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DEKLARATA E POLITIKËS MONETARE 
PËR GJASHTËMUJORIN E DYTË TË VITIT 2008

1. FJALA E GUVERNATORIT

Ekonomia botërore dhe veçanërisht sistemi financiar pësuan tronditje të 
mëdha gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008. Kriza e cila goditi zemrën e 
sistemit financiar botëror u transmetua në mënyrë progresive e të pandalshme 
në aktivitetin ekonomik të vendeve të zhvilluara, duke i çuar disa prej tyre në 
recesion. Ekonomia shqiptare ka arritur t’i rezistojë kësaj vale goditëse gjatë 
periudhës në fjalë. Sipas të dhënave zyrtare të disponueshme dhe duke gjykuar 
mbi një sërë treguesish të tërthortë, Banka e Shqipërisë konstaton se aktiviteti 
ekonomik i vitit 2008 është zhvilluar përgjithësisht në linjë me parashikimet 
e fillimvitit, si për sa i përket rritjes ekonomike ashtu edhe në drejtim të 
ruajtjes së balancave makroekonomike. Në veçanti, Banka e Shqipërisë e ka 
përmbushur mandatin e saj parësor, duke kontribuar në ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve. Norma mesatare e inflacionit gjatë vitit 2008 shënoi vlerën 3.4 
për qind, duke qenë afër objektivit tonë.

Zhvillimet më të fundit në rang botëror dëshmojnë për një ngadalësim të 
mëtejshëm të aktivitetit ekonomik. Pavarësisht rënies së presioneve inflacioniste 
si rezultat i rënies së kërkesës dhe reduktimit të çmimeve të produkteve bazë, 
shtrëngimi i standardeve të kredidhënies dhe ngadalësimi rezultant i konsumit 
e investimeve, kanë bërë që pasiguria në lidhje me kohëzgjatjen e situatës 
problematike të jetë ende e pranishme. Në këto rrethana, përballimi i tkurrjes 
së aktivitetit ekonomik botëror mbetet ende një çështje e hapur. Vendet e 
Eurozonës po përjetojnë tashmë ngadalësim ekonomik. Gjatë tremujorit të 
tretë të vitit, PBB-ja e Eurozonës regjistroi një tkurrje të ekonomisë ndërkohë 
që norma e papunësisë arriti në 7.8 për qind në muajin nëntor. Tipare të 
ngjashme shfaq dhe ekonomia e SHBA-së. Dobësimi i mëtejshëm i aktivitetit 
ekonomik - pasojë e përkeqësimit të treguesve financiarë të bilanceve të 
kompanive dhe familjeve amerikane, e reflektuar në shpenzime më të ulta për 
konsum dhe në rënie të investimeve agregate – ka ndikuar në rritjen në 7.2 
për qind të normës të papunësisë. Stimujt monetarë dhe fiskalë të administruar 
nga bankat qendrore dhe ministritë e financave, kanë shërbyer për rivendosjen 
e besimit dhe lehtësimit të presionit mbi institucionet financiare.

Përballë këtyre zhvillimeve, “paprekshmëria” e deritanishme e ekonomive 
të vendeve në zhvillim, po shfaq shenjat e para të lëkundjes. Në ndryshim 
nga gjashtëmujori i parë i vitit, të dhënat e fundit sugjerojnë një moderim të 
ritmit të rritjes ekonomike për shumicën prej tyre. Kanalet nëpërmjet të cilëve 
ngadalësimi i vendeve të zhvilluara ka ndikuar ekonomitë në zhvillim janë të 
ndryshme, në varësi të specifikave të tyre të zhvillimit. Kështu, Kina dhe India 
janë goditur negativisht nga ngadalësimi i eksporteve, Rusia ka vuajtur uljen 
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e çmimit të lëndëve të para në tregun botëror, ndërkohë që vendet e Evropës 
Lindore janë ndikuar nga shtrëngimi i kushteve të financimit në rang botëror.

Në ndryshim nga shumë vende në zhvillim, ekonomia shqiptare ka patur 
si tipar kryesor të zhvillimit të saj mbështetjen në kërkesën e brendshme, 
ndërkohë që, megjithëse në rritje, kërkesa e jashtme në formën e eksporteve 
shqiptare ka patur një ndikim proporcionalisht më të ulët në rritjen ekonomike. 
Po kështu, aktiviteti ekonomik në vend është mbështetur pothuaj tërësisht nga 
burimet e brendshme të financimit, ndërsa roli i financimit të huaj, në formën 
e linjave të kreditit apo të investimeve të portofolit, ka qenë joprioritar. Duke 
vepruar brenda të gjithë parametrave të shëndetit financiar, sistemi bankar 
shqiptar është treguar dinamik dhe efektiv në kanalizimin e kursimeve të 
ekonomisë drejt financimit të aktiviteteve prodhuese të firmave apo konsumit 
të qytetarëve. Ky proces është lehtësuar edhe nga stabiliteti makroekonomik, 
i cili ka mundësuar uljen e primeve të rrezikut në ekonomi dhe ka ndihmuar 
në zgjatjen graduale të horizontit të investimeve.

Këto veçori kanë bërë që aktiviteti ekonomik në vend të shënojë rritje të 
kënaqshme gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2008, periudhë kjo e cila 
mbulohet me të dhëna statistikore. Ndërkohë, të dhëna të tërthorta mbi 
aktivitetin ekonomik gjatë tremujorit të fundit, kryesisht financiare, sugjerojnë 
për një ngadalësim të lehtë të aktivitetit ekonomik në këtë periudhë, por duke 
mbetur brenda parashikimeve të vitit 2008. Kontribuesi kryesor në rritjen e 
vlerës së afarizmit në vëllim ishte sektori i prodhimit, ku dega “ndërtim” vijon 
të ketë peshën kryesore. Investimet në projekte madhore të infrastrukturës 
rrugore dhe dalja e lejeve të ndërtimit nga “ngërçi” i tejzgjatur, kanë nxitur 
rritjen e lartë të ritmeve të aktivitetit ndërtues gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, 
edhe sektori i shërbimeve vijon të ruajë një kontribut parësor në rritjen e 
aktivitetit ekonomik në vend. Zhvillimet pozitive në prodhimin vendas 
mbështeten edhe nga rritja e treguesit të tendencës ekonomike, vlerësuar mbi 
opinionet e bizneseve dhe të konsumatorëve, ashtu si edhe rritja e numrit të 
regjistruar të të punësuarve. Norma e papunësisë regjistron një rënie vjetore 
prej 1.5 për qind dhe vlerësohet në nivelin 12.62 për qind. Kjo rënie, është 
ndikuar kryesisht nga rritja e numrit mesatar të të punësuarve në sektorin 
privat bujqësor. 

Megjithë presionet inflacioniste të vëna re gjatë fillimit të vitit 2008, 
kryesisht si rezultat i goditjes së faktorëve të ofertës, inflacioni vjetor i çmimeve 
të konsumit u kthye brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë gjysmës 
së dytë të vitit. Në gjysmën e dytë të vitit, inflacioni vjetor shënoi vlera pranë 
objektivit të Bankës së Shqipërisë, përkatësisht 3.0 për qind dhe 2.5 për qind, 
në secilin tremujor. Ecuria e normës së inflacionit gjatë gjashtëmujorit të 
dytë të vitit 2008, pasqyroi efektin global të rënies të çmimeve të mallrave të 
përdorimit të gjerë (kryesisht atyre ushqimorë dhe karburanteve), si dhe një 
konjukturë të favorshme çmimesh për mallrat dhe shërbimet në tregun vendas, 
si rezultat i mbulimit të kërkesës për to me një ofertë gjithnjë në rritje.

Rikthimi i inflacionit brenda bandës së synuar nga Banka e Shqipërisë u 
kushtëzua jo vetëm nga qetësimi i goditjeve të ofertës, por edhe nga kushtet 
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e përshtatshme monetare, që kanë mundësuar balancimin e faktorëve të 
kërkesës dhe ofertës. Gjatë vitit 2008, politika monetare ka qenë neutrale 
dhe norma bazë e interesit është mbajtur e pandryshuar, në nivelin 6.25 
për qind. Së bashku me forcimin e disa masave të mbikëqyrjes bankare në 
drejtim të administrimit të rrezikut të kredive, kjo politikë ka ndikuar në një 
rritje më të balancuar të kredisë dhe ka përcjellë stimujt e duhur për konsum 
e kursime. Politika e drejtë monetare dhe kontrolli i inflacionit nga Banka 
e  Shqipërisë është reflektuar edhe në ankorimin e pritjeve për inflacionin 
të agjentëve ekonomikë pranë nivelit 3 për qind të synuar nga Banka e 
Shqipërisë. Në mungesë të goditjeve të papritura mbi stabilitetin financiar, 
mbi pritjet inflacioniste apo mbi faktorët e tjerë të ofertës, balanca e rreziqeve 
për inflacionin gjatë periudhës në vazhdim duket se po zhvendoset në kahun 
rënës.

Në këtë kontekst nuk duhet lënë pa përmendur edhe kontributi i politikës 
fiskale, e cila, nëpërmjet kufizimit të deficitit buxhetor në nivele të pranueshme, 
ka kontribuar në ruajtjen e balancave makroekonomike. Realizimi i 
shpenzimeve publike në përputhje me programin buxhetor, ka ndihmuar 
në kontrollin e presioneve të kërkesës së brendshme dhe forcimin e besimit 
në stabilitetin makroekonomik të vendit. Të ardhurat buxhetore të vjela deri 
në fund të muajit nëntor, kanë përmbushur planin 11-mujor të Ministrisë 
së Financave me rreth 96.4 për qind, ndërsa shpenzimet kanë përmbushur 
92 për qind të planit të hartuar për këtë periudhë. Zhvillimet buxhetore për 
periudhën korrik-nëntor 2008, në vijimësi të  zhvillimeve të gjashtëmujorit 
të parë të vitit, regjistrojnë një kryerje më ritmike të shpenzimeve. Deficiti 
buxhetor i krijuar pas gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, është financuar 
kryesisht me burime të huaja.

Nga ana tjetër, sektori i jashtëm i ekonomisë ka vijuar të karakterizohet nga 
zgjerimi i deficitit të llogarisë korente. Tremujori i tretë i vitit 2008 regjistroi një 
rritje të deficitit korent me 48 për qind në terma vjetorë, duke arritur në rreth 
252 milionë euro. Raporti i tij ndaj PBB-së vlerësohet të ketë arritur në rreth 
13.7 për qind, duke qenë rreth 5 pikë përqindjeje më i lartë se në të njëjtën 
periudhë të vitit 2007. Në thellimin e deficitit korent gjatë kësaj periudhe, 
kontribuoi jo vetëm rritja e deficitit tregtar, por edhe ngushtimi i bilancit pozitiv 
të llogarisë së të ardhurave dhe të transfertave korente. Qëndrueshmëria e 
tij është një kusht i domosdoshëm për stabilitetin financiar të vendit dhe për 
një rritje të qëndrueshme e afatgjatë. Për këtë arsye, dinamika e zhvillimeve 
të bilancit të pagesave përbën një objekt konstant të monitorimit të Bankës 
së Shqipërisë, duke e faktorizuar atë në gjykimet tona për përshtatshmërinë e 
kushteve monetare.

Ecuria e treguesve monetarë gjatë gjysmës së dytë të vitit rezulton 
përgjithësisht e qëndrueshme, ndonëse shfaq shenja ngadalësimi të ritmeve 
të rritjes, gjatë fundit të periudhës. Ritmi mesatar vjetor i rritjes së ofertës 
monetare gjatë kësaj periudhe u luhat rreth vlerës 13 për qind. Muajt e fundit 
të vitit 2008 u shoqëruan me tërheqjen e një pjese të vogël të depozitave 
nga sistemi bankar, si pasojë e paqartësisë që shkaktoi në shtresa specifike 
të popullsisë situata financiare globale. Në terma relativë, këto tërheqje 
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kanë përbërë një pjesë të vogël të bilancit të bankave tregtare dhe nuk kanë 
ndikuar treguesit e shëndetit të sistemit bankar apo cënuar aftësinë e tij për 
të kryer rolin e ndërmjetësit financiar. Kredia për sektorin privat ka vazhduar 
të luajë rolin kryesor ndër kontribuesit e zgjerimit monetar. Rritja vjetore e 
kredisë ka shënuar rënie gjatë kësaj periudhe, krahasuar me gjashtëmujorin 
e parë. Treguesit e ndërmjetësimit janë rritur më tej; raporti i portofolit të 
kredisë ndaj depozitave dhe totalit të aktiveve arriti përkatësisht në 63 për 
qind dhe 43 për qind në fund të muajit nëntor. Pas muajit shtator, struktura 
e portofolit të kredisë sipas monedhave shfaq një normë më të lartë të rritjes 
vjetore të kredisë në lekë. Ecuria e portofolit të kredisë sipas klientelës tregon 
norma vjetore të rritjes më të larta, të kredisë për biznese kundrejt asaj për 
individë. Në ndryshim nga pjesa e parë e vitit, në gjashtëmujorin e dytë vihet 
re një tendencë për zvogëlimin e portofolit të kredisë për degët “ndërtim” dhe 
“tregti”, dhe një rritje e lehtë për degën “industri”.

Aktiviteti i tregjeve të parasë gjatë kësaj periudhe është kushtëzuar nga 
zhvillimet e treguesve monetarë dhe të ekonomisë reale. Ashtu si dhe në 
eksperiencat e vendeve të tjera, sensitiviteti i rritur i bankave ndaj  likuiditetit 
ka sjellë uljen e vëllimeve të tregtimit ndërbankar dhe tendenca rritëse të 
normave të interesit të depozitave. Ndërkohë, gjatë dy muajve të fundit të vitit 
është vënë re një rënie e raportit të mbulimit të kërkesave për huamarrje të 
qeverisë dhe zgjerim i disa primeve të rrezikut. Këto dukuri kanë sjellë rritjen 
e normave të interesit të letrave me vlerë të qeverisë dhe, në disa raste, të 
kredisë. Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë 
në tregjet e parasë duke injektuar likuiditet me afate të ndryshme maturimi, 
sipas kërkesave të sistemit. Gjithashtu, për t’i shërbyer më mirë nevojave 
të bankave, Banka e Shqipërisë ka ndryshuar në muajin nëntor formën e 
ankandit të marrëveshjeve të riblerjes, në ankand pa kufizim shume.

Në tërësinë e tyre, zhvillimet ekonomike e financiare gjatë vitit 2008 kanë 
qenë pozitive. Rritja ekonomike ka qenë në linjë me parashikimet e fillimit të 
vitit ndërkohë që treguesit kryesorë të stabilitetit makroekonomik e financiar 
mbeten solidë. Impakti negativ i zhvillimeve të ekonomisë globale ka qenë 
marzhinal. Megjithatë, ashtu si dhe vendet e tjera në zhvillim, ekonomia 
shqiptare nuk mund të qëndrojë për shumë kohë larg impaktit direkt apo 
të tërthortë të krizës ekonomike globale. Në deklaratat publike të Bankës 
së Shqipërisë, kemi theksuar në vazhdimësi se ndikimi i krizës botërore në 
ekonominë shqiptare do të varet si nga intensiteti, ashtu edhe nga kohëzgjatja 
e saj. Qëndrueshmëria në kohë dhe thellimi i dimensioneve të problemeve të 
ekonomisë botërore është një sinjal se ekonomia shqiptare do të përballet me 
një ambient më të vështirë ekonomik gjatë vitit 2009, i cili mund të shtrojë për 
zgjidhje një grup tjetër problemesh.

Kanalet të cilat ekspozojnë më shumë ekonominë shqiptare ndaj goditjeve 
të ambientit ekonomik botëror janë rënia e remitancave dhe shtrëngimi 
i kushteve të financimit. Ndikimi i këtyre faktorëve mund të materializohej 
në një rritje ekonomike më të ngadaltë gjatë vitit 2009. Ne gjykojmë se 
planet ekonomike dhe financiare të të gjithë agjentëve ekonomikë duhet 
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të reflektojnë këtë mundësi. Një rritje më e ulët ekonomike nuk përkthehet 
domosdoshmërisht në krizë për Shqipërinë, për sa kohë që ajo është një 
zhvillim i përkohshëm, i diktuar nga faktorë të jashtëm. Politikat nxitëse duhet 
të ndërtohen mbi këtë premisë. Ato nuk duhet të zhvillohen në asnjë rast në 
dëm të stabilitetit afatgjatë makroekonomik, i cili është edhe një nga kapitalet 
më të çmuara që ka arritur ekonomia shqiptare në këto vite tranzicioni. 

Gjithashtu, ruajtja e stabilitetit financiar mbetet aspekt i rëndësishëm për 
zhvillimin ekonomik afatgjatë dhe në vëmendje të vazhdueshme në procesin 
vendimmarrës të Bankës së Shqipërisë. Në këtë drejtim, dua të theksoj se 
sjellja më racionale për çdo individ, biznes apo aktor tjetër të shoqërisë 
shqiptare, do të ishte besimi në sistemin bankar dhe në bilancet e tij, tërësisht 
transparente. Praktika botërore ka treguar se bashkëveprimi i ndërsjellë midis 
ekonomisë reale dhe sistemit bankar, në drejtim të ruajtjes së kursimeve, 
të përdorimit të infrastrukturës së tij të pagesave, si dhe të shfrytëzimit të 
ekspertizës së tij në fushën e këshillimit financiar dhe të mbështetjes me fonde, 
është një tipar thelbësor i ekonomive që kanë arritur të lënë prapa nivelin e 
vendeve në tranzicion.

Në fund, dëshiroj të siguroj publikun e interesuar se Banka e Shqipërisë 
mbetet e angazhuar për të krijuar premisa që ofrojnë më shumë frymëmarrje 
për aktivitetin ekonomik të vendit, por pa cënuar respektimin e objektivit të 
saj të stabilitetit të çmimeve. Njëkohësisht, ajo do të vazhdojë të punojë për 
konsolidimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar të vendit. Në këtë kuadër, 
vendimet e Bankës së Shqipërisë, do të jenë një kontribut i drejtpërdrejtë për 
zbutjen e efekteve negative që vijnë nga kriza ndërkombëtare si dhe do të 
ndihmojnë në qëndrueshmërinë e mëtejshme të ekuilibrave ekonomikë dhe 
financiarë të vendit.   

2. ZHVILLIMET NË EKONOMINË E JASHTME

2.1 RRITJA EKONOMIKE DHE BALANCAT MAKROEKONOMIKE

EKONOMIA BOTËRORE
Ekonomia botërore është karakterizuar nga një ngadalësim i aktivitetit 

ekonomik gjatë gjysmës së dytë të vitit 2008, si pasojë e tkurrjes ekonomike 
në vendet kryesore të zhvilluara por edhe e ngadalësimit të aktivitetit ekonomik 
në vendet në zhvillim. Ky ngadalësim, është rrjedhojë e përçimit të trazirave 
financiare të mesit të vitit 2008. Presionet inflacioniste kanë rënë, si pasojë 
e rënies së çmimeve të ushqimeve dhe energjisë. Luhatshmëria në tregjet 
financiare ka bërë që institucionet dhe organizatat të rishikojnë parashikimet 
e tyre për rritjen ekonomike.

Rritja e PBB-së Norma e 
papunësisë Norma vjetore e inflacionit

Vendet T3-08/T3-07 T3-08/T2-08 Nëntor-08 Nëntor-08/ 
Tetor-08

Nëntor-08/ 
Nëntor-07

ShBA 0.7 -0.5 7.21 -1.7 1.1

Tabelë 1. Disa tregues 
kryesorë makroekonomikë.
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Eurozonë 0.6 -0.2 7.8 -0.5 2.1
Gjermani 0.8 -0.5 7.1 -0.6 1.4
Greqi 3.1 0.5 7.22 -0.2 3.0
Itali -0.9 -0.5 6.72 -0.21 2.31 

Japoni -0.1 -0.1 3.9 -0.9 1.0
Burimi: OECD, Eurostat, Institutet statistikore përkatëse.
1 Të dhënat për muajin nëntor.
2 Të dhënat për tremujorin e tretë të vitit.

EKONOMIA E EUROZONËS
Ngadalësimi ekonomik në Eurozonë, pasojë e ndikimit të drejtpërdrejtë të 

shqetësimeve financiare dhe pasigurisë në saktësinë e parashikimeve, vijoi 
edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008. Ekonomia e Eurozonës, ndonëse 
regjistron një rritje të aktivitetit ekonomik me 0.6 për qind në terma vjetorë, 
shënon sërish një tkurrje të ekonomisë me 0.2 për qind krahasuar me 
tremujorin paraardhës. Rënia e aktivitetit ekonomik erdhi kryesisht si rezultat 
i rënies së investimeve me 0.6 për qind1 gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 
dhe rritjes së importeve me 1.4 për qind gjatë të njëjtës periudhë, ndërsa 
shpenzimet konsumatore nuk shënojnë ndryshime thelbësore. 

Norma e inflacionit për muajin dhjetor’08, vlerësohet në nivelin 1.6 për 
qind, duke ndjekur një prirje rënëse që nga muaji korrik’08, kur kjo normë 
shënonte vlerën prej 4.0 për qind. Rënia e kërkesës, rënia e çmimeve të 
energjisë dhe të mallrave të konsumit të gjerë, mendohen të kenë dhënë 
ndikimin e tyre në zhvillimin e mësipërm. Norma e papunësisë gjatë muajit 
nëntor’08 shënon vlerën 7.8 për qind në terma vjetorë, duke vijuar prirjen 
rritëse të vërejtur gjatë tremujorit të dytë të këtij viti.

EKONOMIA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS
Gjashtëmujori i dytë i vitit 2008 dëshmon për një dobësim të mëtejshëm 

të aktivitetit ekonomik në ShBA. Ndryshe nga gjashtëmujori i parë i vitit, 
kur paketa fiskale e miratuar nga Qeveria Amerikane ndihmoi në ruajtjen 
e rritjes ekonomike, ekonomia amerikane gjatë gjashtëmujorit të dytë është 
përballur me vështirësi, si pasojë e përkeqësimit të treguesve financiarë të 
bilanceve të disa prej kompanive më të mëdha amerikane. Kjo periudhë është 
karakterizuar nga një dobësim i kërkesës së brendshme ndikuar kryesisht nga 
shpenzimet më të ulta për konsum dhe nga rënia e investimeve agregate, të 
cilat janë grupet me kontributin më të madh në përllogaritjen e PBB-së. Të 
ardhurat e disponueshme dhe shpenzimet për konsum gjatë muajit nëntor’08, 
ranë me përkatësisht 0.2 për qind dhe 0.6 për qind krahasuar me muajin 
tetor. Ndërkohë, ndonëse dollari amerikan u mbiçmua gjatë tremujorit të 
tretë të vitit, u regjistrua një përmirësim i deficitit të llogarisë korente kryesisht 
si rezultat i rritjes së eksporteve me ritme më të përshpejtuara se importet2. 
Norma mesatare e papunësisë gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008, 
shënoi vlera më të larta krahasuar me mesataren e gjashtëmujorit të parë 
të vitit3 duke kulmuar në muajin dhjetor kur kjo normë shënoi vlerën 7.2 për 
qind. Çmimet e larta të lëndëve bazë dhe të naftës, të cilat ushqyen presionet 
inflacioniste gjatë gjysmës së parë të vitit, kanë humbur efektin e tyre gjatë 
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gjysmës së dytë të tij. Periudha gusht-nëntor 2008, është karakterizuar nga 
rënie e përshpejtuar e indeksit të çmimeve të konsumit duke nxjerrë në pah 
rrezikun e mundshëm të deflacionit në ekonominë amerikane. Megjithëse, 
norma e inflacionit në tremujorin e tretë të vitit 2008 ishte mesatarisht 5.3 
për qind, që nga muaji shtator është vërejtur një prirje rënëse e kësaj shifre 
shoqëruar edhe me përmirësim të pritjeve inflacioniste4. 

EKONOMITË KRYESORE TË VENDEVE NË ZHVILLIM
Ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vendet e zhvilluara gjatë gjysmës 

së dytë të vitit 2008, ka dhënë efektin e tij edhe në ecurinë ekonomike 
të vendeve BRIK5. Ndonëse, gjashtëmujori i parë i vitit regjistroi rritje të 
përshpejtuar ekonomike, e cila në rastin e Kinës arriti nivele dyshifrore, të 
dhënat e tremujorit të tretë të vitit pasqyrojnë një ritëm rritjeje të PBB-së më 
të moderuar. Në Kinë, dobësimi i prodhimit industrial ndikoi në uljen e ritmit 
të rritjes ekonomike, pavarësisht zgjerimit të kërkesës së brendshme me 4 për 
qind në terma vjetorë. Rënia e konsiderueshme e eksporteve gjatë muajve 
tetor-dhjetor 2008, pritet të ngadalësojë më tej ritmet e rritjes ekonomike 
gjatë tremujorit të fundit të vitit. Ekonomia e Indisë është karakterizuar nga 
zhvillime të ngjashme. Eksportet gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 kanë 
rënë me rreth 4 pikë përqindjeje në terma vjetorë dhe sektorët kryesorë të 
ekonomisë kanë reduktuar kapacitetet e tyre prodhuese. 

Në të kundërt, Brazili regjistron ritme më të përshpejtuara rritjeje për të 
njëjtin tremujor, ndihmuar nga rritja e prodhimit në industrinë përpunuese 
dhe nga rritja e investimeve agregate. Në Rusi, turbullirat në tregun e 
brendshëm financiar kanë dhënë efektin e tyre në ekonominë reale, duke u 
pasqyruar në rënien e aftësisë kredituese të bankave dhe në rënien e aktivitetit 
në prodhim.

Ndërkohë, rënia e konsiderueshme e çmimit të naftës - në kushtet kur 
Rusia mbetet një ndër vendet kryesore eksportuese të saj - ka ndikuar në 
kontraktimin e kërkesës së brendshme. Norma e inflacionit në muajin 
nëntor’08, shënon rënie në Rusi dhe në Kinë, ndërsa është rritur në Brazil dhe 
Indi. Në mbledhjet e tyre të fundit, Banka Qendrore e Rusisë, Indisë dhe e
Brazilit lanë të pandryshuar normën bazë të interesit, ndërsa Banka Qendrore 
e Kinës vendosi ta uli atë.

Vendet Tetor-08 Nëntor-08 H1:2008 T3 20091

 INFLACIONI RRITJA EKONOMIKE REALE 
Brazil 6.4 6.4 6.2 6.8 3.0
Kinë 4.0 2.4 10.4 9.0 8.5
Indi 9.0 10.5 8.4 7.5 6.3
Rusi 14.2 13.8 8.1 6.2 3.5

Burimi: FMN, OECD, Institutet statistikore përkatëse. 1 Vlerësime të FMN.

EKONOMITË E DISA PREJ VENDEVE TË RAJONIT
Sipas vlerësimeve përfundimtare të llogarive kombëtare, ekonomia e Italisë 

gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, regjistron një kontraktim të saj me 0.9 

Tabelë 2. Disa tregues 
makroekonomikë për vendet 
BRIK.
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për qind në terma vjetorë. Pas kushteve jo të favorshme ekonomike të gjysmës 
së parë të vitit, rënia e PBB-së me ritme më të përshpejtuara ka reflektuar 
thellimin e krizës ekonomike që Italia po përjeton. Prirja rënëse e investimeve 
agregate, e shfaqur që në tremujorin e parë të vitit, dhe rënia e eksporteve 
për herë të parë gjatë këtij viti, kanë qenë përcaktueset kryesore në dobësimin 
e ekonomisë. Shpenzimet për konsum kanë dhënë kontribut pozitiv në rritjen 
e PBB-së, ndonëse krahasuar me gjysmën e parë të vitit ato janë rritur me 
ritme krahasimisht më të moderuara. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të 
konsumit, për muajin dhjetor’08, u rrit me 2.3 për qind krahasuar me të 
njëjtën periudhë një vit më parë. Dy muajt e fundit të vitit, dëshmojnë për një 
qetësim të presioneve inflacioniste që goditën ekonominë e Italisë, përgjatë 
periudhës janar-shtator të vitit 2008.

Të dhënat e fundit mbi ekonominë e Greqisë dëshmojnë për një dobësim 
të aktivitetit ekonomik gjatë tremujorit të fundit të vitit 2008, krahasuar me dy 
tremujorët paraardhës. Ritmet e rritjes së ekonomisë gjatë këtij tremujori janë 
më të ulta sesa mesatarja e gjysmës së parë të vitit, dhe i atribuohen kryesisht 
rënies së investimeve agregate dhe dobësimit të prodhimit industrial. Ndërkohë, 
zhvillime pozitive kanë qenë ruajtja e ritmit të lartë rritës të shpenzimeve për 
konsum si dhe rritja e vëllimit të eksporteve drejt vendeve jashtë Bashkimit 
Evropian6. Situata ekonomike duket të jetë përkeqësuar disi gjatë muajve 
të fundit të vitit. Rezultatet e marra nga vrojtimi mbi Treguesin e Tendencës 
Ekonomike, dëshmojnë për një përkeqësim të këtij treguesi gjatë periudhës 
shtator’08 -nëntor’08, kundrejt optimizmit që karakterizoi nëntë muajt e parë 
të vitit. Njëkohësisht, të dhënat e fundit mbi aktivitetin industrial dëshmojnë 
për një dobësim të veprimtarisë prodhuese në disa prej degëve kryesore të 
ekonomisë si në industrinë përpunuese, në ndërtim dhe energjitikë.  Norma 
e papunësisë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 arriti në 7.2 për qind, më e 
ulët se norma e shënuar gjatë tremujorëve të parë të vitit. Norma e inflacionit, 
e matur sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit, në muajin 
dhjetor’08 shënoi vlerën 2.2 për qind duke ruajtur prirjen rënëse të shfaqur 
në muajin tetor’08.

Ekonomia e Turqisë shënon një ngadalësim gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2008, pasi rritja ekonomike arriti në 0.5 për qind në terma vjetorë, 
vlera më e ulët që prej vitit 2001. Ndonëse investimet publike shënuan një 
rritje vjetore prej 22.2 për qind, rënia e investimeve private mbetet shkaku 
kryesor i këtij ngadalësimi në aktivitetin ekonomik7. Njëkohësisht, vërehet një 
rënie në normën e rritjes së eksporteve dhe të shpenzimeve konsumatore8. 
Norma vjetore e inflacionit për tremujorin e tretë dhe atë të katërt të vitit 
2008 shënoi përkatësisht vlerat 11.7 për qind dhe 10.9 për qind. Inflacioni 
i muajit dhjetor’08 arriti në 10.1 për qind kundrejt 10.8 për qind të muajit 
paraardhës.  

Ekonomia e Maqedonisë shënoi një rritje vjetore prej 5.5 për qind në 
tremujorin e tretë të 2008-ës, kundrejt 6.5 për qind që shënonte në tremujorin 
e dytë të vitit. Kontributin kryesor në këtë rritje e dhanë dega e ndërtimit dhe 
tregtia, ndërsa rritja tremujore në prodhimin bujqësor shënon një vlerë më të 
ulët sesa norma vjetore e rritjes në këtë degë. Rënie të ndjeshme regjistron dhe 
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prodhimi industrial, i cili gjatë muajve tetor’08 - nëntor’08 shënon një tkurrje 
prej respektivisht 9.9 për qind dhe 2.9 për qind. Norma vjetore e inflacionit 
gjatë tremujorëve të tretë dhe të katërt të vitit 2008, shënoi respektivisht 
vlerat 8.4 për qind dhe 5.5 për qind. Norma vjetore e inflacionit në muajin 
dhjetor’08 arriti vlerën 4.1 për qind ndërkohë që norma mesatare vjetore për 
vitin 2008 ishte 8.3 për qind. 

Vendet Rritja vjetore e PBB-së Inflacioni vjetor Norma e papunësisë
 T3:08 Nëntor-08 Nëntor-08
Itali -0.9 2.3 6.71

2.70.31.3iqerG 1

Maqedoni 5.51 4.12 33.01

8.69.4ibreS 2 14.03

Kroaci 1.61 4.7 13.2
Turqi 0.51 10.12 10.34

Burimi: Institutet Statistikore, EuroStat, OECD, Bloomberg. 
1 Të dhënat për tremujorin e tretë të vitit. 2 Të dhënat për muajin dhjetor. 
3 Të dhënat për muajin tetor. 4 Të dhënat për muajin shtator.

2.2 POLITIKA MONETARE, TREGJET FINANCIARE DHE KURSI I 
KËMBIMIT

Banka Qendrore Evropiane vendosi të ulë normën bazë të interesit me 
0.75 pikë përqindjeje në muajin dhjetor’08, duke e çuar atë në 2.5 për qind9. 
Kjo është ulja e dytë që prej muajit shtator’08, kur kjo normë shënonte vlerën 
4.25 për qind. Masa u ndërmor me qëllim nxitjen e ekonomisë pasi aktiviteti 
ekonomik në Eurozonë ka shënuar vlera negative gjatë tremujorëve të dytë 
dhe të tretë të vitit 2008.

Në tremujorin e fundit të vitit 2008, Rezerva Federale uli për të tretën herë 
normën e interesit duke e çuar atë në 0 - 0.25 për qind nga 2 për qind që 
ishte në muajin tetor’08. Masa u ndërmor nga Komiteti i Tregut të Hapur për 
të ndaluar përkeqësimin e mëtejshëm të ekonomisë vendase. Banka e Anglisë 
uli për të katërtën herë normën bazë të interesit 
duke e çuar atë në 2 për qind nga 5 për qind që 
shënonte në muajin tetor. Kjo është vlera më e ulët 
e regjistruar që nga viti 1951. Banka e Japonisë, 
gjatë tremujorit të fundit të vitit, uli normën referencë 
të interesit (interesi njëditor në tregun ndërbankar) 
dy herë me nga 0.2 pikë përqindjeje, duke e çuar 
atë në nivelin prej 0.1 për qind. Kjo masë erdhi pas 
parashikimeve për një rritje ekonomike në nivelin 0 
për qind për vitin në vazhdim. 

Në pjesën e dytë të vitit 2008, tensionet në tregjet 
financiare botërore janë shtuar duke ndikuar në 
ecurinë ekonomike të vendeve kryesore të zhvilluara. 
Intensifikimi i tensioneve financiare gjatë muajve 
të fundit të vitit, ka ndikuar negativisht në sektorin 
financiar dhe atë bankar, duke u pasqyruar në një 

Rezerva Federale
BQE

Banka e Japonisë
Banka e Anglisë

Burimi: Banka Qendrore Evropiane, Rezerva Federale,
Banka e Japonisë, Banka e Anglisë.

Grafik 1. Ndryshimet e normave bazë të interesit.
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shtrëngim të standardeve kredidhënëse dhe në një kosto të lartë financimi. 
Në veçanti, situata e krijuar gjatë muajve shtator-tetor, kur tregjet financiare 
ndërkombëtare u përballën me një valë falimentimesh, ka rritur pasigurinë 
dhe ka sjellë klimë të theksuar mosbesimi midis agjentëve kryesorë të tregut, 
duke vështirësuar shkëmbimet në tregjet kryesore të kapitaleve dhe atyre të 
parasë. Normalizimi dhe qetësimi i tensioneve në tregjet financiare botërore 
kërkoi një ndërhyrje të vendosur dhe të koordinuar të të gjitha bankave 
qendrore të vendeve të zhvilluara. Gjatë kësaj periudhe është vënë re një 
rënie e presioneve inflacioniste si rezultat i uljes së çmimeve të lëndëve të 
para, çka ka ndihmuar bankat qendrore të ulin normat bazë të interesit, me 
qëllim zbutjen e kostos së parasë për institucionet financiare. Gjatë muajve të 
fundit të vitit 2008 u vërejt një përmirësim i lehtë dhe një rënie e normave të 
interesit në tregjet financiare ndërkombëtare. Ndërhyrjet e bankave qendrore 
dhe të qeverive, me qëllim ripërtëritjen e sektorëve financiarë dhe industrialë 
kanë ndikuar në këtë drejtim.  Gjatë muajve nëntor’08 e dhjetor’08, normat 
e interesit Libor dhe Euribor në tregun e parasë ranë dukshëm, duke reflektuar 
uljen e normave bazë të BQE-së dhe të SHBA-së. Në muajin dhjetor normat e 
interesit Libor me afat 3 - mujor në monedhat usd dhe euro u ulën mesatarisht 
45 dhe 95 pikë bazë, në krahasim me muajin paraardhës. Ndonëse normat 
e interesit në tregjet ndërbankare dëshmojnë për një ecuri rënëse, tensionet 
dhe perceptimi i rrezikut nga agjentët e tregut duket se janë ende në nivele 
të larta, e reflektuar kjo dhe nga vëllimet e larta të depozitave njëditore si 
dhe nga luhatshmëria e normave të interesit të aplikuara në këto tregje, për 
shkëmbimin e fondeve të pasiguruara.

Në tregjet valutore monedha euro është karakterizuar nga një luhatshmëri 
e lartë dhe nga një ecuri rënëse në lidhje me monedhën amerikane. Mbas 
mbiçmimit gjatë muajve korrik – gusht, monedha euro ka ndjekur një prirje 
rënëse të shoqëruar me mungesë stabiliteti ndaj monedhës amerikane. Në 
muajt e fundit të vitit 2008,  monedha euro është nënçmuar lehtas në lidhje 
me shportën e monedhave kryesore, ndikuar kryesisht nga forcimi i dollarit 
amerikan, jenit japonez dhe yuanit kinez. Gjatë këtij muaji, euro është forcuar 

 Grafik 2. Normat e liborit usd dhe euro (majtas) 
dhe ecuria e kursit euro-dollar (djathtas).
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Burimi: Libor http://www.nabcapital.com/marketrates/marketrateslibor, Banka Kombëtare e Australisë 
dhe për kursin e këmbimit eur/usd  http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofx (BQE).
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kundrejt paundit britanik. Kërkesa e lartë për monedhën amerikane nga 
shumë institucione financiare, ecuria jopozitive e ekonomisë së Eurozonës si 
dhe të dhënat e fundit të disa treguesve makroekonomikë poshtë pritjeve të 
agjentëve të tregut, kanë ndikuar në rivlerësimin e monedhës amerikane ndaj 
asaj evropiane. Kjo e fundit, është zhvlerësuar mesatarisht me 7.8 për qind, 
gjatë gjashtë muajve të fundit të vitit 2008 në krahasim me gjashtëmujorin 
paraardhës. 

2.3 ECURIA E ÇMIMEVE TË NAFTËS DHE TË LËNDËVE TË PARA

Gjashtëmujori i dytë i vitit 2008 u karakterizua nga një rënie e përshpejtuar 
e çmimit të naftës, e cila filloi që nga muaji korrik i këtij viti. Një vështrim më 
i afërt i ndryshimit mesatar të çmimit të naftës gjatë gjysmës së dytë të vitit, 
krahasuar me gjysmën e parë të tij, dëshmon për një rënie të çmimit mesatar 
të naftës për fuçi me përafërsisht 17 për qind, duke arritur mesatarisht vlerën 
40.88 dollarë amerikanë për fuçi, në muajin dhjetor. Sinjalet jo të favorshme 
mbi ambientin ekonomik në vendet e OECD-së dhe mbi ngadalësimin e ritmit 
të rritjes së PBB-së në vendet më të mëdha aziatike   neinër ën raukidn ënak ,
e kërkesës për naftë në botë gjatë muajve të fundit të vitit 2008. Megjithëse 
kërkesa për naftë u rrit me ritme të moderuara, 
kryesisht në vendet jashtë OECD-së - më konkretisht 
në Kinë, në vendet e Lindjes së Mesme dhe në 
vendet e Amerikës Latine - sasia e konsumuar në 
këto vende nuk qe e mjaftueshme për të eliminuar 
efektin negativ të rënies së kërkesës në vendet e 
industrializuara. Rënia e përshpejtuar e çmimit të 
naftës pritej të ndikonte në rritjen e kërkesës për 
të por, përkeqësimi i krizës financiare në mesin e 
muajit shtator’08 dhe efekti që pati në ekonomitë 
reale të vendeve të industrializuara dhe të vendeve 
në zhvillim, nuk dha rezultatet e dëshiruara. Në këto 
kushte, vendet e OPEK-ut, në dy mbledhjet e tyre të 
njëpasnjëshme të muajve nëntor’08 dhe dhjetor’08, 
vendosën të ulin kuotat e prodhimit të naftës me 
rreth 4.2 milionë fuçi naftë, krahasuar me vëllimin 
e muajit shtator që përbënte edhe pikën kulmore të 
prodhimit për këto vende. 

Megjithatë, rifillimi i aktivitetit të rafinimit në disa prej qendrave kryesore 
të përpunimit të naftës në ShBA, inventarët në rritje në vendet e OECD-së, 
rritja e çmimit të naftës për eksport jashtë Rusisë10 si dhe vazhdimi i prirjes 
rënëse të kërkesës, pritet të ruajnë nivelin e ulët të çmimeve edhe në muajt 
në vazhdim. Parashikimet mbi kërkesën për vitin 200911, në kushtet e pritjeve 
për dobësimin e mëtejshëm të aktivitetit ekonomik në ekonominë botërore, 
vlerësojnë rënien e kërkesës me 0.2 për qind kundrejt vitit 2008.

Edhe gjatë tremujorit të fundit të vitit 2008 Indeksi i Çmimit të Mallrave 
i botuar nga FMN, ka vijuar prirjen ulëse të filluar në mesin e vitit. Vlera e 
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Grafik 3. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në 
tregun ndërkombëtar dhe i kursit të këmbimit 
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Burimi: Eurostat, Bloomberg.
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indeksit në muajin dhjetor ‘08 ishte rreth 36.5 për 
qind më e ulët se ajo e muajit dhjetor ’07. Tremujori 
i fundit i vitit 2008 është i pari që prej vitit 2002, në 
të cilin rritja e këtij indeksi shënoi vlera negative. 
Rënien kryesore e kanë pësuar çmimet e ushqimeve 
dhe karburanteve12, të ndjekur nga rënia e çmimeve 
të metaleve kryesore, shkaktuar kryesisht nga 
ngadalësimi ekonomik. 

Grafik 4. Ecuria e indekseve kryesore ndër vite.

Burimi: Fondi Monetar Ndërkombëtar.
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Hapësirë informuese: Vendet në zhvillim në kushtet e krizës globale.

Efektet e krizës në fillim të vitit 2008 dukej sikur nuk prekën vendet në zhvillim. Kjo, 
pasi treguesit financiarë dhe ekonomikë të tyre nuk patën ndryshime të theksuara. 
Evoluimi i krizës dhe hyrja e saj në një fazë të re, të karakterizuar nga humbja e 
besimit të agjentëve kryesorë të tregut, tensionet në tregjet e parasë dhe kapitaleve 
të shoqëruara këto nga humbje të theksuara në tregjet e aksioneve, ndryshoi 
panoramën ekonomike botërore. Në veçanti, situatën, deri në atë moment relativisht 
të qëndrueshme, të vendeve në zhvillim. Më konkretisht, kriza financiare ka ulur 
kërkesën për investime në këto vende veçanërisht, në ato që paraqesin deficite të 
theksuara, të bilanceve të pagesave dhe zhbalancim të treguesve makroekonomikë. 
Shtrëngimi i kushteve të kredisë ka vështirësuar thithjen e fondeve dhe në të njëjtën 
kohë, ka rritur koston e financimit të ekonomive vendase me kapital të huaj. Normat 
e interesit për obligacionet e këtyre vendeve janë rritur dhe monedhat vendase janë 
zhvlerësuar, duke u shoqëruar me rënie të vlerave të aktiveve të bizneseve. Largimi i 
kapitaleve ka qenë i theksuar dhe kjo ka sjellë zvoglim të ofertës së kredisë në shumë 
nga këto vende dhe shtrëngim të kushteve të likuiditetit në tregjet e brendshme, 
që karakterizohen nga inflacion i lartë dhe politika monetare shtrënguese. Kërkesa 
botërore dhe kryesisht ajo e vendeve të zhvilluara është ulur, duke sjellë zvogëlimin 
e eksporteve të shumë vendeve në zhvillim. Ekonomitë e tyre varen në të shumtën e 
rasteve nga financimet dhe flukset hyrëse të kapitalit të huaj, ndaj dhe përkeqësimi 
i kushteve financiare në tregjet botërore vlerësohet se do të ndikojë në ekonomitë 
e brendshme. 

Dobësimi i kërkesës së brendshme ka ndikuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike 
në tremujorin e tretë 2008 në Turqi, Serbi dhe Kroaci. Edhe në Maqedoni u vërejt 
një ngadalësim i rritjes së aktivitetit ekonomik kundrejt gjysmës së parë të vitit 2008, 
por i shkaktuar nga dobësimi i prodhimit bujqësor, pasi kërkesa e brendshme ka 
pësuar rritje. Problemet ekonomike që po kalojnë partnerët kryesorë të ekonomive 
në zhvillim të rajonit, kanë shkaktuar një ngadalësim të rritjes së eksporteve në 
Turqi, Serbi dhe Maqedoni ndërsa eksportet e Kroacisë nuk janë ndikuar nga ky 
fenomen. Mungesa e likuiditetit në tregjet ndërkombëtare, pritej të jepte efektin e 
saj në investimet hyrëse direkte në vendet në zhvillim dhe në ngushtimin e termave 
të kredisë në kushtet e vështirësisë financiare me të cilën përballen degët mëmë në 
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vendet e industrializuara. Turqia dhe Serbia, dy ndër rastet më të spikatura, vuajtën 
rënien e fluksit të investimeve të huaja direkte, të cilat deri vitin e kaluar financonin 
një pjesë të madhe të deficitit korent. Në të kundërt, Maqedonia vijoi të mbetej 
treg i pëlqyer prej investitorëve të huaj, të cilët shtuan fluksin hyrës të investimeve 
të tyre këtë vit. 

Njëkohësisht, mungesa e likuiditetit në treg, ka cunguar aftësinë kredidhënëse të 
bankave. Kredia për ekonominë, kredia për bizneset ashtu si edhe për individët, pësoi 
rënie në Serbi, në Kroaci dhe në Turqi. Në këto kushte, bankat përkatëse qendrore 
ndërhynë në treg në drejtim të rritjes së likuiditetit. Këto ndërhyrje u shoqëruan me 
veprime ndaluese të prirjes nënçmuese të monedhave përkatëse kundrejt monedhës 
së përbashkët evropiane, të shfaqur që prej fillimit të këtij viti. 

Tabelë: Ndryshimet vjetore të disa treguesve makroekonomikë.

Vendet Prodhimi i 
brendshëm bruto Eksportet agregate Investimet e huaja direkte 

(për qind ndaj PBB - së)
H:1 T:3 H:1 T:3 H:1 T:3

Kroaci 3.9 1.6 7.0 11.6 8.1 7.0
Maqedoni 6.0 5.5 12.1 16.8 6.7 8 .2
Serbi 7.3 4.9 40.3 29.8 9.0 1.5
Turqi 4.3 0.5 20.8 25.1 2.2 2.1

Burimi: Komisioni Evropian.

3. STABILITETI I ÇMIMEVE DHE OBJEKTIVI I BANKËS SË 
SHQIPËRISË

Inflacioni mesatar vjetor gjatë vitit 2008 rezultoi 3.4 për qind, rreth 0.4 
pikë përqindjeje më i lartë se në vitin paraardhës. Rritja e normës mesatare 
vjetore të inflacionit erdhi kryesisht si rezultat i rritjes së inflacionit bazë në 
nivelin 3.8 për qind gjatë periudhës së mësipërme, kundrejt 1.7 për qind që 
shënonte në vitin 2007. Inflacioni vjetor gjatë vitit 2008 u luhat ndjeshëm, 
duke marrë vlera nga 2.2 – 4.6 për qind, si pasojë e goditjeve me veprim të 
përkohshëm nga ana e ofertës. 

Në gjysmën e dytë të vitit, inflacioni vjetor shënoi 
vlera pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë, 
përkatësisht 3.0 për qind dhe 2.5 për qind në secilin 
tremujor. Në muajin dhjetor, ai shënoi vlerën më 
të ulët, 2.2 për qind. Ulja e normës së inflacionit 
gjatë kësaj periudhe qe rrjedhojë e lehtësimit të 
presioneve inflacioniste nga ana e faktorëve të 
ofertës dhe i kushteve monetare të përshtatshme 
për të plotësuar nevojat e ekonomisë. Gjithashtu, 
realizimi i shpenzimeve publike në përputhje me 
programin buxhetor, kontribuoi në mosgjenerimin e 
presioneve të mëtejshme inflacioniste. Në mungesë 
të goditjeve të papritura mbi stabilitetin financiar, 
mbi pritjet inflacioniste apo mbi faktorët e tjerë 
të ofertës, vlerësohet se balanca e rreziqeve për 

Grafik 5. Inflacioni vjetor sipas tremujorëve 
(në përqindje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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inflacionin gjatë periudhës në vazhdim mund të 
zhvendoset në kahun rënës.

Në përputhje me strategjinë e saj13, politika 
monetare e Bankës së Shqipërisë është e orientuar 
drejt përmbushjes së objektivit të saj kryesor: arritjes 
dhe ruajtjes së stabilitet të çmimeve. Vendimet e 
politikës monetare mbështeten në analizën dhe në 
vlerësimin e zhvillimeve ekonomike aktuale dhe të 
pritshme, si dhe në vlerësimin e rreziqeve që mund 
të çojnë në devijimin e inflacionit nga objektivi, 
duke pasur parasysh kohëvonesën me të cilën 
politika monetare ndikon mbi kërkesën dhe çmimet. 
Me qëllim kthimin e inflacionit brenda kufijve të 
intervalit të tolerancës, parandalimin e përkeqësimit 
të pritjeve inflacioniste dhe materializimin e efekteve 
të raundit të dytë të goditjeve nga ana e ofertës - në 

kushtet e forcimit të vazhduar të kërkesës së brendshme14 - Banka e Shqipërisë 
rriti tre herë normën bazë të interesit gjatë vitit 2007. Kjo politikë shtrënguese, 
rezultoi efektive në kontrollin e pritjeve inflacioniste dhe rrjedhimisht, në uljen 
e inflacionit gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008. Në të njëjtën kohë, 
rivendosja e balancave nga ana e ofertës – rënia e çmimeve të lëndëve të 
para në tregjet ndërkombëtare dhe oferta vendase në treg për prodhimet 
bujqësore – krahas shtrëngimit të standardeve të kredidhënies, dëshmuan se 
balancat makroekonomike në vend dhe kushtet monetare ishin të përshtatshme 
për të garantuar një normë inflacioni afër objektivit të synuar nga Banka 
e Shqipërisë. Gjatë vitit 2008, politika monetare ishte neutrale, dhe norma 
bazë e interesit u mbajt në nivelin 6.25 për qind. Parashikimet për inflacionin 
dëshmojnë për stabilizimin e tij pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë gjatë 
periudhës së ardhshme. Në një linjë me parashikimet e Bankës së Shqipërisë 
janë dhe pritjet e agjentëve ekonomikë, të cilat janë të ankoruara pranë nivelit 
prej 3 për qind të inflacionit.

3.1 ECURIA E ÇMIMEVE TË KATEGORIVE KRYESORE TË SHPORTËS

Ecuria e normës së inflacionit gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008, 
pasqyroi efektin global të rënies të çmimeve të mallrave të përdorimit të 
gjerë (kryesisht atyre ushqimorë dhe karburanteve), si dhe një konjukturë të 
favorshme çmimesh për mallrat dhe shërbimet në tregun vendas, si rezultat i 
mbulimit të kërkesës për to me një ofertë gjithnjë në rritje. Në përgjithësi, ky 
gjashtëmujor është karakterizuar nga norma vjetore të inflacionit relativisht 
më të ulëta në të gjitha kategoritë që ndikuan në rritjen e lartë të çmimeve 
gjatë periudhës gusht’07 - korrik’08. 

Rënia më e ndjeshme u regjistrua në kategoritë “Ushqime të përpunuara” dhe 
“Mallra konsumi joushqimorë”, si rezultat i rënies së çmimeve të karburanteve 
që i paraprinë në këtë mënyrë, një rënieje të përgjithshme të çmimeve në treg. 
Presionet e ulëta inflacioniste që vinin nga konjuktura e çmimeve në tregun 

Grafik 6. Norma bazë e interesit të 
Bankës së Shqipërisë.

Burimi:  Banka e Shqipërisë.
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botëror, u favorizuan dhe nga oferta e kënaqshme 
e mallrave të prodhimit vendas, që pati shfaqjen 
më të plotë në çmimet e kategorisë “Ushqime të 
papërpunuara”, inflacioni i së cilës gjatë gjithë vitit 
2008 shënoi vlera negative. 

Kontributi i disa prej kategorive në inflacionin 
total, gjatë pjesës së dytë të vitit 2008, ka ndryshuar 
dukshëm madhësinë me të cilën ka ndikuar 
në normën vjetore të inflacionit, krahasuar me 
periudhën njëvjeçare paraardhëse. Kështu, kategoria 
“Ushqime të përpunuara”, megjithëse vazhdon të 
japë efektin kryesor në normën e përgjithshme të 
inflacionit, ka pothuajse përgjysmuar kontributin e 
saj në fund të vitit krahasuar me periudhën shkurt 
- qershor, duke patur një ecuri  që i afrohet vlerave 
të shënuara para fillimit të krizës së çmimeve vitin e 
kaluar. Rënia e çmimeve të kësaj kategorie duke filluar nga muaji gusht’08, 
ishte kryesisht rezultat i lehtësimit të presioneve të forta inflacioniste që vinin 
nga tregjet e huaja të këtyre mallrave, por njëkohësisht dhe nga shuarja - në 
pjesën më të madhe - e efekteve të rritjes së çmimit të bukës në periudhën 
gusht’07 - shkurt’08. 

Inflacioni vjetor i grupit “Ushqime të papërpunuara” vazhdoi të shënojë 
vlera negative edhe gjatë muajit dhjetor (-0.3 për qind). Inflacioni i kësaj 
kategorie ka rënë mesatarisht me 2.3 pikë përqindjeje që nga dhjetori i vitit 
të kaluar. Artikujt e kësaj kategorie ndikohen kryesisht nga çmimet e frutave 
dhe perimeve, të cilat janë shumë të luhatshme dhe me natyrë sezonale. 
Oferta e prodhimit vendas gjatë vitit 2008 gjykohet se ka qenë e kënaqshme 
(për shkak të motit të mirë), duke rritur ofertën në tregun vendas dhe duke 
kompensuar njëkohësisht inflacionin e importuar që përçohet nga çmimet e 
larta të këtyre mallrave në tregjet e vendeve partnere kryesore të Shqipërisë. 

T3-07 T4-07 T1-08 T2-08 T3-08 T4-08
Ushqime të përpunuara (pp) 1.6 2.4 2.5 2.9 2.3 1.7
          Bukë dhe drithëra (pp) 0.7 1.2 1.4 1.7 1.3 1.0
         Alkol dhe duhan (pp) 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1
Ushqime të papërpunuara (pp) 0.6 0.5 -0.3 -0.4 -0.9 -0.1

1.0-1.0-3.05.04.02.0)pp( aturF         
        Perime (pp) 0.3 -0.1 -0.9 -0.2 -1.3 -0.7

5.05.03.03.04.04.0)pp( emibrëhS
Çmime të administruara (pp) 0.4 0.1 0.3 0.7 0.8 0.3
      Lëndë djegëse dhe energji (pp) 0.2 0.0 0.2 0.6 0.6 0.7

0.00.01.01.02.06.0)pp( mihertS
Mallra konsumi joushqimorë 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2
Mallra konsumi afatgjatë (pp) 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v, %) 3.6 3.6 3.7 4.2 3.0 2.5

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Vlera e normës së inflacionit vjetor të grupit “Shërbime” në gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2008 ishte 5.6 për qind. Kjo vlerë ishte rreth 2 pikë përqindjeje më 

Grafik 7. Kontributi i kategorive në inflacionin vjetor 
(në pikë përqindjeje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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e lartë se ajo e inflacionit mesatar të 6 muajve të fundit të vitit 2007. Inflacioni 
i kësaj kategorie pësoi rritjen më të lartë në periudhën qershor - tetor 2008, si 
rezultat i rritjes së akumuluar të çmimeve të shërbimeve hoteleri dhe restorante 
dhe në mënyrë të veçantë, të shërbimeve të transportit shkaktuar nga kriza e 
çmimit të naftës. Kështu, çmimet e shërbimeve hoteliere dhe të restoranteve 
janë rritur mesatarisht me 2.5 për qind, ndërkohë që shërbimet e transportit 
duke filluar nga muaji qershor’08, kanë shënuar një normë mesatare të lartë 
inflacioni prej  20 për qind në nivel vjetor. 

Kategoria “Strehim” ka shënuar norma shumë të ulëta të inflacionit që 
prej muajit shtator të vitit 2007, si rezultat i qëndrueshmërisë së çmimeve të 
qirasë. Çmimet e kësaj kategorie kanë pësuar një rritje mesatare prej 0.5 
për qind gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që rritja në katër vitet paraardhëse 
(2003-2007) ka qenë mesatarisht 4.3 për qind. Në gjashtëmujorin e dytë të 
vitit 2008, çmimet e kësaj kategorie kanë mbetur të pandryshuara në nivel 
mesatar. Çmimet e qirasë janë ndikuar vazhdimisht nga ndryshimet në çmimet 
në tregun e banesave duke pasqyruar situatën që ka mbizotëruar në këtë treg 
gjatë vitit të kaluar.

Çmimet e administruara u rritën mesatarisht me 3.6 për qind në 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2008. Inflacioni vjetor i këtij grupi ka ardhur në 
rënie që prej marsit të këtij viti, menjëherë pas rritjes së çmimit të energjisë 
elektrike. Në tremujorin e dytë rritja ishte mesatarisht  6.2 për qind ndërsa 
në tremujorin e fundit të vitit kjo rritje ra në nivelin 2 për qind. Rënia ishte 
kryesisht rezultat i uljes së çmimeve në zërin “komunikim” në tremujorin e 
fundit të vitit 2008, me rreth 19.2 për qind.

Çmimet e grupeve “Mallra të konsumit afatgjatë” dhe “Mallra konsumi 
joushqimorë” kanë pësuar rënie gjatë këtij gjashtëmujori. Brenda grupit të 
parë, grupmallrat “Pajisje audio-vizuale” kanë vazhduar të regjistrojnë vlera 
negative të normës vjetore të inflacionit, e cila në gjashtëmujorin e dytë të vitit 
2008 shënoi vlerën – 5.5 për qind.

Brenda kategorisë së dytë, çmimet e karburanteve pësuan një rënie të 
ndjeshme në muajin e fundit të vitit me 7.7 për qind, që së bashku me vlerën 
negative të muajit nëntor përbëjnë uljet e para të normës së inflacionit për 
nënkategorinë “Shërbime ndaj mjeteve personale të transportit” (ku përfshihet 
dhe nafta), pas një periudhe të gjatë me inflacion të lartë që fillon në mesin e 
vitit 2007. Pavarësisht se rënia e çmimit të karburanteve në tregun vendas nuk 
ka patur ritmet e pritura nga ana e konsumatorëve - gjithsesi ka qenë më e 
dukshme krahasuar me disa muaj më parë - ky faktor i ndërthurur me situatën 
e kënaqshme të çmimeve në tregun e mallrave ushqimorë dhe atë të furnizimit 
me energji elektrike, kanë krijuar një klimë të karakterizuar nga presione të 
ulëta në inflacionin e brendshëm. 
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3.2 PRIRJET INFLACIONISTE BAZUAR NË MATJE TË TJERA TË 
INFLACIONIT

Në tërësi, viti 2008 regjistroi vlera mesatare të inflacionit total dhe atij 
bazë më të larta sesa prirjet e tyre historike. Megjithatë, zhvillimet në vlerat 
e inflacionit total gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008, konverguan 
drejt mesatares së vlerave të matjeve kryesore të 
inflacionit bazë (2.5-3.0 për qind) apo drejt prirjes 
afatgjatë të  tij. Prirja rënëse e inflacionit vjetor bazë 
gjatë pjesës së dytë të vitit 2008, konfirmon frenimin 
e presioneve inflacioniste - të përcaktuara më së 
shumti nga faktorët e kërkesës - në ekonominë e 
vendit.

Inflacioni bazë, i matur nga metoda e përjashtimit 
të përhershëm, rezultoi rreth 3.0 për qind në muajin 
dhjetor 2008, duke shënuar vlerën më të ulët të 
tij gjatë vitit 2008. Megjithë zhvillimet pozitive në 
inflacionin bazë, kryesisht gjatë tremujorit të katërt, 
mesatarja 12-mujore e vlerave të tij rezultoi mbi 
atë të inflacionit total vjetor. Zhvillimet botërore në 
çmimet e mallrave të konsumit, në çmimet e lëndëve 
bazë dhe në çmimet e prodhimit, prekën në mënyrë 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 8. Inflacioni vjetor sipas kategorive të mallrave dhe shërbimeve
(në përqindje).
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Grafik 9. Ecuria e inflacionit vjetor bazë, total 
dhe e normës bazë të interesit (në përqindje).

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të
Bankës së Shqipërisë.
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të pashmangshme edhe ecurinë e çmimeve të disa mallrave bazë të shportës 
së konsumit vendase, me çmime thuajse “të ngrira” apo me qëndrueshmëri të 
lartë relative në kohë. Në veçanti, nëngrupi “Bukë dhe drithëra”, konsiderohet 
si “përgjegjësi” kryesor i vlerave të larta të inflacionit bazë, gjatë gjithë vitit 
2008. Nëse ai do të përjashtohej nga matja përkatëse, inflacioni do të 
rezultonte mjaft i qëndrueshëm dhe pranë vlerës 2 për qind.

Prirja rënëse në inflacionin e mallrave dhe të shërbimeve me çmime të 
tregtueshme, vlerësohet si kontribuesi kryesor në frenimin e presioneve 
inflacioniste, në ekonominë e vendit gjatë pjesës së dytë të vitit 2008. Në 
përgjigje të ritmeve më të përmbajtura të rritjes së çmimeve në vendet partnere 
kryesore tregtare të Shqipërisë dhe në Eurozonë, si edhe të çmimeve të lëndëve 
të para dhe atyre bazë, inflacioni i tregtueshëm për pjesën e dytë të vitit 2008, 
rezultoi 2.1 për qind15. Në muajin dhjetor’08, inflacioni i tregtueshëm shënoi 
vlerën 1.3 për qind, më e ulta që nga vjeshta e vitit 2007.

Tabelë 5. Matje të ndryshme të inflacionit vjetor bazë dhe sipas sektorëve të çmimeve 
(në përqindje)16.

Ndryshimet vjetore të indeksit të çmimeve Peshat në shportën 
e IÇK (%) 2006 2007

2008 Mesatare 
12-mujoreT1 T2 T3 T4

Total (IÇK) 100.0 2.4 2.9 3.7 4.2 3.0 2.5 3.4
a. Bazë (përjashtim i përhershëm) 77.0 1.1 1.7 3.7 4.1 3.7 3.2 3.8
- Bazë (përjashtim i përhershëm, 
pa “bukën dhe drithërat”) 70.0 1.1 1.1 1.9 2 2.2 2.1 2.1

b. Bazë (mesatare e reduktuar 30%) Mesatare për 2008
60.0 0.7 0.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7

Mesatare e dy matjeve (a dhe b) 68.5 0.9 1.2 2.7 2.9 2.7 2.5 2.8

Sipas sektorëve të çmimeve
1.39.14.21.49.33.27.10.26mëhseutgert I
8.35.344.44.39.37.30.83mëhseutgertap I

- I patregtueshëm pa çmimet 
e administruara 33.0 3 2.7 2.9 2.8 3.0 1.9 2.7

Burimi: INSTAT, llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Inflacioni në sektorin e patregtueshëm të çmimeve të mallrave dhe të 
shërbimeve regjistroi gjithashtu, ritme më të moderuara rritjeje në tremujorin 
e fundit të vitit 2008 (3.5 për qind). Pavarësisht kësaj, niveli mesatar vjetor i tij 
rezultoi relativisht i lartë, për efekt të vendimeve administrative të marra gjatë 
këtij viti për rritjen e çmimeve të disa mallrave dhe shërbimeve “sensitive” për 
buxhetin e konsumatorëve. Përjashtimi i efektit të këtyre të fundit, do ta ulte 
inflacionin mesatar vjetor të matjes përkatëse me rreth 1 pikë përqindjeje apo 
drejt vlerës 2.7 për qind. Prirja në rënie e mesatares së matjeve të inflacionit 
bazë dhe atij të patregtueshëm, të zhveshur nga efektet administrative, kryesisht 
gjatë dy tremujorëve të fundit të vitit 2008, dhe konvergimi i vlerave të dy 
matjeve të lartpërmendura pranë nivelit 3 për qind për vitin 2008, konfirmojnë 
zbutjen e presioneve inflacioniste nga krahu i kërkesës dhe qëndrimin e drejtë 
të politikës monetare në vendimmarrje, në harkun kohor të dy viteve të fundit. 
Kjo e fundit, rezulton të ketë kontribuar në balancimin më të mirë të faktorëve 
të krahut të ofertës, të cilët kanë qenë mjaft aktivë në rritjen e vlerave të 
inflacionit gjatë pjesës së parë të vitit 2008 në ekonominë vendase. 



Deklarata e Politikës Monetare për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2008 dhjetor 2008

Banka e Shqipërisë 25

4. ZHVILLIMET MAKROEKONONOMIKE DHE NDIKIMET NË 
INFLACION

4.1 KËRKESA AGREGATE DHE ECURIA E PRODHIMIT

Aktiviteti ekonomik në vend, gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2008, ka vijuar të regjistrojë ritme rritjeje 
të larta. Shifra e afarizmit në vëllim17, shënoi një 
rritje vjetore rreth 19.1 për qind. Kontribuesi kryesor 
në rritjen e shifrës së afarizmit në vëllim ishte sektori 
i prodhimit, ku dega “ndërtim” vijon të ketë peshën 
kryesore të kontributit në këtë sektor. 

Zhvillimet pozitive në prodhimin vendas gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2008, mbështeten edhe 
nga rritja e treguesit të tendencës ekonomike 
(TTE18), vlerësuar mbi opinionet e bizneseve dhe 
të konsumatorëve ashtu si edhe në tremujorin 
paraardhës.  

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, rritja vjetore 
e shifrës së afarizmit në vëllim regjistroi një ritëm 
më të lartë për sektorin prodhues. Për industrinë, 
ky tregues u rrit rreth 5 herë më shumë në nivel 
vjetor krahasuar me dy tremujorët e parë të vitit, 
duke arritur në 15.6 për qind. Industria përpunuese, 
regjistroi një rritje vjetore prej rreth 18.5 për qind. 
Shifra e afarizmit në vëllim për aktivitetin ndërtues, 
ka ruajtur ritmet e larta të rritjes së gjysmës së 
parë të vitit, duke arritur në rreth 51.1 për qind në 
terma vjetorë. Investimet në projekte madhore të 
infrastrukturës rrugore dhe dalja e lejeve të ndërtimit 
nga “ngërçi i tejzgjatur”, gjykohet të kenë nxitur 
rritjen e lartë të ritmeve të aktivitetit ndërtues, gjatë 
nëntë muajve të parë të vitit 2008. 

Rritja vjetore e shifrës së afarizmit në vëllim për 
sektorin e shërbimeve gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2008, rezultoi rreth 13.3 për qind. Ecuria më 
e mirë e këtij treguesi u evidentua nga aktivitetet 
e transportit dhe komunikacionit. Aktiviteti tregtar, 
gjatë tremujorit të tretë të vitit, regjistroi një rritje prej rreth 12.2 për qind, 
ndërkohë që ai i hoteleve qëndroi në nivele thuajse të njëjta me ato të një viti 
më parë.

Grafik 10. Kontributet e sektorëve të ekonomisë 
(në pikë përqindjeje) në rritjen ekonomike.

Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë:
korrik-shtator’08, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 11. Treguesi i tendencës ekonomike 
(boshti djathtas) dhe ndryshimi vjetor i shifrës së 

afarizmit (boshti majtas).

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Treguesit kryesorë të sektorit energjitik evidentuan një ecuri pozitive gjatë 
periudhës korrik-nëntor 2008. Situata e favorshme hidrike, ndikoi në rritjen 
e ndjeshme të prodhimit të brendshëm, që u shoqërua me rënie të importeve 
të energjisë. 

2005 2006 2007 2008
Prodhimi neto 3.6 8.0 -50.4 50.6

8.23-5.8136.789.85-itropmI
Shpërndarja 1.9 9.1 -15.0 15.0
   Humbjet në shpërndarje 20.3 19.0 -33.9 8.1
      Humbjet teknike 8.5 21.1 -33.5 17.1
      Humbjet jo-teknike 39.5 16.4 -34.4 -3.8

8.81-7.8820.74-3.574temizifuK
Kërkesa e brendshme 8.0 2.4 2.5 8.9
Energjia e konsumuar 0.2 29.1 -7.5 13.1
   Konsumi i faturuar -5.6 -1.1 3.5 16.2
   Konsumi i pafaturuar 39.5 169.0 -26.1 5.8
   Konsumi familjar -5.5 -0.8 -4.0 10.7
   Konsumi jofamiljar -5.6 -1.6 14.8 23.0

Burimi: KESH.

Gjatë kësaj periudhe, kërkesa e brendshme për energji u rrit me rreth 9 për 
qind, ku kontributin kryesor e dha sektori privat. Rritja e nivelit të arkëtimeve 
me 10.1 për qind në periudhën korrik - nëntor 2008, vlerësohet të reflektojë 
jo vetëm përmirësimin e nivelit të faturimit, por edhe rritjen vjetore të çmimit 
të këtij produkti në treg.

Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë korrik-shtator 2008.
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Grafik 12. Ecuria e shifrës së afarizmit në vëllim (ndryshime vjetore, rregulluar
sezonalisht), për sektorin e prodhimit dhe shërbimet.

Hapësirë informuese: Rëndësia e statistikave të plota tremujore për 
Produktin e Brendshëm Bruto.

Përdorimet e statistikës së PBB-së tremujore
Një nga treguesit thelbësorë të Llogarive Kombëtare tremujore, është Produkti 

Tabelë 6. Ritmi i rritjes 
vjetore të treguesve 

të bilancit të energjisë 
elektrike gjatë periudhës 

korrik –  nëntor (në 
përqindje).
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i Brendshëm Bruto (PBB) tremujor. Ai jep informacion makroekonomik me bazë 
tremujore. Si i tillë ai informon më shpesh se sa treguesi vjetor i PBB-së, mbi ecurinë 
e ekonomisë në periudhat korente. Të dhënat tremujore të PBB-së, luajnë një rol 
të rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes ekonomike. Ato ofrojnë indikatorë të 
cilët informojnë më në kohë se sa të dhënat vjetore, mbi zhvillimet dhe aktivitetin 
ekonomik në një vend apo grup vendesh. Të dhënat tremujore të PBB-së ndihmojnë 
analizat ekonomike. Ato arrijnë të ekzaminojnë aktivitetin ekonomik dhe nivelin e tij 
krahasuar me prirjen afatgjatë apo me ciklin e biznesit duke gjykuar mbi luhatjet dhe 
pikat e kthesës në ekonomi, në një moment të caktuar brenda vitit. PBB vjetore tenton 
“të fshehë” apo “të sheshojë” këto lëvizje, sepse ato kanë prirje të shuhen në kohë. 
Të dhënat e PBB-së tremujore shërbejnë si lëndë e parë në: procesin e parashikimit 
dhe të modelimit të treguesve makroekonomikë në terma afatshkurtër e afatmesëm; 
procesin studimor dhe analitik. Përgjatë  15 viteve të fundit, metodologjitë e llogaritjes 
së serive të PBB-së tremujore po tentojnë drejt standardizimit, në mënyrë që treguesit 
e tyre të jenë të krahasueshëm ndërmjet vendeve dhe grup-vendeve. 

Mbi seritë e PPB-së tremujore të publikuara nga institucionet ndërkombëtare
OECD dhe Eurostat ofrojnë një bazë të pasur të dhënash mbi seritë kohore të 
PBB-së tremujore (sipas vendeve/grup-vendeve si edhe PBB totale e përbërësve të 
kësaj statistike). Ndër komponentët e saj, më të rëndësishmit janë: PBB sipas llojit të 
shpenzimeve dhe sipas llojit të aktivitetit; formimi i kapitalit fiks bruto sipas sektorëve 
dhe llojeve të prodhimeve; konsumi privat përfundimtar sipas llojit të shpenzimeve 
dhe të objektit. Të gjitha këto seri janë  të shprehura në çmime konstante dhe 
korente. Gjithashtu, në bllokun e të dhënave të PPB-së tremujore jepen edhe seritë 
e financimit të formimit të kapitalit  dhe të PBB-së sipas strukturës së kostos, me 
çmime korente19. 

Disa aspekte metodologjike të vlerësimit të PBB-së tremujore në Shqipëri
Vlerësimi i parë zyrtar i PBB-së tremujore në Shqipëri u realizua nga INSTAT. Ai u 
shoqërua nga një publikim i veçantë (dhjetor 2008), në të cilin përkrah rezultateve 
u dhanë edhe disa shpjegime metodologjike20. Publikimi i parë PBB-së tremujore, 
shtrihet për periudhën T1:2004–T3: 2008 duke ruajtur konsistencën me rritjet 
vjetore të kaluara të PBB-së. Seria e PBB-së tremujore është e ndërtuar në bazë të 
vlerësimeve tremujore për PBB sipas sektorëve të ekonomisë, në formë indirekte. 
Metoda indirekte, ka përdorur tregues të ndryshëm ekonomikë (mujorë dhe 
tremujorë) që ndihmojnë në vlerësimin e zhvillimeve makroekonomike në vend në 
periudhat paraardhëse. Evidentimi i lidhjeve ekonomike kohore ndërmjet treguesve 
konjukturalë, ka ndihmuar në vlerësimin e vlerës së shtuar sipas sektorëve të 
ekonomisë. Zhvillimet në treguesin e shitjeve në ekonomi (një nga treguesit më të 
korreluar me prodhimin), kanë përcaktuar ritmet në treguesin e vlerës së shtuar. Kjo 
metodë, mundëson përfshirjen e informacionit konjuktural disponibël për periudhat 
e kaluara, për të rezultuar në vlera të PBB-tremujore për ekonominë dhe sipas 
sektorëve, në periudhat që pasojnë. Vlerësimet janë kryer me çmime korente dhe 
çmime konstante (mesatarja e çmimeve gjatë vitit 2005). Seritë e publikuara janë 
të pastruara nga efektet stinore (rregullim sezonal, stinor apo desezonalizim). PBB-
ja tremujore është subjekt i rishikimeve në të ardhmen. Të dhënat e PBB-së janë 
shprehur si ritme të ndryshimit tremujor dhe vjetor të vlerave të PBB-së. 

Drejt përdorimit të PBB-së tremujore
Banka e Shqipërisë si përdoruese e gjerë e statistikave zyrtare, analizon disa tregues 
që lidhen me zhvillimet në sektorin real të ekonomisë. Setit të statistikave afatshkurtra 
(INSTAT), shitjeve në vlerë absolute (INSTAT), treguesve të besimit të biznesit dhe të 
konsumatorëve (BSh), vlerësimeve dhe parashikimeve për tregues makroekonomikë 
(BSh), i shtohet edhe PBB tremujore (INSTAT). Përdorimi i këtij treguesi, në analiza 
në shërbim të vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë, do të realizohet në mënyrë 
graduale për disa arsye të rëndësishme. 
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Së pari, PBB tremujore nuk është matje por një vlerësim që bëhet subjekt i rishikimit 
të vazhdueshëm. Matja e një treguesi ka një shkallë shumë më të lartë saktësie se 
sa vlerësimi i tij, proces i cili  është më i ekspozuar ndaj elementeve të pasigurisë.  
Së dyti, Banka do ta vlerësojë serinë e PBB-së tremujore përgjatë një kohe të 
mjaftueshme, pasi të realizojë analizat e konsistencës me një sërë treguesish 
të sektorit real të ekonomisë. Ky hap i shërben analizës së vendimmarrjes së 
deritanishme dhe asaj të së ardhmes.
Së treti, disponimi i një serie më të gjatë të PBB-së tremujore dhe madje edhe me 
metodën e shpenzimeve, do të ndihmonte ekspertët e Bankës, në veçanti  për 
analizat e konsistencës.
Në përfundim, kërkohet një familjarizim më i plotë i ekspertëve me metodologjinë 
e vlerësimit të PBB-së tremujore, gjë që i shërben analizave të sakta të ekonomisë 
që Banka realizon. Janë këto analiza që mbështesin vendimmarrjen e politikës 
monetare. Njohja e mirë e të gjitha aspekteve metodologjike, përbën një fazë 
paraprake shumë të rëndësishme, që do t’i shërbejë përdorimit të drejtë të këtij 
treguesi në të ardhmen. 

ÇMIMET E BANESAVE 
Çmimet e banesave në tremujorin e katërt të vitit 2008, pësuan një rënie 

të lehtë vjetore (0.9 për qind), që pasoi rënien më të dukshme të indeksit të 
çmimit të banesave21 në tremujorin paraardhës22 (4.3 për qind). Ndryshimi 
vjetor mesatar i indeksit të çmimit të banesave për vitin 2008, rezultoi -0.3 për 
qind, në kontrast me normat dyshifrore rritëse të shënuara përgjatë periudhës 
2005-2007 (mesatarisht +16 për qind). Në krahasim me tremujorin e 
mëparshëm, në tremujorin e katërt të vitit 2008, indeksi i çmimit të banesave 
u rrit me 12 për qind. Ecuria e çmimeve të banesave, që nga tremujori i parë 
i vitit 2008, ka shoqëruar rritjen e numrit të lejeve të ndërtimit. Në fund të 
tremujorit të tretë, treguesi i vlerës së lejeve të ndërtimeve për banim, rezultoi 
rreth 10 herë më i lartë sesa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

Ecuria e qirasë së banesave në vitin 2008, paraqet luhatshmëri më të lartë 
se çmimet e  banesave, por me një tendencë më të qartë drejt rënies. Në 

tremujorin e katërt të vitit 2008, indeksi i qirasë ra 
me 4.9 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar. Ndërsa, krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm, indeksi i qirasë u rrit me 12 për qind. 
Rritjet në terma tremujorë të indeksit të çmimit të 
banesave dhe të qirasë, lidhen kryesisht me faktorë 
sezonalë. 

Koeficienti që matet si raport i indeksit të çmimit 
të banesave ndaj atij të qirasë23,  në tremujorin e 
katërt të vitit 2008 nuk paraqet ndryshime ndaj 
tremujorit paraardhës, duke ndjekur prirjen afatgjatë 
të tij. Ecuria në kohë e këtij raporti tregon se, duke 
filluar nga fundi i vitit 2006, çmimet e banesave janë 
rritur më shpejt se sa qiraja për to. Vlerën më të lartë 
raporti e shënoi në tremujorin e tretë të vitit 2007, 
dhe më pas ka shfaqur shenja rënieje. Gjithsesi, 

Grafik 13. Raporti çmim/qira i banesave dhe 
ecuria afatgjatë e këtij raporti.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Hapësirë informuese: Vështrim krahasues mbi çmimin e banesave 
dhe të qirasë.24

Çmimet e banesave janë rritur ndjeshëm në dhjetëvjeçarin e fundit. Indeksi i 
çmimit të banesave - i cili i referohet vetëm qytetit të Tiranës - pasi ka shënuar 
vetëm norma rritjeje pozitive, duke filluar që nga viti 2003, në vitin 2008 
shfaqi shenja të ngadalësimit. Në të kundërt, indeksi i qirasë së banesave, 
megjithëse ka regjistruar norma vjetore më të luhatshme sesa indeksi i çmimit 
të banesave, paraqet një prirje të përgjithshme në rënie. Për periudhën 1998-
2008, norma mesatare vjetore e ndryshimit të indeksit të çmimit të banesave 
rezulton rreth 9 për qind. Të dhënat e tregut të banesave - tregojnë se rritja 
e çmimeve të tyre është ngadalësuar në fillim të vitit 2008. Nëse rënia e 
çmimeve në tremujorin e fundit deflatohet me inflacionin e matur, atëherë 
rënia e çmimit të banesave në terma realë do të ishte edhe më e madhe (3 
për qind). Rritja e çmimit në kryeqytet nuk paraqitet e njëtrajtshme: rritja e 
çmimeve në zonën e qendrës është dy herë më e lartë sesa rritja e çmimeve 
në periferi. Ngadalësimi i rritjes së çmimeve të banesave është shoqëruar 
nga një rritje e numrit të lejeve të ndërtimit në tremujorin e parë të vitit 2008 
(21 për qind), pas një periudhe njëvjeçare rënieje. Nga ana tjetër, sipas 
vrojtimit të aktivitetit kreditues, kushtet e kreditimit që bankat kanë aplikuar 
për kredinë për banesa janë shtrënguar, çka mund të ketë ndikuar në uljen 
relative të kërkesës.

Raporti çmim/qira25 ka ardhur në rritje. Megjithëse gjatë vitit 2008 ky tregues 
ka shfaqur prirje rënëse në tremujorin e fundit të vitit, vlera e tij është 1.9 
herë më e madhe sesa mesatarja afatgjatë e tij (1998-2008). Ky tregues 
sugjeron se çmimet e banesave janë rritur më shpejt se qiratë e tyre. 

Grafiku i mëposhtëm tregon se ndonëse çmimi në vendin tonë është 

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT.

Grafik 1. Ndryshimet vjetore të 
çmimeve të banesave, nominale 

dhe reale.

Grafik 2. Ecuria e indeksit të 
çmimit dhe të qirasë.
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për periudhën 1998-2008.
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relativisht i ulët krahasuar me vendet e tjera, kostoja e qiramarrjes është 
më e ulta. Bazuar në të dhënat më të fundit, raporti i çmimit të një banese 
mesatare me koston vjetore të qirasë për të njëjtën banesë, shënon një nga 
vlerat më të larta ndër vendet e marra në shqyrtim.

*Treguesi është llogaritur duke pjesëtuar çmimin mesatar të një banese në qendër të 
qyteteve kryesore me sipërfaqe 120 m2, me koston e qirasë mesatare për të njëjtat 

banesa të shumëzuar me 12 muaj: Treguesi=    
çmim

         qira vjetore

Burimi: Banka e Shqipërisë, Global Property Guide dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 3: Çmimi dhe qiraja mesatare për një banesë mesatare 
(vendndodhje në qendër të qytetit dhe me sipërfaqe 120 m2 ).
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4.1.1 Zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë 

LLOGARIA KORENTE DHE ZHVILLIMET NË TREGTINË E JASHTME  
Tremujori i tretë i vitit 2008 regjistron një rritje të deficitit korent me 48 

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe vlerësime të FMN-së.

Grafik 14. Llogaria korente (majtas)  dhe bilanci i pagesave (djathtas) në 
përqindje ndaj PBB-së.
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për qind në terma vjetorë, duke arritur në rreth 252 milionë euro. Raporti i 
tij ndaj PBB-së vlerësohet të ketë arritur në rreth 13.7 për qind, rreth 5 pikë 
përqindjeje më i lartë se në të njëjtën periudhë të vitit 200726. Në thellimin 
e deficitit korent gjatë kësaj periudhe, kontribuoi jo vetëm rritja e deficitit 
tregtar, por edhe ngushtimi i bilancit pozitiv të llogarisë së të ardhurave dhe 
të transfertave korente.

Vëllimi i transaksioneve korente u rrit me 4.4 për qind në terma vjetorë. 
Shpenzimet korente shkuan kryesisht për blerje mallrash dhe shërbimesh 
(95 për qind), ndërsa të ardhurat korente, në pjesën më të madhe, hynë në 
formën e transfertave korente private dhe të shërbimeve të udhëtimit (56 për 
qind)27. Deficiti i tregtisë në mallra shënoi një rritje vjetore prej 10.5 për qind 
gjatë periudhës së mësipërme, duke u vlerësuar në rreth 28 për qind e PBB-
së. Bilanci i llogarisë së shërbimeve regjistroi një suficit prej rreth 74 milionë 
eurosh, ku shërbimet e udhëtimit kontribuan përkatësisht me 83 për qind dhe 
78 për qind, në eksportin edhe importin e shërbimeve. Rezultati neto pozitiv 
prej 63.2 milionë eurosh në llogarinë e të ardhurave, shënoi një rënie vjetore 
prej 14.6 për qind, ku kontributin kryesor e dha tkurrja e të ardhurave hyrëse 
nga puna28. Të ardhurat nga investimet - kryesisht ato të portofolit - janë rritur 
me 11.4 për qind. Dërgesat e emigrantëve regjistruan një rënie vjetore prej 
28.2 për qind gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, duke financuar rreth 30 
për qind të deficitit tregtar në mallra. 

Shkëmbimet tregtare gjatë periudhës korrik-nëntor 2008 u rritën me 
15.4 për qind në terma vjetorë, duke arritur në 1,95 miliardë euro. Gjatë 
kësaj periudhe, importi dhe eksporti i mallrave shënoi një rritje vjetore prej 
përkatësisht 15.23 për qind dhe 16.09 për qind, dhe shkalla e mbulimit të 
importit nga eksporti rezultoi 25.3 për qind. Në qoftë se do të përjashtonim 
kontributin e kategorisë së lëndëve djegëse, rritja e importit dhe e eksportit të 
mallrave gjatë periudhës së mësipërme do të ishte përkatësisht 13.8 për qind 
dhe 15.2 për qind. 

Burimi: Llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 15. Kontributi i grupmallrave në ritmin rritës të importeve (majtas) dhe 
eksporteve (djathtas), në pikë përqindjeje. 
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Muaji nëntor regjistron një rënie të lehtë, në terma vjetorë, si në vlerën e 
importeve ashtu edhe të eksporteve. Kontributin kryesor e dha rënia e importit 
dhe e eksportit të lëndëve djegëse me përkatësisht 39 dhe 45 për qind, duke 
vijuar prirjen e muajve paraardhës. Rritjen më të lartë vjetore në vlerën e 
importit e regjistrojnë kategoritë: “materiale të papërpunuara”, “makineri dhe 
pajisje”, “mallra të përpunuar”, dhe “pije dhe duhan”. Në uljen e importit 
të lëndëve djegëse, gjykohet të kenë ndikuar kryesisht kushtet e favorshme 
klimaterike në vend.

Përsa i përket eksporteve, kategoritë “yndyrnat bimore dhe shtazore”, 
“lëndë djegëse”, dhe “pije dhe duhan”, shënuan rënien më të lartë vjetore 
në vlerë. Ndërsa, rritje regjistruan eksportet e kategorive: “produkte kimike”, 
“mallra të përpunuar” dhe “ushqime e kafshë të gjalla”. 

GRUPMALLRAT IMPORTE EKSPORTE
Nëntor’08 Ndryshimi (%) Nëntor’08 Ndryshimi (%)

Ushqime & kafshë të gjalla 34.65 -29.37% 4.24 18.23%
Pije dhe duhan 8.44 35.29% 0.10 -18.38%
Materiale të papërpunuara 8.00 46.16% 7.54 -8.11%
Lëndë djegëse 39.50 -38.71% 3.25 -44.96%
Yndyrna bimore dhe shtazore 2.80 -28.67% 0.00 -86.76%
Produkte kimike 31.03 -0.08% 0.93 139.90%
Mallra të përpunuar 84.30 36.05% 20.51 31.89%
Makineri dhe pajisje 75.20 38.04% 3.89 5.67%
Mallra të tjerë të përpunuar 30.98 -21.90% 33.52 -10.43%
Mallra të paklasifikuar diku tjetër - - - -

%12.1-89.37%44.0-09.413latoT
Burimi: Llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Struktura e shkëmbimeve tregtare sipas vendeve partnere, dëshmon një 
përqendrim të lartë të tyre me vendet e BE-së, rreth 62 për qind. Partnerët 
kryesorë tregtarë sipas vëllimit të përgjithshëm të shkëmbimeve tregtare nga 
vendet e BE-së mbeten Italia, Greqia dhe Gjermania29, ndërsa nga vendet 
joanëtare të BE-së evidentohen Kina, Turqia, Maqedonia e Kosova30.

Tabelë 7. Importet 
dhe eksportet sipas 

grupmallrave (milionë 
euro) dhe ndryshimet 

vjetore.

Hapësirë informuese: Indekset e vlerës njësi, indekset e vlerës dhe 
indekset e vëllimit në tregtinë e jashtme.

Indekset e vlerës njësi në tregtinë e jashtme llogariten nga INSTAT, mbështetur në 
statistikat e detajuara sipas produkteve, në vlerë dhe sasi, të siguruara çdo muaj nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Këto indekse tregojnë ndryshimet në çmimet 
mesatare të importeve dhe eksporteve të agreguara, duke supozuar që sasitë e 
importuara dhe të eksportuara mbeten të pandryshuara31. Pra, nuk janë indekse 
çmimesh në kuptimin e ngushtë të fjalës, por indekse të vlerës mesatare që shprehin 
ecurinë e raportit vlerë/sasi të shkëmbyer, në raport me një periudhë referuese32.
Vlerat mesatare llogariten fillimisht në nivel të detajuar dhe pastaj kalohet në nivel 
të agreguar, duke përdorur si koeficient ponderimi vlerat e tremujorit të vrojtuar. 
Megjithatë, indekset e vlerës njësi ashtu si dhe indekset e tjera në përgjithësi, 
paraqesin përparësitë dhe kufizimet e tyre33. Nga indeksi i vlerës njësi mund të 
gjenerohet edhe një indeks tjetër i rëndësishëm, Indeksi i Kushteve të Tregtisë (IKT), 
i cili jepet nga formula e mëposhtme: 
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IKT = (Indeksi i vlerës njësi për eksportin/ Indeksi i vlerës njësi për importin) *100

Nëse vlera e Indeksit të Kushteve të Tregtisë rritet, ky zhvillim konsiderohet si një 
lëvizje e favorshme, pasi një njësi eksporte mund “të blejë” më shumë importe. 
Nëse vlera e indeksit të mësipërm zvogëlohet, atëherë ky zhvillim konsiderohet si 
jo i favorshëm nga pikëpamja tregtare, pasi një njësi eksporte do të jetë e aftë “të 
blejë” më pak importe. Për shembull, në rastin tonë, ky indeks prej disa tremujorësh 
shënon ritme rritjeje të larta pozitive, çka përbën një zhvillim pozitiv në vetvete, 
pavarësisht se gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008 vërehet një prirje rënëse në 
ritmin rritës të tij. 

Ndërsa, Indeksi i Vlerës së Importit (Eksportit), është sa 
i thjeshtë për t’u llogaritur po dhe aq i rëndësishëm për 
llogaritjen e disa indekseve të tjera. Kjo, pasi raporti midis 
indeksit të vlerës së importit (eksportit) me indeksin e 
vlerës njësi të importit (eksportit), jep indeksin e vëllimit 
të importit (eksportit). Indeksi i vlerës llogaritet me anë 
të formulës së mëposhtme:

Indeksi i vlerës = (Vi / Vo)*100

Vi = vlera korente e importeve ose eksporteve në 
periudhën referuese;
Vo = mesatarja aritmetike e vlerave të importeve apo 
eksporteve në vitin bazë.

Nga ku:

Indeksi i vëllimit = (Indeksi i vlerës / Indeksi i vlerës 
njësi)*100

Një prej objektivave kryesorë të analizave ekonomike është kuptimi, analizimi dhe 
arsyetimi mbi ndryshimet në ekonominë e një vendi përgjatë një periudhe të caktuar 
kohore. Për këtë, është e nevojshme të mund të dallohet midis zhvillimeve që 
shkaktohen thjesht si pasojë e ndryshimeve në çmime, dhe atyre që shkaktohen edhe 
nga faktorë të tjerë si për shembull, ndryshimet në sasinë apo cilësinë e mallrave, të 
cilave iu referohemi me termin “ndryshime në vëllim”. Pikërisht, indekset e vëllimit 
ofrojnë një konceptim më të gjerë të këtyre ndryshimeve duke na ardhur në ndihmë, 
për të dalë me konkluzione të sakta mbi faktin se zhvillimet në shkëmbimet tregtare 
të një vendi me pjesën tjetër të botës, iu dedikohen zhvillimeve në ecurinë e çmimeve 
apo për shembull, atyre në kërkesën e vendeve partnere tregtare. 

Grafik 1. Indeksi i Kushteve të Tregtisë për 
Shqipërinë (boshti majtas) dhe ndryshini vjetor i tij 

(boshti djathtas, në përqindje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
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LLOGARIA KAPITALE DHE FINANCIARE
Tremujori i tretë i vitit 2008, regjistron një vlerë pozitive të fluksit neto në 

llogarinë kapitale dhe financiare prej rreth 170 milionë eurosh ose 44 për 
qind më i ulët në terma vjetorë. Rreth 27 milionë euro kanë hyrë në formën e 
transfertave kapitale dhe 142 milionë euro në formën e detyrimeve financiare 
të rezidentëve. Fluksi neto i kësaj llogarie financon rreth 67 për qind të deficitit 
korent dhe vlerësohet në 10.3 për qind e PBB-së. Investimet e huaja direkte 
neto gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, vlerësohen në nivelin 124 milionë 
euro ose rreth 45 për qind më të ulta se në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë.
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Zëri “gabime dhe harresa” rezultoi me një vlerë pozitive prej 201 milionë 
eurosh në fund të tremujorit të tretë, duke bërë që bilanci i përgjithshëm i 
pagesave të regjistrojë vlera pozitive që reflektohen në rritje të mjeteve të 
rezervës me 118.5 milionë euro. Niveli i rezervës valutore të vendit ishte rreth 
1.6 miliardë euro, i mjaftueshëm për mbulimin e 4 muajve importe mallrash 
dhe shërbimesh34.

4.1.2 Treguesit fiskalë dhe politika fiskale

Politika fiskale e ndjekur gjatë vitit 2008, rezulton brenda kornizës së 
përcaktuar në kuadrin makroekonomik dhe fiskal për periudhën trevjeçare 
2008-2010. Natyra ekspansioniste e politikës fiskale të ndjekur pas 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, është reflektuar në zgjerimin e deficitit 
buxhetor, i cili në fund të muajit nëntor’08 shënoi një nivel prej 22.0 miliardë 
lekësh.  

Tabelë 8. Ecuria e treguesve kryesorë fiskalë deri në nëntor, 2007-2008.
Realizimi në 2008 
(miliardë lekë)

Kumulative
(miliardë lekë)

Realizim i planit 11-mujor35

(në %)
T 1 T 2 T 3 Nëntor ‘08 Nëntor ‘07 Nëntor ‘08 Nëntor ‘07

Të ardhura totale 63.6 71.4 73.9 262.5 226.4 96.42 96.10
  • Tatime dhe dogana 46.9 49.2 53.9 185.9 160.3 97.85 98.70

04.00197.1011.086.793.827.520.42HSVT -       
       - Tatim fitimi 6.1 3.8 3.6 16.8 18.9 100.10 91.50

09.00117.881.629.929.94.85.6azickA -       
       - Tatimi mbi të ardhura personale 4.8 5.2 6.7 20.4 12.9 99.87 114.20
  • Pushteti vendor 2.4 3.1 2.9 10.4 8.6 76.50 73.40
  • Kontribute nga sigurimet sociale 11.1 11.3 11.8 43.2 36.9 94.29 95.90

06.2916.1113.916.121.54.71.3eromitat oJ •  
Shpenzime totale 53.1 84.2 80.1 284.4 222.3 92.09 85.00
  • Shpenzime korente 48.1 59.8 61.8 212.8 189.4 94.29 91.80

00.3941.899.051.854.618.512.41ilenosreP -       
09.8866.799.226.829.71.89.6aseretnI -       

       - Operative dhe mirëmbajtjeje 3.7 6.8 6.2 22.2 19.5 89.11 93.80
       - Sigurime sociale 16.6 18.4 20.4 68.1 62.1 96.81 97.70
       - Pushteti vendor 3.8 6.7 6.7 22.4 16.7 83.85 77.50
       - Shpenzime të tjera 2.6 3.4 3.5 11.8 10.2 92.35 84.00
  • Shpenzime kapitale 5.1 22.9 17.5 69.2 32.8 87.72 61.10
Balanca buxhetore 10.5 - 12.8 - 6.1 - 21.9 4.2 59.87 - 16.10
   • Financim i brendshëm -  10.6 11.8 -   11.5 -  11.2 -   6.8 - 179.45 - 39.50
         - Privatizime 0.1 0.3 0.4 1.0 13.2 35.25 109.50
         - Huamarrje e brendshme 5.5 6.1 1.9 2.7 11.8 79.50 61.40
   • Financim i huaj 0.1 1.1 17.6 33.1 2.6 109.08 30.50

Burimi: Ministria e Financave.

Të ardhurat buxhetore vijuan të paraqesin një ecuri të kënaqshme edhe 
gjatë periudhës korrik–nëntor 2008. Të ardhurat e vjela deri në fund të muajit 
nëntor, kanë përmbushur planin 11-mujor të Ministrisë së Financave me rreth 
96.4 për qind. Diferencën më të madhe të planit me faktin e të ardhurave 
totale, e mbartin zërat e akcizave dhe të të ardhurave nga pushteti vendor. 
Mosrealizimi i planit 11-mujor me rreth 3.8 miliardë lekë për të ardhurat nga 
akcizat, mund të konsiderohet pasojë e rënies së çmimeve të mallrave subjekt 
akcize 36, në tregjet botërore.
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Në terma nominalë, akumulimi i të ardhurave për 11 - mujorin regjistroi një 
vlerë prej 262.4 miliardë lekësh, duke shënuar njëkohësisht rritjen më të lartë 
vjetore (16 për qind) të nëntë viteve të fundit. Krahas zërave që historikisht kanë 
kontribuar pozitivisht në rritje, TVSH-ja, akcizat dhe kontributet për sigurime 
sociale, gjatë këtij viti spikat dhe zëri i tatimit mbi të ardhurat personale, 
kontributi i të cilit ka ardhur në rritje. 

Krahasuar me dy vitet e mëparshme, pas fundit të gjashtëmujorit të parë të 
vitit 2008, Ministria e Financave ka qenë më aktive në kahun e shpenzimeve 
buxhetore. Niveli i programuar për 11-mujorin, është realizuar me rreth 92 për 
qind, ndërsa në muajin dhjetor mbarten dhe rreth 21 për qind e shpenzimeve 
totale të planifikuara për vitin 2008 37.

Shpenzimet e realizuara deri në fund të muajit nëntor’08, shënojnë një rritje 
vjetore prej rreth 28 për qind, e cila sikurse dhe   ,erotehxub taruhdra ët rëp
përfaqëson normën më të lartë të kësaj dekade. 
Kontribuesit kryesorë mbeten shpenzimet për pagat 
dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore. Gjatë vitit 
2008, shpenzimet për investime - të cilat në masën 
50 për qind përbëhen nga shpenzimet për ndërtimin 
e rrugës Durrës – Kukës - kanë kontribuar në rritjen 
totale të shpenzimeve me rreth 6.8 pikë përqindjeje 
38. Në të njëjtën kohë, 11-mujori i vitit 2008, shënon 
raportin më të lartë të shpenzimeve kapitale (rreth 
24 për qind) ndaj totalit të shpenzimeve të 9 viteve 
të fundit39.

Ndonëse të ardhurat kanë shfaqur një përshpejtim 
në ritmin e rritjes gjatë muajve tetor dhe nëntor 
2008, rritja e shpenzimeve me ritme më të larta se 
të ardhurat ka sjellë për  pasojë një thellim të deficitit 
buxhetor, i cili në fund të muajit nëntor ‘08 arrin 

Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 16.  Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve deri në fund të muajit 
nëntor,  për periudhën 1999- 2008 (në miliardë lekë).
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Grafik 17. Ndryshimi vjetor nominal i të ardhurave 
dhe shpenzimeve deri në fund të muajit nëntor,  

për periudhën 2000 – 2008 (në përqindje).

Burimi: Ministria e Financave.
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nivelin e 21.9 miliardë lekëve, kundrejt 36.6 miliardë lekë të planifikuar.
Duke filluar nga fundi i gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, në ndryshim nga 

e njëjta periudhë e dy viteve të mëparshme, balanca buxhetore ka regjistruar 
vlera negative, të cilat kanë qëndruar nën nivelin e programuar nga Ministria 
e Financave. 

FINANCIMI I DEFICITIT BUXHETOR
Deficiti buxhetor i krijuar pas gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, është 

financuar kryesisht me burime të huaja. Vlera më e lartë e huamarrjes së 
brendshme të qeverisë është shënuar në muajin shtator ’08, me rreth 13.4 
miliardë lekë. Në muajt pasardhës, kjo vlerë është reduktuar për të arritur në 
fund të muajit nëntor nivelin e 2.7 miliardë lekëve. Reduktimi i huamarrjes 
së brendshme, është rezultat i mungesës së kërkesës së tregut për disa prej 
instrumenteve të borxhit, të emetuara nga qeveria në muajt tetor dhe nëntor 
2008.  

Tabelë 9. Financimi i deficitit buxhetor për periudhën 11-mujore, 2001-2008 (në 
miliardë lekë).
Nëntor 
‘01

Nëntor 
‘02

Nëntor 
‘03

Nëntor 
‘04

Nëntor 
‘05

Nëntor 
‘06

Nëntor 
‘07

Nëntor 
‘08

Balanca buxhetore -   27.5 - 27.9 - 25.6 -  24.8 - 16.3 0.2 4.2 - 21.9
• Financim i brendshëm 18.2 13.5 19.4 19.7 11.9 -   5.8 -  6.8 - 11.2
  - Privatizime 12.7 0.4 0.9 9.1 0.9 2.1 13.2 1.0
  - Huamarrje e brendshme 10.1 15.2 19.1 13.1 15.9 4.6 11.8 2.7
• Financim i huaj 9.2 14.4 6.2 5.1 4.3 5.6 2.6 33.1

Burimi: Ministria e Financave.

Financimi i huaj i deficitit për 11-mujorin shënon nivelin 33.1 miliardë lekë, 
kundrejt 30.3 miliardë lekëve të planifikuara. Pjesa më e konsiderueshme 
përfaqëson huanë e marrë për financimin e rrugës Durrës–Kukës. Në të 
njëjtën kohë, thellimi i mëtejshëm i deficitit primar, sidomos gjatë tre muajve 
më të fundit të vitit 2008, pasqyron rritjen e stokut të borxhit publik, kryesisht 
atij të huaj. 

Grafik 18. Shuma rrëshqitëse e deficitit primar për
12 muajt e mëparshëm,  dhjetor ‘99-nëntor ’08

(në miliardë lekë)40.

Burimi: Ministria e Financave,
llogaritje të specialistëve të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 19. Përbërja e borxhit të brendshëm sipas
instrumenteve gjatë 2004-2008 (nominale, në

miliardë lekë).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në fund të vitit 2008, stoku i borxhit afatshkurtër përfaqëson rreth 62 për 
qind të totalit të borxhit të brendshëm, nga 67 për qind që rezulton në fund të 
vitit të kaluar. Zgjatja e maturitetit të portofolit të letrave me vlerë të qeverisë, 
përfaqëson një prej përparësive të politikës së huamarrjes së brendshme. 

4.1.3 Zhvillimet monetare 

Ecuria e treguesve monetarë gjatë gjysmës së dytë të vitit ka rezultuar 
përgjithësisht e qëndrueshme, por duke shfaqur shenja ngadalësimi të rritjes 
gjatë fundit të periudhës. Ritmi mesatar vjetor i rritjes së agregatit M3 gjatë 
kësaj periudhe u luhat rreth vlerës 13 për qind, ndërsa agregati i parasë në 
lekë, M2, vijoi prirjen rritëse. Ecuria e mjeteve të brendshme neto pasqyroi 
ngadalësim të kërkesës për para në muajin nëntor, krahasuar me ritmet e 
rritjes gjatë pjesës tjetër të vitit. 

Krijimi i flukseve monetare është mbështetur kryesisht në financimin e 
sektorit privat, i cili edhe pse ka shfaqur ngadalësim të ritmeve të rritjes gjatë 
dy muajve të fundit, vijon të jetë i lartë. Kredia për sektorin privat ka vazhduar 
të dominojë zgjerimin monetar me rreth 10 pikë përqindje në terma të M3. 

Norma vjetore e zgjerimit të parasë së gjerë ka pësuar një rritje të lehtë 
në tremujorin e tretë duke arritur në mbi 14 për qind, ndërsa në fundin e 
periudhës është stabilizuar në nivelet e pjesës së parë të vitit. Ngadalësimi 
i ofertës monetare në muajt e fundit reflekton ritmin në ulje të rritjes vjetore 
të depozitave në total në 11 për qind, përkundrejt mesatares vjetore prej 
17.2 për qind. Ritmi në rritje i depozitave në lekë gjatë pjesës së dytë të vitit 
ndryshoi kah në fund të periudhës, duke arritur në nivelin prej 7 për qind. 
Depozitat në valutë shfaqën tendencë ngadalësimi në gjysmën e dytë të vitit, e 
cila u përqendrua kryesisht në dy muajt e fundit, me një normë vjetore rritjeje 
prej 16.2 për qind krahasuar me mesataren prej 25.3 për qind të tremujorit 
të tretë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 20. Ecuria vjetore e treguesve monetarë.
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Në terma kohorë, ky ngadalësim ka rezultuar më i ndjeshëm për depozitat 
me afat të individëve, të cilat kanë edhe peshën më të madhe në totalin e 
depozitave, si dhe depozitat pa afat të bizneseve. Ritmi i depozitave me afat 
të individëve ka vijuar prirjen rritëse të gjysmës së parë të vitit, me përjashtim 
të dy muajve të fundit kur është shfaqur një ngadalësim i tij në rreth 15.6 për 
qind. Ecuria e depozitave me afat të bizneseve është karakterizuar nga një 
luhatshmëri e lartë. Zhvillimet e muajve të fundit në tregjet ndërkombëtare 
financiare janë shoqëruar me tërheqjen e një pjese të depozitave nga sistemi 
bankar si pasojë e pasigurive të krijuara. Megjithë rënien në ritmin e depozitave 
në valutë, kontributi i tyre në zgjerimin e M3-it vazhdon të jetë i lartë. Pesha e 
tyre në totalin e depozitave rezultoi në 43.8 për qind në fundin e periudhës, 
përkundrejt 33.4 për qind për të njëjtën periudhë të vitit të  kaluar.

Norma mesatare vjetore e rritjes së agregatit M2 gjatë pjesës së dytë të vitit 
u zgjerua në mbi 10 për qind, e përqendruar kryesisht në fundin e periudhës. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 21. Ecuria e depozitave sipas monedhës dhe maturimit.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 22. Ecuria e përbërësve të agregatit monetar në lekë (M2).

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

N
ëntor-0

6

Janar-07

M
ars-07

M
aj-07

Korrik-07

Shtator-07

N
ëntor-07

Janar-0
8

M
ars-0

8

M
aj-0

8

Korrik-0
8

Shtator-0
8

N
ëntor-0

8

Paraja jashtë bankave
Depozita në lek

25%

28%

31%

34%

37%

40%

N
ëntor-0

6

Janar-07

M
ars-07

M
aj-07

Korrik-07

Shtator-07

N
ëntor-07

Janar-0
8

M
ars-0

8

M
aj-0

8

Korrik-0
8

Shtator-0
8

N
ëntor-0

8

Paraja jashtë bankave/M2



Deklarata e Politikës Monetare për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2008 dhjetor 2008

Banka e Shqipërisë 39

Kontributin më të madh në rritjen e M2-it e dha komponenti i parasë jashtë 
bankave. Presionet rënëse të M2-it, si pasojë e ngadalësimit në ritmin e  rritjes 
së depozitave në lekë, u amortizuan nga rritja më e shpejtë e parasë jashtë 
bankave, e cila arriti 21.2 për qind. Raporti i parasë jashtë bankave ndaj 
M2 në fund të nëntorit arriti në nivelin 32.8 për qind, duke qëndruar mbi 
nivelin mesatar të këtij raporti për vitin 2008. Rrjedhimisht, edhe agregati 
M1 pësoi rritje me rreth 14 për qind gjatë kësaj periudhe. Kjo prirje është 
pasqyruar gjithashtu edhe në krijimin e parasë me shkallë të lartë likuiditeti, 
bazës monetare. Në terma nominalë vjetorë, baza monetare është rritur në 
9.3 për qind në pjesën e dytë të vitit, krahasuar me 7.6 për qind të së njëjtës 
periudhë të vitit të kaluar.

Në gjysmën e dytë të vitit 2008 vihet re një ngadalësim i kërkesës për 
para, si nga sektori privat ashtu edhe nga ai publik. Rritja vjetore e kredisë, 
mesatarisht prej 44 për qind, ka shënuar rënie gjatë kësaj periudhe krahasuar 
me gjashtëmujorin e parë kur ajo u rrit mesatarisht me 46 për qind. Ngadalësimi 
në ritmet e rritjes së kredisë paraqet kreditimin më të ulët të individëve si dhe 
rritjen më të ulët të kredisë në valutë. Ndërkohë edhe treguesi i kredisë të re 
të disbursuar në fund të periudhës tregon vlerat më të ulta për vitin 2008 si 
dhe krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë. 

Megjithë ngadalësimin e ritmit të rritjes së kredisë, sistemi bankar po 
mbështet gjithmonë e më shumë aktivitetin ekonomik në vend. Treguesit e 
ndërmjetësimit, të ndikuar edhe nga ngadalësimi më i ndjeshëm i ritmeve të 
rritjes së ofertës monetare dhe depozitave janë rritur me përkatësisht në 50 
për qind dhe në 63 për qind përkundrejt 45 për qind dhe 55 për qind, që 
shënonin në fund të qershorit 2008.

Struktura e portofolit të kredisë sipas monedhave m   qafhs rotaths tijaum sab
rritje të normës vjetore të rritjes së kredisë në lekë në 35 për qind, e ndikuar 
kryesisht nga kreditimi më i lartë i bizneseve në lekë. Ndërkohë që kreditimi 
në valutë, për të njëjtën periudhë, paraqet rënie të ritmeve vjetore në 46 për 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 23. Ecuria treguesve të kërkesës për para.
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qind përkundrejt mesatares 49 për qind të pjesës së parë të vitit. Kostoja e 
kredive në monedhë të huaj në dy muajt e fundit nuk duket të ketë ndjekur 
lehtësimin e kushteve monetare në tregjet ndërkombëtare, duke ruajtur nivelet 
e muajve të verës. Ruajtja e niveleve relativisht të larta të normës së interesit 
dhe ngadalësimi i kreditimit në monedhë të huaj shprehin politika të reja të 
bankave, për t’u mbështetur më pak në kreditimin në valutë, në përgjigje të 
forcimit të rregulloreve të mbikëqyrjes si dhe të uljes së likuiditetit në valutë. 

Ecuria e portofolit të kredisë sipas klientelës tregon norma vjetore të rritjes 
më të larta të kredisë për biznese, në 44 për qind   ;ëtyd e nirojumëthsajg rëp
krahasuar me mesataren prej 40 për qind në pjesën e parë. Ndërkohë, kredia 
për individë ka vazhduar të rritet me ritme më të ulta, në mesatarisht  39 për 
qind përkundrejt 52 për qind të rritjes mesatare vjetore të fillimvitit. Pjesa më 
e madhe e kredisë për biznese (80 për qind) financon sektorët kryesorë të 
ekonomisë: tregtinë (33 për qind); ndërtimin (22 për qind); dhe industrinë 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

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

Grafik 25. Ecuria e portofolit të kredisë sipas grupeve.
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(25 për qind). Në ndryshim nga pjesa e parë e vitit, në gjashtëmujorin e dytë 
vihet re një tendencë për zvogëlimin e portofolit të kredisë, për ndërtimin dhe 
tregtinë, dhe një rritje e lehtë për industrinë. Rritja e portofolit të kredisë për 
sektorin e industrisë është ndikuar edhe nga rritja e kreditimit për kompaninë 
shtetërore KESH.

Zhvillimet e portofolit të kredisë në gjashtëmujorin e dytë të vitit tregojnë 
rënie të kontributit të kredisë për banesa në rritjet tremujore të kredisë totale, 
në ndryshim nga pjesa e parë. Në fund të periudhës, kredia për banesa është 
rritur në terma vjetorë me 40 për qind, krahasuar me rritjen mesatare prej 63 
për qind të tremujorit të parë. Tendenca e disa bankave për shtrëngimin e 
kushteve për këtë produkt, mund të ketë ndikuar në ngadalësimin e rritjes së 
këtij portofoli. Kontributi i kredisë për konsum në zgjerimin e kredisë totale, 
edhe pse në muaj të veçantë mund të ketë qenë i pranishëm, në përgjithësi 
për gjithë vitin 2008 shfaqet i reduktuar; një dukuri kjo e nisur që nga fundi 
i vitit paraardhës. Rritja vjetore e kredisë për konsum në pjesën e dytë të vitit 
ishte e qëndrueshme, në 27 për qind.

KREDIA PËR SEKTORIN FISKAL
Gjatë pjesës së dytë të vitit vihet re fillimisht një rritje e pretendimeve neto ndaj 

qeverisë, në përgjigje të kërkesës më të lartë për   niticifed raulubm ët rëp ednof
fiskal. Deri në muajin shtator pretendimet neto ndaj qeverisë, në terma vjetorë 
shënuan rritje prej 13 për qind. Në muajin e fundit të periudhës, edhe pse 
qeveria ka patur një kërkesë të lartë për fonde, disa prej bankave maturuan 
një pjesë të portofolit të tyre të bonove të thesarit, duke ulur pretendimet e 
sistemit bankar ndaj autoritetit fiskal. Rritja vjetore e pretendimeve neto ndaj 
qeverisë prej 5 për qind,  shënoi në muajin nëntor vlerën më të ulët për vitin 
2008. 

Në fund të muajit nëntor kreditimi i sektorit publik përbënte vetëm 43 për 
qind të kërkesës së brendshme për para, duke shënuar reduktim të ndjeshëm 
në 4 vitet e fundit. Të dhënat paraprake nga tregu primar për muajin dhjetor, 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 26. Përbërja e portofolit të kredisë sipas qëllimit.
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tregojnë zgjerim të portofolit të bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë  si 
dhe një pjesëmarrje më të lartë të bankave në tregun e letrave me vlerë. Në 
muajin dhjetor, vihet re një zhvendosje e mëtejshme e financimit të bankave 
drejt instrumenteve afatgjata. 

4.2 ECURIA E TREGUT TË PUNËS DHE PAGAVE 

4.2.1 Tregu i punës 

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, tregu i punës regjistroi një rritje në 
numrin mesatar të të punësuarve, ku kontributin kryesor e dha sektori privat 
bujqësor dhe ai jobujqësor. Numri mesatar i të papunëve ka regjistruar një 
rritje të lehtë krahasuar me një tremujor më parë. Norma e papunësisë ka 
ardhur në rënie, ndikuar kryesisht nga rritja e numrit mesatar të të punësuarve 

në sektorin privat bujqësor. Numri mesatar i të 
punësuarve gjithsej në fund të tremujorit të tretë 
të vitit, u rrit me rreth 3.3 për qind krahasuar 
me tremujorin e mëparshëm. Numri mesatar i 
të punësuarve në sektorin privat bujqësor41 dhe 
jobujqësor u rrit përkatësisht me rreth 26,549 dhe 
4,018 persona krahasuar me një tremujor më parë. 
Rritja e punësimit rezultoi më e ndjeshme në sektorët 
e industrisë përpunuese dhe të ndërtimit, kryesisht si 
rezultat i peshës së lartë që zë numri i të punësuarve 
në ta.

Gjatë tremujorit të tretë të vitit, numri mesatar i të 
papunëve gjithsej regjistroi një rënie vjetore prej 1.5 
për qind. Norma e papunësisë arriti në 12.62 për 
qind, duke vijuar të ndjekë një prirje rënëse.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 27. Ecuria e kreditit të brendshëm dhe e financimit të qeverisë.
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Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë
korrik-shtator 2008.
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4.2.2 Ecuria e pagave

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, ritmi vjetor 
i rritjes së pagave u ngadalësua si në sektorin 
shtetëror, ashtu edhe në sektorin privat. Niveli i 
pagës mesatare mujore në sektorin shtetëror42, 
u rrit me rreth 1.24 për qind në terma nominalë, 
krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më 
parë. Paga mesatare43 e regjistruar në ndërmarrjet 
ekonomike vlerësohet të jetë rritur me rreth 9.9 për 
qind gjatë tremujorit të tretë krahasuar me të njëjtën 
periudhë një vit më parë, ritëm rreth 2 herë më i ulët 
se gjatë gjysmës së parë të vitit. 

Në terma realë, rritja vjetore e pagës mesatare 
për këtë periudhë ka qenë rreth 6.7 për qind. Ritmi i 
rritjes vjetore të pagës mesatare në terma nominalë, 
gjatë tremujorit të tretë, ishte më i ulët si për sektorin 
e industrisë në total ashtu edhe për sektorin e 
shërbimeve. Ndërkohë që, normat nominale të 
rritjes vjetore të pagës mesatare në ndërtim dhe 
në industrinë nxjerrëse ishin më të larta se gjatë 
tremujorit të dytë të vitit, përkatësisht 16.3 për qind 
dhe 13.9 për qind. Paga bazë minimale mujore, 
regjistroi nivelin e 17,000 lekë gjatë tremujorit të 
tretë të vitit, duke u rritur me rreth 6.3 për qind 
krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Gjatë kësaj 
periudhe, rritje më të lartë në terma tremujorë ka 
shënuar ndihma ekonomike mesatare e plotë (me 
rreth 5.84 për qind), ndërsa ndihma ekonomike 
mesatare e pjesshme u rrit me rreth 0.52 për qind. 

Grafik 29. Paga mesatare në sektorin e prodhimit 
dhe të shërbimeve (ndryshimet vjetore në 

përqindje).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 30. Niveli i pagës mesatare mujore në 
sektorin shtetëror (ndryshimet vjetore në 

përqindje).

Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues kryesorë ekonomikë
korrik-shtator 2008.
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Hapësirë informuese: Sinjalet kryesore nga prirjet në treguesit 
e produktivitetit të punës dhe të kostove të punës për njësi të 
prodhuar.

Presionet inflacioniste në terma afatmesëm, në një pjesë të rëndësishme shpjegohen 
nga  fakti se si dhe sa, ndryshimet në të ardhurat nga puna (paga etj.) mbështeten 
nga ndryshimet në produktivitetin e punës (PP). Treguesi që sintetizon relativisht 
mirë prirjet kryesore në tregun e pagave dhe të punës është ai kostove të punës 
për njësi të prodhuar (KNJP). Ai përcaktohet si kosto e punës që nevojitet për të 
prodhuar një njësi të prodhimit në një sektor, degë apo në ekonomi. I shprehur në 
indeks, ky tregues përdoret gjerësisht në analizat krahasuese ndërmjet sektorëve të 
një ekonomie apo ndërmjet ekonomive të ndryshme. Si i tillë ai zbulon aspekte të 
performancës së aftësisë konkurruese ndërsektoriale dhe ndërmjet vendeve. 

Në një ekonomi, rritja e vazhdueshme e KNJP do të jepte sinjale për shtim të 
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presioneve inflacioniste nga krahu i ofertës së brendshme, të materializuar në rritje 
të pritshme të çmimeve të prodhimit. Në një vështrim krahasues, prirja në rritje e këtij 
treguesi të një ekonomie në raport me atë të një ekonomie tjetër, do të sinjalizonte 
“humbje” të pozicionit konkurrues të ekonomisë së parë në fushën e tregut të punës 
dhe në atë të çmimeve. Ekonomia e dytë do të përbënte një treg më tërheqës për 
investime, sepse do të ofronte kosto relative më të ulëta pune dhe për pasojë çmime 
më të ulëta prodhimi e mundësi më të larta fitimprurëse për investitorët. 

Në përgjithësi, një vend mund të përmirësojë pozicionin e tij konkurrues ose duke 
ulur kostot nominale të punës për një të punësuar ose duke rritur performancën e 
produktivitetit të punës. Strategjitë në këtë fushë zgjidhen në përshtatje me kushtet 
ekonomike të vendit. Ato mund të konsistojnë: në moderim të ritmeve të rritjes së 
pagave, masë e cila do të tkurrte kostot e prodhimit; në rritje të produktivitetit, masë 
e cila do të mundësonte arritjen e niveleve më të larta të prodhimit; ndërthurje apo 
optimizim të të dyja strategjive të mësipërme për të siguruar zhvillime të përshtatshme 
në ritmet e KNJP. 

Prirje të PP dhe e KNJP në ekonominë  shqiptare
Treguesit e PP dhe KNJP mund të përafrohen duke shfrytëzuar të dhënat e ofruara nga 
statistikat afatshkurtra (SA). Indeksi i PP është llogaritur si raport i dy indekseve: atij 
të shifrës së afarizmit44 të rregulluar sezonalisht45 me atë të numrit të të punësuarve. 
Indeksi i KNJP, është llogaritur si raport i indeksit të pagës46 për një të punësuar 
me atë të produktivitetit. Transformimi i thjeshtë i formulave çon në një llogaritje 
më të drejtpërdrejtë të indeksit të KNJP: si raport i indeksit të fondit të pagave me 
atë të shifrës së deflatuar dhe të rregulluar sezonalisht të afarizmit. Publikimi i pritur 
i indeksit të vlerës së shtuar si pjesë e SA, do të ndihmonte në llogaritjen më të 
saktë të produktivitetit. Këta tregues janë llogaritur për sektorë të veçantë dhe për 
ekonominë në tërësi (përjashtuar bujqësinë). Ndërkohë që treguesit e mësipërm 
janë ndërtuar edhe duke e konceptuar ekonominë në dy sektorë: në të tregtueshëm 
dhe në të patregtueshëm. 

Në këtë hap sektori i tregtueshëm tërheq vëmendje të veçantë sepse: së pari, ecuria 
e produktivitetit në këtë sektor duhet “të bonifikojë” ritmet në rritje të produktivitetit 
në një ekonomi; së dyti, duke u vlerësuar si sektori konkurrues në tregjet e huaja, 
ai duhet të ofrojë mallra me çmime dhe kosto “tërheqëse” të punës - në parim ky 
sektor duhet të përfaqësojë përparësitë në aftësitë konkurruese të vendit. 

Në nivel ekonomie, deri në fund të vitit 2006, dy treguesit rezultojnë të kenë 
konverguar pranë vlerës 100 për qind apo raporti i tyre pranë njëshit. Duke filluar 
nga viti 2007, raporti ka qëndruar pothuaj gjatë gjithë kohës në favor të KNJP. Piku 
më i lartë i vijës së indeksit të KNJP (T2: 2007), i referohet kohës së zbatimit të 
masave të qeverisë, në përpjekje për të formalizuar më tej tregun e punës dhe atë 
të pagave.  Sektori i ndërtimit, paraqet divergjencat më të dukshme të indekseve, 
ku ai i kostove për njësi pune ka shfaqur rritjet më të theksuara.

Viti 2008, ka shënuar zhvillime relativisht pozitive të të dy treguesve: rënie të ritmeve 
të KNJP dhe rritje të ritmeve të PP. Sektori i tregtueshëm, dhe brenda tij ai i industrisë, 
janë sektorët me prirje më të shprehura konverguese të të dy indekseve. Industria 
është sektori ku rritja e indeksit të KNJP është mbështetur më shumë nga rritja e 
indeksit të PP, gjë që ka ndihmuar ruajtjen e qëndrueshmërisë në prirjen e treguesit 
PP për gjithë sektorin e tregtueshëm të ekonomisë. 

Vlerësime paraprake tregojnë se ruajtja e aftësive konkurruese, ndonëse ende 
të kufizuara të ekonomisë sonë në tregjet ndërkombëtare është mbështetur më 
së shumti nga industria, sektori që ka një peshë të konsiderueshme në eksportet 
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tona. Rezultatet paraprake të disa gjetjeve empirike - nën kufizimin e serive të 
shkurtra kohore - tregojnë se normat tremujore të ndryshimeve të të dy treguesve 
kanë korrelacion relativisht të lartë negativ. Kjo do të thotë se rritja tremujore e 
produktivitetit ndikon në rënien mesatare tremujore të kostos së punës për njësi të 
prodhuar. Në nivel ekonomie, për T2: 2003-T3:2008, shpjegueshmëria mesatare 
e luhatshmërisë tremujore të KNJP i dedikohet në rreth 32 për qind, faktorit të 
produktivitetit të punës. 

4.3 ÇMIMET E PRODHIMIT DHE TË IMPORTIT

Presionet inflacioniste gjeneruar nga çmimet e importit dhe të prodhimit 
mbi nivelin e përgjithshëm të çmimeve të konsumit, kanë ardhur në rënie 
në tremujorin e tretë të vitit 2008. Për të dy këta tregues, çmimet e mallrave 
ushqimorë – që kanë dhe lidhjen më të fortë me shportën e mallrave të 
konsumit – kanë regjistruar rënien më të madhe në këtë periudhë. Indeksi 
i çmimit të prodhimit (IÇP) gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, pësoi një 
rritje prej 7.1 për qind krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë. 
Çmimet e prodhimit në industrinë nxjerrëse gjatë tremujorit të tretë, u rritën 
me 9.7 për qind në terma vjetorë ndërkohë që, gjatë gjysmës së parë të 
vitit ritmi mesatar i rritjes ishte rreth 4.2 për qind. Megjithëse ky grup zë një 
peshë të vogël ndaj peshës totale të grupeve në IÇP47, ai ka kontribuar me 
rreth 1 pikë përqindjeje në rritjen vjetore të IÇP-së. Gjashtëmujori i parë i vitit 
u karakterizua nga një rritje me ritme të përshpejtuara të çmimit të lëndëve 

Grafik:  Ecuria e indekseve të PP dhe e KNJP sipas sektorëve 
kryesorë dhe ekonomisë
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
Shënim: Ekonomia nënkupton vetëm sektorët e përfshirë në SA (industri, ndërtim dhe shërbime).

 Indekset janë bazuar në T1:2003, për të thjeshtëzuar aspektin krahasues të prirjeve të të dy 
treguesve.
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të para dhe të naftës në tregjet ndërkombëtare. Bizneset vendase, kryesisht 
ato që e importojnë lëndën e parë, u përballën me kosto më të larta të 
prodhimit, të cilat u përçuan pjesërisht edhe në tregun vendas. Pozicioni i 
fortë i monedhës vendase kundrejt dollarit amerikan, ndihmoi në zbutjen e 
përçimit të plotë të kostove tek bizneset. Nëngrupet “Industri ushqimore” dhe 
“Industri e produkteve ushqimore dhe pijeve”, të cilat qenë dhe dy ndër grupet 
më të prekura prej çmimeve të larta të lëndëve të para48, në tremujorin e tretë 
shënuan rënie të indekseve të kostos së prodhimit me 4.0 për qind krahasuar 
me tremujorin paraardhës. Kjo prirje duket të mos jetë përçuar në mënyrë të 
njëtrajtshme në indeksin e çmimeve të kategorisë “Ushqime të përpunuara” 
në shportën e IÇK-së. 

Tabelë 10. Normat vjetore të ndryshimit të disa përbërësve të IÇP-së dhe të IÇK-së të 
kategorisë “Ushqime të përpunuara” (në përqindje).

IÇP IÇP Industria 
përpunuese gjithsej

IÇP Industria përpunuese 
ushqimore

IÇK- Kategoria “Ushqime 
të përpunuara”

IÇP Industria 
nxjerrëse

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 2.9
T3:08/T3:07 7.1 6.1 7.0 10.0 9.7

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Çmimet e importit49 kanë shënuar norma vjetore 
rritjeje negative, gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 
2008. Ndryshimi vjetor në tremujorin e tretë të 
vitit ishte -7.5 për qind, më i ulëti i regjistruar në 
tetë vitet e fundit. Tendenca në rënie e çmimeve të 
importit gjatë nëntëmujorit të parë të këtij viti, vërehet 
thuajse në të gjitha kategoritë: në mallrat kapitalë, 
të ndërmjetëm dhe në mallrat e konsumit. 

Inflacioni i importuar ka dhënë një ndikim 
pozitiv në rënien e çmimeve të konsumit në vend, 
shkaktuar nga rënia vjetore e çmimeve të importit 
dhe mbiçmimit të monedhës vendase ndaj dollarit 
amerikan (8.9 për qind ) dhe ndaj euros (0.5 për 
qind), në tremujorin e tretë të vitit. Zhvillimet në 
çmimet e importit janë reflektuar drejtpërdrejt në 
kategorinë e ushqimeve të përpunuara të shportës 

së mallrave të konsumit dhe në mënyrë të tërthortë në koston e prodhimit. 
Çmimet e importit të mallrave ushqimorë arritën nivelin më të lartë historik në 
tremujorin e dytë të vitit 2008, duke shënuar rritje vjetore prej 20 për qind. 
Kjo rritje, ushqeu rritjen vjetore të çmimit të prodhimit të mallrave ushqimorë 
(14.7 për qind) dhe rritjen vjetore të çmimeve të ushqimeve të përpunuara në 
shportën e konsumit (13 për qind).

Grafik 31. Ndryshimi vjetor i indekseve të
mallrave përfshirë në IÇP (boshti djathtas) dhe 

IÇK    (boshti majtas).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Në tremujorin e tretë, çmimet e importit të 
mallrave ushqimorë ranë me 7.7 pikë përqindjeje, 
duke lehtësuar rënien e çmimeve të prodhimit të 
mallrave ushqimorë me 7 pikë përqindjeje dhe 
rënien e çmimeve të konsumit të ushqimeve të 
përpunuara me 3 pikë përqindjeje.

Në mungesë të të dhënave për tremujorin e katërt 
të vitit 2008, përafruesi për inflacionin e importuar, 
matur nga çmimet e konsumit të ushqimeve50

të partnerëve kryesorë tregtarë (Itali dhe Greqi), 
dëshmon për vazhdim të rënies së inflacionit të 
importuar dhe në këtë tremujor. Ulja e normës 
vjetore të inflacionit të importuar  ka ardhur kryesisht 
nga rënia e çmimeve të ushqimeve në këto vende, 
ndërkohë që kursi i këmbimit të lekut ndaj monedhës 
evropiane51 qëndroi thuajse i pandryshuar në 
tremujorin e katërt. Inflacioni i importuar i mallrave 
ushqimorë u ul në terma vjetorë nga 6.2 për qind 
në tremujorin e dytë të vitit në përkatësisht 5.1 për 
qind dhe 4.5 për qind në dy tremujorët në vazhdim. 
Ky zhvillim, mbështeti rënien e inflacionit vjetor të 
grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” në vend, nga 
6.9 për qind në tremujorin e dytë përkatësisht në 
3.8 për qind për tremujorët e mbetur të vitit.

Çmimet e importit vijuan të ndikohen nga luhatjet 
e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Për 
pasojë, çmimi mesatar i naftës në tregun vendas, 
gjatë gjysmës së dytë të vitit, reflektoi prirje në rënie, 
të ngjashme me atë të tregut ndërkombëtar, por 
shkalla e luhatshmërisë e çmimit mesatar të naftës 
në tregun me pakicë rezultoi relativisht më e zbutur. 
Përçimi i kahut të ndryshimit të çmimit të naftës 
nga tregu ndërkombëtar në tregun vendas është 
realizuar me përafërsisht një muaj kohë vonesë. 

Gjatë muajve gusht-nëntor 2008, forcimi i 
dollarit amerikan kundrejt monedhës vendase si në 
terma mujorë ashtu edhe vjetorë, vlerësohet të ketë 
frenuar rënien e çmimit të naftës për litër në tregun 
me pakicë. Ndërkohë që, mbiçmimi i monedhës 
vendase në muajin dhjetor në krahasim me muajin 
nëntor’08, ka dhënë kontributin e tij në rënien e 
çmimit të naftës për litër. Ritmi i kësaj rënieje ishte 
më i përshpejtuari i regjistruar këtë gjashtëmujor52.  

Grafik 32. Ndryshimet vjetore të indeksit të vlerës 
njësi për importet e mallrave të konsumit dhe të 

çmimeve të konsumit të ushqimeve të përpunuara 
(në përqindje). 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 33. Ndryshimet vjetore të çmimeve të 
huaja (boshti djathtas) dhe të kursit të këmbimit 

dhe indeksit të grupit “Ushqime dhe pije 
joalkolike” në vend (boshti majtas).

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 34.Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në 
vend dhe jashtë dhe i kursit të këmbimit lekë/usd.
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4.4 PRITJET PËR ECURINË E ÇMIMEVE NË EKONOMI

Pritjet e agjentëve ekonomikë për inflacionin, bazuar në matjet nga vrojtimet 
e organizuara nga Banka e Shqipërisë53, kanë reflektuar në përgjithësi 
prirjen faktike të këtij treguesi. Bazuar në të dhënat më të fundit të vrojtimit të 
bankave në muajin janar ’09, pritjet e ekspertëve të bankave për inflacionin 
vjetor pas një viti janë lehtësisht më të larta se një muaj më parë. Bankat 

presin që vlera e inflacionit pas një viti të jetë +3.2 
për qind, rreth 0.1 pikë përqindjeje më e lartë se 
inflacioni i pritur në muajin dhjetor’08. Bazuar në 
shpërndarjen probabilitare të përgjigjeve të bankave 
- në vrojtimin e muajit janar’09 - sipas intervaleve 
të normës së inflacionit të pritur, probabiliteti që 
inflacioni pas 12 muajsh të jetë brenda intervalit 2-
4 për qind ka pësuar një rënie të lehtë prej 2 pikë 
përqindjeje, 56 për qind nga 58 për qind që ishte 
në muajin dhjetor’08. Gjithashtu, bankat e përfshira 
në vrojtimin e muajit janar’09, vlerësojnë lehtësisht 
në rritje rrezikun që inflacioni vjetor të devijojë 
nga intervali 2-4 për qind me një zhvendosje më 
të theksuar drejt vlerave më të ulta; probabiliteti që 
inflacioni të kalojë mbi kufirin 4 për qind dhe nën 
kufirin 2 për qind, llogaritet në 44 për qind kundrejt 
42 për qind që ishte një muaj më parë.

5. TREGJET FINANCIARE,  NORMAT E INTERESIT DHE 
KURSI I KËMBIMIT 

5.1 NORMAT E INTERESIT 

TREGU NDËRBANKAR 
Normat e interesit në tregun ndërbankar janë zhvendosur në kahun 

rritës në gjashtëmujorin e dytë dhe kanë treguar luhatshmëri të theksuar, 
kryesisht gjatë muajve shtator-nëntor. Gjatë kësaj periudhe sistemi bankar 
ka vazhduar të karakterizohet nga mungesa e likuiditetit. Banka e Shqipërisë 
ka injektuar likuiditet nëpërmjet operacioneve të saj në treg të hapur me anë 
të marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes me afat javor. Faktorët kryesorë që 
kanë ndikuar janë kryesisht zhvillimet në aktivitetin depozitues të bankave 
si dhe efektet e veprimeve me buxhetin. Me qëllim qetësimin e tregut dhe 
normalizimin e aktivitetit në tregun ndërbankar, Banka e Shqipërisë gjatë 
kësaj periudhe ka zgjatur maturitetet e ankandeve të anasjellta të riblerjes si 
dhe më pas, ka ndryshuar formën e këtyre ankandeve duke e organizuar atë 
me çmim fiks dhe shumë të hapur, dhe ka kryer transaksione për blerje me 
të drejta të plota të letrave me vlerë. Këto masa kanë ndihmuar në rritjen e 
likuiditetit në tregun ndërbankar si dhe në plotësimin e kërkesave të bankave 
pjesëmarrëse.  

Grafik 35. Probabiliteti që inflacioni vjetor pas 1 
viti të jetë brenda intervalit 2-4 për qind, më i ulët 

se 2 për qind dhe më i lartë se 4 për qind.

Burimi: Vrojtimi mujor i bankave, Banka e Shqipërisë.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Shkurt -0
8

M
ars-0

8

Prill-0
8

M
aj-0

8

Q
ershor-0

8

Korrik-0
8

G
usht-0

8

Shtator-0
8

Tetor-0
8

N
ëntor-0

8

D
hjetor-0

8

Janar-0
9

>4 <2  2-4



Deklarata e Politikës Monetare për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2008 dhjetor 2008

Banka e Shqipërisë 49

Ndryshimi i formës së ankandeve nga Banka 
e Shqipërisë, krahas stabilizimit të tensioneve në 
tregun ndërbankar, ka ndikuar gjithashtu edhe në 
uljen e vëllimeve ditore të shkëmbyera. Krahasuar 

  i imillëv itiv jitëk ët ërap e tjaum ëthsajg em
transaksioneve njëjavore është ulur mesatarisht me 
0.24 miliardë lekë ndërsa ai i atyre ditore është rritur 
me 0.15 miliardë duke arritur në 1.43 miliardë lekë, 
kryesisht i ndikuar nga vlerat e larta që u arritën 
në tremujorin e tretë. Në terma mesatarë, interesi 
njëditor në gjashtëmujorin e dytë u rrit në 5.99 për 
qind nga 5.46 për qind që ishte në gjashtëmujorin 
e parë, ndërsa ai 7-ditor është rritur në 6.36 për 
qind ose 0.49 pikë përqindjeje më shumë. 

TREGU PRIMAR
Ndryshe nga sjellja e interesave në tregun 

ndërbankar, tregu primar ka evidentuar rritje të yield-eve të letrave me vlerë të 
qeverisë që prej muajit nëntor. Rritja e yield-eve në fund të tremujorit të katërt 
është e lidhur kryesisht me shtrëngimin e kushteve të likuiditetit në treg. 

Prirja rritëse e yield-eve të bonove të thesarit nisi në muajin nëntor, 
ndërkohë që tremujori i tretë ishte karakterizuar nga një prirje rënëse e tyre. 
Në këtë periudhë, tensionet e krijuara në likuiditetin e sistemit bankar bënë që 
pjesëmarrja në ankandet e letrave me vlerë të mos mjaftonte për plotësimin 
e kërkesës. Në këtë frymë, disa nga pjesëmarrësit preferuan të maturonin 
letra me vlerë duke ulur portofolin në këtë instrument. Raporti i mbulimit 
të kërkesës për financim në muajt nëntor-dhjetor llogaritet mesatarisht 0.9, 
krahasuar me vlerën mesatare prej 1.2 në muajt e tjerë të vitit 2008. Yield-et 
pësuan rritje të konsiderueshme duke arritur nivelin maksimal prej 8.65 për 
qind për afatin 12-mujor ose rreth 60 pikë bazë mbi atë të fundtremujorit të 
tretë. Krahasuar me një vit më parë, kjo vlerë është 21 pikë bazë më e lartë, 

Grafik 36. Normat e interesit në tregun ndërbankar.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 37. Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar. 
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ndonëse edhe fundviti 2007 u karakterizua nga lëvizje e lartë e treguesit, si 
rrjedhojë e rritjes së kërkesës për financim. Një zhvillim i tillë u shfaq dhe këtë 
vit, por me intensitet më të ulët. 

Tregu primar i obligacioneve ka evidentuar të njëjtën prirje me atë të 
bonove të thesarit. Yield-et e obligacioneve janë rritur kryesisht nën efektin 
e mosplotësimit të kërkesës për financim me këto letra nga tregu. Në muajin 
dhjetor, yield-i i obligacioneve 2-vjeçare shënoi 8.95 për qind dhe ai i 
obligacioneve 5-vjeçare (me interes fiks) 9.75 për qind. Këto nivele tregojnë 
një rritje prej rreth 75 dhe 70  pikë bazë nga ato të fundit të tremujorit të 
tretë. 

Norma mesatare e yield-eve
Bono thesari Obligacione
3-m 6-m 12-m 2-vjeçare 5-vjeçare

08.903.878.771.729.57002
52.904.851.893.762.68002

Shtator 2008 6.25 7.33 8.02 8.20 9.05
Tetor 2008 6.23 7.20 7.94 8.15
Nëntor 2008 6.05 7.42 8.10 8.29 9.20
Dhjetor 2008 6.20 7.45 8.56 8.95 9.75

INTERESAT PËR DEPOZITA DHE KREDI
Interesi mesatar i ponderuar i depozitave në lekë 

në përgjithësi është rritur gjatë muajve të verës, si 
pasojë e ofertave promocionale, duke arritur shifrën 
më të lartë 6.72 për qind në muajin gusht. Në muajin 
shtator janë regjistruar rënie të interesave me 0.61 
pikë përqindje. Kjo rënie vazhdoi edhe përgjatë 
muajve tetor, nëntor, si pasojë e korrigjimit të ofertave 
sezonale. Në dhjetor, të dhënat paraprake, tregojnë 
që sistemi bankar ka ofruar interesa relativisht të 
lartë për tërheqjen e depozitave, kryesisht për afatin 
e shkurtër.

Interesi mesatar i ponderuar në muajin nëntor 
ka shënuar 5.43 për qind, 1.29 pikë përqindje më 
poshtë se muaji gusht. Niveli mesatar i interesave 
mbetet 0.38 pikë përqindjeje më i lartë se një vit më 

parë (kur norma bazë u rrit me 0.25 pikë përqindjeje). Në terma mesatarë, 
norma e interesit për depozitat gjatë vitit 2008 ka qenë 0.93 pikë përqindjeje 
më e lartë se në vitin 2007 (ndryshimi i normës bazë në këtë periudhë ka qenë 
0.75 pikë përqindjeje). 

Interesat për depozitat me afat në euro në përgjithësi, kanë ndjekur të njëjtën 
lëvizje sezonale ndonëse jo me të njëjtin marzh. Pas rritjes promocionale të 
interesave në tremujorin e tretë ka patur rënie në vlerë mesatare të interesave 
me 0.24 pikë përqindje në muajt që ndjekin, duke shënuar 3.98 për qind në 
muajin nëntor. Në muajt tetor dhe nëntor nuk ka patur ndryshime të normës 

Grafik 38. Raporti i plotësimit të kërkesës për 
financim në ankandet e tregut primar dhe ndryshimi 

i yield-eve për obligacionet 2-vjeçare.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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mesatare të ponderuar të interesit për depozitat në 
euro. Pas uljes së normës bazë nga BQE, në muajin 
tetor, interesat e depozitave në euro nuk pësuan 
ulje. 

Spread-i i depozitave 12 mujore lekë–euro 
në muajin nëntor është 1.98 pikë përqindjeje, 
duke shfaqur prirje të lartë dhe të vazhdueshme 
konkurrenciale të sistemit bankar për depozitat në 
euro. 

Pjesa e dytë e vitit ka shënuar në përgjithësi 
një prirje të lehtë rritëse për normat e kredisë 
si në lekë dhe në euro, ndikuar kryesisht nga 
interesat afatshkurtër. Përgjithësisht, kredidhënia 
në monedhën evropiane përkon me zhvillimet në 
tregjet financiare ndërkombëtare. Sezonalisht, 
interesat janë ndikuar nga politika agresive të disa 
bankave të veçanta që zotërojnë pjesë të ndjeshme 
të tregut. 

Norma mesatare e ponderuar e interesit për 
kredinë në lekë shënoi 12.87 për qind në muajin 
nëntor, duke regjistruar rënie prej 0.20 pikë 
përqindjeje në krahasim me tetorin (kur norma 
e interesit ishte 13.06%). Kryesisht kredia është 
akorduar në financimin afatshkurtër dhe overdraftet
për bizneset, në financimin e konsumit dhe në 
blerjen e pasurive të paluajtshme për individët. Këto 
të fundit, janë promovuar dhe nga ulje të interesave 
në këtë muaj.

Normat e interesit për kreditë në valutë kanë 
ndjekur zhvillimet në tregjet botërore, duke u 
përputhur me ndryshimet e Libor dhe Euribor edhe 
pse jo me të njëjtat marzhe. Norma e interesit për 
kreditë në euro, në muajin shtator rezultoi 8.7 për 
qind, 0.55 pikë përqindjeje mbi vlerën e saj në 
muajin korrik 2008. Kjo rritje, kryesisht reflekton 
politikat shtrënguese të ndjekura nga sistemi bankar 
gjatë këtij muaji. Në nëntor, norma e interesit u ul 
duke regjistruar 8.23 për qind. Kërkesa e lartë për 
kredi në euro, për të gjitha përdorimet e kryesisht, 
për pasuri të paluajtshme ka vazhduar edhe gjatë 
dy tremujorëve të fundit. 

Prej muajit gusht në vazhdim, duket se spread-
i kredi-depozita në lekë është rritur, ndikuar më 
së shumti nga ulja e interesit të depozitave pas 

Grafik 39. Interesi për depozitat 12-mujore në     
lekë dhe në euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 40. Diferenca midis interesit për depozitat 
12-mujore në lekë dhe atij në euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 41. Ecuria e interesit mesatar të ponderuar 
për kredinë në lekë dhe atë në euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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përfundimit të sezonit të verës. Në nëntor arriti 7.43 
pikë përqindjeje, 1.32 pikë përqindje më lart se 
në gusht. Norma e ndërmjetësimit në monedhën 
evropiane, megjithë prirjen rënëse afatmesme, në 
muajt tetor-nëntor ka reflektuar tendencë të lehtë 
shtrënguese, pasojë e zhvillimeve të fundit të sistemit 
bankar në kreditimin në valutë.

5.2  ECURIA E KURSIT TË KËMBIMIT 

Tendenca rënëse e kursit të këmbimit të lekut 
kundrejt shportës së monedhave kryesore euro dhe 
usd, e vënë re gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, i 
ka lënë vendin nënçmimit të tij në tremujorin e fundit. 
Rënia në vlera negative të ndryshimeve të indeksit të 
kursit nominal efektiv të këmbimit ka rezultuar 3.5 

për qind në terma vjetorë dhe 3.9 për qind, në terma tremujorë. Ndryshimi 
i sjelljes në kahun negativ të kursit nominal të këmbimit reflekton, në një 
shkallë relativisht të lartë, nënçmimin e lekut kundrejt monedhës amerikane 
pavarësisht peshës së vogël (20 për qind) që zë ky raport në indeks. Ky 
nënçmim i lekut kundrejt monedhave të vendeve partnere, nënkupton një 
zbehje relative të efektit amortizues që ka luajtur deri tani kursi i këmbimit 
ndaj inflacionit të importuar. 

Në tregun e brendshëm, në terma vjetorë, leku është nënçmuar kundrejt 
dollarit amerikan dhe monedhës evropiane respektivisht me 13.1 për qind dhe 
1.2 për qind në tremujorin e katërt. Në fund periudhës, leku është tregtuar 
kundrejt dollarit 87.91 usd/lek dhe kundrejt monedhës evropiane me 123.80 
euro/lek.

Grafik 42. Spread-i i interesit mesatar 
kredi-depozita për lekë dhe euro. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 43. Ndryshimet vjetore të lekut në terma 
nominalë efektivë (NEER54).

Burimi: Banka e Shqipërisë.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

D
hjetor'0

2

D
hjetor'0

3

D
hjetor'0

4

D
hjetor'0

5

D
hjetor'0

6

D
hjetor'07

D
hjetor'0

8

Grafik 44. Ecuria ditore e kursit të këmbimit 
lekë/euro dhe lekë/usd.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Nënçmimi i lekut në raport me dollarin amerikan 
ka ardhur kryesisht si rrjedhojë e zhvillimeve të 
monedhës së gjelbër në tregjet ndërkombëtare. 
Ecuria e korreluar e raporteve usd/lek dhe euro/
dollar në kombinim me dinamikën e lartë që ka 
pasqyruar raporti usd/lek, si në terma vjetorë ashtu 
dhe në terma tremujorë, tregojnë sensitivitetin e 
lartë që ka ky raport ndaj zhvillimeve të tregjeve 
ndërkombëtare.

Rënia e raportit euro/lek në muajt e fundit të vitit 
2008, është ndikuar ndjeshëm nga ndryshimet në 
raportet kërkesë - ofertë në tregun e brendshëm, 
duke i lënë pak hapësirë reflektimit të zhvillimeve 
të monedhës evropiane në tregjet ndërkombëtare. 
Kështu, gjatë tremujorit të katërt ecuria e lekut 
kundrejt monedhës evropiane ka pasqyruar efektin 
e kombinuar të kërkesës së lartë për valutë, kryesisht jashtë sistemit bankar. Ky 
efekt është zbehur disi nga sjellja paraprijëse e bankave, që në muajin nëntor, 
ndaj ofertës sezonale për valutë që karakterizon periudhën e fundvitit. Për 
rrjedhojë, dhe dinamika tremujore e sjelljes së lekut kundrejt euros paraqitet 
e qëndrueshme gjatë periudhës në fjalë, me një luhatshmëri relativisht më të 
ulët krahasuar me tremujorin paraardhës dhe me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë.

6. ZHVILLIMET EKONOMIKE DHE MONETARE GJATË VITIT 
2009

Ekonomia shqiptare do të zhvillohet në një sfond më të trazuar të ekonomisë 
botërore gjatë vitit 2009. Efektet zinxhir të krizës financiare botërore, pritet 

Grafik 45. Ecuria ditore e euro/usd dhe lekë/usd.

Burimi: Banka e Shqipërisë, BQE.
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Grafik 46. Luhatshmëria55 e këmbimit të lekut në tremujorë.
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të ndikojnë zhvillimet në ekonominë e vendit në terma afatshkurtër. Kriza 
financiare globale ka goditur kryesisht vendet e zhvilluara që janë dhe 
partnerët tanë kryesorë në shkëmbimet tregtare dhe financiare. Ngadalësimi 
i rritjes ekonomike në këto vende mund të përcillet në rritje të papunësisë 
dhe, si rrjedhojë direkte, ulje të remitancave nga emigrantët tanë; me rënie 
të kërkesës së huaj për eksportet tona e shoqëruar me ulje të investimeve të 
huaja direkte në Shqipëri. Aspekt kritik mbetet shtrëngimi i kredisë nga ana e 
bankave të huaja që operojnë në Shqipëri, për shkak të politikave mbrojtëse 
që ato do të ndjekin. Duke u bazuar në këtë skenar, Banka e Shqipërisë 
gjykon se, në mungesë të një zgjidhjeje të shpejtë të problemeve të ekonomisë 
botërore, rritja ekonomike gjatë vitit 2009 mund të jetë diçka më e ulët se ajo 
e vitit 2008.

Megjithatë, në analizat e zhvillimeve të pritshme për vitin 2009, Banka e 
Shqipërisë vlerëson me përparësi projeksionet për ruajtjen dhe konsolidimin 
e mëtejshëm të stabilitetit makroekonomik. Në këtë këndvështrim, zvogëlimi i 
pritshëm i deficitit buxhetor, projeksionet për uljen e deficitit korent si pasojë e 
konjukturës më të favorshme të çmimeve botërore dhe reduktimit të kërkesës 
për mallra importi, si dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, do të ndihmojnë 
në forcimin e stabilitetit makroekonomik. Këta faktorë do të ndihmojnë në 
arritjen e një rritjeje ekonomike afatgjatë, të aftë për t’iu përgjigjur sfidave që 
shtrohen para ekonomisë shqiptare si një ekonomi në zhvillim. 

Programi monetar i Bankës së Shqipërisë për vitin 2009, është i orientuar 
në stabilizimin e stimujve monetarë të kërkesës së brendshme si dhe në zbutjen 
e presioneve nga sektori i jashtëm dhe impaktit të tyre në ekonominë reale. 
Në mungesë të një marrëveshjeje formale me FMN-në, kufizimet sasiore në 
lidhje me mjetet e brendshme neto dhe rezervën ndërkombëtare neto, do të 
monitorohen vazhdimisht nga Banka e Shqipërisë.

Rritja e parasë së gjerë prej 7.9 për qind gjatë vitit 2009 është parashikuar 
mbi supozimet e një ecurie fiskale të qëndrueshme, në konsistencë të plotë me 
objektivat e Bankës së Shqipërisë dhe në përputhje me një normë mesatare 
inflacioni prej 3 për qind. Si pasojë e rritjes së nivelit të parasë jashtë bankave 
gjatë tremujorit të fundit të vitit 2008, monitorimi i këtij treguesi synon ruajtjen 
nën kontroll të presioneve të mundshme inflacioniste, që mund të implikojë.

Ritmi në rënie, në terma vjetorë i flukseve valutore në formën e depozitave 
në valutë, si pasojë e uljes së pritshme të vëmendjes së bankave ndaj 
ndërmjetësimit bankar në valutë, do të stabilizojë përbërësin valutor të M3 në 
kahun e kërkesës për depozita. Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë 
parashikohet të rriten me ritme më të ngadalta.

Programi parashikon rritje të qëndrueshme në zgjerimin e mjeteve të 
brendshme neto. Shtrëngimi i kushteve të kredisë parashikohet të sjellë një 
rënie të flukseve monetare, ku në mungesë të likuiditetit në lekë dhe valutë, 
pritet një ngadalësim në nivelin e kreditimit të sektorit privat. Kredia totale 
për ekonominë parashikohet në 54 miliardë lekë. Kjo rritje parashikohet të 
jetë relativisht e njëtrajtshme sipas komponentëve valutorë. Kështu, si kredia 
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në lekë ashtu dhe ajo në valutë parashikohen të rriten me nga 27 miliardë 
lekë gjatë vitit 2009. Në bazë të këtyre supozimeve, parashikohet ruajtja e 
kërkesës për likuiditet nga bankat paradepozituese. 

Në sektorin publik, deficiti buxhetor parashikohet në 50 miliardë lekë, nga 
të cilat rreth 8.5 miliardë huamarrje e jashtme. Huamarrja e brendshme në 
valutë do të jetë në masën 30 miliardë lekë dhe kanalizimi i tyre për projekte 
të financuara në valutë, nuk parashikohet të shtojë presione në rritjen e 
parasë së gjerë. Ndërsa kredia për sektorin publik e financuar në lekë, prej 
12 miliardë lekësh, parashikohet të kontribuojë në rritjen e M3.
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SHËNIME

1  Rënia e mësipërme është shprehur në terma tremujorë. 
2  Dollari amerikan u vlerësua me rreth 3.7 për qind në terma tremujorë kundrejt monedhës së 
përbashkët evropiane.
3  Norma e papunësisë gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit ishte mesatarisht 5.2 për qind kundrejt 
6.5 për qind që shënonte gjatë gjashtëmujorit të dytë. 
4  Norma e inflacionit në muajin gusht’08  shënoi  vlerën 5.4 për qind ndërsa në muajin shtator 
një vlerë prej 4.9 për qind. 
5  Vendet BRIK janë: Brazili, Rusia, India dhe Kina.
6  Vëllimi i eksporteve drejt vendeve të BE-së ka pësuar rënie në kushtet e krizës ekonomike që 
po përjetojnë vendet anëtare.
7  Rënia e investimeve private ka qenë 10 për qind në terma vjetorë. 
8  Rritja vjetore e eksporteve arriti në 1.5 për qind, duke vijuar prirjen e theksuar rënëse të vërejtur 
që nga tremujori i parë i vitit 2008. Shpenzimet konsumatore u rritën vetëm me 0.3 për qind në 
terma vjetorë. 
9  Në mbledhjen e saj të fundit të datës 15 janar’08, BQE vendosi të ulë normën bazë të interesit 
me 0.5 pikë përqindjeje duke e çuar atë në nivelin 2 për qind. 
10  Me qëllim zbutjen e humbjeve nga rënia e çmimit të naftës në tregjet botërore, Qeveria e 
Rusisë vendosi të rrisë taksën mbi naftën për eksport.  
11  Sipas parashikimeve të Administratës për Informacionin Energjitik, strukturë e Departamentit 
të Energjisë në ShBA.
12  Indeksi i Çmimit të Ushqimeve shënoi një normë vjetore prej 18.4 për qind në muajin dhjetor 
’08, ndërsa rënia vjetore e Indeksit të Çmimit të Karburanteve për të njëjtën periudhë ishte 42.7 
për qind.
13  Dokumenti i Politikës Monetare për periudhën 2009-2011.
14 Rritja e kredisë për sektorin privat si dhe rritja e nivelit të punësimit dhe të pagave, krahas 
pritjeve optimiste të agjentëve ekonomikë për mbarëvajtjen e ekonomisë, mendohen të kenë 
ndikuar në forcimin e kërkesës së brendshme.
15  Ose 2 pikë përqindjeje më i ulët krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2008.
16  Për shkak të përmirësimeve në rigrupimin e disa artikujve të shportës sipas matjeve të referuara 
në tabelë, vlerat e inflacioneve përkatëse kanë reflektuar ndryshime të lehta dhe sistematike, që 
nuk kanë deformuar prirjet e evidentuara në analizat e deritanishme. 
17  Tregues vlerësimi për ecurinë e aktivitetit ekonomik në sektorët e prodhimit dhe të shërbimeve 
në vend.
18  TTE agregon tregues të veçantë të sektorëve kryesorë të aktivitetit ekonomik (industri, ndërtim 
e shërbime), si dhe të konsumatorëve. Seritë e treguesve, bazuar në informacionin e marrë nga 
vrojtimet e besimit të organizuara nga Banka e Shqipërisë, të cilat përdoren në ndërtimin e TTE, 
janë sezonalisht të rregulluara.
19  www.oecd.org -  Quarterly National Accounts; http://epp.eurostat.ec.europa.eu  - Quarterly 
national accounts (including GDP).
20 http://www.instat.gov.al .
21  Indeksi i çmimit të banesave dhe indeksi i qirasë, që llogariten nga Banka e Shqipërisë, 
mbulojnë vetëm qytetin e Tiranës, të ndarë në tre zona.
22  Rënia e parë, pas pesë viteve që indeksi i çmimit të banesave shënonte  vetëm rritje. 
23  Seria e raportit çmim/qira është ndërtuar duke përdorur indeksin e çmimit dhe të qirasë 
së banesave (shënimi më lart). Rritja e këtij treguesi mbi një vlerë normale, të përcaktuar nga 
mesatarja afatgjatë, është shenjë e mbiçmimit të banesave.
24  Indeksi i çmimit të banesave dhe indeksi i qirasë, të cilët llogariten nga Banka e Shqipërisë, 
përfshijnë vetëm qytetin e Tiranës.
25  Raporti çmim/qira është llogaritur duke pjesëtuar çmimin e banesave me koston e qiramarrjes 
së tyre. Blerja e një banese konsiderohet si investim financiar, ku kosto e qirasë përfaqëson vlerën 
e tashme të të ardhurave të pritshme nga blerja e një banese. Nëse raporti çmim/qira është më 
i lartë se një vlerë “normale”, banesat konsiderohen të mbiçmuara. Vlera “normale” e raportit 
çmim/qira përcaktohet nga mesatarja afatgjatë e raportit në kohë.
26  Vlerat e treguesve në përqindje të PBB-së, të cituara në “Zhvillimet e sektorit të jashtëm të 
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ekonomisë” janë vlera vjetore kumulative.  
27  Në shërbimet e udhëtimit, peshën kryesore e zënë shërbimet për qëllime personale. 
28  Të ardhurat hyrëse nga puna vlerësohet të kenë rënë me 50.6 për qind në terma vjetorë. 
29  Pesha që shkëmbimet tregtare me këto vende zënë në vëllimin e përgjithshëm të shkëmbimeve 
tregtare është përkatësisht 32.43 për qind, 14.22 për qind dhe 5.59 për qind. 
30   Pesha që shkëmbimet tregtare me këto vende zënë në vëllimin e përgjithshëm të shkëmbimeve 
tregtare është përkatësisht 6.86 për qind, 5.03 për qind, 2.73 për qind dhe 1.91 për qind.
31  Këto janë indekse të tipit Paasche.
32  Këto indekse masin çmimet mesatare të importit dhe eksportit pa marrë parasysh ndryshimet 
në sasitë.
33  Për më tepër, referohu www.instat.gov.al 
34  Kjo vlerë i referohet periudhës janar-shtator 2008. 
35  Në krahasimet mes planit dhe faktit për vitin 2008, i jemi referuar gjithmonë planit buxhetor 
të rishikuar në korrik 2008.
36  Në periudhën e rishikimit të planit suplementar (korrik 2008), çmimi i naftës në tregjet botërore 
ka shënuar nivelet më të larta për vitin 2008, kohë në të cilën Ministria e Financave ka reduktuar 
vetëm me 1 miliard lekë nivelin vjetor të programuar për akcizat nga plani i miratuar në fillimin 
e vitit 2008. 
37  Në vitet e mëparshme, diferenca e planit vjetor me faktin 11-mujor ka qenë në nivele më të 
larta, e cila nënkupton një spostim më të lartë të shpenzimeve buxhetore të viteve paraardhëse 
në muajin e fundit të vitit. 
38  Mesatarja e kontributit të shpenzimeve kapitale në totalin e shpenzimeve për periudhën 11-
mujore gjatë viteve 2000-2007, rezulton rreth 1.0 pikë përqindje. 
39  Raporti i dytë më i lartë i shënuar gjatë kësaj periudhe është regjistruar në vitin 2001, i cili 
përkon me vitin e zgjedhjeve parlamentare.
40  Deficiti primar është i korrektuar për privatizimet dhe të ardhurat nga grantet. 
41  Vlerësim i bërë sipas Anketës së Forcës së Punës 2007.  
42  Buxhetor dhe jobuxhetor (INSTAT, Konjuktura:Tregues kryesorë ekonomikë).
43  Paga mesatare llogaritet si raport i fondit të pagave me numrin e punonjësve, metodologji 
e INSTAT. 
44  E deflatuar nga efekti i çmimeve në ekonomi.
45  Ndër treguesit e SA, ecuria e shifrës së afarizmit sugjeron prani mjaft të shprehur të faktorëve 
sezonalë në tremujorët e parë, ndaj aplikimi i teknikave të desezonalizimit është ekonometrikisht 
i justifikuar. Kjo do të siguronte përftimin e një prirjeje sa më të pastër të këtij treguesi në kohë.
46  Rezulton si raport i indeksit të fondit të pagave me indeksin e numrit të të punësuarve.
47  Ky grup zë rreth 9.6 për qind të peshës totale të grupeve në IÇP.
48  Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, kostot e prodhimit në nëngrupet “Industri ushqimore” 
dhe “Industri e produkteve ushqimore dhe pijeve” u rritën përkatësisht me 17.6 për qind dhe 
18.0 për qind.
49  Matur nga indeksi i vlerës për njësi, INSTAT.
50  Koeficienti i korrelacionit dëshmon për një lidhje më të fortë statistikore midis grupit “Ushqime 
dhe pije joalkolike” për Shqipërinë dhe për këto dy vende sesa midis indeksit total të çmimeve 
të konsumit. Koeficienti i korrelacionit për periudhën 2002M1-2008M12 është 0.8, në rastin e 
parë dhe  0.5 në rastin e dytë.
51  Leku u nënçmua me 1.2 për qind në terma vjetorë ndaj euros në tremujorin e katërt.
52  Në muajin dhjetor krahasuar me një muaj më parë, leku u forcua me rreth 6 pikë përqindjeje 
kundrejt dollarit amerikan ndërsa çmimi i naftës për litër ra me 13.8 për qind.
53  Analiza mbi pritjet e inflacionit mbështetet në rezultatet nga këto vrojtime që zhvillon Banka 
e Shqipërisë: Vrojtimi i Besimit të Biznesit, Vrojtimi i Besimit të Konsumatorit dhe Vrojtimi mujor 
i Bankave.
54  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.
55  Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. Luhatshmëria e kursit 
të këmbimit është matur nga treguesi i devijimit standard.




