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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 inflacioni vjetor i 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 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 
të 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 për 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 e saj monetare, 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 
tetor 2021. Ai u shqyrtua dhe u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e 
datës 3 nëntor 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 ka vijuar të rimëkëmbet gjatë nëntë muajve të parë të vitit 
2021.

Sipas të dhënave të Instat-it, aktiviteti ekonomik në vend shënoi një rritje vjetore 
prej 17.9% në tremujorin e dytë. Ky ritëm i shpejtë rritjeje shkon përtej efektit 
që prodhon baza e ulët krahasuese e të njëjtit tremujor të vitit të shkuar. Ai 
pasqyron, nga njëra anë, rikuperimin e shpejtë të kërkesës agregate dhe, nga 
ana tjetër, ndikimin relativisht të ulët që tërmeti dhe pandemia duket të kenë 
lënë në kapacitetet prodhuese të vendit. Të dhënat e disponuara flasin për rritje 
të mëtejshme të ekonomisë në gjysmën e dytë të vitit.

Rimëkëmbja ekonomike është mbështetur nga një gamë e gjerë faktorësh. 
Reduktimi i masave kufizuese, rritja e besimit, përmirësimi i ambientit të huaj, 
si dhe politikat stimuluese monetare dhe fiskale, i kanë hapur rrugë zgjerimit të 
shpejtë të konsumit, investimeve dhe eksporteve shqiptare.

Politika monetare ka vijuar të mbetet në kahun stimulues. Ky stimul, i përcjellë 
përmes nivelit më të ulët historik të normës bazë të interesit dhe rritjes së 
injektimeve të likuiditetit në sistem, ka krijuar kushte të favorshme financimi për 
bizneset dhe familjet shqiptare. Në veçanti, kredia për sektorin privat ka njohur 
rritje të qëndrueshme, duke pasqyruar si përmirësimin e kërkesës ashtu dhe 
lehtësimin e ofertës për kredi bankare. Kjo kredi ka nxitur zgjerimin e konsumit 
dhe të investimeve, duke dhënë sinjale inkurajuese për qëndrueshmërinë e 
rikuperimit të tyre në të ardhmen.

Ky miks faktorësh pritet të vazhdojë të ushqejë rritjen ekonomike dhe në të 
ardhmen.

Inflacioni erdhi në rritje gjatë tremujorit të tretë, duke shënuar një vlerë mesatare 
prej 2.4%. Rritja e tij pasqyron efektin e rritjes së çmimeve të produkteve 
ushqimore, të naftës dhe të energjisë në tregjet botërore. Monitorimi i tregjeve 
ndërkombëtare sugjeron se këto goditje pritet të jenë kalimtare dhe – për 
rrjedhojë – ndikimi i tyre në inflacion pritet të jetë i përkohshëm. Nga ana 
tjetër, faktorët e brendshëm shtytës të inflacionit – ecuria e punësimit, e pagave 
dhe e kostove të prodhimit – shfaqen në përmirësim, por mbeten ende të 
pamjaftueshëm për të garantuar kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv.

Projeksionet tona për të ardhmen vijojnë të mbeten pozitive. Në mungesë të 
goditjeve të mëtejshme, aktiviteti ekonomik do të vijojë të rritet në horizontin 
afatmesëm, ndonëse ritmi i rritjes pritet të vijë – në mënyrë të natyrshme – drejt 
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ngadalësimit. Zgjerimi i kërkesës për mallra dhe shërbime do të ndihmojë 
rikuperimin tërësor të dëmeve të shkaktuara nga pandemia, do të mundësojë 
një rritje më të shpejtë të punësimit dhe të pagave, dhe do të krijojë premisat 
për kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2022.

Në përputhje me këto konkluzione të Raportit, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se 
qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Për rrjedhojë, ai 
vendosi të lerë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 0.5%, si 
dhe të mbështesë kuadrin aktual të operacioneve injektuese të likuiditetit për 
tremujorin në vazhdim.

Po ashtu, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se vijimi i progresit të rimëkëmbjes 
ekonomike do të kërkojë një tërheqje graduale të stimulit monetar në të 
ardhmen, duke ofruar një balancë më të përshtatshme midis nevojës për të 
mbështetur rritjen ekonomike dhe objektivit tonë të inflacionit. Së fundi, Banka 
e Shqipërisë do të vijojë të monitorojë me kujdes ndikimin që do të ketë goditja 
e ardhur nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Në rast se kjo goditje 
vlerësohet të përbëjë rrezik për objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve, ne jemi 
të gatshëm të rishikojmë qëndrimin e politikës monetare.
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1. INFLACIONI DHE QËNDRIMI I POLITIKËS 
MONETARE

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit në nivelin 0.50% në mbledhjen e datës 3 nëntor 
2021. Në gjykimin e tij, goditjet aktuale të ofertës do të kenë efekte kalimtare, 
ndërkohë që stimuli monetar aktual është i përshtatshëm për nxitjen e kërkesës 
dhe për rritjen e qëndrueshme të inflacionit drejt objektivit 3.0% në vitin 2022. 
Konfirmimi i pritjeve tona dhe arritja e objektivit të inflacionit, do të kërkojnë 
reduktimin e stimulit monetar në tremujorët në vijim. Megjithatë, Banka e 
Shqipërisë do të mbetet e vëmendshme ndaj zhvillimeve të ardhshme dhe, në 
veçanti, ndaj materializimit të skenarëve të rrezikut për të vlerësuar qëndrimin 
e politikës monetare. 

Ekonomia botërore dhe ajo e Eurozonës po vazhdon rrugën drejt rikuperimit, 
ndërsa inflacioni është përshpejtuar. Një gamë e gjerë faktorësh, si: lehtësimi 
i kufizimeve; optimizmi i agjentëve ekonomikë; dhe mbështetja e vazhduar me 
politika ekonomike, kanë kontribuar në rimëkëmbjen e ekonomisë botërore me 
ritme më të shpejta se pritjet. Nga ana tjetër, rritja më e shpejtë e kërkesës ka 
ndeshur në kufizime të ofertës dhe në probleme logjistike, duke sjellë rritjen e 
çmimeve të lëndëve të para dhe të kostove të mallrave të ndërmjetme. Paralelisht 
me rritjen e presioneve të qëndrueshme inflacioniste, këto goditje pritet të shtyjnë 
inflacionin mbi objektivat e bankave qendrore në afatin e shkurtër. Më tej, me 
shuarjen e veprimit të tyre, inflacioni parashikohet të ngadalësohet. 

Në tërësi, mjedisi i huaj do të jetë mbështetës për rritjen ekonomike në vend, 
por do të sjellë presione inflacioniste për ecurinë e çmimeve në vend.

Ekonomia shqiptare po qëndron në një trend rritës dhe vëllimi i aktivitetit 
ekonomik është kthyer pranë niveleve të periudhës para tërmetit dhe 
pandemisë. Rritja ekonomike u përshpejtua në 17.9% në tremujorin e dytë të 
vitit 2021, duke shënuar tremujorin e tretë radhazi me normë pozitive rritjeje. 
Prodhimi i brendshëm bruto arriti nivele të krahasueshme me ato të tremujorit të 
tretë të vitit 2019, duke shënuar një progres solid në rikuperimin e ekonomisë 
pas goditjeve të marra.

Rritja ekonomike e tremujorit të dytë pasqyron rritjen me bazë të gjerë të 
sektorëve të ekonomisë dhe të komponentëve të kërkesës. Lehtësimi i kufizimeve, 
përmirësimi i besimit, rikuperimi i ekonomive partnere dhe politikat stimuluese 
monetare e fiskale, iu kanë mundësuar bizneseve shqiptare të rrisin prodhimin 
dhe familjeve të rrisin kërkesën për mallra dhe shërbime. Vlerësimet tregojnë 
se edhe në mungesë të efektit statistikor nga  krahasimi me tkurrjen e thellë 
ekonomike të një viti më parë, zgjerimi i aktivitetit ekonomik në këtë periudhë 
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është rreth 4.7%. Informacioni i disponuar sugjeron për norma të shpejta rritjeje 
edhe gjatë tremujorit të tretë. 

Rritja e ekonomisë është shoqëruar me rritje të punësimit dhe reduktim të 
shkallës së papunësisë. Punësimi u rrit me 13 mijë persona në tremujorin e dytë 
të vitit në krahasim me një vit më parë, ndërsa shkalla e papunësisë zbriti në 
nivelin 11.6%. Megjithatë, pavarësisht kësaj tendence përmirësuese, punësimi 
dhe shkalla e papunësisë nuk kanë arritur ende nivelet para pandemisë. Po 
ashtu, presionet për rritjen e pagave janë të moderuara, çka ilustrohet në rritjen 
e ngadaltë të tyre. Në të kundërt, kostot e tjera të prodhimit kanë përshpejtuar 
ritmin e rritjes.

Inflacioni njohu një rritje të shpejtë në tremujorin e tretë, duke shënuar 
vlerën mesatare prej 2.4%, nga 1.4% në gjysmën e parë të vitit. Kjo ecuri u 
diktua pjesërisht nga rritja graduale e presioneve inflacioniste që shoqërojnë 
rimëkëmbjen e kërkesës dhe, pjesërisht, nga goditjet shtesë që erdhën nga 
rritja e shpejtë e çmimeve të ushqimeve dhe të produkteve energjetike në tregjet 
ndërkombëtare. 

Në aspektin makroekonomik, rritja e inflacionit pasqyroi më së shumti rritjen 
e inflacionit të importuar. Nga ana tjetër, rritja e presioneve të brendshme 
inflacioniste vijon të jetë graduale dhe e përmbajtur, në reflektim të rritjes ende 
të pamjaftueshme të punësimit dhe të pagave, si dhe të pritjeve inflacioniste 
ende nën objektiv. 

Banka e Shqipërisë parashikon një rritje të ekonomisë shqiptare në afatin e 
mesëm dhe kthimin e inflacionit, të ushqyer nga kërkesa, në objektivin 3% 
brenda vitit 2022. Aktiviteti ekonomik pritet të njohë një rritje të shpejtë gjatë 
vitit 2021, dhe një zgjerim me ritëm të qëndrueshëm në afat të mesëm. Rritja 
ekonomike do të mbështetet nga rritja e konsumit dhe e investimeve private, 
si dhe rritja e eksportit të mallrave dhe shërbimeve. Kjo ecuri do të pasqyrojë 
përmirësimin e besimit të biznesit dhe konsumatorit, normalizimin e plotë të 
aktivitetit ekonomik në vendet partnere, si dhe ambientin e favorshëm financiar 
në vend. Stimuli fiskal vlerësohet të japë një ndikim të fortë pozitiv gjatë vitit 
2021 dhe të reduktohet gjatë viteve në vazhdim, në përputhje me objektivat e 
qeverisë për konsolidimin e politikës fiskale. 

Rritja e kërkesës agregate do të ndihmojë rritjen më dinamike të punësimit 
dhe të pagave, çka do të sigurojë parakushtet e nevojshme për një kthim të 
qëndrueshëm të inflacionit në objektiv në vitin 2022 e në vijim. 

Në muajt e ardhshëm, rritja e inflacionit do të vazhdojë të pasqyrojë veprimin 
e dy faktorëve. Faktori i parë është rritja e presioneve inflacioniste të nxitura 
nga përmirësimi i kërkesës, pagave dhe pritjeve inflacioniste. Faktori i dytë 
është rritja e presioneve inflacioniste të nxitura nga goditje në çmimet e 
ushqimeve dhe produktive energjetike në tregjet ndërkombëtare. Parashikimet 
aktuale për këto çmime konvergojnë drejt pritjes për një normalizim të tyre gjatë 
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vitit të ardhshëm. Kjo do të thotë se rritja e tyre do të jetë një zhvendosje e 
përkohshme në nivelin e çmimeve, e cila do të ketë po ashtu një efekt tranzitor 
në inflacion. Megjithatë, Banka e Shqipërisë mbetet e vëmendshme ndaj 
ecurisë dhe pasojave që këto goditje do të kenë në inflacionin tonë. 

Rreziqet rreth këtij parashikimi janë të balancuara. Ecuria e ekonomisë 
dhe e inflacionit rrezikohet në kahun e poshtëm nga përkeqësimi i situatës 
epidemiologjike dhe nga gjurmë më afatgjata që pandemia mund të lërë në 
hezitimin e familjeve dhe bizneseve kundrejt shpenzimeve dhe investimeve. 
Në kahun e sipërm, ecuria e inflacionit rrezikohet nga një konsolidim fiskal 
më i ngadaltë dhe nga një rritje më e qëndrueshme se vlerësimet aktuale të 
inflacionit botëror. 

Bazuar në këto premisa, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar 
normën bazë të interesit në 0.5%. Në vlerësimin e Këshillit, stimuli monetar ka 
pasur një transmetim efektiv në tregjet financiare dhe në rritjen e kredisë. Tregu 
financiar është i qetë, normat e interesit për sektorin publik dhe atë privat kanë 
ruajtur nivele të ulëta, dhe primet e rrezikut kanë qenë të përmbajtura. Leku ka 
shfaqur një mbiçmim të lehtë gjatë muajve të verës në përputhje me sjelljen e 
vet sezonale. Kredia për sektorin privat shënoi një rritje mesatare prej 8.9% 
në fund të tremujorit të tretë, duke vijuar të pasqyrojë një rritje relativisht të 
qëndrueshme të kredisë në lekë, të kredisë për qëllime investimi dhe të asaj për 
blerje banese. Rritja e raportuar e kërkesës për kredi në tremujorin e katërt dhe 
lehtësimi i kushteve të kreditimit premtojnë një mbështetje të vazhduar me fonde 
të nevojave për konsum dhe investime. Në këtë kontekst, një rol të rëndësishëm 
kanë luajtur dhe bilancet në përmirësim të bizneseve shqiptare, të cilat janë 
pasqyruar në rënien në nivelin 6.5% të raportit të kredive me probleme në 
muajin shtator.

Konsolidimi i qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike dhe kthimi i inflacionit 
në objektiv do të kërkojnë një normalizim gradual të politikës monetare në 
tremujorët në vijim. Nëse ecuria ekonomike zhvillohet sipas parashikimeve të 
mësipërme, norma bazë e interesit duhet të rritet gradualisht. Pavarësisht rritjes, 
ajo dhe normat e interesit në tregjet financiare do të mbeten poshtë niveleve 
ekuilibër. Kjo do të thotë se politika monetare do të mbetet stimuluese në afatin 
e mesëm. Nga ana tjetër, materializimi i skenarëve të rrezikut do të kërkonte 
një rivlerësim të qëndrimit të politikës monetare. 
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2. MJEDISI I JASHTËM EKONOMIK

Mjedisi i huaj ka vijuar të përmirësohet në tremujorin e tretë të vitit, ndonëse 
më ngadalë se në tremujorin e dytë. Heqja e masave kufizuese dhe stimujt 
fiskalë kanë ushqyer konsumin e investimet. Ekonomia e Eurozonës pritet të 
vijojë rritjen edhe në tremujorin e katërt, ndonëse rreziqet qëndrojnë në anën e 
poshtme. Ato janë të lidhura me përhapjen e pandemisë, si dhe me zgjatjen në 
kohë të rritjes së çmimeve të lëndëve të para. Tregjet financiare operojnë me 
normat e interesit në nivele të ulëta, por rritja e rrezikut për inflacionin ka sjellë 
luhatshmëri më të lartë të treguesve. Normat e inflacionit kanë shënuar rritje 
në muajt e fundit, të nxitura nga rritja e fortë e çmimeve të lëndëve bazë dhe 
kostove të transportit. Zgjatja në kohë e këtyre faktorëve, mund të gjenerojë 
presione rritëse më të qëndrueshme në nivelin e çmimeve të konsumit.

2.1. RRITJA EKONOMIKE

Ekonomia botërore ka vijuar të rimëkëmbet në tremujorin e tretë të vitit, ndonëse 
ritmi i rimëkëmbjes ka qenë më i moderuar se një 
tremujor më parë. Efekti i bazës së ulët krahasuese 
të një viti më parë, i cili solli shifra dyshifrore të rritjes 
vjetore në tremujorin e dytë, pritet të jetë zbehur në 
tremujorin e tretë. Aktiviteti ekonomik ka përfituar 
nga heqja e masave kufizuese dhe stimujt monetarë 
dhe fiskalë, të cilët kanë ndihmuar rritjen e konsumit 
dhe të investimeve. Rritja ekonomike është vërejtur 
në të gjitha vendet, por me shpejtësi të ndryshme. 
Aktiviteti tregtar botëror vijon të shfaqë përmirësim, 
ndonëse problemet me zinxhirët e shpërndarjes kanë 
rritur çmimet e transportit dhe kanë sjellë mungesa 
në tregje.

Ecuria e aktivitetit ekonomik mbetet e lidhur me 
ecurinë e përhapjes së Covid-19 dhe të masave të 
ndërmarra për ndalimin e tij. Në vendet në zhvillim 
vërehet një ngadalësim i aktivitetit ekonomik, i shkaktuar dhe nga mungesat 
në tregun e punës, të cilat kanë frenuar rritjen e sektorit të prodhimit dhe të 
transportit. Në vendet e zhvilluara, përparimi i procesit të vaksinimit ka larguar 
rreziqet e rivendosjes së kufizimeve, duke përmirësuar mjedisin ekonomik.

Normat e inflacionit kanë shënuar rritje thuajse në të gjitha vendet, me efektin 
e kombinuar të rritjes së çmimeve të energjisë, rritjes së shpejtë të kërkesës të 

Gra�k 1.

Shënim: Rritja vjetore e PBB-së.
Burimi: OECD.
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pambuluar nga oferta, por dhe nga baza e ulët krahasuese e një viti më parë. 
Këto efekte pritet të zbehen në vitin pasardhës, por parashikimi mbetet i rrethuar 
nga pasiguri, kryesisht në kahun e sipërm. Parashikimet për rritjen ekonomike 
tregojnë se aktiviteti ekonomik botëror do të vijojë të regjistrojë norma rritjeje 
pozitive në periudhën në vazhdim, por ritmi i rritjes do të ngadalësohet lehtësisht 
në vitin pasardhës. Ky parashikim mbetet i rrethuar nga pasiguri, sidomos në 
kahun e poshtëm. 

EKONOMIA E EUROZONËS 
Ekonomia e Eurozonës shënoi një rritje të shpejtë në tremujorin e dytë të 
vitit. Baza e ulët krahasuese e një viti më parë ka bërë që ndryshimet vjetore 
të arrijnë në vlera dyshifrore për shumicën e vendeve anëtare. Rritja është 
mbështetur nga të gjithë përbërësit e kërkesës, me heqjen e kufizimeve nga 
shtetet, çka ka sjellë një gjallërim të konsumit e të investimeve. Sipas treguesve 
paraprakë, rritja ekonomike është rritur me vlera pozitive ndonëse më e ulët se 
një tremujor më parë, edhe në tremujorin e tretë të vitit. Rritja ekonomike është 
ndihmuar edhe nga vëllimi i shtuar i tregtisë botërore, i cili ka rritur kërkesën 
për mallrat e prodhuara në rajon. Çmimet më të larta të mallrave bazë, bashkë 
me pengesat në zinxhirët e shpërndarjes, kanë ndikuar sektorin e prodhimit. 
Norma e papunësisë ka vijuar të ndjekë trajektoren rënëse të dy tremujorëve të 
fundit, duke arritur në 7.5% në muajin gusht. Inflacioni ka vijuar të rritet, duke 
regjistruar vlerat më të larta në dhjetë vitet e fundit, e duke qenë mbi normën e 
shënjestruar nga Banka Qendrore Evropiane. Kjo ecuri është diktuar nga rritja 
e çmimeve të energjisë dhe ushqimeve, por edhe nga kërkesa më e lartë se 
oferta në treg. Ndonëse këta faktorë konsiderohen të përkohshëm, vazhdimi 
i tyre mund të ushqejë pritjet inflacioniste e mund të gjenerojë presione më 
afatgjata në çmime. 

Gra�k 2.

Burimi: OECD. Burimi: Institutet statistikore përkatëse.
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Banka Qendrore Evropiane parashikon se rritja ekonomike do të vijojë përgjatë 
gjithë vitit 2021, e do të ngadalësohet lehtësisht në vitin në vijim. Inflacioni do 
të vijojë të regjistrojë vlera mbi objektivin e BQE-së, për t’u moderuar në vitin 
20222. 

EKONOMITË E RAJONIT3

Aktiviteti ekonomik në vendet e rajonit është përmirësuar ndjeshëm në tremujorin 
e dytë të vitit. Ashtu si edhe në vendet partnere të Eurozonës, rritja vjetore ka 
shënuar vlera dyshifrore, ka qenë me bazë të gjerë, dhe është ndikuar nga 
baza e ulët krahasuese e një viti më parë. Heqja e masave kufizuese ka 
ndikuar në nxitjen e konsumit dhe të investimeve. Po ashtu, ecuria pozitive e 
partnerëve kryesorë tregtarë, ka rritur kërkesën e jashtme. Të dhënat e tërthorta 
tregojnë se ecuria pozitive në rajon ka vazhduar edhe në periudhën pasuese, 
ndonëse normat e rritjes vjetore do të shënojnë vlera më të ulëta. Parashikimet 
sugjerojnë se rritja ekonomike për vitin aktual do të regjistrojë vlera të larta, 
e do të qëndrojë në territor pozitiv edhe në vitin 2022, ndonëse në terma 
lehtësisht më të moderuara.

Normat e inflacionit kanë shënuar rritje në muajt e fundit, duke pasqyruar rritjen 
e çmimeve të transportit, të energjisë dhe çmimet e ushqimeve. Faktorët që kanë 
nxitur rritjen e çmimeve kanë qenë të përkohshëm, e pritet që të zbehen në vitin 
e ardhshëm. Rreziqet ndaj këtyre parashikimeve janë në kahun e sipërm. 

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

2020 T1 2021 T2 Shtator 2021 2021 T2
Itali -0.7 17.3 2.9 9.3*
Greqi -2.3 16.2 1.9 13.2*
Maqedoni e Veriut -1.9 13.1 3.7 15.9
Serbi 1.8 13.7 5.7 11.1
Kosovë 5.6 16.3 4.9 25.8†
Shqipëri 5.5 17.9 2.5 11.6

Burimi: Institutet statistikore përkatëse.
*Muaji gusht 2021, †T1 2021.

2.2. ÇMIMET E MALLRAVE NË TREGJET BOTËRORE

Çmimet e mallrave në tregjet botërore kanë vijuar të rriten shpejt në tremujorin 
e tretë të vitit, me ecuri të ngjashme në të gjitha indekset. Tkurrja e ofertës si 
pasojë e pandemisë dhe e masave për frenimin e saj, si dhe kërkesa më e rritur 
botërore pas heqjes së këtyre masave, kanë krijuar një zhbalancim të kërkesës 
dhe ofertës, e cila është përcjellë në rritje të përgjithshme të çmimeve. Çmimi i 
naftës së papërpunuar ka arritur në 74.5 $ për fuçi në muajin shtator, ose rreth 

2 Sipas projeksioneve të BQE-së të muajit shtator, rritja ekonomike pritet të regjistrojë vlerën 
5.0% në vitin 2021 dhe do të moderohet në 4.6% në vitin 2022. Norma e inflacionit vjetor 
pritet të arrijë në 2.2% për vitin aktual e të zbresë në 1.7% në atë pasardhës. 

3 Partnerët kryesorë tregtarë jashtë Bashkimit Evropian (Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia). 
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82.1% më i lartë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tkurrja e ofertës 
nga vendet prodhuese, së bashku me një kërkesë të zgjeruar nga vendet me 
ecuri pozitive ekonomike kanë vijuar të ushtrojnë presion rritës në këtë çmim. Në 
periudhën në vazhdim, çmimi pritet të ndjekë një trajektore lehtësisht rënëse4, 
pasi vendet e OPEC+ kanë rënë dakord për rritjen e prodhimit. Në tregun 
vendas, rritja është pasqyruar vetëm margjinalisht, me norma rritjeje pozitive 
njëshifrore.

Edhe indekset e çmimeve të tjera kanë shfaqur një sjellje të ngjashme. Çmimet 
e ushqimeve vijojnë të regjistrojnë rritje vjetore dyshifrore, ndonëse me ritëm më 
të ngadalësuar. Rimëkëmbja e aktivitetit në vendet në zhvillim ka rritur kërkesën 
për metale, duke ushtruar presion rritës për çmimet e mallrave në këtë indeks.

2.2. TREGJET FINANCIARE BOTËRORE

Kushtet financiare mbeten përgjithësisht lehtësuese, por kanë shfaqur 
luhatshmëri të rritur në tremujorin e tretë. Normat e interesit vijojnë të jenë 
në nivele të ulëta dhe flukset e kapitalit qarkullojnë normalisht, duke mbështetur 
financimin e ekonomive. Në muajt shtator-tetor, ndjesia e investitorëve dhe 
vlerësimi i rrezikut në tregjet financiare janë kushtëzuar nga rritja e inflacionit në 
vendet e zhvilluara dhe nga ecuria e pandemisë, ku disa rajone po përjetojnë 
valën e katërt të infektimeve me Covid-19. 

Normat e larta të inflacionit kanë sjellë rritje të pritjeve inflacioniste, e cila 
është inkorporuar në rritjen e yield-eve për kontratat future të instrumenteve 
financiare. Rritja e vazhduar e çmimeve të lëndëve të para, problemet me 
zinxhirët e furnizimit dhe kostot e larta të transportit, kanë rritur rrezikun që rritja 

4 US Energy Information Administration, Short term energy Outlook, shtator 2021. 

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 ICK. 

Burimi: Instat, llogaritje të sta�t.
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e çmimeve të transmetohet në shumë hallka të prodhimit, duke u përkthyer në 
inflacion çmimesh konsumi të lartë për një periudhë më të zgjatur. Nga ana 
tjetër, rritja e çmimeve mund të ngadalësojë kërkesën dhe rritjen ekonomike në 
afatin e gjatë, duke bërë që yield-et e instrumenteve afatgjata të vijojnë të jenë 
të ankoruara. 

Komunikimi i bankave qendrore mbi qëndrimin e politikës monetare ka ecur 
në drejtime të ndryshme. Banka e Anglisë është shprehur se është e gatshme të 
rrisë normën e interesit në përgjigje të inflacionit të lartë; Rezerva Federale ka 
dhënë sinjale se mund të nisë tkurrjen e programeve të lehtësimit sasior; BQE-ja 
ka siguruar tregun se do të ruajë të pandryshuar intensitetin e stimulit monetar. 
Banka Qendrore Evropiane, me të cilën është lidhur ngushtë marrëdhënia 
tregtare dhe financiare e vendit tonë, gjykon se normat e larta të inflacionit 
janë kalimtare dhe se ajo do të ruajë kahun lehtësues të politikës monetare për 
të nxitur kërkesën dhe rritjen e presioneve të brendshme inflacioniste. 

Normat afatshkurtra të interesit në Eurozonë kanë qëndruar në nivele të ulëta 
dhe të qëndrueshme. Në të kundërt, titujt sovranë me maturitet afatmesëm kanë 
shfaqur rritje në fillim të tetorit të këtij viti. Perspektiva ekonomike e Eurozonës 
vlerësohet pozitive, gjë që ka mbajtur ecurinë e indekseve të aksioneve në 
trajektore rritëse. 

Gra�k 4.

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

Burimi: Bankat qendrore.
Shënime: Yield-et e titujve 10-vjeçarë të qeverive.

Burimi: Bloomberg.
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HAPËSIRË INFORMUESE 1: ÇMIMET E MALLRAVE NE TREGJET BOTËRORE

Gjatë muajve të fundit, tregjet ndërkombëtareI janë përballur me një trajektore 
rritëse të çmimeve. Kjo rritje, ndonëse e pabarabartë në madhësi dhe e 
shpërndarë ndërmjet grup-mallrave, është shfaqur në bazë të gjerë duke rikthyer 
dukshëm inflacionin në kahun rritës. Në ShBA, në muajin shtator (2021), 
inflacioni kaloi 5% për të pestin muaj radhazi. Gjithashtu, e njëjta ecuri vërehet 
në Eurozonë, ku Eurostat raporton një nivel inflacioni prej 3.4% në muajin 
shtator, nga 1.0% në fillimin e vitit (bien në sy në veçanti normat 3.9% dhe 
4.1% të inflacionit në Gjermani në muajt gusht edhe shtator).

Dinamika e çmimeve në tregjet ndërkombëtare është ndikuar nga faktorë 
dykahësh, si nga ana e kërkesës, ashtu edhe nga ana e ofertës. Në anën e 
kërkesës zbutja thuajse e plotë e masave kufizuese nga pjesa më e madhe e 
vendeve, së bashku me stimulin fiskal e monetar, ka rritur kërkesën për konsum e 
investime. Në anën tjetër, viti i kaluar ka ndikuar në tkurrje të ofertës për pjesën 
më të madhe të sektorëve. Kombinimi i këtyre dy efekteve ka prodhuar një rritje 
të fortë të çmimeve, e cila shfaqet e pabarabartë ndërmjet sektorëve e ndikuar 
nga elasticiteti i kërkesës, aftësia për të rritur kapacitetet prodhuese, shkalla e 
prekjes nga pandemia dhe masat e marra për frenimin e saj. 

Në tregun e energjisë, çmimi i rritur pasqyron kombinimin e disa faktorëve 
të cilët konsiderohen të përkohshëm. Nafta, e cila përbën peshën kryesore të 
kësaj kategorie, ka shënuar rritje të vazhdueshme të çmimeve gjatë vitit 2021, 
duke arritur në rreth 75 dollarë për fuçi në muajin shtator. Kjo dinamikë është 
shkaktuar nga zvogëlimi i ofertës nga vendet kryesore prodhuese të naftës 
(OPEC+), si reagim i tyre ndaj tkurrjes së fortë të kërkesës gjatë vitit të kaluar. 
Rimëkëmbja ekonomike e shpejtë e këtij viti, solli një kërcim të sasisë së kërkuar 
të naftës në tregjet botërore, duke ushtruar kështu presion për rritjen e çmimeve.

Komponentët e tjerë të grupit të energjisë kanë ndjekur 
një trend të ngjashëm. Çmimi i energjisë elektrike, 
veçanërisht në Evropë, ka ndjekur një trajektore rritëse 
gjatë vitit 2021. Mesatarisht, në 9 muajt e parë të vitit 
aktual, rritja vjetore në bursat e energjisë ka rezultuar 
rreth 120%II. “Tranzicioni i gjelbër” dhe kërkesa për 
përdorimin e energjisë me më pak impakt në ndotjen 
e mjedisit ka ndikuar në pakësimin e përdorimit të 
energjisë nga burimet me qymyr, apo ato bërthamore, 
duke sjellë kështu një kërkesë të shtuar për gazin 
natyror. Në të njëjtën kohë, oferta e gazit gjithashtu 
rezulton e zvogëluar. Dimri i kaluar, i cili ishte më 
i ftohtë se zakonisht, pakësoi nivelin e rezervave të 
gazit në vendet e Bashkimit Evropian. Çmimi i lartë 
bëri që këto vende të ngurojnë në riplotësimin e tyre 
gjatë periudhës së verës. Pakësimi i sasisë së gazit 
të gjeneruar nga Rusia dhe Norvegjia krijoi një efekt 
rritës në çmimin e gazit natyror, i cili është ndër burimet 
kryesore të prodhimit të energjisë elektrike në vendet 
perëndimore. Çmimi i gazit natyror në muajin shtator 

ishte rreth 90% më i lartë se në fillim të vitit, e rreth 130% më i lartë se të njëjtin 
muaj një vit më parë. 

Çmimi i rritur në tregun e metaleve pasqyron efektin e rritjes së kërkesës dhe 
atë të kostos së transportit ndërkontinental. Rikthimi i investimeve në vendet 

Gra�k 1 HI 1.

Burimi: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA), Bursa 
Hungareze e Energjisë (HUPX).
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në zhvillim, por edhe kërkesa e rritur për pajisje digjitale ka sjellë një rritje të 
kërkesës për hekur, bakër dhe metale të rralla. Këtij efekti i shtohet edhe kostoja 
e rritur e transportit duke qenë se rimëkëmbja angazhon fuqimisht sektorët që 
mbështeten në transportin detar, ajror dhe hekurudhor, të cilat gjenden pothuajse 
në kufirin e kapacitetit. Çmimi i shërbimit të transportitIII nga Azia në kontinentet 
e tjera është shtrenjtuar me rreth 66% krahasuar me fillimin e vitit, dhe më shumë 
se 4-fishuar krahasuar me periudhën e para pandemisë. 

Parashikimi i ecurisë së çmimeve për të ardhmen sugjeron se rritja e çmimeve 
do të jetë e përkohshme. Faktorët kryesorë që kanë shtuar presionet rritëse, 
do të zbehen në periudhën afatmesme. Për sa i përket çmimeve të lëndëve të 
para, kurba rritëse duket se ka arritur pikun e saj, dhe normat e larta të rritjes 
vjetore në muajt e ardhshëm do të reflektojnë kryesisht efektin e bazës së ulët 
krahasuese të një viti më parë. Situata e lidhur me çmimet e burimeve të energjisë 
prezantohet e ndryshme, kur duket se ka një impenjim edhe rritje të furnizimit 
nga vendet prodhuese (vendet e OPEC+), e cila mund të favorizojë një ulje të 
çmimeve në afatin e mesëm. Këto parashikime mbeten të mbështjella nga faktorë 
rreziku, kryesisht në kahun e sipërm. Këta faktorë lidhen kryesisht me rezultatin 
e luftës tregtare SHBA-Kinë, funksionimin e zinxhirit botëror të prodhimit, si dhe 
përcjelljen e plotë të efekteve të tranzicionit digjital dhe të gjelbër duke shtuar 
kështu elemente të tjera pasigurie. 

Trendi i inflacionit në të ardhmen është ende i pasigurt dhe është i lidhur ngushtë 
me ritmet e rimëkëmbjes së aktivitetit ekonomik. Nëse prirja rritëse e çmimeve 
në tregjet botërore nuk do të zbehet në afatin e shkurtër, mund të krijojë efekte 
të qëndrueshme në zinxhirin e formimit të çmimeve. Këto efekte do të gjeneronin 
presione mbi pritjet inflacioniste dhe nivelin e pagave, të cilat mund të përcillen 
në norma inflacioni mbi objektivat e bankave qendrore, për një periudhë kohore 
të zgjatur. Materializimi i kësaj situate do të diktonte qëndrimin e bankave 
qendrore, duke rritur mundësinë për një shtrëngim të politikave të tyre monetare.

I Indeksi Bloomberg Commodities Spot (i cili mat çmimet e 22 mallrave kryesore) në fund 
të shtatorit 2021 shënoi +30% në krahasim me janarin 2021 dhe +78% me marsin 
2020.

II Bursa energjetike e Hungarisë (HUPX). 
III Shanghai Containerised Freight Index (SCFI), nga Bursa e Transportit në Shangai.

Gra�k 2 HI 1.

Burimi: Banka Botërore, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, OECD.
Burimi: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, tetor 2021; 

Banka Botërore, tetor 2021.
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3. TREGJET FINANCIARE DHE KUSHTET E 
KREDITIMIT 

Zhvillimet në tregun financiar kanë qenë pozitive gjatë tremujorit të tretë të 
vitit. Normat e interesit në të gjitha segmentet e tij janë luhatur në nivele të 
ulëta, duke faktorizuar prime të përmbajtura rreziku dhe përmirësim të besimit 
për të ardhmen. Sistemi bankar operon në kushte të kënaqshme likuiditeti 
e shëndeti financiar, çka ka mundësuar plotësimin e nevojave për fonde të 
sektorit privat dhe të atij publik. Tregu valutor ka qenë i qetë, i karakterizuar 
nga tregtimi i monedhave të huaja brenda parametrave normalë. Përmirësimi 
i kushteve ekonomike, monetare dhe pritjet pozitive për të ardhmen, iu kanë 
mundësuar bankave një përqasje më pozitive ndaj kërkesave të ekonomisë 
për financim si dhe rritjen e ndërmjetësimit financiar.

3.1. TREGU FINANCIAR VENDAS5

Normat e interesit në tregun ndërbankar mbeten të ankoruara pranë normës 
bazë6, në linjë me objektivin operacional të politikës monetare. Interesat e 
kërkuara nga bankat në tregtimin e fondeve midis tyre nuk kanë ndryshuar gjatë 
tremujorit të tretë; ato janë luhatur kryesisht poshtë normës bazë dhe treguesit 
e luhatshmërisë janë shfaqur në nivele të ulëta. Banka e Shqipërisë 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 

5 Analiza në vijim bazohet mbi të dhënat e disponueshme deri në datën 21 tetor. 
6 Devijimi standard i normave ditore dhe javore të interesit në tregun ndërbankar për tremujorin e 

tretë 2021 ishte respektivisht 0.016 dhe 0.017, përkundrejt 0.013 dhe 0.031 në tremujorin 
e dytë të vitit 2021.

Gra�k 5.

Shënim: Ecuria ditore e likuiditetit të ofruar nga BSH nëpërmjet repo-ve 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.
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repo me maturitet 3-mujor. Shuma e injektuar në këtë tremujor ka qenë lehtësisht 
më e lartë se në tremujorin e dytë të vitit7, në përputhje me rritjen e financimit 
të ekonomisë nga sistemi bankar. Ankandet repo 7-ditore vijojnë të zhvillohen 
me çmim fiks dhe shumë të pakufizuar, duke ndihmuar në ruajtjen e primeve të 
ulëta të rrezikut të likuiditetit në sistemin bankar.

Situata në tregun valutor paraqitet e qetë në tremujorin e tretë të vitit, e 
karakterizuar nga mbiçmimi me natyrë sezonale i lekut kundrejt euros dhe 
nënçmimi i tij ndaj dollarit amerikan. Kursi eur/lek shënoi forcim gradual 
gjatë tremujorit të tretë, duke zbritur në nivelin 121.6 lekë/euro në muajt gusht 
e shtator, nga niveli mesatar prej 123.0 lekë/euro i tremujorit të dytë të vitit. 
Zhvillimet për pjesën e parë të muajit tetor tregojnë se kursi eur/lek luhatet 
pranë mesatares së muajit shtator. Niveli aktual i kursit eur/lek përfaqëson një 
mbiçmim vjetor të lekut prej rreth 2.0%. Ecuria e deritanishme e lekut kundrejt 
monedhës evropiane është në linjë me sjelljen sezonale të tij. Krahasuar me 
vitet përpara pandemisë vërehet një zhvendosje e kësaj sjelljeje nga tremujori 
i dytë i vitit në tremujorin e tretë të tij, në reflektim të lehtësimit të lëvizjes së 
njerëzve në këtë periudhë. Treguesit e stresit për kursin eur/lek – luhatshmëria, 
spread-et e kuotimit, treguesi i anshmërisë për mbiçmim/nënçmim8 – mbeten 
brenda niveleve normale. Në veçanti, intensiteti i luhatjeve afatshkurtra në 
kahun mbiçmues të kursit eur/lek ka ardhur në rënie dhe pozicionet e agjentëve 
ekonomikë në treg mbeten të balancuara në një horizont kohor afatmesëm. 

7 Likuiditeti mesatar i injektuar në tremujorin e tretë të 2021 rezultoi 44 miliardë lekë nga 37 
miliardë lekë në tremujorin e dytë duke u rritur kryesisht për repot javore.

8 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 8.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Forcimi i lekut ndaj USD në tremujorin e dytë të vitit është pasuar nga nënçmimi 
i tij gjatë tremujorit të tretë. Kursi usd/lek shënoi mesatarisht 103.3 lekë/usd 
në periudhën korrik-shtator, nga 102.0 lekë/usd që ishte në tremujorin e dytë. 
Leku ka vijuar të nënçmohet ndaj dollarit amerikan edhe në pjesën e parë të 
muajit tetor, ku kursi usd/lek u rrit në 104.8 lekë/usd. Ky nivel është shumë 
pranë niveleve të një viti më parë. Këto zhvillime janë në linjë me ecurinë e 
kursit të këmbimit të dollarit ndaj euros në tregjet ndërkombëtare. 

Yield-et e bonove dhe të obligacioneve në tregun primar kanë qenë të 
qëndrueshme në tremujorin e tretë, duke mbetur më poshtë se fillimi i vitit 
dhe një vit më parë. Dinamika e tyre mujore tregon se yield-et kanë shtuar 
luhatshmërinë kryesisht tek maturiteti afatshkurtër edhe ai afatgjatë, duke 
realizuar ndryshime margjinale dhe shpesh me kahe të kundërta. Ndryshe janë 
sjellë yield-et e obligacioneve me maturim 5- ose 7-vjeçar, ecuria e të cilëve ka 
qenë më uniforme, karakterizuar nga ulje minimale. Në detaj, në ankandin e 
fundit të zhvilluar në muajin tetor, yield-i i bonos 12-mujore rezultoi 1.7% duke 
u ulur me 0.1 pp nga mesatarja e muajit shtator, ndërsa primi i obligacionit 
10-vjeçar u rrit afërsisht me 0.2 pp, në 5.2%, nga vlera e fundit respektive. 
Niveli aktual i yield-eve gjendet poshtë vlerave të fillimit të vitit dhe atyre të një 
viti më parë. Tregu financiar është shfaqur i qetë në përshtatjen ndaj dinamikës 
së ofertës së qeverisë. Raporti i mbulimit të ankandeve të letrave me vlerë të 
qeverisë, veçanërisht tek obligacionet me maturitet afatmesëm ose afatgjatë, 
ka mbetur i lartë, duke konfirmuar interesin e sistemit bankar dhe prime të 
përmbajtura rreziku dhe inflacioni.

3.2. KUSHTET E KREDITIMIT

Normat e interesit të kredisë mbeten në nivele të ulëta, duke mbështetur rritjen 
e konsumit dhe të investimeve të sektorit privat. Kjo ecuri faktorizon situatën 

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.
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e mirë të likuiditetit në sistemin bankar, prime të përmbajtura të rrezikut të 
kredisë dhe një përqasje më pozitive nga ana e bankave në kreditim. Interesi 
mesatar për kreditë e reja në lekë për bizneset rezultoi 5.6% në tremujorin e 
tretë të vitit, duke qëndruar pranë nivelit mesatar të vërejtur në gjysmën e parë të 
tij. Përtej luhatshmërisë mujore që karakterizon normat e interesit të kredisë, kjo 
qëndrueshmëri vërehet për të gjitha madhësitë e kredisë për biznese. Rreziku 
i kredisë në nivele të kontrolluara, rimëkëmbja e shpejtë e me bazë të gjerë 
e ekonomisë dhe pritshmëritë pozitive për ecurinë e saj në të ardhmen, kanë 
diktuar politika përkrahëse të bankave në financimin e bizneseve.

Individët kanë përfituar norma gjithnjë e më të ulëta interesi për financimin 
e blerjeve të pasurive të paluajtshme gjatë këtij viti. Rritja e kërkesës në këtë 
segment të kredisë është përputhur me lehtësim të kushteve të kredisë prej disa 
tremujorësh. Norma mesatare e interesit për kreditë hipotekare në lekë zbriti në 
3.2% në tremujorin e tretë të vitit, nga 3.5% dhe 4.7% që ishte përkatësisht në 
tremujorin e dytë dhe atë të parë të tij. Nga ana tjetër, kredia konsumatore vijon 
të lëvrohet me norma të qëndrueshme interesi; në këtë tremujor ato shënuan 
mesatarisht 8.3%, duke qëndruar pranë niveleve të vërejtura në gjysmën e parë 
të vitit dhe në vitin e kaluar.

Interesi i kredisë së re në euro për bizneset në tremujorin e tretë të vitit mbeti i 
pandryshuar nga mesatarja prej 4.4% e gjysmës së parë të vitit. Krahasuar me 
një vit më parë, ky nivel është rreth 1.0 pp më i ulët. Interesat e kredisë në euro 
për individë kanë mbetur gjithashtu thuajse të pandryshuara, si për financimin e 
konsumit (4.5%), ashtu edhe për blerje banese (3.4%). Këto të fundit janë rreth 
0.7 pp më të ulëta se një vit më parë.

Norma mesatare e interesit të depozitave në lekë ka shënuar sërish një rritje 
margjinale në tremujorin e tretë, ashtu si edhe në dy tremujorët e mëparshëm. 
Ajo rezultoi 0.75%, nga 0.68% që ishte në gjysmën e parë të vitit. Rritja është 

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.
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manifestuar në interesat e depozitave me afate më të gjata maturimi, ndërkohë 
që interesi për depozitat afatshkurtra – me maturitet deri në një vit – mbetet 
i qëndrueshëm. Kjo dinamikë reflekton një politikë nxitëse të bankave për të 
drejtuar kursimet e individëve drejt maturiteteve afatgjata në këmbim të një 
kthimi më tërheqës.

HAPËSIRË INFORMUESE 2: KUSHTET E OFERTËS DHE KËRKESA PËR KREDI 
GJATË TREMUJORIT TË TRETË 2021I

Kushtet e ofertës për kredi vijuan të përmirësohen edhe në tremujorin e tretë të 
vitit. Paralelisht me to, edhe kërkesa e agjentëve ekonomikë për të marrë kredi 
pranë bankave u vlerësua më e lartë. 

Bankat kanë relaksuar më tej politikat e tyre të kreditimit ndaj bizneseve, në 
përshtatje me përmirësimin e treguesve kryesorë makroekonomikë në vend. 
Kështu, në tremujorin e tretë, bankat lehtësuan standardet e kreditimit, më së 
shumti për biznesin e madh, si pasojë e rrezikut më të ulët të perceptuar për 
aftësinë paguese të tij. Ndonëse kushtet e termat e kreditimit u raportuan të 
pandryshuara në përgjithësi, bankat preferuan që t’iu ofronin klientëve të tyre 
lehtësira në financimin me kredi të tilla si: marzhe më të favorshme, si edhe shtim 
të madhësisë së kredisë. Në linjë me kriteret e lehtësuara në miratimin e kredive 
për bizneset, bankat aprovuan një numër më të madh aplikimesh në raport 
me totalin e aplikimeve për kredi nga ana e bizneseve. Kjo ecuri ka reflektuar 
përmirësimin e gjendjes financiare të bizneseve dhe statusin e kredive aktuale. 

Situatë e ngjashme e kushteve të ofertës së kredisë u evidentua edhe për individët. 
Kështu, në tremujorin e tretë, bankat lehtësuan standardet kryesisht në kreditë 
dhënë për blerjen e banesave. Politikat lehtësuese të kreditimit për individët u 
shoqëruan edhe me kushte e terma më të favorshme si në elementet çmim, ashtu 
edhe joçmim – shtim i madhësisë së kredisë, zgjatje e maturitetit të saj, si edhe 
kërkesa më të ulëta për kolateral – në segmentin e kredive për blerje banesash. 
Kushtet më të lehtësuara të kreditimit për individët duken se janë udhëhequr në 

Gra�k 1 HI 2.

Vlerat në gra�k përfaqësojnë balanca neto. Vlerat pozitive për standardet e kushtet tregojnë lehtësim dhe anasjelltas. Vlerat pozitive për 
shkallën e refuzimeve tregojnë rritje të saj dhe anasjelltas.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kushtet e ofertës së kredisë u përmirësuan, si për bizneset ashtu edhe individët
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masën më të madhe nga trysnia e shtuar e konkurrencës në sistemin bankar. 
Treguesi i tretë që përafron lehtësimin e ofertës për kredi, shkalla e refuzimeve 
të kredive, u raportua në rënie në tremujorin e tretë të vitit, kryesisht në reflektim 
të përmirësimit të aftësisë paguese të individëve, perceptuar si i tillë nga bankat. 

Kërkesa për kredi nga bizneset ishte e lartë në tremujorin e tretë, e përqendruar 
tek bizneset e mëdha. Zgjerimi i kërkesës për kredi nga ana e bizneseve 
ka reflektuar nevojat e shtuara për financimin e investimeve dhe mbulimin e 
nevojave për likuiditet, në mbështetje të përmirësimit 
të mëtejshëm të tablosë makroekonomike e financiare 
në vend.

Kërkesë më e lartë për kredi u vërejt edhe tek individët, 
e përqendruar tek kreditë për blerjen e banesave. 
Krahas nevojave të shtuara për financim me kredi, 
sidomos për kreditë hipotekare, shtimi i kërkesës për 
kredi nga individët u mbështet nga zhvillimet aktuale 
e të pritura në tregun e banesave, përmirësimi i 
treguesve të besimit në ekonomi, si edhe nga niveli 
aktual i normave të interesit. 

Për tremujorin e fundit të vitit, bankat presin një tablo 
të ngjashme si në kushtet e ofertës ashtu edhe të 
kërkesës për kredi.

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 2.

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 rritje, si për bizneset ashtu edhe 
individët
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3.3. KREDITIMI I SEKTORIT PRIVAT9

Përmirësimi i aktivitetit ekonomik dhe përqasja më pozitive e bankave ndaj 
kreditimit janë reflektuar në norma më të larta të rritjes së aktivitetit kreditues. 
Rritja vjetore e kredisë për sektorin privat ishte 8.9% në fund të tremujorit të 
tretë, ose 1.2 pp më shumë se në tremujorin paraardhës. Në terma të PBB-
së, kredia për sektorin privat shënoi 39.6%, duke iu rikthyer nivelit të saj para 
pandemisë. Përshpejtimi i kredisë për sektorin privat është mbështetur nga 
kreditimi në valutë. Kredia në valutë ka shfaqur ritëm të lartë rritjeje vjetore, prej 
8.5%, ndërsa ajo në lekë është ngadalësuar lehtësisht në 9.3%. Ky ngadalësim 
ka reflektuar edhe efektin e bazës krahasuese me një vit më parë, kur kredia 
në lekë u rrit ndjeshëm në tremujorin e tretë, si pasojë e masave të marra nga 
autoritetet në kuadër të pandemisë. 

9 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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Bizneset kanë rritur kërkesën për financim pranë bankave, duke ndikuar 
në përshpejtimin e ritmeve të rritjes së këtij portofolit në 8% vmv. Kërkesa e 
bizneseve për financim ka qenë kryesisht në formën e kredisë për likuiditete, 
norma vjetore e së cilës u përshpejtua ndjeshëm në 6.2%. Kjo ecuri duket se 
është ndikuar kryesisht nga bizneset e sektorit të ndërtimit dhe të tregtisë, të cilët 
kërkuan financim për përmbushjen e nevojave imediate në kuadër të shtimit të 
aktivitetit të tyre, si dhe të rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Nga 
ana tjetër, kredia për investime ka shfaqur ngadalësim të normave të rritjes në 
9.3%. 

Kredia për individë ka shfaqur përmirësim të mëtejshëm të normave të rritjes, në 
10.6% vmv, duke qenë lehtësisht më e lartë se në tremujorin e dytë. Kjo ecuri 
është mbështetur si nga përmirësimi i ritmeve të rritjes së kredisë konsumatore, 
ashtu edhe nga ajo hipotekare. Kredia për konsum shënoi një normë rritjeje 
vjetore prej 8.5% në tremujorin e tretë, lehtësisht më e lartë se rritja e tremujorit 
të dytë. Ndërkohë, kredia për banesa ka vijuar të ruajë rritjen vjetore dyshifrore, 
e ndikuar si nga ecuria e çmimeve në tregun e banesave dhe përmirësimet e 
tregut të punës, ashtu edhe nga kushtet e favorshme të kreditimit, që bankat 
ofrojnë prej disa tremujorësh. 

Paralelisht me përmirësimin e kredisë, depozitat në banka u zgjeruan me ritme 
të larta në tremujorin e tretë. Norma vjetore e rritjes të tyre shënoi 10.3%, 
krahasuar me 8.3% një tremujor më parë. Kjo rritje ka reflektuar më së shumti 
zgjerimin prej 13.2% të ritmeve të rritjes së depozitave në valutë, të cilat shënuan 
një nga normat më të larta të rritjes së viteve të fundit. Përshpejtimi i ritmeve 
të rritjes në këtë segment reflekton hyrjet e larta valutore në vend si pasojë 
e turizmit10, remitancave dhe aktivitetit të bizneseve, si dhe ndërmjetësimin 
më të lartë të bankave në valutë. Sipas strukturës kohore, vihet re se rritja e 

10 Të dhënat e tërthorta për tremujorin e tretë, sugjerojnë një shtim të lartë të numrit të udhëtarëve 
nga transporti ajror e detar. 

Gra�k 9.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë kontributet vjetore të kredisë sipas 
monedhave në kredinë për sektorin privat. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë kontributet vjetore të kredisë sipas 
agjentëve në kredinë për sektorin privat. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Rritja e kredisë për sektorin privat është zgjeruar, e 
ndikuar nga kreditimi më i lartë në valutë 

Përmirësimi i ritmeve të kredisë në tremujorin e 
tretë është mbështetur nga kreditimi i bizneseve
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depozitave vijon të mbështetet në komponentin likuid, por ndryshe nga më 
parë është vënë re një rritje e lehtë e depozitave me afat. 

Në pikëpamjen e agjentëve ekonomikë, përshpejtimi i ritmeve të rritjes së 
depozitave ka reflektuar më së shumti rritjen me 27.5% të depozitave të 
bizneseve. Kjo ecuri reflekton rimëkëmbjen e shpejtë ekonomike, formalizimin 
e ekonomisë, si dhe flukse më të larta hyrëse të lidhura me aktivitetet e sektorit 
publik – si në formën e rimbursimeve më të larta të TVSH-së, ashtu edhe në 
formën e shpenzimeve të lidhura me Fondin e Rindërtimit. Për pasojë, pjesa më 
e madhe e këtyre depozitave ka marrë formën e depozitave rrjedhëse pa afat, 
e cila vijon të dominojë rritjen e depozitave dhe strukturën e tyre.

Depozitat e individëve kanë treguar një rritje vjetore prej 7.2%, krahasuar 
me 6.4% në tremujorin e dytë. Kjo rritje ka reflektuar përmirësimin e ritmeve 
të rritjes së depozitave në valutë, të cilat kanë kompensuar ngadalësimin e 
normave të rritjes së depozitave në lekë. Ngadalësimi i kësaj të fundit është 
ndikuar edhe nga preferenca e individëve për të vendosur kursimet në letrat 
me vlerë të qeverisë. Gjithashtu, këtë tremujor vihet re preferenca e individëve 
për të depozituar kursimet e tyre në depozita në valutë me maturitet mbi dy 
vjet, të cilat u zgjeruan ndjeshëm, të ndikuara edhe nga ofertat që shumë prej 
bankave të sistemit kanë prezantuar gjatë kësaj periudhe. 

Gra�k 10.

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

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Shënim: Të dhënat përfaqësojnë kontribute vjetore në % të 
depozitave sipas afatit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Përshpejtimi i rritjes së depozitave është ndikuar 
më së shumti nga  depozitat e bizneseve...

...në këtë përmirësim krahas depozitave pa afat kanë 
kontribuuar edhe ato me afat, veçanërisht në valutë
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4. RRITJA EKONOMIKE

Norma e rritjes së PBB-së u përshpejtua në 17.9% në tremujorin e dytë të vitit 
2021, pas heqjes së kufizimeve të brendshme dhe hapjes së ekonomive partnere. 
Si kërkesa e huaj, ashtu edhe ajo e brendshme kanë kontribuuar pozitivisht në 
rritjen ekonomike. Zgjerimi i kërkesës u pasqyrua në dinamika rritëse në aktivitetet 
prodhuese dhe të shërbimeve. Në kushtet e një shtrëngimi të masave kufizuese 
për lëvizjen ndërkombëtare të udhëtarëve prej shtatorit të këtij viti, pasiguritë 
ekonomike nga pandemia mbeten të pranishme. Treguesit e tërthortë sugjerojnë 
performancë pozitive edhe për pjesën e mbetur të vitit. Rritja ekonomike gjatë 
tremujorit të tretë dhe të katërt pritet të vijojë me ritme më të ngadalta. 

4.1. PRODUKTI I BRENDSHËM BRUTO 

PBB-ja përshpejtoi dukshëm ritmin e rritjes, duke shënuar vlerën 17.9% në 
tremujorin e dytë 2021. Ky nivel i lartë rritjeje reflekton pjesërisht bazën e ulët 
krahasuese të një viti më parë, kur ekonomia u tkurr me 11.3%. Megjithatë, me 
pak përjashtime, të gjithë sektorët e aktivitetit ekonomik kanë tejkaluar si efektin 
statistikor ashtu dhe nivelet e vlerës së shtuar të parapandemisë11. Kjo ecuri 
sugjeron se ndikimi afatgjatë i pandemisë në ekonomi ka qenë i ulët. Sektorët 
prodhues dhe të shërbimeve kontribuuan përkatësisht me 7.4 dhe 8.8 pikë 
përqindje në rritjen ekonomike (grafiku 11, majtas). 

11 Krahasuar me tremujorin e dytë 2019, rritja ekonomike llogaritet në 4.5%. Sipas vlerësimeve, 
efekti i bazës së ulët krahasuese, përfshirë një pjesë të efektit nga goditja pozitive e degës 
së energjisë elektrike vlerësohet nga 13.0% -13.5%. Pra rritja, pa efektin e bazës së ulët 
krahasuese dhe atë të prodhimit të lartë të energjisë, do të ishte rreth 4.4%-4.9%.

Gra�k 11.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Shënim: Vlera e shtuar e sektorëve të ekonomisë, e rregulluar 
sezonalisht, dhe e kthyer në indeks me bazë tremujorin e tretë 2019.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Rritja ekonomike është përshpejtuar ndjeshëm me 
mbështetje si nga “prodhimi” ashtu edhe nga 
“shërbimet”

Pothuajse të gjithë sektorët e aktivitetit ekonomik kanë 
kapur nivelet e periudhës para goditjes nga tërmeti dhe 
pandemia
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Sektori prodhues u zgjerua me rreth 18.2% krahasuar me një vit më parë, me 
një ndikim të fortë nga aktiviteti i ndërtimit. Kontributi i tij në rritjen ekonomike 
është përshpejtuar në 3.4 pikë përqindje, nga 1.2 pikë përqindje në tremujorin 
e parë të vitit 2021. Vlerësimet tregojnë se si komponenti privat, ashtu edhe 
ai publik kanë ndikuar pozitivisht rritjen e ndërtimit. Aktivitetet në industri kanë 
dhënë një kontribut prej 2.5 pikë përqindje në rritjen ekonomike. Kontributi i 
industrisë përpunuese12 rezultoi 1.8 pikë përqindje, i përshpejtuar krahasuar 
me tremujorin e mëparshëm. Gjithashtu, rritja e prodhimit nga dega e energjisë 
elektrike rezultoi e rëndësishme për rritjen ekonomike edhe gjatë tremujorit të 
dytë, duke dhënë një kontribut prej 1.4 pikësh përqindjeje, të krahasueshëm me 
një tremujor më parë. Ndërkohë, aktivitetet e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit 
u tkurrën me 0.6%, duke evidentuar specifikat e sektorit dhe mungesën e efektit 
të bazës krahasuese. 

Vlera e shtuar e sektorit të shërbimeve u rrit me 20.5% në tremujorin e dytë 
të vitit, ecuri e përshpejtuar kjo krahasuar me tremujorin e mëparshëm (4.5%). 
Aktivitetet e “Administratës publike, shëndetësisë dhe arsimit”, “Pasuritë e 
paluajtshme”, “Shëndetësia”, “Arsimi” kanë dhënë ndikime të qenësishme, si 
edhe në tremujorët e mëparshëm. Kontribute të larta pozitive kanë ardhur edhe 
nga “Tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor”. Veç “Tregtisë”, 
edhe dega e “Akomodimit” i është rikthyer normave pozitive, mbështetur nga 
rritja e fortë e turizmit në këtë tremujor13. 

Rritja ekonomike vlerësohet të mbetet në nivele të larta edhe në tremujorin 
e tretë, por me një normë më të ulët krahasuar me tremujorin e dytë. Ky 
ngadalësim pasqyron një efekt bazë më të vogël 
nga viti i kaluar14 dhe pjesërisht edhe reduktimin e 
intensitetit të stimulit fiskal në këtë periudhë. Vlerësimet 
për një ecuri pozitive të ekonomisë mbështeten nga 
tregues sasiorë si rritja e eksport-importeve, lëvizjet e 
shtetasve dhe statistikat fiskale. Gjithashtu, të dhënat 
cilësore të vrojtimeve dëshmojnë përmirësim të 
ndjesisë ekonomike dhe ulje graduale të pasigurisë 
(grafiku 12).

4.2. KËRKESA AGREGATE

Rritja e kërkesës agregate u përshpejtua ndjeshëm 
gjatë tremujorit të dytë të vitit 2021. Kontributet 
vlerësohen të balancuara si nga komponentët e 
brendshëm, ashtu edhe ata të huaj. Rimëkëmbja e 
12 Ecuria më e përmirësuar e industrisë përpunuese vlerësohet të jetë mbështetur kryesisht nga 

rritja e eksporteve të lidhura me prodhimin e produkteve metalike dhe minerare.
13 Sipas të dhënave të eksporteve të shërbimeve të udhëtimit në Bilancin e Pagesave për tremujorin 

e dytë 2021.
14 Tkurrja ekonomike për tremujorin e dytë 2020 ishte -11.3% dhe ajo e tremujorit të tretë 2020 

ishte -3.5%.

Gra�k 12.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Treguesit e ndjesisë ekonomike dhe të pasigurisë u përmirësuan 
ndjeshëm në tremujorin e dytë dhe më gradualisht në të tretin
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kërkesës së brendshme ka nisur më herët dhe është përshpejtuar këtë tremujor, 
në të cilin u shënua një kontribut veçanërisht i lartë pozitiv i kërkesës së huaj në 
rritjen ekonomike. Zgjerimi i kërkesës së huaj lidhet kryesisht me rritjen e lartë të 
eksportit të shërbimeve, i ndikuar nga gjallërimi i aktivitetit të turizmit. 

Kërkesa e brendshme u zgjerua me ritëm vjetor 14.7% në tremujorin e dytë 
të vitit 2021, nga 4.9% në tremujorin e mëparshëm. Ndikime të forta në këtë 
rritje vlerësohet të kenë ardhur si nga konsumi, ashtu edhe nga investimet. 
Rritja vjetore e Konsumit të Popullatës arriti në 9.8%, nga 1.4% një tremujor më 
parë. Ndërkohë, rritja vjetore e Investimeve u përshpejtua ndjeshëm në 35.7% 
në tremujorin e dytë të vitit, nga 21.6% në tremujorin e mëparshëm. Ndikime 
pozitive vlerësohet të kenë ardhur edhe nga Konsumi Publik, i cili regjistroi një 
rritje vjetore prej 11.0%.

Konsumi privat u kthye në përcaktuesin kryesor të zgjerimit të kërkesës agregate. 
Rritja e tij u drejtua kryesisht nga shpenzimet për nënkategoritë e mallrave të 
qëndrueshme dhe të shërbimeve, duke reflektuar edhe një efekt të bazës së 
ulët të një viti më parë. Nga ana tjetër, shpenzimet për mallra ushqimore 
shënuan rënie gjatë dy tremujorëve të parë të vitit, pasi ishin rritur në vitin 
paraardhës (grafik 14, djathtas)15. Lehtësimi i kufizimeve dhe ulja e pasigurisë 
janë faktorët kryesorë që ndikuan në gjallërimin e kërkesës konsumatore (grafik 
14, majtas). Po ashtu, rritja e kredisë për individë dhe e të ardhurave në formën 
e remitancave kanë mbështetur zgjerimin e konsumit privat në këtë tremujor. 

Konsumi privat pritet të shënojë rritje edhe në tremujorin e tretë. Vlerësimet për 
vijimin e dinamikës pozitive të konsumit privat në këtë periudhë mbështeten 
nga performanca e treguesve të tërthortë. Kështu, importi i mallrave për konsum 
15 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.

Shënime: Kontributet e komponentëve të kërkesës në rritjen 
ekonomike (në pikë përqindje).

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH.

Shënime: Komponentët e kërkesës agregate, të rregulluar 
sezonalisht, të kthyer në indeks me bazë tremujorin e tretë 

2019.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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gjatë periudhës korrik-gusht shënoi rritje të ngjashme vjetore me ato të tremujorit 
të dytë të vitit (grafik 15, majtas). Gjithashtu, treguesit e besimit në sektorin e 
shërbimeve dhe të tregtisë vijuan përmirësimin në tremujorin e tretë. 

Investimet totale në ekonomi vijuan prirjen e fortë rritëse (grafik 16). Kontributin 
kryesor në rritjen e investimeve në këtë tremujor e dha komponenti publik. 
Investimet private dhanë gjithashtu kontribut pozitiv, të ngjashëm me atë në 
tremujorin e mëparshëm. 

Gra�k 14.

Shënime: Treguesi i pasigurisë konsumatore është matje nga 
vrojtimi i besimit konsumator dhe shprehet në balancë neto në 

pikë përqindje.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

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

Konsumi privat përshpejtoi rritjen në tremujorin e dytë, 
në pasqyrim të rënies së pasigurisë së konsumatorëve
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Gra�k 15.

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
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Investimet pritet të vijojnë dinamikën rritëse edhe 
në tremujorin e tretë, por me norma më të zbutura, 
edhe për shkak të një efekti më të vogël bazë. 
Forcimi i kërkesës ka nxitur aktivitetin e bizneseve, 
duke sjellë përmirësime të gjendjes financiare të 
tyre në këtë tremujor dhe duke u krijuar më shumë 
hapësira për financimin e investimeve (grafiku 17, 
majtas).

Politika fiskale ka ruajtur natyrën akomoduese, por 
intensiteti i stimulit fiskal ka ardhur në rënie. Deficiti 
primar u vlerësua në rreth 0.6% të PBB-së në fund 
të muajit shtator, krahasuar me 3% një vit më parë. 

Ecuria e deficitit primar tregon një kurbë në rënie të impulsit fiskal pas gjysmës 
së parë të vitit (grafik 18). Trajektorja rënëse e impulsit fiskal i atribuohet rritjes 
së shpejtë të të ardhurave dhe intensitetit më të ulët të kryerjes së shpenzimeve 
në tremujorin e tretë. Për vitin 2021, ndikimi i drejtpërdrejtë i politikës fiskale 
në kërkesën agregate parashikohet të jetë pozitiv. Tiparet lehtësuese të politikës 
fiskale – nga kanali i shpenzimeve – ishin më të theksuara në tremujorin e dytë, 
me aktivizimin më të shpejtë të këtyre shpenzimeve. Tremujori i katërt pritet të 
sjellë sërish prani të lartë të sektorit publik në rritjen e kërkesës agregate. 

Deficiti buxhetor ishte rreth 36 miliardë lekë në fund të muajit shtator (grafiku 
18, majtas). Në terma të PBB-së ai u vlerësua në rreth 2.7%, ose rreth 2.4 pikë 
përqindjeje më pak se e njëjta periudhë një vit më parë. Ngushtimi i deficitit 
buxhetor u arrit në sajë të zgjerimit të shpejtë të të ardhurave (kontribut prej 1.3 
pikë përqindje) dhe të ngadalësimit të ritmit të rritjes së shpenzimeve (kontribut 
prej 1.1 pikë përqindje). 

Gra�k 17.

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 vijuan përmirësimin në 
tremujorin e tretë
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Gra�k 16.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Investimet totale në ekonomi përshpejtuan rritjen në tremujorin e 
dytë 2021
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Deficiti buxhetor u zgjerua me 6.7 miliardë lekë në tremujorin e tretë. Zgjerimi 
i deficitit në këtë tremujor u financua vetëm nga shtesa në huamarrjen me 
obligacione (15.6 miliardë lekë), e cila shërbeu në masën më të madhe për 
pagesa të borxhit dhe krijimin e likuiditetit, duke mos ndikuar në deficit. 

Shtesa në obligacione të afatit nga 2 deri në 10 vite gjatë këtij tremujori, 
shërbeu për t’u ekspozuar në një masë më të ulët (me rreth 2 miliardë lekë) 
ndaj titujve afatshkurtër. Zotëruesit kryesorë të letrave me vlerë të emetuar nga 
qeveria në tregun e brendshëm mbeten bankat tregtare, të cilat mbanin rreth 
60% të këtij stoku deri në fund të shtatorit 2021. Në tremujorin e tretë u vërejt 
një riaktivizim i pjesëmarrjes së individëve në tregun e titujve të qeverisë, duke 
zgjeruar portofolin e tyre me rreth 3 miliardë lekë, vlera më e lartë në tre vitet 
e fundit.

Gra�k 18.

Shënime: Ndryshimi i raportit të decitit primar 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 DPM.

Shënime: Deciti buxhetor ndaj PBB-së. Llogaritjet bazohen në 
�ukse tremujore. Vlerat pozitive tregojnë decit, e ato negative 

sucit buxhetor.
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Impulsi skal kaloi në terren negativ... ...si pasojë e një deciti më të ulët krahasuar me 
një vit më parë 
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Gra�k 19.

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, �ukse tremujore.

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

De�citi në këtë tremujor u �nancua nga emetimi i 
obligacioneve...

...ku krahas bankave në blerjen e titujve patën rol 
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Borxhi publik u vlerësua në rreth 73.3% të PBB-së16 në fund të gjashtëmujorit 
të parë, nga 75.7% në fund të vitit 2020. Borxhi i denominuar në monedhë 
të huaj zë rreth 48% të totalit të borxhit publik, raport ky thuajse i ngjashëm me 
ato të shënuara në fund të viteve 2019 e 2020. 

Shpenzimet publike ishin 139.6 miliardë lekë për tremujorin e tretë, ose rreth 
4.2% më të larta se i njëjti tremujor një vit më parë. Shtimi i shpenzimeve të 
kësaj periudhe lidhet si me shpenzimet korrente, të cilat dhanë një kontribut 
prej 1.9 pp, ashtu edhe me ato kapitale dhe fondin e rindërtimit. Zgjerimi i 
shpenzimeve kapitale, së bashku me fondin e rindërtimit, formoi rreth 70% të 
rritjes së totalit të shpenzimeve të këtij tremujori. 

Shpenzimet totale publike janë rreth 403 miliardë lekë që prej fillimit të vitit 
e deri në shtator, nivel ky 9.6% më i lartë në terma vjetorë (grafik 20). Profili 
i rritjes së shpenzimeve për gjithë periudhën, nuk ka ndryshime nga ajo e 
gjysmës së parë të vitit, ku spikat roli i fondit të rindërtimit, investimeve publike 
dhe shpenzimeve për fondet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore në rritjen 
e totalit. 

Shpenzimet publike të lidhura me blerjen e mallrave e të shërbimeve, si edhe 
ato për infrastrukturën kanë vijuar rritjen edhe në tremujorin e tretë, por rritja 
e tyre ka qenë me ritme më të moderuara krahasuar me gjysmën e parë të 
vitit. Zhvillimet e deritanishme në kahun e shpenzimeve sugjerojnë se ndikimi 
i drejtpërdrejtë i sektorit publik në rritjen e kërkesës agregate do jetë më i 
moderuar krahasuar me gjysmën e parë të vitit, si në trajtën e konsumit ashtu 
edhe të investimeve publike.

16 Kjo vlerë paraqet raportin e stokut të borxhit, përfshirë garancitë, në fund të T2 2021 (sipas 
MoFE) ndaj PBB-së nominale kumulative të 4 tremujorëve të fundit (T3 ’20 - T2 ’21), sipas 
publikimeve të INSTAT-it. 

Gra�k 20.

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, por me ritme më të 
ngadalta

Rritja e shpenzimeve u nxit kryesisht nga fondi i 
rindërtimit dhe investimet

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2016 T1

2016 T3

2017 T1

2017 T3

2018 T1

2018 T3

2019 T1

2019 T3

2020 T1

2020 T3

2021 T1

2021 T3

Sh. korrente
Sh. kapitale
Sh. të tjera
Ndryshimi vjetor i shpenzimeve

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2016 T1

2016 T3

2017 T1

2017 T3

2018 T1

2018 T3

2019 T1

2019 T3

2020 T1

2020 T3

2021 T1

2021 T3

Korrente qëndrori
Kapitale qëndrori (bd)
Pushteti lokal (bd)



Raporti tremujor i politikës monetare, 2021/IV

33 Banka e Shqipërisë

Të ardhurat buxhetore në tremujorin e tretë ishin rreth 133 miliardë lekë, ose 
17.4% më të larta se njëjta periudhë një vit më parë. Pjesa më e madhe e 
rritjes u formua nga të ardhurat e TVSH-së mbi importin e mallrave17 (6.3 pikë 
përqindje), të ardhurat nga sigurimet sociale (3 pikë përqindje) dhe të ardhurat 
nga akcizat (grafik 21).

Të ardhurat buxhetore rezultuan rreth 367 miliardë lekë për tre tremujorët e 
parë të vitit, ose 19% më të larta nga një vit më parë. Profili i rritjes të të 
ardhurave gjatë këtij viti nuk ka shfaqur ndryshime nga një tremujor në tjetrin. 
Kështu, ritmet e larta të rritjes së të ardhurave janë mbështetur në TVSH-në mbi 
importet e mallrave, sigurimet sociale, akcizat dhe taksat kombëtare. TVSH-ja 
mbi importin e mallrave gjatë këtij viti ka dhënë kontributin më të lartë të dhjetë 
viteve të fundit në rritjen e totalit të të ardhurave. Kjo ecuri është nxitur nga 
vëllimi më i lartë i importeve, nga çmimet më të larta të mallrave bazë në tregjet 
ndërkombëtare, si edhe nga efekti bazë i një viti më parë18. 

Zhvillimet e deritanishme të të ardhurave tatimore sugjerojnë vijimësinë e 
përmirësimit të konsumit, të aktivitetit ekonomik dhe të treguesve të tregut të 
punës, edhe në tremujorin e tretë të vitit.

Eksportet neto dhanë një kontribut të lartë pozitiv në tremujorin e dytë 2021 
(grafik 22). Deficiti tregtar i mallrave dhe shërbimeve u ngushtua me 23.6%, 
në përgjigje të rritjes së shpejtë të eksportit (130.5%). Kjo dinamikë është 
përcaktuar nga zgjerimi i eksportit të shërbimeve (153.0%), mbështetur nga 
ecuria e turizmit, i cili pas disa tremujorësh iu rikthye prirjes pozitive. Eksporti ka 
gjetur mbështetje edhe nga zëri i mallrave, i zgjeruar me 88.4%. Të dy zërat 
janë ndikuar nga efekti i fortë bazë i vitit të kaluar. 

17 TVSH e brendshme po ashtu pati ndikim pozitiv, me 1 pikë përqindje, në rritjen e totalit të të 
ardhurave në tremujorin e tretë.

18 Rënia e të ardhurave nga TVSH-ja mbi importet në vitin 2020 formoi rreth 20% të rënies së 
totalit të të ardhurave për të gjithë vitin. 

Gra�k 21.

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.
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Rritja vjetore e importeve ka qenë gjithashtu e lartë 
(53.6%), ku ndikimin kryesor e dha rritja me 40.2% 
e importit të mallrave. Ashtu sikurse te eksportet, 
vihet re një rritje e shpejtë e importit të shërbimeve 
(115.7%) nxitur nga turizmi, por rikuperimi i këtij 
fluksi rezulton më i ngadaltë krahasuar me eksportet. 
Kjo vë në dukje asimetrinë në eliminimin e barrierave 
ndaj lëvizjes së udhëtarëve në Shqipëri për të huajt 
dhe në botë për shqiptarët. Kufizimet ndaj lëvizjes së 
shqiptarëve kanë qenë më strikte.

Të dhënat e tregtisë së jashtme për mallrat, në 
tremujorin e tretë dëshmojnë për vazhdimësi të prirjes 
rikuperuese, por me ritme më të ngadalta krahasuar 
me tremujorin e dytë. Përtej efekteve pozitive nga 
kërkesa e brendshme dhe e huaj, vihet re një 
tendencë rritëse e çmimeve, që ka dhënë gjithashtu 

ndikim në vlerat e eksporteve dhe importeve. Normat vjetore të rritjes kanë 
qenë të përafërta, por pesha më e madhe e importeve bëri që bilanci tregtar 
të zgjerohej me 27.5% në terma vjetorë. 

Eksportet e mallrave në tremujorin e tretë u rritën me 28.5% në terma vjetorë 
(grafik 22, majtas). Kontributet kryesore në këtë rritje i kanë dhënë kategoritë: 
“Materiale ndërtimi dhe metale” dhe “Minerale, lëndë djegëse dhe energji 
elektrike”. Krahas rikuperimit të filluar më parë nga kjo kategori, përshpejtimi 
është ndikuar edhe nga rritja e çmimeve përkatëse në tregjet ndërkombëtare. 
Nga ana tjetër, kategoria “Tekstile dhe këpucë” po tregon vështirësi në 
rimëkëmbjen nga pandemia, duke shfaqur rënie në terma vjetorë në këtë 
tremujor. 

Gra�k 22.

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

Rritja mjaft më lartë e eksporteve kundrejt importeve rezultuan 
në kontribut pozitiv të eksporteve neto në rritjen ekonomike për 
tremujorin e dytë 2021

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
2016T3
2016T4
2017T1
2017T2
2017T3
2017T4
2018T1
2018T2
2018T3
2018T4
2019T1
2019T2
2019T3
2019T4
2020T1
2020T2
2020T3
2020T4
2021T1
2021T2

Importe (kontribut në pp)
Eksporte (kontribut në pp)
Eksporte reale neto ndaj kërkesës agregate (në pp)

Gra�k 23.

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.
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Importet e mallrave u rritën me 28.0% në terma vjetorë gjatë tremujorit të tretë 
(grafik 23, djathtas). Kontributet pozitive kanë qenë me bazë të gjerë dhe 
janë udhëhequr nga kategoritë “Minerale lëndë djegëse, energji elektrike” dhe 
“Ushqim, pije, duhan”. Edhe në këtë rast, rritja ndërkombëtare e çmimeve 
të naftës, e energjisë dhe ushqimeve vlerësohet të këtë pasur impakt të 
rëndësishëm në këtë dinamikë, përpos rimëkëmbjes së mëtejshme të kërkesës 
vendase. Ashtu si në dy tremujorët pararendës, kontribute pozitive në importin 
e mallrave kanë dhënë edhe kategoritë e lidhura me sektorin e ndërtimit dhe 
produktet farmaceutike. 

Në terma të partnerëve kryesorë tregtarë, në tremujorin e tretë kontributet më 
të larta në rritjen vjetore të eksporteve i dha Italia, e ndjekur nga Kosova, 
Greqia dhe Kina. Në rastin e importeve, vendet që kontribuuan më shumë në 
rritjen vjetore të tyre ishin: Italia, Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 
Gjermania. 
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5. INFLACIONI, ÇMIMET DHE KOSTOT NË 
EKONOMI 

Inflacioni vjetor u rrit në 2.4% në tremujorin e tretë të vitit 2021, nga 1.8% 
një tremujor më parë. Kjo rritje ka pasqyruar nga njëra anë përmirësimin e 
kërkesës dhe, nga ana tjetër, presionet e shtuara nga krahu i ofertës. Rritja 
e çmimeve të lëndëve të para dhe e mallrave bazë në tregjet e huaja ka 
dhënë ndikim direkt në çmimet e konsumit dhe një ndikim të ulët indirekt në 
fazat fillestare të zinxhirit të prodhimit dhe të formimit të çmimeve. Ndërkohë, 
presionet inflacioniste nga krahu i pagave mbeten të ulëta por të qëndrueshme, 
në kushtet e pranisë së kapaciteteve të lira në tregun e punës. 

5.1. ÇMIMET E KONSUMIT

Inflacioni vjetor rezultoi 2.4% në tremujorin e tretë të vitit 2021. Vlera mesatare 
ishte rreth 0.6 pikë përqindjeje më lart krahasuar me tremujorin e mëparshëm, 
duke iu afruar objektivit të Bankës së Shqipërisë19 (grafiku 24 majtas). Prirja 
rritëse e inflacionit gjatë vitit 2021 ka reflektuar kryesisht ndikimin e faktorëve 
të ofertës, të lidhur me rritjen e çmimeve të lëndëve të para në tregjet 
ndërkombëtare. Risia e këtij tremujori lidhet me përshpejtimin e inflacionit 
në nivel global, veçanërisht në periudhën gusht-shtator. Rritja e çmimeve të 
prodhimeve bujqësore bazë dhe e çmimeve të karburanteve gjeneruan norma 
të larta rritjeje të inflacionit në vendet e Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit, 
duke i dhënë nxitje presioneve inflacioniste të huaja në ekonominë tonë (grafiku 
24, djathtas). 

19 Norma e inflacionit në muajin shtator, krahasuar me atë të muajit janar të këtij viti, ka shënuar 
rritje me 2.1 pikë përqindjeje.

Gra�k 24.

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSh-së.
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe baza e të dhënave Trading 
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Sipas kategorive të shportës së IÇK-së, çmimet e grupit të mallrave ushqimore 
dhe të atyre joushqimore kontribuuan pothuajse me të njëjtën masë në rritjen e 
inflacionit të tremujorit të tretë. Në kategoritë e mallrave ushqimore, kontributin 
më të madh e kanë dhënë ushqimet e përpunuara. Rritja e kontributit të kësaj 
kategorie u dominua nga nëngrupi “Bukë dhe drithëra”, i ndikuar në mënyrë të 
rëndësishme nga koniunktura në rritje e çmimeve të mallrave ushqimorë bazë 
në tregjet botërore. Kategoria “Ushqime të papërpunuara” rezultoi gjithashtu 
me kontribut në rritje në inflacionin total, me rreth 0.1 pikë përqindje (tabelë 2). 
Rritja e kontributit të çmimeve në këtë kategori ishte më e lartë në muajin korrik 
(0.4 pikë përqindjeje), ndërkohë që në dy muajt e tjerë ky kontribut u luhat në 
vlera më të ulëta (grafik 25, tabelë 2). Ky zhvillim, u shkaktua kryesisht nga 
ecuria e inflacionit në nëngrupin “Perime”. 

Kategoria e “Mallrave joushqimore” u ndikua nga rritja e çmimeve të 
produkteve të naftës dhe gazit në tregun botëror. Nga muaji maj i vitit aktual, 
kontributi i drejtpërdrejtë i tyre u kthye në vlera pozitive dhe, ashtu siç pritej, 
vijoi rritjen në tremujorin e tretë. Kontributi i kësaj 
kategorie në inflacionin total rezultoi rreth 0.2 pikë 
përqindje më i lartë se në tremujorin e mëparshëm. 
Çmimet e komponentëve të tjerë më të qëndrueshëm 
të inflacionit, pjesë e kategorisë së grupit joushqimor 
(ku përfshihen shërbime, strehim dhe mallra konsumi 
afatgjatë), patën një kontribut të shtuar me 0.1 pikë 
përqindje në inflacionin e tremujorit të tretë, kryesisht 
për shkak të rritjes së çmimeve të qirasë (tabela 2). 
Rritje të lehta të çmimeve janë shënuar edhe në 
nëngrupet “Transport”, “Shëndet” dhe “Komunikim”. 
Kontribute pozitive kanë buruar nga nëngrupet e 
shërbimeve “Argëtim e kulturë” dhe “Hotele dhe 
restorante”. Inflacionet përkatëse rezultojnë në rritje 
në tremujorin e tretë, në pasqyrim të një kërkese të 
shtuar për aktivitete argëtuese dhe pushime. 

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

  Tr.3’19 Tr.4’19 Tr.1’20 Tr.2’20 Tr.3’20 Tr.4’20 Tr.1’21 Tr.2’21 Tr.3’21 Inf. T3’21
 (%)

Ushqime të përpunuara 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 3.0
 Bukë dhe drithëra 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5
Ushqime të papërpunuara 0.7 0.8 0.8 1.2 0.8 1.0 0.3 0.9 1.0 6.0
 Fruta 0.1 0.4 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 3.0
 Perime 0.6 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.0 0.6 0.8 14.0
Shërbime 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 1.3
Mallra me çmime të rregulluara 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Strehim (qera) 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 1.0
Mallra konsumi joushqimore 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0.1 0.3 2.1
 Karburant 0 -0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 0.2 9.1
Mallra konsumi afatgjatë 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.9
Inflacioni (%) 1.4 1.3 1.6 1.9 1.4 1.6 0.9 1.8 2.4 1.8

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

Gra�k 25.

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSH-së.
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5.2. PËRCAKTUESIT E INFLACIONIT

Rritja e inflacionit në tremujorin e tretë u ndikua si nga komponentët bazë e të 
brendshëm, ashtu edhe nga ata jobazë dhe të importuar. Rritja e çmimeve të 
naftës, të lëndëve të para dhe të ushqimeve bazë në tregjet e huaja, ndikoi në 
përshpejtimin e komponentëve afatshkurtër të inflacionit. Nuk rezultuan “imunë” 
ndaj këtyre zhvillimeve edhe komponentët bazë dhe të brendshëm të çmimeve 
të konsumit. Inflacioni bazë dhe ai i sektorit të mallrave të patregtueshme të 
shportës së IÇK-së, konverguan rreth vlerës 1.5%, me një rritje të lehtë nga 
tremujori i kaluar. Ata formuan rreth 46% të inflacionit mesatar, duke ruajtur 
qëndrueshmërinë e arritur gjatë 18-muajve të fundit. Inflacioni bazë i 9-mujorit 
të parë të vitit 2021, rezultoi thuajse i njëjtë me atë të së njëjtës periudhë të 
vitit të kaluar (1.4%) (grafik 26, majtas), me rritje më të theksuar në muajin 
shtator (1.75%). Ky përshpejtim pasqyroi rritjet e çmimeve në nën-grupin “Bukë 
dhe drithëra”, me peshë historikisht të rëndësishme në shportën IÇK-së, por me 
luhatshmëri të ulët të çmimeve në vite. 

Rritje të lehta u shënuan edhe nga inflacionet e disa artikujve me natyrë 
afatgjatë përdorimi, përbërës në inflacionin bazë dhe të brendshëm. Krahasuar 
me komponentët e mësipërm, normat e inflacionit jobazë dhe të sektorit të 
tregtueshëm të shportës së IÇK-së, rezultuan me përshpejtim të dukshëm, 
përkatësisht 4.4% dhe 3.3%, ku faktorët e ofertës ishin përcaktuesit kryesorë. 
Zhvillimet e mësipërme krijuan një profil në rritje të inflacionit. 

Pozicioni ciklik. Vlerësimet tona sugjerojnë për përmirësim të pozicionit ciklik 
të ekonomisë shqiptare. Rritja e kërkesës agregate, si dhe rritja e normës së 
shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese, kanë arritur të transmetojnë sinjale 
gjallëruese për tregun e punës. Prirja e lehtë rritëse e inflacionit bazë, ndonëse 

Gra�k 26.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH-së. Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH-së.
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mbetet nën atë afatgjatë, dëshmon për prani të shtuar të presioneve të 
brendshme inflacioniste në pasqyrim të ngushtimit gradual të hendekut negativ 
të prodhimit (grafik 2720).

Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve në ekonomi 
qëndroi rreth nivelit 78.7% në tremujorin e tretë të vitit 
2021, duke kaluar lehtësisht mbi mesataren historike. 
Bizneset e sektorit prodhues dhe të shërbimeve 
raportuan shtim të përdorimit të kapaciteteve 
prodhuese, duke sinjalizuar për një zgjerim të 
aktivitetit ekonomik edhe gjatë tremujorit të tretë. 
Shfrytëzimi më intensiv i kapaciteteve prodhuese, 
veçanërisht gjatë tremujorit të tretë, është në linjë 
me vlerësimet për nxitje pozitive të gjeneruara nga 
aktiviteti i shtuar turistik, i rikuperuar ndjeshëm që në 
tremujorin e dytë të vitit. 

Punësimi dhe papunësia. Punësimi i është rikthyer 
normave rritëse pas dinamikave negative të disa 
tremujorëve radhazi. Ashtu sikurse pritej, tregu i 
punës ka reaguar me vonesë kohore ndaj zhvillimeve 
pozitive të ekonomisë reale. Punësimi u zgjerua me 
1.1% në tremujorin e dytë, mbështetur nga sektorët e 
industrisë dhe shërbimeve.

Rritja e punësimit ndikoi në rënien e normës së 
papunësisë në 11.6% në tremujorin e dytë të vitit 
2021, nga 11.9% një tremujor më parë. Në të 
njëjtën kohë, treguesi i pjesëmarrjes në forcat e punës 
shënoi rritje dhe ai i nivelit të inaktivitetit pakësim 
(grafik 28). Kjo ecuri është e kundërt me atë të vitit 
të kaluar dhe të fillimit të vitit 2021, duke ilustruar 
dhe mbështetur më shumë rimëkëmbjen ekonomike. 
Gjithashtu, pritjet e bizneseve dhe konsumatorëve 
sipas treguesve të vrojtimit, sugjerojnë për përmirësim 
të mëtejshëm të treguesve të tregut të punës gjatë 
tremujorit të tretë.

Pagat, produktiviteti dhe kostot e punës. Paga mesatare mujore bruto për një 
të punësuar me pagë u zgjerua me 4.7% dhe 2.9%, përkatësisht në terma 
nominalë dhe realë, në tremujorin e dytë 2021 (grafik 29, majtas). Dinamikat 
pozitive të treguesit rezultuan në ngadalësim krahasuar me tremujorin e 
20 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.

Gra�k 27.

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

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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Gra�k 28.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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mëparshëm. “Tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor” dhanë 
ndikimin kryesor, pasuar nga “Industria” dhe “Pasuritë e paluajtshme dhe 
shërbimet mbështetëse”.

Kostot e punës për njësi21 theksuan prirjen ngadalësuese në tremujorin e dytë. 
Rënia vjetore e treguesit rezultoi 7.9%, nga 2.2% në tremujorin e parë. Ecuria 
e treguesit u përcaktua nga rritja e produktivitetit të punës (grafik 29, djathtas). 
Zgjerimi i shpejtë i këtij të fundit lidhet me rikuperimin e fortë të aktivitetit 
ekonomik, në kushtet kur ritmet në punësim janë më të ngadalta dhe me reagim 
të mëvonshëm në kohë.

Kostot e tjera prodhuese kanë kaluar në një tendencë zgjeruese pas disa 
tremujorësh tkurrjeje në terma vjetorë. Çmimet e prodhimit industrial u rritën me 
1.6% dhe çmimet për tregun vendas u zgjeruan me 1.4%. Çmimet e prodhimit 
për eksport u përshpejtuan në 4.0%. Për të njëjtin tremujor, sipas Indeksit të 
Kushtimit në Ndërtim (IKN), kostot e prodhimit në sektorin e ndërtimit shënuan 
një rritje vjetore prej 1.3%, normë kjo e përshpejtuar krahasuar me tremujorin 
paraardhës.

Inflacioni i importuar. Treguesi i Presioneve të Huaja Inflacioniste (TPHI)22 u 
zgjerua me 9.3% në terma vjetorë gjatë tremujorit të tretë 2021 (grafik 30). 
Rritja e këtij treguesi është përshpejtuar dukshëm krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm (0.8%), kryesisht nën ndikimin e zgjerimit të fortë të çmimeve të 
huaja (rreth 12.6% në terma vjetorë). Kjo dukuri ka qenë e theksuar kryesisht 
gjatë muajve gusht dhe shtator. Zgjerimi në terma të partnerëve tregtarë është 
me bazë të gjerë. Nga ana tjetër, dinamika mbiçmuese e kursit të këmbimit 
21 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 dytë, 2021).

22 TPHI llogaritet si rritja vjetore e indeksit të çmimeve të huaja dhe indeksit KNEK për muajin 
përkatës. Nga analizat korrelative të treguesve përkatës me vonesa kohore të ndryshme, TPHI 
paraprin zhvillimet në komponentin e inflacionit të importuar me rreth 3-5 muaj. 

Gra�k 29.

Burimi: INSTAT. Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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paraqitet lehtësisht më e ngadaltë krahasuar me 
tremujorin e dytë të vitit. Në terma vjetorë, mbiçmimi 
i kursit nominal efektiv të këmbimit vlerësohet në 
3.3%, nga 4.9% në tremujorin e dytë të vitit. Rritja e 
TPHI-së është përcjellë më intensivisht në inflacionin 
total përmes komponentit të importuar të tij, në 
tremujorin e tretë. Kontributi i tij në inflacionin total 
rezultoi 54%, kundrejt luhatshmërisë së lartë rreth një 
mesatareje 40% të dy tremujorëve të mëparshëm të 
vitit (grafik 25, djathtas). Në një perspektivë të afërt, 
presionet e shtuara inflacioniste nga çmimet e huaja 
parashikohet të jenë të pranishme në inflacionin tonë 
edhe gjatë 2-3 tremujorëve në vijim, për t’u qetësuar 
gradualisht gjatë vitit të ardhshëm.

Pritjet për inflacionin23 të agjentëve ekonomikë në 
tremujorin e tretë janë luhatur në drejtime të ndryshme 
për horizontin afatshkurtër. Ndërkohë, pritjet afatmesme për inflacionin kanë 
mbetur thuajse të pandryshuara krahasuar me ato të tremujorit të kaluar. Luhatja 
më e madhe vihet re tek pritjet e konsumatorëve. Konsumatorët kanë rishikuar për 
lart pritjet për inflacionin pas një viti, në nivelin 4.9%, një rritje kjo me 1.6 pikë 
përqindje nga tremujori i dytë. Nga ana tjetër, bizneset i kanë rishikuar për poshtë 
pritjet e tyre për inflacionin pas një viti me 0.2 pikë përqindje, duke shënuar 
vlerën 2.3% (grafik 31, majtas). Agjentët financiarë kanë rishikuar lehtë për lart 
pritjet e tyre për inflacionin pas një viti (në 2.2% nga 2.1% në tremujorin e dytë). 
Agjentët financiarë nuk presin ndryshime në inflacion në periudhën afatmesme. 
Pritjet e tyre për inflacionin në periudhën afatmesme janë të qëndrueshme në 
nivelin e atyre në tremujorin të dytë, pranë nivelit 2.4% për inflacionin pas dy 
vitesh dhe 2.7% për inflacionin pas tre vitesh (grafik 31, djathtas).

23 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 30.

Burimi: INSTAT, Eurostat dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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Gra�k 31.

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

Shënime: Ndryshime vjetore në përqindje.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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HAPËSIRË INFORMUESE 3: NDIKIMET AKTUALE DHE TË PRITSHME TË 
ÇMIMEVE TË LËNDËVE TË PARA DHE BAZË NË INFLACION

Presionet inflacioniste janë shtuar pas tremujorit të dytë të vitit 2021, ndikuar 
më së shumti nga një koniunkturë globale në rritje për çmimet e lëndëve të 
para dhe bazë.I Një ekonomi e vogël dhe e hapur si Shqipëria, nuk ka mbetur 
e imunizuar ndaj këtyre zhvillimeve. Kjo hapësirë informuese ka për qëllim 
të vlerësojë ndikimet e përcjella dhe ato që pritet të transmetohen, në afat të 
shkurtër, nga disa prej çmimeve të lëndëve të para dhe bazë, nga tregjet e 
huaja në inflacionin total në vend.
 
Metodologjia e vlerësimit ka për synim të vlerësojë ndikimet përkatëse në 
inflacion në mënyrë të dekompozuar, në efekte direkte dhe indirekte. Vlerësimet 
japin një informacion orientues për intensitetin në inflacionin total të kanalit direkt, 
përmes konsumit të përditshëm familjar, dhe të atij indirekt përmes zinxhirit të 
kostove prodhuese në ekonomi. Efektet direkte në inflacion varen shumë nga 
pesha që një mall zë në shportën e IÇK-së. Ato gjithashtu përcaktohen nëse 
çmimet vendosen nga kërkesë-oferta e tregut apo nëse janë të rregulluara. Rasti 
i çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë, është ai i një çmimi 
të rregulluar apo të fiksuar nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE), pavarësisht 
nivelit dhe luhatjeve të çmimit të energjisë elektrike në bursat e huaja. Efektet 
indirekte në inflacion janë vlerësuar me anë të përqasjes së Tabelave Input-
Output. Madhësia e tyre varet nga lëvizja e çmimit të mallit përkatës, nga 
pesha që ky i fundit zë në kostot prodhuese, dhe nga rëndësia e tij për degët e 
tjera ekonomisë. Struktura e konsumit të ndërmjetëm në ekonominë tonë tregon 
se energjia elektrike dhe nafta kanë një përdorim të gjerë sipas degëve të 
ekonomisë, ku nafta zë një vend më të rëndësishëm se sa energjia. Ndërkohë, 
blerjet e ndërmjetme të “Ushqimeve të përpunuara”, janë të përqendruara vetëm 
në disa prej degëve të ekonomisë. Metodologjia lejon krahasimin e intensitetit 
të efekteve në inflacion, në kohë, dhe sipas mallrave/kategorive në analizë. 
Metodologjia nuk lejon mbledhjen e efekteve të dy ose më shumë kategorive për 
të marrë efekte agregate në inflacion, sepse ky veprim shkakton mbivendosje 
të ndikimeve. Efektet direkte dhe indirekte mund të mblidhen si efekt total në 
inflacion vetëm për secilën kategori. 

Ecuria e inflacionit në Shqipëri sugjeron një ndjeshmëri të lartë të tij ndaj 
presioneve në rritje nga çmimet në tregjet e huaja. Analiza jonë do të 
përqendrohet tek rezultatet e efekteve direkte dhe indirekte në inflacion nga 
rritja e çmimeve të naftës, të ushqimeve bazë dhe të energjisë elektrike gjatë vitit 
2021. Për këtë vjen në ndihmë informacioni në Tabelën 1, ku tregohet vendi që 
këto kategori zënë në shpenzimet e konsumit familjar dhe të blerjeve të konsumit 
të ndërmjetëm për mallrat në analizë. Energjia elektrike zë një peshë rreth 2.6 
herë më të lartë në shpenzimet e konsumit familjar krahasuar me peshën që 
ajo zë në terma të kostove prodhuese apo në blerjet e konsumit të ndërmjetëm. 
E kundërta ndodh me naftën, pesha e së cilës është rreth 2.6 herë më e lartë 
në blerjet për konsum të ndërmjetëm kundrejt asaj në shpenzimet e konsumit 
familjar. Së fundi, ushqimet e përpunuara kanë një peshë 4.3 herë më të lartë 
në shportën e IÇK-së se sa pesha përkatëse në blerjet për konsum të ndërmjetëm. 
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Tabelë 1. Peshat sipas disa kategorive të mallrave në konsumin familjar 
dhe të ndërmjetëm 

Kategori mallra/shërbime 
Shpenzime në konsumin 

familjar (në % sipas shportës 
së IÇK-së, pesha të 2021)

Shpenzime për blerje të konsumit 
të ndërmjetëm (në % sipas 

Tabelave Input Output, 2018)
Pagesat për energji 
elektrike 4.3 1.6

Nafta/karburante 2.3 5.9
Ushqimet e përpunuara 21.0 4.9

Burim: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Bazuar në të dhënat e IÇK-së për inflacionin dhe të multiplikatorëve të llogaritur 
nga tabelat input-output, janë realizuar vlerësime për ndikimet e këtyre tre 
kategorive në inflacionin total për periudhën 2020 T1-
2021 T3 (Tabelë 2). Ndikimi direkt i energjisë elektrike 
rezulton zero, për shkak të çmimit “të rregulluar” 
(Grafik 1, i fiksuar nga marsi i 2015). Në rastin e 
naftës, rënia e thellë e çmimeve në tregjet e huaja 
gjatë vitit 2020, gjeti pasqyrim në tregun vendas me 
efekte negative direkte dhe indirekte në inflacionin 
total (Grafik 1, Tabelë 2). Rimëkëmbjes së çmimeve 
të naftës në tregjet e huaja, kryesisht pas tremujorit të 
dytë të vitit 2021, iu përgjigjën ndikime të qenësishme 
pozitive në inflacionin total të vendit. Në rastin e 
ushqimeve të përpunuara, inflacioni ka ardhur në rritje 
më graduale gjatë vitit 2021 (Grafik 1) me ndikimet 
gjithmonë pozitive dhe të përqendruara kryesisht në 
efektin direkt (Tabelë 2). 

Sipas të njëjtës përqasje, ndikimet direkte dhe 
indirekte janë vlerësuar për horizontin parashikues 
nga tremujori i katërt 2021 deri në tremujorin e katërt 
2022. Parashikimet për ecurinë e çmimeve të naftës 
dhe të ushqimeve, në horizontin e 5 tremujorëve 
të ardhshëm, janë bazuar në vlerësimet teknike të 
ekspertëve bazuar në të dhënat e kontratave futures dhe në peshat e grupeve 
të mallrave përkatëse (Banka BotëroreII). Modelet parashikuese ekonometrike 
marrin në konsideratë masën dhe kohëvonesat e përçimit të presioneve nga 
çmimet e huaja në ato të vendit. Për sa i përket energjisë elektrike, është supozuar 
për lehtësi llogaritjesh, një rritje e çmimit për bizneset me 10%. Efektet direkte 
janë zero, duke marrë të mirëqenë faktin se nuk do të ketë ndryshim të çmimit 
për konsumatorët familjarë. Rritja do të transmetohet përmes kanaleve indirekte 
të kostove prodhuese dhe të shërbimeve. Rezultatet në Tabelën 2, tregojnë se 
ndikimi në inflacion si pasojë e rritjes së supozuar me 10% të çmimit të energjisë 
elektrike për bizneset do të ishte rreth 0.13 pikë përqindje, i ndikuar nga pesha 
e vogël që energjia elektrike zë në blerjet për konsum të ndërmjetëm. Efekti do 
të jetë proporcional me masën e rritjes që do të faktohet duke filluar nga muajt 
e tremujorit të parë i vitit 2022. Rritja e çmimit të naftës do të rezultonte në 
një efekt rreth 0.5 pikë përqindje në inflacion gjatë tremujorit të fundit 2021 
dhe të parit të vitit të ardhshëm. Kontributi indirekt vlerësohet më i lartë, duke 
pasur parasysh peshën më të lartë që nafta ka në kostot prodhuese krahasuar 
me peshën në shpenzimet konsumatore familjare. Ndikimi në inflacion vjen në 
zbehje duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2022, ndikuar nga parashikimet 
për ngadalësim të rritjes vjetore të çmimeve të naftës në vend. Ndikimi i 
çmimeve të ushqimeve të përpunuara vlerësohet të arrijë pikun në tremujorin 

Gra�k 1 HI 3.

Burimi: INSTAT.
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e katërt (0.8 pikë përqindje) dhe të ulet në vazhdimësi. Në këtë rast, impakti 
direkt përmes çmimit konsumator vlerësohet më i lartë. Impakti përmes kanalit të 
kostos vlerësohet më i ulët për shkak të përqendrimit të konsumit të ndërmjetëm 
të kësaj kategorie në pak sektorë të ekonomisë.

Tabelë 2. Efektet e dekompozuara në inflacion sipas kategorive (periudha 
2021T4-2022T4 është parashikim)*

Energji elektrike 
(supozimi për rritje 10%) Naftë Ushqime të përpunuara

Direkt Indirekt Total Direkt Indirekt Total Direkt Indirekt Total
2020T1 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.06 0.37 0.06 0.42
2020T2 0.00 0.00 0.00 -0.28 -0.28 -0.56 0.50 0.09 0.59
2020T3 0.00 0.00 0.00 -0.31 -0.31 -0.62 0.50 0.09 0.59
2020T4 0.00 0.00 0.00 -0.35 -0.35 -0.70 0.47 0.08 0.55
2021T1 0.00 0.00 0.00 -0.30 -0.26 -0.56 0.60 0.12 0.72
2021T2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.08 0.43 0.11 0.54
2021T3 0.00 0.00 0.00 0.20 0.31 0.51 0.59 0.12 0.71
2021T4 0.00 0.00 0.00 0.20 0.29 0.49 0.67 0.13 0.80
2022T1 0.00 0.13 0.13 0.22 0.32 0.54 0.56 0.11 0.67
2022T2 0.00 0.13 0.13 0.17 0.25 0.43 0.42 0.08 0.50
2022T3 0.00 0.13 0.13 0.11 0.16 0.28 0.29 0.06 0.35
2022T4 0.00 0.13 0.13 0.07 0.10 0.17 0.25 0.05 0.30

Burimi: Vlerësime bazuar në të dhënat e IÇK-së dhe të teknikës së Tabelave Input-
Output. 
Shënim: *Efektet duhen trajtuar më vete për secilën kategori. Mbledhja e tyre shkakton 
llogaritje të dyfishtë të efekteve në inflacion.

Projeksionet globale për çmimet e energjisë, të naftës dhe të ushqimeve bazë, 
sugjerojnë prirje ngadalësuese pas tremujorit të dytë të vitit 2022. Vlerësimet 
e bankave qendrore në përgjithësi dhe të Bankës Qendrore Evropiane në 
veçanti, konvergojnë në opinionin se fenomeni i rritjes së inflacionit do të jetë 
kalimtar. Peshën më të lartë në këtë tendencë botërore e marrin çmimet e naftës, 
të gazit dhe të energjisë. Ndërkohë, prirja e çmimeve të ushqimeve pritet të 
drejtohet nga drithërat, si produkt i rëndësishëm për konsumin në shumë prej 
ekonomive në zhvillim. Në termat e ekonomisë sonë, efektet e çmimeve të 
naftës dhe të ushqimeve pritet të jenë kalimtare, si efekte direkte, ndërkohë që 
ndikimet indirekte, kryesisht të energjisë, varen nga masa e rritjes së çmimeve 
për bizneset e mëdha, fushat e aktiviteteve të tyre dhe faktin se sa bizneset do 
ta përkthejnë këtë rritje në çmime përfundimtare. 

I Për më shumë informacion mund të shihni Hapësirën Informuese 1 të këtij raporti.
II Të dhënat e kontratave futures për ushqimet dhe drithërat tek CME group, (shkarkuar në 

14 tetor 2021) dhe të dhënat deri në shtator 2021 tek: https://www.worldbank.org/
en/research/commodity-markets#1 


