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Parathënie1

Objektivi kryesor i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë është arritja dhe 
ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Stabiliteti i çmimeve nënkupton arritjen e normave të 
ulëta, por pozitive të inflacionit, dhe ruajtjen e tyre në këto nivele për një periudhë 
relativisht të gjatë. në terma sasiorë, Banka e Shqipërisë e ka përkufizuar stabilitetin 
e çmimeve si një normë të inflacionit vjetor të çmimeve të konsumit në nivelin 3.0% 
në afatin e mesëm. nëpërmjet ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë 
ndihmon në krijimin e një ambienti monetar të qëndrueshëm dhe i vjen në ndihmë 
familjeve dhe bizneseve shqiptare për të planifikuar konsumin dhe investimet e veta.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mblidhet tetë herë në vit për të marrë 
vendime të politikës monetare, të cilat kanë për qëllim arritjen e objektivit të stabilitetit 
të çmimeve. Këshilli Mbikëqyrës cakton normën bazë të interesit. ndryshimet në 
normën bazë të interesit ndikojnë - me një kohë vonesë - normat e tjera të interesit 
në tregun financiar, si për shembull yield-et e letrave me vlerë të qeverisë dhe normat 
e interesit të kredisë. në vijim, këto ndryshime sjellin rritjen apo uljen e kërkesës 
për mallra dhe shërbime, nëpërmjet një zinxhiri që njihet me termin “mekanizmi i 
transmisionit”. ndryshimet në kërkesën për mallra dhe shërbime sjellin rritje apo 
ulje të çmimeve të këtyre mallrave dhe shërbimeve. 

Mekanizmi i transmisionit është një koncept shumë i gjerë dhe i ndërlikuar dhe 
përfshin edhe kanale të tjera nëpërmjet të cilave çmimet mund të ndryshojnë, si për 
shembull kanalin e kursit të këmbimit, atë të pritjeve inflacioniste dhe atë të pasurive 
financiare. Banka e Shqipërisë ka ndërtuar modele për të parashikuar ndryshimet 
në të gjitha elementet që ndikojnë çmimet dhe për parashikuar inflacionin deri në 
tre vjet. Kur parashikimet tregojnë dominimin e presioneve të ulëta inflacioniste, të 
cilat mund të çojnë inflacionin nën vlerën e shënjestruar 3.0%, ky është një sinjal që 
politika monetare duhet të jetë lehtësuese – normat e interesit duhet të qëndrojnë në 
nivele të ulëta. e kundërta është gjithashtu e vlefshme. Megjithatë, hartimi i politikës 
monetare nuk është një proces mekanik. Vendimmarrja e politikës monetare merr 
në konsideratë arsyet që shkaktojnë devijimin e inflacionit nga objektivi dhe kohën 
që i nevojitet ekonomisë të reagojë ndaj ndryshimeve në normat e interesit. 

Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës mbi politikën monetare merren në bazë të një 
shumëllojshmërie informacioni, përfshirë vlerësimet mbi zhvillimet ekonomike, 
parashikimet për inflacionin, ecurinë e tregjeve financiare, rreziqet dhe pasiguritë 
që rrethojnë parashikimet. Konsideratat dhe gjykimet mbi këto informacione gjenden 
në raportin e Politikës Monetare, i cili është përbërësi kryesor i vendimmarrjes për 
politikën monetare. Duke qenë se Banka e Shqipërisë synon të komunikojë me 
transparencë politikën monetare të saj, ajo e publikon rregullisht këtë raport dhe e 
vë në dispozicion të publikut. 

raporti i Politikës Monetare publikohet çdo tremujor. Ky raport përgatitet nga 
Departamenti i Politikës Monetare në Bankën e Shqipërisë dhe miratohet nga Këshilli 
Mbikëqyrës. raporti i radhës në vijim përmban të dhëna që datojnë deri në 22 
korrik 2021. ai u shqyrtua dhe u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e 
datës 4 gusht 2021. 
1 Kuadri i politikës monetare në Bankën e Shqipërisë përshkruhet në Dokumentin e Politikës 

Monetare, i disponueshëm në adresën https://www.bankofalbania.org/Politika_Monetare/
Objektivi_dhe_strategjia/
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FjaLa e GUVernatOrit

Ekonomia shqiptare shfaqi shenja inkurajuese gjatë gjysmës së parë të vitit.

Informacioni i marrë në analizë në këtë raport, tregon se rikuperimi i aktivitetit 
ekonomik po fiton shpejtësi. Prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 5.5% gjatë 
tremujorit të parë të vitit, një normë kjo e cila tejkaloi pritjet tona. Analiza e 
informacionit të disponuar sugjeron një përshpejtim të mëtejshëm të normës së 
rritjes në tremujorët në vijim.

Për më tepër, ky rikuperim mbështetet në një gamë të gjerë faktorësh dhe është 
prezent në thuajse të gjithë sektorët e ekonomisë. Reduktimi i kufizimeve falë 
procesit të vaksinimit, rritja e besimit të biznesit e konsumatorit, përmirësimi 
i ekonomive partnere, si dhe politikat mbështetëse monetare e fiskale, kanë 
sjellë rritje të konsumit të familjeve, të investimeve publike e private, si dhe të 
eksporteve. Nga kjo ecuri kanë përfituar si sektori prodhues dhe ai i shërbimeve, 
duke ofruar më shumë frymëmarrje për biznesin dhe duke krijuar premisa për 
rritjen e punësimit e të pagave në të ardhmen.

Në veçanti, kursi stimulues i politikës monetare ka ofruar një ambient me kosto 
të ulëta financimi, me kushte të përshtatshme kreditimi, dhe me kurs relativisht 
të qëndrueshëm këmbimi. Ky ambient financiar ka mundësuar një rritje të 
qëndrueshme të kredisë për sektorin privat, e vlerësuar rreth nivelit 7.7% në 
tremujorin e dytë.

Këto trende pozitive na kanë shtyrë të rishikojmë për lart projeksionet tona të 
rritjes ekonomike për vitin 2021, dhe kanë përforcuar më tej pritjet tona për 
kthimin e inflacionit në objektiv gjatë vitit 2022.

Megjithatë, Banka e Shqipërisë konstaton se inflacioni vijon të mbetet nën 
objektiv, ndërsa punësimi është ende poshtë nivelit që kishte para pandemisë. 
Po ashtu, Banka e Shqipërisë gjykon se rikuperimi i qëndrueshëm i ekonomisë 
duhet të vijojë të ankorohet në kushte të përshtatshme financimi përgjatë gjithë 
horizontit afatmesëm, dhe se rreziqet e kahut të poshtëm, e sidomos ato të 
lidhura me ecurinë e pandemisë dhe kufizimet që mund të burojnë prej saj, 
janë ende të pranishme.

Sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare 
mbetet i përshtatshëm për të mbështetur si rikuperimin e qëndrueshëm të 
ekonomisë ashtu dhe kthimin e inflacionit në objektiv. Për këtë arsye, ai vendosi 
të lerë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 0.5%. Ruajtja e 



Raporti tremujor i politikës monetare, 2021/III

7 Banka e Shqipërisë

kushteve të përshtatshme financiare do t’i shërbejë nxitjes së konsumit dhe të 
investimeve, çka pritet të përkthehet më tej në rritje të punësimit e të pagave 
dhe në kthim gradual të inflacionit në objektiv.

Edhe në të ardhmen, politika jonë monetare do të kujdeset të ofrojë mbështetjen 
e duhur për rikuperimin e ekonomisë, duke e konsideruar atë një parakusht të 
nevojshëm për kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv.
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1. inFLaCiOni Dhe QënDrimi i POLitiKëS mOnetare

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, pasi u njoh me këtë Raport të 
Politikës Monetare, vendosi të ruajë të pandryshuar normën bazë të interesit, 
në nivelin 0.50%. Po ashtu, Këshilli e gjykoi të nevojshme ruajtjen e kahut 
stimulues të politikës monetare në afatin e mesëm. Në vlerësimin e tij, kushtet 
aktuale monetare janë të përshtatshme për nxitjen e një rritjeje ekonomike të 
qëndrueshme, çka krijon parakushtet e nevojshme për kthimin e inflacionit në 
objektivin 3.0%, brenda një horizonti kohor afatmesëm.

mjedisi i jashtëm po vazhdon rikuperimin e aktivitetit ekonomik, duke siguruar 
më shumë mbështetje për ekonominë shqiptare. Përmirësimi i situatës ekonomike 
pasqyron vaksinimin në rritje të popullsisë dhe lehtësimin e kufizimeve, rritjen 
e optimizmit të familjeve dhe të bizneseve, si dhe mbështetjen e vazhduar me 
politika ekonomike stimuluese. Nga ana tjetër, presionet inflacioniste afatmesme 
vijojnë të ulëta, pjesërisht si pasojë e rritjes së dobët të pagave, dhe pjesërisht 
si pasojë e mbiçmimit të euros ndaj dollarit amerikan. Në afatin e mesëm, ato 
priten të vijnë në rritje paralelisht me rikuperimin e plotë të aktivitetit ekonomik. 
Parashikimet për ekonominë evropiane janë pozitive, por variante të reja të 
virusit krijojnë pasiguri dhe rreziqe për të ardhmen.

ekonomia shqiptare po shfaq një trend të qartë rikuperimi, madje me një ritëm 
më të lartë se pritjet. Pasi kaloi në territor pozitiv në tremujorin e fundit të vitit 
të kaluar, rritja ekonomike u përshpejtua në 5.5% në tremujorin e parë të vitit 
2021. Në terma të kërkesës, ajo u nxit nga rritja e konsumit dhe e investimeve, 
private dhe publike, si dhe nga rritja e eksporteve. Në terma sektorialë, rritja e 
aktivitetit ekonomik pasqyroi zgjerimin e njëkohshëm të sektorëve prodhues dhe 
të shërbimeve, me një ndikim pozitiv shtesë nga sektori i energjisë elektrike. Të 
dhëna indirekte flasin për norma më të shpejta rritjeje gjatë tremujorit të dytë. 

inflacioni vjetor u rrit në 1.8% në tremujorin e dytë, duke qëndruar dukshëm 
mbi nivelin 0.9% të tremujorit paraardhës. Rritja e inflacionit pasqyroi kryesisht 
rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe të naftës, ndërkohë që çmimet e artikujve të 
tjerë të shportës nuk pësuan ndryshime të ndjeshme. Çmimet e ushqimeve kanë 
vijuar të jenë burim volatiliteti për inflacionin, ndërkohë që inflacioni bazë – i 
cili nuk përfshin në llogaritjen e tij çmime me natyrë të luhatshme – ka rezultuar i 
qëndrueshëm, rreth vlerës 1.4%. Inflacioni parashikohet të luhatet rreth niveleve 
aktuale gjatë muajve në vijim, duke rezultuar pranë një mesatareje 1.8% për 
vitin 2021. 

ndonëse në rritje, përmirësimi i faktorëve përcaktues për rritjen e inflacionit 
është ende i pamjaftueshëm për kthimin e tij në objektiv. Tregu i punës nuk 
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është rikuperuar ende nga efektet e pandemisë dhe vijon të karakterizohet nga 
nivele të ulëta punësimi, shkallë relativisht e lartë papunësie – e cila u rrit në 
11.9% në tremujorin e parë – dhe presione të zbehta për rritjen e pagave. 
Po ashtu, presionet inflacioniste nga ekonomitë partnere, ndonëse në rritje, 
mbeten të përmbajtura në prani të ecurisë mbiçmuese të kursit të këmbimit. 
Paralelisht, pritjet e agjentëve të ekonomisë për inflacionin qëndrojnë poshtë 
objektivit tonë. 

Parashikimet e bankës së Shqipërisë tregojnë se ekonomia shqiptare do 
të ndjekë një trajektore rritëse gjatë viteve në vijim. Pas recesionit të vitit të 
kaluar, ekonomia parashikohet të rritet relativisht shpejt gjatë vitit 2021. Rritja 
e shkallës së vaksinimit, optimizmi i lartë i konsumatorëve dhe bizneseve dhe 
mjedisi i huaj më pozitiv, krijojnë premisa për përshpejtimin e konsumit familjar, 
të eksporteve të mallrave dhe shërbimeve dhe për rritjen e investimeve private. 
Stimuli fiskal do të vijojë të sigurojë një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike 
gjatë këtij viti, në formën e zgjerimit të shpenzimeve publike korrente dhe 
kapitale. Paralelisht me të, dhe për një periudhë më të gjatë kohore, stimuli 
monetar do të kontribuojë në ruajtjen e kushteve të favorshme të financimit 
të kërkesës së brendshme. Rritja e saj pritet të rrisë shitjet, të ardhurat dhe të 
forcojë bilancet e bizneseve, duke i aftësuar këta të fundit të rrisin kërkesën për 
punë dhe të ofrojnë paga më të larta. Rritja e pagave do të ushtrojë presion 
për rritjen e kostove të prodhimit dhe të çmimeve përfundimtare. Rritja e këtyre 
të fundit do të ndihmohet edhe nga rritja më e shpejtë e inflacionit në mjedisin 
e jashtëm. Në parashikimet tona, kthimi i inflacionit në objektiv pritet të ndodhë 
brenda vitit 2022. 

në vlerësimin e bankës së Shqipërisë, rreziqet rreth këtij parashikimi janë të 
balancuara. Në kahun pozitiv, rritja e aktivitetit ekonomik mund të tejkalojë 
pritjet tona, në rast të një përmirësimi më të shpejtë të situatës epidemiologjike 
apo të një trajektoreje më të zbutur të konsolidimit fiskal në afatin e mesëm. 
Në kahun negativ, burim rreziku vijon të jetë intensifikimi i pandemisë me 
përhapjen e varianteve të reja të virusit apo një rimëkëmbje më e ngadaltë e 
konsumit, si pasojë e një përqasjeje më të kujdesshme të familjeve shqiptare.

Këshilli mbikëqyrës konstaton se kushtet aktuale monetare janë të përshtatshme 
për rritjen e qëndrueshme të ekonomisë dhe të inflacionit. Politika monetare 
stimuluese ka vijuar të transmetohet në kushte të favorshme financimi dhe në 
rritje të kredisë bankare. Tregjet financiare paraqiten të qeta dhe likuide. Ato 
karakterizohen nga norma të ulëta interesi dhe nga një kurs i qëndrueshëm 
këmbimi, i cili pasqyron raportet kërkesë–ofertë në treg. Paralelisht me to, 
kreditimi i sektorit privat ka vijuar të shënojë rritje relativisht të shpejtë dhe 
vëllimi i kredisë për sektorin privat u rrit mesatarisht me 7.7%2 në tremujorin e 
dytë. Rritja e kredisë ka financuar së shumti rritjen e investimeve si të bizneseve 
ashtu edhe të familjeve, kryesisht për banesa. Kredia në lekë ka ruajtur ritme 
të shpejta rritjeje, duke vijuar trendin përmirësues të viteve të fundit. Falë kësaj 
2 Kjo normë llogaritet për kredinë e rregulluar për kursin e këmbimit dhe kreditë e nxjerra jashtë 

bilancit të bankave.
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dinamike, struktura e kredisë paraqitet më e balancuar, ku pesha e portofolit të 
kredisë në lekë ndaj totalit është mbi 50%. 

në përputhje me parashikimet, Këshilli mbikëqyrës vlerësoi se politika 
monetare do të vijojë të mbetet stimuluese gjatë gjithë horizontit kohor 
afatmesëm. Kjo do të thotë se norma bazë e interesit dhe, rrjedhimisht, normat 
e tregut financiar, do të jenë poshtë niveleve të tyre ekuilibër në horizontin 
afatmesëm. Për këtë arsye, në mbledhjen e datës 4 gusht 2021, Këshilli 
Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në 
nivelin 0.50%, si dhe normat e interesit të depozitave dhe kredive njëditore për 
bankat në nivelet 0.1% dhe 0.9%.

banka e Shqipërisë do të monitorojë me kujdes zhvillimet ekonomike dhe do 
të mbajë në vazhdimësi kushte monetare të përshtatshme për mbështetjen e 
ekonomisë dhe konvergimin e inflacionit drejt objektivit tonë prej 3%.
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2. mjeDiSi i jaShtëm eKOnOmiK

Perspektiva ekonomike botërore është përmirësuar në tremujorin e dytë. Të 
dhënat paraprijëse të aktivitetit ekonomik sugjerojnë zgjerimin e fortë të tij, 
veçanërisht në sektorin e shërbimeve dhe në ekonomitë e zhvilluara. Vaksinimi 
i popullsisë, zbutja e masave shtrënguese, si dhe ruajtja e stimujve monetarë 
dhe fiskalë kanë rritur besimin e investitorëve dhe të konsumatorëve. Rreziqet 
ndaj rritjes ekonomike janë më të ekuilibruara. Rritja e kërkesës ka çuar 
në rritje të çmimeve të lëndëve të para dhe rritje të çmimeve të konsumit. 
Bankat kryesore kanë gjykuar se rritja e inflacionit është e përkohshme dhe 
stimuli monetar do të vijojë të jetë prezent për të forcuar presionet afatgjata 
inflacioniste. Kushtet financiare në tregjet ndërkombëtare janë lehtësuese. 

2.1. rritja eKOnOmiKe

aktiviteti ekonomik botëror po rimëkëmbet, por ecuria e ekonomisë është e 
pabarabartë midis vendeve. Ritmi i rritjes ekonomike në tremujorin e parë të 
vitit 2021 u përshpejtua në SHBA dhe Kinë, ndërsa u ngadalësua në Eurozonë 
dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Të dhënat e tërthorta të tremujorit të dytë 
sugjerojnë se përmirësimi i aktivitetit ekonomik ka vijuar me ritëm më të lartë. 
Gjallërimi ekonomik është shtrirë kryesisht në sektorin e prodhimit dhe të tregtisë 
së mallrave, të cilat kanë tejkaluar vëllimet e periudhës para pandemisë. 
Sektori i shërbimeve vijon të mbetet nën nivelet e parapandemisë, por heqja e 
kufizimeve ka përmirësuar perspektivën e tij. 

Ritmi i rritjes është heterogjen midis vendeve, pasi 
ecuria e ekonomisë mbetet e kushtëzuar nga shkalla 
e përhapjes së pandemisë në rajone individuale. 
Progresi në vaksinimin e popullsisë ka sjellë ecuri 
më të mirë të treguesve ekonomikë në disa vende të 
zhvilluara, ndërsa situata e vështirë epidemiologjike 
në disa prej vendeve në zhvillim i ka kufizuar ritmet e 
përmirësimit ekonomik në tremujorin e dytë. 

Rimëkëmbja e ekonomisë botërore mbështetet 
gjerësisht nga paketat fiskale dhe nga politikat 
monetare lehtësuese të bankave qendrore kryesore. 
Aktiviteti ekonomik pritet të rritet me ritme më të 
shpejta në gjysmën e dytë të vitit dhe në vitin 2022, 
por këto pritje mbeten të rrethuara nga pasiguritë 
mbi ecurinë e pandemisë dhe të vaksinimit. 

Gra�k 1.

Shënim: Rritja vjetore e PBB-së.
Burimi: OECD.

Rritja ekonomike është përmirësuar, por qëndron nën nivelet 
mesatare të periudhës para pandemisë.
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EKoNoMia E EuRozoNëS
Në raport me një vit më parë, ekonomia e Eurozonës u tkurr me 1.3% në 
tremujorin e parë të vitit 2021. Aktiviteti ekonomik u ngadalësua për shkak 
të goditjes nga një valë tjetër e infektimeve COVID-19 dhe nga shtrëngimi 
i kufizimeve në lëvizje. Këto paralizuan sektorin e shërbimeve, dhe rritja e 
ekonomisë u mbështet nga sektori i prodhimit. Ndikimi negativ nga konsumi 
privat u zbut nga kontributi pozitiv që dhanë investimet dhe eksportet. Me 
përshpejtimin e vaksinimeve, vënien nën kontroll të hospitalizimeve dhe heqjen e 
disa kufizimeve, sektori i shërbimeve është gjallëruar në muajt pasues. Treguesit 
paraprijës të aktivitetit prodhues dhe të shërbimeve kanë arritur vlera të larta 
historike dhe sugjerojnë një rritje të fortë të ekonomisë evropiane në tremujorin 
e dytë. Treguesit e besimit janë në nivele të larta dhe nënkuptojnë pritje për 
rritje të konsumit dhe të investimeve. Parashikimet e reja tregojnë për një rritje 
më të lartë ekonomike të Eurozonës në vitet 2021-2022, rreth nivelit 4.5%3. 

Inflacioni i çmimeve të konsumit ka shënuar rritje, duke shënuar nivelin 1.9% 
në qershor, nga 0.9% në fillim të vitit. Rritja e tij është ndikuar nga rritja e 
çmimeve të energjisë dhe të ushqimeve në tregjet ndërkombëtare. Pasi u rrit në 
fillim të vitit, inflacioni bazë ka zbritur në nivele të ulëta dhe shënon 0.9% në 
muajin qershor. Rritja e inflacionit konsiderohet kalimtare dhe faktorët që mund 
të ushtrojnë presione të qëndrueshme afatgjata në rritjen e tij konsiderohen të 
dobët nga banka qendrore. Banka Qendrore Evropiane (BQE) pret që norma 
e inflacionit të qëndrojë e lartë në gjysmën e dytë të vitit dhe të ulet në vitin 
2022. 

3 Consensus Forecast, korrik 2021. 

Gra�k 2.

Shënime: Treguesi i përbërë paraprijës i ciklit ekonomik, i cili 
tregon luhatjet rreth nivelit potencial të ekonomisë. Indeks ku 

mesatarja afatgjatë = 100.  
Burimi: OECD.

Shënime: Normat vjetore të inacionit.
Burimi: OECD.

Aktiviteti ekonomik në Eurozonë është 
përshpejtuar në tremujorin e dytë 2021.

Normat e inacionit janë rritur ndjeshëm diktuar 
nga çmimet e lëndëve të para.
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EKoNoMiTë E RajoNiT4

Vendet e rajonit kanë shënuar përmirësim të aktivitetit ekonomik dhe rritje të 
çmimeve të konsumit. Me nisjen e vaksinimit dhe heqjen e kufizimeve edhe në 
këto vende, të gjithë sektorët e ekonomisë janë rigjallëruar. Tremujori i parë i 
vitit 2021 ka shënuar rritje ekonomike pozitive për të gjitha, me përjashtim të 
Maqedonisë së Veriut. Si konsumi privat, i ndihmuar nga rritja e besimit, ashtu 
edhe investimet, të ndihmuara nga shpenzimet publike, kanë njohur përmirësim. 
Ndryshim bën Maqedonia e Veriut, ku politika fiskale po ndjek një kah 
konsolidues dhe investimet publike kanë shënuar tkurrje. Konsumi privat këtu ka 
mbetur i dobët, duke reflektuar pasiguritë mbi ecurinë e pandemisë në vend. Të 
dhënat e tërthorta tregojnë për një përmirësim të aktivitetit ekonomik në rajon në 
tremujorin e dytë, ndonëse pa arritur ende në nivelet e parapandemisë. Ecuria 
pozitive e Eurozonës, me të cilën është i lidhur ngushtë aktiviteti ekonomik i 
rajonit, pritet të rrisë kërkesën e huaj dhe të kontribuojë pozitivisht në ecurinë 
ekonomike të tij. 

Normat e inflacionit kanë shënuar rritje, duke pasqyruar rritjen e çmimeve 
të naftës dhe të ushqimeve. Megjithatë, presionet për rritje të çmimeve nga 
kërkesa e brendshme dhe tregu i punës janë ende të dobëta. 

Tabela 1. Treguesit ekonomikë për vendet e rajonit
Ndryshim vjetor i PBB-së Inflacioni vjetor Papunësia

2020 T4 2021 T1 2021 T1 2021 T2 2021 T1
Maqedoni e Veriut -0.7 -1.9 2.0 2.8 16.0
Serbi -1.1 1.7 1.4 3.2 12.8
Kosovë 0.8 5.6 0.6 2.1 27.0*
Shqipëri 2.4 5.5 1.0 1.8 11.9

Burimi: Institutet statistikore përkatëse.
*T4 2020. 

2.2. Çmimet e maLLraVe në treGjet bOtërOre

Çmimet e mallrave bazë në tregjet ndërkombëtare kanë vazhduar të rriten 
në reflektim të rimëkëmbjes së ekonomisë botërore, vështirësive në zinxhirët e 
furnizimit dhe efekteve bazë nga ulja e çmimeve një vit më parë. Çmimi i naftës 
ka tejkaluar nivelet e periudhës para pandemisë, ndërsa çmimet e metaleve 
dhe të ushqimeve kanë arritur vlera historike ndër vitet e fundit. Rritja e çmimit 
të metaleve sjell efekte pozitive në eksportin e metalit vendas, i cili zë peshë të 
rëndësishme në eksportet totale.

Çmimi i naftës Brent ishte 81% më i lartë se një vit më parë dhe 15% më i lartë 
se në janar të vitit 2020, duke u kuotuar me rreth 73$/fuçi në muajin qershor. 
Rritja e çmimit të naftës u nxit nga rritja e kërkesës në kontekstin e pritjeve 
pozitive për ekonominë botërore. Në të njëjtin kah ka ndikuar dhe kufizimi në 
prodhim për shkak të kuotave të reduktuara nga OPEC+ që prej vitit 2020. 
Ndonëse OPEC mund të rishikojë kuotat e prodhimit, kërkesa në rritje pritet të 

4 Partnerët kryesorë tregtarë jashtë Bashkimit Evropian (Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia). 
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jetë faktor që do të mbajë çmimin e naftës pranë niveleve aktuale deri në fund 
të vitit5. 

Zgjerimi i aktivitetit ekonomik ka sjellë një rritje të theksuar të kërkesës për metale. 
Indeksi i çmimeve të metaleve është rritur 69% në qershor, krahasuar me vitin e 
kaluar. Në rritjen e çmimeve të metaleve kanë ndikuar edhe kufizimet në furnizim 
nga disa miniera kryesore. Edhe çmimet e produkteve bujqësore kanë njohur rritje 
të vazhdueshme që prej mesit të vitit të kaluar. Indeksi i çmimeve të ushqimeve u 
rrit me 39% në muajin qershor, nga një vit më parë. Në prezencë të një kërkese 
të lartë, çmimet e ushqimeve janë ndikuar edhe nga të korra më të ulëta, nga 
probleme në furnizim dhe rritje të kostove të transportit ndërkombëtar, si dhe nga 
kufizimet në eksportin e drithërave nga Rusia. Me zbutjen e kufizimeve në furnizim, 
presionet për rritje të çmimeve të metaleve dhe të ushqimeve pritet të stabilizohen. 

2.3. treGjet FinanCiare bOtërOre

Kushtet financiare janë lehtësuar, në kontekstin e përmirësimit të perspektivës 
ekonomike të vendeve të zhvilluara dhe të ruajtjes së kahut lehtësues të politikës 
monetare nga bankat kryesore. Pas rritjes në muajin maj, si pasojë e pritjeve për 
rritje të inflacionit, yield-et e titujve sovranë në SHBA dhe në Eurozonë u ulën përsëri 
pranë niveleve të parapandemisë. FED-i dhe BQE-ja e gjykuan rritjen e inflacionit 
në këtë periudhë të përkohshme dhe konfirmuan orientimin lehtësues të politikës 
monetare, duke sjellë korrektimin e pritjeve afatmesme për inflacionin. Disa banka 
qendrore në botë kanë gjykuar se rritja e inflacionit mund të sjellë rritjen e pritjeve 
inflacioniste dhe kanë nisur të veprojnë në kahun e tkurrjes së stimulit monetar6.

5 US Energy Information Administration, Short term energy outlook, korrik 2021. 
6 Në një panel prej 104 bankash qendrore, 93 banka ulën normën bazë të interesit gjatë 

vitit 2020. Gjatë vitit 2021, 8 banka kanë vijuar ta ulin atë, ndërsa 19 banka e kanë rritur 
normën bazë të interesit (të dhënat deri në 22 korrik, Central bank news). 

Gra�k 3.

Burimi: Banka Botërore.

Shënime: Ndryshim vjetor i treguesve. Çmimi i naftës në vend përafrohet 
me ndryshimin e indeksit të çmimit të naftës në shportën e IÇK-së. 

Burimi: Instat, llogaritje të sta�t.

Indekset kryesore kanë vijuar tendencën rritëse. Çmimi i naftës në vend ka reaguar me madhësi të ulët 
dhe me kohëvonesë ndaj lëvizjeve në tregjet botërore.
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Ndjesia e investitorëve në Eurozonë mbetet pozitive, e mbështetur nga pritjet 
për rimëkëmbjen e ekonomisë, rritja e të ardhurave të biznesit dhe politikat 
monetare dhe fiskale lehtësuese. Në terma realë, yield-et në nivele negative 
ndihmojnë financimin e sektorit privat dhe publik për vijimin e rigjallërimit të 
ekonomisë. Përmirësimi i ndjesisë së investitorëve është përkthyer në rritjen e 
indekseve të aksioneve, ku disa prej tyre po arrijnë nivele historike. 

BQE-ja ka komunikuar se politika monetare e saj do të vijojë të qëndrojë 
lehtësuese, me qëllim mbështetjen e aktivitetit ekonomik dhe ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve. Pritjet afatshkurtra e afatmesme të faktorizuara në normat e interesit 
të kontratave future konfirmojnë ecuri të përmbajtur të primeve të rrezikut, 
ndërsa mbështetja me likuiditet nga banka qendrore mban normat afatshkurtra 
të interesit në nivele të ulëta. 

Gra�k 4.

Shënime: Normat bazë të interesit për bankat kryesore të 
mëdha me ndikim në tregjet ndërkombëtare.

Burimi: Bankat qendrore.

Shënime: Numri i bankave që kanë bërë ndryshime të normës bazë. 
Bankat janë ato kryesore dhe disa banka evropiane pranë rajonit që 

shënjestrojnë in�acionin (BQE, FED, BA, Banka e Shqipërisë, Banka e 
Çekisë, Banka e Polonisë, Banka e Hungarisë, Banka e Rumanisë, 
Banka e Serbisë). Banka e Hungarisë dhe ajo e Çekisë kanë rritur 

normën bazë në qershor. 
Burimi: Bankat qendrore.

Normat e interesit të bankave qendrore kryesore priten 
të qëndrojnë në nivele të ulëta edhe për disa periudha.

Disa banka kanë nisur të shtrëngojnë politikën 
monetare.
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3. treGjet FinanCiare Dhe KUShtet e 
KreDitimit 

zhvillimet në tregun financiar reflektojnë një ambient me prime të përmbajtura 
rreziku dhe norma të ulëta interesi. Tregu valutor ka qenë i qetë, i karakterizuar 
nga mbiçmim i lehtë i lekut në tregtimin ndaj monedhave të huaja. Politika 
monetare stimuluese dhe bilancet e shëndosha të bankave janë përcjellë në 
kushte të favorshme kreditimi për sektorin privat, duke mbështetur nevojat e 
tij për financim gjatë këtij cikli të rikuperimit ekonomik. Si rezultat, kredia dhe 
depozitat e sektorit janë përmirësuar, duke konfirmuar trajektoren pozitive në 
linjë më tablonë pozitive makroekonomike në vend.

3.1. treGU FinanCiar VenDaS

normat e interesit të tregut ndërbankar mbeten të ankoruara pranë normës 
bazë7, duke konfirmuar prime të ulëta të rrezikut të likuiditetit dhe duke mbështetur 
mekanizmin e transmisionit të politikës monetare. Ato kanë rezultuar lehtësisht 
me rënie kundrejt tremujorit të mëparshëm dhe kanë ruajtur luhatshmëri të ulët. 
Kjo panoramë reflekton si bilancet e qëndrueshme të sistemit bankar, ashtu 
edhe politikën operacionale të ofrimit të likuiditetit nga Banka e Shqipërisë. 
Ajo ka vijuar të kryejë operacione injektuese të likuiditetit në sistem me anë të 
instrumentit të saj kryesor, repos njëjavore. Krahas repo-ve javore janë kryer 
edhe injektime repo me maturitet 3-mujor. Shuma e injektuar në këtë tremujor 

7 Devijimi standard i normave ditore dhe javore të interesit në tregun ndërbankar për tremujorin 
e dytë të 2021 ishte respektivisht 0.04 dhe 0.01, përkundrejt 0.03 dhe 0.01 në tremujorin 
e parë të vitit 2021. 

Gra�k 5.

Shënim: Ecuria ditore e likuiditetit të ofruar nga BSH-ja nëpërmjet repove javore 
dhe 1-3 mujore, si dhe vëllimi i tregtuar nga bankat në tregun e parasë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënim: Të dhënat tregojnë ecurinë ditore të normave të interesit 
të tregut ndërbankar.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Situata e likuiditetit të bankave ka vijuar të jetë e 
qetë gjatë tremujorit të dytë.

Normat e interesit në tregun ndërbankar mbeten të 
ankoruara pranë normës bazë.
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ka qenë lehtësisht më e lartë se në tremujorin e parë të vitit8, por raporti mes 
injektimeve javore dhe atyre afatgjata (deri në tre muaj) ka mbetur thuajse i 
pandryshuar.

tremujori i dytë i vitit është karakterizuar nga një luhatshmëri e ulët e kursit të 
këmbimit dhe nga kushte të qeta të tregtimit të monedhave të huaja. Leku ka 
vijuar mbiçmimin gradual kundrejt euros, të nisur që prej muajit mars, ndërkohë 
që luhatjet kundrejt dollarit amerikan kanë qenë të dykahshme, por duke ruajtur 
mesataren e tremujorit të parë të vitit. 

Kursi eur/lek ka zbritur rreth nivelit mesatar prej122.8 lek/euro në tre javët 
e para të muajit korrik, nga 123.3 lekë/euro që ishte mesatarisht në muajin 
mars. Mbiçmimi i lekut gjatë kësaj periudhe është brenda sjelljes sezonale të 
tij, por ai ka qenë gradual dhe i moderuar krahasuar me vitet e mëparshme9. 
Kufizimet në lëvizjen e njerëzve, si pjesë e masave për të përmbajtur përhapjen 
e pandemisë, vijojnë të kushtëzojnë një aktivitetet më të dobët të turizmit 
krahasuar me vitet përpara saj, e për pasojë, edhe flukse më të pakta valutore 
nga ky sektor. Treguesit e stresit për kursin eur/lek – luhatshmëria, spread-et 
e kuotimit, treguesi i anshmërisë për mbiçmim/nënçmim10 – mbeten në nivele 
normale. Në veçanti, edhe pse luhatjet afatshkurtra të kursit eur/lek kanë qenë 

8 Likuiditeti mesatar i injektuar në tremujorin e dytë të 2021 rezultoi 37 miliardë lekë nga 33 
miliardë lekë në tremujorin e parë, duke u rritur si për repot javore ashtu edhe për ato me 
maturitet 1 dhe 3 mujor.

9 Në periudhën prill-korrik të viteve 2015-2019 (viti 2020 është përjashtuar nga llogaritjet, 
si një vit i pazakontë), leku ka pasur një mbiçmim mesatar mujor prej 0.4%. Në periudhën 
prill-korrik të këtij viti, mbiçmimi mesatar mujor i lekut ka qenë 0.2%.

10 Treguesi i anshmërisë për mbiçmim/nënçmim llogaritet si raport i numrit të ditëve kur kursi është 
mbiçmuar kundrejt numrit të ditëve kur kursi është nënçmuar, në një horizont kohor rrëshqitës që 
mund të variojë, p.sh. nga 22 ditë (një muaj kalendarik) deri në 250 ditë (një vit kalendarik). 
Vlera 1 e këtij treguesi përfaqëson vlerën ekuilibër, ku numri i ditëve që kursi është mbiçmuar 
është i barabartë me numrin e ditëve kur kursi është nënçmuar, dhe tregon se në treg nuk ka 
pasur anshmëri për mbiçmim apo nënçmim. Nëse vlera e këtij treguesi është mbi 1 (nën 1), 
atëherë në treg ka sinjale për pritshmëri të njëanshme për mbiçmim (nënçmim) të kursit.

Gra�k 6.

Shënim: Të dhënat tregojnë ecurinë ditore të kursit të këmbimit të 
lekut kundrejt monedhës euro edhe dollarit amerikan.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënime: Të dhënat paraqesin treguesin e anshmërisë. Për më shumë 
shiko shënimin 10.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Leku është mbiçmuar ndaj euros dhe ka mbetur 
mesatarisht i pandryshuar ndaj dollarit amerikan.

Luhatjet afatshkurtra në kahun mbiçmues të kursit 
eur/lek nuk kanë prekur ekuilibrin e pozicionimeve të 
agjentëve në treg në një horizont kohor më të gjatë.
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në kahun mbiçmues të lekut, treguesi i anshmërisë për mbiçmim/nënçmim i 
llogaritur në një horizont kohor më të gjatë rezulton pranë vlerës ekuilibër, duke 
treguar për pozicionim të balancuar të agjentëve në treg. Në krahasim me një 
vit më parë, në tremujorin e dytë të vitit dhe në muajin korrik, leku rezulton i 
mbiçmuar kundrejt euros me mesatarisht 1.2%.

Pas nënçmimit të lekut ndaj dollarit amerikan në tre muajt e parë të vitit, leku ka 
ndjekur një ecuri të lehtë mbiçmuese në muajt prill dhe maj, për t’u nënçmuar 
sërish në muajt qershor e korrik. Pavarësisht kësaj luhatshmërie, reflektim i 
luhatjeve të dollarit amerikan kundrejt euros në tregun ndërkombëtar, në terma 
mesatarë, kursi usd/lek rezulton i qëndrueshëm gjatë këtij viti; ai shënoi 102.4 
lekë/usd në periudhën prill – korrik, duke qëndruar pranë nivelit të shënuar në 
tremujorin e parë të vitit. Mbiçmimi vjetor i lekut kundrejt dollarit amerikan, pasi 
kulmoi në 11.0% në muajt prill dhe maj, ka ardhur duke u zbutur, në 4.6% në 
muajin korrik.

Yield-et e bonove dhe të obligacioneve në tregun primar kanë shfaqur ecuri 
rënëse që prej muajit prill, në reflektim të një balancimi më të mirë të ofertës 
në treg dhe kërkesës së qeverisë për financim. Ulja e yield-eve ka qenë e 
përgjithshme, por është shprehur disi më e fortë në segmentin afatmesëm, 
duke sheshuar harkimin e kurbës të vërejtur prej tremujorit të katërt të vitit të 
kaluar. Krahasuar me një vit më parë, yield-et e titujve të tregut primar përgjatë 
kurbës gjenden mesatarisht 0.2 p.p. më poshtë, ndërkohë që pjerrësia e saj 
ka mbetur afërsisht e njëjtë. Në detaj, yield-i i bonove 12-mujore ka zbritur 
në 1.5%, nga 2.0% që ishte në fundin e muajit mars. Në të njëjtin drejtim 
kanë ecur edhe yield-et e obligacioneve, të cilat u zvogëluan mesatarisht me 
0.3 p.p. nga vlerat e shënuara në tremujorin e parë. Ecuria e yield-eve, këto 
muaj, ka reflektuar sjelljen konkurruese të bankave në një kontekst ku tregu 
financiar ka absorbuar lehtësisht dinamikat e ofertës së qeverisë për nevoja 
financimi. Ndërkohë, interesi i sistemit bankar për të investuar në titujt e borxhit 

Gra�k 7.

Shënim: Të dhënat tregojnë normat e interesit (mesatare mujore) të 
bonove edhe obligacioneve shtetërore të emetuara në tregun primar.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënim: Të dhënat tregojnë norma interesi (mesatare mujore) të titujve 
të borxhit të qeverisë, sipas maturiteteve të ndryshme të llogaritura sipas 

modelit Nelson Siegel.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Yield-et në tregun primar janë në rënie që prej 
muajit prill.

Kurba e yield-eve është sheshuar sërish në 
segmentin afatmesëm dhe në krahasim me një vit 
më parë është zhvendosur për poshtë.
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në segmentet afatgjata ka konfirmuar prime të përmbajtura rreziku dhe të 
inflacionit gjatë kësaj periudhe. Raporti i mbulimit të ankandeve të letrave të 
borxhit në këto muaj ka ardhur duke u rritur11, duke konfirmuar presionet në 
uljen e primeve të kërkuara nga bankat.

3.2. KUShtet e KreDitimit

Bilancet e shëndetshme të bankave dhe primet e ulëta të rrezikut të likuiditetit 
e të kredisë, me rimëkëmbjen e ekonomisë, kanë ndihmuar në përcjelljen e 
stimulit monetar në normat e interesit të kredisë. Ato kanë vijuar të luhaten në 
nivele të ulëta, duke konfirmuar kushte të përgjithshme favorizuese për investimet 
dhe konsumin. 

Interesi mesatar për kredinë e re në lekë dhënë biznesit në tremujorin e dytë të 
vitit rezultoi 5.4%, nga 5.8% dhe 5.6% që ishte në dy tremujorët e mëparshëm. 
Analiza sipas madhësisë së kredisë së lëvruar tregon se interesat janë ulur 
lehtas për kreditë deri në 35 milionë lekë (kredi që përdoret kryesisht për 
segmentin e biznesit të vogël), ndërkohë që interesat e kredisë për shuma mbi 
35 milionë shfaqen më të qëndrueshme, duke u luhatur në nivele të afërta me 
tremujorët e mëparshëm. 

Interesi i kredisë për individët ka shënuar rënie, duke reflektuar uljen e interesit 
tek kredia hipotekare në 3.5%, nga 4.5% që ishte prej më shumë se një viti. 
Norma e interesit për kreditë konsumatore rezultoi 8.4% në këtë tremujor, duke 
vijuar qëndrueshmërinë e saj prej vitit 2020.

11 Treguesi bid/cover për ankandet e bonove dhe obligacioneve të zhvilluara prej muajit prill 
rezultoi 1.7, nga 1.4 që ishte në tremujorin e parë. 

Gra�k 8.

Shënim: Të dhënat tregojnë normat e interesit mujor të kredisë së re 
në lekë në %; mesatare rrëshqitëse 6-mujore.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënim: Të dhënat tregojnë normat e interesit mujor të kredisë së re 
në euro në %; mesatare rrëshqitëse 6-mujore.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Normat e interesit kanë shënuar rënie për kredinë në 
lekë të bizneseve dhe atë hipotekare. 

Interesat e kredisë në euro mbeten të njëjta me 
tremujorin e parë dhe poshtë mesatares së vitit 
të kaluar.
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Interesat e kredisë së re në euro për bizneset, në tremujorin e dytë, rezultuan 
mesatarisht 4.5%, pranë niveleve të tremujorit të parë të vitit dhe njëkohësisht 
poshtë mesatares prej 5.4% të vitit të kaluar. Brenda intervaleve, interesat këto 
tre muaj u rritën lehtas për kreditë deri 35 milion lekë dhe u tkurrën për kreditë 
mbi 140 milionë lekë. Interesat e kredisë në euro për individë janë ulur tek 
kategoria e financimit të konsumit, ndërsa ato për blerje banese nuk kanë 
ndryshuar.

Normat e interesit të depozitave në lekë janë luhatur pranë niveleve më të ulëta të 
tyre, duke reflektuar edhe rritjen e vazhdueshme të depozitave dhe mungesën e 
presioneve në financimin e aktivitetit ndërmjetësues të bankave. Interesi mesatar 
për depozitat e reja me afat në lekë rezultoi 0.69% në tremujorin e dytë, nga 
0.66% në tremujorin e parë, me një rritje margjinale tek të dyja maturitetet (deri 
në një vit dhe mbi një vit).

haPëSire inFOrMUeSe 1: KUShtet e OFertëS Dhe KërKeSa Për KreDi 
GJatë treMUJOrit të Dytë 2021i

Oferta për kredi ndaj bizneseve u lehtësua në tremujorin e dytë 2021, pas 
një periudhe shtrëngimi prej pesë tremujorësh me radhë. relaksimi i masave 
shtrënguese për frenimin e përhapjes së Covid-19, si edhe përmirësimi 
i balancave të treguesve makroekonomikë e financiarë nga tremujorët e 
mëparshëm, kanë shtyrë bankat të perceptojnë një rrezik më të ulët kreditimi. 
Këto faktorë së bashku iu kanë dhënë shtysë bankave të lehtësojnë standardet 
e kreditimit për bizneset në të gjitha kategoritë. Segmenti i biznesit të vogël e 
të mesëm ka përfituar më shumë nga lehtësimi i standardeve të kreditimit. 

Kushtet e termat e kreditimit për bizneset mbetën të pandryshuara në tremujorin 
e dytë, pas një viti shtrëngim të vazhdueshëm. trysnia nga konkurrenca në 
sistemin bankar së bashku me përmirësimin e treguesve të lidhur me perceptimin 
e rrezikut, kanë bërë bankat disi më tolerante në aprovimin e kushteve e termave 
për kreditë e reja dhënë bizneseve këtë tremujor, në krahasim me tremujorët 
e mëparshëm. 

Gra�k 1 HI 1.

Vlerat në gra�k llogariten si përqindje neto. Vlerat pozitive tregojnë 
lehtësim të standardeve, ato negative shtrëngim.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Vlerat në gra�k llogariten si përqindje neto. Vlerat pozitive 
tregojnë lehtësim të kushteve e termave dhe anasjelltas.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Standardet e kreditimit vijuan shtrëngimin për 
bizneset dhe lehtësimin për individët.

Kushtet dhe termat e kreditimit mbetën sërish të 
shtrënguar për bizneset e të lehtësuar për individët.
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treguesit që përafrojnë kushtet e ofertës për kredi të individëve vijuan 
përmirësimin edhe në tremujorin e dytë. Kështu, standardet e kreditimit ishin 
pozitive në këtë tremujor, në sajë të konkurrencës së shtuar në sistemin bankar, 
si edhe përmirësimit të aftësisë paguese të kredimarrësve, sidomos në segmentin 
e kredisë konsumatore. në përgjigje të rrezikut më të ulët të perceptuar në treg, 
bankat kanë përcaktuar marzhe më të ulëta, si edhe kanë zgjatur maturitetin 
dhe madhësinë e kredive të reja (sidomos atyre konsumatore) të miratuara në 
këtë tremujor, duke lehtësuar në këtë mënyrë kushtet e termat e kreditimit për 
individët. 

Balanca e kërkesës për kredi të bizneseve rezultoi 
pozitive në këtë tremujor, pas vlerave negative që 
kishte shënuar për gjashtë tremujorë me radhë. 
Kërkesa e shtuar për kredi në të gjithë segmentet e 
madhësisë së biznesit, ishte rezultante e nevojave të 
shtuara për financimin e investimeve dhe mbulimin e 
nevojave për likuiditet, në reflektim të përmirësimit të 
tablosë makroekonomike e financiare në vend. 

individët, sikurse bizneset, shtuan kërkesën për 
kredi në tremujorin e dytë të vitit. nevojat e shtuara 
për financim, sidomos ato për kreditë hipotekare, 
mbështetur edhe nga një kornizë më e konsoliduar 
faktorësh makroekonomikë, kanë përcaktuar rritjen e 
shpejtë të kredisë për individë në këtë tremujor.

I Analiza mbështetet në Vrojtimin e Aktivitetit Kreditues, i cili 
kryhet me periodicitet tremujor dhe publikohet në adresën 
https://www.bankofalbania.org/Politika_Monetare/
Vrojtimet/Vrojtimi_i_aktivitetit_kreditues/

Gra�k 2 HI.

Vlerat në gra�k llogariten si përqindje neto. Vlerat pozitive tregojnë rritje të kërkesës për kredi, 
ato negative rënie të kërkesës.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kërkesa për kredi u perceptua në përmirësim në tremujorin e dytë.
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3.3. KreDitimi i SeKtOrit PriVat12

Kredia për sektorin privat ka ruajtur trajektoren pozitive të rritjes edhe gjatë 
tremujorit të dytë, ku norma vjetore e rritjes së portofolit të kredisë, mesatarisht 
prej 7.7%, është lehtësisht më e lartë se tremujori i parë 2021. Për më shumë, 
në terma tremujorë, zgjerimi i portofolit me 15 miliardë lekë ka reflektuar 
përmirësimin sezonal në tremujorin e dytë, duke iu rikthyer ritmeve të rritjes së 
periudhës para pandemisë. Rikthimi në normalitet i ekonomisë, mbas heqjes së 
kufizimeve dhe ecurisë së mirë të vaksinimit, aktiviteti i shtuar i sektorit publik, si 
dhe përmirësimi i ofertës së kredisë janë faktorët kryesorë që kanë mbështetur 
këtë ecuri. 

Megjithatë, në ndryshim nga tremujori i parë i vitit, rritja e kreditimit është 
mbështetur më shumë tek financimi i individëve. Portofoli i kredisë për këtë 
segment u rrit mesatarisht me 8.7% krahasuar me vitin e kaluar, ose rreth 2.6 

12 Analiza e kredisë i referohet të dhënave monetare të rregulluara për lëvizjet e kursit të këmbimit 
edhe për kreditë e nxjerra jashtë bilancit.
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p.p. më shumë se rritja në tremujorin e parë. Kredia për blerje banese ka 
dhënë kontributin kryesor në këtë përmirësim. Rritja vjetore e këtij portofoli 
me 11.1% është 2.7 pikë përqindje më e lartë se ajo e tremujorit të parë, 
duke konfirmuar trajektoren pozitive të nisur që para një viti. Tendenca rritëse 
e çmimeve të pasurive të paluajtshme, së bashku me kushtet financiare të 
favorshme janë shoqëruar si me rritjen e kërkesës për financim të blerjeve të 
banesave pranë bankave, ashtu edhe me përqasjen më lehtësuese të tyre për 
këtë segment. Gjithashtu, edhe kredia konsumatore ka shfaqur një përmirësim 
të qëndrueshëm prej vjeshtës së vitit të kaluar, duke shënuar një zgjerim vjetor 
mesatar rreth 5.4% në tremujorin e dytë 2021. 

Kredia për biznese, me një rritje vjetore prej 7.1%, vijon të mbështet nga 
norma të larta të rritjes së kredisë për investim. Norma e rritjes së kësaj kredie 
prej 11.6%, shfaqet e qëndrueshme dhe në linjë me rigjallërimin e aktivitetit 
ekonomik dhe forcimin e besimit. Ajo ka balancuar disi ngadalësimin e ritmeve 
të rritjes të kredisë për likuiditete. Ky ngadalësim reflekton më së shumti një 
kërkesë më të ulët të bizneseve për likuiditet - e lidhur me rritjen e vëllimit të 
xhiros në ekonomi dhe pagesat e bëra nga qeveria. 

Në tremujorin e dytë të vitit, zgjerimi i kredisë është mbështetur pothuajse njësoj 
si nga kreditimi në Lekë ashtu edhe në valutë. Megjithatë, rritja vjetore prej 
11% e kredisë në Lek është dukshëm më e lartë se ajo në valutë prej 4.5%. 
Zgjerimi i aktivitetit kreditues në monedhën vendase është mbështetur nga 
kushtet monetare lehtësuese, si dhe nga një përqasje më të kujdesshme ndaj 
kursit të këmbimit - veçanërisht e lidhur me kredinë për individë. Në raport më 
kredinë totale, kredia në Lek zë 50.1% në muajin qershor. 

Stoku total i depozitave në sistemin bankar ka vijuar të zgjerohet me ritme të 
përshpejtuara në tremujorin e dytë të vitit. Norma vjetore e rritjes u regjistrua 
afër vlerës mesatare prej 8%, rreth 2 pikë përqindje më e lartë se tremujori i 

Gra�k 9.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë ndryshimet vjetore (%) të kredisë 
sipas monedhës. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë kontributet e kredisë sipas qëllimit 
në kredinë për sektorin privat. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Rritja e kredisë për sektorin privat mbetet e 
qëndrueshme si në Lek ashtu edhe në valutë. 

Rritja e kredisë në tremujorin e dytë është 
mbështetur nga kreditimi i individëve- kryesisht 
kredia hipotekare.
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kaluar. Shtimi i depozitave gjatë kësaj periudhe është mbështetur gjerësisht 
nga depozitat në valutë (8.3% rritje vjetore), me një kontribut mesatar prej rreth 
4.2 pikë përqindjeje në rritjen e stokut total. Depozitat në Lek kanë shënuar 
gjithashtu rritje (7.6%) me një kontribut vjetor prej rreth 3.8 pikë përqindjeje. 

Në fund të muajit qershor, stoku total i depozitave rezulton të jetë shtuar 
me rreth 30 miliardë lekë nga muaji mars. Depozitat e bizneseve, të cilat 
përgjithësisht shfaqin sjellje më të luhatshme krahasuar me ato të individëve, 
kanë shënuar rritje të konsiderueshme – me mbi 13 miliardë lekë –veçanërisht 
në muajt maj dhe qershor. Ndër të tjera, kjo ecuri lidhet me pagesat e qeverisë 
për rimbursimin e TVSH-së së prapambetur në kohë, si edhe për kryerjen e 
shpenzimeve të lidhura me aktivitetin e sektorit publik. Depozitat e individëve 
vijojnë të mbajnë kontributin kryesor në zgjerimin e depozitave në sistemin 
bankar, me një rritje prej rreth 18 miliardë lekësh gjatë kësaj periudhe. 

në terma të strukturës kohore, rritja e depozitave të bizneseve merr përgjithësisht 
formën e llogarive rrjedhëse dhe depozitave pa afat. Depozitat e individëve, të 
cilat kanë maturitet më afatgjatë, në prani të normave të ulëta të interesit, vijojnë 
të zhvendosen drejt depozitave pa afat, si në Lek dhe në valutë. Depozitat pa 
afat dhe llogaritë rrjedhëse në sistemin bankar përbëjnë mbi 53% të stokut të 
depozitave totale në fund të muajit qershor. Përbërësi më likuid monetar, paraja 
jashtë bankave, ka shënuar gjithashtu flukse në rritje gjatë kësaj periudhe, duke 
reflektuar kërkesën e shtuar për mjete monetare likuide. Raporti i parasë jashtë 
bankave ndaj agregatit M2 është rritur në 29.8%, nga 29.6% në fund të muajit 
mars.

Gra�k 10.

Shënim: Të dhënat përfaqësojnë kontribute vjetore në % të 
depozitave sipas monedhës dhe agjentëve ekonomikë.

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Treguesi i parasë në Lek, M2, është i korrektuar për depozitat me 
afat mbi dy vjet dhe letrat me vlerë të qeverisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kontributin më të madh në zgjerimin e depozitave 
vijojnë ta japin depozitat e individëve.

Struktura kohore e parasë vijon të zhvendoset drejt 
përbërësit likuid.
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4. rritja eKOnOmiKe

Rritja e PBB-së u përshpejtua në 5.5% në tremujorin e parë të vitit 2021, 
ndonëse ecuria e shërbimeve vuajti kufizimet në lëvizjen ndërkombëtare të 
udhëtarëve. Rritja është drejtuar nga kërkesa e brendshme dhe kryesisht 
nga zgjerimi i fortë i investimeve. Ndërkohë, eksportet shfaqin një rritje të 
lehtë, duke ndërprerë ecurinë rënëse që karakterizonte gjithë vitin 2020. 
Treguesit e tërthortë sugjerojnë një intensifikim të mëtejshëm të normave të 
rritjes gjatë tremujorit të dytë të vitit. Përshpejtimi i procesit vaksinues, krahas 
intensitetit më të ulët të infektimit, ka nxitur lehtësimin e masave të brendshme 
kufizuese. Në të njëjtën kohë, janë lehtësuar edhe disa kufizime për lëvizjen 
ndërkombëtare, si një faktor mbështetës i rimëkëmbjes ekonomike.

4.1. PrODUKti i brenDShëm brUtO 

PBB-ja përshpejtoi edhe më tej dinamikën rikuperuese në tremujorin e parë të 
vitit 2021. Rritja ekonomike rezultoi 5.5%, nga 2.4% në tremujorin e katërt 
2020. Rritja ka rezultuar me bazë të gjerë, ku sektori prodhues dha kontributin 
kryesor (3.7 pikë përqindje), mbështetur më pas edhe nga sektori i shërbimeve 
(1.9 pikë përqindje) (Grafiku 11, majtas). 

Zgjerimi i sektorit prodhues u përshpejtua në rreth 9.6% në tremujorin e parë 
të këtij viti, kundrejt rritjes 3.5% në tremujorin e kaluar. Ndikimin kryesor në 
rritjen ekonomike e dhanë dega e energjisë elektrike dhe aktiviteti ndërtues, me 

Gra�k 11.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. Burimi: Banka e Shqipërisë.

Aktivitetet prodhuese dhe të shërbimeve mbështetën 
rritjen ekonomike në tremujorin e parë të vitit 2021.

Treguesi i ndjesisë ekonomike u përmirësua ndjeshëm.
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kontribute përkatëse prej 1.7 dhe 1.1 pikë përqindjeje. Zgjerimi në ndërtim 
vlerësohet të ketë reflektuar një vëllim më të lartë në tre kategoritë kryesore: 
ndërtime të reja, rikonstruksione dhe punime inxhinierike. Kontributi i industrisë 
përpunuese13 rezultoi 0.7 pikë përqindje, i përshpejtuar krahasuar me tremujorin 
e mëparshëm. Në ndryshim nga tremujorët e mëparshëm, ndikimet e industrisë 
nxjerrëse ishin në kahun pozitiv. Ndërkohë, aktivitetet e bujqësisë, pyjeve dhe 
peshkimit gjeneruan një kontribut pothuaj të papërfillshëm. 

Vlera e shtuar e sektorit të shërbimeve u rrit me 3.9% në tremujorin e parë, 
ecuri e përshpejtuar krahasuar me tremujorin e mëparshëm (rritja rezultonte 
2.9%). Ndikimet kryesore kanë ardhur nga aktivitetet e “Administratës 
publike, shëndetësisë dhe arsimit” pasuar nga “Pasuritë e paluajtshme”. Edhe 
nënkategoritë e tjera të shërbimeve kanë pasqyruar rritje në terma vjetorë. 
Përjashtim bëjnë aktivitetet e “Tregtisë, transportit, akomodimit dhe shërbimit 
ushqimor”, të cilat vijuan të mbeten në kahun rënës. Në këtë ecuri ndikoi 
dega e “Akomodimit”, e cila u ndikua nga kufizimet e lidhura me lëvizjen 
ndërkombëtare. 

Rritja ekonomike vlerësohet se është përshpejtuar në tremujorin e dytë të vitit 
202114. Kjo periudhë është karakterizuar nga zgjerimi i procesit të vaksinimit 
dhe nga një lehtësim i ndjeshëm i masave kufizuese si pasojë e rënies së 
shpejtë të infektimeve të reja me COVID-19, duke nxitur dinamikat pozitive të 
aktivitetit ekonomik në vend. Treguesit e tërthorë sasiorë sikurse rritja e eksport-
importeve, lëvizjet e shtetasve dhe statistikat fiskale mbështesin këtë vlerësim. 
Rritja e fortë e lejeve të ndërtimit15 mbështetur edhe nga efekti i rindërtimit, 
sugjerojnë për ndikime të mëtejshme pozitive nga 
ky sektor. Gjithashtu, përmirësimi me bazë të gjerë i 
treguesve të besimit dhe ulja e treguesit të pasigurisë 
(Grafiku 11, djathtas; grafiku 13, majtas) për 
tremujorin e dytë mbështesin vlerësimet për rritje të 
përshpejtuar. 

4.2. KërKeSa aGreGate

rritja e kërkesës agregate u përshpejtua gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2021. Kontributi pozitiv 
lidhet pothuaj tërësisht me kërkesën e brendshme. 
Nga ana e kërkesës së huaj u shënuan kontribute të 
ulëta pozitive, pas vlerave negative përgjatë gjithë 
vitit 2020. 

13 Ecuria më e përmirësuar e industrisë përpunuese vlerësohet të jetë mbështetur kryesisht nga 
rritja eksporteve të lidhura me prodhimin e produkteve metalike.

14 Ecuria e aktivitetit ekonomik në këtë tremujor pritet të ndikohet edhe nga efekti më i fortë 
statistikor. Në tremujorin e dytë të vitit 2020, PBB-ja pati tkurrjen më të thellë prej 11.3%. 

15 Të dhënat për lejet e ndërtimit i përkasin tremujorit të parë, por efekti karakterizohet nga 
kohëvonesat.

Gra�k 12.

Shënime: Kontributet e brendshme dhe të huaja në rritjen vjetore të kërkesës agregate.
Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Kërkesa e brendshme ka kontribuuar thuajse e vetme në zgjerimin 
vjetor të kërkesës agregate për tremujorin e parë 2021.
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Kërkesa e brendshme u zgjerua me 4.8% në terma vjetorë në tremujorin e 
parë të vitit 2021, nga 4.0% një tremujor më parë. Ndikimi kryesor ka ardhur 
nga rritja vjetore e “Investimeve” me 21.1%, ecuri kjo dukshëm e përshpejtuar 
krahasuar me tremujorët e mëparshëm. Në të njëjtën kohë, rritja e “Konsumit 
të popullatës” (1.5%) ishte lehtësisht e ngadalësuar krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm (1.9%). Ndikime pozitive kanë ardhur edhe nga “Konsumi publik” 
i cili u rrit me 5.2% në terma vjetorë.

Konsumi privat dha kontribut pozitiv në zgjerimin e kërkesës agregate për 
të dytin tremujor rresht. Megjithatë, prirja e konsumatorëve për të shpenzuar 
mbetet e përmbajtur dhe poshtë nivelit të parapandemisë. Ekonomitë familjare 
kanë rritur shpenzimet për shërbime dhe mallra joushqimore, në reflektim të 
uljes së pasigurive16 (Grafik 13, djathtas). Rritja e kredisë për individë, rritja e 
pagave dhe e të ardhurave në formën e remitancave kanë financuar rritjen e 
konsumit privat në tremujorin e parë. Besimi konsumator ka ardhur gradualisht 
në përmirësim dhe ka mbështetur kryerjen e shpenzimeve. Megjithatë, niveli 
i këtij treguesi mbetet ende nën nivelin e parapandemisë, duke evidentuar 
brishtësinë e gjallërimit të konsumit privat. 

Bazuar në të dhëna të disponuara për tremujorin e dytë, konsumi privat ka 
vijuar prirjen rritëse. Si importi i mallrave për konsum (Grafik 14, majtas) ashtu 
dhe ai i makinave të importuara shënuan rritje të fortë në tremujorin e dytë. Të 
dhëna nga vrojtimet e besimit tregojnë për rritje të besimit në sektorët e tregtisë 
dhe të shërbimeve, duke sugjeruar rritje të kërkesës konsumatore për mallra dhe 
shërbime. Të dhëna më të detajuara nga vrojtimi i konsumatorëve sugjerojnë 
se sjellja e konsumatorëve do të mbetet e kujdesshme. Performanca e treguesit 
për blerjet e mëdha është përmirësuar gradualisht gjatë këtij viti, por vlerësimi i 
konsumatorëve për kursimet ende është në një prirje rritëse (Grafik 14, djathtas). 
16 Analiza e shpenzimeve familjare sipas kategorive të ndryshme të konsumit bazohet mbi 

treguesit e indeksit të tregtisë me pakicë dhe matjet të PBB-së nga ana e prodhimit.

Gra�k 13.

Shënim: Treguesi i pasigurisë konsumatore është matje nga 
Vrojtimi i Besimit Konsumator, i shprehur si balancë neto në pp.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
Shënime: Të gjithë treguesit janë shprehur në ndryshime vjetore.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Konsumi privat vijoi rritjen, por më të ngadaltë 
në tremujorin e parë.

Rritja e shpenzimeve konsumatore për shërbime dhe 
mallra joushqimore u ngadalësua.
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investimet totale në ekonomi ishin kontribuuesit 
kryesorë të zgjerimit të kërkesës agregate në 
tremujorin e parë. Pasi u rritën me 10.5% në 
tremujorin e katërt të vitit 2020, investimet dyfishuan 
normën rritëse këtë tremujor. Vlerësimet tona tregojnë 
se kontributin kryesor në rritjen e investimeve totale 
e dha komponenti privat i tyre. Investimet publike 
dhanë gjithashtu kontribut pozitiv, por më të ulët. 
Ecuria pozitive vihet re si në investimet në ndërtim 
ashtu edhe në makineri dhe pajisje. Vlera e shtuar 
në ndërtim u rrit me 16.9% në tremujorin e parë dhe 
importi i makinerive dhe pajisjeve u rrit me 36.1%.

Prirja pozitive e investimeve pritet të vijojë në 
tremujorin e dytë. Të dhëna nga vrojtimet e besimit 

Gra�k 14.

Shënime: Importi i mallrave për konsum është ndryshim vjetor dhe 
treguesit e besimit janë mesatare balancash në pikë përqindje.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Shënime: Treguesit bazohen në Vrojtimin e Besimit të 
Konsumatorit dhe janë të shprehur në balancë, në pikë përqindje.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Rritja e importit të mallrave për konsum dhe 
përmirësimi i besimit në sektorët e tregtisë dhe të 
shërbimeve japin sinjale pozitive për konsumin 
privat në tremujorin e dytë.

Prirja e konsumatorëve për të kursyer vlerësohet 
më e njëtrajtshme se sa ajo për blerje në shuma të 
mëdha në tremujorin e dytë.
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Gra�k 15.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Investimet totale në ekonomi përshpejtuan rritjen në tremujorin e 
parë.
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Gra�k 16.

Shënime: Gjendja �nanciare e bizneseve është mesatare balancash 
nga vrojtimet e besimit. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve është 

në përqindje të kapacitetit të plotë.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Shënime: Treguesit janë ndryshime vjetore në përqindje.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve dhe gjendja 
�nanciare e bizneseve në tremujorin e dytë, ka 
rikuperuar nivelet e parapandemisë.

Tregues nga importet sugjerojnë rritje të 
investimeve në ndërtim dhe investimeve në 
makineri dhe pajisje në tremujorin e dytë.
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tregojnë se bizneset kanë rritur normën e shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese 
mbi nivelin e parapandemisë (Grafiku 16, majtas). Të dhëna të importit të 
makinerive dhe pajisjeve, si dhe të materialeve që përdoren në sektorin e 
ndërtimit, sugjerojnë për rritje të investimeve në këto dy kategori në tremujorin 
e dytë (Grafiku 16, djathtas).

Politika fiskale është projektuar të jetë akomoduese për vitin aktual, në mbështetje 
të sistemit shëndetësor, si edhe në funksion të rindërtimit të infrastrukturës 
së dëmtuar nga tërmeti i vitit 2019 dhe të shtimit të investimeve publike. 
Politika fiskale pritet ta mbështesë ekonominë në një masë më të lartë nga sa 
parashikohej në fillimin e vitit. Plani për deficitin e vitit 2021 u rishikua me 
rreth 0.4 pikë përqindje në muajin qershor, duke caktuar një deficit buxhetor 
të njëjtë me atë të vitit 2020, në 6.9 % të PBB-së. Në vlerë nominale, deficiti 
u rrit në 120.5 miliardë lekë, nga 108.7 miliardë që ishte planifikuar fillimisht. 

Shtimi i shpenzimeve në gjashtë muajt e parë të këtij viti, së bashku me efektin 
e masave fiskale lehtësuese të gjysmës së dytë të vitit 2020, kanë krijuar një 
impuls fiskal me rreth 1.7 pikë përqindje të PBB-së. Zbutja e kurbës që përafron 
ndikimin e politikës fiskale në ekonomi në tremujorin e dytë, krahas rritjes së 
shpejtë të të ardhurave, reflekton dhe efektin bazë të një viti më parë, ku 
transfertat e drejtpërdrejta për individët kulmuan në tremujorin e dytë. Tiparet 
lehtësuese të politikës fiskale për vitin 2021 ishin më të theksuara në tremujorin 
e dytë, me aktivizimin më të shpejtë të shpenzimeve për sistemin shëndetësor 
dhe atyre për infrastrukturën publike e fondin e rindërtimit. 

Deficiti buxhetor, në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit, u rrit në 29.1 miliardë 
lekë, nga 8.8 miliardë lekë në tremujorin e parë. Në terma të PBB-së, deficiti 
i gjysmës së parë të këtij viti u vlerësua në rreth 3.4%, ose 1.6 pikë përqindje 
nën nivelin e realizuar një vit më parë. Deficiti më i ulët vjetor, i atribuohet 

Gra�k 17.

Shënime: Ndryshimi i raportit të balancës primare për 12 muaj ndaj 
PBB-së, nga një vit më parë. Vlerat pozitive të këtij treguesi tregojnë 

që politika �skale ka gjeneruar impuls të shtuar në ekonomi.
Burimi: Ministria e Financave dhe llogaritje të DPM-së.

Shënime: De�citi buxhetor ndaj PBB-së. Llogaritjet bazohen 
në �ukse tremujore. Vlerat pozitive tregojnë de�cit, e ato 

negative su�cit buxhetor.
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Politika �skale ruajti natyrën lehtësuese. De�citi buxhetor ishte më i lartë nga sjellja e vet 
sezonale.
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tërësisht rritjes së shpejtë të të ardhurave (2 pp), e cila ka neutralizuar efektin e 
zgjerimit të shpenzimeve (0.4 pp).

Deficiti buxhetor u zgjerua me 20.3 miliardë lekë në tremujorin e dytë. Financimi 
i tij u arrit nëpërmjet shtimit të emetimeve në instrumente afatgjata, si edhe nga 
përdorimi i tepricave të likuiditetit të krijuar në tremujorin e mëparshëm. Tepricat 
e likuiditetit gjetën përdorim në shërbimin e borxhit të huaj. Shtesa në emetimet 
afatgjata në tregun e brendshëm kompensoi dhe emetimet më të ulëta në bono 
thesari. Blerësit kryesorë mbeten bankat tregtare, të cilat zotërojnë rreth 60% të 
portofolit të titujve të qeverisë të emetuara në tregun e brendshëm deri në fund 
të muajit qershor.

Shpenzimet ishin 145.2 miliardë lekë në tremujorin e dytë, ose rreth 14.5% 
më të larta se i njëjti tremujor një vit më parë. Rritja e shpenzimeve u mbështet 
nga të gjithë zërat e shpenzimeve, duke kompensuar dhe efektin negativ prej 
9 pikësh përqindjeje nga transfertat e drejtpërdrejta të kryera një vit më parë. 
Peshën kryesore në rritjen e shpenzimeve të këtij tremujori e mbartën shpenzimet 
për investime, fondin e rindërtimit, si edhe shpenzimet për sistemin shëndetësor. 
Shpenzimet për investime publike në tremujorin e dytë ishin 22.4 miliardë lekë, 
ose rreth 33% më të larta në terma vjetorë. 

Në gjysmën e parë të vitit u realizuan rreth 263.4 miliardë lekë shpenzime 
buxhetore, nivel ky 12.7% më i lartë në terma vjetorë. Profili i rritjes së 
shpenzimeve për gjashtë muajt e parë të vitit nuk ka ndryshime nga ai i 
tremujorit të dytë, ku spikat roli i fondit të rindërtimit, investimeve publike dhe 
shpenzimeve për fondet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, në rritjen e 
totalit. 

Gra�k 18.

Shënime: De�citi buxhetor sipas tremujorëve dhe mënyra e 
�nancimit të tij, në miliardë lekë. 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Shënime: Huamarrja e qeverisë në tituj të borxhit, sipas 
blerësve, në miliardë lekë, sipas tremujorëve.
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

De�citi u �nancua nga emetimi i obligacioneve dhe 
përdorimi i likuiditetit.

Bankat mbajtën peshën kryesore në �nancimin me 
burime të brendshme.
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Shpenzimet publike të lidhura me blerjen e mallrave e të shërbimeve, si edhe 
ato për infrastrukturën janë rritur me ritme të shpejta në tremujorin e dytë, duke 
sugjeruar një ndikim pozitiv të komponentit publik në zgjerimin e kërkesës 
agregate. Prania e drejtpërdrejtë e sektorit publik në rritjen ekonomike, në 
trajtën e konsumit publik, si edhe të formimit bruto të kapitalit fiks, vlerësohet të 
jetë e qenësishme në këtë tremujor. 

të ardhurat buxhetore në tremujorin e dytë ishin rreth 125 miliardë lekë, ose 
37.4% më të larta se njëjta periudhë një vit më parë. Rritja e shpejtë e të 
ardhurave mbart në një masë të madhe efekt bazë, pasi tremujori i dytë i vitit 
2020 shënoi kulmin e kufizimeve të lëvizjes, në kuadrin e masave parandaluese 
për përhapjen e pandemisë. Zhvillimi që spikat në tremujorin e dytë të vitit lidhet 
me kontributin e lartë të të ardhurave nga TVSH-ja në rritjen e totalit. Të ardhurat 
e shtuara nga ky grup reflektojnë në një masë të madhe rritjen e shpejtë që 
kanë njohur çmimet e lëndëve bazë në tregjet ndërkombëtare (shih grafikun 3).

Për gjashtë muajt e parë të vitit, të ardhurat buxhetore rezultuan rreth 234.3 
miliardë lekë, ose 20.1% më të larta në terma vjetorë. Kontributin më të lartë në 
rritjen e totalit e mbartin të ardhurat nga TVSH-ja, (5.2 pp), ato nga sigurimet 
sociale17 (3.6 pp), si edhe të ardhurat nga taksat kombëtare (2.4 pp). Përpos 
efektit bazë, të ardhurat kanë pasur një ecuri pozitive këtë vit. Niveli i të 
ardhurave në gjashtëmujorin e parë të vitit 2021 ka tejkaluar atë të vitit 2019, 
me rreth 3.6%, mbështetur nga të gjithë zërat tatimorë përjashtuar të ardhurat 
nga fitimet e kompanive dhe të ardhurat personale. 

17 Rritja e këtij grupi të ardhurash lidhet, ndër të tjera, edhe me rritjen e pagës minimale, e cila 
rrit automatikisht dhe kufirin maksimal mbi të cilin llogariten kontributet e sigurimeve shoqërore. 

Gra�k 19.

Shënime: Kompozimi i rritjes së shpenzimeve sipas tremujorëve.
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Shënime: Rritja vjetore, në %, e zërave kryesorë të 
shpenzimeve, sipas tremujorëve.

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Shpenzimet vijuan rritjen e shpejtë. Rritja e shpenzimeve u nxit kryesisht nga fondi i 
rindërtimit dhe investimet.
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Zhvillimet në kahun e të ardhurave buxhetore, krahas efekteve të lidhura me 
masat fiskale18, apo rritjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, sinjalizojnë 
përmirësimin e konsumit, të aktivitetit ekonomik dhe të treguesve të tregut të 
punës edhe në tremujorin e dytë të vitit.

18 Një prej masave fiskale që pritet të sjellë rritje të konsiderueshme të të ardhurave, lidhet me 
rritjen e pagës minimale nga janari i vitit 2021. Kjo masë, krahas rritjes së të ardhurave nga 
tatimi mbi të ardhurat personale rrit edhe të ardhurat nga sigurimet sociale. 

Gra�k 20.

Shënime: Kompozimi i rritjes së të ardhurave sipas tremujorëve.
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Shënime: Rritja vjetore, në %, e zërave kryesorë tatimorë, 
sipas tremujorëve. 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Të ardhurat u rritën me ritëm të shpejtë në tremujorin 
e dytë...

...ndikuar nga të gjithë komponentët tatimorë.
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haPëSirë inFOrMUeSe 2: QënDrUeShMëria e POziCiOnit FiSKaL: niVeLi 
i BOrxhit PUBLiK Dhe StrUKtUra e FinanCiMit të tiJ

Sfidat me të cilat u përballën ekonomitë si pasojë e pandemisë, sollën dhe një 
herë në vëmendje rolin vendimtar që ka një pozicion i qëndrueshëm fiskal në 
përballimin e goditjeve. të përballura me një situatë të paprecedentë, qeveritë 
e vendeve të ndryshme u detyruan të ndërmarrin stimuj të lartë fiskalë, të cilët 
synonin si alokimin e fondeve për përballimin e emergjencës shëndetësore 
ashtu dhe ofrimin e mbështetjes së duhur financiare për sektorë të veçantë të 
ekonomisë. Madhësia dhe shpejtësia e ofrimit të këtyre stimujve, e për rrjedhojë 
dhe efektiviteti i tyre, kishin një korrelacion të lartë me shkallën e shëndetit të 
financave publike në periudhën përpara pandemisë.

Paketat mbështetëse fiskale u përkthyen në rritje të shpejtë të borxhit publik 
në pothuajse të gjitha vendet. nisur nga emergjenca dhe domosdoshmëria 
e stimulit fiskal, nga natyra globale e tij, si dhe nga akomodimi i ofruar nga 
politikat monetare ekspansioniste, agjencitë ndërkombëtare të renditjes nuk 
ndryshuan vlerësimet për credit ratings të borxhit sovran. Po ashtu, kostot e 
financimit të borxhit në tregjet kombëtare e ndërkombëtare mbetën në nivele 
të ulëta, apo shënuan ulje të mëtejshme. Megjithatë, ky vlerësim faktorizon në 
mënyrë të konsiderueshme gjykimin e agjencive dhe të tregjeve financiare se 
autoritetet publike do e rikthejnë vëmendjen ndaj qëndrueshmërisë së borxhit 
me përfundimin e pandemisë.
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në të njëjtën linjë me eksperiencën botërore edhe Qeveria Shqiptare u angazhua 
në krijimin e stimujve fiskalë për të zbutur pasojat e shkaktuara nga pandemia. 
Krahas pandemisë, edhe tërmeti i fundvitit 2019 ushtroi kosto shtesë mbi borxhin 
publik. në reflektim të masave mbështetëse marrë nga qeveria dhe veprimit 
të stabilizatorëve automatikë, raporti i borxhit publik ndaj PBB-së, në fund të 
tremujorit të parë 2021, arriti në 77.3% të PBB-së, nga 65.8% në fund të vitit 
2019 (Grafiku 1, majtas). ndërkohë, kostot e financimit të borxhit publik shqiptar 
në tregjet lokale dhe ndërkombëtare (Grafiku 1, djathtas) nuk pësuan rritje dhe 
shkalla e renditjes mbeti po ashtu e pandryshuar (Standard and Poor’s: B+/
Stable dhe Moody’s: B1/Stable).

Me përfundimin e pandemisë, vendet priten t’i japin përparësi ndjekjes së 
politikave fiskale konsoliduese, të cilat do ndihmojnë në vënien e borxhit në 
një trajektore të qëndrueshme. Projeksionet fiskale afatmesme sugjerojnë që 
politika fiskale në Shqipëri do rikthehet në një cikël konsolidimi pas vitit 2021. 
Banka e Shqipërisë ka mbështetur adoptimin e politikës fiskale lehtësuese në 
dy vitet e fundit, për të minimizuar efektet negative që përçoi pandemia mbi 
ekonominë shqiptare. në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka theksuar se 
rikthimi i vëmendjes ndaj konsolidimit fiskal me mbarimin e pandemisë, është një 
parakusht i nevojshëm për të garantuar qëndrueshmërinë e financave publike 
në afatin e gjatë.

Paralelisht me nivelin e borxhit, analiza e qëndrueshmërisë së pozicionit fiskal 
dhe e shkallës së ekspozimit të tij ndaj goditjeve, duhet të mbajë parasysh 
dhe strukturën e financimit të këtij borxhi. në veçanti, tre rreziqe potenciale 
që karakterizojnë strukturën e financimit të borxhit janë rreziku i rifinancimit, 
rreziku i normave të interesit dhe ai i kursit të këmbimit. në vijim do të paraqesim 
shkurtimisht ecurinë e këtyre dimensioneve në Shqipëri.

rreziku i rifinancimit i referohet situatave hipotetike ku një qeveri mund të mos 
gjejë blerës potencialë për borxhin e saj. në vetvete, ky tregues është funksion 
direkt i nevojave që ka një qeveri për huamarrje gjatë një periudhe të caktuar 
kohore, zakonisht një vit kalendarik, dhe origjinës apo strukturës së zotëruesve 
të borxhit të saj. në rastin e Shqipërisë, rrezikut i rifinancimit ka ardhur në 
rënie gjatë viteve të fundit. Kështu, raporti i borxhit afatshkurtër ndaj totalit ka 

Gra�k 1 HI 2.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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njohur rënie progresive në kohë, nga niveli 29% në vitin 2014 në nivelin 18% 
në tremujorin e parë të vitit 2020 (Grafiku 2, djathtas). Kjo nënkupton se – gjatë 
një viti – qeveria ka më pak nevojë të jetë e pranishme në tregjet financiare 
për financimin e borxhit dhe – për rrjedhojë – është më pak e ekspozuar ndaj 
turbulencave të mundshme të tregjeve financiare. nga ana tjetër, ndonëse pesha 
e borxhit të zotëruar nga jorezidentët, interesi i të cilëve ndaj një tregu lokal 
është teorikisht më i ulët se ai i rezidentëve, është relativisht e lartë, ky tregues 
ka qenë relativisht i qëndrueshëm në kohë (Grafiku 2, majtas).

rreziku i normave të interesit i referohet luhatshmërisë që mund të pësojë niveli 
dhe kostoja e shërbimit të borxhit, si pasojë e luhatjeve të tregjeve financiare 
apo e natyrës së instrumenteve të përdorur për financimin e tij. në rastin e 
Shqipërisë, rreziku i normave të interesit ka ardhur në rënie gjatë viteve të 
fundit. Përtej rritjes së maturitetit dhe thellësisë së tregjeve financiare vendase, 
zgjatja e maturitetit të borxhit dhe reduktimi progresiv i peshës së instrumenteve 
të borxhit me interes të ndryshueshëm, kanë zbutur 
rrezikun nga normat e interesit dhe kanë përmirësuar 
kuadrin e vlerësimit të kostos së shërbimit të borxhit 
në të ardhmen.

Së fundi, rreziku i kursit të këmbimit i referohet 
luhatshmërisë që mund të pësojë niveli dhe kostoja 
e shërbimit të borxhit, si pasojë e luhatjeve të kursit 
të këmbimit. Ky rrezik është veçanërisht relevant për 
vendet të cilat përdorin tregjet financiare ndërkombëtare 
për mbulimin e nevojave të huamarrjes, nëpërmjet 
emetimit të instrumenteve të borxhit të denominuar në 
monedhë të ndryshme nga ajo kombëtarja. në rastin 
e Shqipërisë, pesha e borxhit në monedhë të huaj ka 
ardhur në rritje gjate viteve të fundit (Grafiku 3). Kjo 
rritje pasqyron në një masë të madhe ndërgjegjësimin 
mbi pasojat negative që do të kishte aksesimi i tregjeve 
financiare lokale për përballimin e nevojave e mëdha 
për financim që ka pasur buxheti, si pasojë e kostove 
të rindërtimit të dëmeve të tërmetit dhe të kostove të 

Gra�k 2 HI 2.

Burimi: Banka e Shqipërisë. Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
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pandemisë. Megjithatë, administrimi i kujdesshëm i këtij rreziku kërkon vëmendje 
të vazhdueshme në të ardhmen.

në këtë kontekst, angazhimi për vendosjen e borxhit në një trajektore rënëse në 
të ardhmen, duhet të shoqërohet dhe me kujdes të vazhdueshëm për përmirësimin 
e rreziqeve që lidhen me strukturën e tij.

eksportet neto kontribuuan negativisht në rritje gjatë tremujorit të parë 2021. 
Deficiti tregtar i mallrave dhe shërbimeve u zgjerua me 25.0%, nxitur nga 
zgjerimi i shpejtë i importeve me 7.6%. Përcaktuese ka qenë rritja e importit 
të mallrave (18.8%) në përgjigje të ripërtëritjes të kërkesës së brendshme. 
Paralelisht, zgjerimi i kërkesës së huaj është pasqyruar në një rritje prej 33.2% 
të “eksportit të mallrave” (Grafik 21). 

Në ndryshim nga mallrat, rekuperimi i fluksit të shërbimeve ende nuk është 
verifikuar. Ndryshimet vjetore mbeten negative, por normat janë më të ulta 
krahasuar me tremujorët e mëparshëm. “Eksportet e shërbimeve” u pakësuan 
me 17.8%, ndërkohë që “importet e shërbimeve” u pakësuan me 9.4%. Në të 
dy rastet, shkaku lidhet me fluksin e “shërbimeve të udhëtimit” (turizmi). Barrierat 
ndaj lëvizjes së shtetasve kanë vazhduar të mbeten faktor pengues. 

Zhvillimet në tregtinë e jashtme të mallrave treguan një rritje të ndjeshme 
në terma vjetorë, si në eksporte ashtu edhe në importe, në tremujorin e dytë 
të vitit 2021. Vijimi i trendit rritës që nga tremujorët e mëparshëm dhe fakti 
që vlerat kanë pësuar rritje të konsiderueshme edhe krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit 2019, janë tregues për rikuperimin e tregtisë së jashtme të 
mallrave në nivel të përgjithshëm. Norma e rritjes vjetore të eksporteve ka 

qenë më e lartë se ajo e importeve, por pesha më e 
madhe që këto të fundit zënë në bilancin tregtar bëri 
që për këtë tremujor deficiti të zgjerohej me 29.7%. 
Krahas zhvillimeve të mësipërme, dinamikat pozitive 
lidhen edhe me praninë e efektit statistikor bazë të 
tremujorit të dytë të vitit 2020.

Eksportet e mallrave për tremujorin e dytë të vitit 
2021 u rritën me 69.2% në terma vjetorë (Grafik 
22, majtas). Kontributet kryesore në këtë rritje i ka 
dhënë kategoritë “Minerale lëndë djegëse, energji 
elektrike” dhe “Materiale ndërtimi dhe metale”, këto 
të fundit të udhëhequra nga nënkategoritë e metaleve 
industriale. Edhe kategoria “Tekstile dhe këpucë” ka 
dhënë kontribute të rëndësishme pozitive në terma 
vjetorë, por ajo vijon të mbetet nën nivelet e vitit 
2019. 

Gra�k 21.

Shënime: Kontributet e eksporteve dhe importeve në rritjen ekonomike.
Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Rritja e importeve ka shkaktuar kontributin negativ të eksporteve 
neto në rritje për tremujorin e parë 2021.
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Importet e mallrave u rritën me 44.1% në terma vjetorë (Grafik 22, djathtas). 
Kontributet kanë qenë me bazë të gjerë, por të udhëhequra nga kategoritë 
“Makineri pajisje dhe pjesë këmbimi” dhe “Materiale ndërtimi dhe metale”, 
mallrat e të cilave lidhen kryesisht me sektorin e ndërtimit. Ashtu sikurse eksportet, 
kategoria “Tekstile dhe veshje” mbetet nën nivelet e vitit 2019, pavarësisht 
rritjes vjetore. Kjo për shkak se një pjesë e importeve përdoren si lëndë e 
parë për industrinë vendase tekstile. Edhe kategoria “Minerale, lëndë djegëse, 
energjie elektrike”, mbetet nën nivelet e vitit 2019. Në këtë rast, vlerësohet që 
shkaku është importi i energjisë elektrike, i cili është pakësuar si pasojë e rritjes 
së prodhimit vendas.

Në terma të partnerëve kryesorë tregtarë, kontributet më të larta në rritjen 
vjetore të eksporteve i dhanë vende si Italia, Kosova dhe Spanja. Në rastin e 
importeve, vendet që kontribuuan më shumë në rritjen vjetore të tyre ishin Italia, 
Turqia dhe Gjermania. 

Gra�k 22.

Shënim: Kontributet e kategorive kryesore në tregtinë e mallrave, në pikë 
përqindje.

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Shënim: Kontributet e kategorive kryesore në tregtinë e 
mallrave, në pikë përqindje. 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Rritja e eksporteve lidhet kryesisht me kategoritë e 
lëndëve djegëse dhe metaleve industriale.

Rritja e importeve është me bazë të gjerë, 
udhëhequr nga mallrat që lidhen me ndërtimin.
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5. inFLaCiOni, Çmimet Dhe KOStOt në eKOnOmi 

inflacioni mesatar rezultoi 1.8% në tremujorin e dytë të vitit 2021, duke 
shënuar një rritje me 0.9 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e kaluar. 
Kjo rritje pasqyroi praninë e goditjeve të përkohshme të ofertës dhe shuarjen 
graduale të efektit frenues nga rënia e çmimeve të naftës një vit më parë. 
Presionet e përgjithshme inflacioniste pritet të forcohen në afat të mesëm, në 
pasqyrim të përmirësimit të kërkesës dhe të pozicionit ciklik të ekonomisë. 
Po ashtu, vijimi i prirjes rritëse të çmimeve në tregjet e huaja do të shtojë 
presionet e importuara inflacioniste. 

5.1. Çmimet e KOnSUmit

Inflacioni vjetor rezultoi 1.8% në tremujorin e dytë të vitit 2021. Vlera mesatare 
ishte rreth 0.9 pikë përqindjeje më lart krahasuar me tremujorin e parë të këtij viti, 
duke ngushtuar hendekun negativ të inflacionit (Grafiku 23, majtas). Përshpejtimi 
i inflacionit gjatë tremujorit të dytë, reflektoi kryesisht rritjen e kontributit nga 
ushqimet e papërpunuara (+0.6 pikë përqindje). Rritja e çmimeve të këtyre 
mallrave u shfaq më e fortë në muajin prill, ndërkohë që në muajin qershor ato 
regjistruan tkurrjen e zakonshme sezonale. Në vijim, zbutja e ndikimit reduktues 
nga çmimet e karburanteve dhe të strehimit (qirasë), gjeneruan kontribute 
pozitive (+0.2 pikë përqindje) në formimin e inflacionit total. Përcjellja e rritjes 
së ndjeshme të inflacionit në vendet e BE-së dhe të rajonit, kryesisht për shkak 
të rritjes së çmimeve të naftës dhe të ushqimeve, ka nxitur presionet inflacioniste 
nga jashtë (Grafiku 23, djathtas). Megjithatë, presionet e huaja inflacioniste 

Gra�k 23.

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSH-së. Burimi: Banka e Shqipërisë dhe baza e të dhënave Trading Economics.

Hendeku negativ i in�acionit është ngushtuar. In�acioni u përshpejtua në vendet e BE-së dhe të rajonit, 
për shkak të prirjes rritëse të çmimeve të naftës.
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në ekonomi vlerësohen të përmbajtura. Në përgjithësi, presionet nga faktorë 
të ofertës të brendshme u shfaqën në rritje, krahas presioneve nga kërkesa, që 
ndonëse të dobëta, vlerësohen të qëndrueshme.

Sipas kategorive të shportës së IÇK-së, ishin çmimet e ushqimeve të papërpunuara 
ato që vijuan të drejtojnë luhatjet e inflacionit, megjithëse më të zbutura se ato 
të tremujorit të parë të vitit (Hapësirë informuese 2). Çmimet në këtë kategori 
kontribuuan në rritje, veçanërisht në muajin prill (+0.7 pikë përqindje), ndërkohë 
që në dy muajt e tjerë u luhatën në vlera më të ulëta. Këto lëvizje rritën me 0.6 
pikë përqindjeje kontributin e kësaj kategorie në inflacionin total (Grafik 24, 
tabela 2). Ky zhvillim u shkaktua kryesisht nga ecuria e inflacionit në nëngrupin 
“Perime”. Kategoria tjetër e ushqimeve, ajo e “Ushqimeve të përpunuara”, u 
karakterizua nga vlera në rënie të kontributit në inflacionin total (me -0.2 pikë 
përqindje). Zhvillimet në tregun botëror ndikuan kryesisht kategorinë “Mallra 
konsumi joushqimore”, e cila vazhdoi të shënojë vlera 
në rritje të kontributit. Ky zhvillim u përcaktua nga 
çmimet e naftës. Ndërsa në periudhën mars-qershor 
të vitit të kaluar ndodhi një rënie e fortë e çmimeve 
të naftës, në muajt respektivë të vitit 2021, u shënua 
rritje e tyre. Kontributi i drejtpërdrejtë i tyre në inflacion 
u kthye në vlera pozitive në muajt maj-qershor 2021, 
ndërkohë që më parë kontributet ishin në territor 
negativ. Vlera e kontributit të shtuar në inflacionin 
total të kësaj kategorie vlerësohet 0.4 pikë përqindje 
krahasuar me tremujorin e mëparshëm.

Çmimet e komponentëve të tjerë më të qëndrueshëm 
të inflacionit - ku përfshihen shërbime, strehim dhe 
mallra konsumi afatgjatë - patën një kontribut të shtuar 
me 0.1 pikë përqindje, për shkak të rritjes së çmimeve 
të qirasë. Kategoritë e tjera ruajtën të njëjtin kontribut. 

Tabela 2. Kontributi i kategorive kryesore tek inflacioni vjetor (në pikë 
përqindje)*

  Tr.2’19 Tr.3’19 Tr.4’19 Tr.1’20 Tr.2’20 Tr.3’20 Tr.4’20 Tr.1’21 Tr.2’21 Inf. T2’21
 (%)

Ushqime të përpunuara 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 2.5
 Bukë dhe drithëra 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4
Ushqime të papërpunuara 0.8 0.7 0.8 0.8 1.2 0.8 1.0 0.3 0.9 4.5
 Fruta 0 0.1 0.4 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.1 2.4
 Perime 0.8 0.6 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.0 0.6 9.8
Shërbime 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 1.4
mallra me çmime të rregulluara 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Strehim (qera) 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.4
mallra konsumi joushqimore 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0.1 0.9
 Karburant 0.1 0 -0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 1.9
mallra konsumi afatgjatë 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7
inflacioni (%) 1.4 1.4 1.3 1.6 1.9 1.4 1.6 0.9 1.8 1.8

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të BSH-së. *Në tabelë paraqiten disa nga grupet dhe artikujt 
kryesore të kategorive. 

Gra�k 24.

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSH-së.

Grupi joushqimor ri�lloi të kontribuojë në formimin e in�acionit, 
ndërkohë që grupi ushqimor shënoi intensitet në rritje.
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haPëSirë inFOrMUeSe 3: BUriMi Dhe natyra e LUhatShMëriSë Së 
inFLaCiOnit në ShQiPëri PaS Vitit 2019

hapësira informuese ka për qëllim të hedhë dritë në shkallën dhe burimet 
kryesore të luhatshmërisë së inflacionit në Shqipëri në vitet e fundit. Studimet 
e dekadës së kaluar konvergojnë në faktin se prapa inflacionit të ulët dhe nën 
objektivat e bankave qendrore, kanë qëndruar kryesisht faktorë të kërkesës ashtu 
si edhe ndryshimet strukturore në tregjet e punës, në paga dhe në produktiviteti. 
Krahas prirjes së ulët të inflacionit, vlerat e tij janë ndikuar ndjeshëm edhe nga 
goditje të krahut të ofertës, ndikimi i të cilave supozohet të shtrihet në një horizont 
afatshkurtër dhe i izoluar në çmimet e artikujve të caktuar të shportës së iÇK-së.

rasti i inflacionit në Shqipëri tregon se shpesh goditje nga krahu i ofertës 
shkaktohen nga luhatjet e parregullta në çmimet e ushqimeve. ashtu si edhe në 
ekonomi të tjera rajonale dhe në zhvillim, edhe në rastin e Shqipërisë, pesha 
e ushqimeve në shportën e iÇK-së është e konsiderueshme. Kjo e bën më të 
ndjeshëm inflacionin total ndaj lëvizjeve të çmimeve përkatëse. Grupi “Ushqime 
dhe pije joalkoolike” zë rreth 35% të shportës sonë të iÇK-së dhe nëngrupi 
“Fruta-perime” që shfaq luhatjet më të larta, ka një peshë 9.5% në shportë 
(inStat, 2021). ndërkohë që për 27 vendet e Be-së, peshat e “Ushqime dhe 
pije joalkoolike” dhe “Fruta–perime”, janë përkatësisht 18% dhe 3.6% (eurostat, 
2021). Pra, për goditje të krahasueshme nga grupi ushqimor, inflacioni total i 
vendeve të Be-së përjeton luhatje mjaft më të dobëta se sa në rastin e vendeve 
kandidate përfshirë Shqipërinë, për shkak të diferencave të qenësishme në 
peshat respektive. 

Kompozimi i inflacionit vjetor në Shqipëri (Grafik 1, majtas) tregon se rritja 
e luhatshmërisë së inflacionit është drejtuar nga nëngrupi “Fruta-perime”. 
Sjellja e inflacionit bazë, me një peshë 71% në shportën e iÇK-së, ka shfaqur 
qëndrueshmëri në rritje, duke kontribuuar në frenimin e luhatshmërisë së 
përgjithshme. efektet e luhatjeve nga nëngrupet e tjera, me pesha relativisht të 
ulëta në shportë ose janë kompensuar midis tyre ose e kanë ndikuar lehtësisht 
shkallën e luhatjeve të inflacionit. 

Gra�k 1 HI 3.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të autorit. 

Shënime:
*) Luhatshmëria, matet nga koe�cienti i variancës në %. Për çdo 

komponent të in�acionit dhe për atë total dhe sipas dy 
nënperiudhave, treguesi llogaritet si raport i devijimit standard me 

mesataret respektive.
**) Ecuria e luhatshmërisë është matur si mesatare lëvizëse me 12 

terma e koe�cientit të variancës, për in�acionin vjetor bazë, total dhe 
atë të fruta-perimeve. Për lehtësi vizuale, nuk janë përfshirë 

nëngrupet e tjera të in�acionit.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Ecuria e in�acionit total është ndikuar nga 
kontributet e luhatshme të in�acionit 
“fruta-perime”*.

Luhatshmëria** e in�acionit total vjetor është shtuar 
gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2021, nga goditjet në 
çmimet e “Fruta-perimeve”.
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Periudha e dy viteve të fundit është karakterizuar nga episode të shpeshta të 
goditjeve të ofertës nga grupi i fruta-perimeve ku përmenden: fillimi i 2019, 
me vlera maksimale të kontributeve nga “Fruta-perime”; vlerat e ulëta një vit 
më vonë (pjesërisht edhe efekt bazë); rritja e inflacionit në fillim të vendosjes 
së kufizimeve për shkak të pandemisë (mars-prill 2020); periudha e relaksimit 
të masave anti-COViD (maj-korrik 2020) gjeti pasqyrim në rënien më të shpejtë 
të kontributeve të komponentit përkatës ushqimor, kundrejt atij bazë. Viti 2021 
filloi me vlera ekstremisht të ulëta të inflacionit të fruta-perimeve, me kontribut 
të thellë negativ në inflacionin total. Gjysma e parë e vitit 2021, paraqitet 
me luhatshmëri të shtuar të këtij nëngrupi (Grafik 1, djathtas). Luhatshmëria 
reflekton pothuajse plotësisht goditje të ofertës në tregun vendas për këta 
artikuj të shportës. një pjesë e tyre lidhet me zhvillimet e vitit 2020 si një vit 
i jashtëzakonshëm, me pasiguri të larta në terma të kërkesës së huaj dhe të 
brendshme edhe për produktet bujqësore. Si rezultat, luhatshmëria e inflacionit 
total është rritur me rreth 9 pikë përqindje gjatë periudhës 2019:M1-2021:M6, 
kundrejt 2016:M6-2018:M12 (tabelë 1). Kjo ka ardhur kryesisht për shkak 
të dyfishimit të luhatshmërisë për nëngrupin “Fruta-perime” për periudhat 
krahasuese. ndërkohë që, inflacioni bazë ka dëshmuar për një qëndrueshmëri 
në rritje, duke zbutur goditjet e ofertës (Grafik 1, djathtas). 

Luhatshmëria e inflacionit me burim nga çmimet e ushqimeve dhe më specifikisht 
nga ato të “Fruta-perimeve”, është trajtuar si zhvillim tranzitor. episodet kanë 
qenë të shpeshta në dy vitet e fundit, duke e vështirësuar “leximin” e shifrës 
së inflacionit, por në afat të shkurtër. Parregullsia e luhatjeve në nëngrupin 
“fruta-perime” ka ndikuar performancën parashikuese afatshkurtër të inflacionit 
përkatës. Modelet parashikuese të këtij nëngrupi kanë një komponent 
autoregresiv të rendit të parë me koeficient regresi rreth vlerës 0.9. Kjo bën që 
goditjet e papritura të mbarten edhe në parashikimin afatshkurtër të nëngrupit 
dhe të inflacionit total. Por këto goditje arrijnë të shuhen në harkun kohor të 
3-4 muajve pasardhës, duke mos ndikuar parashikimet afatmesme të inflacionit 
mbi të cilat mbështetet vendimmarrja e politikës monetare. në këtë kuadër, një 
kontribut të rëndësishëm ka dhënë frenimi i luhatshmërisë nga krahu i inflacionit 
bazë, si pjesa e inflacionit e lidhur më së shumti me presionet nga kërkesa dhe 
me natyrën afatmesme të vendimmarrjes së politikës monetare. në këto kushte, 
politika monetare ka vlerësuar të mos reagojë ndaj luhatjeve afatshkurtra, por ajo 
i ka monitoruar ato. Duke analizuar natyrën, burimin e goditjeve nga oferta dhe 
shkallën e persistencës së tyre në kohë, ajo ka synuar të parandalojë shfaqjen 
e efekteve zinxhir dhe të atyre të raundit të dytë në çmime, duke ndihmuar në 
këtë mënyrë ankorimin e pritjeve të publikut për inflacionin.

I “Low inflation in the euro area: Causes and consequences” Ciccarelli, M., Osbat, (2017), 
Occasional Paper, ECB;

 “Factors behind low inflation in Albania”, Çeliku, E., Kristo, Metani, Çela, Hashorva, 
(2020), Working Paper, Bank of Albania.

5.2. PërCaKtUeSit e inFLaCiOnit

Formimi i inflacionit total vijoi të mbështetet në mënyrë të qëndrueshme nga 
komponentët afatgjatë dhe të brendshëm të tij gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2021 (Grafik 25). Kontributet nga komponentët afatshkurtër ishin dukshëm më 
të lartë se në tremujorin e parë të vitit. Inflacioni bazë dhe ai i brendshëm 
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konverguan drejt vlerës 1.3%, duke kontribuuar me rreth 0.9 pp (ose 50%) 
të inflacionit të tremujorit të dytë. Pavarësisht ruajtjes së qëndrueshmërisë, 
komponentët e mësipërm mbetën në vlera të ulëta, si pasojë e presioneve 
ende të dobëta nga kërkesa. Për të njëjtin tremujor, komponentët afatshkurtër 
të inflacionit - ai jobazë dhe i sektorit të tregtueshëm të shportës së IÇK-së 
- shënuan vlera më të larta se një tremujor më parë, përkatësisht 2.9% dhe 
2.4%. Si rezultat, inflacioni total më i lartë u përcaktua si nga qëndrueshmëria 
e presioneve me natyrë afatgjatë dhe të brendshme ashtu edhe nga shtimi i 
atyre me natyrë afatshkurtër. 

Pozicioni ciklik. Rikuperimi më i shpejtë i ekonomisë 
ka kontribuuar në përmirësimin e pozicionit ciklik në 
përgjithësi. Pavarësisht faktit që norma e papunësisë 
u zgjerua lehtësisht dhe qëndron mbi nivelin e 
parapandemisë, vlerësimet tona evidentojnë prirjen 
ngushtuese të hendekëve. Kjo vlerësohet të ketë 
kontribuuar në ruajtjen e presioneve të brendshme 
inflacioniste në nivele të qëndrueshme, të cilat 
pritet të vijnë duke u forcuar më tej, në pasqyrim të 
rimëkëmbjes së ekonomisë.

norma e shfrytëzimit të kapaciteteve në ekonomi 
qëndroi rreth nivelit 74.1% në tremujorin e dytë të 
vitit 2021, duke kaluar lehtësisht mbi mesataren 
historike. Si bizneset e sektorit prodhues ashtu edhe 
ato të shërbimeve raportuan shtim të përdorimit të 
kapaciteteve prodhuese me 2.2 pikë përqindje gjatë 
këtij tremujori. 

Gra�k 25.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH-së. Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH-së.

Presionet in�acioniste afatmesme u forcuan lehtësisht 
përgjatë tremujorit të dytë.

Presionet afatshkurtra dhe të importuara u shtuan 
gjatë tremujorit të dytë.
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Gra�k 26.

Shënim: Pozicioni ciklik vlerësohet nga treguesit e hendekëve të prodhimit, të papunësisë, të 
shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese*.

* Hendeku i prodhimit është mesatare e disa matjeve, mbi të cilën është aplikuar metoda e 
mesatares lëvizëse. Hendeku i normës së shfrytëzimit të kapaciteteve është llogaritur si devijim i 
vlerës aktuale nga mesatarja historike, dhe më pas është zbatuar metoda e mesatares lëvizëse. 

Hendeku i shkallës së papunësisë vlerësohet si mesatare e hendeqeve të papunësisë sipas 3 
metodave, të cilat vlerësojnë normën ekuilibër të papunësisë. Ai shprehet si diferencë e shkallës 

ekuilibër të papunësisë me atë faktike dhe më pas zbatohet metoda e mesatares lëvizëse.
Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Pozicioni ciklik i ekonomisë vijoi të përmirësohet në tremujorin e 
parë dhe të dytë 2021.
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Përshpejtimi i pritur i aktivitetit ekonomik si rrjedhojë e situatës së përmirësuar 
shëndetësore dhe eliminimit të mëtejshëm të masave kufizuese, si dhe e 
stimulit monetar e fiskal, do të ndikojnë në zgjerimin e normave të shfrytëzimit 
të kapaciteteve prodhuese në ekonomi. Këto zhvillime pritet të nxisin më tej 
presionet e brendshme inflacioniste. 

Punësimi dhe papunësia. Tremujori i parë 2021 është karakterizuar nga 
një rënie e punësimit dhe rritje e lehtë e normës së papunësisë. Punësimi 
u pakësua me 2.6%, ndikuar pothuaj tërësisht nga zhvillimet në sektorin 
bujqësor. Ndërkohë, sektorët e tjerë raportojnë rritje të nivelit të punësimit. Në 
terma tremujorë, rënia e punësimit është ngadalësuar (-0.5% kundrejt -2.2% në 
tremujorin paraardhës), duke sugjeruar një ndikim më të zbutur nga pandemia. 
Vlerësohet se tregu i punës reagon ndaj zhvillimeve në prodhim me vonesë 
kohore. Treguesit e vrojtimeve sinjalizojnë për rritje të nivelit të punësimit në 
periudhat në vijim.

Rënia e punësimit shkaktoi një rritje të lehtë të shkallës 
së papunësisë, e cila u arriti në 11.9% ose 0.1 pikë 
përqindje më e lartë se sa në tremujorin paraardhës. 
Treguesi qëndron 0.5 pikë përqindje më lart nivelit të 
shënuar të njëjtën periudhë një vit më parë. Edhe në 
këtë tremujor, rënia e punësimit është shoqëruar me 
dalje nga tregu i punës. Kjo lëvizje është pasqyruar 
në rënien e shkallës së pjesëmarrjes në forcën e 
punës në nivelin 67.5%, nga 68.7% në tremujorin e 
kaluar (Grafik 27). Rënia e shkallës së pjesëmarrjes e 
shoqëruar me rritje të lehtë të normës së papunësisë 
sugjeron se fenomeni i kalimit të punonjësve në status 
“inaktiv” ka vazhduar edhe gjatë tremujorit të parë 
2021.

Pagat, produktiviteti dhe kostot e punës. Paga mesatare mujore bruto për një të 
punësuar me pagë19, në tremujorin e parë 2021, u karakterizua nga një rritje 
e përshpejtuar. Norma vjetore e rritjes rezultoi 5.2% (4.3% në terma realë), 
dukshëm më e lartë krahasuar me tremujorin e katërt 2020 (2.7%). Vlerësohet 
që kontribut të qenësishëm në këtë rritje ka dhënë edhe rritja e pagës minimale 
gjatë këtij tremujori (Grafik 28, majtas). Sektori që dha ndikimin kryesor në këtë 
rritje ishte “Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm; 
arsimi; shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale”.

Kostot e punës për njësi20 përshpejtuan prirjen ngadalësuese pavarësisht 
rritjes së pagës në ekonomi. Rënia vjetore e treguesit rezultoi 2.2%, më e lartë 
19 Ky tregues i referohet pagës mesatare mujore bruto që merr një i punësuar dhe ka si burim 

të dhënat e listë-pagesave të subjekteve nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (INSTAT, 
tremujori i parë 2021).

20 Treguesit përafrues të produktivitetit të punës, të kostove të punës për njësi të prodhuar dhe të 
pagës mesatare sipas aktiviteteve të statistikave afatshkurtra llogariten nga Banka e Shqipërisë, 
duke përdorur të dhënat SASH (INSTAT, tremujori i parë 2021).

Gra�k 27.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Tregu i punës pasqyroi një rritje të lehtë të normës së papunësisë në 
tremujorin e parë 2021.

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

20
12

T1

20
12

T3

20
13

T1

20
13

T3

20
14

T1

20
14

T3

20
15

T1

20
15

T3

20
16

T1

20
16

T3

20
17

T1

20
17

T3

20
18

T1

20
18

T3

20
19

T1

20
19

T3

20
20

T1

20
20

T3

20
21

T1

Shkalla e punësimit (në %)
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës (në %)
Shkalla e papunësisë (në b.d.)



Raporti tremujor i politikës monetare, 2021/III

42Banka e Shqipërisë

krahasuar me tremujorin e katërt 2020 (1.3%). Ecuria e treguesit u përcaktua 
kryesisht nga kontributi më i lartë prej rritjes së produktivitetit të punës (Grafik 
28, djathtas).

Kostot e tjera prodhuese vijuan prirjen rënëse në tremujorin e parë 2021, 
por me norma të ngadalësuara. Çmimet e prodhimit industrial ranë me 0.6%, 
ndërkohë që në tremujorin e katërt 2020, rënia rezultoi 3.6%. Çmimet e 
prodhimit për eksport (të pakësuara me 0.2% në terma vjetorë) dhanë ndikimi 
kryesor. Nga ana tjetër, çmimet e prodhimit për tregun vendas u zgjeruan me 
0.2%, duke kaluar për herë të parë në territor pozitiv prej fillimit të vitit 2019. 
Së fundi, kostot e prodhimit në sektorin e ndërtimit21 u rritën me 0.6% në terma 
vjetorë.

inflacioni i importuar. Treguesi i Presioneve të Huaja Inflacioniste (TPHI)22 u 
zgjerua me 1.8% në terma vjetorë, gjatë muajve prill-maj 2021 (Grafik 29). 
Kontributet kryesore në zgjerimin e TPHI-së burojnë nga rritja vjetore e Indeksit 
të Çmimeve të Huaja (IÇH) me 6.8%, normë kjo e krahasueshme me atë të 
tremujorit të parë të vitit (6.5%). Ndërkohë, ngadalësimi i dinamikës rritëse 
të TPHI-së lidhet me përshpejtimin e tendencës mbiçmuese të kursit nominal 
efektiv të këmbimit (KNEK) me rreth 5.0% gjatë periudhës në analizë, kundrejt 
2.9% në tremujorin e kaluar. Këto zhvillime kanë gjetur pasqyrim në kontributet 
e shtuara nga inflacioni i importuar, i cili formoi rreth 50% të inflacionit total 
të tremujorit të dytë (Grafik 25, djathtas). Ndërkohë, ecuria e IÇH-së pritet të 

21 Indeksi i kushtimit në ndërtim për banesa përfshin çmimet e materialeve të ndërtimit, të fuqisë 
punëtore dhe shpenzimeve të tjera kapitale që përdoren për ndërtimin e një banese tip 8–10 
kate.

22 TPHI-ja llogaritet si rritja vjetore e indeksit të çmimeve të huaja dhe indeksit KNEK për muajin 
përkatës. 

Gra�k 28.

Burimi: INSTAT. Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Rritja vjetore e pagës mesatare u përshpejtua duke 
pasqyruar rritjen e miratuar të pagës minimale.

Prirja rënëse e kostove të punës u përshpejtua si pasojë e 
ndikimit të produktivitetit.
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vijojë të ndikojnë inflacionin total të muajve në vijim, 
përmes këtij komponenti23.

Pritjet e agjentëve ekonomikë për inflacionin24 
mbetën të qëndrueshme në tremujorin e dytë të vitit 
2021, dhe pranë mesatareve afatgjata përkatëse. 
Në krahasim me një tremujor më parë, pritjet e 
bizneseve dhe të konsumatorëve kanë shënuar 
rënie, ndërsa pritjet e agjentëve financiarë rritje të 
lehtë. Bizneset presin që inflacioni pas një viti të jetë 
2.5%, apo 0.1 pikë përqindje më i ulët krahasuar 
me tremujorin e parë të vitit aktual (Grafik 30, 
majtas). Pritjet e konsumatorëve, të cilat shfaqin në 
përgjithësi luhatje më të theksuara, u ulën me 0.9 
pikë përqindjeje këtë tremujor. Konsumatorët presin 
që inflacioni, pas një viti, të arrijë 3.4%. Pritjet e 
agjentëve financiarë për inflacionin pas një, dy 
dhe tre vitesh, regjistruan rritje në tremujorin e dytë, mesatarisht me 0.2 pikë 
përqindjeje. Me gjithë këtë zhvillim, pritjet e agjentëve financiarë qëndrojnë 
nën ato të bizneseve dhe të konsumatorëve dhe ende nën objektivin afatmesëm 
të Bankës së Shqipërisë për inflacionin (3%) (Grafik 30, djathtas). 

23 Nga analizat korrelative të treguesve përkatës me vonesa kohore të ndryshme, TPHI-ja paraprin 
zhvillimet në komponentin e inflacionit të importuar me rreth 3-5 muaj.

24 Analiza e pritjeve për inflacionin bazohet në rezultatet e vrojtimit të besimit të bizneseve dhe 
të konsumatorëve, si dhe në vrojtimin e pritjeve të agjentëve financiarë. 

Gra�k 29.

Burimi: INSTAT, Eurostat dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Rritja vjetore e IÇH-së përcaktoi rritjen vjetore të TPHI-së, por 
tendenca më e fortë mbiçmuese ngadalësoi normën rritëse.
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Gra�k 30.

Shënime: Ndryshime vjetore në përqindje.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Shënime: Ndryshime vjetore në përqindje.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Pritjet për in�acionin pas një viti të bizneseve dhe të 
konsumatorëve.

Pritjet për in�acionin të agjentëve �nanciarë sipas tre 
horizonteve kohore.
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