën e parë të vitit, ndërsa shpenzimet janë kryer me 
ritme të përshpejtuara kryesisht në muajt e fundit të gjashtëmujorit, duke 
përmbushur 92% të planit të hartuar për këtë periudhë.

Tabelë 1�. Ecuria e treguesve kryesorë fiskalë:
Fakt 6 m 

i ‘08 1
Plan 6 m 

i ‘ 08 1
Ndryshim në 

% 2008 2
Ndryshim në 

% 2007 2
Korrik 
2008

Plan
vjetor3

Të ardhura 134.99 130.89 16.80 9.61 161.14 303.78
Të ardhura nga tatimet dhe doganat 96.09 89.79 18.32 12.61 113.41 209.71
1.2 Të ardhura tatimore të tjera 27.91 31.45 14.8 - 1.69 33.86 66.64
1.3 Të ardhura jo tatimore 10.47 7.97 5.42 19.41 13.24 22.76
Shpenzime 137.32 148.86 30.30 10.52 166.72 360.21
2.1 Shpenzime korente 107.79 113.62 14.47 8.15 129.75 257.41
2.1.1 Shpenzime për personelin 29.99 30.23 17.20 1.22 35.65 67.96
2.1.2 Shpenzime për interesat 15.02 15.28 24.61 - 0.89 18.76 32.58
2.1.3 Shpenzime për sigurimet dhe pensionet 35.02 35.32 8.27 15.78 41.80 78.67
2.2 Shpenzime kapitale 28.02 33.36 149.54 35.47 34.74 94.42
Balanca fiskale - 2.33 - 17.97 - 122.86 1.00 - 5.59 - 56.42
3.1 huamarrje e brendshme 11.52 - 0.22 235.19 - 132.88 8.68 16.96
3.2 Financim i huaj 1.13 16.82 283.05 - 69.59 1.75 35.33

Burimi: Ministria e Financave.
Shënime: 1) Të dhënat janë progresive dhe në miliardë lekë; 2) Ndryshimi vjetor në përqindje për 
6-mujorin e parë sipas vitit përkatës; � ) Plani vjetor sipas buxhetit të rishikuar në korrik 2008.

Të ardhurat e mbledhura shënuan një rritje vjetore prej 17%, më e larta e 
5 viteve të fundit. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë të ardhurat 
nga tatimi mbi vlerën e shtuar, si edhe ato nga tatimi mbi të ardhurat 
personale. Kontributi gjithnjë i konsiderueshëm i tatimit mbi vlerën e shtuar 
shpjegohet me peshën e madhe të këtij zëri në totalin e të ardhurave. Ky zë 
ka ruajtur të njëjtat ritme rritjeje të viteve paraardhëse, duke tejkaluar në të 
njëjtën kohë planin e hartuar për gjysmën e parë të vitit me rreth 8%. Tatimi 
mbi të ardhurat personale duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2007, ka 
shfaqur rritje të peshës ndaj të ardhurave të përgjithshme. Faktorët kryesorë 
që kanë ndikuar në rritjen e peshës janë ndryshimi i mënyrës së tatimit të 
të ardhurave personale, nga tatim progresiv në tatim të thjeshtë, si edhe 
ndryshimi i kuadrit rregullativ dhe i atij ligjor32. Të ardhurat nga tatimi mbi 
fitimin kanë tejkaluar planin gjashtëmujor në masën 40%. Megjithë këtë 
zhvillim, në gjashtëmujorin e parë të këtij viti norma vjetore e ndryshimit 
për këtë zë të të ardhurave rezultoi rreth -7%. Shkaku kryesor qëndron në 
ndryshimin e normës së tatimit mbi fitimin, nga 20% në 10% duke filluar nga 
1 janari i vitit 2008. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

�2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

�2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Shpenzimet buxhetore me një rritje vjetore prej 30%, ashtu sikurse dhe të 
ardhurat, kanë shënuar rritjen më të lartë të 5 viteve më të fundit. Në të njëjtën 
kohë, shpenzimet e realizuara në gjysmën e parë të vitit kanë përmbushur 
92.3% të planit. rritja vjetore e shpenzimeve kapitale ka dhënë kontributin 
kryesor në rritjen totale të shpenzimeve. Duhet theksuar fakti që shpenzimet 
afatgjata të kryera gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, kanë përmbushur rreth 
84% të planit të hartuar për këtë periudhë kohore, ndërkohë që masa e 
realizimit në gjysmën e parë të vitit, gjatë dy viteve paraardhëse është luhatur 
në intervalin e 43 – 51%. Financimi i rrugës Durrës – Kukës deri në muajin 
korrik, ka tërhequr rreth 45% të shpenzimeve kapitale, duke kontribuar 
ndjeshëm në rritjen vjetore prej 150% të shpenzimeve kapitale. Shpenzimet 
për personelin kanë shënuar një rritje vjetore prej 18%, që është rritja më e 
lartë e tre viteve të fundit. Si faktor kryesor cilësohet rritja e pagës mesatare 
mujore në sektorin shtetëror me rreth 12.4%33.

Deri në fund të muajit korrik të ardhurat dhe 
shpenzimet janë realizuar përkatësisht me 161 dhe 
166 miliardë lekë, duke përmbushur respektivisht 53 
dhe 46% të planit vjetor të miratuar sipas buxhetit të 
rishikuar në muajin korrik.

Balanca buxhetore, në fund të gjashtëmujorit të 
parë të vitit, ka shfaqur një sjellje të ndryshme nga 
dy vitet e mëparshme duke shënuar një deficit prej 
2.3 miliardë lekësh. Megjithatë, deficiti buxhetor 
rezulton të ketë përmbushur vetëm 13% të vlerës së 
planifikuar për këtë periudhë.

Deficiti buxhetor në fund të muajit korrik rezultoi 
rreth 5.6 miliardë, duke u thelluar me rreth 3.2 
miliardë lekë nga një muaj më parë. 
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Burimi: Ministria e Financave dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 11. Kontributet e zërave në ndryshimin vjetor për të ardhurat
dhe shpenzimet buxhetore.
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Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 12. Ecuria e treguesve kryesorë fiskalë
gjatë 6-mujorit të parë, të viteve 2003 – 2008.
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Tabelë 14. Financimi i deficitit buxhetor.
6 M I ‘03 6 M I ‘04 6 M I ‘05 6 M I ‘06 6 M I ‘07 6 M I ‘08

Balanca buxhetore - 8.82 - 8.45 - 9.47 10.09 10.15 - 2.33
Financimi i deficitit 8.82 8.45 9.47 - 10.09 - 10.15 2.33
I brendshëm 5.45 6.24 7.35 - 11.06 - 10.44 1.20
Të ardhura nga privatizimi 0.35 4.15 0.62 2.11 0.04 0.40
huamarrja e brendshme 9.75 5.50 10.48 - 10.45 3.44 11.52
Të tjera - 4.65 - 3.40 - 3.75 - 2.72 - 1.47 - 9.72
I huaj 3.37 2.21 2.12 0.97 0.29 1.13

Burimi : Ministria e Financave.

huamarrja e brendshme përfaqëson instrumentin kryesor të financimit të 
deficitit buxhetor, duke përfaqësuar 90% të totalit të huamarrjes. Në krahasim 
me një vit më parë, Ministria e Financave, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 
2008 ka pakësuar masën e borxhit në bono thesari, me rreth 30 miliardë 
lekë, duke rritur me rreth 46 miliardë lekë stokun e borxhit në obligacione 
të maturiteteve të ndryshme. Zhvendosja e masës së borxhit nga termat 
afatshkurtër në afatgjatë, është në të njëjtën linjë me politikën e Ministrisë së 
Financave për menaxhimin e borxhit publik. 

Hapësirë informuese �. Buxheti suplementar dhe analizë 
krahasuese.

Tabelë 15. Të ardhurat dhe shpenzimet sipas buxhetit të fillimit të vitit dhe buxhetit 
të rishikuar në korrik 2008.

Buxheti 
fillestar (1)

Buxheti i 
rishikuar (2)

Ndryshimi 
absolut  (2-1)

Totali i të ardhurave 283.7 303.8 20.1
Tatimi mbi vlerën e shtuar 99.9 104.9 5.0
Tatimi mbi fitimin 14.4 18.4 4.0
akcizat 38.5 37.5 (1.0)
Tatimi mbi të ardhurat personale 16.3 23.3 7.0
Taksa nacionale dhe të tjera 17.2 16.2 (1.0)
Të ardhura nga dividenti 0.1 5.0 4.9
Të tjera 1.0 1.7 0.7
Totali i shpenzimeve 369.0 360.2 (8.8)
Interesa të brendshëm 29.0 28.7 (0.3)
Interesa të huaj 4.3 3.9 (0.4)
Shpenzime operative dhe mirëmbajtjeje 28.0 28.6 0.6
Subvencionet 2.3 2.0 (0.3)
Shpenzime për sigurimet shoqërore 76.0 78.7 2.7
Shpenzime për buxhetin lokal 29.6 31.6 2.1
Fondi rezervë, kontigjenca 10.4 9.9 (0.5)
Shpenzime kapitale 105.6 94.4 (11.2)
 Me financim të brendshëm 38.8 48.8 10.0
 Me financim të huaj 66.7 45.6 (21.2)
Balanca buxhetore (85.3) (56.4) 28.92
Financim i brendshëm 29.4 21.1 (8.32)
 huamarrje e brendshme 25.3 17.0 (8.32)
Financim i huaj 55.9 35.3 (20.60)
Burimi: Ministria e Financave.
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Sipas buxhetit të rishikuar për vitin 2008, të ardhurat 
dhe shpenzimet buxhetore programohen përkatësisht 
në nivelet �0�.8 dhe �60.2 miliardë lekë. Të ardhurat 
planifikohen rreth 20 miliardë më të larta dhe shpenzimet 
rreth 8.8 miliardë më të ulëta nga niveli i programuar 
në fillim të vitit. Deficiti i planifikuar deri në fund të vitit 
reduktohet në 56.4 miliardë lekë ose në 5.2 për qind 
të PBB, nga 85.� miliardë (7.9 për qind i PBB) që ishte 
programuar në fillim të vitit. Rreth �5 për qind e totalit të 
të ardhurave shtesë planifikohet të vilen nga zëri i tatimit 
mbi të ardhurat personale. Ky nëngrup i të ardhurave 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2008, zë rreth 7.4 
për qind të totalit, rreth 2 herë më e lartë se mesatarja 
e peshës së tij gjatë të njëjtës periudhë për vitet 200�-
2007. Ndërsa rreth 20 për qind ose 4 miliardë lekë e 
totalit të të ardhurave shtesë, priten të grumbullohen nga 
zëri i tatimit mbi fitimin. Pesha e këtij zëri në totalin e të 
ardhurave gjatë gjysmës së parë të vitit 2008, ka pësuar 
një rënie me rreth 2 pikë përqindjeje, krahasuar me të 
njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. 

Në korrik të vitit 2007 u miratua paketa e re fiskale, e cila përfshinte ndër të tjera 
ndryshimin e mënyrës së tatimit mbi të ardhurat personale dhe reduktimin e tatimit 
mbi fitimin. Të ardhurat personale nga korriku i vitit 2007 tatohen në masën 10 
për qind, ndërsa tatimi mbi fitimin nga janar 2008, u reduktua nga 20 në 10 për 
qind. 

Si kanë qenë të dhënat nga vendet e tjera që kanë zbatuar reforma në drejtim të 
aplikimit të taksës së sheshtë? 

Keen et al. (IMF, 2006) në studimin “Taksa e Sheshtë: Parime dhe Fakte”, kanë 
analizuar mënyrën dhe efektet e zbatimit të taksës së sheshtë. Vendet sipas vitit të 
zbatimit të taksës së sheshtë renditen në tabelën në vijim. 

Tabelë 16. Norma e taksës së sheshtë dhe tatimit mbi fitimin para dhe pas 
zbatimit të reformave. 
 Tatimi mbi të ardhurat personale Tatimi mbi fitimin

 viti i 
aplikimit

Norma pas 
reformës Kahu i ndryshimit Norma para 

reformës
Norma pas 

reformës
Estonia 1994 26 rritje modeste 16-33 26
Lituania 1994 33 rritje e konsiderueshme 18-33 29
Letonia 1997 25 reduktim i lehtë 25 dhe 10 25
rusia 2001 13 rritje modeste 12-30 37
Ukraina 2004 13 rritje 10-40 25
Sllovakia 2004 19 rritje e konsiderueshme 10-38 19
gjeorgjia 2005 12 Eliminim 12-20 20
rumania 2005 16 rritje 18-40 16
Shqipëria 2007 10 reduktim 20 10

Burimi: Keen et al, The flat tax(es): Principles and Evidence. IMF Working Paper 2006 dhe 
Ministria e Financave.

Zbatimi i taksës së sheshtë në vendet e paraqitura në tabelë është kryer në dy kohë. 
Në valën e parë të reformës, pothuajse të gjitha vendet kanë aplikuar kufirin më të 
lartë të intervalit ku luhatej taksa para zbatimit të reformës. Ndërsa në hapin e dytë, 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

TVSH
Tatim fitimi
Akciza

Tatimi mbi të ardhurat personale

Taksa nacionale
Taksa doganore

Pushteti vendor

Buxhetet e pavarura
Jo tatimore

Burimi: Ministria e Financave dhe llogaritje të BSH.

Grafik 13. Zërat përkatës sipas peshës në
totalin e të ardhurave.
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norma e taksës së sheshtë u vendos kufiri minimal i këtij intervali. Me përjashtim të 
Rusisë�4, gjatë fazës së dytë të aplikimit të taksës së sheshtë, në të gjitha vendet u 
regjistrua një rënie e të ardhurave nga zëri i të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat 
personale. Në rastin e Shqipërisë, pas zbatimit të taksës së sheshtë, regjistrohet një 
rritje e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale. Ndërsa për tatimin mbi 
fitimin (krahasuar me vitet paraadhëse) planifikohet një reduktim i të ardhurave në 
përqindje ndaj PBB-së, që priten të akumulohen deri në fund të vitit. 
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Grafik 14. Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale 
dhe tatimi mbi fitimin në raport ndaj PBB-së, për vitin para zbatimit

të reformës dhe pas zbatimit të reformës. 

III.�.2.2 Sektori i jashtëm

gjashtëmujori i parë i vitit regjistron një rritje të deficitit korent me rreth 60% 
në terma vjetorë, duke arritur në 591 milionë euro. Për pasojë, raporti i tij 
ndaj PBB-së vlerësohet në rreth 13%. Deficiti i lartë tregtar, kontribuesi kryesor 
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Burimi: Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së.

Grafik 15. Llogaria korente (milionë euro) dhe bilanci i pagesave
(në përqindje ndaj PBB-së). 
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në thellimin e deficitit korent gjatë kësaj periudhe, është shoqëruar edhe 
me deficit të tregtisë së shërbimeve dhe ngushtimin e suficitit të transfertave 
korente neto36. 

vëllimi i transaksioneve korente arriti në 4.2 
miliardë euro, 10% më i lartë në terma vjetorë. 95 % e 
shpenzimeve korente shkoi për blerjen e mallrave dhe 
shërbimeve të importit, ndërsa 60 % e të ardhurave 
korente hyn nga eksporti i mallrave dhe shërbimeve. 
Pjesa e mbetur hyn nga transfertat korente (30%) dhe 
nga të ardhurat (10%). Deficiti i tregtisë në mallra u 
rrit me 17% në terma vjetorë dhe raporti i tij ndaj PBB-
së vlerësohet në rreth 28%. Importet dhe eksportet e 
mallrave shënuan një rritje vjetore prej përkatësisht 
18 dhe 19%, dhe norma e mbulimit të importeve nga 
eksportet rezulton rreth 30%. Nga grupimi i importeve 
sipas përdorimit vërehet se ato për konsum, ndonëse 
shënojnë një rritje vjetore prej 17%, kanë shënuar 
rënie ndaj vlerës së përgjithshme të importeve. Importi 
i “mallrave kapitalë” shënon një rritje vjetore prej 18% 
dhe nuk paraqet ndryshime në peshë. Ndërsa, importet 
për “konsum të ndërmjetëm” kanë shënuar normën më të lartë të rritjes vjetore 
(18.3%), dhe peshën më të madhe ndaj importeve të përgjithshme (53.4%).

Eksportet e përgjithshme përfaqësohen kryesisht nga eksportet e tekstileve 
dhe të këpucëve (45%), ndonëse me një peshë në rënie37. rreth 38% 
e eksporteve të përgjithshme, përfaqësohet nga eksportet e kategorive 
“materiale ndërtimi dhe metale” (22%) dhe “minerale, lëndë djegëse, energji 
elektrike” (16%). Bilanci i shërbimeve regjistron një deficit prej rreth 83 milionë 
eurosh, ndërsa ai i të ardhurave një suficit prej 129.3 milionë euro. Llogaria e 
shërbimeve dominohet nga shërbimet hyrëse dhe dalëse të udhëtimit, kryesisht 
ato personale, ndërkohë që zëri “shërbimeve të tjera” mbulon rreth 93% të 
deficitit të kategorisë së udhëtimeve. Të ardhurat nga turizmi janë rritur me 
20% në terma vjetorë, pasojë e rritjes së numrit të udhëtarëve jorezidentë. 
Bilanci i transfertave korente neto vazhdon të shënojë vlera pozitive, ndonëse 
në rënie. Transfertat korente neto, të përfaqësuara kryesisht nga dërgesat 
e emigrantëve, financojnë rreth 42% të deficitit tregtar të mallrave dhe 
vlerësohen rreth 470 milionë euro. Pesha e tyre ndaj PBB-së është rreth 
12%. Fluksi neto në llogarinë kapitale dhe financiare gjatë periudhës janar-
qershor’08, ishte rreth 500 milionë euro. rreth 31 milionë euro kanë hyrë në 
formën e transfertave kapitale dhe 435 milionë euro në formën e detyrimeve 
financiare të rezidentëve. Fluksi neto i kësaj llogarie financon rreth 85% të 
deficitit korent. rritja e ndjeshme e detyrimeve financiare të rezidentëve, ka 
ardhur si pasojë e rritjes së investimeve të huaja dhe huamarrjes nga jashtë. 
Investimet e huaja direkte dhe huamarrja nga jashtë vlerësohen përkatësisht 
227 dhe 145 milionë euro. Borxhi i jashtëm është rritur me rreth 41 milionë 
euro. Në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit, niveli i rezervave valutore të 
vendit ishte rreth 1.42 miliardë euro, të mjaftueshme për mbulimin e 3.7 
muajve importe, të mallrave dhe shërbimeve. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 16. Importet sipas grupeve të përdorimit
(në milionë euro). 
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III.�.2.� Pritshmëritë e publikut për inflacionin

Pritjet e publikut për inflacionin, gjatë 18 muajve të fundit kanë qenë më të 
larta se sa ato të periudhave të mëparshme. Megjithë prirjen në rritje ato kanë 
konverguar pranë vlerës 3%, duke dëshmuar për nivel relativisht të kënaqshëm 
të ankorimit të tyre drejt objektivit sasior të Bankës së Shqipërisë për inflacionin 
(3%±1 pikë përqindjeje). Evidencat e deritanishme, të rezultuara nga 
vëzhgimet periodike të Bankës së Shqipërisë, tregojnë se grupet e ndryshme 
ekonomike të tregut po bëhen gjithnjë e më shumë të ndërgjegjshme e realiste 
në dhënien e opinioneve dhe të vlerësimeve mbi zhvillimet e ardhshme dhe 
më të mundshme në fushën e çmimeve të konsumit dhe të prodhimit, për 
një periudhë afatmesme. Procesi pritjeformues, nënkupton kombinimin e 
informacionit mbi zhvillimet e kaluara e të ardhshme në çmimet e konsumit 
dhe ekonominë e vendit dhe të huaj si edhe mbi objektivin e bankës qendrore 
për inflacionin. Secili prej informacioneve merr një peshë të caktuar në 
gjykimin për pritjet. Synimi i politikës monetare të Bankës është që publiku të 
formojë pritjet, bazuar më së shumti në zhvillimet e ardhshme ekonomike dhe 
në objektivin afatmesëm sasior për inflacionin. 

Hapësirë informuese 4: Pritjet e aktorëve të tregut për inflacionin - 
evidenca nga vrojtimet. 

Gjatë viteve të fundit matjet e pritjeve të aktorëve të ndryshëm të tregut mbi normën 
e ndryshimit të nivelit të përgjithshëm të çmimeve kanë luajtur rol në vendimmarrjen 
e Bankës së Shqipërisë, duke qenë se objektivi kryesor i saj është arritja dhe ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve. Në këtë hapësirë paraqiten pritjet e konsumatorëve, të 
bizneseve dhe të ekspertëve të bankave tregtare për inflacionin.
 
Pritjet afatmesme. Matjet e pritjeve në periudhën afatgjatë janë të vlefshme për të 
matur besueshmërinë e agjentëve të tregut në objektivin e shpallur të bankës. Gjatë 
vitit 2008 pritjet afatmesme kanë shfaqur rritje në krahasim me një vit më parë, 

megjithatë janë më të përmbajtura ose më optimiste sesa 
pritjet afatshkurtra. Pritjet e konsumatorëve për inflacionin 
pas 12 muajve, pasi arritën pikun në tremujorin e tretë 
të vitit 2007 (2.9%) edhe gjatë dy vrojtimeve të para të 
vitit 2008, u luhatën poshtë, por gjithmonë pranë vlerës 
�%. Nga të dhënat më të fundit të “Vrojtimit mujor të 
bankave”, pritjet e ekspertëve të bankave tregtare në 
vend për inflacionin pas 12 muajve, pas një rritjeje në 
muajin shkurt të vitit 2008, gjatë tre muajve të fundit 
kanë regjistruar prirje të lehtë në rënie. Megjithatë, sipas 
bankave probabiliteti që inflacioni vjetor pas një viti të 
shënojë një vlerë mbi �%, është 64%.

Pritjet afatshkurtra. Pritjet për inflacionin në periudhën 
afatshkurtër, konsiderohen si tregues të presioneve 
afatshkurtra mbi nivelin e çmimeve të konsumit. Në 
ndryshim nga pritjet afatgjata, pritjet për periudhën 
afatshkurtër nga ekspertë të bankave kanë ardhur duke 
u përkeqësuar, gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2008. 
Bankat në parashikimet e tyre për ndryshimin e çmimeve 
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Grafik 17. Ecuria e pritjeve të konsumatorëve për
inflacionin pas një viti (boshti majtas) dhe 

probabiliteti me të cilin bankat presin që inflacioni
pas një viti të jetë mbi 3% (boshti djathtas).
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në periudhën afatshkurtër - inflacionin vjetor pas një muaji - kanë prirjen të jenë më 
pesimiste në krahasim me pritjet afatgjata, duke pritur me një probabilitet të lartë 
prej 42%, që inflacioni të kalojë kufirin e sipërm të intervalit 2-4%. Situata duket 
më optimiste në anën e konsumatorëve; bazuar në Vrojtimin e Besimit Konsumator, 
pritjet për inflacionin pas � muajsh kanë ardhur në rënie, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të vitit 2008. Nga ana tjetër, pritjet e bizneseve për çmimet e prodhimit, për 
një tremujor më vonë qëndrojnë në nivele të larta që nga viti 2007, duke sinjalizuar 
për praninë e presioneve në rritje të kahut të ofertës. 

III.�.2.4 Politika monetare 

Edhe për vitin 2008 objektivi kryesor i politikës monetare të ndjekur nga Banka 
e Shqipërisë38 është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, e përkufizuar 
si një normë vjetore inflacioni e çmimeve të konsumit e barabartë me 3%. 
Kufijtë e tolerancës rreth kësaj vlere qendrore janë 2 dhe 4%. Për arritjen e 
këtij objektivi, Banka e Shqipërisë mbledh dhe përdor të gjithë informacionin 
e mundshëm ekonomik dhe financiar në shërbim të vendimmarrjes, duke 
zbatuar shumë nga tiparet kryesore të një regjimi të shënjestrimit të inflacionit. 
Instrumenti kryesor i politikës monetare është norma e marrëveshjeve të 
riblerjes, për të cilën Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë merr vendim 
në fund të çdo muaji. 

viti 2008 u hap me një normë bazë interesi në nivelin 6.25%. Kjo normë u 
mbajt e pandryshuar deri në fund të muajit gusht. Norma u rrit tre herë, me 
nga 25 pikë bazë gjatë vitit 2007. Tre rritjet e njëpasnjëshme gjatë vitit 2007 
synonin të stabilizonin ritmet e zgjerimit të kredisë, e cila në atë periudhë arriti 
vlera mbi 8% të PBB-së, si edhe të ankoronin pritjet në vlera pranë normës 
së synuar prej 3%. rritja e normës bazë të interesit ka ndikuar gjithashtu, në 
rritjen e normës reale të interesit të depozitave në lekë. ruajtja e diferencave 
pozitive midis normave reale të interesit në lekë dhe normave të huaja të 
interesit të depozitave, synonte të nxiste kërkesën për para në lekë, në formën 
e depozitave. vendimet për shtrëngimin e politikës monetare me 75 pikë 
bazë pritej të jepnin efekt në një hark kohor prej 12 deri në 24 muaj. gjatë 
gjysmës së parë të vitit 2008, ashtu siç pritej, është vërejtur një ngadalësim 
i ritmit të rritjes së kredisë për ekonominë si ndaj agregatit M3, ashtu edhe 
ndaj PBB-së. 

ambienti makroekonomik gjatë pjesës së parë të vitit 2008 ishte mjaft më 
i ndryshëm nga ai i një viti më parë. Inflacioni i çmimeve të konsumit, si në 
botë, ashtu edhe në vend filloi të reagonte dukshëm ndaj goditjeve të ofertës 
dhe të rritjes së kostove të prodhimit. Normat e larta të inflacionit vjetor, 
të regjistruara gjatë tremujorëve të parë dhe të dytë të vitit, janë shpjeguar 
me rritjen e shpejtë të çmimeve të prodhimeve ushqimore dhe në mënyrë të 
veçantë të atyre të përpunuara, me rritjen e çmimit të naftës si edhe me rritjen 
e çmimit të energjisë elektrike në fund të muajit mars. Kufizimet në furnizimin 
me energji elektrike në vend, kryesisht gjatë stinës së dimrit, gjithashtu kanë 
ushtruar presione në drejtim të rritjes së kostove të prodhimit, duke bërë që 
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një pjesë e prodhuesve të rrisnin çmimet e mallrave dhe të shërbimeve. Edhe 
në kushtet e këtyre goditjeve nga ana e ofertës, Banka e Shqipërisë ka ndjekur 
nga afër zhvillimet në kahun e kërkesës, duke vlerësuar periodikisht nevojën 
për ndërhyrjen e politikës monetare, për të administruar ofertën monetare në 
ekonomi. Sipas projeksioneve të Bankës së Shqipërisë të bëra në mes të vitit 
2007, norma e inflacionit vjetor, në mungesë të goditjeve të tjera të forta nga 
ana e ofertës, pritej të rikthehej brenda intervalit të synuar prej 2-4%, rreth 
fundit të gjashtëmujorit të parë të vitit 2008. Në vlerësimin dhe peshimin e 
faktorëve të rrezikut janë marrë në konsideratë zhvillimet e kaluara dhe të 
pritshme të çmimeve të mallrave bazë në tregun ndërkombëtar, ecuria e kursit 
të këmbimit, ritmet e realizimit të buxhetit, përkeqësimi i mundshëm i situatës 
energjitike, ritmet e rritjes së kredisë dhe ecuria e pritshmërive afatshkurtra 
dhe afatgjata të publikut, bizneseve dhe të bankave për inflacionin. Ndërkohë 
që presionet nga ana e ofertës vazhdonin të ishin të pranishme dhe veprimi 
i tyre vlerësohej si afatgjatë, faktorët e tjerë të lartpërmendur janë renditur 
përgjithësisht në anën e faktorëve që kanë ndikuar për uljen ose frenimin e 
rritjes së inflacionit. Konkretisht, stimuli fiskal ka qenë pothuajse i pandjeshëm 
gjatë gjysmës së parë të vitit, forcimi i lekut ndaj euros dhe usd ka zbutur 
ndikimin e rritjes së inflacionit të importuar, pritjet për inflacionin nuk kanë 
shënuar kërcime të dukshme nga objektivi, dhe ritmet e zgjerimit të kredisë 
kanë ardhur në rënie. Kombinimi i shtrëngimit të politikës monetare me zbutjen 
e presioneve të jashtme, si edhe efekti statistikor i shuarjes së rritjes vjetore të 
çmimeve të bukës dhe drithërave duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2008, 
kanë rezultuar në kthimin e normës vjetore të inflacionit brenda intervalit 2-
4%, ndërkohë që në gusht inflacioni shënoi një vlerë nën objektivin 3% të 
Bankës së Shqipërisë. Politika monetare në gjashtëmujorin në vazhdim, do 
të ndjekë nga afër zhvillimet makroekonomike të brendshme dhe të jashtme, 
duke vlerësuar periodikisht zhvendosjen e balancës së rreziqeve që i kanosen 
objektivit të stabilitetit të çmimeve. 

Data e mbledhjes së KM të BSh Norma e interesit Ndryshimi
 04 prill 2007  5.50  ---
 02 maj 2007  5.50  ---
 06 qershor 2007  5.50  ---
 27 qershor 2007  5.75  + 0.25
 19 korrik 2007  5.75  ---
 29 gusht 2007  5.75  ---
 26 shtator 2007  6.00  + 0.25
 31 tetor 2007  6.00  ---
 27 nëntor 2007  6.25  + 0.25
 27 dhjetor 2007  6.25  ---
 30 janar 2008  6.25  ---
 27 shkurt 2008  6.25  ---
 26 mars 2008  6.25  ---
 30 prill 2008  6.25  ---
 27 maj 2008  6.25  ---
 25 qershor 2008  6.25  ---
 30 korrik 2008  6.25  ---
 29 gusht 2008  6.25  ---

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Tabelë 17. Datat dhe 
vendimet e politikës 

monetare për vitin 2007 dhe 
deri në muajin gusht të vitit 

2008. 
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Hapësirë informuese 5: Mekanizmi i përçimit të luhatjeve të kursit të 
këmbimit në çmimet e konsumit.

Në një ekonomi të vogël dhe të hapur si Shqipëria, kursi i këmbimit ka një ndikim të 
madh në aktivitetin ekonomik. Termi “përçimi i kursit të këmbimit” përdoret zakonisht 
për të përshkruar ndikimin e ndryshimeve të kursit të këmbimit mbi një apo më shumë 
nga variablat e mëposhtëm: çmimet e importit dhe të eksportit, çmimet e konsumit, 
investimet dhe vëllimi tregtar. Në këtë hapësirë informuese do të trajtohet efekti që 
ndryshimet në kursin e këmbimit japin mbi çmimet e konsumit; shkalla me të cilën 
luhatjet në kursin e këmbimit transmetohen në inflacionin e brendshëm. Rëndësia 
e përçimit të kursit të këmbimit tek çmimet e konsumit buron nga roli i rëndësishëm 
që ai ka në formulimin e politikës monetare.

Luhatjet në kursin e këmbimit, ndikojnë inflacionin e matur nga indeksi i çmimeve 
të konsumit nëpërmjet disa kanaleve (skema 1). Ato ndikojnë inflacionin me një 
efekt të drejtpërdrejtë mbi çmimet e të mirave përfundimtare, të importuara dhe me 
një efekt të tërthortë nëpërmjet çmimeve të të mirave të ndërmjetme të importuara, 
të cilat ndikojnë çmimet përfundimtare të të mirave dhe shërbimeve prodhuar në 
vend. Ndryshimet në kursin e këmbimit mund të ndikojnë dhe mbi koston e punës, 
duke ndikuar inflacionin nëpërmjet spirales çmim – pagë. 

Përçimi i luhatjeve të kursit të këmbimit në çmimet e konsumit mund të jetë i plotë 
ose pjesor. Përçimi është i plotë në rastin kur një zhvlerësim 1% i kursit të këmbimit 
çon në rritjen e çmimeve në kohë me 1%; në rastin kur rritja e çmimeve është më 
e vogël se 1%, përçimi është pjesor. 

Studime empirike�9, kanë evidentuar disa faktorë kryesorë që ndikojnë masën e 
përçimit të kursit të këmbimit në një ekonomi. Këta faktorë janë: (i) madhësia dhe 
shkalla e hapjes së një ekonomie. Sa më e hapur të jetë një ekonomi aq më e vogël 
është masa e përçimit. (ii) Elasticitetet relative të kërkesës dhe ofertës40 për mallra 
të tregtueshëm. Sa më elastike kërkesa për eksporte dhe sa më pak elastike oferta 
për importe, aq më e madhe masa e përçimit. (iii) Kushtet e përgjithshme makro 

Zhvlerësimi i kursit të këmbimit

TërthortëDrejtpërdrejtë

Rriten çmimet e 
lëndëve të para 

Rritet kërkesa 
për eksporte

Rriten kostot e 
prodhimit

Rritet kërkesa 
për punë

Rriten pagat

Rritet inflacioni

Rriten çmimet e mallrave 
përfundimtarë të importuar

Skemë 1. Mekanizmi i përçimit të luhatjeve të kursit të këmbimit.
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dhe mikroekonomike. Në këto studime është gjetur se masa e përçimit të kursit të 
këmbimit është më e madhe në ekonomitë në zhvillim sesa në ato të zhvilluara.

Kursi i këmbimit dhe inflacioni në Shqipëri

Shqipëria ka një regjim të kursit të këmbimit të luhatshëm; ky përcaktohet nga 
kërkesa dhe oferta në tregun valutor. Ndërhyrjet në tregun e kursit të këmbimit 
synojnë shmangien e luhatjeve të forta afatshkurtra dhe spekulative si dhe krijimin 
e rezervës. Zhvillimet në kursin e këmbimit kanë një ndikim të rëndësishëm në 

inflacionin, matur nga IÇK. Bazuar në vrojtimin e kryer 
nga INSTAT në vitin 2004, rreth 50% e shportës së 
mallrave të konsumit është e përbërë nga mallra konsumi 
të importuar. Partnerët kryesorë tregtarë të vendit tonë 
janë vendet e Bashkimit Evropian, rreth 80% e importeve 
vijnë nga Italia dhe Greqia. Këto zhvillime si dhe rezultatet 
empirike41, dëshmojnë se roli i dollarit në ekonominë 
shqiptare është dobësuar në favor të euros.

Periudhat e zhvlerësimit të lekut ndaj euros (T1’99 – T1’02 
dhe T4’0� – T1’06), pavarësisht rritjes së çmimeve 
jashtë, janë shoqëruar me kontribut negativ që inflacioni 
i importuar ka dhënë në normën totale të inflacionit në 
vend. Rritja e lartë e çmimeve në botë, në vjeshtën e 
vitit 2007 (rritja galoponte në çmimet e ushqimeve dhe 
lëndëve energjitike) kombinuar me vlerësimin e lehtë të 
euros ndaj lekut gjatë kësaj periudhe është përkthyer 
në norma pozitive rritjeje të inflacionit të importuar. Ky i 
fundit, ka kontribuar me 2.1 pikë përqindje në inflacionin 
mesatar �.8% të periudhës T�’07 – T2’08. 

Përfundime të studimeve mbi mekanizmin e përçimit të 
luhatjeve të kursit të këmbimit

Studimet empirike më të fundit42 për përçmimin e 
luhatjeve të kursit të këmbimit në çmimet e konsumit 
në Shqipëri, gjejnë se ai paraqitet pothuajse i plotë por 
në rënie. Përçimi i një goditjeje në kursin e këmbimit 
arrin në 42%, në katër muajt e parë pas kësaj goditjeje. 
Brenda vitit, përçimi është i plotë. Goditjet në kursin e 
këmbimit shpjegojnë rreth 24.5% të luhatjeve në çmimet 
e konsumit. Megjithatë, forca përçuese varet nga zgjedhja 
e periudhës së analizës. Rezultatet tregojnë se përçimi 
i kursit të këmbimit tek çmimet e konsumit bie gjatë 
periudhës me inflacion të ulët dhe të qëndrueshëm. 
Zhvillimet në strukturat e tregut, stabiliteti i lekut, mjedisi 
inflacionist dhe besueshmëria në Bankën e Shqipërisë, 
veçanërisht pas shpalljes së objektivit për inflacionin, 
duken si “justifikues” të mirë të një përçimi në ulje të 
kursit të këmbimit, në çmimet e konsumit pas viteve 
2000. Këto rezultate janë në përputhje me gjetjen e 

studimeve të ngjashme për vendet që kanë përjetuar ndryshime të tilla. Megjithatë, 
këto përfundime mund të mos vërtetohen gjatë periudhave me inflacion të lartë dhe 
kurs këmbimi të luhatshëm.
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Grafik 18. Ndryshimet vjetore të kursit të
këmbimit lek/euro*(boshti majtas) dhe
të çmimeve të huaja (boshti djathtas).
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Grafik 19. Kontributi në pikë përqindjeje i
inflacionit të importuar dhe inflacionit të

brendshëm, në normën vjetore të inflacionit total.
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III.4 ZhvILLIMET MONETarE

III.4.1 agregatët monetarë

Kërkesa për para në ekonomi është rritur me një ritëm të qëndrueshëm 
prej mesatarisht 12% në terma vjetorë, gjatë vitit 200843. Krijimi i flukseve 
monetare ka qenë kryesisht në formën e kredisë për ekonominë. Fluksi vjetor 
i kredisë për sektorin privat dominon zgjerimin monetar me rreth 15 pikë 
përqindjeje, në terma të M3. Ndërsa kredia vjetore për sektorin publik ka 
kontribuar vetëm me rreth 2.5 pikë përqindjeje, të rritjes vjetore të M3. Në 
total, treguesi i kërkesës për mjete të brendshme neto është rritur me ritme më 
të shpejta kundrejt stokut të parasë të gjerë. Pakësimi i fluksit neto të mjeteve 
valutore të sistemit ka amortizuar presionet në rritjen e mëtejshme të ofertës 
monetare. ritmi më i shpejtë i kredisë në muajt qershor-korrik është shoqëruar 
me një rregullim të zgjerimit vjetor të M3 në 13.3 për qind në muajin korrik.

Në terma realë, zgjerimi monetar ka njohur një prirje në rritje gjatë 
periudhës qershor-korrik. Në gjysmën e parë të vitit, rritja reale e agregatëve 
M2 dhe M3 në terma vjetorë është përkatësisht 1% dhe 7%. Tendenca në 
rritje gjatë muajve të fundit, në 12% e M3 real rezulton afër mesatares së 
viteve të fundit të këtij treguesi. Paralelisht, në gjysmën e parë të vitit krijimi 
i parasë me shkallë të lartë likuiditeti, baza monetare, ka ruajtur prirjen në 
rënie të vërejtur gjatë vitit 2007. Kështu, në terma nominalë vjetorë, baza 
monetare është rritur mesatarisht me 2.6%, ndërsa në terma realë ka pësuar 
një rënie mesatare prej 1.7%. gjatë muajve qershor-korrik ritmi vjetor i bazës 
monetare ka reflektuar kërkesën në rritje, për para në qarkullim. Kështu, në 
muajin korrik norma vjetore e rritjes rezulton 5% në terma nominalë, ndërsa 
në terma realë ritmi vjetor rezulton 3.6%. Kjo prirje është pasqyruar në 
rritjen më të shpejtë të parasë jashtë bankave si dhe, në kahun e aseteve, në 
akumulimin e rezervës valutore.
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Grafik 20. Rritja vjetore e M3 dhe elasticiteti i kërkesës për para.
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rritja më e ngadaltë e përbërësit likuid, parasë jashtë bankave, kundrejt 
agregatëve monetarë është pasqyruar në një normë më të lartë të rritjes së 
depozitave në sistemin bankar. gjatë gjysmës së parë të vitit 2008, rritja 
vjetore e depozitave në total është luhatur rreth 17%. Në terma mujorë, 
rritja më e madhe e depozitave u evidentua gjatë muajve qershor - korrik. 
Norma mesatare vjetore e depozitave në lekë dhe në valutë, rezulton 
përkatësisht 10% dhe 28%. Struktura kohore e tyre gjatë dy muajve të fundit 
pësoi një zhvendosje drejt depozitave me afat, e pasqyruar kryesisht në 
rritjen e depozitave me afat të individëve. Në muajin korrik, norma vjetore 
e depozitave në lekë pësoi një rritje në rreth 11.2%, në sajë të rritjes së 
kërkesës për mjete monetare të brendshme. Ndërsa, raporti i depozitave në 
lekë ndaj M2 është luhatur mbi 71 % kundrejt një raporti mesatar prej 69 % 
në vitin 2007.

0%

5%

10%

15%

D
hjetor-03

M
ars-04

Q
ershor-04

Shtator-04
D

hjetor-04
M

ars-05
Q

ershor-05
Shtator-05
D

hjetor-05
M

ars-06
Q

ershor-06
Shtator-06
D

hjetor-06
M

ars-07
Q

ershor-07
Shtator-07
D

hjetor-07
M

ars-08
Q

ershor-08

Ndryshimi vjetor M2 real
M3 real:

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

D
hjetor-03

M
ars-04

Q
ershor-04

Shtator-04
D

hjetor-04
M

ars-05
Q

ershor-05
Shtator-05
D

hjetor-05
M

ars-06
Q

ershor-06
Shtator-06
D

hjetor-06
M

ars-07
Q

ershor-07
Shtator-07
D

hjetor-07
M

ars-08
Q

ershor-08

Rritja 3-mujore e vjetorizuar  vjetore

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 21. Rritja vjetore e agregatëve në terma realë.
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Grafik 22. Ecuria e depozitave.
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Prurjet valutore në formën e remitancave kanë ndikuar në strukturën 
valutore të M3. ritmet më të shpejta të rritjes së depozitave në valutë 
kundrejt atyre në lekë vazhdojnë të ndikojnë në strukturën valutore të M3. 
Kështu, pesha e depozitave në valutë ndaj M3 rezulton e qëndrueshme në 
34 %, gjatë vitit 2008, kundrejt raportit prej 33.2 % në fund të vitit 2007. 
Zhvendosja e parasë së gjerë drejt depozitave në valutë është shoqëruar 
me uljen e raportit M2/M3 në 66% kundrejt mesatares prej 69 %, gjatë 
vitit 2007. 

Zhvendosja e M3 drejt përbërësit valutor është ndikuar edhe nga krijimi 
i parasë në formën e kredisë për ekonominë si dhe përbërja valutore e saj. 
Kështu, rritja e ndërmjetësimit nëpërmjet kanalizimit të mjeteve valutore 
neto të sistemit drejt kreditimit në valutë, ka rezultuar në një ritëm më të 
shpejtë të krijimit të parasë në valutë. Në muajin korrik, raporti i kredisë në 
valutë ndaj depozitave në valutë është rritur në 95% kundrejt 82% në fund 
të vitit 2007. Në përputhje me një tendencë në rritje të këtij raporti pesha 
e kredisë në valutë ndaj M3 është rritur në 32 % kundrejt 27 %, në fund të 
vitit të kaluar.

Fluksi i prurjeve valutore në ekonomi dhe një politikë operacionale e 
kujdesshme, kanë mundësuar rritjen e rezervës valutore neto të Bankës së 
Shqipërisë gjatë vitit 2008. Në kuadër të respektimit të objektivave të saj 
operacionalë, Banka e Shqipërisë ka plotësuar nevojat për likuiditet në 
ekonomi, si rezultat i kërkesës sezonale në rritje si dhe ka bërë të mundur 
balancimin e strukturës valutore të bazës monetare në ekonomi, në përputhje 
me objektivat e saj. Kështu, në muajin gusht niveli i rezervës valutore neto 
rezulton 1,219 milionë euro, kundrejt nivelit objektiv të muajit shtator prej 
1,143 milionë eurosh. rritja e rezervës ka mundësuar ruajtjen e nivelit të 
mjeteve të brendshme neto në nivele të ulëta.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 23. Struktura valutore e M3 (grafiku majtas); raporti
kredi depozita në valutë (djathtas).
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 Mars-08 Qershor-08 Korrik-08 gusht-08 Shtator-08
rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë euro)
Objektivi 1,088 1,122 1,129 1,136 1,143
aktuale 1,127 1,137 1,163 1,219 --
Diferenca (a-Obj) 39 15 34 83 --
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë)
Objektivi 88 96 95 94 93
aktuale 74 81 82 76 --
Diferenca (a-Obj) -13.8 -15.7 -13.2 -18.1 --
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)
Objektivi 383 389 -- -- --
aktuale 360 376 -- -- --
Diferenca (a-Obj) -22.6 -13.1 -- -- --

Burimi: Banka e Shqipërisë.

III.4.2 Kredia për ekonominë

Kredia për ekonominë gjatë shtatë muajve të 
parë të vitit 2008 ka vijuar të rritet me një normë 
vjetore mesatare prej 45.5%, duke arritur në 34% 
ndaj PBB-së dhe 45.3% ndaj parasë së gjerë M3. 
Normat e rritjes së kredisë kanë ndjekur përgjithësisht 
prirjen në rënie të prej më shumë se dy viteve, me 
përjashtim të muajve qershor dhe korrik, kur u 
regjistruan norma rritjeje më të larta se në muajt 
paraardhës. Kjo erdhi si pasojë e fluksit më të lartë 
mujor të kredisë gjatë muajit qershor, kryesisht për 
bizneset. gjithsesi, fluksi mujor i muajit korrik i është 
rikthyer nivelit mesatar vjetor prej rreth 8 miliardë 
lekësh.

Struktura valutore e kredisë ka ndjekur të njëjtat 
tendenca si edhe në vitin e kaluar, karakterizuar nga rritja e ngadaltë e 

Tabelë 18. Realizimi i 
objektivave sasiorë44.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 24. Ecuria e portofolit të kredisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 25. Ecuria e portofolit te kredisë sipas valutës dhe kredimarrësve.
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peshës së kredisë në valutë, rritje kjo e reflektuar si te kreditë për biznese, 
ashtu edhe tek ato për individë. Në nivele mesatare, gjatë 7 muajve të parë 
të vitit 2008, kredia në valutë përbën rreth 72% të portofolit të kredisë ose 
rreth 2 pikë përqindje më shumë se mesatarja për vitin 2007. Kjo vjen si 
pasojë e normave më të larta të rritjes së kreditimit në valutë kundrejt atij në 
lekë, të cilat në nivele mesatare për vitin 2008 ishin përkatësisht 49 % dhe 
37%. 

Kredia për sektorin privat shënoi një rritje vjetore mesatare prej 40.6 %, 
për shtatë muajt e parë të vitit. Kontributin kryesor e ka dhënë kredia për 
biznese, por në muajt e fundit është vërejtur një rritje më e theksuar e këtij 
kontributi kundrejt atij të dhënë nga kredia për individë. Sektorët e tregtisë, 
ndërtimit dhe industrisë thithin rreth 77% të kredisë për biznese. Pjesën më 
të madhe të kredisë, bizneset e përdorin për të mbuluar nevojat e tyre për 
likuiditet (48%) dhe për të financuar investimet në pasuri të paluajtshme 
(22%). 

Kredia për individë në terma vjetorë është rritur mesatarisht me 51%, 
për periudhën janar – korrik 2008. Megjithatë, rritja e kredisë për individët 
është karakterizuar nga një tendencë rënëse, duke arritur në 44.3 % në 
muajin korrik, nga 57.5 % që ishte në fund të vitit 2007. Ky ngadalësim i 
ndjeshëm i atribuohet në një masë të madhe ngadalësimit të kredisë për 
konsum. Nga ana tjetër, kredia për pasuri të paluajtshme, e cila përbën rreth 
66 % të portofolit të kredisë për individë, ruan ritme të larta rritjeje, duke 
dhënë kontributin më të madh në rritjen e këtij portofoli. Qëndrueshmëria 
e ritmeve të larta të kredisë për pasuri të paluajtshme për individët, si dhe 
përshpejtimi i asaj për biznese, kanë rritur peshën e kësaj kredie, duke e 
çuar në nivelet 12.5 % ndaj PBB-së, 2 pikë përqindjeje më shumë se në 
fund të vitit 2007. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 26. Ecuria e portofolit të kredisë sipas grupeve
kryesore dhe qëllimit të përdorimit. 
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Tabelë 19. Treguesit e portofolit të kredisë. 

 
 Tabela me rritje vjetore mesatare të tremujorit (për qind) 

T2’08 T1’08 T4’07 T3’07 T2’07
 Portofoli i kredisë (në mld lekë), korrik ‘08 351 44.0 47.1 50.7 53.4 55.5

Përbërja e portofolit të kredisë në për qind (korrik ‘08)
 kredia për bizneset 64.7 41.8 42.7 43.7 46.6 50.6
-kapital qarkullues(+overdraft) 30.8 48.6 58.3 58.0 61.8 64.2
-investime 33.9 36.1 30.2 33.2 36.2 40.9

 kredia për individët 35.3 48.7 58.0 65.5 67.5 68.2
 -konsum 8.7 36.2 57.7 61.5 106.7 100.9
 -pasuri të paluajtshme 23.2 60.4 64.8 76.8 62.4 66.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Hapësirë informuese 6: Rezultatet e vrojtimit të 
aktivitetit kreditues për gjashtëmujorin e parë 
2008.

Për gjashtëmujorin e parë 2008, bazuar në vrojtimin 
e aktivitetit kreditues, bankat raportojnë për shtrëngim 
të mëtejshëm të standardeve të kredisë krahasuar me 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007, si për bizneset ashtu 
dhe për individët. Bankat kanë qenë më të kujdesshme 
për kredinë dhënë bizneseve të mëdha dhe kredinë 
e individëve për qëllime konsumi se sa për kredinë 
akorduar bizneseve të vogla dhe kredinë hipotekore. 

Faktorët me kontributin më të lartë në shtrëngimin 
e kritereve të kredidhënies për bizneset kanë qenë: 
vendimet e Bankës së Shqipërisë; problemet specifike 
të sektorit ku vepron biznesi dhe situata e pritshme 
makroekonomike. Faktorët kryesorë që kontribuan në 
shtrëngimin e standardeve të kredisë për individë në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2008 ishin gjendja financiare 
e individëve dhe situata në kreditë me probleme. 

Lidhur me kushtet e bankave për të dhënë kredi bizneseve, 
bankat kanë forcuar standardet e aplikuara për kredinë 
nëpërmjet rritjes së marzhit për kreditë me rrezik dhe 
rritjes së kërkesës për kolateral, në raport me madhësinë 
e huasë. Për sa i përket kushteve për të miratuar kredinë 
për individë, politika shtrënguese e bankave u zbatua 
kryesisht nëpërmjet zgjerimit të marzhit për kreditë me 
rrezik më të lartë. Marzhi për kreditë mesatare është 
ngushtuar disi duke lejuar zbatimin e një politike më 
lehtësuese të kredidhënies.

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2008 kërkesa e 
bizneseve dhe individëve për hua nga bankat është 
vlerësuar si pozitive, por me prirje në ulje në krahasim me 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007. Kërkesa e bizneseve 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim 1.

Balanca pozitive tregon për lehtësim të standardeve ose që faktori
ka ndikuar në lehtësimin e standardeve të kredidhënies, ndërsa
balanca negative tregon për shtrëngimin e standardeve ose që

faktori ka ndikuar në shtrëngimin e standardeve të kredidhënies.

Grafik 27. Ndryshimet në standardet e kredisë të
aplikuara në kreditë e bizneseve dhe ndikimi i

faktorëve të ndryshëm (balanca neto1), në përqindje.
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Grafik 28. Ndryshimet në standardet e kredisë të
aplikuara në kreditë e individëve për banesa

dhe për konsum dhe ndikimi i faktorëve të ndryshëm
(balanca neto*), në përqindje.
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pritet të mbetet pozitive në gjashtëmujorin e dytë të vitit, ndërsa kërkesa e individëve 
parashikohet të mos ketë ndryshime të mëdha nga niveli i saj në gjashtëmujorin 
e parë.

Përsa i përket kreditimit në valutë të huaj, faktori kryesor që ka nxitur kërkesën 
e bizneseve ka qenë diferenca në normat e interesit. Bankat kanë paraqitur si 
faktor tjetër të rëndësishëm, me kontribut pozitiv në rritjen e kërkesës për kreditim 
në valutë edhe ndërgjegjësimin e ulët për zhvillimet ekonomike në të ardhshmen 
(si për shembull lëvizjet në kursin e këmbimit apo të normës së interesit). Për sa i 
përket faktorëve që kanë nxitur kërkesën e individëve për kreditim në valutë të huaj, 
çmimet e të mirave të blera, të shprehura në valutë të huaj dhe diferenca në normat 
e interesit, janë dy faktorët me ndikimin më të theksuar.

III.5 TrEgjET DhE NOrMaT E INTErESIT 

Norma bazë e interesit është rritur tre herë në gjysmën e dytë të vitit 2007 (një 
ndryshim kumulativ prej 75 pikësh bazë) në përgjigje të pritjeve për forcimin 
e presioneve inflacioniste në ekonomi. Kjo lëvizje është ndjekur nga rritja e 
normave të interesit në tregje gjatë vitit 2008 kundrejt vitit të kaluar. gjatë 
vitit 2008, interesat në tregun e parasë kanë shfaqur luhatje të qëndrueshme 
në kushtet e pritjeve për të mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit. 
Diferenca midis normave të interesit të depozitave dhe kredisë në monedhën 
vendase dhe atë euro është ngushtuar pas prezantimit të ofertave tërheqëse 
verore për pranimin e depozitave. Njëkohësisht, vihet re se norma mesatare 
për kredinë në lekë ka shfaqur një prirje rënëse që prej fillimit të këtij viti. 

III.5.1 Tregu i parasë

gjatë vitit 2008 normat e interesit në tregun e parasë janë rritur në linjë 
me orientimin e politikës monetare. Në terma mesatarë, krahasuar me vitin e 
kaluar, interesi njëditor në tregun ndërbankar është rritur me 80 pikë bazë në 
5.60 %, ndërsa yield-i 12-mujor është rritur me 27 pikë bazë, në 8.14 %. 

Luhatshmëria e normave të interesit në tregun ndërbankar ka qenë e lidhur 
me ndryshimin e kushteve të likuiditetit në treg dhe me shpërndarjen asimetrike 
të tij. Niveli i likuiditetit u tkurr gjatë tremujorit të dytë të vitit, duke ndikuar në 
rritjen e normave të interesit njëditor dhe zhvendosjen e tyre pranë normës 
bazë. Norma mesatare njëditore gjatë tremujorit të dytë u ngjit në rreth 6.00 
% nga 5.20 % në tremujorin e parë, ndërsa ajo shtatëditore shënoi 6.17 % 
ose 0.31 pikë përqindjeje më lart. Në këtë periudhë, Banka e Shqipërisë ka 
vepruar me operacione të tregut të hapur në kahun e injektimit të tij, me anë 
të marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes me maturim njëjavor. Pjesa më e 
madhe e fondeve është përqendruar tek një numër i kufizuar bankash, të 
cilat kanë furnizuar nevojat e tregut duke krijuar dhe luhatje të normës së 
interesit. Transaksionet janë lidhur kryesisht për afate njëditore dhe vëllimi 
mesatar i këtyre u rrit në krahasim me tremujorin e parë. vëllimi mesatar ditor 
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i huadhënies llogaritet 1.6 miliardë lekë. Ndërkohë 
që vëllimi mesatar javor u ul me rreth 0.2 miliardë, 
duke paraqitur ecuri të njëjtë me tremujorin e 
mëparshëm.

Fillimi i tremujorit të tretë është shoqëruar me 
lehtësimin e situatës për likuiditet dhe shpërndarjen 
më të ekuilibruar të tij, gjë që është reflektuar në 
ecurinë rënëse të interesave njëditorë, në nivelin 5.6 
% në fund të muajit gusht. 

Tregu primar ka evidentuar luhatshmëri të ulët 
të yield-eve gjatë vitit 2008. gradualisht, ato 
kanë përcjellë shtrëngimin e kushteve monetare të 
sinjalizuar në gjysmën e dytë të vitit 2007, ndërkohë 
që është ngushtuar diferenca midis maturiteteve. 
Në raport me një vit më parë, kur norma bazë e 

interesit është rritur me 50 pikë bazë, në fund të muajit gusht yield-et 3-
mujore janë rritur me 0.51 pikë përqindjeje dhe ato 12-mujore me 0.18 pikë 
përqindjeje. 

Ndërsa yield-ed kanë patur prirje rritëse në dy 
tremujorët e parë të vitit, në tremujorin e tretë vihet 
re një ulje e tyre pas krijimit të tepricave më të mëdha 
të likuiditetit në treg. Në fillim të muajit shtator, 
yield-i 12-mujor shënoi 8.02 pikë përqindje, duke 
u zvogëluar me 0.19 pikë përqindje nga vlera më 
e lartë e arritur në fundin e muajit qershor, në 8.21 
%. 

Yield-et afatgjata në tregun e obligacioneve 
tregojnë për një prirje të ngushtimit të diferencave 
midis afateve në dy vitet e fundit. Obligacionet 2-
vjeçare, të cilat kanë dhe frekuencë më të shpeshtë 
(mujore) në terma mesatarë janë rritur lehtë gjatë 
vitit 2008 krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë 
që yield-et për afatet e tjera kanë qenë në ulje. Në 
fundin e muajit gusht, yield-i i obligacioneve 2-

vjeçare shënoi 8.3% ose 0.06 pikë përqindjeje më lart se mesatarja e një 
viti më parë, kurse yield-i i obligacioneve 5-vjeçare zbriti në 9.06% ose 0.76 
pikë përqindjeje më poshtë. Portofoli i sistemit bankar vazhdon të zhvendoset 
drejt instrumenteve me maturitet më të gjatë se një vit45, tendencë kjo që ka 
ndikuar lehtësisht edhe në uljen e yield-eve të obligacioneve dhe konsolidimin 
e këtij tregu. Pjesëmarrja në të ka qenë e lartë dhe vëllimi i obligacioneve të 
emetuara është në rritje, duke reflektuar ecurinë rritëse të financimit të borxhit 
me instrumente afatgjata. Në muajin nëntor të vitit 2007, u emetuan për 
herë të parë obligacione me afat 7-vjeçar. Në ankandin e rihapur për to në 
muajin qershor, yield-i u përcaktua në nivelin 10.71 për qind ose 0.29 pikë 
përqindjeje më pak se në ditën e emetimit të kësaj letre. Tregu sekondar 
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Grafik 29. Ecuria e interesave në 
tregun e parasë. 
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Grafik 30. Struktura kohore e yield-eve
në tregun primar. 
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vazhdon të jetë pothuajse inaktiv me një numër të 
kufizuar transaksionesh dhe vëllimesh, në një kohë 
kur tregtimi i letrave me vlerë në një treg të tillë 
do të sillte informacion të vlefshëm mbi sjelljen 
e pjesëmarrësve dhe pritjet e tyre për tregues 
financiarë dhe ekonomikë. 

III.5.1.1 Ecuria e interesave për depozita

Interesi mesatar i ponderuar i depozitave në 
lekë në përgjithësi është rritur, duke arritur nivelin 
5.94 % në muajin korrik. Ky nivel është 1.43 pikë 
përqindjeje më i lartë se një vit më parë dhe 0.95 
pikë përqindjeje më lart se fundtremujori i kaluar. 
rritja ka qenë e vazhdueshme, me përjashtim të 
muajve shkurt dhe mars, periudhë e cila përkon me 
përfundimin e ofertave të bëra nga sistemi bankar 
në fundin e vitit 2007. 

Duke u ndalur në ecurinë sipas maturimit, duhet 
theksuar se përqindja e ponderuar e interesit për 
depozitat 12-mujore ka regjistruar rritjen më të lartë 
me 1.12 pikë përqindjeje, duke arritur në nivelin 
7.72 %. Pas kësaj rritjeje të konsiderueshme qëndron 
politika agresive e ndjekur nga sistemi bankar në 
grumbullimin e depozitave nëpërmjet aplikimit të 
produkteve promocionale për stinën e verës. 

Interesat për depozitat me afat në euro në 
përgjithësi, kanë patur prirje rritëse. Politika agresive 
në sistemin bankar janë ndjekur edhe për depozitat 
afatgjata në valutë. Interesi mesatar për depozitat 
me afat 12-mujor ka shënuar 5.36 % në muajin 
korrik, nga 4.74 % që ishte në muajin qershor, 
duke regjistruar një rritje prej 0.62 pikë përqindjeje. Spread-i i depozitave 
12-mujore lek – euro është zgjeruar ndjeshëm në muajin korrik, nga 1.81 
pikë përqindjeje në 2.36 pikë duke ndikuar pozitivisht konkurrencën për 
depozitat në lekë, ndoshta duke patur edhe një ndikim të caktuar në kursin e 
këmbimit.

III.5.1.2 Ecuria e interesave për kredi

Prirja rënëse e fillimvitit në interesat për kredinë e re në lekë ka vazhduar të 
mbizotërojë edhe në muajt në vazhdim. Kërkesa për kredi në lekë ka vazhduar 
të jetë e lartë veçanërisht në fillimin e sezonit turistik. Norma mesatare e 
ponderuar e interesit për kredinë në lekë shënoi 12.46 % në muajin korrik nga 
12.93% në muajin mars dhe 12.32%, në qershor. Kredia e akorduar, kryesisht 
ka shkuar në financimin afatshkurtër të nevojave për mjete xhiroje dhe kapital 
qarkullues të bizneseve, në financimin e konsumit dhe blerjen e pasurive të 
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Grafik 31. Ecuria e yield-eve të obligacioneve
në tregun primar.
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Grafik 32. Ecuria e interesit mesatar të ponderuar
për depozitat 12-mujore në lekë dhe në euro.
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paluajtshme. rritja e ndjeshme e konkurrencës, 
rendja e bankave drej zënies së tregut, politikat më 
konservatore në drejtim të kreditimit në valutë, kanë 
ndikuar në uljen e marzheve të bankave për kreditë 
në lekë. Spread-i mesatar i normës së interesit të 
kredisë së re me bonot e thesarit, ka patur prirje të 
qartë rënëse në gjashtëmujorin e parë të vitit duke 
arritur mesatarisht në 4.79 pikë përqindjeje, 0.92 
pikë më poshtë se e njëjta periudhë e vitit 2007.

Normat e interesit për kreditë në valutë kanë 
ndjekur zhvillimet në tregjet botërore, duke u 
përputhur me ndryshimet e LIBOr dhe EUrIBOr. 
Norma e interesit për kreditë në euro, në muajin 
korrik, rezultoi 8.15 %, 0.35 pikë përqindjeje 
poshtë nivelit të saj në muajin qershor 2008. ashtu 
si në rastin e depozitave, kjo rënie reflekton kryesisht 
politikat agresive të marketingut të ndjekur nga 
sistemi bankar gjatë këtij muaji. Kreditë në euro 
kanë vazhduar të kenë kërkesë të lartë në të gjitha 
përdorimet, e kryesisht për pasuri të paluajtshme, 
duke ruajtur spread-et e ulta dhe konkurrencën 
midis bankave.

Norma e ndërmjetësimit në sistemin bankar është 
ulur në terma mesatarë. Duke iu referuar pjesës 
në lekë evidentohet se diferenca ndërmjet normës 
mesatare të ponderuar të interesit të depozitave me 
kreditë në lekë, në 7 muajt e parë të vitit është ulur 
në 7.56% nga 9%, për të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar. gjithashtu, norma mesatare e ndërmjetësimit 
për monedhën evropiane është ulur me 0.82 pikë 
përqindje në krahasim me gjashtëmujorin e parë të 
2007-ës, duke arritur nivelin 4.44%. 

III.5.1.� Kursi i këmbimit

Tendenca mbiçmuese e lekut kundrejt shportës së 
monedhave kryesore, e vërejtur gjatë dy tremujorëve 
të parë të vitit 2008 ka vazhduar edhe gjatë tremujorit 
të tretë, por me ritme më të moderuara. Në terma 
nominalë efektivë vjetorë, gjatë këtij tremujori leku 
është mbiçmuar kundrejt monedhave kryesore të 
huaja, euro dhe usd, mesatarisht me 2.63 p.p – 
relativisht më lart se 1.58 % një vit më parë në të 
njëjtën periudhë. Në terma vjetorë, kursi nominal i 
këmbimit të lekut kundrejt monedhës evropiane dhe 
dollarit amerikan është mbiçmuar mesatarisht në 
masën 0.75 % dhe 9 %, respektivisht. 
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Grafik 33. Ecuria e interesit mesatar të ponderuar
për kredinë në lekë dhe atë në euro. 
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Grafik 34. Norma e ndërmjetësimit për
monedhën vendase dhe atë evropiane.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Dhjetor'02 Dhjetor'03 Dhjetor'04 Dhjetor'05 Dhjeto'06 Dhjetor'07

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 35.  Ndryshimet vjetore të lekut në
terma nominalë efektivë (NEER46). 
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Ecuria e kursit të këmbimit është ndikuar nga 
sjellja e monedhave kryesore euro/usd në tregun 
ndërkombëtar si dhe nga sjellja sezonale në 
periudhën e verës. Kështu, në fillim të tremujorit 
të tretë, në tregjet ndërkombëtare luhatshmëria e 
raportit euro/usd është paraqitur e lartë. Tendenca 
nënçmuese e monedhës së gjelbër, e vërejtur 
gjatë tre tremujorëve të fundit (T4:’07- T2:’08) ka 
vazhduar edhe gjatë fillimit të tremujorit të tretë të 
vitit. Ky nënçmim i monedhës amerikane kundrejt 
euros, ka pasqyruar kryesisht pasigurinë ndaj 
zgjidhjes së krizës së tregut të kredive dhe ecurinë 
jo të mirë të ekonomisë amerikane. Nga ana tjetër, 
shifrat e publikuara së fundmi në Eurozonë kanë 
diktuar një përkeqësim të situatës ekonomike edhe 
pas shtrëngimit të politikës monetare nga BQE-ja, 
në fillim të muajit korrik (rritje e normës së interesit 
me 0.25 pikë përqindjeje). 

Në fund të këtij tremujori dollari ka fituar ndjeshëm pikë kundrejt monedhës 
evropiane , duke u tregtuar në nivelet maksimale që nga fillimi i vitit 2008 
(1.39 euro/ usd), por pa tejkaluar nivelet e të njëjtës periudhë, një vit më 
parë (1.42 euro/usd në fund të muajit shtator 2007). Edhe ekonomitë 
e tjera, kryesisht ekonomia evropiane nuk po kalojnë pa e ndjerë krizën 
aktuale ekonomike duke mbështetur sjelljen mbiçmuese të monedhës së 
gjelbër.

Ndërkohë, në tregun e brendshëm leku është 
mbiçmuar kundrejt euros me 0.41 pikë përqindjeje 
dhe është nënçmuar kundrejt dollarit amerikan me 
4 pikë përqindjeje, krahasuar me tremujorin e dytë 
të vitit 2008. Mbiçmimi i lekut kundrejt monedhës 
evropiane ka ardhur si rezultat i efektit sezonal 
që karakterizon këtë periudhë, por që këtë vit ka 
qenë disi më i zbehtë për arsye të pranisë aktive 
të aktorëve të tregut, gjë që ka ekuilibruar raportin 
kërkesë/ofertë, si dhe paraprirjes së këtij efekti që 
në fund të tremujorit të dytë (pozicionimi në blerje). 
rrjedhimisht, dhe dinamika tremujore e sjelljes së 
lekut në raport me euron paraqitet e qëndrueshme 
gjatë periudhës në fjalë, me një luhatshmëri më të 
ulët krahasimisht me dy tremujorët e parë të vitit 
2008 si dhe me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
Nga ana tjetër, nënçmimi i lekut kundrejt monedhës 
amerikane reflekton zhvillimet e kësaj monedhe në tregjet ndërkombëtare. 
Ecuria e korreluar midis usd dhe lekut gjatë viteve të fundit mund të përbëjë 
karakteristikë të periudhës në vijim. Në fund të periudhës, leku është tregtuar 
kundrejt euros me 123.33 lek/ euro dhe kundrejt dollarit amerikan me 78.20 
lek/usd. 
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Grafik 36. Ecuria ditore e kursit të këmbimit
lek/euro dhe lek/usd.
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Grafik 37. Ecuria ditore e euro/usd dhe lek/usd.
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Hapësirë informuese 7: Kuptimi i Indeksit të Kushteve Monetare - 
përqasja në rastin e Shqipërisë. 

Indeksi i Kushteve Monetare (IKM) është bërë gjerësisht i njohur gjatë viteve të 
fundit, si një mënyrë për të interpretuar orientimin e politikës monetare dhe efektin 
që ajo ka në ekonomi. Banka Qendrore e Kanadasë është institucioni i parë që 
përdori këtë indeks në fillim të viteve ’90. Në vijim, Banka Qendrore e Suedisë dhe 
ajo e Norvegjisë përdorën gjithashtu këtë indeks, si mekanizëm për të interpretuar 
ndryshimet në politikën monetare. (Freedman (1994); Hansson and Lindberg 
(1994)).

Në ditët tona gjithmonë e më shumë banka qendrore, përdorin termin “kushtet 
monetare” për vlerësimin e situatës së politikës monetare. Kushtet monetare 
përfaqësojnë efektin e kombinuar në ekonomi të normave të interesit dhe të kurseve 
të këmbimit. Këto janë variablat kyç, nëpërmjet të cilëve politika monetare mund 
të ndikojë në aktivitetin ekonomik dhe nëpërmjet tij, inflacionin. Në një periudhë 
kushtesh monetare lehtësuese, politika monetare zbatohet në atë mënyrë e cila do 
të mbështeste rritjen ekonomike. Në të kundërtën, në qoftë se politika monetare 
ngadalëson rritjen ekonomike, atëherë kemi të bëjmë me një periudhë kushtesh 
të shtrënguara monetare. Së fundmi, në rastin e një situate ku politika monetare 
konsiderohet neutrale, kushtet monetare gjithashtu përkufizohen si të tilla. 

Komponentët e kushteve monetare jo domosdoshmërisht ndikojnë në ekonomi, në 
të njëjtin drejtim. Kështu ai i normës së interesit, mund të vlerësohet si i lehtësuar, 
ndërsa komponenti i kursit të këmbimit si i shtrënguar ose anasjelltas. Komponenti i 
normës së interesit luan rolin kryesor në përcaktimin e kushteve monetare. Nga ana 
tjetër komponenti i kursit të këmbimit, – së bashku me efekte të tjera – i përshtatet 
normave të interesit: norma të ulëta të interesit në një periudhë të caktuar, kanë 
prirjen për të çuar në interes të ulët për monedhën vendase dhe në një kurs këmbimi 
më të dobët, ndërkohë që normat e larta të interesit kanë një efekt të kundërt. 

Përzgjedhja e komponentëve të këtij indeksi ka ngjallur debate ndër vite dhe është 
ndikuar nga këndvështrime të ndryshme ekonomike. Kështu, sipas Bankës Qendrore 
të Francës (1996) përdorimi i normave nominale afatshkurtra për llogaritjen e 
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Grafik 38. Luhatshmëria47 e këmbimit të lekut në tremujorë.
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Indeksit të Kushteve Monetare në periudhë afatshkurtër, mund të konsiderohet si një 
përqasje e mirë e indeksit real të kushteve monetare. Por në një periudhë afatgjatë, 
variablat duhen shprehur në terma realë për të mënjanuar efektin që ka inflacioni 
në këta tregues. Në të njëjtën linjë, Banka Qendrore e Çekisë mbështet faktin se 
komponenti i normave të interesit i kushteve monetare përbëhet jo prej normave të 
interesit afatshkurtra, të cilat janë nën kontroll të drejtpërdrejtë nga banka qendrore, 
por prej normave afatgjata të interesit. Sipas tyre, shumë firma, individë apo agjentë 
ekonomikë punojnë me norma afatgjata të interesit (mbi një vit) kur ndërmarrin 
vendime për nivelet e tyre të konsumit apo të investimeve. Normat e larta të interesit 
zakonisht çojnë drejt depozitimit të fondeve të lira në një llogari, me qëllim rritjen 
e vlerës së tyre. Si rrjedhojë, kërkesa e brendshme dobësohet, me pasojë rënien e 
inflacionit. Në kontrast me këtë, në qoftë se normat e interesit janë të ulëta, zakonisht 
është më mirë realizimi nga kushdo i planeve të konsumit dhe investimeve brenda 
periudhës së përcaktuar, qofshin këto me fonde të veta apo me fonde të marra hua. 
Rezultati është një nxitje e kërkesës së brendshme dhe e inflacionit. 

Kursi i këmbimit, si komponent i kushteve monetare, përfaqëson çmimin relativ të 
mallrave, shërbimeve dhe investimeve të brendshme dhe të huaja. Një mbiçmim 
i kursit të këmbimit, si në rastin e rritjes së çmimit relativ të mallrave, shërbimeve 
dhe investimeve të brendshme krahasuar me ato të huaja, çon në një mënyrë 
të natyrshme në zhvendosjen e interesit nga oferta e brendshme në atë të huaj. 
Rezultati është një ngadalësim i ritmeve të rritjes së brendshme ekonomike dhe një 
nxitje e uljes së çmimeve për mallrat vendas. Një zhvlerësim i kursit të këmbimit ka 
efekte të kundërta. 

Duke u bazuar në këtë koncept dhe duke marrë parasysh veçantinë e strukturës 
ekonomike dhe financiare, përdorimi i normës bazë të interesit dhe të kursit nominal 
të këmbimit, çojnë në një përqasje të mirë të Indeksit të Kushteve Monetare në 
rastin e Shqipërisë48.

Kështu, Indeksi i Kushteve Monetare (IKM) është një mesatare e peshuar e 
ndryshimeve të normës bazë të interesit dhe të kursit nominal efektiv të këmbimit 
të lekut (NEER), kundrejt vlerave respektive të këtyre dy treguesve në një periudhë 
bazë. Në këtë përqasje, është vlerësuar që raporti i IKM në rastin e Shqipërisë 
është në masën 1.82:1, që do të interpretohej se efekti 
në kërkesën agregate i një mbiçmimi në nivelin 1.82% të 
NEER, do të mund të neutralizohej nga një ulje e normës 
bazë të interesit me 1 pikë përqindje. Duhet theksuar se 
një rritje e IKM mund të shihet si një shenjë e shtrëngimit 
të kushteve monetare në vend, por jo si qëndrim i politikës 
monetare.

Prirja e butë rritëse e IKM-së, e vërejtur nga gjysma e 
dytë të vitit 2007 lidhet me ndryshimin e normës bazë të 
interesit në ekonomi në këtë periudhë, e cila ka përforcuar 
efektin e mbiçmimit të lekut në këtë tregues. Gjatë vitit 
2008, norma bazë e interesit ka mbetur e pandryshuar, 
ndërkohë që mbiçmimi i lekut ka shoqëruar periudhën 
përkatëse. Zhvillimet në muajt e fundit në kursin e 
këmbimit reflektuan një ngadalësim të lehtë të ritmeve 
mbiçmuese të monedhës vendase ndaj shportës së 
monedhave të huaja. Megjithë këtë zhvillim, informacioni 
që sjell IKM, tregon se kushtet monetare kanë vijuar të 
veprojnë në kahun lehtësues për kërkesën agregate në 
ekonominë e vendit. 
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Grafik 39. Ecuria e IKM dhe e komponentëve të tij. 
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ShëNIME

1 Të dhënat paraprake tregojnë për një rritje prej �.�% për tremujorin e dytë krahasuar me 
tremujorin e parë të vitit 2008. Rritja e PBB-së në tremujorin e parë krahasuar me tremujorin 
paraardhës ishte 0.9%.
2 E shkaktuar si pasojë e rritjes së pagave me ritme më të shpejta sesa ritmet e rritjes së 
produktivitetit.
� ECB, Statistics Pocket Book, 2008.
4 I rregulluar për të përjashtuar efektin sezonal.
5 Të dhënat janë marrë nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Të 
dhënat në terma gjashtëmujorë për vitin 2008 publikohen për herë të parë nga ky institucion, pasi 
praktika e ndjekur deri tani ka qenë publikimi i shifrave vetëm në terma vjetorë.
6 Ndërsa eksportet dhe importet e produkteve bujqësore dhe agroindustriale gjatë 6-mujorit të 
parë të vitit 2007, vlerësohen përkatësisht rreth �.55 dhe 24.4 miliardë lekë. 
7 Të dhënat janë marrë nga MBUMK. Janë të shprehura vetëm në përqindje dhe jo në vlerë dhe 
nuk disponohen për gjashtëmujorin e parë të vitit 2007. 
8 Realizimi i prodhimit bujqësor, për periudhën janar-qershor’08, disponohet vetëm për këto 
kultura. 
9 Sipas të dhënave të FMN-së, indeksi i çmimeve të ushqimeve dhe ai i çmimit të naftës, në muajin 
gusht janë rritur me ritme më të ulëta rritjeje në nivel vjetor (përkatësisht 29 dhe 6�%), ndërsa në 
nivel mujor kanë shënuar rënie me 7 dhe 14%. 
10 Rritje e çmimeve u shënua kryesisht në nëngrupin e mallrave “vajra dhe yndyrna” (mesatarja 
e rritjes vjetore 17%), “qumësht, djathë dhe vezë” (8%) dhe në mënyrë të veçantë “bukë dhe 
drithëra” (�0%).
11 Normat vjetore të inflacionit të grupit “ushqime dhe pije alkolike” në Greqi gjatë muajve korrik, 
gusht ishin përkatësisht 5.� dhe 4.5%.
12 Përfshirë në zërin “shërbime ndaj mjeteve personale të transportit”.
1� Agflation (në gjuhën angleze), është një term i krijuar dhe i përdorur gjatë dekadës së fundit, 
për të karakterizuar inflacionin me origjinë nga rritja e çmimeve të kulturave bujqësore bazë. Në 
tregjet e globalizuara, përmasat e këtij fenomeni ndërkombëtarizohen. “Agflacioni“ ndikon edhe 
në rritjen e çmimeve të produkteve të agroindustrisë apo të ushqimeve të përpunuara, sepse në 
këtë industri kulturat bujqësore shërbejnë si lëndë e parë. 
14 Përjashtim bëjnë Rumania me 60% dhe Slovenia me �5%.
15 Matja e inflacionit bazë me përjashtim të përhershëm të disa artikujve, kryesisht atyre me luhatje 
stinore të çmimeve, të atyre me çmime të administruara etj.. 
16 Rritja e çmimit të drithërave dhe të bukës.
17 Periudha afatgjatë i referohet harkut kohor janar ‘99– gusht ’08. 
18 Të tilla matje njihen edhe nën konceptin “inflacion neto”. 
19 Duke filluar nga muaji qershor 2008.
20 Sipas statistikave të Bilancit të Pagesave (BSh), gjatë pjesës së parë të vitit 2008, rreth �0% 
të vëllimit të importeve të vendit e zunë produktet ushqimore dhe lëndët djegëse, peshë kjo e 
përafërt me atë të vitit 2007 (27%). 
21 IMF, World Economic Outlook –UPDATE (an update of the key WEO projections) - July 2008. 
22 Janë llogaritur ndryshimet vjetore të serive, të bazës së të dhënave në faqen e internetit http://
www.imf.org/external/np/res/commod/externaldata.csv, pasi këto të fundit janë transformuar 
me frekuencë tremujore.
2� Në muajin mars 2008, u regjistrua rritja më e lartë vjetore (121%) për periudhën janar 1980 
– mars 2008. 
24 Për periudhën prill – gusht 2008, ky nëngrup shënoi një inflacion mesatar vjetor, rreth 18%.
25 Burimi i naftës në detin Kaspik (Azerbaixhan), ka përbërë një prej pak burimeve të reja dhe të 
rëndësishme të ofertës botërore të naftës nga vende joanëtare të OPEC. Problemet në naftë dhe 
gazsjellësin (BTC) dhe ato të lidhura me konfliktin Gjeorgji –Rusi (në pjesën gjeorgjiane të Detit 
të Zi ku gjendet porti mjaft i rëndësishëm Supsa), kanë penguar seriozisht transportin e naftës 
dhe të gazit nga deti Kaspik drejt Gjeorgjisë. 
26 Sipas statistikave të ACIT për vitin 2007, Federata Ruse dhe Gjeorgjia, qëndrojnë përkatësisht 
në vendin tretë dhe të gjashtë të renditjes së vendeve për nga rëndësia e importit të grupmallrave 
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ku bën pjesë edhe nafta. 
27 Burimi: “Rritja e çmimeve të ushqimeve: Politikat e mundshme dhe ndërhyrja e Bankës”, Banka 
Botërore.
28 Masa që lidhen me deklarimin e numrit të punonjësve dhe të të ardhurave të tyre. Zbatimi 
nga ana e ndërmarrjeve private të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.285, datë 04.05.2007 
për “Përcaktimin e pagës referuese mujore, për efekt të llogaritjes së sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore, dhe të tatimit mbi të ardhurat personale sipas Nomenklaturës së Veprimtarive 
Ekonomike për të punësuarit në sektorin jopublik, që kryejnë punë të pakualifikuara dhe të 
kualifikuara si dhe për personelin drejtues e tekniko-ekonomik të tyre”. 
29 Sipas INSTAT, pagat i referohen fondit të pagave, paguar të gjithë të punësuarve gjatë periudhës 
referuese. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2008, INSTAT ka rinovuar metodologjinë për llogaritjen 
e treguesve ekonomikë afatshkurtër.
�0 Punimet inxhinierike përfshijnë ndërtimin e rrugëve automobilistike, autostradave. Rritja gjatë 
këtij tremujori ka ardhur si rezultat i punimeve për ndërtimin e rrugës Durrës-Kukës-Morinë. 
�1 Sipas vrojtimeve periodike të Bankës së Shqipërisë pranë bizneseve.
�2 VKM nr. 285, i datës 04.05.2007 “Mbi përcaktimin e pagave referuese mujore për efekt të 
llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat 
personale”, si edhe ligji 9844, i datës 17.12.2007, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për 
tatimin mbi të ardhurat”.
�� E dhëna i përket tremujorit të parë të vitit 2008. 
�4 Për Rusinë mendohet që ecuria e kënaqshme e të ardhurave mund të reflektojë më shumë 
përmirësimin e situatës makroekonomike në vend, sesa reformën e taksës së sheshtë. 
�5 IMF, Country Report no. 08/267, August 2008.
�6 Deficiti i tregtisë në shërbime arriti në 8� milionë euro, ndërsa suficiti i llogarisë së transfertave 
korente neto arriti në 467 milionë euro, rreth 6 për qind më të ulta në bazë vjetore. 
�7 Pesha e kësaj kategorie ka rënë me rreth 6 për qind gjatë periudhës janar-qershor’08, krahasuar 
me të njëjtën periudhë të vitit 2007. 
�8 Shihni: Dokumenti i Politikës Monetare për vitin 2008 tek www.bankofalbania.org.
�9 Ball, Laurence, 2006, Has globalization changed inflation? NBER Working Paper 12687 
Ca’ Zorzi M, Hahn E, Sánchez M, 2007, Exchange rate pass-through in emerging markets, ECB 
Working Paper 7�9
Daniels Joseph, 2008, ‘Exchange-rate pass through, openness, inflation, and the sacrifice 
ratio’ 
40 C. Kent (1995), Exchange Rate Pass-through: Testing the Small Country Assumption for Australia”, 
Econometrics Paper.
41 Peeters, M, 2005, Çfarë mund të thuhet për transmetimin e politikës monetare në Shqipëri? A 
është (akoma) kursi i këmbimit kanali kryesor?
42 Tanku A, Vika I, Gjermeni M, 2007, The role of exchange rate in an it framework, what do 
we do?
Istrefi K, Semi V (2007), Përçimi i kursit të këmbimit në Shqipëri: evidencë nga modelet me vektorë 
autoregresivë (VAR).
4� Të dhënat për treguesit monetarë në këtë raportim bazohen në standardin e “Statistikave 
Monetare” (SM). Ky standard dallon lehtësisht nga standardi i “Statistikave Ndërkombëtare 
Financiare” (SNF) në klasifikimin e depozitave në paranë e gjerë M�. Megjithatë, ndryshimet 
midis dy standardeve nuk prekin vlerësimin tërësor të treguesve monetarë për qëllime të politikës 
monetare. Për më shumë informacion, referojuni metodikës së statistikave monetare të publikuar 
në www.bankofalbania.org.
44 Përmbushja e objektivave sasiorë është detyrim i Bankës së Shqipërisë në kuadër të respektimit 
të marrëveshjes EFF/PRGF me FMN dhe autoritetet shqiptare.
45 Pesha e portofolit të obligacioneve është rritur në �8 për qind në muajin gusht nga �� për qind 
në fundvitin e kaluar. 
46 NEER – kursi nominal efektiv i këmbimit, i llogaritur kundrejt dy monedhave sipas një peshe 
të përafërt që zënë në tregtinë me jashtë, euro (80 për qind ) dhe usd (20 për qind). Një rritje e 
NEER do të thotë mbiçmim i lekut.
47 Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. Luhatshmëria e kursit të 
këmbimit është matur nga treguesi i devijmit standard.
48 M. Tase, (2006), “Matja e Indeksit të Kushteve Monetare/Financiare për Shqipërinë”.
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FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në Forumin me aktorët e sistemit financiar, me tematikë funksionimin e tregut 

të parasë e atij financiar, mbikëqyrjen dhe stabilitetin financiar
hotel “Tirana International”, 3 prill 2008

Mirëdita të gjithëve,

Të nderuar bankierë, të nderuar pjesëmarrës,

Sot është një ditë e madhe, e shënuar për të gjithë ne. Mbledhja e sotme e 
njoftuar kohë më parë përkon me një ngjarje të një rëndësie të veçantë. Ftesa 
për në NaTO është një privilegj i cili sjell me vete besimin, certifikimin dhe 
sigurinë për investime të reja për Shqipërinë.

Në të njëjtën kohë dhe mbi të gjitha, mbart përgjegjësinë në arritjen e 
standardeve dhe materializimin e reformës strukturore. Ftesa e sotme për në 
NaTO është garanci për integrimin e mëtejshëm në familjen evropiane. 

Banka e Shqipërisë, në vazhdim të përpjekjeve të kohëve të fundit për të 
rritur eficiencën e tregut financiar si dhe për të garantuar stabilitetin e sistemit 
bankar, vjen sot para jush me një nismë të re, në qendër të së cilës është 
instalimi i një kanali periodik komunikimi midis saj dhe sistemit bankar. Në të 
vërtetë, komunikimi ynë me sistemin bankar ka qenë i vazhdueshëm dhe në 
të gjitha nivelet, duke prekur një tematikë të gjerë të problemeve të çastit dhe 
të perspektivës që shoqërojnë aktivitetin bankar në Shqipëri. 

Dua të kumtoj se ajo çka është ndryshe në këtë nismë të re, ka të bëjë me 
domosdoshmërinë e një dialogu të përhershëm të strukturuar mirë si nga 
përmbajtja ashtu dhe nga faktori kohë. Më konkretisht, bëhet fjalë për një forum 
periodik në qendër të të cilit do të jetë trajtimi analitik i shumë pikëpyetjeve dhe 
sfidave që bashkërisht duhet t’i adresojmë në mënyrën dhe në kohën e duhur. 

Tregu financiar përbën një argument të cilin e kemi përmendur shumë herë 
kohët e fundit. Në mjaft nga prononcimet e mija publike, në deklaratat e Këshillit 
Mbikëqyrës, në raportet dhe materialet studimore të institucionit, në shumë 
nga kontaktet formale dhe informale të Bankës së Shqipërisë me grup bankash 
apo banka të veçanta, i është kushtuar një vëmendje e veçantë elementeve të 
ndryshme që ndikojnë në thellimin dhe zgjerimin e tregut financiar. E njëjta gjë 
mund të thuhet edhe për stabilitetin financiar të sistemit. 

Megjithatë, mendoj se e reja e këtij forumi qëndron se brenda shtëpisë së 
bankierëve, do të diagnostikojmë dhe së bashku do të përcaktojmë terapinë 
e duhur, për të garantuar një të ardhme të sigurtë. Po kështu, edhe periudha 
ndërmjet dy takimeve do të përkojë me një dialog të vazhdueshëm në nivelet 
e ekspertëve, për të rritur shkallën e asimilimit të detyrave dhe konkluzioneve 
që do të dalin nga secili forum.
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është kjo arsyeja, për të cilën publikisht ju ftoj që të jeni aktivë, largpamës, 
me propozime konkrete të orientuara nga e ardhmja. Banka e Shqipërisë e 
kupton drejt se si çdo biznes privat, edhe biznesi i komunitetit bankar synon 
maksimalizimin e fitimit. 

Pavarësisht kësaj, dëshiroj të ritheksoj edhe një herë se për ne mbetet po 
kaq themelore: 

• përmirësimi i vazhdueshëm i qeverisjes së bankave;
• prezantimi i produkteve të reja; 
• funksionimi i tregut ndërbankar;
• rritja e lëvizjes së fondeve ndërmjet sistemit; 
• ndërtimi i kapaciteteve të plota teknologjike;
• thithja e burime të afta njerëzore;
• njohja dhe mbrojtja nga rreziqet e shumta; 
• shtimi i kreditimit në lekë; 
• forcimi i kontrollit të brendshëm; 
• si dhe publikimi i rezultateve të aktivitetit tuaj.

Nuk hezitoj që të përsëris edhe një herë, se për Bankën e Shqipërisë 
stabiliteti i sistemit bankar dhe eficienca e tregut financiar, janë të një 
rëndësie themelore. Në këtë kuptim, ju ftoj edhe juve që t’i konsideroni këto 
dy përparësi të Bankës së Shqipërisë, si përparësi kryesore të aktivitetit tuaj.

gjatë vitit 2007 ekonomia shqiptare ka njohur përgjithësisht zhvillime 
pozitive. rritja ekonomike e qëndrueshme u realizua në harmoni me objektivat 
për stabilitetin e çmimeve të konsumit dhe të deficitit buxhetor. Monedha 
kombëtare ishte e qëndrueshme.

viti 2007 ishte i mbarë edhe për sistemin bankar. rezultati neto i sistemit 
bankar për vitin 2007 raportohet rreth 42 për qind më shumë se ai i vitit 
2006. aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 118.6 miliardë lekë ose 19 
për qind më e lartë se gjendja e tyre në fund të vitit 2006. Teprica e kredisë 
së sistemit bankar, gjatë vitit 2007, shënoi rritje me 94.5 miliardë lekë ose 
47.7 për qind më e lartë se teprica e fundvitit 2006.

Bankat kanë rritur produktet elektronike në shërbim të klientëve të tyre. 
Tashmë në sistemin bankar shqiptar, 11 banka përdorin transaksionet në rrugë 
elektronike. vlen të theksohet zgjerimi i shërbimit të internet banking edhe në 
tre banka të tjera të sistemit. Dëshmi tjetër e rritjes së konkurrencës bankare si 
dhe e rritjes së vëllimit të transaksioneve financiare nëpërmjet bankave, është 
zgjerimi i rrjetit bankar me degë dhe agjenci të reja. gjatë vitit 2007, numri 
i degëve dhe agjencive brenda territorit të republikës së Shqipërisë u rrit me 
103, nga të cilat 43 janë hapur të reja, në rrethin e Tiranës.

gjatë vitit 2007 për herë të parë u evidentuan elemente moderne të 
konsolidimit të sistemit bankar, nëpërmjet bashkimit me përthithje të dy 
bankave.
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Një arritje tjetër, është krijimi i regjistrit të kredive, i cili konsiderohet si një 
element i rëndësishëm i garantimit të stabilitetit të sistemit bankar. 

Megjithatë, dua të theksoj se viti 2007 dhe muajt e parë të vitit 2008, 
përkojnë me një situatë relativisht komplekse, përsa i përket zhvillimeve 
globale. aktualisht, përballemi me një rritje të fortë të çmimeve të lëndëve 
të para dhe produkteve ushqimore, e cila drejtohet nga një kërkesë e lartë 
në rritje e ekonomive në zhvillim. Tregjet financiare vazhdojnë të reflektojnë 
efektet negative të krizës së kredive që gjeneroi ekonomia e ShBa. Ndryshe 
nga vlerësimet fillestare, duket se përhapja e saj është e më e madhe, duke 
infektuar një numër të konsiderueshëm institucionesh të mëdha financiare. 
Bankat qendrore kanë injektuar likuiditet në mënyrë të vazhdueshme, ndërkohë 
që rezerva Federale ka ulur në mënyrë agresive normën bazë të interesit, për 
të shmangur një recesion të ekonomisë.

Për shkak të disa faktorëve që lidhen me karakteristikat e zhvillimit të 
veprimtarisë financiare brenda vendit, situata e vështirë në tregjet ndërkombëtare 
nuk pritet që të ketë një efekt real dhe të ndjeshëm në tregun e brendshëm 
financiar. Megjithatë, situata në tregjet financiare ndërkombëtare mbetet e 
paqëndrueshme, ndaj ndikimi i saj mbi tregun e brendshëm financiar mund të 
ndryshojë. Për këtë arsye, është e nevojshme që këto zhvillime të ndiqen dhe të 
analizohen me kujdes nga institucionet financiare dhe autoritetet rregullative 
të vendit.

Zgjatja në kohë dhe përkeqësimi i mundshëm i situatës në tregjet financiare 
ndërkombëtare, mund të kenë një ndikim të reduktuar në tregun financiar 
shqiptar nëpërmjet disa drejtimeve, ku veçojmë:

• Shtimin e rrezikut që mbart huadhënia e shpejtë dhe veçanërisht ajo 
në valutë, si rezultat i rritjes së luhatshmërisë së kursit të këmbimit dhe i 
ndryshimit të shpeshtë të normave të interesit. 

• rritjen e ekspozimit të sistemit financiar ndaj sektorëve të ekonomisë 
që ndikohen negativisht nga ngadalësimi i ekonomisë rajonale dhe 
globale.

• Kombinimin e vështirësive në tregjet financiare ndërkombëtare, me 
dinamikën e pafavorshme të çmimeve të burimeve energjitike dhe të 
lëndëve të para të produkteve ushqimore në shkallë botërore.

Të nderuar pjesëmarrës,

Problemet që përmenda më sipër natyrshëm më vijnë në ndihmë për të 
shpenzuar pak kohë më shumë në çështjet e stabilitetit financiar, për t’ia lënë 
më pas rradhën eficiencës së tregut financiar.

Besoj se nuk them ndonjë të re po përsërita edhe një herë, atë që e kam 
cituar vazhdimisht se “objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është stabiliteti 
i çmimeve të konsumit”. Megjithatë, gjykoj se politika monetare dhe stabiliteti 
financiar janë dy gjëra të lidhura në mënyrë të pandashme me njëra – tjetrën. 
Personalisht e kam të vështirë të përcaktoj se nga anon balanca në ditët e sotme. 
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gjithsesi, jam i bindur se çdo investim që bëjmë sot për të garantuar stabilitetin 
financiar do të na kthehet në eficiencë të shtuar të politikës monetare.

Do të mundohem që të bëj një renditje të çështjeve për të cilat do të doja 
të tërhiqja vëmendjen tuaj:

Kredia për ekonominë.

Kreditimi në valutë tashmë është një realitet i prekshëm. arrihet deri aty sa 
kredia konsumatore të jepet në valutë. Të financosh konsumin e individëve 
në valutë është njësoj sikur të shesësh produkte ushqimore pa afat skadence. 
Sipas konstatimeve të bëra prej ekspertëve tanë duket se bankat po rendin 
të zënë treg, shpesh herë duke mos treguar kujdesin e duhur për cilësinë. 
Të dhënat konfirmojnë shqetësimin tonë për shtimin e kredive me probleme. 
Treguesi i kredive me probleme ndaj totalit të portofolit të kredive në terma 
bruto, përllogaritet 3.6 për qind në fund të janarit 2008. Përqindjet për kredinë 
në lekë vazhdojnë të jenë të larta. Duke iu referuar kredisë me maturim deri 
në një vit, sipas të dhënave të janarit 2008, ekziston një diferencë prej 7.3 
pikë përqindjeje ndaj përqindjeve të depozitave në lekë me të njëjtin afat 
maturimi. Ndërkohë, që i njëjti tregues për valutën është 4 %. aktualisht, 
jemi dëshmitarë të një strategjie marketingu shumë agresive për produktet e 
kredisë në monedhë të huaj, ndërkohë që me përjashtim të një rasti, është 
totalisht inekzistente për huatë në lekë. 

Mund të vazhdoj të përmend edhe konstatime të tjera të kësaj natyre. Nga 
takime të shumta me përfaqësues të sistemit bankar, pak a shumë jam njohur 
me arsyet që sipas jush shpjegojnë këtë situatë. Dëshiroj të theksoj se ndër to 
ka arsye objektive me të cilat jam dakord, por në një pjesë të mirë më duhet 
të replikoj me to, duke shprehur kundërshtinë e Bankës së Shqipërisë.

Nga këndvështrimi ynë, gjykojmë se ende po vazhdoni të nënvlerësoni 
rrezikun e kursit të këmbimit. Pavarësisht, një perceptimi të publikut të 
thjeshtë për një çmim më të lirë të kredisë në valutë, mendoj se është e 
rrezikshme që e njëjta filozofi të gjejë vend edhe tek ju. Për më tepër, kur 
filozofi mbizotëruese bëhet ajo për zënien e tregut. Ne gjykojmë se aktualisht 
ju po shpërndani rrezikun tek individët, duke krijuar edhe probleme të natyrës 
moral hazard.

Duke përfituar nga ky rast dëshiroj që sinqerisht t’ju pyes juve: si ka mundësi 
që kredia konsumatore të jepet në monedhë të huaj? Si ka mundësi që kreditë 
për hipoteka të jepen në valutë të huaj? a e dini që pjesa më e madhe e 
individëve të punësuar i kanë të ardhurat në lekë? Cila prej bankave ka 
bërë një përllogaritje të ekspozimit ndaj këtij rreziku? Cila prej jush ka kryer 
veprime për t’u mbrojtur prej tij? 

Shpresoj që në diskutimet tuaja të adresoni pyetjet e mësipërme, pasi 
mendoj se ka ardhur koha që të ndalemi konkretisht në këto probleme, duke 
iu shmangur citimeve fiktive. 
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Në këto kushte, Banka e Shqipërisë ka përgatitur një paketë ndryshimesh 
rregullative, e cila ndërthur masa administrative me ato të kujdesit dhe të 
inspektimit mbikëqyrës. Pa u ndalur në trajtimin e detajuar të tyre, do të doja 
të sillja në vëmendjen tuaj se ndryshimet në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të kredisë”, në rastet kur klienti nuk është i mbrojtur ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit do të përfshijnë këto detyrime për bankat:

• krijimin e fondeve rezervë për humbjet nga kredia; 
• rritjen e kapitalit kur shkelet një kufi i caktuar ndaj ekspozimit në monedhë 

të huaj.

administrimi i rrezikut.

Faktorët që kam vendosur të diskutoj sot me ju, janë të lidhur me njëri 
tjetrin. Më sipër, ngrita një shqetësim për një rrezik specifik, por ajo që përbën 
çështjen e dytë ka të bëjë me rrezikun në përgjithësi, me shkallën që bizneset 
tuaja janë të ekspozuara ndaj rreziqeve të ndryshme. Më lejoni t’ju kujtoj se 
ju menaxhoni kursimet e shqiptarëve e për rrjedhim, ekspozimi nuk rrezikon 
vetëm kapitalet tuaja por edhe ato të individëve. 

Për këtë arsye, kërkoj angazhimin tuaj maksimal që të vlerësoni me 
seriozitet këtë çështje. Mendoj se sistemi bankar duhet të investojë më shumë 
në burime njerëzore dhe në infrastrukturën e përshtatshme për të njohur dhe 
administruar drejt rreziqet e veprimtarisë. Dëshiroj të sqaroj se vënia në jetë 
e tij do të ndiqet në mënyrë rigoroze, duke u bërë pjesë e vlerësimeve të 
aktivitetit të çdo banke të veçantë.

administrimi dhe kontrolli i brendshëm.

Qeverisja e mirë është baza për zhvillimin e qëndrueshëm të biznesit dhe të 
pozitave financiare. Kjo sigurisht që kërkon njerëz me shkallë të lartë integriteti 
dhe profesionalizmi. Për këtë qëllim, ne mbetemi ende në pritje që institucionet 
tuaja të jenë shumë sensibël në këtë drejtim, veçanërisht përsa i takon cilësisë 
së burimeve njerëzore të përfshira në vendimmarrje dhe administrimin e 
rrezikut. Për këtë qëllim, do t’ju kërkoj që të siguroni motivimin e duhur për 
të përzgjedhur personel të kualifikuar, duke krijuar bindjen se karriera dhe 
shpërblimi shoqëror do t’i takojnë atyre që realisht e meritojnë.

Në disa raste, konstatohet përqendrim de facto i vendimmarrjes në duar të 
pakta, duke bërë që varësia e institucionit të jetë e përqendruar në individë të 
caktuar. Për këtë qëllim, mendoj se ju duhet të rishikoni të gjitha procedurat 
e brendshme mbi të cilat zhvilloni aktivitetin tuaj të përditshëm. 

Banka e Shqipërisë ka përgatitur një rregullore të re ”Për disa kritere bazë 
për qeverisjen e bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe administratorët 
e tyre”. Ky akt, përcakton përgjegjësitë dhe detyrat e strukturave drejtuese 
të institucioneve bankare. janë këto struktura që përgjigjen dhe garantojnë 
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funksionimin e sigurtë dhe të shëndoshë të institucioneve që drejtojnë. Në këtë 
rregullore janë mishëruar praktikat më të mira ndërkombëtare dhe standardet 
që burojnë nga Komiteti i Bazelit dhe Bashkimi Evropian.

Nga pikëpamja konceptuale, përmbajtja e kësaj rregulloreje është zgjeruar 
dhe përfshin: 

• rregullat dhe kriteret për qeverisje efektive;
• kërkesat lidhur me reputacionin, kualifikimet dhe përvojën;
• kriteret e vlerësimit për miratimin e administratorëve; 
• kushtet që sjellin shkarkimin e tyre;
• përgjegjësitë e këshillit drejtues dhe drejtorisë; 
• kriteret për efektivitetin e punës së këshillit drejtues;
• politikat dhe procedurat e administrimit të rrezikut.

Problemet e lidhura me qeverisjen do të shihen me përparësi dhe seriozitet 
nga Banka e Shqipërisë, gjatë vlerësimeve periodike që do t’i bëhen aktivitetit 
tuaj. 

Sistemi bankar duhet t’i japë përparësi forcimit të strukturave që kontrollojnë 
dhe garantojnë funksionimin, konform rregullave të këtyre procedurave. E 
kam fjalën për kontrollin e brendshëm, që duhet të ketë një rol më aktiv. 
Kontrolli i brendshëm duhet të jetë aktiv, i përgjegjshëm, të mbulojë çdo 
qelizë të bankës në mënyrë që të kthehet në një parandalues i mbarsjes dhe 
zhvillimit të fenomeneve të padëshiruara. 

Kohët e fundit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi rregulloren 
“Për sistemin e kontrollit të brendshëm në banka dhe degët e bankave të 
huaja”. Në këtë akt rregullativ, kontrolli i brendshëm në banka, konsiderohet 
si pjesë e rëndësishme e qeverisjes së bankave. rregullorja përcakton kriteret 
për organizimin e kontrollit të brendshëm, duke synuar funksionimin e pavarur, 
të paanshëm dhe të përgjegjshëm të tij.

Transparenca me publikun. 

Qeverisja e mirë kupton transparencë të rritur me klientët dhe tregun. a 
është sistemi bankar në Shqipëri aq transparent sa do të donim ne të ishte? 

Transparenca përbën një çështje që e kam prekur sistematikisht këto kohët 
e fundit. Më duhet të pranoj se ka progres por mendoj se hendeku në këtë 
drejtim është ende i madh. Duke e vënë veten në rolin e një individi që 
do të konsumojë produkte apo shërbime bankare do të shtroj pyetjen: sa 
e lehtë është për mua që të orientohem saktë dhe shpejt për alternativën 
më të mirë? Po kështu, si depozitues sa të lehtë e kam për të mësuar rreth 
gjendjes financiare të bankës time? Cila është banka që ofron komisionet 
më të leverdisshme? Ku mund ta gjej informacionin që më tregon se sa është 
rritur banka ime gjatë periudhës? Do të më duhet të pres një vit për të mësuar 
diçka apo mund të gjej një informacion me frekuencë më të shpeshtë? 
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a jeni të sigurtë ju se klientët arrijnë të kuptojnë që shumë prej ofertave që 
ju bëni aktualisht janë me përfitime të përkohshme, pasi në një kohë të dytë 
kushtet e tyre ndryshojnë? 

Duke mos dashur të futem në shumë hollësi më duhet të kujtoj se pas krizës 
së kredive në amerikë, qëndron edhe një arsye shumë e thjeshtë në dukje: 
edhe pse diku në kontratat që bankat firmosnin me individët e thjeshtë ishte 
pjesa specifike për kushtet e kredisë, ata në pjesën dërrmuese nuk kishin 
dijeni për to. 

Me këtë dua të them që nuk ka nevojë për të bërë transparencë për hir të 
transparencës. Duke i adresuar çështjet e mësipërme mendoj se do të jemi 
më të mbrojtur. Në qoftë se një klient i di deri në fund pasojat e kreditimit në 
valutë kur të ardhurat i ka në lekë, me siguri që ai do të hezitojë. Në qoftë 
se një klient i kupton shumë mirë kushtet dhe penalitetet, përsëri ai do të 
hezitojë. 

gjithsesi në rolin e drejtuesit të bankës qendrore, përfitoj nga rasti t’ju kumtoj 
se Banka e Shqipërisë do të nxisë sistemin bankar të përballet drejtpërdrejt me 
tregun. Për të kaluar në një çështje tjetër do të konkludoja duke theksuar edhe 
një herë: Transparencë me çdo çmim dhe me çdo kusht!

Duke përmbledhur sa më sipër, më lejoni të përsëris edhe një herë se 
Banka e Shqipërisë do të kërkojë nga strukturat drejtuese të bankave që në 
përgjithësi, t’i ndjekin me kujdes zhvillimet e tregut, të forcojnë sistemet e 
kontrollit në institucionet e tyre, të marrin masa për të diversifikuar sa më 
mirë burimet financiare dhe drejtimet e investimit të tyre, të zhvillojnë në 
vazhdimësi një veprimtari të mirëkapitalizuar dhe të monitorojnë në mënyrë të 
vazhdueshme rreziqet e saj. Banka e Shqipërisë do të përforcojë masat për të 
pasuruar dhe për të zbatuar kuadrin rregullativ, në drejtim të përmirësimit të 
përgjithshëm të sistemeve të vlerësimit të rrezikut në bankat tregtare, si edhe 
do të bashkëpunojë me autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare për të nxitur 
zbatimin e plotë të këtyre parimeve, në pjesën tjetër të tregut financiar.

Të nderuar bankierë,

angazhimi i Bankës së Shqipërisë në drejtim të zhvillimit të tregjeve të 
parasë do të jetë konkret në drejtim të kuadrit operacional, atij rregullativ dhe 
mbikëqyrës. 

I parë nga aspekti i zbatimit operacional të politikës monetare, angazhimi i 
Bankës së Shqipërisë do të pasqyrohet në orientimin e operacioneve monetare 
drejt krijimit të një strukture likuiditeti të përshtatshme, për të gjallëruar 
aktivitetin në tregun ndërbankar. 

Teprica strukturore e likuiditetit që ka karakterizuar sistemin bankar, është 
shoqëruar nga një sjellje pasive e bankave, ndërkohë që përvoja të shumta 
tregojnë një lidhje të drejtë, midis një mungese strukturore të likuiditetit me 
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zhvillimin e tregut ndërbankar. Pavarësisht këtij synimi, dua të theksoj se në 
asnjë rast, arritja e tij nuk do të komprometojë objektivin kryesor: zbatimin e 
politikës monetare. 

Për këtë qëllim, do të kërkoja që orientimi i operacioneve drejt një deficiti 
strukturor likuiditeti të vlerësohet si një mundësi fitimprurëse për institucionin 
tuaj. Shfrytëzimi i kësaj mundësie nga njerëzit që ju duhet të trajnoni dhe 
motivoni, do të sjellë zhvillimin e tregut të parasë, që në analizë të fundit do të 
jetë fitimprurëse për ju edhe në dobi të një transmetimi më eficient të politikës 
monetare.

Duke ju siguruar transparencë të plotë dhe asistencë teorike dhe praktike në 
lidhje me këto operacione, dua të sqaroj edhe një herë tre aspekte themelore 
të punës sonë: 

• Së pari, sinjalizimi i politikës monetare është dhe do të vazhdojë të bëhet 
vetëm nëpërmjet vendimit të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë 
për normën bazë të interesit.

• Së dyti, instrument kryesor për zbatimin e politikës monetare është dhe 
do të vazhdojë të jetë marrëveshja e riblerjes me maturim njëjavor. 

• Së treti, përdorimi i instrumenteve me afat më të gjatë maturimi apo forma 
e ankandit, nuk mbartin asnjë lloj sinjali të politikës monetare përveç se 
janë teknika operacionale për zbatimin sa më efektiv të ndërhyrjes në 
tregun e parasë. 

Për t’ju krijuar më shumë hapësirë në drejtim të administrimit të likuiditetit 
dhe nga ana tjetër, për të nxitur pozicionimin tuaj aktiv në tregun e parasë, 
po punohet që të zgjerohet hapësira e përdorimit të rezervës së detyruar. 
Do të jetë aftësia juaj profesionale ajo që do të bëjë transformimin e kësaj 
lehtësie, nga një mundësi për të plotësuar kërkesat e papritura për likuiditet, 
në një alternativë konkrete për t’u pozicionuar në treg në bazë të pritjeve të 
mirëbazuara.

Të gjitha këto masa kanë një emërues të përbashkët: zhvillimin e tregut 
ndërbankar të parasë. Këto masa nuk do të kishin efektivitet pa angazhimin 
tuaj. 

Për të shmangur çdo justifikim të natyrës subjektive, më lejoni të risjell në 
vëmendjen tuaj projektligjin e hartuar nga Banka e Shqipërisë, për marrëveshjet 
e riblerjes ndërmjet bankave të sistemit. aktualisht, projektligji është në proces 
miratimi. Miratimi i këtij ligji do të kërkojë një angazhim më të madh nga ana 
juaj, për të shfrytëzuar këtë instrument të ri. Në këtë kuadër, kërkojmë nga 
ju që të filloni përgatitjet për të zbatuar në praktikë këtë ligj, pasi justifikimet 
nuk do të jenë të mirëpritura. Tregu i marrëveshjeve të riblerjes (repove) në 
Eurozonë është tregu më i madh ndërbankar, duke zënë 35 për qind të totalit 
të tregtimit. Bankat, të cilat janë pronare të pjesës më të madhe të sistemit 
bankar në Shqipëri janë përbërëse të këtij tregu dhe si të tilla, ne besojmë 
që do të jenë të gatshme dhe interesuara, të ofrojnë asistencë për tregtimin 
nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes edhe në tregun vendas. Pjesëmarrësit e 
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tregut duhet të kontribuojnë në ndërtimin e një tregu financiar të zhvilluar dhe 
eficient, pasi në këtë mënyrë rrisin shanset që të përcaktojnë saktë çmimin e 
produkteve të tyre. 

Shpresoj që forumi në vazhdimin e tij të jetë i frytshëm dhe debatues. U 
përpoqa që të hedh në tryezën e debatit disa çështje dhe probleme me të cilat 
mendoj se duhet të përballemi dhe ku roli i secilit prej nesh është konkret dhe 
i prekshëm. 

Unë dua t’ju siguroj se Banka e Shqipërisë do të jetë tërësisht e angazhuar 
në marrjen e masave për nxitjen, rritjen dhe zgjerimin e tregut dhe të 
instrumenteve të ndërmjetësimit financiar. 

Ky forum do të konfirmojë rolin e Bankës së Shqipërisë dhe të sistemit bankar 
si dy nga faktorët e rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi dhe 
të sistemit financiar, më në veçanti. 

Fatmirësisht, kur çdo institucion financiar ndjek motivet dhe është 
i kujdesshëm për stabilitetin e vet financiar, atëherë kjo do të garantonte 
prosperitet afatgjatë të të gjithë sistemit, efikasitet të lartë të përçimit të politikave 
ekonomike në përgjithësi, dhe të politikës monetare më në veçanti. Prandaj, 
ju ftoj t’i ndiqni këta stimuj për të siguruar objektivat tuaj dhe njëkohësisht, për 
t’i ofruar një shërbim më cilësor publikut. 

Pavarësisht nga sfidat që gjenden përballë autoriteteve publike dhe agjentëve 
të ndryshëm ekonomikë, Banka e Shqipërisë beson se realizimi i politikave 
të miratuara si edhe fleksibiliteti i ekonomisë, do të ndikojnë në realizimin 
e një rritjeje ekonomike të qëndrueshme gjatë vitit 2008. Sistemi financiar 
dhe posaçërisht sektori bankar, do të luajnë një rol aktiv në ndërmjetësimin 
financiar dhe në mbështetjen e zhvillimit ekonomik të vendit, duke ruajtur 
qëndrueshmërinë dhe performancën e mirë financiare.
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gjatë dy javëve të fundit Banka e Shqipërisë ka qenë pjesë e negociatave 
që autoritetet shqiptare kanë zhvilluar me Misionin e FMN-së, në kuadër të 
rishikimit të rradhës së marrëveshjes të Shqipërisë me FMN-në. Diskutimet 
janë përqendruar në vlerësimin e kushteve dhe disa prej problemeve të 
shfaqura në ekonominë tonë këto kohët e fundit. 

Përfitoj nga rasti të theksoj se në tërësi ndajmë të njëjtin vlerësim për 
periudhën e kaluar, për shkaqet si dhe për kahun nga janë zhvendosur 
rreziqet në të ardhmen e afërt. 

Në lidhje me situatën e përgjithshme makroekonomike, Banka e Shqipërisë 
vlerëson se ekonomia vazhdon të gëzojë një ekuilibër të qëndrueshëm. Sipas 
vlerësimeve të para, prodhimi i përgjithshëm pritet të rritet në të njëjtin nivelin 
me atë të vitit 2007. ajo që përbën interes lidhet me reagimin e prodhimit 
bujqësor, veçanërisht në kontekst të stimujve të shumtë që ofrojnë çmimet e 
rritura të produkteve bujqësore. 

Ndërprerja e kufizimeve masive dhe të gjata të furnizimit të energjisë ka 
influencuar pozitivisht procesin e prodhimit dhe të konsumit, në krahasim 
me gjysmën e dytë të vitit të kaluar. Megjithatë, ashtu si dhe në të kaluarën, 
energjia vazhdon të mbetet një problem delikat, një nga rreziqet kryesore për 
aktivitetin ekonomik të vendit. 

 
gjatë 4 muajve të parë të vitit 2008, ka vazhduar presioni i ambientit 

të jashtëm në ekonominë vendase, i shfaqur kryesisht në rritjen e vazhduar 
të çmimeve të mallrave ushqimorë, të çmimeve të lëndëve të para dhe të 
çmimeve të naftës. 

Inflacioni vjetor në fund të muajit prill 2008 u ndal në nivelin 4.4 për 
qind, duke tejkaluar me rreth 0.4 pikë përqindjeje kufirin e sipërm të 
intervalit 3+/-1 %, të synuar nga Banka e Shqipërisë. Kjo shifër në vetvete 
pasqyron kontributin e grupit të ushqimeve të përpunuara dhe rritjen e 
çmimit të energjisë elektrike, në muajin mars 2008. rritja e fundit e çmimit 
të energjisë elektrike ka kontribuar me 0.7 pikë përqindjeje. Mbështetur në 
parashikimet afatshkurtra, rezulton se inflacioni do të vazhdojë të luhatet në 
nivelet aktuale edhe gjatë muajve në vazhdim, duke arritur në fund të vitit 
2008 pak më poshtë se niveli i sipërm i zonës objektiv, të synuar prej Bankës 
së Shqipërisë.

gjatë muajve të parë të vitit 2008, zhvillimet fiskale dëshmojnë për një 
ecuri të kënaqshme të grumbullimit të të ardhurave buxhetore. 

FjaLa E gUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së ShQIPërISë, 
Z.arDIaN FULLaNI
Në konferencën e përbashkët për shtyp të Ministrisë së Financave, Bankës së 
Shqipërisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në përfundim të konsultimeve 

për Nenin Iv dhe Misionit të rishikimit të Marrëveshjes PrgF-EFF në Shqipëri.
13 Maj 2008
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Një zhvillim tjetër që kërkon vëmendje të veçantë ka të bëjë me thellimin 
e deficitit të llogarisë korente. Të dhënat e vitit të kaluar e mbështesin këtë 
shqetësim. aktiviteti tregtar i vendit me pjesën tjetër të botës, për muajt e parë 
të vitit 2008, dëshmon për një ritëm të qëndrueshëm nga ana e eksporteve, 
i cili gjithsesi është i pamjaftueshëm për të ekuilibruar efektin e importeve të 
rritura, nga ana tjetër. 

Duke u ndalur në zhvillimet e së ardhmes, Banka e Shqipërisë vlerëson se 
presionet nga ana e ofertës janë ende në kahun rritës dhe mbizotërojnë ndaj 
atyre nga krahu i kërkesës. 

Zhvillimet e fundit në tregjet ndërkombëtare si dhe ato të pritshme lënë 
të hapur mundësinë për zhvillime të reja në këtë drejtim. Mallrat ushqimorë, 
lëndët e para por veçanërisht nafta dhe nënproduktet e saj po njohin rritje të 
pandalshme në tregun ndërkombëtar. 

Megjithatë, rreziqet janë të vendosura edhe nga krahu i kërkesës dhe më 
së shumti, lidhen me zgjerimin e shpejtë të kredisë për ekonominë. rëndësi e 
veçantë i duhet kushtuar edhe masave të mundshme që autoritetet mund të 
ndërmarrin për të zbutur efektin e rritjes së çmimeve të mallrave ushqimorë. 
Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë gjykon të arsyeshme që të adoptohen 
masa që mundësojnë financimin e drejtpërdrejtë të njerëzve në nevojë.

Kjo nënkupton, skema apo programe të caktuara publike të mbështetjes 
së kategorive më të varfra të popullatës. Çdo masë e natyrës tjetër 
subvencionuese apo e rritjes së pagave, duhet të jetë e studiuar mirë për të 
shmangur efektet anësore të natyrës së raundit të dytë dhe nxitjen e një cikli 
të ri inflacionist (ku çmimet rrisin pagat dhe pagat rrisin çmimet). 

Një rëndësi e veçantë i kushtohet edhe pritjeve inflacioniste, të cilat deri në 
këtë moment kanë qenë të ankoruara më së miri rreth nivelit të synuar prej 
Bankës së Shqipërisë. Orientimi i mëtejshëm i këtyre pritjeve është një sfidë 
e vërtetë, e cila ndërthur kombinimin e shumë masave. Por midis tyre do të 
veçoja, komunikimin e vazhdueshëm për këtë problem, sqarimin e të gjithë 
procesit të inflacionit dhe rolin e politikës monetare. Banka e Shqipërisë do 
të vazhdojë të bëjë publik në mënyrë të vazhdueshme bilancin e rreziqeve 
në ekonomi, duke shprehur gatishmërinë dhe vullnetin për të reaguar në 
mënyrë proaktive, në përputhje me rrethanat dhe kushtet e momentit.

Banka e Shqipërisë, si autoriteti monetar i vendit është maksimalisht e 
përkushtuar për të marrë vendimet e duhura. Kjo në përputhje me zhvillimet 
e faktuara dhe veçanërisht, duke vlerësuar mundësinë e materializimit të 
zhvillimeve të pritshme. 

Objektiv themelor mbetet ankorimi afatgjatë i pritjeve inflacioniste drejt 
nivelit të synuar si dhe qëndrueshmëria e stabilitetit financiar të sistemit 
bankar.
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FjaLa E ZëvENDëSgUvErNaTOrIT Të BaNKëS Së 
ShQIPërISë, Z. FaTOS IBrahIMI

Në forumin “aktivitetet bankare dhe financiare në Shqipëri dhe Evropën 
juglindore”

hotel “Sheraton”, 16 Maj 2008

I nderuar z. Ministër,
Të nderuar pjesëmarrës,

është kënaqësi të marr pjesë në këtë forum kaq të rëndësishëm promovues 
dhe të paraqes disa nga zhvillimet kryesore të sistemit bankar në Shqipëri, si 
një nga sektorët me zhvillimin më të shpejtë dhe me kontribut pozitiv në rritjen 
e qëndrueshme ekonomike disavjeçare dhe në stabilitetin makroekonomik të 
vendit.

aktiviteti financiar në Shqipëri ashtu si edhe në vendet e tjera të Evropës 
juglindore, gjatë këtyre viteve të fundit ka njohur zhvillime të konsiderueshme 
dhe të rëndësishme. 

Një nga tiparet kryesore të vëna re është se aktiviteti financiar në Shqipëri 
mbizotërohet nga aktiviteti bankar, ndërsa aktiviteti jobankar mbetet tepër i 
kufizuar. Në fund të vitit 2007, totali i aktiveve të sistemit bankar përbënte 
rreth 96.8% të totalit të aktiveve të të gjithë sistemit financiar, ndërsa ato të 
sistemit jobankar vetëm 3.2%. Për rrjedhojë, është evidentuar nevoja për të 
reformuar sistemin financiar jobankar dhe për të mundësuar një mbikëqyrje 
sipas praktikave më të mira të tij. Këtij qëllimi i shërbeu edhe ngritja e agjencisë 
së Mbikëqyrjes Financiare, në vitin 2006. Zhvillimi i ndërmjetësve financiarë 
jobankarë dhe tregjeve të kapitalit, do të ofronte mënyra alternative financimi 
dhe do të ndikonte pozitivisht në rritjen e eficiencës dhe konkurrencës së 
sistemit financiar. 

Një tjetër tendencë e rëndësishme është se shkalla e ndërmjetësimit bankar 
në Shqipëri ka njohur rritje të konsiderueshme vitet e fundit, por është e ulët 
në krahasim me atë të vendeve të Eurozonës. Totali i aktiveve të sistemit 
bankar ndaj PBB-së në Shqipëri ishte përkatësisht 76%, 69% dhe 60% në 
fund të viteve 2007, 2006 dhe 2005 respektivisht. Ky tregues për Shqipërinë 
është afër mesatares për vendet e Evropës juglindore, por mbetet shumë 
larg mesatares për vendet e Eurozonës ku vlera arrin në rreth 240%. rritja e 
ndërmjetësimit bankar vihet re edhe në shtimin e llojshmërisë së produkteve 
financiare, në mbulimin më të madh gjeografik dhe në rritjen e shpejtë të 
kredisë. 

rritja e shpejtë e kredisë përbën një çështje tepër të rëndësishme dhe mjaft 
delikate për sistemin bankar, prandaj do të doja të ndalesha pak më gjatë 
për të shpjeguar se cilët janë faktorët që kanë ndikuar në këtë rritje kaq të 
vrullshme këto 4-5 vitet e fundit, çfarë ndikimesh ka ajo në rritjen ekonomike 
në përgjithësi dhe në stabilitetin e sistemit financiar në veçanti? 
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Teprica e kredisë në Shqipëri ka shfaqur norma të larta rritjeje vjetore: 
48%, 55% dhe 82% gjatë viteve 2007, 2006 dhe 2005 respektivisht. Në këtë 
mënyrë Shqipëria është evidentuar si një nga vendet me rritjen më të lartë të 
kredisë gjatë këtyre tre viteve të fundit. gjithsesi, teprica e kredisë ndaj PBB-
së në Shqipëri për vitin 2007 ishte 30% dhe për vitin 2006 ishte 22%, duke 
qenë e ulët në krahasim me atë të Eurozonës. Studimi “Bankingu në Evropën 
juglindore” nga ekipi kërkimor i Deutsche Bank, ndërmjet të tjerave, vlerëson 
se cili duhet të ishte niveli ekuilibër i kredisë për sektorin privat ndaj PBB-së 
për disa vende të rajonit, në rast se do të ishte arritur konvergjenca me atë të 
Eurozonës. Sipas këtij studimi, ky nivel për Shqipërinë duhet të ishte rreth dy 
herë më i lartë se niveli aktual. 

Në këtë aspekt, rritja e shpejtë e kredisë, nga njëra anë, shpjegohet si një 
proces i nevojshëm konvergjence që ndihmon rritjen ekonomike të mbështetur 
nga kërkesa e brendshme dhe nga fakti se llogaritet mbi një bazë fillestare 
tepër të ulët. Nga ana tjetër, komentohet si një fenomen i rrezikshëm si për 
stabilitetin e çmimeve nëpërmjet ndikimit në kërkesën agregate, ashtu edhe për 
stabilitetin financiar nëpërmjet shpalosjes së çmimeve të paqëndrueshme për 
asete të ndryshme. rritja e shpejtë e kredive në shumë vende është shoqëruar 
me një rritje tullumbace të çmimeve të aseteve të ndryshme, si për shembull të 
çmimeve të pasurive të paluajtshme, të cilat më pas kanë shpërthyer dhe kanë 
ndikuar negativisht vlerën e kolateralit dhe cilësinë e kredive të emetuara 
ndaj tyre. rasti më i freskët i pasojave të këtij fenomeni është kriza e tregut 
“sub-prime” në Shtetet e Bashkuara të amerikës, e cila ende nuk i ka shterur 
pasojat e veta negative dhe kontaminuese edhe për vendet e tjera. Kjo krizë 
duke u shfaqur si një krizë likuiditetesh, me ndikime të drejtpërdrejta në tregjet 
e kapitalit e shoqëruar me krizën e produkteve ushqimore, si dhe me rritjen 
e shpejtë të çmimit të naftës ka shtruar mjaft pikëpyetje për perspektivat e 
zhvillimit të ekonomisë botërore. Banka e Shqipërisë vlerëson që situata 
e vështirë që po kalojnë tregjet financiare ndërkombëtare përfaqëson një 
element të ri rreziku për sistemin financiar shqiptar. Por, për aq kohë sa ajo 
nuk shndërrohet në një krizë financiare globale me pasoja në ekonominë reale 
botërore dhe veçanërisht atë evropiane, do të jetë relativisht e pandjeshme 
për tregun e brendshëm. Në mbështetje të këtij konkluzioni është zhvillimi 
relativisht i ulët i tregut të brendshëm financiar dhe mungesa e produkteve të 
sofistikuara siç janë instrumentet derivateve, të cilat mungojnë në portofolet e 
bankave tona. Në këtë konkluzion ndikojnë gjithashtu edhe nevojat relativisht 
të ulëta që paraqesin institucionet financiare shqiptare për t’u financuar 
në tregun ndërkombëtar, pasi ende ka hapësira për burime të brendshme 
financimi. 

Në këto kushte, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar një vëmendje të veçantë 
kontrollit të cilësisë së portofolit të kësaj kredie. Për rrjedhojë, raporti i kredive 
me probleme ndaj totalit të tepricës së kredive (bruto) ka shfaqur nivele të ulëta 
por me një tendencë rritëse, duke qenë 3.4%, 3.1% dhe 2.3% për vitet 2007, 
2006 dhe 2005 respektivisht. Masat më të fundit në këtë drejtim janë edhe 
hyrja në fuqi e ligjit të ri “Për bankat në republikën e Shqipërisë” në qershor 
2007 dhe miratimi i rregulloreve të reja e ndryshimi i atyre ekzistuese, që vënë 
theksin në një mbikëqyrje më efektive, në përputhje me direktivat e Bashkimit 
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Evropian dhe parimet e Komitetit të Bazelit. gjithashtu, Banka e Shqipërisë 
realizoi vënien në funksionim të regjistrit të Kredive, në janar 2008. Duke 
ofruar një instrument tepër të rëndësishëm për thellimin e analizës dhe uljen 
e rrezikut të kredive nga ana e bankave. 

Nëse do të flasim për strukturën e kredisë, ajo ka pësuar ndryshime në 
vitet e fundit si përsa i përket sektorëve të ekonomisë, maturimit apo edhe 
valutës. vlen për t’u përmendur se pavarësisht ndryshimeve, disa tipare janë 
mbizotëruese për një kohë të gjatë në sistemin bankar shqiptar. Me gjithë 
zhvillimet pozitive në drejtim të rritjes së kreditimit ndaj individëve, bankat 
vazhdojnë të kenë bizneset si segmentin më të preferuar të tyre, ku teprica e 
kredisë për këta të fundit përbën rreth 63% të kredive të sistemit në fundin e 
vitit 2007. Kështu, sektorët më të kredituar janë tregtia, industria përpunuese 
dhe ndërtimi, ndërsa kreditimi për një nga sektorët më të rëndësishëm, atë të 
bujqësisë, mbetet i kufizuar. Kreditimi në valutë është një tjetër karakteristikë e 
vendeve të Evropës juglindore dhe Shqipërisë. Pavarësisht se pesha e kredisë 
në lekë është rritur gjatë këtyre viteve të fundit, ajo mbetet përsëri e ulët. Nga 
pikëpamja e maturimit, sistemi bankar po karakterizohet nga një zhvendosje 
drejt kredisë afatmesme e sidomos asaj afatgjatë, pasojë kjo edhe e rritjes së 
kërkesave për këto lloj kredish, në kuadrin e shumëllojshmërisë së produkteve 
që bankat ofrojnë tashmë. 

Kërkesa për blerjen dhe ndërtimin e shtëpive (sidomos për metropolet 
ku përqendrimi i popullsisë është i lartë) ka ardhur vazhdimisht në rritje, 
e shoqëruar kjo me një rritje edhe të kërkesës për kredi, për pasuri të 
paluajtshme. Ky produkt konsiderohet tashmë si një nga llojet e kredive, me 
interes si për bankat, ashtu edhe për klientët. Pesha e kësaj kredie ka ardhur 
në rritje dhe në tremujorin e parë të vitit 2008 përbënte rreth 24 për qind të 
portofolit të kredive të sistemit bankar shqiptar. gjithsesi, vlen të përmendet se 
ndërsa vendet e Evropës Qendrore Lindore arrijnë nivele dyshifrore të raportit 
të kredive për pasuri të paluajtshme me PBB-në, vendet e rajonit përfshirë 
edhe Shqipërinë, janë në nivele shumë më të ulëta. Për vendin tonë kjo shifër 
llogaritet afërsisht 7 për qind, e krahasueshme me vendet e tjera të Evropës 
juglindore.

Një tjetër tipar i evidentuar në sistemin bankar shqiptar dhe në ato të shumicës 
së vendeve të Evropës juglindore është kostoja e lartë e ndërmjetësimit, e cila 
ka ardhur vazhdimisht në rritje, megjithëse ritmi i rritjes është ngadalësuar. Ky 
marzh i lartë i referohet rritjes së investimeve të bankave në aktive me rrezik më 
të lartë dhe ndryshimit të strukturës së depozitave në favor të atyre në valutë, 
me norma më të ulëta interesi. Sipas një studimi të FMN-së, mendohet se 
këto kosto të larta ndërmjetësimi pengojnë zhvillimin ekonomik të rajonit dhe 
flasin për një mungesë eficience. Ndryshimi i ambientit të biznesit nëpërmjet 
reformave institucionale dhe nxitja e konkurrencës midis bankave, zhvillimi i 
sektorit jobankar, do të ishin hapat e përshtatshëm për rritjen e eficiencës dhe 
uljen e kostove të ndërmjetësimit financiar. 

Tendencë pozitive përbën edhe rritja e rolit dhe interesit të grupeve 
të mëdha financiare për të hyrë në tregun bankar shqiptar dhe në atë të 
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Evropës juglindore. aktualisht, në tregun bankar shqiptar operojnë aktorë 
austriakë (raiffeisen Bank), italianë (San Paolo Imi), francezë (Societe 
generale), turq, grekë, bullgarë, arabë etj.. Investimet e huaja vlerësohen 
shumë të rëndësishme për vendet në zhvillim, pasi ato ndikojnë pozitivisht 
në situatën makroekonomike, teknologjike dhe institucionale të vendeve 
pritëse. Përvoja e gjerë gjatë dekadave të fundit tregon se IhD-të (Investimet e 
huaja Direkte) financiare, përmirësojnë shëndetin e sistemit financiar vendas, 
nëpërmjet administrimit më të mirë të rrezikut të portofolit dhe alokimit më 
eficient të fondeve për kredi. gjithashtu, sjellja e risive teknologjike nga 
IhD-financiare ndikon në rritjen e nivelit të konkurrencës dhe të eficiencës 
në sistemin bankar, duke rritur numrin e produkteve dhe të shërbimeve të 
tyre. Përveç këtyre efekteve pozitive, prania e bankave të huaja në vend sjell 
përmirësime dhe në kuadrin institucional duke nxitur aplikimin e standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit, raportimit dhe kontrollit gjë që ndihmon jo 
vetëm në vendimmarrjen e bankave tregtare, por edhe të Bankës Qendrore. 

Prania e hershme e bankave të huaja në sistemin bankar shqiptar ka ndikuar 
në ngritjen e një sistemi bankar të qëndrueshëm. Pavarësisht goditjeve të 
pësuara në vitin 1997 apo krizës së panikut në vitin 2002, në asnjë rast 
performanca e sistemit nuk ka qenë burim i krizës apo destabilitetit. 

Sidoqoftë, përfitimet ekonomike nga prania e bankave të huaja nuk kanë 
arritur ende në masën e duhur. Mbeten ende larg asaj që do të dëshironim, 
përsa i përket rritjes së cilësisë së informacionit si për publikun e gjerë, ashtu 
dhe për Bankën Qendrore, uljen e kostos së ndërmjetësimit, përmirësimin 
e mëtejshëm të administrimit të rrezikut si dhe njehsimin e sistemeve të 
kontabilitetit dhe raportimit financiar. 

rol tepër të rëndësishëm kanë luajtur edhe institucionet financiare 
ndërkombëtare, si për shembull FMN-ja, Banka Botërore, Banka Evropiane 
për rindërtim dhe Zhvillim, Banka Evropiane për Investime etj., si në drejtim 
të asistencës dhe promovimit të sistemit financiar, ashtu edhe në drejtim të 
ndërmjetësimit të financimeve dhe investimeve, përsëri në mbështetje të rritjes 
ekonomike dhe qëndrueshmërisë së llogarisë korente

. 
Tema e sotme ofron një mundësi të mirë për të komentuar shkurtimisht 

mbi sigurinë dhe rreziqet e sistemit bankar. Indikatori i mjaftueshmërisë së 
kapitalit për sistemin bankar ka qenë 17.1%, 18.1% dhe 18.6% për vitet 
2007, 2006 dhe 2005 respektivisht, duke qenë mbi nivelin 12% të kërkuar 
nga kuadri rregullator. Pavarësisht ekzistencës së një tendence afatgjatë të 
rënies së këtij indikatori, norma e rënies këto tre vitet e fundit është më e vogël 
se gjatë viteve të mëparshme. gjithashtu, sistemi bankar në Shqipëri gëzon 
indikatorë të kënaqshëm të përfitueshmërisë. Për vitet 2007, 2006 dhe 2005 
respektivisht, kthimi nga aktivet mesatare ka qenë 1.57%, 1.36% dhe 1.4%, 
ndërsa kthimi nga kapitali ka qenë 20.74%, 20.17% dhe 22.24%. 

Nga ana tjetër, ekzistojnë edhe rreziqe që nevojitet të trajtohen me vigjilencën 
e duhur. rritja e shpejtë e kredisë, për të cilën u shpreha edhe pak më sipër, 
nevojitet të monitorohet me kujdes përsa i përket cilësisë së saj dhe kjo përbën 
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edhe një nga fokusimet aktuale të Bankës së Shqipërisë. gjithashtu, një rrezik 
tjetër është edhe ai nga kursi i këmbimit. Teprica e kredisë është 72.5% në 
valutë, ndërsa të ardhurat e sektorit privat dhe individëve janë kryesisht në 
lekë. Për rrjedhojë, një zhvlerësim i mundshëm i lekut, i nxitur prej nevojës për 
reduktimin e deficitit tregtar, do të ndikonte negativisht aftësinë paguese të 
kredimarrësve në valutë dhe më tej cilësinë e këtyre kredive. Së fundmi, edhe 
dinamika e pafavorshme e çmimeve të burimeve energjitike, lëndëve të para 
dhe produkteve ushqimore, rrit presionet inflacioniste dhe mund të ndikojë 
sistemin financiar, si pasojë e shtrëngimit të kushteve monetare dhe financiare 
të brendshme apo të jashtme. 

Në përfundim do të thoja se, si rezultat i reformave të ndërmarra sistemi 
bankar shqiptar, si pjesa më dinamike e sistemit financiar ka shënuar progres 
të vazhdueshëm gjatë viteve të fundit. Ky progres është fryt i vizionit të qartë 
dhe seriozitetit me të cilin e kanë trajtuar autoritetet shqiptare reformimin e 
sistemit bankar, bashkëpunimit të efektshëm që kanë patur këto autoritete me 
institucione financiare ndërkombëtare si FMN e BB, për hartimin e strategjive 
afatmesme e më tej, për zhvillimin e këtij sektori si një sektor jetik i ekonomisë 
së tregut, si dhe i sfidave të shumta me të cilat ai është ndeshur gjatë këtyre 
viteve.

ju faleminderit.
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arTIKUjT E BOTUar Në BULETININ EKONOMIK 2008*  

Një QaSjE E DISIPLINUar MBI MaNaxhIMIN E POrTOFOLIT 
rezart Molla

Ky material, synon të japë një përshkrim të shkurtër të procesit të tregtimit 
në përgjithësi dhe hapave nëpër të cilët duhet të kalojë një tregtues dhe/ose 
manaxher portofoli, në veçanti. Përmbajtja e tij merr shkas nga një dokument i 
mëparshëm -opinion mbi internship-in - që autori ndoqi pranë Departamentit 
të Thesarit të Bankës Botërore në Uashington D.C. gjatë muajit tetor 2007, 
mbi administrimin e rezervës valutore. rrjedhimisht, mënyra e manaxhimit 
e përshkruar në këtë punim është e njëjtë me atë që zbatohet në Bankën 
Botërore, ndaj dhe njihet autorësia e plotë e Zyrës së Thesarit të Bankës 
Botërore mbi thelbin e këtij punimi. gjithsesi, përvoja trevjeçare në Bankën e 
Shqipërisë si manaxher portofoli, e ka ndihmuar mjaft autorin, në këtë punim. 
Dokumenti titullohet ‘T.r.a.D.E.M.a.P’, ku çdo shkronjë përfaqëson secilën 
fazë të procesit të administrimit të portofolit, nga konceptimi, ekzekutimi 
dhe përfundimi i të gjithë procesit. Materiali përshkruajn të gjitha fazat me 
rradhë: (1) T-Tema (anglisht – Theme), (2) r-Shqyrtimi (anglisht – review),( 
3) a-vlerësimi (anglisht – assess), 4. D-vendimmarrja (anglisht – Decision), 
(5) E-Ekzekutimi (anglisht – Execution), (6) M-Mbikëqyrja/Ndjekja (anglisht 
– Monitoring), (7) a-Përshtatja/reagimi (anglisht – adjust), (8) P-Performanca 
(anglisht – Performance). 

Pas përshkrimit të tetë fazave të procesit të administrimit të portofolit autori 
nxjerr përfundimet e tij mbi gjithë procesin dhe emocionet e forta që ky proces 
dhe luhatjet e tregut mund të shkaktojnë në mjaft raste tek menaxheri, sjelljet 
e mundshme të tij dhe pasojat që këto sjellje mund të kenë në performancën 
e portofolit. 

Mars 2008

* Artikujt e paraqitur në këtë botim, nuk shprehin gjithmonë opinionin zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
Këtyre artikujve lutemi t’u referoheni si mendime personale të autorëve.
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arTIKUj

INDEKSI I ÇMIMEvE Të hUaja/vLEravE NjëSI Të IMPOrTEvE 
ShQIPTarE*

hyrjE

Të dhënat dhe statistikat ekonomike janë elemente themelore për kryerjen e 
analizave të suksesshme ekonomike dhe për formulimin e politikave ekonomike, 
si nga sektori publik ashtu dhe nga ai privat. Në fakt, të dhënat dhe statistikat 
ekonomike i përmbushin të gjitha kërkesat për t’u konsideruar një e mirë 
publike. Fatkeqësisht, cilësia e tyre në rastin e Shqipërisë nuk konsiderohet mjaft 
e kënaqshme për momentin. Duke pasur parasysh rëndësinë e të dhënave dhe 
të statistikave ekonomike, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë hapa konkretë 
në drejtim të përmirësimit të ndërtimit, besueshmërisë, disponueshmërisë dhe 
shpërndarjes së këtyre të dhënave. 

Në këtë kontekst, indeksi i çmimeve të huaja/vlerave njësi të importeve 
shqiptare shënon një përpjekje tjetër të Bankës së Shqipërisë për përmirësimin e 
të dhënave dhe të statistikave ekonomike. Indeksi i parë i ndërtuar, përqendrohet 
vetëm në identifikimin e lëvizjeve të çmimeve të importeve shqiptare në tregjet 
nga të cilat importohen, por jo efektin e kursit të këmbimit. Një gjë e tillë, bën 
që efektet e lëvizjeve të çmimeve të importit në tregjet e huaja dhe ndryshimet 
në kursin e këmbimit mbi tregues të ndryshëm makroekonomikë me interes, për 
shembull mbi normën e inflacionit, të analizohen dhe të llogariten veçmas. Ky 
indeks është mjaft i rëndësishëm për rastin e Shqipërisë, duke pasur parasysh 
faktin se ekonomia shqiptare është e vogël dhe e hapur. 

është e qartë se llogaritja e një mesatareje të peshuar të ndryshimeve në 
IÇK-në e vendeve kryesore nga ku importon Shqipëria – e llogaritur në bazë 
të peshës së importeve nga secili vend – mund të shërbejë gjithashtu, si një 
alternativë zëvendësuese për këtë qëllim, ndonëse kjo e fundit mund të jetë 
disi e pasaktë dhe mund të mos përfaqësojë në mënyrë të drejtë lëvizjet e 
çmimeve të importeve shqiptare në vendet e huaja. Përpjekje të tjera për 
ndërtimin e indekseve më përfaqësuese, mund ta përmbushin në mënyrë të 
kënaqshme kriterin e kostos dhe të përfitimit. 

Materiali organizohet si vijon: Pjesa e dytë paraqet një përshkrim të shkurtër 
të teorisë së indeksit të numrave dhe të çështjeve kryesore, që lidhen me 
indeksin e çmimeve. Pjesa e tretë paraqet një përqasje të bazuar në indekset 
e vlerave njësi/çmimeve të eksportit të vendeve kryesore nga ku importon 
Shqipëria. Për shkak të mungesës së të dhënave, për disa vende përdoren 
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indekset e vlerave njësi të eksporteve, ndërkohë për disa të tjera përdoren 
indekset e çmimeve të eksportit. Në këtë pjesë, jepet gjithashtu një përshkrim 
i përparësive dhe i mangësive të kësaj përqasjeje. Ndërkohë, pjesa e katërt 
jep përfundimet. 

DISKUTIM I PërgjIThShëM MBI INDEKSET E ÇMIMEvE. 

Qëllimi i indekseve të çmimeve.

Indeksi i çmimeve shërben si një masë e vetme dhe e agreguar e të gjitha 
ndryshimeve të veçanta dhe relative të çmimeve të një produkti. rëndësia e 
tij buron nga fakti, se çmimet e shumë produkteve ndryshojnë në madhësi jo 
të njëjta dhe kështu, nuk është shumë praktike që të gjitha këto ndryshime 
individuale të çmimeve të analizohen veçmas. Me qëllim përftimin e një 
matjeje të vetme, indekset e çmimeve ndërtohen duke përdorur mesataren 
e peshuar të normave të ndryshme të ndryshimit të çmimeve individuale. Në 
përgjithësi, indekset e çmimeve marrin një vlerë bazë 100 në periudhën bazë, 
ndërkohë që vlerat në periudhat e tjera përfaqësojnë një mesatare të peshuar 
të ndryshimeve të çmimeve individuale krahasuar me periudhën bazë, e 
shumëzuar me 1001. 

Ndonëse pjesa më e madhe e indekseve të çmimeve ndërtohen për të 
identifikuar ndryshimet relative të çmimeve në raport me periudha të ndryshme 
kohore, është gjithashtu e mundur që indekset e çmimeve të ndërtohen për të 
identifikuar ndryshimet relative të çmimeve, në raport me vende ose tregje të 
ndryshme. Indekset më të përdorura të çmimeve janë tre: indeksi i çmimeve 
të konsumit, indeksi i çmimeve të prodhimit dhe indeksi i çmimeve të importit/
eksportit. Megjithatë, është e mundur që për qëllime të ndryshme të ndërtohen 
edhe indekse të tjera, të cilat përqendrohen në grupe të ndryshme produktesh 
ose transaksionesh. 

 Formulat e indeksit të çmimeve.

Ndërtimi i një indeksi çmimesh karakterizohet nga mjaft vështirësi dhe për 
ta realizuar atë duhet të merren në konsideratë disa çështje, të cilat janë 
përshkruar më gjerë në paragrafët në vijim të këtij seksioni. Megjithatë, është 
e rëndësishme që gjatë procesit të ndërtimit të një indeksi çmimesh, t’u jepet 
përgjigje pyetjeve të mëposhtme:

1) Cilat çmime të produkteve ose të transaksioneve duhen përfshirë në 
grupin e vlerave të indeksit të çmimeve; me fjalë të tjera, cila duhet të 
jetë shporta përfaqësuese?

2) Cila formulë ose teknikë indeksi duhet të përdoret për të agreguar të 
gjitha ndryshimet individuale të çmimeve, në një matje të vetme? 

Teorikisht, përgjigjet e këtyre dy pyetjeve varen në një masë të 
konsiderueshme nga fokusi qendror i indeksit dhe nga veçoritë e dëshiruara 
ekonomike dhe statistikore. Në praktikë, përgjigjet e këtyre dy pyetjeve varen 
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nga disponueshmëria e të dhënave mbi çmimet dhe mbi sasitë, si dhe nga 
metoda e mbledhjes së të dhënave. Megjithatë, le të shikojmë së pari disa nga 
formulat kryesore të indeksit të çmimeve. Duhet pasur parasysh se ekziston 
një numër i madh formulash që llogarisin indeksin e çmimeve, megjithatë, 
për vetë qëllimin e këtij materiali diskutimi, përmenden vetëm formulat më 
kryesore. 

Përpjekjet e para për ndërtimin e indekseve të çmimeve janë mjaft të hershme 
dhe disa prej tyre përmenden në mjaft studime. Megjithatë, përpjekja e parë 
më e detajuar dhe e mirëfilltë është ajo e studiuesit Lowe (1823). Formula e 
indeksit të çmimeve Lowe bazohet në një vektor sasior fiks qi (q1, q2,…qn), i cili 
shërben për përcaktimin e peshave. Forma funksionale e indeksit të çmimeve 
Lowe është si më poshtë: 

; ku qi është vektori sasior fiks dhe pi
t është vektori i 

çmimeve në kohën t.

Nëse vektori sasior fiks qi përcaktohet nga periudha bazë (që do të thotë 
qi

0), atëherë indeksi kthehet në një indeks çmimesh Laspeyres - PL. Ndërkohë 
që, nëse vektori sasior fiks qi përcaktohet nga periudha aktuale (që do të 
thotë qi

t), atëherë indeksi kthehet në një indeks çmimesh Paasche - PP. Nga 
pikëpamja teorike, këto dy indekse çmimesh shfaqen ekuivalente dhe njësoj 
të vlefshme. Megjithatë, rezultatet e përftuara nga këto dy indekse çmimesh, 
– Laspeyeres dhe Paasche –, mund të jenë mjaft të ndryshme në realitet. Ky 
fakt ka bërë që ekonomistët dhe statisticienët të shqyrtojnë shkaqet e kësaj 
mospërputhjeje midis dy indekseve dhe të propozojnë zgjidhje të ndryshme. 

Literatura mbi teorinë e indeksit të numrave shprehet, se nëse çmimet 
individuale shfaqin tendenca të lehta monotonike dhe nëse ndodhin reagime 
racionale zëvendësimi, atëherë mund të provohet se indeksi i çmimeve 
Laspeyres rezulton më i lartë se indeksi i çmimeve Paasche. Një ecuri e tillë 
i atribuohet tendencës së zëvendësimit (substitution bias), e shpjeguar në 
hapësirën informuese 1, për shkak të rëndësisë së saj në teorinë e indeksit të 
çmimeve. Ndërkohë që, në rast se çmimet individuale nuk shfaqin tendenca 
monotonike, por rriten dhe ulen në mënyrë të vazhdueshme, atëherë diferencat 
midis indekseve Laspeyres dhe Paasche janë mjaft të vështira për t’u shpjeguar. 
Në secilin rast, është e dukshme se rezultatet e indeksit përfundimtar të çmimeve 
ndikohen mjaft nga zgjedhja e peshave dhe nga mënyra se si vektorët sasiorë 
përdoren në formulën ose në teknikën e indeksit të çmimeve. 

Ekonomistët dhe statisticienët kanë propozuar tre mënyra të ndryshme për 
zgjidhjen e çështjes së mospërputhjes midis indekseve të çmimeve Laspeyres 
dhe Paasche: 

• Duke i trajtuar indekset Laspeyres dhe Paasche në mënyrë simetrike;
• Duke i trajtuar vektorët sasiorë të të dyja periudhave – të periudhës 

bazë dhe të periudhës aktuale – në mënyrë simetrike;
• Duke ripërtëritur në mënyrë zinxhir indekset Laspeyres dhe Paasche.
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Hapësirë informuese 1: Tendenca e zëvendësimit (Substitution 
bias). 

Tendenca e zëvendësimit vjen si rrjedhojë e zhvendosjes së konsumatorëve nga 
produktet që shtrenjtohen drejt atyre që nuk pësojnë ndryshim. Edhe nëse supozojmë 
se të gjitha produktet pësojnë rritje në çmim, por jo në të njëjtën masë, konsumatorët 
kanë për tendencë të zhvendosen drejt atyre produkteve që pësojnë rritje çmimi në 
një masë më të ulët. Në fakt, luhatjet dhe lëvizjet afatshkurtra në çmime nuk nxisin 
reagime “të vërteta” zëvendësimi nga konsumatorët, duke qenë se çmimet kthehen 
në vlerën e tyre të origjinës brenda një kohe të shkurtër, madje edhe më përpara 
se konsumatorët të kenë vendosur mbi zëvendësimin e produktit. Në të kundërt, 
tendencat monotone afatgjata në çmime mund të provokojnë reagime “të vërteta” 
zëvendësimi, duke qenë se në këtë rast, konsumatorët kanë një bazë të fortë arsyetimi 
dhe janë bindur për reagimet e tyre të zëvendësimit. Për këtë arsye, tendencat 
monotone në çmime përbëjnë një kusht dhe supozim mjaft të rëndësishëm. 

Le të konsiderojmë sërish efektin e zëvendësimit mbi indekset e çmimeve Laspeyres 
dhe Paasche. Natyrisht, nga pikëpamja e konsumatorit racional, indeksi i çmimeve 
Laspeyres që bazohet në sasitë e periudhës bazë, mund të zmadhojë/zvogëlojë 
rritjen/uljen e vërtetë të çmimeve të produkteve të blera prej tyre, duke qenë se 
pas një farë kohe ata janë zhvendosur nga produktet që janë bërë relativisht më të 
shtrenjta dhe në një sasi më të madhe. Nga ana tjetër, indeksi i çmimeve Paasche, i 
cili bazohet në sasitë e periudhës aktuale, mund të zmadhojë/zvogëlojë rritjen/uljen 
e vërtetë të çmimeve të produkteve të blera nga konsumatorët racionalë.

Mënyra e parë përbëhet nga formula të tjera të indekseve, të cilat ndërtohen 
si mesatare të indekseve të çmimeve Laspeyres dhe Paasche. Mënyra e 
dytë përbëhet gjithashtu nga formula të tjera të indekseve, të cilat në fund 
marrin formën funksionale të një indeksi çmimesh Lowe, por vektori sasior 
përfundimtar merr formën e mesatares së sasive të periudhës bazë dhe të 
asaj aktuale. Formulat kryesore përshkruhen më poshtë. Ndërkohë, formula 
e tretë konsiston në një teknikë tjetër dhe shpjegohet në një pjesë tjetër të këtij 
materiali diskutimi. Formulave Laspeyres dhe Paasche, si dhe formulave të 
tjera, mund t’u aplikohet ripërtëritja zinxhir e peshave. Megjithatë, pasojat e 
ripërtëritjes zinxhir janë më të mëdha, kur aplikohen për indekset Laspeyres 
dhe Paasche. Ndërkohë që, në rastin e aplikimit mbi formulat e tjera, pasojat 
e ripërtëritjes zinxhir janë përgjithësisht më pak të ndjeshme. 

Edgeworth dhe Marshall propozojnë, që vektori sasior përfundimtar (qi) të 
jetë i barabartë me mesataren aritmetike të vektorëve sasiorë të periudhës 
bazë dhe të asaj aktuale, si në formulën më poshtë:

Nga ana tjetër, Walsh propozon që vektori sasior përfundimtar (qi) të jetë 
i barabartë me mesataren gjeometrike të periudhës bazë dhe të asaj aktuale, 
si në formulën më poshtë:
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Sidgwick (1883) dhe Bowley (1901) propozojnë përdorimin e mesatares 
aritmetike të indekseve Laspyeres dhe Paasche:

P = 1/2PL + 1/2PP 

Ndërkohë që ekonomisti i mirënjohur Irving Fisher propozon përdorimin e 
mesatares gjeometrike të indekseve Laspyeres dhe Paasche:

PF = (PL*PP)
1/2 

Një tjetër indeks është ai i Tornqvist, formula e të cilit është:

Teoria e indeksit të numrave njeh shumë formula të tjera, megjithatë në 
këtë material diskutimi përmenden vetëm ato që janë më të rëndësishme. 

Përqasja aksiomatike në teorinë e indeksit të numrave.

Zgjedhja e formulës më të mirë për ndërtimin e një indeksi nuk është aspak 
e lehtë. Nga pikëpamja teorike, zgjedhja e indeksit më të mirë varet nga 
veçoritë e dëshiruara ekonomike dhe statistikore. Megjithatë, në aspektin 
praktik, kjo kufizohet nga disponueshmëria e të dhënave dhe nga raporti 
midis kostos dhe përfitimit. Duke pasur parasysh këta faktorë të rëndësishëm, 
në këtë material diskutimi propozohen dy përqasje kryesore. Ekonomistët dhe 
statisticienët janë përpjekur të përcaktojnë kritere për zgjedhjen e formulave 
më të mira për indekset. Një nga përqasjet më të njohura për identifikimin 
e formulave më të mira për indekset dhe për krahasimin e formulave të 
ndryshme është përqasja aksiomatike. 

 
Përqasja aksiomatike përbëhet nga një numër aksiomash, të sugjeruara 

nga statisticienët dhe ekonomistët, si karakteristika të nevojshme për formula 
superiore indeksesh. Me fjalë të tjera, përqasja aksiomatike konsideron se 
për t’u klasifikuar si superiore, formulat e indeksit duhet që të plotësojnë një 
numër karakteristikash duke përmbushur një numër aksiomash. Me kalimin 
e kohës, këto aksioma janë zhvilluar bazuar në karakteristikat që ka indeksi 
i çmimeve Pt/P0 për një produkt të vetëm. Shtojca 1, ofron një shpjegim të 
shkurtër të aksiomave individuale. 

Literatura mbi teorinë e indeksit të numrave nuk përcakton qartë 
përshtatshmërinë dhe domosdoshmërinë e aksiomave të ndryshme2. Megjithatë, 
përqasja aksiomatike është përgjithësisht e suksesshme në identifikimin e 
veçorive kryesore të një formule indeksi, në zbulimin e mangësive të formulave 
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të ndryshme të indekseve dhe në përcaktimin e indekseve më superiore. Në këtë 
drejtim, indeksi i Fisherit duket se i plotëson të gjitha kushtet për qenë i tillë. 

Shtojca 1 mbi përqasjen aksiomatike dhe diskutimet në vijim, bazohen 
kryesisht mbi kapitujt 15 dhe 16 të draftit IWgPS të Manualit të Indeksit të 
Çmimeve të Eksport/Importit3. Krahas kësaj, përmbushja ose mospërmbushja 
e aksiomave nga formula të ndryshme të indeksit të çmimeve janë kontrolluar 
nga autori i këtij materiali, bazuar në një simulim të thjeshtë hipotetik “2 
produkte dhe 2 periudha”. Indeksi i Fisherit është i vetmi indeks që i plotëson 
të gjitha aksiomat e paraqitura në shtojcën 1. Indeksi i Walshit, bashkë 
me indeksin sasior përkatës Walsh, nuk plotëson aksiomën 14 – Produkti 
“i vlerës”. Pavarësisht nga ky fakt, indeksi i Walshit ende konsiderohet nga 
literatura mbi teorinë e indeksit të numrave, si një indeks superlativ. 

Indekset e çmimeve Laspeyres dhe Paasche nuk plotësojnë aksiomat 9 
– Simetria e peshave sasiore dhe 10 – Ndryshimi i kohës. aksiomat 9 dhe 10 
konsiderohen si mjaft të rëndësishme, pasi ato nënkuptojnë se indeksi nuk 
ndikohet nga zgjedhja e periudhës bazë. Në rastin e krahasimit të të dyja 
periudhave, indeksi nuk duhet të varet nga ajo që është zgjedhur si periudha 
bazë. Për këtë arsye, mosplotësimi i aksiomave 9 dhe 10 konsiderohet si një 
mangësi e mundshme e indekseve Laspeyres dhe Paasche. Përveç kësaj, këto 
dy indekse, bashkë edhe me indekset e tyre sasiore përkatëse, nuk plotësojnë 
aksiomën 14 – Produkti “i vlerës”. është interesant dhe i rëndësishëm fakti, 
se aksioma 14 plotësohet në rast se indeksi Laspeyres shumëzohet me një 
indeks sasior Paasche ose anasjelltas, kur indeksi Paasche shumëzohet me 
një indeks sasior Laspeyres. 

Indeksi Sidgwick-Bowley gjithashtu, nuk plotëson aksiomat 10 – Ndryshimi 
i kohës dhe 14 – Produkti “i vlerës”. Ndërkohë që, indeksi Edgeworth-
Marshall nuk plotëson aksiomat 7 – Pandryshueshmëria ndaj ndryshimeve 
proporcionale në sasitë korente; 8 – Pandryshueshmëria ndaj ndryshimeve 
proporcionale në sasitë bazë dhe 14 – Produkti “i vlerës”. Indeksi Tornqvist 
nuk plotëson aksiomat: 6 – Shporta fikse ose sasia konstante, 9 – Simetria e 
peshave sasiore, 12 – Monotoniciteti në çmimet korente, 13 – Monotoniciteti 
në çmimet bazë dhe 14 – Produkti “i vlerës”. Në këtë mënyrë, konkludohet se 
indeksi i Fisherit është indeksi më i mirë, pasuar nga ai i Walshit. 

rifreskimi i bazës dhe ripërtëritja zinxhir e peshave.

Një aspekt i rëndësishëm në literaturën mbi teorinë e indeksit të numrave 
është nëse peshat duhet të mbeten të fiksuara apo duhet të përditësohen dhe 
nëse po, sa shpesh? Ky është një aspekt mjaft i rëndësishëm, pasi mallrat 
kryesorë dhe pesha e tyre përkatëse në shportën përfaqësuese mund të 
ndryshojnë me kalimin e kohës. Për këtë arsye, është e nevojshme që shporta 
përfaqësuese të përditësohet. Në këtë drejtim, tendencat më të rëndësishme 
janë dy: 1) tendenca e zëvendësimit; dhe 2) tendenca e mallrave të rinj. 

Tendenca e zëvendësimit gjendet e shpjeguar në hapësirën informuese 1. 
Ndërkohë që, tendenca e mallrave të rinj, siç tregohet dhe nga vetë emri, 
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rezulton nga fakti se me kalimin e kohës shfaqen produkte të reja dhe ato 
të kaluarat bëhen të vjetëruara. vektori sasior i periudhës bazë mund ta 
humbasë vlefshmërinë e tij në periudhat e ardhshme, veçanërisht pas një 
kohe relativisht të gjatë. Njëkohësisht, vektori sasior i periudhës aktuale mund 
të mos përfaqësojë në mënyrë të drejtë periudhat e kaluara. 

Në mënyrë të natyrshme, përditësimi i peshave është propozuar si zgjidhje 
në lidhje me dy tendencat e përmendura më lart. Nëse peshat përditësohen 
vetëm pasi të ketë përfunduar një numër i caktuar periudhash, atëherë kjo 
njihet si rifreskim i bazës. Në të kundërt, nëse peshat përditësohen për çdo 
periudhë vijuese, kemi të bëjmë me pesha të ripërsëritura zinxhir. rifreskimi 
i bazës dhe ripërtëritja e peshave bëhen duke përdorur vlerën e indeksit për 
periudhën e fundit me peshat e vjetra si vlerë bazë për periudhat e ardhshme 
me peshat e reja. Nga pikëpamja praktike, këto teknika e bëjnë më të lehtë 
prezantimin e produkteve të reja dhe përjashtimin e atyre të vjetra në kohën e 
duhur. gjithashtu, këto teknika mundësojnë zëvendësimin e disa produkteve 
me disa të tjera. 

Literatura mbi teorinë e indeksit të numrave sugjeron, se ripërtëritja zinxhir 
e peshave është veçanërisht e nevojshme në rastet kur struktura e peshës 
përfaqësuese është më e ngjashme midis dy periudhave të afërta sesa midis dy 
periudhave të largëta. Në këto kushte, indeksi për periudha të largëta kohore 
mund të llogaritet duke kumuluar dy indekse të njëpasnjëshme për periudha 
të afërta, gjatë të cilave shporta përfaqësuese nuk ka pësuar ndryshime të 
konsiderueshme. 

ripërtëritja zinxhir e peshave mund të mos rezultojë e dobishme në rastet kur 
çmimet individuale në shportën përfaqësuese ndryshojnë vazhdimisht dhe në 
mënyrë të çrregullt, pa shfaqur një tendencë të përgjithshme. Në këto rrethana, 
sasitë dhe struktura e shportës përfaqësuese nuk janë domosdoshmërisht më 
të ngjashme midis dy periudhave të afërta sesa midis dy periudhave të largëta. 
Për rrjedhojë, ripërtëritja zinxhir e peshave bën që indeksi të devijojë nga të 
qenurit një indeks i vërtetë. Për këtë arsye, rifreskimi kohë pas kohe i bazës 
konsiderohet si një përqasje më e mirë. 

Nga ana tjetër, ripërtëritja zinxhir e peshave rekomandohet kur çmime 
individuale shfaqin tendenca të lehta monotonie dhe në rastet, kur ato fillojnë 
të reagojnë në drejtim të zëvendësimit. Në këto rrethana, sasitë dhe struktura 
e shportës përfaqësuese pritet të ndryshojnë lehtë me kalimin e kohës. Për 
këtë arsye, saktësimi mund të arrihet duke llogaritur indeksin për periudha të 
largëta e të karakterizuara nga diferenca të mëdha në shportën përfaqësuese, 
si dhe duke kumuluar indekse të njëpasnjëshme për periudha të afërta e me 
shumë më pak ndryshime në shportën përfaqësuese. Në këtë rast, ripërtëritja 
zinxhir e peshave mund të zvogëlojë diferencën midis indekseve Laspeyres 
dhe Paasche, e shkaktuar nga tendenca e zëvendësimit. 

Një indeks zinxhir merr formën e mëposhtme. Supozojmë që P(p1, p2, q1, q2) 
është vlera e indeksit të dyanshëm të çmimeve nga periudha 1 në periudhën 
2, duke përdorur cilëndo formulë. Në të njëjtën mënyrë, P(p2, p3, q2, q3) është 
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vlera e indeksit të dyanshëm të çmimeve nga periudha 2 në periudhën 3. Më 
poshtë, paraqiten vlerat e indeksit të çmimeve për tre periudhat e para sipas 
përqasjes së peshave fikse dhe asaj të peshave zinxhir.

Pesha fikse –> 100; P(p1, p2, q1, q2)*100; P(p1, p3, q1, q3)*100;
Zinxhir -> 100; P(p1, p2, q1, q2)*100 ; P(p1, p2, q1, q2)* P(p2, p3, q2, 

q3)*100; 

Për shembull, një indeks çmimesh zinxhir Laspeyres ka formën e mëposhtme 
funksionale:

Ndërkohë që një indeks çmimesh zinxhir Fisher ka formën e mëposhtme:

ripërtëritja zinxhir e peshave jep një kontribut pozitiv atëherë kur ajo gjeneron 
në mënyrë eficiente dhe të paanshme pesha që janë përfaqësuese dhe më 
tepër, në linjë me peshat e produkteve të tyre përkatëse gjatë dy periudhave në 
shqyrtim. Nga kjo pikëpamje, kontributi pozitiv i ripërtëritjes zinxhir të peshave 
është më i lartë, kur kjo e fundit aplikohet për indekset Laspeyres dhe Paasche, 
duke qenë se këto indekse nuk kanë të njëjtën peshë të produkteve gjatë dy 
periudhave. Në të kundërt, kontributi pozitiv i ripërtëritjes zinxhir të peshave 
ulet ndjeshëm në rastet, kur aplikohet për formula të tjera indeksesh, të cilat në 
njëfarë mase kanë të njëjtën peshë të produkteve gjatë dy periudhave. 

Në mënyrë të ngjashme, ekziston një mundësi më e madhe që një indeks 
zinxhir të devijojë nga të qenurit një indeks i vërtetë në rastet kur aplikohet 
për indekset Laspeyres dhe Paasche, sesa për indekset Fisher ose Walsh. 
Literatura mbi teorinë e indeksit të numrave e arsyeton këtë me faktin, se 
indekset Laspeyres dhe Paasche nuk e kalojnë testin e ndryshimit të kohës dhe 
nuk kthehen në unitet, ndërkohë që indekset Fisher dhe Walsh e kalojnë këtë 
test të rëndësishëm. 

Me qëllim shqyrtimin e ndikimit të indeksit zinxhir mbi formula të ndryshme 
çmimesh përdoret një test i veçantë – testi qarkullues – i cili mund të shprehet 
në këtë mënyrë: P(p1, p3, q1, q3) = P(p1, p2, q1, q2) x P(p2, p3, q2, q3). Nëse 
një formulë indeksi e kalon testin qarkullues, atëherë ai do të gjenerojë 
rezultate të njëjta, pavarësisht nga fakti nëse është kryer ripërtëritja zinxhir 
e peshave ose jo. Sipas literaturës mbi teorinë e indeksit të numrave, asnjë 
nga formulat e indeksit të përmendura në këtë material diskutimi nuk e kalon 
testin qarkullues. Megjithatë, ia vlen të përmendet fakti se indekse të tilla si 
Fisher ose Walsh i përafrohen kalimit të testit qarkullues, ndërkohë që nuk 
ndodh e njëjta gjë me indekset Laspeyres dhe Paasche. 
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“Megjithatë, është me interes fakti se disa nga formulat e indeksit të 
numrave e kalojnë në njëfarë mase testin qarkullues, duke qenë se përdorimi 
i një formule të tillë indeksi numrash do të gjenerojë matje të ndryshimit të 
çmimeve agregate që janë pak a shumë të njëjta, pavarësisht nga fakti nëse 
përdorim sisteme me pesha të ripërtëritura zinxhir ose me bazë fikse. Irving 
Fisher (1922, faqe 284) doli në përfundimin, se devijimet nga testi qarkullues 
duke përdorur grupin e tij të të dhënave dhe indeksin ideal të çmimeve Fisher 
PF ishin të pakonsiderueshme. Kjo shkallë relativisht e lartë përputhjeje midis 
indekseve zinxhir dhe atyre me bazë fikse është e pranishme edhe në formula 
të tjera simetrike, si për shembull në atë të indeksit Walsh PW .”4

Fragmenti i mësipërm, i shkëputur nga kapitulli 15 – Teoria e Indeksit të 
Numrave të draftit IWgPS të Manualit të Indeksit të Çmimeve të Eksport/
Importit synon të tregojë se ripërtëritja zinxhir e peshave nuk rezulton në 
ndryshime të konsiderueshme kur aplikohet për indekse të tilla, si Fisher ose 
Walsh. Literatura mbi teorinë e indeksit të numrave shprehet, se indekset 
zinxhir Laspeyres/Paasche janë në mënyrë të ndjeshme përkatësisht më të 
ulëta/më të larta sesa indekset e tyre përkatëse Laspeyres/Paasche. Ndërkohë 
që, indeksi zinxhir Fisher dhe indeksi i drejtpërdrejtë Fisher konvergojnë dhe 
korrespondojnë në një masë të madhe me njëri-tjetrin. 

Në praktikë, ripërtëritja zinxhir e peshave ose rifreskimi i shpeshtë i bazës 
janë të vështira për t’u realizuar, për shkak se agjencitë statistikore i bazojnë 
indekset e tyre në vrojtime gjithëpërfshirëse, të cilat janë ose shumë të shtrenjta 
për t’u kryer ose kërkojnë mjaft kohë. Për këtë arsye, formula me përdorim më 
të gjerë është ajo e indeksit të çmimeve Laspyeres, me pesha të përditësuara 
çdo pesë vjet. 

 Trajtimi i sezonalitetit.

Sezonaliteti është një çështje tjetër që shkakton probleme të mëdha në 
ndërtimin e indekseve të çmimeve. është e rëndësishme, që të bëhet dallimi 
midis dy llojeve të sezonalitetit: 1) sezonalitet i lartë, i cili i referohet rastit 
kur një produkt shfaqet dhe zhduket tërësisht gjatë periudhave të caktuara të 
vitit; dhe 2) sezonalitet i ulët, i cili i referohet rastit kur çmimi dhe sasia e një 
produkti shfaqin luhatje të qëndrueshme gjatë periudhave të caktuara të vitit, 
por produkti nuk zhduket tërësisht. Sezonaliteti i lartë shfaqet më shqetësues, 
pasi nuk mundëson llogaritjen e vlerës së indeksit për një produkt gjatë një 
periudhe -t, nëse ky i fundit nuk është i pranishëm në treg në atë periudhë dhe 
kur nuk ka një kuotim çmimi për këtë produkt. 

Frekuenca e indeksit është një përcaktuese e rëndësishme e shkallës së 
sezonalitetit në indeks. Për shembull, është e pamundur që sezonaliteti të 
reduktohet në një masë të kënaqshme në një indeks mujor, ndërkohë që në 
rastin e indekseve vjetore, sezonaliteti nuk përbën shqetësim. Në paragrafët 
vijues do të trajtohen tre përqasje/matje të sezonalitetit në indekset mujore:

1. Përjashtimi i produkteve sezonale nga shporta përfaqësuese;
2. Pesha me bazë vjetore dhe ekstrapolimi i çmimeve të padisponueshme; 
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dhe
3. Shporta përfaqësuese me mbulimin e përbashkët maksimal nga muaji 

në muaj.

Përjashtimi i produkteve sezonale nga shporta përfaqësuese është një matje 
që gjen mjaft mbështetje nga ekonomistët dhe statisticienët, veçanërisht për 
shkak të arsyetimit se qëllimi i një indeksi çmimesh është identifikimi i tendencës 
së përgjithshme të lëvizjes së çmimeve. Përqasja e përjashtimit të produkteve 
sezonale mund të aplikohet si për produktet me sezonalitet të lartë, ashtu dhe 
për ato me sezonalitet të ulët. Megjithatë, në praktikë, identifikimi i produkteve 
që shfaqin sezonalitet, mund të rezultojë i vështirë dhe arbitrar, ndonëse ato 
me sezonalitet të lartë ose të ulët mund të identifikohen më lehtë. 

Përqasja tjetër i përcakton peshat në bazë vjetore, duke synuar kështu 
zbutjen e efektit të sezonalitetit mbi peshat. Sa më shpesh të bëhet përditësimi 
i peshave vjetore, - le të themi çdo vit – aq më mirë është. Në mënyrë të 
natyrshme, peshat do të fiksohen për të gjithë muajt gjatë vitit pasardhës, 
që nënkupton aplikimin e formulës së indeksit Lowe me rifreskim të bazës. 
Megjithatë, mund të lindin disa shqetësime në rast se një produkt, të cilit i 
është caktuar një peshë vjetore, zhduket gjatë një periudhe të caktuar. Për 
rrjedhojë, çmimi për atë periudhë nuk është i disponueshëm, ndaj edhe duhet 
të merret nga periudha të mëparshme ose këtij produkti t’i caktohet një çmim. 
Nga ana tjetër, marrja e çmimit nga periudhat e mëparshme dhe caktimi i 
çmimit mund të ndikojnë në saktësinë e indeksit. 

Përqasja “Shporta përfaqësuese me mbulimin e përbashkët maksimal nga 
muaji në muaj” synon llogaritjen e indeksit të çmimeve ndërmjet çdo dy muajve, 
duke përfshirë në shportën përfaqësuese numrin maksimal të produkteve/
transaksioneve në të dy muajt. Lind pyetja: muaji bazë duhet të jetë i fiksuar 
(indeks me bazë fikse) apo muaji bazë dhe muaji aktual duhet të jenë afër 
njëri-tjetrit (indeks zinxhir)? Përgjigjja varet kryesisht nga fakti, nëse numri i 
produkteve sezonale që mbulohen është më i lartë ndërmjet çdo dy muajve 
të afërt ose ndërmjet një muaji të fiksuar bazë dhe çdo muaji tjetër aktual. 
Sigurisht që është e pamundur që kësaj pyetjeje t’i jepet një përgjigje e saktë, 
ndonëse supozimi i përgjithshëm është që ka më tepër të ngjarë që numri i 
produkteve që mbulohen të jetë më i lartë midis çdo dy muajve të afërt. Në 
secilin rast, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm se kjo përqasje thjesht 
bën të mundur llogaritjen e indekseve mujore, pavarësisht sezonalitetit të 
lartë të disa produkteve. Megjithatë, ky fakt nuk zvogëlon domosdoshmërisht 
shkallën e sezonalitetit dhe nuk nënkupton sezonalitet të ulët. 

 Çështje të tjera me rëndësi lidhur me teorinë e indeksit të numrave.

është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për faktin se ndërtimi i një indeksi 
përfshin shumë aspekte të tjera. Për shembull, siç është përmendur edhe më 
lart, frekuenca e indeksit përbën një aspekt tjetër të rëndësishëm. Megjithatë, 
ky material diskutimi kufizohet vetëm në shqyrtimin e një indeksi çmimesh, për 
shkak të nevojës aktuale të Bankës së Shqipërisë për të pasur një numër më të 
madh anketimesh, me qëllim ndërtimin e modeleve të ndryshme ekonometrike. 
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Të dhënat e përdorura në ndërtimin e indekseve të çmimeve dhe veçoritë e 
tyre përbëjnë gjithashtu, një aspekt thelbësor edhe për indeksin përfundimtar. 
Në pjesën më të madhe të rasteve, të dhënat përftohen nga vrojtimet e kryera 
ose nga burime administrative. Kur të dhënat merren nga vrojtimet, indekset 
e përftuara njihen përgjithësisht si indekse çmimesh. Në të kundërt, kur të 
dhënat merren nga autoritetet doganore, indekset e përftuara njihen kryesisht 
si indekse të vlerave njësi. Shpjegimi për këtë lidhet me faktin, se doganat 
raportojnë vlera dhe shuma, të cilat ndahen me qëllim përftimin e shifrave të 
vlerave njësi. Secila nga këto dy praktika ka përparësitë dhe mangësitë e veta. 
Procedurat e zgjedhjes, veçanërisht kur të dhënat përftohen nga vrojtime, 
përbëjnë fokusin kryesor të diskutimeve. 

PërQaSja E BaZUar Në INDEKSET E vLEravE NjëSI/ÇMIMEvE Të 
EKSPOrTEvE Të vENDEvE KryESOrE Nga KU IMPOrTON ShQIPërIa.

Ky seksion synon të japë disa shpjegime lidhur me këtë përqasje, duke u 
bazuar në indekset e vlerave njësi/çmimeve të eksporteve, të vendeve kryesore 
nga ku importon Shqipëria. Kjo përqasje bazohet në supozimin se eksportet e 
vendeve kryesore nga ku importon vendi ynë mund të konsiderohen si importet 
e Shqipërisë. Për rrjedhojë, indekset e vlerave njësi/çmimeve të eksporteve të 
këtyre vendeve mund të agregohen në një indeks të vlerave të huaja njësi/
çmimeve të importeve shqiptare. 

Megjithatë, ekziston ende një rrezik i madh që shportat përfaqësuese që 
përdoren për ndërtimin e indekseve të vlerave njësi/çmimeve të eksporteve të 
vendeve kryesore nga ku importon Shqipëria, të jenë mjaft të ndryshme nga 
një shportë e vërtetë përfaqësuese e importeve shqiptare nga këto vende. 
Megjithatë, ato mendohen të jenë më pak të ndryshme se për shembull, 
shportat përfaqësuese të përdorura për ndërtimin e Indeksit të Çmimeve me 
Shumicë (IÇSh) ose të Indeksit të Çmimeve të Konsumit (IÇK) të vendeve 
kryesore nga ku importon Shqipëria. Kjo është arsyeja kryesore, pse ky material 
diskutimi konsideron indekset e vlerave njësi/çmimeve të eksporteve dhe jo 
IÇSh-të dhe IÇK-të e vendeve nga ku importon Shqipëria. Megjithatë, për 
shkak të disa mangësive të indekseve të vlerave njësi/çmimeve të eksporteve 
që identifikohen në paragrafët vijues, mund të konsiderohet me vend 
mospërdorimi i tyre dhe në vend të tyre të përdoren IÇSh-të dhe IÇK-të. 

Indekset e vlerave njësi/çmimeve të eksporteve për vendet e tjera shprehen 
në euro dhe në dollarë. Në të njëjtën linjë, indeksi i vlerave të huaja njësi/
çmimeve të importeve shqiptare llogaritet si në euro, ashtu dhe në dollarë. 
Shprehja e indeksit në valutë garanton shmangien e efektit të kursit të 
këmbimit midis lekut dhe valutave të huaja. Duke qenë se pjesa më e madhe 
e importeve shqiptare blihet në monedhën evropiane, sugjerohet që indekset 
të shprehen në këtë monedhë.

Të dhënat, metodologjia si dhe përparësitë dhe mangësitë e kësaj përqasjeje 
shqyrtohen në paragrafët vijues. 
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 Të dhënat.

Të dhënat përfshijnë: 1) indekset mujore të vlerave njësi/çmimeve të 
eksporteve të vendeve kryesore nga ku importon Shqipëria; dhe 2) vlerat mujore 
të flukseve të importeve shqiptare, sipas vendeve nga ku importohen. 

Indekset e vlerave njësi/çmimeve të eksporteve për vendet e huaja merren 
nga Statistikat Ndërkombëtare Financiare (SNF), të përpiluara dhe të 
publikuara nga FMN. Megjithatë, indekset karakterizohen nga disa mangësi, 
më kryesoret nga të cilat janë: 

1) ato janë indekse Laspeyres, të cilat siç është shprehur dhe më lart, 
mund të shfaqin një tendencë në rritje për shkak të tendencës së 
zëvendësimit dhe nuk plotësojnë disa aksioma të rëndësishme, si për 
shembull aksiomën 10 – Ndryshimi i kohës etj.. 

2) ato publikohen me vonesa të çrregullta kohore prej afërsisht 4-6 muaj 
dhe në disa raste, vlerat e publikuara më parë ndryshohen. 

3) Indekset e disa vendeve janë indekse të vlerave njësi, ndërkohë që 
për disa të tjera, janë indekse çmimesh. agregimi i këtyre indekseve të 
llojeve të ndryshme në një indeks të vetëm për Shqipërinë, mund të ketë 
implikime të ndryshme dhe të mos jetë shumë i këshillueshëm. 

Megjithatë, këto mangësi dhe pengesa duhet të pranohen për shkak të 
mungesës së të dhënave të tjera. 

vlerat e flukseve të importeve shqiptare, sipas vendeve nga ku importohen, 
merren nga seritë statistikore që gjenden në faqen e internetit të Bankës së 
Shqipërisë dhe ato janë të shprehura në dollarë amerikanë. ato përdoren 
për përcaktimin e peshës që i jepet çdo vendi, siç shpjegohen në nënçështjen 
tjetër. 

Metodologjia.

Indekset e vlerave njësi/çmimeve të eksporteve të vendeve kryesore nga 
ku importon Shqipëria konsiderohen si “indekse fillestare”, të cilat më pas 
duhen agreguar në një indeks përfundimtar të vlerave të huaja njësi/çmimeve 
të importeve shqiptare. Sigurisht, teknika e caktimit të peshës dhe formula 
e aplikuar e indeksit të çmimeve kanë rëndësi mjaft të madhe. Pesha që i 
caktohet një vendi kryesor nga ku importon Shqipëria – me fjalë të tjera, 
pesha që i caktohet “indeksit fillestar” dhe që vjen nga ky vend kryesor nga 
ku importohet – duhet të reflektojë raportin e sasisë së importuar nga ky vend 
ndaj totalit të sasisë së importuar nga të gjitha vendet të klasifikuara si vende 
kryesore nga ku importon Shqipëria. 

Para së gjithash, është e nevojshme që të hartohet një kuadër për identifikimin 
e vendeve të huaja, që mund të klasifikohen si vende kryesore nga ku importon 
Shqipëria. Kuadri i propozuar sugjeron që çdo tre vjet të bëhet përditësimi i 
klasifikimit, i cili duhet të bazohet në kriteret e mëposhtme:
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1) raporti i vlerës totale të importeve nga një vend ndaj vlerës totale të 
të gjitha importeve, për tre vitet e fundit para kryerjes së riklasifikimit, 
duhet të jetë të paktën 5 për qind. 

2) Nëse shuma e raporteve të të gjitha vendeve që plotësojnë kriterin 1 
është më pak se 60 për qind, atëherë vendet që pasojnë duhet që 
gjithashtu të përfshihen në klasifikimin e vendeve kryesore nga ku 
importon Shqipëria, deri sa shuma e raporteve të tyre të arrijë në 60 
për qind. 

Kriteret e propozuara janë në një masë të madhe arbitrare. Në secilin rast, 
periudha trevjeçare për kryerjen e riklasifikimit propozohet si një zgjidhje e 
ndërmjetme me qëllim që: 1) nga njëra anë, klasifikimi të mos qëndrojë i 
vjetëruar për një kohë të gjatë, dhe 2) nga ana tjetër, sezonalitetet dhe ndodhitë 
me efekte të mëdha gjatë një viti specifik të zbuten. Kufijtë 5 dhe 60 për qind 
propozohen si një zgjidhje e ndërmjetme me qëllim që nga njëra anë, 1) të 
identifikohen vendet kryesore nga ku importon Shqipëria dhe faktorët shock 
individualë të të cilëve në vlerën respektive njësi të eksporteve/çmimeve mund 
të përçojnë faktorë shock në vlerat njësi/çmimet e importeve shqiptare; 2) të 
mbahet një nivel minimal përfaqësimi i vendeve nga ku importon Shqipëria 
më së shumti; dhe 3) nga ana tjetër, të kompensohet mungesa e indekseve 
të vlerave njësi/çmimeve të eksporteve për vendet nga ku importon më pak 
Shqipëria gjatë gjithë periudhës së marrë në shqyrtim deri tani, 1993-2006. 

Duhet të jemi të vetëdijshëm për faktin, se kuadri i lartpërmendur shërben 
vetëm për identifikimin e vendeve kryesore nga ku importon Shqipëria dhe 
për “indekset fillestare” përkatëse, të cilat përditësohen çdo tre vjet. Ky kuadër 
nuk përcakton ose nuk ndikon në mënyrën se si peshohen ose agregohen 
“indekset fillestare” të shpjeguara më poshtë. Për rezultate më të detajuara të 
përftuara duke përdorur kuadrin e lartpërmendur, mund të shikoni shtojcën 2 
në këtë material diskutimi. 

Në fakt, peshat bazohen në zëvendësues të serive të vëllimeve të importeve 
shqiptare sipas vendeve të huaja, të shprehura në çmime të vitit bazë. Për të 
qenë më të saktë, seritë e vlerave të importeve shqiptare, kanë të inkorporuara 
në to një efekt sasior dhe një që lidhet me çmimin. Për qëllim të indeksit tonë, 
është e nevojshme që të eliminohet efekti i çmimit, për shkak se peshat në një 
indeks çmimesh duhet të përcaktohen vetëm nga sasitë. Në të kundërt, indeksi 
do të jetë i anuar për shkak të llogaritjes së dyfishtë të efektit të çmimit – një 
herë në mënyrë të drejtpërdrejtë nga “indekset fillestare” dhe një herë nga 
peshat. Me qëllim eliminimin e efektit të çmimit, seritë e vlerave të flukseve 
të importeve shqiptare deflatohen nga indekset përkatëse të vlerave njësi/
çmimeve të eksportit, sipas vendit kryesor të importit që ato përfaqësojnë. 
Seritë e përftuara mund të konsiderohen si zëvendësuese të serive të vëllimeve 
të importeve shqiptare, të shprehura në çmimet e vitit bazë, ndërkohë që 
peshat bazohen në këto seri. 

Formula e përdorur është ajo e indeksit zinxhir të Fisherit. Për më tepër 
informacion mbi indeksin zinxhir të Fisherit, mund t’i referoheni pjesës së dytë 
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të këtij materiali diskutimi, i cili ofron shpjegime mbi indekset e çmimeve dhe 
mbi teorinë e indeksit të numrave. Sipas shpjegimit të bërë në këtë pjesë, 
formula e Fisherit rezulton si më e mira, ndaj edhe përdorimi i saj gjen mjaft 
mbështetje në këtë material. Duke njohur faktin e zgjedhjes së formulës 
së Fisherit, zgjedhja midis ripërtëritjes zinxhir të peshave ose jo është më e 
paqartë dhe me pak rëndësi. Për lehtësi, formula e indeksit zinxhir të Fisherit, 
jepet sërish më poshtë:

Muaji bazë për indeksin në monedhën amerikane është ai i janarit të vitit 
1993, ndërkohë që muaji bazë për indeksin në monedhën evropiane është 
janari i vitit 1999. Në shtojcën 3 paraqitet grafiku për të dyja indekset. 

 Përparësitë dhe mangësitë. 
  
Kjo nënçështje synon të japë një përmbledhje të përparësive dhe të 

mangësive kryesore të kësaj përqasjeje. Përparësia kryesore e kësaj përqasjeje 
qëndron në faktin se ky indeks është i lehtë për t’u ndërtuar. E kundërta 
mund të ndodhë vetëm nëse FMN ndalon së publikuari indeksin e vlerave 
njësi/çmimeve të eksportit të ndonjë prej vendeve kryesore nga ku importon 
Shqipëria. 

Nga ana tjetër, kjo përqasje ka mangësitë e mëposhtme kryesore:

Indeksi për muajt e ardhshëm mund të llogaritet vetëm pas një vonese 
kohore prej 4-6 muaj, për shkak se indekset e vlerave njësi/çmimeve të 
eksportit të përpiluara nga SNF, publikohen pas afërsisht 4 deri në 6 muaj. 

Shporta përfaqësuese e përdorur për llogaritjen e indeksit të vlerave 
njësi/çmimeve të eksportit të një vendi të huaj, mund të ketë ndryshime të 
konsiderueshme nga shporta e vërtetë përfaqësuese e importeve shqiptare 
nga ky vend. 

Kjo përqasje nuk konsideron diferencat në kostot e transportit dhe të 
sigurimit, midis vendeve të ndryshme. 

PërFUNDIME. 

Ky material diskutimi synon të propozojë një përqasje për ndërtimin e 
indeksit të vlerave të huaja njësi/çmimeve të importeve shqiptare. Indeksi 
fillestar përqendrohet në çmimet e importeve shqiptare në tregjet nga ku ato 
importohen, gjë e cila përjashton efektin e kursit të këmbimit dhe bën që 
impakti i këtyre dy efekteve mbi tregues të ndryshëm makroekonomikë, të 
analizohet dhe të llogaritet në mënyrë të veçuar. Ky material ofron gjithashtu, 
një përshkrim të shkurtër të teorisë së indeksit të numrave, i cili paraqet aspekte 
të rëndësishme që duhen konsideruar nga ekonomistët dhe vendimmarrësit 
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gjatë kryerjes së analizave ekonomike, dhënies së rekomandimeve, si dhe 
gjatë zbatimit të politikave ekonomike. Përqasja e propozuar bazohet në këtë 
përshkrim të teorisë së indeksit të numrave. 

Përfundimet kryesore të nxjerra nga diskutimi i përgjithshëm mbi teorinë e 
indeksit të numrave janë: 

1) Indekset Laspeyres, të cilat përdoren gjerësisht nga agjencitë statistikore 
– për shembull për llogaritjen e IÇK-së në Shqipëri, shfaqin një tendencë 
në rritje që vjen si pasojë e paaftësisë së tyre për të konsideruar 
tendencën e zëvendësimit. 

2) Sipas përqasjes aksiomatike, formula e indeksit të Fisherit shfaqet si 
formula më e mirë. 

3) ripërtëritja zinxhir e peshave sugjerohet si e nevojshme, nëse çmimet 
shfaqin tendenca të lehta monotonike. Megjithatë, ripërtëritja zinxhir 
mund të shkaktojë një zhvendosje të indeksit, nëse çmimet rriten ose 
ulen në mënyrë të vazhdueshme dhe të çrregullt. 

4) Efektet pozitive dhe negative të ripërtëritjes zinxhir të peshave “ndihen” 
më së shumti kur kjo e fundit, aplikohet në formulat e indekseve 
Laspeyres dhe Paasche. Ndërkohë që, në rastin e aplikimit në formulën 
e indeksit të Fisherit, efektet e ripërtëritjes zinxhir të peshave nuk janë të 
konsiderueshme. 

Përqasja për ndërtimin e indeksit të vlerave të huaja njësi/çmimeve të 
importeve shqiptare bazohet në publikimin nga ana e SNF, e indekseve të 
vlerave njësi/çmimeve të eksporteve për vendet nga ku importon Shqipëria. 
aplikimi i kësaj përqasjeje rezulton në një indeks që është i thjeshtë për t’u 
trajtuar dhe që kërkon më pak përpjekje. Megjithatë, përqasja bazohet në një 
shportë përfaqësuese “efektive”, që mund të jetë mjaft e ndryshme nga një 
shportë e vërtetë përfaqësuese e importeve shqiptare dhe vlerat e ardhshme 
mund të llogariten vetëm pas afërsisht 4-6 muajsh. 
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ShTOjCë 1 – PërQaSja aKSIOMaTIKE.

aksiomë 1 – Pozitiviteti. 
Testi i pozitivitetit, P(p0, pt, q0, qt) > 0, shpreh se çdo vlerë indeksi duhet të 

jetë pozitive dhe e drejtpërdrejtë. 

aksiomë 2 – Identiteti ose çmimet konstante. 
Testi i identitetit, P(p, p, q0, qt) = 100, shpreh se nëse të gjitha çmimet 

individuale janë të barabarta midis dy periudhave, atëherë vlera e indeksit 
të çmimeve duhet të jetë e barabartë me 100, pavarësisht nga ndryshimi i 
sasive. 

aksiomë 3 – Proporcionaliteti. 
Testi i proporcionalitetit, P(p, C x p, q0, qt) = 100 x C, shpreh se nëse të 

gjitha çmimet individuale rriten me të njëjtën normë –C midis dy periudhave, 
atëherë vlera e indeksit të çmimeve duhet të jetë e barabartë me 100xC, 
pavarësisht nga ndryshimi i sasive.

aksiomë 4 – Proporcionaliteti në çmimet korente. 
Testi i proporcionalitetit në çmimet korente, P(p0, C x pt, q0, qt) = C x P(p0, pt, 

q0, qt), shpreh se nëse të gjitha çmimet individuale në periudhën -t shumëzohen 
me të njëjtën konstante pozitive -C, atëherë vlera e re e indeksit të çmimeve 
duhet të jetë C shumëzuar me vlerën e vjetër të indeksit të çmimeve. 

aksiomë 5 – Proporcionaliteti i ndërsjelltë në çmimet e periudhës bazë.
Testi i proporcionalitetit të ndërsjelltë në çmimet e periudhës bazë, P(C x p0, 

pt, q0, qt) = 1/C x P(p0, pt, q0, qt), shpreh se nëse të gjitha çmimet individuale 
në periudhën 0 shumëzohen me të njëjtën konstante pozitive –C, atëherë 
vlera e re e indeksit të çmimeve duhet të jetë 1/C shumëzuar me vlerën e 
vjetër të indeksit të çmimeve.

aksiomë 6 – Shporta fikse ose sasia konstante. 

Testi i shportës fikse, P(p0, pt, q, q) = , shpreh se nëse sasitë 

janë konstante midis dy periudhave, atëherë indeksi i çmimeve duhet të jetë 
i barabartë me raportin midis të ardhurave në periudhën korente dhe të 
ardhurave në periudhën bazë. 

aksiomë 7 – Pandryshueshmëria (Invarianca) ndaj ndryshimeve 
proporcionale në sasitë korente.

Testi i pandryshueshmërisë (invariancës) ndaj ndryshimeve proporcionale 
në sasitë korente, P(p0, pt, q0, C x qt) = P(p0, pt, q0, qt), shpreh se nëse të gjitha 
sasitë në periudhën –t shumëzohen me të njëjtën konstante –C, atëherë vlera 
e vjetër e indeksit të çmimeve duhet të jetë e njëjtë me vlerën e re të tij.

aksiomë 8 – Pandryshueshmëria (Invarianca) ndaj ndryshimeve 
proporcionale në sasitë bazë.

Testi i pandryshueshmërisë (invariancës) ndaj ndryshimeve proporcionale 
në sasitë bazë, P(p0, pt, C x q0, qt) = P(p0, pt, q0, qt), shpreh se nëse të gjitha 
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sasitë në periudhën bazë -0 shumëzohen me të njëjtën konstante –C, atëherë 
vlera e vjetër e indeksit të çmimeve duhet të jetë e njëjtë me vlerën e re të tij. 

aksiomë 9 – Simetria e peshave sasiore.
Testi i simetrisë së peshave sasiore, P(p0, pt, q0, qt) = P(p0, pt, qt, q0), shpreh 

se vektorët sasiorë të dy periudhave duhet të trajtohen në mënyrë të drejtë 
dhe neutrale. 

aksiomat 7 dhe 8 së bashku, nënkuptojnë se të gjitha çmimet individuale 
duhet të peshohen sipas peshës relative të grupmallrave të tyre përkatës në 
shportën përfaqësuese. Për rrjedhojë, ndryshimet proporcionale të barabarta 
në sasitë e të gjitha grupmallrave, në vitin bazë ose në vitin aktual, nuk duhet 
të ndikojnë vlerën e indeksit të çmimeve, duke qenë se këto ndryshime nuk 
ndikojnë mbi përqindjen relative të grupmallrave. Ndërkohë, aksioma 9 
nënkupton se të dy vektorët sasiorë, - ai i periudhës bazë dhe ai i periudhës 
aktuale -, duhet të jenë njësoj të rëndësishëm dhe të kenë të njëjtën mënyrë 
të përcaktimit të përqindjes relative të grupmallrave. 

aksiomë 10 – Ndryshimi i kohës. 
Testi i ndryshimit të kohës, P(p0, pt, q0, qt) = 1/ P(pt, p0, qt, q0), shpreh 

se nëse të dhënat mbi çmimet dhe sasitë për dy periudha shkëmbehen, 
atëherë indeksi i ri i çmimeve duhet të jetë i barabartë me indeksin e vjetër të 
çmimeve. 

aksiomë 11 – vlera mesatare e çmimeve.
Testi i vlerës mesatare të çmimeve, Mini (pi

t/pi
0) < P(p0, pt, q0, qt) < Maxi 

(pi
t/pi

0), shpreh se vlera e indeksit të çmimeve duhet të shtrihet midis raportit 
minimal dhe maksimal të çmimeve individuale, duke qenë se supozohet të 
jetë një mesatare e peshuar e raporteve të çmimeve individuale. 

aksiomë 12 – Monotoniciteti në çmimet korente.
Testi i monotonicitetit në çmimet korente shpreh se vlera e indeksit të 

çmimeve duhet të rritet, nëse ajo rillogaritet duke supozuar një rritje të cilitdo 
prej çmimeve korente. 

Nëse supozojmë që pi
1 < pi

2 për vetëm një çmim korent -i dhe të gjitha 
çmimet dhe sasitë e tjera mbeten të njëjta, atëherë P(p0, p1, q0, q1) < P(p0, 
p2, q0, q1).

aksiomë 13 – Monotonia në çmimet bazë.
Testi i monotonicitetit në çmimet bazë shpreh se vlera e indeksit të çmimeve 

duhet të ulet, nëse ajo rillogaritet duke supozuar një rritje të cilitdo prej 
çmimeve bazë. 

Nëse supozojmë që pi
0 < pi

1 për vetëm një çmim bazë –i dhe të gjitha 
çmimet dhe sasitë e tjera mbeten të njëjta, atëherë P(p0, pt, q0, qt) > P(p1, pt, 
q0, q1). 

aksiomë 14 – Produkti “i vlerës”.
Ndryshimet në vlerën e grupmallrave/transaksioneve mund të vijnë 
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si rrjedhojë e një ndryshimi në çmim ose sasi, ose në të dyja. Synimi i 
ekonomistëve dhe i statisticienëve është që të ndërtojnë indekse që ndajnë 
efektin e çmimeve nga ai i sasive. Për shkak të këtij arsyetimi, është zhvilluar 
një veçori tjetër shumë e rëndësishme për formulat e indeksit. aktualisht, çdo 
indeks çmimesh P(p0, pt, q0, qt) duhet të ketë një indeks sasior korrespondues 
Q(p0, pt, q0, qt), në mënyrë të tillë që produkti i këtyre dy indekseve të jetë 
i barabartë me raportin e vlerës midis çdo dy periudhave. Ky njihet si testi i 
produktit “të vlerës”: 

vt/v0 = P(p0, pt, q0, qt) x Q(p0, pt, q0, qt). 

Për rrjedhojë, në momentin që kemi në dispozicion një indeks çmimesh 
dhe raportin e vlerës vt/v0, atëherë indeksi sasior korrespondues duhet të 
përcaktohet si funksion i të dyve ose anasjelltas. Sipas përqasjes aksiomatike, 
vektori sasior rezultues duhet që gjithashtu të zotërojë karakteristikat e 
përshkruara për aksiomat. Për shembull, në mënyrë të ngjashme me dy testet 
e fundit të monotonicitetit, mund të zhvillohen dy teste të tjera monotoniciteti, 
për sasitë korente dhe për ato bazë. 
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ShTOjCë 2 – vENDET KryESOrE Nga KU IMPOrTON ShQIPërIa.

Identifikimi i vendeve kryesore nga ku importon Shqipëria bëhet duke u 
bazuar në kuadrin e propozuar në seksionin e tretë. Klasifikimi përditësohet 
çdo tre vjet. Më konkretisht, e gjithë periudha duke filluar nga muaji janar 
1993 ndahet në periudhat e mëposhtme trevjeçare: 1) 1993-1995; 2) 1996-
1998; 3) 1999-2001; 4) 2002-2004; 5) 2005-. 

Tabela e mëposhtme paraqet përqindjet e vlerës së importeve nga një 
vend ndaj totalit të vlerës së të gjitha importeve nga të gjitha vendet, për të 
gjitha periudhat trevjeçare. Përqindjet për periudhën 2005- bazohen në dy 
vitet e fundit –2005 dhe 2006–, ndërkohë që në fund të vitit 2007 duhet bërë 
rivlerësimi i tyre. 

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-
          
Itali 35.27% Itali 43.05% Itali 35.56% Itali 33.59% Itali 28.68%
greqi 22.51% greqi 24.78% greqi 28.25% greqi 21.46% greqi 16.17%
gjermani 7.61% gjermani 4.72% Turqi 5.73% Turqi 6.72% Turqi 7.52%
Bullgari 7.30% gjermani 5.06% gjermani 5.60% Kinë 6.32%

  gjermani 5.53%
      

        
Total  Total  Total  Total  Total  
gjithsej 72.69% gjithsej 72.55% gjithsej 74.60% gjithsej 70.37% gjithsej 64.22%
Të dis-
ponueshme 65.39% Të dis-

ponueshme 72.55% Të dis-
ponueshme 74.60% Të dis-

ponueshme 70.37% Të dis-
ponueshme 64.22%

* Bullgaria (199�-1995) shfaqet si një vend kryesor nga ku importon Shqipëria, por mungesa e 
indekseve të vlerave njësi/çmimeve të eksportit për të, bën që të mos përfaqësohet në indeksin 
përfundimtar të vlerave njësi/çmimeve të importeve shqiptare. Në të kundërt, Gjermania (1996-
1998) nuk shfaqet si vend kryesor nga ku importon vendi ynë, megjithatë duke qenë se ky vend 
gjendet në të gjitha periudhat e tjera, u vendos që të qëndrojë në indeksin përfundimtar. Duhet 
pasur parasysh se rezultatet gjatë një periudhe trevjeçare përdoren për të përcaktuar se indekset 
e cilave shtete të vlerave njësi/çmimeve të eksporteve, do të përfshihen në indeksin përfundimtar 
gjatë periudhës së ardhshme trevjeçare. Për shembull, rezultatet e paraqitura në tabelën e 
mësipërme për periudhën 2002-2004 përdoren për të përcaktuar se indekset e cilave shtete të 
vlerave njësi/çmimeve të eksporteve, do të përfshihen në llogaritjen e indeksit përfundimtar për 
periudhën 2005-2007. Këtu, bëhet një përjashtim për indeksin përfundimtar në dollarë amerikanë 
për periudhën 199�-1995, i cili përdor rezultatet e të njëjtës periudhë, për shkak të mungesës së 
të dhënave për periudhat e mëparshme.
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ShTOjCë 3 – graFIKë.

grafikët e mëposhtëm paraqesin indekset e vlerave 
të huaja njësi/çmimeve të importeve shqiptare, 
të ndërtuara në përputhje me përqasjen e dytë, 
të paraqitur në këtë material diskutimi – përqasja 
e bazuar në vlerat njësi/çmimet e eksporteve të 
vendeve kryesore nga ku importon Shqipëria. 

 
grafiku i parë paraqet indekset zinxhir të Fisherit, 

të shprehur në monedhën evropiane dhe në atë 
amerikane, duke filluar nga muaji janar 1999 kur 
monedha evropiane u prezantua për herë të parë. 

grafiku i dytë paraqet indeksin zinxhir të Fisherit, 
të shprehur në monedhën amerikane, duke filluar 
nga muaji janar 1993. 

grafiku i parë mundëson krahasimin e dy 
indekseve, të shprehura në monedha të ndryshme. 
Sipas grafikut të parë, mund të identifikohen tre 
periudha kryesore: 1) nga viti 1999 deri në fund 
të vitit 2001, kur indeksi në dollarë shfaq tendencë 
në rënie në krahasim me indeksin e shprehur në 
monedhën evropiane; 2) nga fundi i vitit 2001 deri 
në mes të vitit 2003, kur indeksi i shprehur në dollarë 
filloi të rritet dhe t’i afrohet atij në euro; dhe 3) nga 
mesi i vitit 2003 e në vazhdim, kur indeksi i shprehur 
në dollarë amerikanë e kalon atë të shprehur në 
euro. Të treja fazat reflektojnë zhvillimet në kursin 
e këmbimit midis monedhës evropiane dhe asaj 
amerikane.
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LITEraTUrë.

Revised Manual for the Export and Import Price Indices – different Chapters of 
the Manual; Drafti i Manualit të Indeksit të Çmimeve të Eksport-Importit është 
mbikëqyrur nga grupi Ekspert Teknik mbi Indeksin e Çmimeve të Eksport-
Importit, nën drejtimin e grupit të Punës Ndërsekretariat mbi Statistikat e 
Çmimeve; përditësimi i fundit i datës 26 korrik 2006; < http://www.imf.org/
external/np/sta/tegeipi >

Shënim: anëtarët e grupit ekspert teknik janë: Kim Zieschang (FMN), Thomas 
alexander (FMN), William alterman (Zyra e Statistikave të Punës, ShBa), Paul 
armknecht (FMN), Pam Davies (Zyra e Statistikave Kombëtare, Mbretëri e 
Bashkuar), Erwin Diewert (Universiteti “British Columbia”), jemma Dridi 
(FMN), robert Feenstra (Universiteti “California Davis”), Maria Mantcheva 
(FMN), Keith Woolford (Zyra e Statistikave, australi);

The Early History of Price Index Research; W. Erwin Diewert, NBEr Working 
Paper No 2713; September 1998;

On the Construction of Price Indexes; Diane F. Primont (Universiteti 
“Southest Missouri State”); 

The Super Price Index: Irving Fisher and After; Sydney afriat (Departamenti i 
Ekonomiksit, Universiteti i Sienës) dhe Carlo Milana (Instituti i Studimeve dhe 
i analizave Ekonomike, romë); No 492.
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ShëNIME

* risan Shllaku, specialist, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
1 Duhet pasur parasysh se në të gjithë materialin e diskutimit dhe në të 

gjitha formulat përkatëse, për periudhën bazë është supozuar vlera 100, në 
vend të një vlere 1. 

2 Qëllimi i shtojcës 1 mbi përqasjen aksiomatike është që të shpjegojë 
vetëm aksiomat më të rëndësishme e më të pranuara gjerësisht. 

3 Drafti i Manualit të Indeksit të Çmimeve të Eksport-Importit është mbikëqyrur 
nga grupi Ekspert Teknik mbi Indeksin e Çmimeve të Eksport-Importit (TEg-
xMPI), nën drejtimin e grupit të Punës Ndërsekretariat mbi Statistikat e 
Çmimeve, nismë kjo e përbashkët midis FMN-së, Bankës Botërore, OECD, 
ILO etj..

4 Burimi: Drafti i Manualit të Indeksit të Çmimeve të Eksport/Importit, 
kapitulli 15 – Teoria bazë e indeksit të numrave, faqe 41-42; nga grupi 
Ekspert Teknik mbi Indeksin e Çmimeve të Eksport-Importit (TEg-xMPI), nën 
drejtimin e grupit të Punës Ndërsekretariat mbi Statistikat e Çmimeve; korrik 
2003.
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BaNKa E ShQIPërISë Në harKUN KOhOr 
PrILL-QErShOr 2008

Në 3 prill, 2008, në mjediset e hotel ”Tirana International” u zhvillua forumi 
i Bankës së Shqipërisë me tematikë: Mbikëqyrja bankare , stabiliteti financiar 
dhe funksionimi i tregut të parasë e atij financiar. Të pranishëm në forumin 
e konceptuar në formën e një tryeze të rrumbullakët, qenë aktorët kryesorë 
të sistemit financiar dhe përfaqësues nga 16 banka tregtare, që ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në Shqipëri. Ky aktivitet përfaqëson një tjetër përpjekje të 
Bankës së Shqipërisë për të nxitur komunikimin e vazhdueshëm me sistemin 
financiar në përgjithësi, e atë bankar në veçanti, si edhe një traditë të saj, e 
cila synon përsosjen e tregut financiar dhe mbështetjen e zhvillimit ekonomik 
të vendit.

Në fjalën e mbajtur për këtë rast, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. 
ardian Fullani, ngriti një sërë çështjesh, si : nevojën për një komunikim periodik 
mes Bankës së Shqipërisë dhe aktorëve të sistemit financiar; shqetësimin e 
Bankës së Shqipërisë për vijimin e akordimit në valutë të pjesës më të madhe 
të kredisë konsumatore dhe të kredisë për hipoteka; transparencën e sistemit 
bankar kundrejt publikut; përmirësimin e vazhdueshëm të qeverisjes së 
bankave; mirëfunksionimin e tregut ndërbankar; rritjen e lëvizjes së fondeve 
ndërmjet sistemit; forcimin e kontrollit të brendshëm të bankave tregtare, si 
edhe publikimin e rezultateve të aktivitetit bankar.

Në këtë takim u prezantua edhe përgatitja e një pakete rregullash të Bankës 
së Shqipërisë, me qëllim rritjen e kujdesit në drejtim të stabilitetit të sistemit 
bankar. Në thelbin e saj paketa synon: një disiplinim më të mirë të sistemit 
bankar në drejtim të vlerësimit të rreziqeve që lidhen me kredinë; penalizimin 
e bankave kur shtohen kreditë me probleme; nxitjen e kreditimit në monedhën 
kombëtare; si dhe rritjen e transparencës dhe sqarimit të klientelës për çdo 
produkt apo shërbim.

Në 25 prill, 2008, në sallën ”Black Box”, në akademinë e arteve të Tiranës, 
u organizua faza finale e konkursit ”vlera e vërtetë e Parasë”, konkurs që 
Banka e Shqipërisë organizoi për nxënësit e shkollave të mesme të kryeqytetit. 
viti mësimor 2007- 2008, ishte viti i parë që Banka e Shqipërisë organizoi një 
konkurs të tillë , gjithashtu i pari në llojin e tij në të gjithë vendin. ai u zhvillua në 
2 faza atë eliminatore dhe atë finale, të cilat u ndoqën nga afër prej afro 600 
spektatorësh. Faza finale, e cila u fitua prej shkollës së mesme të përgjithshme 
“Qemal Stafa”, në Tiranë, u transmetua në Televizionin Publik Shqiptar.

Tema kryesore e tij lidhet pikërisht me funksionin kryesor të bankës qendrore, 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikës së 

“Mbikëqyrja, stabiliteti 
financiar dhe funksionimi 
i tregut të parasë dhe atij 
financiar”. Forumi i Bankës 
së Shqipërisë me aktorët e 
sistemit financiar.

Mbyllet konkursi ”Vlera e 
Vërtetë e Parasë”për vitin 
shkollor 2007-2008.
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saj monetare. “vlera e vërtetë e Parasë” përngjan me një konkurs klasik, ku 
skuadra nxënësish të përbëra prej tri pjesëtarësh, konkurrojnë mes tyre duke 
iu përgjigjur një sërë pyetjesh të drejtuara prej panelit të jurisë, të përbërë nga 
pesë anëtarë dhe të kryesuar nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë. 

Faza eliminatore u zhvillua në hollin e Bankës së Shqipërisë, në datat 2 dhe 
4 prill. 20 ekipet pjesëmarrëse u përballën me njëri tjetrin të ndarë në grupe 
me nga 5 shkolla. Ekipet konkurruan për rreth 90 minuta përpara panelit të 
jurisë. ata iu përgjigjën një grupi të larmishëm pyetjesh, si pyetje me shtjellim, 
pyetje rrufe, pyetje kuis, pyetje me plotësim termash, një zgjidhje ushtrimi, një 
interpretim grafiku, duke e mbyllur konkurrimin me përgjigjen e një pyetjeje, 
të përgatitur nga vetë ekipet pjesëmarrëse për njeri tjetrin. Skuadrat, të cilat u 
paraqitën më mirë për sa i përket njohurive mbi materialin përgatitor, aftësive 
analitike të argumentit, aftësive prezantuese dhe punës në grup janë: “Qemal 
Stafa”, “Sami Frashëri” dhe “Besnik Sykja”.

Ky aktivitet është pjesë e programit edukues gjithëpërfshirës “Banka 
Qendrore në jetën e Përditshme”, i cili synon të krijojë një kulturë të vërtetë 
ekonomike-financiare për të gjitha grupet e interesit dhe grupmoshat e 
ndryshme, duke zhvilluar aktivitete edukuese për secilin prej tyre. Megjithëse, 
“vlera e vërtetë e Parasë” nisi si një konkurs për shkollat e mesme të Tiranës, 
në vitet në vijim ai do të organizohet edhe në qytete të tjera të vendit, me 
synimin për t’u kthyer në një aktivitet edukues kombëtar.

Në datat 12-16 prill 2008, z. ardian Fullani, guvernator i Bankës së 
Shqipërisë dhe njëkohësisht guvernator i republikës së Shqipërisë pranë 
Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), në krye të një delegacioni të Bankës 
së Shqipërisë, mori pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar dhe të grupit të Bankës Botërore (BB) si dhe në Forumin 
Ekzekutiv të bankave qendrore me temë “administrimi i aseteve dhe i rezervave 
valutore”, organizuar nga Departamenti i Thesarit të Bankës Botërore.

gjatë qëndrimit të tij në Washington D.C., guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, së bashku me Ministrin e Financave, z. ridvan Bode, zhvilloi 
takime me përfaqësues të lartë të FMN-së dhe të BB-së.

Në takimet e tij me përfaqësues të lartë të FMN-së përveç diskutimeve të 
përvitshme mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe financiare në nivel botëror, 
rajonal dhe shqiptar , z. Fullani bëri një përshkrim të gjatë të zhvillimeve në 
tregun financiar dhe bankar, duke u ndalur në çështje që lidhen me stabilitetin 
financiar, me zhvillimet në tregun e parasë dhe punën e bërë prej Bankës së 
Shqipërisë për zhvillimin e këtij tregu. 

Nga ana e tyre, përfaqësuesit e FMN-së shprehën mbështetjen për masat e 
ndërmarra dhe punën e bërë nga ana e Bankës së Shqipërisë. Në mënyrë të 
veçantë, ata vlerësuan arritjet e Bankës së Shqipërisë në drejtim të ankorimit 
në publik të pritshmërive inflacioniste. gjithashtu, përfaqësuesit e FMN-së 
shprehën gatishmërinë për të mbështur Bankën e Shqipërisë me programe të 

Takimet e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, 

z. Ardian Fullani, gjatë 
zhvillimit të Mbledhjeve të 

Pranverës të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar dhe të Grupit 

të Bankës Botërore
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asistencës teknike, edhe në vazhdim. Në kuadër të takimeve me përfaqësues 
të lartë të BB, guvernatori i Bankës së Shqipërisë i njohu ata me zhvillimet 
makroekonomike në Shqipëri, me zhvillimet e tregut financiar dhe atij bankar si 
dhe me synimet e Bankës së Shqipërisë për mbajtjen nën kontroll të inflacionit 
dhe ruajtjen e stabilitetit financiar. 

ashtu si edhe në takimet e mëparshme, një vëmendje e veçantë iu kushtua 
zhvillimeve në sektorin energjitik si dhe nevojës urgjente për kryerjen e 
reformave strukturore në këtë sektor. 

Në vijim të qëndrimit të tij në Uashington, z. Fullani mori pjesë edhe në 
Forumin Ekzekutiv të Bankave Qendrore të organizuar prej Departamentit të 
Thesarit të Bankës Botërore, me temë”administrimi i aseteve dhe i rezervave 
valutore të Bankave Qendrore”. 

Temat kryesore të trajtuara në këtë Forum kishin të bënin me kuadrin e 
vendimmarrjes, në lidhje me politikat e investimit të aseteve dhe të rezervave 
valutore, operacionet e investimit, administrimin e rrezikut, shpërndarjen 
strategjike të aseteve si dhe me çështjet e diversifikimit të mjeteve të rezervës 
valutore. 

Në datë 30 prill, 2008 guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani zhvilloi një takim me përfaqësuese të organizatave jofitimprurëse dhe 
institucioneve të specializuara në fushën e edukimit e të çështjeve sociale. 

Ky takim shënoi edhe fillimin e takimeve të organizuara nga guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë në hollin e saj. Të ftuarit do të jenë përfaqësues të 
grupeve të ndryshme shoqërore dhe qëllimi i tyre kryesor, zhvillimi i bisedave 
të hapura mes guvernatorit dhe të pranishmëve. Takimet kanë për objekt 
bashkëpunimin lidhur me çështjet e edukimit ekonomik dhe financiar, që 
Banka e Shqipërisë synon të ketë me institucionet, dhe organizatat që të ftuarit 
përfaqësojnë. 

argumentet kryesore të këtij takimi të parë në hollin e Bankës së Shqipërisë 
qenë prezantimi i broshurës edukative “Ndërtoni të ardhmen- Planifikoni të 
ardhurat tuaja” dhe programi i edukimit për punonjësit socialë në fushën e 
bankingut qendror, atij tregtar, dhe çështjeve të tjera të lidhura me edukimin 
ekonomiko-financiar të publikut të gjerë.

 
“Ndërtoni të ardhmen- Planifikoni të ardhurat tuaja” është e hartuar me 

qëllim që të ndihmojë në organizimin financiar të jetës së përditshme të 
gjithësecilit; në administrimin sa më të mirë të të ardhurave ; në orientimin 
drejt mënyrave të duhura për të shtuar kursimet e tyre apo për të rritur fitimet. 
ajo plotëson kërkesën për njohuri financiare dhe bankare të disa grupeve 
shoqërore: të atyre që jetojnë vetëm dhe duan të administrojnë drejt paratë 
e tyre; të grave shtëpiake që kujdesen për të ardhurat e familjeve të tyre; të 
njerëzve që punojnë dhe duan të administrojnë drejt kursimet e tyre dhe të 
familjes; të atyre që kanë filluar të përgatiten për moshën e pensionit.

“Ka gjithmonë diçka më 
shumë për të mësuar për 
paranë ”. 
Takimi i Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, 
z. Ardian Fullani 
dhe përfaqësuese të 
organizatave jofitimprurëse 
dhe të institucioneve të 
specializuara në fushën e 
edukimit dhe të çështjeve 
sociale. 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

100 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 101

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

100 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 101

Programi i edukimit për punonjësit socialë është një tjetër aktivitet që Banka 
e Shqipërisë do të ndërmarrë për çdo vit dhe i dedikohet të sapodiplomuarve 
në degën e punës sociale. Ky seminar do të zhvillohet 4 herë në vit dhe do 
të trajtojë tema që lidhen me bankën qendrore, me rolin e saj në zhvillimin e 
përgjithshëm të ekonomisë dhe në jetën e përditshme të gjithsecilit. Nëpërmjet 
këtyre individëve dhe për arsye të profesionit të tyre, Banka e Shqipërisë synon 
të arrijë tek publiku i gjerë ose më mirë, tek të gjithë ata, që për arsye të 
ndryshme, kanë kontakt me përfaqësuesit e organizatave dhe institucioneve 
të lartpërmendura. 

aktivitete të këtij lloji, të cilat i përkushtohen edukimit të publikut mbi 
çështje të lidhura me bankën qendrore dhe edukimin ekonomiko financiar, 
janë pjesë e programit të edukimit “Banka Qendrore në jetën e Përditshme”, 
të Bankës së Shqipërisë. Bëhet fjalë për një program gjithëpërfshirës, të ideuar 
për grupime të ndryshme të popullsisë. 

Në datë 13 qershor 2008, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani kreu një takim me nxënës dhe mësues të shkollave të mesme të rrethit 
të vlorës me qëllim lançimin edhe në këtë qytet të programit edukues “Banka 
Qendrore në jetën e përditshme”. Në kuadër të këtij programi, Banka e Shqipërisë 
ka zhvilluar në qytetin e Tiranës, përgjatë dy viteve të njëpasnjëshëm ’07-’08, 
aktivitete të ndryshme edukuese, si: seminare trainuese me mësuesit e ekonomisë 
në shkollat e mesme; me gazetarët e rubrikave ekonomike në media; takime në 
shkollat e mesme të Tiranës, janë shkruar broshura edukuese mbi argumente të 
rëndësishme të Bankës Qendrore e të bankingut tregtar; takime dhe leksione të 
guvernatorit me studentë dhe profesorë të Tiranës e jo vetëm etj.. 

Takimi u zhvillua në mjediset e shkollës së mesme të përgjithshme “ali 
Demi”. ai u ndoq prej rreth 150 vetash, nxënës, mësues dhe përfaqësues të 
Drejtorisë arsimore të rrethit të vlorës. 

Në vlorë, ashtu si edhe në Tiranë programi do të nisë me organizimin e 
seminareve trainuese për mësuesit e ekonomisë së zbatuar të shkollave të 
mesme të rrethit të vlorës, gjatë verës së këtij viti. hapi i dytë do të jetë organizimi 
i konkursit “vlera e vërtetë e Parasë”, për vitin shkollor 2008-2009. 

Në fjalimin e mbajtur me këtë rast, në mjediset e shkollës “ali Demi”, z. 
Fullani midis të tjerave i foli të pranishmëve për rëndësinë e krijimit të një 
kulture të mirëfilltë ekonomiko-financiare në mirëqenien e gjithsecilit por edhe 
në mbarëvajtjen e ekonomisë shqiptare, në përgjithësi. ambiciet e Bankës së 
Shqipërisë në fushën e edukimit ishin një tjetër temë e prekur nga z. Fullani. 
ai u shpreh se edukimi është një çështje që u takon të gjithëve dhe se Banka 
e Shqipërisë synon ta shndërrojë informacionin dhe literaturën që lidhet me 
këtë fushë, në lehtësisht të kuptueshëm për të gjithë. 

ai gjithashtu, i njohu ata me mënyrat se si Banka e Shqipërisë mundohet 
të përçojë mendësinë, punën dhe edukimin ekonomiko-financiar tek publiku 
i ri, në mënyrë argëtuese. 

“Banka Qendrore në jetën 
të përditshme”. Vizita e 

Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, z. Ardian Fullani 

në shkollën e mesme të 
përgjithshme “Ali Demi”, 

Vlorë. 
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Në mbyllje të aktivitetit guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani 
iu përgjigj pyetjeve të nxënësve mbi mënyrat e komunikimit të publikut me 
përfaqësues së Bankës mbi tema specifike të bankingut qendror, atij tregtar 
etj., mbi faqen web të Bankës së Shqipërisë posaçërisht për moshat e reja, 
mbi krizën financiare botërore etj..

Pas takimit të gjithë nxënësve pjesëmarrës iu shpërndanë pyetësorë, të 
përgatitur me qëllim njohjen e interesit dhe njohurive të tyre mbi Bankën e 
Shqipërisë dhe aktiviteteve të saj edukuese.

Në datë 5 maj, 2008, një delegacion i autoritetit Qendror Bankar të 
Kosovës (aQBK), i kryesuar nga z. hashim rexhepi, Drejtor i Përgjithshëm, 
zhvilloi një vizitë zyrtare në Bankën e Shqipërisë. Kjo ishte dhe vizita e tij e 
parë zyrtare si Drejtor i aQBK në Bankën e Shqipërisë. Delegacioni u prit në 
një takim nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani dhe nga 
z. Fatos Ibrahimi, Zëvendësguvernator i Parë. 

guvernatori Fullani shprehu vlerësimin për kapacitetet mjaft të mira 
administrative të aQBK-së, të cilat do të mundësojnë transformimin e plotë 
të këtij institucioni në një bankë të mirëfilltë qendrore. ai theksoi se Banka e 
Shqipërisë do të vazhdojë të jetë gjithnjë e gatshme, për të ofruar të gjithë 
mbështetjen dhe ekspertizën e nevojshme për aQBK-në si dhe shprehu bindjen 
se forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit teknik do të sjellë përfitime për të dy 
institucionet.

Nga ana e tij, z. rexhepi bëri një paraqitje të punës së aQBK-së për 
krijimin e kuadrit të nevojshëm ligjor dhe operacional, me qëllim përgatitjen 
e funksionimit të aQBK-së si një bankë e mirëfilltë qendrore, pas hyrjes në 
fuqi të Kushtetutës së republikës së Kosovës, në datën 15 qershor 2008. ai 
theksoi se struktura udhëheqëse e aQBK-së mbetet e vetëdijshme për rolin 
mjaft të rëndësishëm që banka qendrore do të ketë në zhvillimin ekonomik 
të Kosovës dhe sfidat që e presin atë në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, z. 
rexhepi shprehu mbështetjen e tij të plotë për intensifikimin e mëtejshëm të 
bashkëpunimit dypalësh.

Në delegacion ishte i pranishëm edhe z.gazmend Luboteni, Kryetar i Bordit 
Drejtues të aQBK. ai u shpreh se forcimi i bashkëpunimit teknik në fushën 
e mbikëqyrjes bankare, të fuqizimit të burimeve njerëzore si dhe mbështetja 
e Bankës së Shqipërisë me ekspertizë teknike janë me shumë rëndësi për 
aQBK dhe veçanërisht, për Bankën e ardhshme Qendrore të republikës së 
Kosovës.

Z. Luboteni gjithashtu, kërkoi mbështetjen e Bankës së Shqipërisë në lidhje 
me përfshirjen e aQBK-së në rrjetet e bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet 
bankave qendrore. 

Takimi vijoi me diskutimin dhe shkëmbimin e mendimeve në lidhje me 
funksionimin e sistemeve financiare respektive, në përgjithësi dhe atyre 

Takim i Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë me 
delegacionin e Autoritetit 
Qendror Bankar të Kosovës. 
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bankare, në veçanti, me një fokus të veçantë në mbikëqyrjen e kujdesshme të 
aktorëve të tregut financiar dhe në sigurimin e stabilitetit financiar në të dyja 
vendet. 

Në datë 5 dhe 6 maj, 2008 u organizua ceremonia e mbylljes së ciklit të 
seminareve të përvitshme trajnuese, që Banka e Shqipërisë organizon për 
mësuesit e shkollave të mesme të kryeqytetit, që prej dy vjetësh. Këto seminare 
dyditore, pjesë e programit edukues “Banka Qendrore në jetën e përditshme” 
zhvillohen katër herë në vit, përgjatë gjithë vitit mësimor dhe synojnë të 
thellojnë e të pasurojnë njohuritë e mësuesve mbi bankingun qendror, Bankën 
e Shqipërisë dhe rolin e saj në ekonominë e vendit. Specialistë dhe drejtues 
nga departamente të ndryshme të Bankës së Shqipërisë, kryejnë prezantime 
dhe biseda mbi çështjet e lartpërmendura, por edhe mbi të tjera të kërkuara 
prej vetë mësuesve. 

Nëpërmjet organizimit të këtyre seminareve, Banka e Shqipërisë ka arritur 
të vendosë marrëdhënie ndërvepruese edukimi me ata, që më mirë se kushdo 
tjetër mund të përçojnë aktivitetin dhe mendësinë e Bankës sidomos tek të 
rinjtë, tek nxënësit e tyre, por edhe tek të afërmit, miqtë dhe kolegët. ashtu 
siç u shpreh dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani gjatë 
ceremonisë së shpërndarjes së certifikatave, për ciklin e seminareve të vitit 
mësimor 2007- 2008 ”...ne në Bankë mendojmë që ekonomia dhe financat, 
si çdo gjë tjetër, duhen mësuar! E sigurisht që vendi më i mirë për të mësuar 
është shkolla, dhe mësuesit jeni ju!”.

gjatë dy viteve të fundit mësimore, mbi 65 mësues të lëndës së ekonomisë të 
shkollave të mesme të Tiranës, kanë ndjekur me interes dy ciklet e seminareve 
të organizuara nga Banka e Shqipërisë për kualifikimin e mëtejshëm të tyre 
dhe janë pajisur me certifikata pjesëmarrjeje, për këto aktivitete. 

Për vitin mësimor 2008-2009 seminaret me mësuesit e shkollave të mesme 
do të zhvillohen edhe në rrethet e vlorës, e Shkodrës. 

Në datat 12-17 maj 2008, dy ekspertë të Bankës Qendrore të Suedisë  
vizituan Bankën e Shqipërisë dhe zhvilluan një periudhë trajnimi me specialistë 
të Departamentit të Politikës Monetare dhe atij të Kërkimeve. 

Ky seminar kishte për qëllim të njihte specialistët e të dy departamenteve 
me metodat moderne të parashikimit të inflacionit, më saktësisht modelet e 
përdorura nga Banka Qendrore e Suedisë , si edhe modelet makroekonomike 
të bankave qendrore të vendeve me ekonomi të zhvilluar. 

gjatë dy ditëve të trajnimit, u diskutua mbi modelet e parashikimit 
për inflacionin dhe modelin MEaM (modeli makroekonomik) të Bankës 
së Shqipërisë. Pas një prezantimi të shkurtër të modeleve dhe procesit 
vendimmarrës në Bankën e Shqipërisë diskutimet u zhvilluan në dy grupe të 
veçanta sipas përkatësisë së departamenteve. 

Cikli i seminareve për 
mësuesit e shkollave të 

mesme, viti shkollor 2007-
2008. 

Vizita e delegacionit të 
Bankës Qendrore të Suedisë 

në Bankën e Shqipërisë. 
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U vlerësua fakti që këto modele, shfrytëzojnë gati të gjitha të dhënat e 
disponueshme mbi ekonominë shqiptare dhe përdorimi i rezultateve të tyre i 
shërben realisht procesit të vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë.

Në datë 13 maj, 2008 guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian 
Fullani dhe Drejtorja e Përgjithshme e Institutit të Statistikave (INSTaT), zj. Ines 
Nurja, nënshkruan një Memorandumin e Bashkëpunimit ndërmjet Bankës së 
Shqipërisë dhe INSTaT-it.

Nëpërmjet zbatimit të këtij memorandumi, Banka e Shqipërisë do të rrisë 
numrin e produkteve statistikore që merren nga INSTaT-i në kuadrin e vlerësimeve 
të fazës së re të zhvillimit ekonomik në të cilën po hyn vendi. Në të njëjtën kohë, 
zbatimi i këtij memorandumi do t’i mundësojë INSTaT-it pasurimin e mëtejshëm 
të spektrit të të dhënave statistikore me të dhëna nga sektori financiar dhe 
sektori i jashtëm, të cilat prodhohen nga Banka e Shqipërisë.

Plotësimi me saktësi i kërkesave të paraqitura në këtë memorandum, përbën 
një bazë të mirë edhe për plotësimin e një sërë detyrimeve që kanë statistikat 
shqiptare, për të përmbushur standardet ndërkombëtare. Në memorandum 
përcaktohen detyra konkrete për plotësimin me saktësi të kërkesave të 
shtruara nga projekti i “Standardeve të Specializuara të Shpërndarjes së të 
Dhënave” (Special Data Dissemination Standard – SDDS Project) të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar, që do të mundësojë nga ana statistikore përfshirjen 
e Shqipërisë në tregjet financiare ndërkombëtare. Ndërkohë, plotësimi i këtyre 
standardeve si dhe i kërkesave të tjera të parashikuara në programet ekzistuese 
të zhvillimit të statistikave në institucionet statistikore shqiptare, sigurojnë një 
shtrat bashkëkohor të plotësimit të standardeve evropiane për statistikat tona.

Njëri prej aktiviteteve të programit edukues të Bankës së Shqipërisë “Banka 
Qendrore në jetën e përditshme” është dhe organizimi i takimeve në pothuaj 
të gjitha shkollat e Tiranës. Në këto takime drejtuesit e specialistët e Bankës 
së Shqipërisë kryejnë biseda mbi funksionin e saj, mbi sistemin bankar dhe 
administrimin e financave personale. 

Për vitin mësimor 2007-2008 cikli i takimeve u mbyll me atë të shkollës së 
mesme të përgjithshme “Myslym Keta”, në datë 13 maj, 2008. Në kuadër të 
këtij aktiviteti, vetëm për vitin mësimor që sapo kaloi, në 13 shkolla të mesme 
të kryeqytetit janë zhvilluar takime e biseda me rreth 500 gjimnazistë të viteve 
të treta. Prej këtyre takimeve janë përftuar gjithashtu edhe rreth 400 pyetësorë, 
të cilët pasqyrojnë opinionet e mësuesve dhe nxënësve në lidhje me aspektet 
më kryesore të programit edukativ, që Banka e Shqipërisë ndërmori gjatë 
periudhës 2007-2008.

Banka e Shqipërisë planifikon t’i zgjerojë këto takime edhe në rrethe të tjera 
të vendit. Përkatësisht, për vitin mësimor 2008- 2009 dy qytetet e zgjedhura 
janë vlora dhe Shkodra. 

Memorandumi i 
bashkëpunimit ndërmjet 
Bankës së Shqipërisë dhe 
Institutit të Statistikave. 

Përfundimi i takimeve 
në shkollat e mesme të 
kryeqytetit, viti mësimor 
2007-2008. 
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Në datat 23-24 maj 2008, nën kujdesin e veçantë të z. ardian Fullani, 
guvernator i Bankës së Shqipërisë dhe njëkohësisht Zëvendëskryetar i Klubit 
të guvernatorëve të Bankave Qendrore të vendeve të azisë Qendrore, rajonit 
të Detit të Zi dhe Ballkanit për vitet 2007-2008, u zhvillua në Tiranë Takimi 
xIx i këtij Klubi. 

Në këtë takim, morën pjesë guvernatorët e Bankës Qendrore të Bosnje-
hercegovinës, të Bankës së greqisë, të Bankës Kombëtare të Kazakistanit, 
të Bankës Qendrore të Malit të Zi, të Bankës Kombëtare të republikës së 
Maqedonisë, të Bankës Qendrore të Federatës ruse, si dhe guvernatori i 
Bankës Kombëtare të Serbisë, i cili është dhe aktualisht Kryetari i Klubit.

Në të njëjtën kohë, pjesëmarrës në këtë takim ishin edhe Zëvendësguvernatori 
i Bankës Kombëtare të Moldavisë, Zëvendësguvernatori i Bankës Kombëtare 
të rumanisë, Zëvendësguvernatori i Bankës Kombëtare të republikës së 
Maqedonisë si dhe përfaqësues të bankave qendrore të azerbaixhanit, 
republikës Kirgize, Bullgarisë dhe Izraelit.

Takimi i Tiranës u përshëndet nga Zëvendëspresidenti i Bankës Qendrore 
Evropiane, z. Lucas Papademos, i cili mbajti edhe një fjalim rreth përballimit 
të trazirave të tregjeve financiare me fokus në rifitimin e besimit dhe 
përforcimin e aftësisë përtëritëse të sistemit financiar. Takimi vijoi me fjalimet 
e z. athanasios Orphanides, guvernator i Bankës Qendrore të Qipros, i cili 
prezantoi përvojën qipriote në lidhje me anëtarësimin në Bashkimin Evropian 
dhe në Eurozonë si dhe me prezantimin e z. Mario I. Blejer, ish-guvernator 
i Bankës Qendrore të argjentinës, i cili u përqendrua në sfidat kryesore me 
të cilat përballen aktualisht bankat qendrore në vendet në zhvillim. Sesioni i 
fundit i Takimit konsistoi në prezantimet nga ana e përfaqësuesve të bankave 
qendrore pjesëmarrëse rreth zhvillimeve ekonomike në vendet përkatëse, me 
një theks të veçantë në ecurinë e sistemeve financiare në përgjithësi, dhe 
atyre bankare në veçanti si dhe në veprimtarinë e bankave qendrore në këto 
vende.

Klubi i guvernatorëve, i themeluar në vitin 1998, përfaqëson një forum të 
bankave qendrore, i cili synon të përforcojë marrëdhëniet ndërmjet bankave 
qendrore të rajonit, të promovojë bashkëpunimin në çështjet monetare, 
financiare dhe bankare si dhe të nxisë shkëmbimin e përvojave kombëtare në 
një mjedis të hapur dhe të drejtpërdrejtë. Banka e Shqipërisë është anëtare e 
këtij Klubi që prej krijimit të tij. 

Për herë të parë këtë vit, Banka e Shqipërisë zhvilloi një seminar trajnues 
me të sapodiplomuarit në degën e punëve sociale. Ky seminar zhvillohet një 
javë në vit dhe aktualisht, trajton tema që lidhen me bankën qendrore dhe 
edukimin ekonomiko-financiar. Nisur nga fakti që Banka e Shqipërisë e ka 
të vështirë të kontaktojë drejtpërdrejt me publikun në përgjithësi, ndihma e 
punonjësve socialë për përçimin e informacionit është vlerësuar si mjaft e 
dobishme. Dhe kjo për vetë natyrën e profesionit të pjesëmarrësve, të cilët 
kanë kontakte të shpeshta me shtresa të ndryshme të popullsisë. 

Takimi XIX i Klubit të 
Guvernatorëve të Bankave 

Qendrore të vendeve të 
Azisë Qendrore, të Rajonit 

të Detit të Zi dhe të 
Ballkanit. 

Seminari i Bankës së 
Shqipërisë me punonjësit 

socialë të Tiranës. 
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Për vitin 2008 ai u mbyll me një ceremoni për shpërndarjen e certifikatave 
nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani, për rreth 60 
pjesëmarrës, në datë 16 qershor, 2008, në mjediset e hotel “Tirana 
International”. Duke filluar që prej këtij muaji pothuajse të gjithë pjesëmarrësit 
në seminar u regjistruan në listën elektronike të përfituesve të botimeve të 
Bankës së Shqipërisë.

Në datat 18-20 qershor 2008 në hotel “Tirana International” , Banka 
e Shqipërisë në bashkëpunim me FSvC, organizoi seminarin me temë 
“Implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit IaS/IFrS“. Ky 
seminar, u zhvillua pas konsultimeve dyditore të grupit të punës të ngritur për 
këtë qëllim, me grupin e ekspertëve. Pjesa thelbësore e diskutimeve kishte të 
bënte me ndikimin që implementimi i standardeve ka në pasqyrat financiare 
të bankave të niveli të dytë. 

Krahas çështjeve të mësipërme, në seminar u trajtuan edhe çështje si; 
përcaktimi i hapave gradualë në drejtim të zbatimit të standardit IaS 39 “mbi 
njohjen dhe matjen e aseteve dhe detyrimeve financiare” apo metodologjia e 
përdorur nga bankat për krijimin e fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve 
nga kreditë, sipas IFrS-së. Kjo e fundit u cilësua si e rëndësishme, për vet 
ndikimin që këto fonde kanë në rezultatin financiar të bankës.

Kalimi nga aplikimi i standardeve kombëtare në ato ndërkombëtare, 
përfaqëson një sfidë në vetvete, si për bankat e sistemit të cilat duhet të fillonin 
të raportonin këtë ndryshim që në muajt e parë të këtij vitit, ashtu edhe për 
inspektorët e Departamenti të Mbikëqyrjes.

Që prej janarit të vitit 2007, Departamenti i Kërkimeve në Bankën e 
Shqipërisë, organizon aktivitetin e quajtur “Seminari i të Premtes ”. Ky seminar 
fton të gjithë nëpunësit e Bankës së Shqipërisë, kërkuesit e sferës akademike 
dhe institucionet e tjera financiare, kërkimore dhe shkencore, të prezantojnë 
dhe diskutojnë me njëri- tjetrin punët e tyre kërkimore teorike dhe empirike. 

Ekonomistët e bankave qendrore përballen gjithmonë e më shumë me 
kërkesa të politikbërësve, tregut financiar dhe bankar por edhe të publikut 
në përgjithësi, për analiza. analizat e tyre janë gjithashtu edhe një ndihmesë 
për përmbushjen e funksionit kryesor të një banke qendrore, ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve dhe atij financiar. analizat ekonomike përfaqësojnë 
shtyllën kurrizore të politikëbërjes së bankingut qendror modern dhe luajnë 
një rol të rëndësishëm në informimin e tregut e publikut, si edhe në formimin e 
pritshmërive. gjenerimi i analizave mbi variablat ekonomikë kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë dhe lidhjet midis të dyve, në kohën e duhur dhe në mënyrë të 
kuptueshme, është me shumë rëndësi për besueshmërinë dhe pavarësinë e 
politikës monetare. gjithashtu, aftësia për të kuptuar dhe modeluar sjelljen e 
tregjeve financiare, dhe pjesëtarëve të tyre i krijon mundësinë bankës qendrore 
të identifikojë rreziqet që mund të kenë ndikim mbi ekonominë, t’i rendisin 
ato sipas shkallës së rrezikshmërisë dhe probabilitetit, dhe të këshillojnë 

Seminari “Implementimi 
i Standardeve 
Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit IAS/IFRS”

“Seminari i të Premtes” 
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politikbërësit mbi ndjekjen e politikave më të përshtatshme për të eliminuar 
ose zbutur këto rreziqe. 

Ky aktivitet ofron një mundësi të mirë për të përforcuar dhe lehtësuar 
komunikimin ndërmjet Bankës së Shqipërisë, universiteteve, institucioneve 
të tjera kërkimore dhe shkencore që analizojnë zhvillimet ekonomike në 
Shqipëri, si edhe për të ndihmuar në tejçimin e njohurive nga studiuesit tek 
vendimmarrësit.

Seminari zhvillohet për çdo dy javë në mjediset e Bankës së Shqipërisë dhe 
ka një ndërprerje dymujore gjatë muajve korrik dhe gusht. ai zhvillohet përgjatë 
një hapësire kohore prej 60- 90 minutash dhe koha e vënë në dispozicion të 
autorit për prezantimin e materialit është rreth 30-40 minuta. Pjesa e mbetur 
shfrytëzohet për pyetjet dhe komentet mbi materialin e prezantuar. 

Deri më sot në këtë seminar janë prezantuar 26 tema nga 27 persona. 
Kryesisht nga punonjësit e departamenteve të ndryshme të Bankës së 
Shqipërisë, në pjesën më të madhe të rasteve prej atij të Kërkimeve dhe të 
Politikës Monetare. 
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NgjarjET jUrIDIKE, PrILL-QErShOr 2008

MBIKëQyrja BaNKarE

Në datën 09.04.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi 
me vendimin nr. 28, revokimin e licencës së Degës në Tiranë të Bankës së 
Parë të Investimeve, Tiranë. revokimi i licencës së Degës në Tiranë të Bankës 
së Parë të Investimeve, Tiranë u krye për shkak të likuidimit vullnetar të saj.

Në datën 30.04.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me 
vendimin nr. 31, miratoi rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga 
ekspozimet e mëdha të bankave”. Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi 
i rregullave dhe kritereve për llogaritjen, mbikëqyrjen dhe raportimin e 
ekspozimeve të mëdha të bankës ndaj një personi/klienti ose grupi personash/
klientësh të lidhur ndërmjet tyre ose me bankën, për qëllim të administrimit të 
rrezikut që rrjedh nga ekspozimi i përqendruar ndaj tyre.

TEKNOLOgjIa E INFOrMaCIONIT

Në datën 09.04.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me 
vendimin nr. 29, miratoi rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin 
e Komitetit të Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit”. Sipas kësaj 
rregulloreje, Komiteti i Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit ka si qëllim 
të hartojë dhe të propozojë për miratim në Këshillin Mbikëqyrës strategji të 
zhvillimit të teknologjisë së informacionit në Bankë, si dhe të këshillojë organet 
drejtuese të Bankës për çështje që lidhen me teknologjinë e informacionit.

POLITIKa MONETarE

Në datën 27.05.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi me 
vendimin nr. 34, opinionin e Bankës së Shqipërisë “Mbi gjendjen e ekonomisë 
në tremujorin e parë të vitit 2008”. Në përfundim të analizës ekonomike dhe 
financiare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, vendosi të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 6.25 për qind.

SISTEMET E PagESavE

Në datën 11.06.2008, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me 
vendimin nr. 38, miratoi dokumentin “Politika e mbikëqyrjes së sistemeve të 
pagesave dhe të shlyerjes”. Sistemet e pagesave dhe të shlyerjes mundësojnë 
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shlyerjen e detyrimeve të palëve, si rezultat i transaksioneve financiare që 
realizohen midis tyre në ekonomi. Mbikëqyrja e këtyre sistemeve do të 
synojë: ruajtjen e sigurisë së sistemeve, nëpërmjet identifikimit dhe marrjes 
së masave të nevojshme për shmangien e dobësive; arritjen e një eficience 
të kënaqshme të sistemeve të pagesave, duke nxitur automatizimin e 
përdorimit dhe procesimit të instrumenteve të pagesave, ndëroperabilitetin 
bashkëfunksionimin me sisteme të tjera; arritjen e transparencës së plotë në 
lidhje me rregullat operacionalë të funksionimit dhe me njohjen e të drejtave 
dhe të detyrimeve të përdoruesve; përcaktimin e standardeve minimale për 
instrumentet dhe shërbimet e pagesave që ofrohen, duke synuar siguri të lartë 
dhe përdorim sa më të gjerë.

POLITIKa EKONOMIKE

Në datën 14.04.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Ky ligj rregullon statusin e 
tregtarit, themelimin, administrimin, riorganizimin dhe likuidimin e shoqërive 
tregtare, të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, të ortakëve dhe aksionerëve. 
Sipas këtij ligji, shoqëri tregtare janë shoqëritë kolektive, shoqëritë komandite, 
shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara dhe shoqëritë aksionere. 

Në datën 17.04.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9902 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”. Ky ligj ka si qëllim, mbrojtjen 
e interesave të konsumatorëve në treg, si dhe përcaktimin e rregullave dhe 
ngritjen e institucioneve përkatëse, për të mbrojtur të drejtat e tyre. Në kuptim 
të këtij ligji, konsumator do të konsiderohet çdo person, i cili ble ose përdor 
mallra apo shërbime për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk 
kanë lidhje me veprimtarinë tregtare ose ushtrimin e profesionit. 

Në datën 24.04.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me ligjin nr. 
9905, ratifikoi “Marrëveshjen e huasë ndërmjet republikës së Shqipërisë, 
alpha Bank, a.E., National Bank of greece, S.a., si rregullues dhe alpha 
Bank, a.E., dega Londër, si agjent, për huanë 230 milionë euro për financimin 
e projektit të rrugës rrëshen – Kalimash”. 

Në datën 05.05.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me ligjin nr. 
9910, ratifikoi “Marrëveshjen e huasë ndërmjet Këshillit të Ministrave, si 
përfaqësues i republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të 
Evropës për financimin e programit “Punët e komunitetit, faza e tretë””. Sipas 
kësaj marrëveshjeje, Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës jep një hua 
prej 10 milionë eurosh, për financimin e pjesshëm të projektit të mësipërm. 
Ky projekt mbulon infrastrukturat sociale që lidhen me modernizimin rural, 
shëndetin dhe arsimin, mbrojtjen e mjedisit dhe ato të projektuara për të 
përmirësuar kushtet e jetesës në zonat urbane.

Në datën 13.05.2008, Ministria e Financave, miratoi udhëzimin nr. 17 
“Për tatimin mbi vlerën e shtuar”. Ky udhëzim heq procedurën e dorëzimit 
mujor të librave të shitjeve dhe blerjeve, duke rikonfirmuar si detyrim ligjor 



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

108 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 109

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 11
numër 2

qershor 2008

vëllimi 11
numër 2
qershor 2008

108 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 109

mbajtjen e saktë dhe të rregullt të tyre nga biznesi, si dhe mbështetet në 
parimin e vetëdeklarimit dhe kontrollit të strukturuar tatimor.

Në datën 19.05.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 
9917 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. 
Ky ligj ka për qëllim të parandalojë pastrimin e parave dhe të produkteve që 
burojnë nga veprat penale, si dhe parandalimin e financimit të terrorizmit. 
ai përcakton masat parandaluese, që duhet të ndërmerren nga institucionet 
financiare dhe ato jofinanciare, për të parandaluar përdorimin e dëmshëm 
të këtyre subjekteve në veprimtaritë e pastrimit të parave apo të financimit të 
terrorizmit.

Në datën 19.05.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi ligjin 
nr. 9920 “Për procedurat tatimore në republikën e Shqipërisë”. Ky ligj 
rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në republikën 
e Shqipërisë. Dispozitat e tij zbatohen për të gjitha llojet e tatimeve dhe të 
detyrimeve tatimore, me përjashtim të rasteve kur me ligje të veçanta është 
parashikuar ndryshe.

Në datën 26.05.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me ligjin nr. 
9921, ratifikoi “Marrëveshjen e huasë ndërmjet republikës së Shqipërisë, 
përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave dhe Fondit Kuvajtjan për Zhvillimin 
Ekonomik arab, për financimin e projektit “Mbikalimi i Durrësit dhe nyja 
rrugore e vorës””. Qëllimi i projektit është të rrisë zhvillimin ekonomik dhe 
shoqëror të rajoneve Qendrore dhe Lindore të Shqipërisë dhe të sigurojë 
trafik rrugor të lirshëm në segmentin Durrës-vorë, të korridorit Durrës-Morinë. 
realizimi i projektit pritet të përfundojë në 2010.

Në datën 17.06.2008, Komisioni i Ndihmës Shtetërore miratoi me vendimin 
nr. 26, udhëzimin “Për ndihmën shtetërore në formën e kompensimit të 
shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik”. Qëllimi i këtij udhëzimi 
është përcaktimi i kushteve dhe kritereve, në përputhje me të cilat mund të 
lejohet ndihma shtetërore për shërbimet e interesit të përgjithshëm ekonomik. 
Në terma ekonomikë, këto shërbime lidhen ngushtë me detyrimin e ofrimit të 
shërbimeve publike, për kategori të caktuara qytetarësh (si të sëmurët apo ata 
që jetojnë në zona të prekura nga fatkeqësi natyrore), por edhe për popullatën 
në tërësi (si për shembull, shërbimin e arsimit, kulturës dhe shëndetësisë).

Në datën 18.06.2008, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 856 “Për 
rritjen e pensioneve”. Me këtë vendim, Këshilli i Ministrave vendosi rritjen në 
masën 10 për qind të pensioneve të plota, të pjesshme dhe të parakohshme, 
të pleqërisë, të pensioneve për merita të veçanta dhe për vjetërsi shërbimi, 
pensioneve të invaliditetit dhe pensioneve familjare, në përputhje me ligjin nr. 
7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në republikën e Shqipërisë”; 
si dhe rritjen në masën 15 për qind, të pensioneve të plota dhe të pjesshme, 
të pleqërisë, të pensioneve të invaliditetit dhe pensioneve familjare,në 
përputhje me ligjin nr. 4976, datë 29.06.1972 “Për pensionet e anëtarëve të 
kooperativave bujqësore në republikën Popullore të Shqipërisë”. 
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Në datën 26.06.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë miratoi me 
vendimin nr. 9936, ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën 
e Shqipërisë”. Ky ligj rregullon sistemin buxhetor në republikën e Shqipërisë, 
strukturën, parimet dhe bazat e procesit buxhetor, marrëdhëniet financiare 
ndërqeveritare dhe përgjegjësitë për zbatimin e legjislacionit buxhetor në 
përgjithësi. Disa nga të rejat që sjell ligji janë: një lidhje më e mirë e buxhetit me 
politikat, përmes institucionalizimit të programit buxhetor afatmesëm; ndarje 
e qartë e përgjegjësive llogaridhënëse të aktorëve pjesëmarrës në procesin 
e menaxhimit të shpenzimeve publike, duke synuar ndarjen e funksioneve të 
politikëbërjes së ushtruar nga ministri me funksionin e menaxhimit, si dhe me 
funksionet e mirëfillta të zbatimit të ushtruara nga nëpunësit zbatues; hedhja 
e bazave të sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik; reflektimi i 
zhvillimeve të standardeve ndërkombëtare statistikore dhe të kontabilitetit 
publik etj..

Në datën 26.06.2008, Kuvendi i republikës së Shqipërisë me vendimin 
nr. 9941, ratifikoi “Marrëveshjen e kontributit ndërmjet Këshillit të Ministrave 
të republikës së Shqipërisë dhe al-Diwan al-Emirit të shtetit të Kuvajtit për 
financimin e projektit “rinovimi i sheshit “Skënderbej” dhe restaurimi i xhamisë 
së Ethem Beut në Tiranë””. Sipas kësaj marrëveshjeje, Lartësia e Tij, Sheiku 
Sabah al - ahmed al – jaber al – Sabah, Emir i shtetit të Kuvajtit siguron 
mbështetje financiare për projektin e mësipërm, deri në shumën 5 milionë 
euro.
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DrEjTIMI I BaNKëS Së ShQIPërISë,
30 QErShOr 2008

KëShILLI MBIKëQyrëS
ARDIAN FULLANI   Kryetar 
FATOS IBRAHIMI   Zëvendëskryetar 
TEFTA ÇUÇI    Anëtare 
LIMOS MALAJ    Anëtar 
KSENOFON KRISAFI   Anëtar 
ADRIAN CIVICI    Anëtar 
ARJAN KADAREJA  Anëtar 
HALIT XHAFA    Anëtar
BENET BECI    Anëtar

gUvErNaTOrI

ARDIAN FULLANI 

KaBINETI I gUvErNaTOrIT

GENC MAMANI

ZëvENDëSgUvErNaTOrëT

FATOS IBRAHIMI   Zëvendësguvernator i Parë 

INSPEKTOrI I PërgjIThShëM

TEUTA BALETA 

DEParTaMENTET DhE NjëSITë E TjEra 
DEPARTAMENTI I BURIMEVE NJERëZORE   Dashmir Halilaj
DEPARTAMENTI I POLITIKëS MONETARE   Gramoz Kolasi
DEPARTAMENTI I KëRKIMEVE    Altin Tanku  
DEPARTAMENTI I OPERACIONEVE MONETARE  Marjan Gjermeni
DEPARTAMENTI I MBIKëQYRJES    Indrit Banka
DEPARTAMENTI I STABILITETIT FINANCIAR   Klodion Shehu
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISë Së INFORMACIONIT  Xhilda Kanini
DEPARTAMENTI I STATISTIKëS    Kliti Ceca
DEPARTAMENTI I EMISIONIT    Valer Miho 
DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DHE FINANCëS  Artan Toro
DEPARTAMENTI I SISTEMEVE Të PAGESAVE  Marseda Dumani
DEPARTAMENTI JURIDIK     Toni Gogu
DEPARTAMENTI I KONTROLLIT    Teuta Baleta
DEPARTAMENTI I MARRëDHëNIEVE ME JASHTë,
INTEGRIMIT EVROPIAN DHE I KOMUNIKIMIT  Ina Kraja
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT    Agron Skënderaga
DEPARTAMENTI I SIGURIMIT DHE MBROJTJES   -
SHTYPSHKRONJA     Alfons Theka

DEgëT 
Shkodër   Ermira Istrefi 
Elbasan    Valentina Dedja 
Gjirokastër   Anila Thomaj
Korçë    Liljana Zjarri 
Lushnje    Shpresa Meço
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LISTa E SUBjEKTEvE Të LICENCUara Nga BaNKa E 
ShQIPërISë*

* Deri në �0 qershor, 2008.

BaNKa DhE DEgë Të BaNKavE Të hUaja

1. BANKA RAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr. 2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 16�, datë 
11.12.1998. Certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Oliver WHITTLE
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel:   226 699; 224 540; 222 669; 225 416.
Faks:   275 599; 22� 587; 22� 695; 224 051.

2. BANKA E BASHKUAR E SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr. �/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë 
11.12.1998. Certifikata nr.� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Abdul Waheed ALAVI 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 8, Tiranë.
Tel:  228 460; 22� 87�; 227 408.
Faks:  228 460; 228 �87.

�. BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT SH.A. 
Licenca nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë 
11.12.1998. Certifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Libero CATALANO
Adresa:   Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa “Kullat Binjake”, Tiranë.
Tel:  280 �51 / 2 / � / 4 / 5. 
Faks:  280 �56.

4. BANKA KOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 162, datë 
11.01.1999. Certifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë. 
Tel:  250 955. 
Faks:  250 956.

5. BANKA TIRANA SH.A.
Licenca nr.7, datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 
12.09.1996. Certifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Bedri Çollaku 
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel:  269 616 / 7 / 8; 2�� 441/42/4�/44/45/46/47. 
Faks:  2�� 417.
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6. DEGA E BANKëS KOMBëTARE Të GREQISë, TIRANë
Licenca nr. 8, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 
14.0�.1996. Certifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ioannis LEIVADITIS 
Adresa:  Rruga “Durrësit”, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel:  274 802; 274 822.
Faks:  2�� 61�.

7. BANKA NDëRKOMBëTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr. 9, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 
�0.04.1996. Certifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Mahendra Sing RAWAT
Adresa:  Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel:  254 �72; 256 254.
Faks:  254 �68. 

8. ALPHA BANK - ALBANIA
Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 01/0�/96, 
datë 27.12.1997. Certifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andrea GALATOULAS 
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:  2�� 5�2; 2�� �59; �40 476/77. 
Faks:  2�2 102.

9. BANKA AMERIKANE E SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr. 11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë 
10.08.1998. Certifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Lorenzo RONCARI
Adresa:   Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8�19, Tiranë.
Tel:  248 75�/ 4/ 5/ 6.
Faks:  248 762.

10. BANKA PROCREDIT SH.A.
Licenca nr. 12, datë 15.0�.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
0�.0�.1999. Certifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Anila Denaj, Zv. Drejtore e Përgjithshme 
Adresa:   Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2�95, Tiranë.
Tel:  271 272/ �/ 4/ 5.
Faks:   271 276.

11. BANKA EMPORIKI – SHQIPëRI SH.A.
Licenca nr. 14, datë 28.10.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë 
19.10.1999. Certifikata nr. 1� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  George CARACOSTAS
Adresa:   Rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel:  25 87 55/56/57/58/59/60.
Faks:  258 752.
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12. BANKA E KREDITIT Të SHQIPëRISë SH.A.
Licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë 
28.08.2002. Certifikata nr. 14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Kamal Abdel MONEIM
Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Al-Kharafi Group Administration Building, 

Kati 1&2, Tiranë.
Tel:  272 168; 272 162.
Faks:   272 162. 

1�. BANKA CREDINS SH.A. 
Licenca nr. 16, datë �1.0�.200�.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 
26.0�.200�. Certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Artan SANTO 
Adresa:  Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.21 Tiranë.
Tel:   222 916; 2�4 096.

14. BANKA POPULLORE SH.A.
Licenca nr. 17, datë 16.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 06, datë 
11.02.2004. Certifikata nr.16 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Henri Maus de ROLLEY 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’’, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 9, 
Tiranë.
Tel:   280 442 / �; 272 789 / 90 / 91.
Faks:  280 441; 272 781.

15. BANKA UNION SH.A, TIRANë. 
Licenca nr. 18, datë 09.01.2006.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 101, datë 
28.12.2005. Certifikata nr.17 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Gazmend Kadriu
Adresa:   Bulevardi “Zogu I”, Pallati 1�-katësh, përballë Stacionit të Trenit, 
Tiranë.
Tel:   250 65�; 258 081.
Faks:   250 654; 272 880.

16. BANKA E PARë E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A. 
Licenca nr. 19, datë 06.07.2007.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �5, datë 
27.06.2007. Certifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”, datë 18.07.2007.
Drejtori:  Bozhidar TODOROV
Adresa:   Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14, 
Tiranë.
Tel:  256 42� /4; 280 210.
Faks:  256 422.
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Përveç bankave dhe degëve të bankave të huaja, Banka e Shqipërisë ka 
licencuar deri më �1 mars 2008 edhe subjektet e mëposhtme*:

Nr Subjekte

6 SUBjEKTE jOBaNKa

152 Zyra Të KëMBIMIT vaLUTOr

2 UNIONE Të ShOQërIvE Të KUrSIM-KrEDITIT

133 ShOQërI Të KUrSIM-KrEDITIT

1 Zyrë E PërFaQëSIMIT Të BaNKavE Të hUaja

* Listat e plota të këtyre subjekteve mund t’i konsultoni në seksionin “Mbikëqyrja bankare” të 
faqes zyrtare të internetit të Bankës së Shqipërisë www.bankofalbania.org
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