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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; si dhe 
inflacionin deri në tre vjet. Kur parashikimet tregojnë dominimin e presioneve 
të ulëta inflacioniste, të cilat mund ta çojnë inflacionin nën vlerën e shënjestruar 
3.0%, ky është një sinjal që politika monetare duhet të jetë lehtësuese – normat e 
interesit duhet të qëndrojnë në nivele të ulëta. E kundërta është gjithashtu e vlefshme. 
Megjithatë, hartimi i politikës monetare nuk është një proces mekanik. Vendimmarrja 
e politikës monetare merr në konsideratë arsyet që shkaktojnë devijimin e inflacionit 
nga objektivi dhe kohën që i nevojitet ekonomisë të reagojë ndaj ndryshimeve në 
normat e interesit. 

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

Raporti i Politikës Monetare publikohet çdo tremujor. Ai 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 21 tetor 2022. Ai u 
shqyrtua dhe u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 2 nëntor 2022.

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/



Raporti tremujor i politikës monetare, 2022/IV

6Banka e Shqipërisë

FJALA E GUVERNATORIT

Ambienti i përgjithshëm ekonomik, i brendshëm dhe i jashtëm, vazhdon të 
mbetet sfidues.

Goditjet e ofertës që shoqëruan agresionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë, 
goditje të shfaqura në formën e rritjes së çmimeve të ushqimeve, të energjisë 
e të lëndëve bazë, të rritjes së pasigurisë si dhe të shtrëngimit të kushteve 
financiare, kanë shkaktuar rritje të inflacionit dhe ngadalësim të aktivitetit 
ekonomik në nivel botëror.

Efekti i këtyre goditjeve po bëhet gjithnjë e më i ndjeshëm edhe në ekonominë 
shqiptare. Ndonëse rritja ekonomike mbetet në territor pozitiv, ajo ka filluar të 
shfaqë shenja ngadalësimi pas tremujorit të parë. Nga ana tjetër, inflacioni 
ka ardhur në rritje progresive gjatë vitit 2022, duke shënuar nivelin 8.1% në 
muajin shtator. Rritja e inflacionit është nxitur nga rritja e çmimeve në tregun 
ndërkombëtar, por ajo ka filluar të transmetohet edhe në rritje të kostove të 
prodhimit dhe të pritjeve për inflacionin në vend. Për këto arsye, rritja e çmimeve 
në vend duket të ketë një bazë të gjerë dhe të jetë relativisht e qëndrueshme.

Në këto rrethana, ne kemi filluar një proces gradual normalizimi të qëndrimit të 
politikës tonë monetare, nëpërmjet rritjes së normës bazë të interesit. Ky proces 
vijoi edhe në mbledhjen e datës 2 nëntor, kur pas shqyrtimit të këtij Raporti 
Tremujor të Politikës Monetare, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të rrisë me 0.5 pikë 
përqindje normën bazë të interesit, duke e çuar atë në nivelin 2.75%.

Normalizimi i qëndrimit të politikës monetare është një hap i domosdoshëm 
për frenimin e rritjes së shpejtë të çmimeve, për kontrollin e inflacionit dhe 
për kthimin e tij në objektiv. Ky normalizim i shërben respektimit të mandatit 
tonë ligjor të stabilitetit të çmimeve. Në këtë mënyrë, ai ndihmon ruajtjen e 
ekuilibrave të përgjithshëm ekonomikë dhe financiarë të vendit, ruajtjen e vlerës 
së kursimeve dhe të pagave, ruajtjen e fuqisë blerëse të familjeve dhe rritjen e 
mirëqenies afatgjatë të shoqërisë.

Parashikimet tona për të ardhmen sugjerojnë se inflacioni do të kthehet në 
objektiv brenda gjysmës së parë të vitit 2024. Paralelisht me të, ekonomia 
shqiptare parashikohet të vazhdojë të shënojë ritme pozitive rritjeje, pavarësisht 
ngadalësimit të pritur në afatin e shkurtër. Rritja ekonomike do të vijojë të 
përfitojë nga shëndeti i bilanceve të sektorit privat, nga ruajtja e një ambienti 
të qëndrueshëm bankar e financiar, nga vazhdimi i mbështetjes me kredi, 
si dhe nga vijimi i rritjes së të ardhurave nga eksporti. Nga ana tjetër, rritja 
ekonomike do të vijojë të pasqyrohet në rritje të mëtejshme pagash e punësimi 
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në ekonominë shqiptare, duke ndihmuar familjet shqiptare të amortizojnë 
goditjen e çmimeve.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të monitorojë me kujdes zhvillimet 
ekonomike, monetare e financiare, si në ambientin e brendshëm dhe në atë të 
huaj. Angazhimi ynë ka qenë dhe do të mbetet marrja në kohë e çdo mase të 
nevojshme për ruajtjen e stabilitetit ekonomik e monetar, si parakusht për rritjen 
e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.
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1. INFLACIONI DHE QËNDRIMI I POLITIKËS MONETARE

Efekti i goditjes së ofertës në ekonominë shqiptare është shfaqur më i fortë në 
tremujorin e tretë. Në veçanti, presionet inflacioniste shfaqen të forta, me bazë 
të gjerë dhe të qëndrueshme, ndërkohë që ekonomia shqiptare ka shfaqur 
shenja ngadalësimi. Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se pasojat negative afatgjata 
të inflacionit në rritjen ekonomike, në financat e biznesit dhe familjeve dhe në 
pasigurinë e agjentëve ekonomikë për të ardhmen, mbeten shqetësimi kryesor 
për stabilitetin ekonomik e monetar të vendit dhe rritjen e qëndrueshme dhe 
afatgjatë të tij. Për këtë arsye, bazuar në konkluzionet e Raportit Tremujor të 
Politikës Monetare dhe pritjet për të ardhmen, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë vendosi të vazhdojë ciklin normalizues të politikës monetare. Në 
gjykimin e Këshillit, ky normalizim është i nevojshëm për të siguruar kushtet e 
përshtatshme monetare për kontrollin e inflacionit dhe ofron një balancë më 
të mirë të rreziqeve në ekonomi.

Rritja e ekonomisë botërore po vjen drejt ngadalësimit, ndërsa presionet 
inflacioniste vijojnë të larta. Lufta në Ukrainë dhe problemet e vazhdueshme 
në zinxhirët e prodhimit e të tregtisë botërore – goditje të cilat rrisin kostot dhe 
frenojnë prodhimin – janë transmetuar në inflacion të lartë dhe ngadalësim të 
sinkronizuar të të gjitha vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim. Ndonëse rritja 
e çmimeve të disa prej mallrave bazë duket ta ketë kaluar pikun, presionet 
inflacioniste mbeten të larta dhe kanë filluar të transmetohen në efekte të 
raundit të dytë. Presionet e larta inflacioniste i kanë detyruar bankat qendrore 
të rrisin në mënyrë agresive normat bazë të interesit, duke sjellë një shtrëngim 
të përgjithshëm të kushteve financiare në nivel botëror. Projeksionet për të 
ardhmen mbeten subjekt pasigurie. Në skenarin bazë, inflacioni botëror pritet 
të reduktohet gradualisht gjatë vitit 2023, ndërsa rritja ekonomike pritet të 
mbetet në territor pozitiv. Megjithatë, balanca e rreziqeve mbetet e zhvendosur 
për lart për inflacionin dhe për poshtë për rritjen ekonomike.

Goditjet e ofertës në tregjet e huaja dhe pasiguria e lartë në to po përcillen 
në rritje të inflacionit dhe në ngadalësim të rritjes ekonomike në Shqipëri. 
Inflacioni u rrit në nivelin 7.9% në tremujorin e tretë të vitit, nga mesatarja prej 
6.7% e shënuar një tremujor më parë. Çmimet e larta të ushqimeve dhe të 
naftës vijojnë të japin kontributin kryesor në inflacion, por rritja e çmimeve vihet 
re tek një gamë gjithnjë e më e gjerë produktesh dhe shërbimesh. Kërkesa 
konsumatore e qëndrueshme, rritja e punësimit dhe e pagave, si dhe pritjet për 
norma inflacioni të larta po zgjerojnë bazën e presioneve inflacioniste.

Pas rritjes së ndjeshme të aktivitetit ekonomik në tremujorin e parë, ritmet e 
rritjes u ngadalësuan në tremujorin e dytë. Rritja e shpejtë e kostove dhe e 
pasigurisë me fillimin e luftës në Ukrainë sollën ngadalësimin e eksporteve dhe 



Raporti tremujor i politikës monetare, 2022/IV

9 Banka e Shqipërisë

investimeve private, tkurrjen e investimeve publike dhe shtrenjtimin e faturës 
së importeve. Si rezultat, rritja ekonomike u reduktua në 2.2% në tremujorin e 
dytë, nga 6.5% në tremujorin e parë të vitit.

Nga ana tjetër, kërkesa konsumatore u shfaq relativisht rezistente ndaj 
goditjeve. Ajo u rrit me norma të qëndrueshme edhe në tremujorin e dytë, e 
mbështetur nga rritja dinamike e punësimit dhe e pagave, nivelet e larta të 
kursimeve dhe paketat e rezistencës sociale. Në veçanti, tregu i punës është 
përmirësuar me hapa të shpejtë prej fillimit të vitit 2021, duke shënuar rritje të 
punësimit, rënie të shkallës së papunësisë dhe rritje të pagave në sektorin privat. 
Këto përmirësime sigurojnë mbështetje për buxhetin e familjeve shqiptare, por 
ato krijojnë dhe premisa për presione inflacioniste më të qëndrueshme në vijim. 

Kushtet e financimit kanë filluar të reflektojnë normalizimin e politikës 
monetare në përgjigje të rritjes së presioneve inflacioniste. Tregjet financiare 
kanë qenë likuide, me prime rreziku të përmbajtura dhe rritjet e normës bazë 
të interesit po përcillen gradualisht nëpër segmentet e tregut. Megjithatë, 
kushtet financiare janë ende mbështetëse për ekonominë. Kushtet e financimit 
dhe rritja e kërkesës kanë sjellë rritjen e qëndrueshme të kredisë për sektorin 
privat, e cila ka financuar konsumin dhe investimet e familjeve dhe bizneseve. 
Në të ardhmen, shëndeti i mirë i sektorit bankar dhe gatishmëria e tij për 
kreditim krijojnë premisa për mbështetjen e vazhduar të ekonomisë me fonde. 
Paralelisht me to, ecuria pozitive e lekut po ndihmon në absorbimin e një pjese 
të goditjeve të huaja.

Aktiviteti ekonomik në vend pritet të zgjerohet në pjesën e mbetur të vitit dhe 
gjatë vitit në vazhdim, por ritmet e rritjes do të vijnë në ngadalësim. Kërkesa 
agregate pritet të vuajë pasojat e inflacionit të lartë, dobësinë e ekonomive 
partnere evropiane dhe reduktimin e stimulit fiskal. Megjithatë, rritja ekonomike 
do të vazhdojë të mbështetet nga disa faktorë. Bilancet e shëndetshme 
financiare dhe rritja e kredisë pritet të mbështesin zgjerimin e konsumit dhe 
investimeve. Gjithashtu, tregu dinamik i punës pritet të mbështesë buxhetet e 
familjeve në përballimin e rritjes së kostove të jetesës. Turizmi, i pakufizuar nga 
masat kundër pandemisë, pritet të ruajë trendin e tij pozitiv, duke mbështetur 
sektorët e ndërlidhur me të dhe rritjen ekonomike.

Inflacioni do të mbetet i lartë deri në fillim të vitit 2023, por ai parashikohet 
të ulet gradualisht më pas, drejt objektivit tonë prej 3%. Nivelet e larta të 
inflacionit në afatin e shkurtër do të pasqyrojnë si veprimin e faktorëve globalë 
– çmimet e larta të ushqimeve dhe të naftës në tregjet botërore – ashtu dhe 
veprimin e faktorëve të brendshëm – rritjen e kërkesës, punësimit, pagave dhe 
pritjet e larta inflacioniste. Nga ana tjetër, rënia e inflacionit përgjatë vitit 2023 
faktorizon rënien e pritur të inflacionit të ushqimeve dhe të naftës në tregjet 
botërore, si pasojë e efektit bazë dhe stabilizimit të çmimeve të lëndëve të 
para. Në të njëjtën kohë, normalizimi i politikës monetare në vend do të krijojë 
kushte më të përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv në 
gjysmën e parë të vitit 2024.
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Vlerësimet për balancën e rreziqeve tregojnë se rreziqet për inflacionin janë 
për lart, ndërsa për rritjen ekonomike janë për poshtë. Rreziku kryesor vijon 
të jetë lufta në Ukrainë, zgjatja e së cilës ka potencialin të rrisë më tej çmimet 
e lëndëve të para dhe inflacionin global, si edhe të shkaktojë një recesion në 
ekonominë evropiane dhe botërore. Në veçanti, gjasat për një inflacion më 
të lartë dhe një rritje më të ulët në vend rriten në rast përshkallëzimi të krizës 
energjetike në Evropë.

Në përputhje me analizën dhe parashikimet e prezantuara në këtë raport, 
Këshilli Mbikëqyrës vendosi të vijojë normalizimin e politikës monetare. Në 
mbledhjen e muajit nëntor, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi 
të rrisë me 0.5 pikë përqindje normën bazë të interesit, duke e çuar atë në 
nivelin 2.75%. Kjo vendimmarrje i shërben ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, 
çka mbetet dhe parakushti kryesor për stabilitetin monetar e financiar dhe një 
rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.

Rritja e normës bazë të interesit i shërben kthimit të inflacionit në objektiv në 
afatin e mesëm, pa cenuar perspektivën e rritjes pozitive ekonomike në këtë 
horizont. Kjo lëvizje është konsistente me parashikimet e skenarit bazë, të cilat 
tregojnë se ekonomia do të vijojë të shënojë rritje në horizontin afatmesëm dhe 
se inflacioni do të kthehet në objektiv brenda një harku kohor të arsyeshëm. Në 
këtë mënyrë, lëvizja drejt normalizimit të politikës monetare ofron raportin më të 
mirë midis kostove dhe përfitimeve në afatin e mesëm dhe të gjatë.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të analizojë me kujdes situatën, për të 
vlerësuar në kohë implikimet për ecurinë e inflacionit dhe për të identifikuar në 
kohë masat e nevojshme për administrimin efektiv të tij. Në çdo rast, Banka 
e Shqipërisë mbetet e vendosur të marrë të gjitha masat e nevojshme për 
respektimin e objektivit të saj të stabilitetit të çmimeve.
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2. MJEDISI I JASHTËM EKONOMIK

Situata ekonomike në mjedisin e jashtëm ka vijuar të shfaqë shenja ngadalësimi, 
në pasqyrim të çmimeve të larta të energjisë, transportit e ushqimeve, të cilat 
janë përkthyer në norma të larta inflacioni, rritje të pasigurisë dhe shtrëngim 
të kushteve financiare në shumicën e vendeve.

Presionet e larta e të qëndrueshme inflacioniste i kanë detyruar bankat 
qendrore të shtrëngojnë kushtet monetare, duke rritur normat e interesit e 
duke tërhequr stimujt monetarë. Ecuria ekonomike pritet të vijojë e dobët, e 
të ndikohet nga zgjatja në kohë e luftës dhe zhvillimet që ndikojnë zinxhirët 
e prodhimit. Shtrëngimi i kushteve financiare pritet të frenojë kërkesën dhe të 
sjellë uljen e normave të inflacionit. 

2.1. RRITJA EKONOMIKE DHE INFLACIONI

Ekonomia botërore ka shfaqur shenja moderimi në tremujorin e tretë të 
vitit. Aktiviteti ekonomik ka ndier çmimet e rritura, problemet në zinxhirët e 
shpërndarjes dhe shtrëngimin e kushteve të financimit. Këta faktorë, së bashku 
me pasiguritë e larta nga kohëzgjatja e luftës në 
Ukrainë, kanë ndikuar në rënien e konsumit dhe 
të investimeve. Për më tepër, masat kufizuese për 
parandalimin e përhapjes së COVID-19 në Kinë, 
kanë rënduar më tej zinxhirët e prodhimit e tregtinë 
botërore, e për pasojë vendet me përqendrim të 
lartë industrial kanë përjetuar ngadalësim më të fortë 
ekonomik. Normat e inflacionit kanë regjistruar vlerat 
më të larta në dekadën e fundit, duke ndikuar uljen 
e fuqisë blerëse. 

Ecuria e konfliktit Rusi-Ukrainë mbetet faktor përcaktues 
për ecurinë e aktivitetit ekonomik në periudhën 
afatshkurtër. Parashikimet për të ardhmen tregojnë se 
rritja ekonomike do të vijojë të vuajë pasojat e luftës. 
Rritja ekonomike botërore do të vijojë të moderohet, 
duke qëndruar nën nivelin e saj potencial e duke 
shfaqur dhe recesion në vende të caktuara. Inflacioni 
pritet të vijojë të rritet gjatë vitit aktual, kur do të arrijë edhe pikun. Në vitin e 
ardhshëm, ndikuar nga shtrëngimi monetar i ndërmarrë nga bankat qendrore, 
ai pritet të ndjekë një trajektore rënëse. 

Gra�k 1.

Shënim: Rritja vjetore e PBB-së.
Burimi: Institutet statistikore përkatëse.
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EKONOMIA E EUROZONËS 
Ekonomia e Eurozonës u ngadalësua në tremujorin e dytë të vitit, duke shënuar 
një rritje vjetore prej 4.1% nga 5.4% një tremujor më parë. Rritja ekonomike 
u mbështet kryesisht nga kërkesa e brendshme. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik 
pasqyroi rritjen e fortë të sektorit të shërbimeve, i cili ka përfituar nga heqja e 
kufizimeve të lëvizjes në të gjitha vendet anëtare. Sektori i prodhimit industrial 
ka ndier çmimet e larta të mallrave bazë, të energjisë dhe vështirësitë në 
zinxhirët e prodhimit. Të dhënat paraprake për tremujorin e tretë sugjerojnë se 
aktiviteti ekonomik është ngadalësuar më tej. 

Norma e papunësisë vijon të shënojë vlera të ulëta, duke regjistruar 6.6% në 
muajin shtator. Ajo ka mbetur e pandryshuar nga një muaj më parë. Presionet 
inflacioniste kanë qenë të pranishme gjatë gjithë tremujorit të tretë. Në muajin 
shtator, inflacioni vjetor regjistroi vlerën 9.9%, duke u ndikuar në pjesën më të 
madhe nga rritja e çmimit të energjisë dhe ushqimeve. Kontributi i përbashkët i 
këtyre dy kategorive përbën më shumë se gjysmën e inflacionit total. 

Parashikimet e Bankës Qendrore Evropiane2 për rritjen ekonomike tregojnë 
ngadalësimin e fortë të saj për pjesën e mbetur të vitit 2022, pasojë e luftës në 
Ukrainë dhe çmimeve të larta të energjisë dhe lëndëve të para. Rritja ekonomike 
do të ngadalësohet edhe më shumë në vitin e ardhshëm e do të mbetet e ulët 
në periudhën afatmesme. Norma e inflacionit pritet të vijojë të regjistrojë nivele 
të larta edhe në muajt e parë të vitit 2023, e të ndjekë një trajektore rënëse 
gjatë vitit, duke mbetur sidoqoftë mbi nivelin prej 2.0% të shënjestruar nga 
BQE-ja. 

2 Projeksionet makroekonomike të ekspertëve të Eurosistemit, shtator 2022.

Gra�k 2.

Burimi: OECD. Burimi: Institutet statistikore përkatëse.
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EKONOMITË E RAJONIT3

Aktiviteti ekonomik në vendet e rajonit është rritur me norma pozitive në tremujorin 
e dytë të vitit. Ritmi i rritjes është ulur në të gjitha vendet, përveç Maqedonisë së 
Veriut. Shpenzimet konsumatore kanë shënuar ngadalësim në të gjitha vendet; 
ecuria e investimeve ka qenë e ndryshme ndërmjet shteteve; ndërsa shpenzimet 
qeveritare janë zvogëluar, si pasojë e përfundimit të paketave ndihmëse për 
COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut, zvogëlimi i shpenzimeve qeveritare dhe 
i konsumit është kundërshtuar nga rritja e fortë e investimeve. 

Normat e inflacionit kanë shënuar vlera dyshifrore, më të lartat në një dekadë. 
Rajoni vijon të ndiejë ndikimin e luftës në Ukrainë, e cila është përcjellë në 
rritje të çmimeve të energjisë, ushqimeve e transportit. Edhe normat e inflacionit 
bazë kanë shfaqur prirje rritëse, duke dëshmuar për presione inflacioniste më 
të qëndrueshme në këto vende. Normat e inflacionit në rajon pritet të vijojnë të 
regjistrojnë vlera të larta deri në fund të vitit, e më tej të ndjekin një trajektore 
rënëse. Ecuria ekonomike në rajon pritet të vijojë të ngadalësohet më tej, në 
prani të normave të larta të inflacionit dhe shtrëngimit monetar nga bankat 
qendrore.

Tabela 1. Treguesit ekonomikë për vendet e rajonit
Ndryshim vjetor i PBB Inflacioni vjetor Papunësia
2022 T1 2022 T2 Shtator 2022 T2 2022

Itali 6.3 4.7 9.4 7.8*
Greqi 8.0 7.7 12.1 12.0*
Maqedoni e Veriut 2.4 2.8 18.7 14.5
Serbi 4.4 3.9 14.0 8.9
Kosovë 4.9 2.1 12.7 20.5
Shqipëri 6.5 2.2 8.1 11.1

Burimi: Institutet statistikore përkatëse.
*Muaji gusht 2022. 

2.2. ÇMIMET E MALLRAVE NË TREGJET BOTËRORE

Çmimet e mallrave në tregjet botërore kanë moderuar ritmet e rritjes në 
tremujorin e tretë të vitit, por presionet inflacioniste që ato gjenerojnë mbeten 
të larta. Ky moderim i atribuohet rënies së kërkesës, por edhe stabilizimit të 
ofertës në disa tregje. Kështu, çmimi i naftës Brent ndoqi një trajektore rënëse 
në tremujorin e fundit, duke arritur në rreth 90$/fuçi në muajin shtator, nga 
122.7$/fuçi në qershor. Ai qëndron ende rreth 20.5% më lart se në të njëjtin 
muaj një vit më parë. Ecuria rënëse e çmimit të naftës ka ardhur si pasojë e 
rritjes së eksporteve nga vendet prodhuese dhe kërkesa më e ulët nga vendet me 
ngadalësim ekonomik. Çmimi pritet të qëndrojë pranë këtij niveli në periudhën 
afatshkurtër4, por parashikimet janë të ndjeshme ndaj vendimit të OPEC+ për 
uljen e prodhimit, të marrë së fundmi. 

3 Partnerët kryesorë tregtarë jashtë Bashkimit Evropian (Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia). 
4 US Energy Information Administration, Short term energy Outlook, tetor 2022. 
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Situata në tregjet e mallrave të tjera ka qenë e ngjashme. Indeksi i çmimit të 
ushqimeve është ngadalësuar në tremujorin e tretë, por duke regjistruar rritje 
vjetore dyshifrore. Ngadalësimi i ritmit të rritjes ka ardhur si pasojë e gjetjes 
së marrëveshjes për lejimin e kalimit të grurit të prodhuar në zonën në konflikt 
në Ukrainë. Indeksi i çmimit të metaleve është tkurrur në pesë muajt e fundit në 
terma vjetorë, duke reflektuar uljen e kërkesës në Kinë, dhe pritjeve për kërkesë 
më të ulët në të ardhmen. Çmimi i energjisë elektrike ka vijuar të shënojë vlera 
të larta, duke arritur në rreth 390.3 Euro/MWh në Bursën e Hungarisë, në 
muajin shtator, me një normë rritjeje vjetore prej rreth 190%.

2.3. TREGJET FINANCIARE BOTËRORE

Kushtet financiare në tregjet ndërkombëtare janë shtrënguar ndjeshëm, në 
një ambient me pasiguri të larta ekonomike dhe gjeopolitike. Normat e larta 
të inflacionit dhe perspektiva e pasigurt për ecurinë e çmimeve, ka shtyrë 
bankat qendrore të vijojnë me normalizimin e politikës monetare me hapa 
më të shpejtë. Tregjet kanë treguar luhatshmëri, reduktim të likuiditetit, rritje të 
normave të interesit dhe rritje të primeve të rrezikut. 

Bankat qendrore janë treguar të vendosura për të frenuar rritjen e inflacionit në 
përputhje me mandatet e tyre, pavarësisht kostos ekonomike në afat të shkurtër. 
Bankat kryesore qendrore kanë rritur në mënyrë të njëpasnjëshme normat bazë 
të interesit, si dhe kanë ulur stimulin monetar të injektuar nëpërmjet blerjeve në 
treg. Trajektorja e rritjes së normave të interesit ka qenë më e fortë sesa pritjet 
fillestare të tregjeve dhe jo e njëtrajtshme ndërmjet bankave. Kjo ka sjellë rritje 
të luhatshmërisë së normave të interesit dhe të kurseve të këmbimit. Që prej 
muajit korrik, Banka Qendrore Evropiane ka rritur normën bazë të interesit 

Gra�k 3.

Burimi: Banka Botërore. Burimi: Instat, llogaritje të sta
t.
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me 0.75 pikë përqindje, në nivelin 1.25%5; FED-i ka rritur po me 0.75 pikë 
përqindje normën bazë, në nivelin 3.25%; Banka e Anglisë ka rritur dy herë 
normën bazë me nga 0.50 pikë përqindje në secilin rast, duke e çuar atë në 
nivelin 2.25%. Komunikimi i bankave qendrore ka theksuar pasiguritë e larta 
mbi ecurinë e pritur të inflacionit dhe të aktivitetit ekonomik, dhe një politikë 
monetare në përshtatje me këto ecuri. Këto pasiguri janë përcjellë në luhatje të 
shtuara tek tregjet financiare. 

Yield-et e titujve sovranë janë rritur ndjeshëm dhe kanë reflektuar si shtrëngimin 
e kushteve monetare, ashtu dhe primet e rrezikut për rritjen e barrës së borxhit 
publik. Kostot e financimit të sektorit privat janë shtrënguar, ku krahas rritjes së 
normave bazë nga bankat qendrore, ato kanë faktorizuar edhe perspektivën e 
dobët të aktivitetit ekonomik. 

5 BQE-ja ka një mbledhje të politikës monetare më 27 tetor, ku pritet rritje e normës bazë. 
Raporti do të përditësohet me vendimin e ri. 

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 2- dhe 10-vjeçarë të qeverive.
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3. TREGJET FINANCIARE DHE KUSHTET E KREDITIMIT 

Tregu i brendshëm financiar është karakterizuar nga rritje të normave të 
interesit, në ndjekje të ciklit normalizues të politikës monetare në vend dhe në 
botë. Në tregun primar të letrave me vlerë të qeverisë, rritjet e interesave kanë 
tejkaluar rritjen e normës bazë, në reflektim të pritjeve të tregut mbi reagimet 
e ardhshme të politikës monetare. Tregu valutor është karakterizuar nga një 
tendencë mbiçmuese e lekut kundrejt euros dhe nënçmim i tij ndaj dollarit 
amerikan, duke funksionuar gjithsesi brenda parametrave normalë.

Në tërësi, primet e rrezikut në tregje mbeten në nivele të përmbajtura, 
ndërkohë që niveli aktual i normave të interesit është ende stimulues për rritjen 
e kredisë. Kredia ka vijuar të rritet në të gjitha kategoritë. Bilancet e bankave 
tregojnë për ecuri të mirë të likuiditetit dhe të shëndetit të kredisë.

3.1. TREGU FINANCIAR VENDAS6

Interesat e tregut ndërbankar janë rritur në tremujorin e tretë të vitit, duke 
qenë në linjë me ndryshimet e normës bazë. Përtej këtyre zhvillimeve, normat 
e interesit në këtë segment janë shfaqur të qëndrueshme dhe me diferenca 
minimale nga norma bazë. Tregu nuk ka shfaqur presione të shtuara për 
likuiditet, duke mundësuar respektimin e objektivit operacional të politikës 
monetare. Banka e Shqipërisë ka vijuar të ofrojë likuiditet për sistemin bankar 
nëpërmjet instrumentit kryesor, repos njëjavore, si dhe nëpërmjet injektimeve me 

6 Analiza në vijim bazohet mbi të dhënat e disponueshme deri në datën 21 tetor.

Gra�k 5.

Shënim: Ecuria ditore e likuiditetit të ofruar nga BSH-ja nëpërmjet repove javore 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
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maturitet tremujor. Shuma e injektuar në këtë tremujor ka qenë afërsisht e njëjtë 
me atë të tremujorit të dytë7. Nivelet aktuale të likuiditetit janë të përshtatshme 
për një përcjellje të sinjaleve të politikës monetare në tregun ndërbankar, dhe 
– më tej – në segmentet e tjera të tregut financiar.

Leku ka vijuar të mbiçmohet kundrejt euros edhe në tremujorin e tretë të 
vitit, përtej sa dikton sjellja sezonale, por duke mbetur brenda parametrave 
normalë të tregtimit. Mbiçmimi i lekut kundrejt euros, i nisur që prej fundit të 
muajit prill, kulmoi në tremujorin e tretë; kursi eur/lek rezultoi mesatarisht 117.1 
lekë/euro, nga 120.4 lekë/euro që ishte në tremujorin e dytë të vitit dhe 
121.9 lekë/euro në tremujorin e parë të tij. Në tre javët e para të muajit tetor, 
kursi eur/lek është luhatur pranë nivelit mesatar të muajve shtator dhe gusht, me 
një mbiçmim vjetor të lekut prej 3.9%.

Në tërësi, ecuria e lekut kundrejt euros është përcaktuar nga lëvizjet e kërkesës 
dhe ofertës, brenda kushteve normale të tregtimit. Si luhatshmëria e kursit eur/
lek, ashtu edhe spread-i mes çmimit të kuotuar në shitje dhe atij në blerje, janë 
luhatur pranë vlerave normale të tyre. Intensifikimi i presioneve mbiçmuese, 
sikurse dëshmohet nga ecuria e treguesit të anshmërisë8, reflekton prurjet më të 
larta valutore gjatë këtij viti. Përmirësimi i deficitit tregtar, i ndikuar më së shumti 
nga suficiti i lartë i shërbimeve, si dhe përshpejtimi i rritjes së flukseve neto të 

7 Likuiditeti mesatar i injektuar në tremujorin e tretë të vitit 2022 ishte 49 miliardë lekë nga 48 
miliardë në tremujorin e dytë. 

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 mbizotërojnë presionet mbiçmuese (nënçmuese) mbi kursin.

Gra�k 6.

Shënim: Të dhënat tregojnë ecurinë ditore të kursit të këmbimit të 
lekut kundrejt euros dhe dollarit amerikan.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënime: Të dhënat paraqesin treguesin e anshmërisë për 
mbiçmim/nënçmim. Për më shumë, shiko shënimin 8.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Leku është mbiçmuar ndaj euros dhe ka vijuar të 
nënçmohet ndaj dollarit amerikan
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investimeve të huaja direkte9, kanë qenë burimet kryesore të rritjes së ofertës 
valutore në vend gjatë kësaj periudhe.

Leku është nënçmuar ndjeshëm kundrejt dollarit amerikan, në reflektim të 
mbiçmimit të fortë të këtij të fundit kundrejt euros në tregun ndërkombëtar. Dollari 
është kuotuar mesatarisht me 116.3 lekë në tremujorin e tretë dhe me 119.4 
lekë në tre javët e para të muajit tetor, nga 113.0 lekë në tremujorin e dytë. 
Normalizimi më i shpejtë i politikës monetare nga Rezerva Federale krahasuar 
me atë të BQE-së, si dhe shqetësimet në rritje për ecurinë ekonomike në 
Eurozonë, kanë çuar në përshpejtimin e nënçmimit të euros kundrejt dollarit me 
18.7% në terma vjetorë, në periudhën shtator-tetor. Kjo ecuri është transmetuar 
në një nënçmim vjetor të lekut me rreth 14.0% kundrejt dollarit amerikan në 
këtë periudhë. 

Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë janë rritur më tej në tremujorin e tretë 
të vitit. Ecuria e tyre ka reflektuar rritjen e normës bazë, si edhe pritjet e 
agjentëve të tregut për forcën dhe ritmin e normalizimit të politikës monetare 
në të ardhmen e afërt. Ndryshimet e fundit të normës bazë, konteksti aktual i 
shënjuar nga inflacion i lartë, si dhe pritjet e tregut për reagimin e mëtejshëm 
të politikës monetare, duken t’i kenë orientuar bankat në kërkimin e yield-eve 
të larta. Këto zhvillime janë reflektuar edhe tek oferta në ankande, e cila ka 
treguar shenja kujdesi dhe një preferencë për afate të shkurtra maturimi.

Prej fillimit të normalizimit të politikës monetare, diferencat e yield-it të letrave 
me vlerë të qeverisë ndaj normës bazë kanë ardhur duke u zgjeruar. Bonoja 
12-mujore, e përdorur gjerësisht si parametër në çmimin e titujve afatgjatë, ka 
shënuar 5.26% në ankandin e fundit në muajin tetor, nga 2.84% që shënonte 

9 Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti, flukset neto të lidhura me turizmin kanë qenë 49% më të 
larta se në gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar, ndërsa investimet e huaja direkte neto kanë 
qenë 28% më të larta. Të dhënat indirekte, si për shembull lëvizjet e shtetasve, sugjerojnë se 
këto trende janë mbartur edhe në tremujorin e tretë.

Gra�k 7.

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënim: Të dhënat tregojnë norma interesi të titujve të borxhit të 
qeverisë, sipas maturiteteve të ndryshme, të llogaritura sipas modelit 

Nelson Siegel.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në muajin korrik. Rritje të ngjashme kanë shënuar edhe yield-et e obligacioneve. 
Nivelet e tyre aktuale gjenden mesatarisht 1.6 p.p. mbi ato të muajit korrik, 
si dhe 2.9 p.p. mbi nivelet e fillimit të vitit10. Rritja është shtrirë në mënyrë 
uniforme tek të gjitha maturitetet. Në këtë mënyrë, kurba e yield-eve është 
zhvendosur në një nivel më të lartë, por pa pësuar ndryshime të qenësishme 
në pjerrësinë e saj.

3.2. KUSHTET E KREDITIMIT

Normat e interesit të kredisë për bizneset dhe individët janë rritur në tremujorin 
e tretë të vitit, teksa bankat vijojnë të përcjellin gradualisht kushtet e reja 
financiare në ekonomi. Pavarësisht kësaj, nivelet aktuale të normave të interesit 
të kredisë janë ende stimuluese për rritjen e kreditimit.

Interesi mesatar për kreditë e reja në lekë për bizneset rezultoi 6.2% në tremujorin 
e tretë të vitit, nga 5.7% që ishte në gjysmën e parë të tij. Rritja e normave ka 
vijuar në segmentin e kredive të vogla (deri në 35 mln lekë) dhe është përforcuar 
më shumë në muajin shtator. Ndërkohë, interesi për kreditë e mëdha mbetet i 
luhatshëm dhe prirja rritëse është ende e dobët. Rritja e normave të interesit 
është më e dukshme tek kreditë e reja për individë. Në tremujorin e tretë të 
vitit, interesi mesatar i tyre rezultoi 7.6%, me një ndryshim kumulativ prej 1.0 
p.p. kundrejt tremujorit të parë të vitit. Rritje të ngjashme kanë shënuar si interesi 
mesatar i kredive për blerje banesash, ashtu edhe ai i kredive konsumatore, 
niveli i të cilëve ka arritur përkatësisht në 4.5% dhe 10.1%.

Normat e interesit për kreditë në euro vijojnë të luhaten në nivele të ulëta dhe të 
krahasueshme me ato të vitit të kaluar. Interesi mesatar i kredisë së re në euro 
për biznese është shfaqur i luhatshëm gjatë këtij viti. Pas rënies në tremujorin e 
dytë të vitit, ai shënoi rritje në tremujorin e tretë, në 4.8%, duke u rikthyer pranë 
nivelit të tremujorit të parë. Interesi mesatar i kredisë për individë, prej 3.6% 
në këtë tremujor, mbeti thuajse i pandryshuar nga mesatarja e gjysmës së parë 
të vitit dhe nga ajo e vitit të kaluar. Rritja e normave të interesit të kredisë në 
lekë dhe vijimësia e normave të ulëta për kreditë në euro ka çuar në zgjerimin 
e diferencialit të interesit. Ai është rritur gradualisht që prej muajit maj dhe ka 
arritur në 3.0% në muajin shtator, nga mesatarja prej 1.8 p.p. e vitit të kaluar.

Bankat kanë filluar të rrisin gradualisht normat e interesit për depozitat pas fillimit 
të normalizimit të politikës monetare. Interesi mesatar për depozitat me afat në 
lekë shënoi 1.3% në muajin shtator, nga mesatarja e qëndrueshme prej 0.6% 
- 0.7% e tre viteve të fundit. Të njëjtën tendencë kanë shfaqur edhe interesat e 
depozitave në euro, të cilat kanë arritur në 0.7% në muajin shtator, nga nivelet 
nën 0.2% të katër viteve të mëparshme. Rritja e interesave të depozitave në 
lekë dhe në euro ka pasur thuajse të njëjtën shpejtësi, çka ka rezultuar në një 
diferencë mes tyre pranë mesatares prej 0.5 p.p. të tre viteve të fundit.

10 Muaji mars 2022, deri para ndryshimit të parë të normës bazë për këtë vit.
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HAPËSIRË INFORMUESE 1: KUSHTET E OFERTËS DHE KËRKESA PËR KREDI 
GJATË TREMUJORIT TË TRETË 2022I

Kreditimi për agjentët ekonomikë në tremujorin e tretë pasqyroi një përqasje më 
konservatore të bankave. Bankat tregtare shtrënguan standardet e kreditimit për 
kreditë e reja akorduar bizneseve dhe individëve, për çdo qëllim përdorimi të 
kredisë. Në të njëjtën linjë me to, u shtrënguan dhe kushtet e termat e kreditimit, 
pasqyruar në marzhe të shtuara mbi kreditë, si edhe në elemente joçmimII më 
pak favorizuese se tre muaj më parë. 

Kujdesi i shtuar i bankave u reflektua edhe në një shkallë më të ulët kredish të 
miratuara për të gjithë agjentët. Ngadalësimi i kërkesës së brendshme, shtimi i 
kostove për bizneset, pasiguritë e shtuara në ekonomi dhe ambienti i normave 
më të larta të interesit kanë qenë rreziqet kryesore, të cilat kanë diktuar sjelljen 
e bankave ndaj kreditimit gjatë këtij tremujori. Kështu, bankat kanë preferuar 
një interval më të ngushtë tolerance kundrejt rrezikut, në mënyrë që të izolojnë 
potencialisht përcjelljen e këtyre rreziqeve në bilancet e tyre. 

Gra�k 8.

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Normat e interesit për kreditë në lekë vijojnë të 
rriten për individët dhe kreditë e vogla të bizneseve 
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Gra�k 1 HI 1.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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.
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Kërkesa për kredi e bizneseve vijoi të mbetet e lartë në 
tremujorin e tretë. Bizneset rritën kërkesën për kredi për 
mbulimin e nevojave për financimin e inventarëve dhe 
kapitalit qarkullues, si pasojë e shtimit të kostove nga 
rritja e përgjithshme e çmimeve. Ambienti i kostove të 
shtuara, sidomos për energjinë, ka shtyrë bizneset të 
kërkojnë alternativa të reja në investime për adresimin 
e këtyre kostove. 

Nga ana tjetër, individët patën një stepje në kërkesat 
për kredi për mbulimin e nevojave për konsum e ato 
hipotekare, për herë të parë pas gjashtë tremujorësh. 
Krahas zhvillimeve të fundit në tregun e banesave, 
ambienti i normave më të larta të interesit duket se ka 
dekurajuar kërkesën për kredi të individëve në këtë 
tremujor.

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

II Elementet joçmim përfshijnë: komisionet, madhësinë dhe maturitetin e kredisë, kushtëzime 
në marrëveshjen e kredisë dhe kërkesat për kolateral.

Gra�k 2 HI 1.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
Vlerat në gra	k llogariten si përqindje neto. Vlerat pozitive tregojnë rritje të kërkesës për 

kredi, ato negative rënie të kërkesës.
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3.3. KREDITIMI I SEKTORIT PRIVAT11

Kredia për sektorin privat është zgjeruar me ritme të larta në tremujorin e 
tretë. Rritja vjetore e portofolit me 13.9% ishte rreth 1.1 pp më e lartë se ajo 
e tremujorit të dytë. Gjithashtu, zgjerimi tremujor prej 26 miliardë lekësh ishte i 
krahasueshëm me ritmin e tremujorit të dytë, pavarësisht prirjes sezonale të dobët 
që ka kredia në këtë tremujor. Zgjerimi i kredisë reflekton kryesisht kërkesën e 
shtuar të bizneseve për të mbuluar rritjet e kostove dhe të çmimeve, si dhe 
përqasjen ende akomoduese të bankave ndaj saj. Ndërkohë, bankat kanë 
filluar të shtrëngojnë standardet e kreditimit në mënyrë të kujdesshme, krahas 
përcjelljes së shtrenjtimit të kostos së kredisë. Raporti i kredive me probleme 
ndaj totalit vijon të jetë në nivele të ulëta, prej 5%, duke mos sinjalizuar për një 
përkeqësim të aftësisë paguese. 

Zhvillimet në portofolin e kredisë gjatë tremujorit të tretë tregojnë një rritje më 
të shpejtë të kredisë në valutë (19% vmv) dhe norma më të përmbajtura rritjeje 

11 Analiza e kredisë bazohet në setin e ri të informacionit të përgatitur nga Departamenti i 
Statistikave Financiare në linjë me metodologjinë e BQE-së për flukset “reale” të kredisë të 
pastruar si nga lëvizjet e kursit të këmbimit, ashtu edhe të kredive të nxjerra nga bilanci. Si 
pasojë e ndryshimeve metodologjike, vlerat aktuale janë më të larta se normat e rritjes së 
analizuar deri në vitin 2021. Pavarësisht ndryshimeve, të dyja seritë tregojnë ecuri të njëjtë 
në kohë të kreditimit. Në muajin shtator, Departamenti i Statistikave Financiare i ka rishikuar 
këto seri për periudhën 2018-shtator 2022.
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të kredisë në lekë (9.5%). Zgjerimi i kredisë në valutë reflektoi një mbështetje 
më të madhe të bizneseve me nevoja likuiditeti. Në total, kredia për biznese 
shfaqi një normë vjetore rritjeje prej 12.8% ose 1.5 p.p më shumë se në muajin 
qershor. Kështu, kredia e bizneseve për likuiditet shënoi një rritje me 15.5% 
(4 p.p më shumë se në T2), krahas ecurisë së qëndrueshme të kredisë për 
investime12.

Në muajin shtator, norma vjetore e rritjes së kredisë për individë prej 15.8% 
ishte në nivele të ngjashme me një tremujor më parë. Pavarësisht kësaj, 
pakësimi i kredive të disbursuara dhe i shtesës neto të portofolit sinjalizojnë për 
një ngadalësim në financimin e individëve, e ndikuar më së shumti nga rënia 
e kërkesës13. Rritja e shpejtë e kostove të kredisë në përgjigje të prirjes rritëse 
të normave të interesit dhe shtimi i pasigurive kanë qenë faktorët kryesorë në 
këtë ecuri. Gjithashtu, bankat kanë shtuar kujdesin e shqyrtimit të kërkesave për 
kredi, sidomos për individët që janë më shumë të rrezikuar nga përkeqësimi i 
aftësisë paguese. 

Zhvillimet në anën e pasivit të bilancit të bankave tregojnë për një rritje të 
qëndrueshme të grumbullimit të fondeve. Depozitat në total u rritën me 10%, po 
aq sa edhe në tremujorin e dytë. Ngadalësimi i normave të rritjes së depozitave 
në lekë është balancuar nga rritja më e fortë që kanë shfaqur depozitat në valutë. 
Kështu, depozitat në lekë u tkurrën lehtësisht gjatë tremujorit, duke shënuar 
një normë rritjeje vjetore prej 3.2%, ndërkohë që rritja vjetore e depozitave 
në valutë ishte 16.5%. Fluksi tremujor i këtyre depozitave - veçanërisht në 
muajin gusht - ishte i fortë, i mbështetur më së shumti nga rritja e depozitave të 

12 Kërkesa e bizneseve për kredi për investime është e përqendruar kryesisht tek financimi i 
projekteve për alternativa të prodhimit të energjisë me qëllim uljen e kostos së energjisë, e 
cila është rritur ndjeshëm këtë vit.

13 Për më shumë shiko https://www.bankofalbania.org/Politika_Monetare/Vrojtimet/
Vrojtimi_i_aktivitetit_kreditues/Vrojtimi_per_aktivitetin_kreditues_T3-2022.html 

Gra�k 9.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë ndryshimet vjetore (%) të kredisë 
të pastruar nga lëvizjet e kursit dhe nxjerrjet nga bilanci. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë ndryshimin vjetor të KSP dhe 
kontributet e kredisë sipas qëllimit të përdorimit. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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individëve në valutë. Kjo rritje është në linjë me sjelljen sezonale të tyre në këtë 
periudhë të vitit, karakterizuar nga flukse hyrëse të larta valutore, si dhe nga një 
zhvendosje e mbajtjes së kursimeve të individëve në llogari bankare. 

Ndërkohë, prej më shumë se një viti, vihet re tendenca e individëve për të 
vendosur kursimet në depozita me afat mbi dy vjet, në kërkim të kthimeve 
më të larta. Të dhënat tregojnë se rritja e kontributit të depozitave me afat 
po kompenson kontributin më të pakët që japin depozitat pa afat në rritjen 
totale. Rritja e normave të interesit në vend dhe jashtë duket se mbështet këtë 
zhvendosje të preferencës për të mbajtur kursimet nga depozita likuide në 
depozita me maturitete më afatgjata. 

Gra�k 10.

Shënime: Të dhënat tregojnë rritjen vjetore të depozitave totale 
(në %) sipas monedhës, përfshirë edhe ato mbi dy vjet.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënime: Të dhënat tregojnë rritjen vjetore të depozitave totale (në %) 
sipas agjentëve, përfshirë edhe ato mbi dy vjet, sipas monedhës. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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ka kompensuar ngadalësimin e atyre në lekë 

Në tremujorin e tretë vihet re një rritje e fortë e 
depozitave të individëve në valutë

7.4
15.7

33.6
31.4

51.0

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2018Q3 2019Q3 2020Q3 2021Q3 2022Q3

ml
d l

ek
ë 

Individë- lekë Individë valutë
Biznese- lekë Biznese- valutë

 -

 4.0

 8.0

 12.0

 16.0

 20.0

2018M06
2018M09
2018M12
2019M03
2019M06
2019M09
2019M12
2020M03
2020M06
2020M09
2020M12
2021M03
2021M06
2021M09
2021M12
2022M03
2022M06
2022M09

Lekë Valutë Totale

Gra�k 11.

Shënim: Të dhënat tregojnë normat e interesit të depozitave të reja 
në lekë në %.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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4. RRITJA EKONOMIKE

Aktiviteti ekonomik në vend erdhi në ngadalësim në tremujorin e dytë. Ritmi i rritjes 
ekonomike zbriti në 2.2%, duke qenë më i ulët se pritjet tona dhe më i ulët se norma 
6.5% e regjistruar në tremujorin paraardhës. Fillimi i luftës në Ukrainë dhe sanksionet 
që pasuan ndaj Rusisë, shkaktuan një valë të re të rritjes së çmimeve të lëndëve 
të para në tregjet e huaja, pasiguri të lartë globale, si dhe vështirësi madhore për 
zinxhirët e prodhimit dhe të furnizimit në ekonomitë partnere. Këto zhvillime ndikuan 
në rënien e investimeve në vend dhe u pasqyruan në ritme negative të aktivitetit 
ndërtues. Ecuri negative patën dhe konsumi publik e eksportet neto, ndërkohë që, 
konsumi i popullatës vijoi të shfaqë një rritje të lartë e të qëndrueshme.

Bazuar në të dhënat e disponueshme, aktiviteti ekonomik vlerësohet të jetë 
përmirësuar në tremujorin e tretë, falë ndikimeve pozitive të një sezoni të mirë turistik. 
Investimet vlerësohet t’u jenë rikthyer normave pozitive të rritjes. Me gjithë pritjet 
për përmirësim të rritjes ekonomike, balanca e rreziqeve peshon për poshtë. Kriza 
energjetike dhe inflacioni i lartë pritet të dobësojnë oreksin për investime dhe të 
gërryejnë konsumin në afatin e shkurtër, por kthimi gradual i inflacionit në objektiv 
dhe rënia e pasigurive pritet të kontribuojnë pozitivisht në rritje gjatë afatit të mesëm.

4.1. PRODUKTI I BRENDSHËM BRUTO 

PBB-ja u zgjerua me 2.2% në terma vjetorë gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022. 
Norma e rritjes u ngadalësua ndjeshëm krahasuar me tremujorin e mëparshëm 
(6.5%). Ky ngadalësim është shkaktuar nga goditje të kahut të ofertës me 
origjinë globale, për shkak të çmimeve të larta të energjisë, naftës, metaleve 
dhe inputeve të rëndësishme të prodhimit, si edhe për shkak të pasigurisë dhe 
vështirësive në zinxhirët e prodhimit dhe të furnizimit. Këta faktorë ndikuan 

Gra�k 12.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Rritja ekonomike u ngadalësua ndjeshëm gjatë 
tremujorit të dytë të vitit 2022

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në aktivitetin ekonomik përtej efekteve të bazës së lartë krahasuese të një viti 
më parë14. Sektori prodhues i ekonomisë kontribuoi negativisht me 0.6 pp, 
krahasuar me ndikimin pozitiv prej 2.5 pikësh përqindjeje në tremujorin e 
mëparshëm. Gjithashtu, kontributi i shërbimeve në rritjen ekonomike rezultoi i 
ngadalësuar, në 2.6 pikë përqindje, nga 3.1 pikë përqindje një tremujor më 
parë (grafiku 12, majtas).

Sektori prodhues u tkurr me 1.6% gjatë tremujorit të dytë, nga rritja prej 6.3% 
në tremujorin e parë të vitit. Kjo ecuri është ndikuar kryesisht nga tkurrja e 
aktivitetit ndërtues me 5.3%, duke kontribuuar me -0.5 pikë përqindje në 
rritjen ekonomike. Ky zhvillim ndodhi pas pothuaj dy vjetësh rritjeje të lartë 
të sektorit, duke kaluar edhe efektin e fortë bazë të vitit të kaluar15. Kontribute 
negative kanë buruar nga edhe nga “Industria” (-0.4 pikë përqindje), si pasojë 
e ecurisë jo të mirë si e degës së prodhimit të “Energjisë”, ashtu dhe e asaj të 
“Industrisë nxjerrëse”. Nga ana tjetër, kontribute pozitive buruan nga “Industria 
përpunuese” dhe “Bujqësia”. 

Rritja e vlerës së shtuar të sektorit të shërbimeve llogaritet në 5.9%, e ngadalësuar 
krahasuar me tremujorin e mëparshëm (6.8%). Kontributet kryesore vijnë nga 
dega e “Tregtisë, transportit, akomodimit dhe shërbimit ushqimor”, ku spikat 
nëndega “Akomodim” si një përfaqësuese e rëndësishme për performancën 
pozitive të sektorit turistik gjatë tremujorit të dytë të vitit. Kontributet paraqiten 
të qëndrueshme krahasuar me tremujorin e parë. Kontribute pozitive shtesë 
kanë ardhur nga aktiviteti i “pasurive të paluajtshme”, i cili ka mbështetur rritjen 
ekonomike, ashtu si edhe në tremujorët e mëparshëm.

Rritja ekonomike vlerësohet se ka përjetuar një përmirësim në tremujorin e tretë 
të vitit 202216. Pritet një kontribut i shtuar nga kërkesa e huaj për shkak të 
zhvillimeve pozitive në aktivitetin e turizmit dhe të sektorëve të lidhur më të. 
Aktivitetet në tërësi, dhe veçanërisht ndërtimi dhe industria, vlerësohen të kenë 
hyrë tashmë në një realitet të ri çmimesh, duke shtuar kujdesin ndaj ambientit 
të ngarkuar me pasiguri të larta dhe me kushte më të shtrënguara financimi. 
Aktiviteti i ndërtimit pritet t’i jetë rikthyer normave pozitive të rritjes. Industria do 
të vijojë të pasqyrojë varësitë e larta nga prodhimi i energjisë elektrike në vend, 
nga kërkesa e huaj për metale dhe minerale, dhe nga koniunktura e çmimeve 
të inputeve.

4.2. KËRKESA AGREGATE

Rritja e kërkesës agregate u ngadalësua gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022. 
Faktor përcaktues ka qenë ecuria e komponentit “Investime”, dinamika e të 
cilit kaloi në territor negativ. Kjo ecuri pasqyroi tkurrjen e aktivitetit ndërtues. 
Kontribute negative kanë ardhur edhe nga konsumi publik. Nga ana tjetër, 

14 Rritja ekonomike rezultoi 17.6% në tremujorin e dytë të vitit 2021.
15 Rritja e “Ndërtimit” shënoi 40.8% në tremujorin e dytë të vitit 2021.
16 Rritja ekonomike në tremujorin e tretë do të reflektojë një efekt mjaft të dobët të bazës krahasuese 

të një viti më parë (6.8%).
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konsumi i popullatës paraqitet me rritje të lartë dhe të qëndrueshme. Së fundi, 
eksportet neto gjeneruan, gjithashtu, një ndikim negativ, për shkak të efektit më 
të fortë importues krahasuar me eksportet.

Kërkesa e brendshme u rrit me 3.6% në terma vjetorë në tremujorin e dytë të 
vitit, nga 8.8% një tremujor më parë. Ngadalësimi lidhet me tkurrjen vjetore të 
investimeve. Ndikimi negativ ka buruar në masën më të madhe nga investimet 
publike, ndërkohë që edhe ato private paraqiten me rritje të ngadalësuar. 
Paralelisht, edhe konsumi publik ra me 8.5% gjatë tremujorit në analizë, rënie 
më e thellë kjo krahasuar me tremujorin e mëparshëm (5.0%). 

Konsumi privat u rrit me 8.9% në tremujorin e dytë - normë e ngjashme me 
tremujorin e parë të vitit. Bazuar në tregues indirektë, vlerësohet se rritja e 
konsumit privat ishte me bazë të gjerë në kategoritë përbërëse të tij: mallra 
konsumi, blerje të mëdha dhe shërbime17, por me ritme më të ngadalta se në 
tremujorin e parë (grafik 14, djathtas). Kërkesa konsumatore për mallra dhe 
shërbime u mbështet nga zhvillimet pozitive në tregun e punës dhe nga burimet 
e financimit të lidhura me rritjen e pagave, të remitancave dhe të kredisë 
konsumatore. 

Të dhëna indirekte për tremujorin e tretë sugjerojnë se konsumi privat do të rritet 
me ritme më të ulëta se ato të gjashtëmujorit të parë të vitit. Kërkesa në sektorin 
e shërbimeve dhe të tregtisë është zvogëluar në tremujorin e tretë, bazuar në 
Vrojtimin e Besimit të Bizneseve (grafik 15, majtas). Të dhëna nga Vrojtimi 
i Besimit të Konsumatorëve tregojnë se pritjet e tyre për gjendjen financiare 
dhe balanca e blerjeve të mëdha kanë mbetur nën mesataren afatgjatë në 
tremujorin e tretë (grafik 15, djathtas).
17 Të dhëna të dezagreguara të indeksit të tregtisë me pakicë dhe të dhëna nga PBB-ja e matur 

me metodën e prodhimit.

Gra�k 13.

Shënime: Kontributet e komponentëve të kërkesës në rritjen 
ekonomike.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Shënime: Kontributet e brendshme dhe të huaja në rritjen vjetore të 
kërkesës agregate.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Rritja ekonomike është mbështetur nga konsumi 
i popullatës, kundrejt kontributeve negative nga 
komponentët e tjerë të kërkesës agregate

Kontributet e brendshme dhe të huaja ishin më të ulëta 
krahasuar me tremujorët e mëparshëm, përtej efektit të 
bazës krahasuese
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Investimet totale u tkurrën me 6.7% në tremujorin e dytë, duke kaluar në territor 
negativ për herë të parë që nga tremujori i dytë i vitit 2020. Fillimi i luftës në 
Ukrainë shkaktoi një valë të re rritjesh në çmimet e lëndëve bazë, pengesa të 
reja në zinxhirët e furnizimit dhe pasiguri për ecurinë e tyre në të ardhmen. Kjo 
goditje uli gatishmërinë e bizneseve për të investuar. 

Treguesit indirektë japin sinjale, në balancë, pozitive për ecurinë e investimeve 
gjatë tremujorit të tretë. Të dhënat nga vrojtimet tregojnë se besimi i biznesit 
qëndron mbi mesataret historike dhe norma e shfrytëzimit të kapaciteteve ka 
regjistruar rritje të mëtejshme këtë tremujor (grafiku 17, majtas). Gjithashtu, 
importet e materialeve të ndërtimit dhe metaleve u janë rikthyer normave 
rritëse, duke sinjalizuar për rigjallërimin e sektorit ndërtues. Rritja e qartësisë 

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: Treguesit janë shprehur në ndryshime vjetore, në %.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Konsumi privat vijoi rritjen në tremujorin e dytë Shpenzimet në kategoritë kryesore të konsumit, 
shënuan norma rritjeje lehtësisht të ngadalësuara 
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Gra�k 15.

Shënime: Importi i mallrave për konsum është ndryshim vjetor dhe 
treguesit e kërkesës bazohen në VBB.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Shënime: Treguesit janë balanca nga vrojtimet të shprehura si 
ndryshime nga mesatarja afatgjatë, në pikë përqindje.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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mbi hartimin e mbështetjes fiskale për kompanitë në 
sektorin e ndërtimit18, si dhe përshtatja me realitetin 
e ri të çmimeve kanë kontribuuar në reduktimin e 
pasigurisë. 

Kontributi negativ i eksporteve neto u thellua gjatë 
tremujorit të dytë të vitit 2022 (grafik 18). Deficiti 
tregtar i mallrave dhe shërbimeve u zgjerua me 
41.3%, si pasojë e rritjes së fortë të importeve me 
17.6%. Ndikimi ka ardhur kryesisht nga rritja e 
importit të shërbimeve me 35.9%, ndërkohë që 
importi i mallrave është zgjeruar me 11.5%. Në 
rastin e eksporteve, rritja paraqitet e ngadalësuar 
gjatë tremujorit të dytë të vitit (9.1% kundrejt 25.6% 
në tremujorin e parë). Ndikimet buruan si nga rritja 
e eksportit të shërbimeve, (6.9%) ashtu edhe nga 
mallrat (14.5%). 

Ecuria e deficitit tregtar në terma realë është e ndryshme krahasuar me ecurinë 
në terma nominalë. Të dhënat e bilancit të pagesave dhe ato të PBB-së 
nominale dëshmojnë për një ngushtim të deficitit tregtar. Diferenca vjen nga 
normat e ndryshme të deflatorëve, ku ato të eksportit janë mjaft të larta dhe me 
rritje krahasuar me tremujorin e parë të vitit.

18 Këshilli i Ministrave miratoi aktin normativ nr.10, datë 18.5.2022, “Për kompensimin financiar 
të çmimit për disa materiale ndërtimi, sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si 
pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg gjatë vitit 2022”.

Gra�k 16.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Investimet totale në ekonomi u tkurrën në tremujorin e dytë
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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. Treguesit janë diferencë 
nga mesatarja afatgjatë.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Shënime: Treguesi i importeve është ndryshime vjetore në përqindje. 
VAK-Vrojtimi i Aktivitetit Kreditues.

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve dhe gjendja 
�nanciare e bizneseve qëndrojnë mbi mesataren afatgjatë

Tregues nga importet për makineri dhe pajisje sugjerojnë 
ecuri të dobët të investimeve në këtë kategori
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Tregtia e mallrave gjatë tremujorit të tretë vazhdon 
të pasqyrojë ndikimet nga rritja e çmimeve si në 
eksporte, ashtu edhe në importe. Gjatë kësaj 
periudhe është intensifikuar edhe importi i energjisë 
elektrike, duke nxitur një zgjerim të përshpejtuar të 
deficitit tregtar. Këto zhvillime përkojnë edhe me një 
ngadalësim të rritjes së eksporteve. Deficiti tregtar 
në mallra është rritur në terma vjetorë me 20.3%, 
ndërkohë që rritja për tremujorin e dytë shënonte 
10.5%. 

Eksportet e mallrave u rritën me 27.2% në terma 
vjetorë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2022, nga 
niveli 38.0% gjatë tremujorit të mëparshëm (grafik 
19, majtas). Kontributet kryesore në këtë rritje i kanë 
dhënë kategoritë “Minerale, lëndë djegëse, energji 
elektrike” dhe “Tekstile dhe këpucë”. Ndërkohë, 
ngadalësimi i rritjes së eksporteve vjen si pasojë e kontributeve në rënie nga 
kategoria “Materiale ndërtimi dhe metale”. Efekti i çmimeve mbetet mbizotërues 
në rritjen vjetore të eksporteve, por vlerësohet që intensiteti i tij është ngadalësuar 
në tremujorin e tretë. Nga ana tjetër, efekti i vëllimit të eksportuar vlerësohet i 
qëndrueshëm.

Importet e mallrave u rritën me 23.7% gjatë së njëjtës periudhë - normë e 
ngjashme me atë të tremujorit të dytë të vitit (24.3%) (grafik 19, djathtas). 
Ndikimet kryesore kanë ardhur nga kategoritë “Minerale lëndë djegëse, 
energji elektrike” dhe “Materiale ndërtimi dhe metale”. Këto dy kategori 
shfaqin kontribute të shtuara krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Kjo është 
më e dukshme në rastin e “Materialeve të ndërtimit dhe metaleve”. Zhvillimet e 
mësipërme kanë kompensuar kontributet më të ulëta nga kategoria “Makineri, 
pajisje, pjesë këmbimi”. Vlerësohet që efekti i çmimeve tek rritja e importeve 
mbetet mbizotërues, por, ashtu si në rastin e eksporteve, ky efekt paraqitet i 
ngadalësuar. Nga ana tjetër, efekti nga rritja e vëllimit të importuar vlerësohet 
më i lartë krahasuar me tremujorin e dytë të vitit. 

Në terma të partnerëve kryesorë tregtarë, rritja e eksporteve është ndikuar 
nga partnerët anëtarë të Bashkimit Evropian, kryesisht Italia, Gjermania dhe 
Spanja. Nga ana tjetër, ndikime negative burojnë nga vendet fqinje. Për sa 
u përket importeve, kontributet e vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht nga 
Greqia, janë zgjeruar krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Në të njëjtën 
kohë, janë rritur kontributet nga partnerë të tjerë, si Turqia, Kina dhe Serbia. 
Kontributet nga Arabia Saudite mbeten të larta si pasojë e efektit të importit të 
lëndës djegëse.

Gra�k 18.

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

Impakti negativ i eksporteve neto u thellua gjatë tremujorit të dytë  
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Politika fiskale vijoi të ruajë një pozicion konsolidues edhe në tremujorin e 
tretë, e manifestuar në vlera negative për impulsin fiskal. Në fund të shtatorit, 
impulsi fiskal u vlerësua në -2.8 pp të PBB-së nga -3.3 pp një tremujor më 
parë. Vlerat negative për impulsin fiskal i atribuohen rritjes së shpejtë të të 
ardhurave, kombinuar me një frenim në kryerjen e shpenzimeve. Këto zhvillime 
janë materializuar në vlera të larta të suficitit primar, duke sugjeruar ndikim të 
ulët të komponentit publik në zgjerimin e kërkesës agregate përgjatë vitit.

Balanca buxhetore ruajti vlera pozitive edhe në tremujorin e tretë. Në fund të 
muajit shtator, ajo shënoi rreth 15 miliardë lekë, nivel i ngjashëm me atë të 
tremujorit të dytë, e vlerësuar në rreth 1% të PBB-së. Tremujori i katërt pritet ta 

Gra�k 19.

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

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Rritja vjetore e eksporteve është ngadalësuar gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2022, e drejtuar nga rënia 
në kategorinë “Materiale ndërtimi dhe metale”

Rritja e importeve paraqitet e qëndrueshme, e nxitur 
nga kategoritë “Minerale, lëndë djegëse, energji” 
dhe “Materiale ndërtimi e metale”
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Gra�k 20.

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

�skale ka qenë lehtësuese, ndërsa ato negative politikë �skale 
konsoliduese.

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë; llogaritje të DPM-së.

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

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

Impulsi �skal mbeti në territor negativ... ... si pasojë e vlerave të larta të su�citit buxhetor të 
shënuara përgjatë vitit
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kthejë këtë trend, si pasojë e realizimit të përshpejtuar të një pjese të madhe të 
investimeve publike.

Huamarrja neto në tregun e brendshëm të titujve u shtua me 7 miliardë lekë në 
tremujorin e tretë. Kjo shtesë u formua tërësisht nga emetimi i instrumenteve deri 
në një vit, të cilat kompensuan edhe pakësimin me 4 miliardë lekë të portofolit 
në tituj afatgjatë. Në fund të shtatorit, huamarrja neto në tregun e brendshëm 
rezultoi rreth 4 miliardë lekë, nga 33 miliardë e planifikuar në total për vitin 
2022. Mosplotësimi i shumave të shpallura për emetim kryesisht gjatë gjysmës 
së parë të vitit, ka spostuar në gjysmën e dytë një shumë relativisht të lartë të 
financimit të brendshëm të deficitit.

Bankat kanë shtuar pjesëmarrjen në ankandet e titujve të qeverisë, me rreth 
13 miliardë lekë në tremujorin e tretë, pas stepjes që ato shfaqën në fund 
të tremujorit të parë e pjesërisht në tremujorin e dytë. Politikat e investimit në 
tituj qeveritarë janë orientuar drejt instrumenteve afatshkurtra, duke sjellë një 
përshtatje të strategjisë së huamarrjes së qeverisë me preferencat e bankave 
tregtare. Individët, nga ana tjetër, janë tërhequr nga investimet në tituj qeveritarë 
gjatë këtij tremujori, duke kanalizuar pjesërisht kursimet e tyre drejt depozitave 
në sistem bankar. Institucionet e tjera financiare jobanka vijojnë ta vlerësojnë 
tërheqës investimin në tituj qeveritarë, duke shtuar edhe më tej ekspozimet e 
tyre ndaj letrave me vlerë të qeverisë.

Huamarrja neto në tregun e huaj u reduktua me 3.5 miliardë lekë në tremujorin 
e tretë, si pasojë e shërbimit të borxhit në vlerë më të lartë sesa disbursimet e 
fondeve nga jashtë. Hyrjet nga jashtë, në këtë tremujor, konsistuan kryesisht në 
fonde të disbursuara në formën e mbështetjes buxhetore. Likuiditeti i qeverisë 
vijon të jetë mjaft i lartë, si pasojë e fondeve në valutë të transferuara nga viti 
2021, kombinuar edhe me shtimin e lartë të tepricave në lekë gjatë këtij viti, 
si pasojë e rritjes së të ardhurave dhe mosrealizimit me të njëjtën shpejtësi të 
shpenzimeve buxhetore.

Gra�k 21.

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

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

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

Huamarrja neto në tregun e brendshëm u zgjerua Bankat mbartën rolin parësor në �nancim
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Shpenzimet buxhetore u zgjeruan me rreth 4.4% në terma vjetorë në tremujorin 
e tretë. Rritja e shpenzimeve u mbështet tërësisht në fondin e akorduar prej 
qeverisë ndaj OSHEE-së, me 8 miliardë lekë. Mbështetja për sektorin energjetik 
arriti në 16 miliardë lekë deri në fund të 9-mujorit, nga 28 miliardë lekë e 
buxhetuar për vitin 2022. Kjo mbështetje synon të ndihmojë bilancin financiar 
të OSHEE-së, i cili po mbart kostot nga mospërcjellja e çmimeve të larta të 
energjisë tek konsumatorët familjarë e bizneset e vogla.

Shpenzimet kapitale vijuan rënien edhe në tremujorin e tretë, me rreth 18%. 
Shpenzimet korrente shfaqën rritje të ngadaltë, me rreth 2.7% në terma vjetorë. 
Ecuria e shpenzimeve që përafrojnë konsumin e investimet publike për tremujorin 
e tretë, sugjeron që sektori publik do të vijojë të japë kontribut negativ në 
zgjerimin e kërkesës agregate, sikurse edhe në dy tremujorët e mëparshëm. 

Për nëntë muajt e parë të vitit, shpenzimet ishin rreth 410.7 miliardë lekë, ose 
rreth 1.7% më të larta se një vit më parë. Faktori kryesor që vijon të frenojë 
zgjerimin e shpenzimeve mbetet ecuria e dobët e investimeve publike, me një 
kontribut negativ prej 5.3 pp në totalin e shpenzimeve. 

Të ardhurat buxhetore shënuan rritje me rreth 10% në terma vjetorë, në 
tremujorin e tretë. Ritmi i rritjes së të ardhurave u ngadalësua në këtë tremujor, 
nga mesatarisht 19% që rezultonte për gjysmën e parë të vitit. Megjithatë, profili 
i rritjes nuk ndryshoi me pjesën e parë të vitit, ku pjesa më e madhe e rritjes 
u formua nga zgjerimi i të ardhurave nga TVSH-ja. Këto të fundit dhanë një 
kontribut me 7.4 pikë përqindje në rritjen e totalit. Zërat e tjerë që mbështetën 
më së shumti rritjen e të ardhurave gjatë këtij tremujori ishin tatimi mbi fitimin, 
me rreth 1.4 pp, dhe kontributet për sigurimet sociale, me rreth 2.3 pp.

Gra�k 22.

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

Realizimi i shpenzimeve ishte disi më i lartë se në 
gjysmën e parë të vitit

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

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Investimet vijojnë të mbeten më të ulëta nga një vit 
më parë 
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Për nëntë muajt e parë të vitit, të ardhurat shënuan një nivel prej 425.7 miliardë 
lekësh, rreth 15.8% më lart se e njëjta periudhë një vit më parë. Kontributin 
më të lartë në rritjen e totalit e mbartin të ardhurat nga TVSH-ja, me rreth 9 pp, 
tatimi mbi fitimin 2.5 pp dhe sigurimet sociale me 2.2 pp. Zgjerimi i shpejtë i 
të ardhurave gjatë këtij viti reflekton, në një masë të madhe, rritjen e çmimeve 
të mallrave kryesore në tregjet ndërkombëtare. Gjithashtu, një pjesë e rritjes së 
të ardhurave buxhetore mbi importet e mallrave gjatë këtij viti është ndikuar nga 
nënçmimi i monedhës vendase kundrejt dollarit, mesatarisht me 9.8%19.

19 Grup-mallrat e importit, të cilat kuotohen në dollarë, të tilla si lëndët djegëse, metalet etj., 
zënë një peshë të konsiderueshme në totalin e importeve në vlerë. 

Gra�k 23.

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

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

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Të ardhurat vijuan rritjen... ...ku rolin kryesor e mbartin ato nga TVSH-ja 
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5. INFLACIONI, ÇMIMET DHE KOSTOT NË EKONOMI 

Inflacioni u përshpejtua në 7.9% në tremujorin e tretë, nga 6.7% që ishte një 
tremujor më parë. Vlerat e larta historike gjatë këtij tremujori ishin pasqyrim 
jo vetëm i vijimit të rritjes së çmimeve të mallrave, por edhe i rritjes së çmimeve 
të shërbimeve. Koniunktura e çmimeve të larta në tregjet e huaja, si edhe 
përhapja e shpejtë e efektit të tyre në inflacionin e vendit, kanë zhvendosur për 
lart normat faktike dhe pritjet për inflacionin. Këto zhvillime u materializuan 
në zgjerim të mëtejshëm të inflacionit bazë dhe atij të brendshëm.

Inflacioni pritet të qëndrojë në vlera të larta gjatë muajve të mbetur të vitit dhe 
të reduktohet gradualisht në periudhën në vijim. Rreziqet rreth këtij vlerësimi, 
lidhen me pasiguritë për të ardhmen e luftës në Ukrainë, pritjet e larta për 
inflacionin dhe shkallën e pasqyrimit të kostove të shtuara të punës dhe të 
prodhimit në çmimet e konsumit.

5.1. ÇMIMET E KONSUMIT

Inflacioni mesatar vjetor rezultoi në vlerën 7.9% në tremujorin e tretë të vitit, 
duke qëndruar 1.2 pikë përqindje më lart se një tremujor më parë. Inflacioni 
ndoqi prirje rritëse, duke kulmuar në 8.1% në muajin shtator. Rritja e vazhduar 
e inflacionit e ka zhvendosur atë 4.6 pikë përqindje mbi mesataren e periudhës 
janar-shtator të vitit të kaluar. Përshkallëzimi i krizës në Ukrainë intensifikoi rritjen 
e çmimeve të energjisë, të lëndëve të para dhe të ushqimeve bazë në tregun 
ndërkombëtar, duke u përçuar drejtpërdrejt dhe tërthorazi nga kostot e shtuara 
tek çmimet e konsumit. Rimëkëmbja e kërkesës dhe e tregut të punës lehtësuan 
transmetimin e rritjes së çmimeve në një bazë të gjerë të kategorive të IÇK-së. 
Rritja e pritjeve të agjentëve ekonomikë për inflacionin ka krijuar një ambient 
me presione të larta drejt pagave. Zhvillimet e mësipërme janë pasqyruar në 
vlera të larta historike të inflacionit bazë dhe të brendshëm. 

Profili inflacionist në vend është i ngjashëm me atë të ekonomive të rajonit dhe 
të BE-së. Trajektorja më e ulët e tij në ekonominë tonë nga gjysma e dytë e vitit 
të kaluar (grafik 24, djathtas), shpjegohet kryesisht nga diferencat strukturore 
në konsum ndërmjet vendeve dhe mbajtja e pandryshuar e çmimit të energjisë 
elektrike për konsumatorët familjarë. Gjithashtu, oferta e shtuar e prodhimit 
vendas për ushqimet e papërpunuara dhe forcimi i kursit të këmbimit vlerësohen 
të kenë zbutur lehtësisht presionet e huaja inflacioniste.
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Inflacioni vjetor vijoi të përcaktohet në mënyrë të konsiderueshme (rreth 45%) 
nga kategoria “Ushqime të përpunuara” (tabelë 2). Rritja e çmimeve në këtë 
kategori zgjeroi kontributin përkatës me rreth 0.5 pikë përqindje krahasuar me 
atë të tremujorit të dytë. Gjithashtu, kategoria e “Ushqimeve të papërpunuara” 
dha kontribut më të lartë se një tremujor më parë në formimin e inflacionit total. 
Kontribute më të qenësishme në rritje dhanë nëngrupet “mish” dhe “fruta”, 
ndërkohë që nëngrupi “perime” demonstroi prirje rënëse të kontributeve, duke 
lehtësuar presionet e forta që vijnë nga mallrat ushqimore të importuara të kësaj 
kategorie. Kategoria e “Mallrave joushqimore”, ku bëjnë pjesë dhe mallrat 
energjetike si nafta, nënproduktet e saj dhe gazi, vijon të ruajë një kontribut 
të lartë pozitiv në inflacionin total. Megjithatë, ky kontribut u ngadalësua 
krahasuar me një tremujor më parë, për shkak të 
rritjeve më të përmbajtura të çmimeve të lëndëve të 
para energjetike në tregjet ndërkombëtare.

Komponentët e tjerë më të qëndrueshëm të inflacionit, 
ku përfshihen shërbime, strehim dhe mallra konsumi 
afatgjatë, përjetuan gjithashtu rritje të kontributeve në 
formimin e inflacionit. Në veçanti, shënohen rritje të 
kontributeve nga shërbimet, e kryesisht ato të lidhura 
me aktivitetin e shtuar të turizmit në vend, ku veçohen 
çmimet e paketave turistike, shërbimeve të transportit, 
hoteleve, restoranteve dhe bareve. 

Përshpejtimi i inflacionit u drejtua nga kontributet e 
shtuara jo vetëm të ushqimeve, por edhe të shërbimeve 
dhe të mallrave me afat të gjatë përdorimi (grafik 
25).

Gra�k 24.

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSh-së. Burimi: INSTAT, llogaritje të BSh-së.
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Gra�k 25.

Burimi: INSTAT, vlerësime të BSH-së.
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Tabela 2. Kontributi i kategorive kryesore tek inflacioni vjetor (në pikë përqindje)*
T1’21 T2’21 T3’21 T4’21 T1’22 T2’22 T3’22 Inf. T3’22 (%)

Ushqime të përpunuara 0.6 0.4 0.6 0.9 1.4 3.0 3.5 15.8
 Bukë dhe drithëra 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 19.2
 Qumësht, djathë dhe vezë 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.9 1.0 21.5
Ushqime të papërpunuara 0.3 0.9 1.0 1.0 1.5 1.2 1.6 9.1
 Fruta 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.1 4.5
 Perime 0.0 0.6 0.8 0.4 0.9 0.5 0.5 8.9
 Mish 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.9 10.8
Shërbime 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 3.7
Mallra me çmime të rregulluara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Strehim (qira) 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 2.9
Mallra konsumi joushqimore -0.3 0.1 0.3 0.6 1.0 1.6 1.5 11.0
 Karburant -0.3 0.0 0.2 0.4 0.7 1.4 1.3 33.3
Mallra konsumi afatgjatë 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3
Inflacioni (%) 0.9 1.8 2.4 3.1 4.4 6.7 7.9 7.9

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të BSH-së. 
*Në tabelë paraqiten kontributet në inflacion sipas kategorive përbërëse dhe disa prej artikujve kryesorë 
të tyre. Gjithashtu, tabela paraqet dhe vlerën mesatare të inflacionit në tremujorin e tretë 2022.

Pesha e mallrave dhe shërbimeve me inflacion mbi 3%, në totalin e shportës 
së IÇK-së, erdhi në rritje gjatë vitit 2022, duke rezultuar 3.5 herë më e lartë 
se mesatarja e periudhës 2019-2021 (12%) (grafik 26, majtas) 20. Paralelisht 
me të, pesha e artikujve me inflacion brenda intervalit 1-3% vijoi të mbetej e 
qëndrueshme, ndërsa pesha e artikujve me inflacion nën 1% u tkurr ndjeshëm.

Efektet e rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare janë përhapur dhe po 
persistojnë gjerësisht në çmimet finale në tregun vendas. Ky transmetim është 
materializuar me intensitet të lartë gjatë tremujorit të tretë të vitit, duke u pasqyruar 
në rritje të ndjeshme të të gjitha matjeve të inflacioneve neto21 (grafik 26, djathtas).

20 Vlerësimi është bërë mbi bazën e të dhënave të inflacionit vjetor për një detajim në nivel 
2-shifror sipas klasifikimit COICOP të artikujve të shportës së IÇK-së, detajim me një numër 
total prej 96 mallrash dhe shërbimesh. 

21 Këto matje përjashtojnë efektet e mallrave me çmime më të luhatshme dhe vlerësohen si 
alternativa të ndryshme të inflacionit bazë.

Gra�k 26.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH-së. Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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5.2. PËRCAKTUESIT E INFLACIONIT

Çmimet ndërkombëtare në rritje kanë nxitur presionet e përgjithshme 
inflacioniste në vend. Në të njëjtën kohë, gjendja ciklike paraqitet pozitive, 
pavarësisht ritmeve të ngadalësuara të rritjes në tremujorin e dytë. Punësimi 
është rritur me ritme më të shpejta dhe me bazë të gjerë kontributesh 
sektoriale. Shfrytëzimi i kapaciteteve vazhdon të qëndrojë mbi mesataren 
historike. Rritja e pagave në sektorin privat qëndron në nivele dyshifrore. 
Vlerat e inflacionit bazë janë përshpejtuar gjatë tremujorëve të dytë dhe të 
tretë dhe kanë shënuar nivele të larta.

Vlerat e larta të inflacionit persistuan gjatë tremujorit të tretë të vitit, pasi 
presionet nga kërkesa e brendshme u intensifikuan më tej. Gjithashtu, presionet 
e importuara dhe afatshkurtra mbetën të larta dhe të ngjashme me ato të një 
tremujori më parë (grafik 27). Inflacioni bazë dhe i brendshëm shënuan vlerat 
më të larta historike, përkatësisht 7.9% dhe 5.6%. Zgjerimi i inflacionit bazë u 
shkaktua kryesisht nga përshpejtimi i çmimeve të shërbimeve dhe të mallrave me 
afat të gjatë përdorimi. Ky zhvillim dëshmohet gjithashtu nga rritja progresive 
e inflacionit bazë neto22, i cili, në muajin shtator, arriti vlerën 3.7% (grafik 28). 
Zhvillimet e mësipërme çuan në zgjerim të kontributeve nga komponentët bazë 
dhe të brendshëm, me përkatësisht 68.4% dhe 55.2%, duke drejtuar thuajse 
tërësisht rritjen e inflacionit total në tremujorin e tretë.

Komponenti jobazë dhe ai i importuar ndoqën ritme të larta, por lehtësisht më të 
ngadalta rritjeje se sa ato të fundit të tremujorit të dytë, duke shënuar inflacionet 

22 Inflacioni bazë neto përjashton nëngrupet e ushqimeve të përpunuara (përfshirë bukën dhe 
drithërat) nga matja e inflacionit bazë. Inflacioni bazë neto merr në konsideratë 44.1% të 
shportës aktuale të IÇK-së. Gjatë muajve të tremujorit të tretë shënoi rritjet përkatëse: 2.9; 3.3 
dhe 3.7% (rreth mesatares 3.3%), duke qëndruar mbi objektivin për inflacionin.

Gra�k 27.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë. Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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mesatare përkatëse prej 7.8% dhe 15.4%. Kjo ecuri 
pasqyroi kryesisht ritmet më të përmbajtura të rritjes së 
çmimeve të karburanteve në tregjet e huaja.

Pozicioni ciklik. Vlerësimet tona sugjerojnë për situatë 
pozitive të pozicionit ciklik gjatë tremujorit të dytë të 
vitit, pavarësisht rritjes së ngadalësuar të ekonomisë 
(grafik 29). Rritja e punësimit është përshpejtuar, 
papunësia qëndron në nivelin më të ulët të regjistruar 
dhe pagat në sektorin privat vazhdojnë rritjen 
dyshifrore. Këto zhvillime kanë gjetur pasqyrim në 
normat në rritje të inflacionit bazë.

Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve në ekonomi 
qëndroi rreth nivelit 77.3% në tremujorin e tretë të vitit 
2022, normë e ngjashme me tremujorin e mëparshëm. 
Niveli i shfrytëzimit të kapaciteteve në ekonomi mbetet 
mbi mesataren afatgjatë, duke sugjeruar presione të 
shtuara inflacioniste nga tregjet prodhuese.

Punësimi dhe papunësia. Norma e rritjes në 
punësim është përshpejtuar gjatë tremujorit të dytë, 
duke shënuar 4.1%, nga niveli 3.4% një tremujor 
më parë. Kontribute pozitive kanë ardhur nga gjithë 
sektorët e ekonomisë. Për herë të parë, niveli i 
punësimit (numri i të punësuarve) ka tejkaluar nivelin 
e regjistruar para pandemisë. Ashtu sikurse është 
observuar më parë, tregu i punës ka reaguar më 
ngadalë në periudhën post-pandemi krahasuar me 
tregun e prodhimit. Megjithëse me vonesë kohore, 
edhe treguesit e këtij tregu mund të quhen plotësisht 
të rimëkëmbur tashmë.

Treguesit e përmirësuar të punësimit janë reflektuar në 
rënie të normës së papunësisë. Niveli i papunësisë 
në tremujorin e dytë shënoi normën më të ulët të 
regjistruar, 11.1%, nga 11.3% një tremujor më parë.

Pagat, Produktiviteti dhe Kostot e Punës. Paga 
mesatare në sektorin privat ka vazhduar të zgjerohet 
me ritme dyshifrore gjatë tremujorit të dytë. Rritja 
vjetore shënoi 11.9%, nga 10.5% një tremujor më 
parë (grafik 31, majtas). Ndër kontributet sektoriale, 
spikasin në mënyrë të veçantë degët e “Tregtisë, 
transportit, akomodimit dhe shërbimit ushqimor”, 
“Informacionit dhe komunikacionit” dhe “Industrisë”. 
Nga ana tjetër, normat në rritje të inflacionit kanë 

Gra�k 28.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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Gra�k 29.

Shënim: 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 
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Gra�k 30.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.
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ngadalësuar ritmin e rritjes së pagës reale në 5.2% në tremujorin e dytë, 
kundrejt 6.1% një tremujor më parë.

Tendenca e kostos së punës për njësi23 ndryshoi drejtim gjatë tremujorit të 
dytë të vitit, ku për herë të parë që nga viti 2020, kostot e punës për njësi u 
zgjeruan në terma vjetorë, në 3.7% (grafik 31, djathtas). Ecuria e pagës reale 
ka dhënë ndikim të qëndrueshëm në zgjerimin e këtij treguesi, ndërkohë që 
efekti i kundërt nga produktiviteti paraqitet i ngadalësuar. Kjo lidhet si me rritjen 
më të ngadaltë të aktivitetit ekonomik, ashtu edhe me zgjerimin e përshpejtuar 
të punësimit. 

Kostot e tjera prodhuese kanë vazhduar tendencën përshpejtuese gjatë tremujorit 
të dytë të vitit me nivele dyshifrore rritjeje vjetore. Çmimet e prodhimit industrial 
u rritën me 20.5% dhe ato për tregun vendas me 16.5%. Çmimet e prodhimit 
për eksporte u rritën me 31.7%. Së fundi, kostot e prodhimit në sektorin e 
ndërtimit u rritën me 6.2%. Kostot më të larta të punës dhe të prodhimit kanë 
intensifikuar presionet e brendshme inflacioniste, të materializuara në vlerat e 
larta të inflacionit të brendshëm.

Inflacioni i importuar. Presionet e huaja inflacioniste mbetën të larta gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2022, por intensiteti i tyre paraqitet i ngadalësuar 
krahasuar me tremujorin e dytë të vitit. Rritja vjetore e treguesit të Presioneve të 
Huaja Inflacioniste (TPHI)24 shënoi vlerën 20.6%, nga 25.5% në tremujorin e 

23 Treguesit e produktivitetit të punës dhe të kostos së punës për njësi të prodhuar janë tregues 
përafrues të llogaritur nga Banka e Shqipërisë. Ata i përkasin sektorit privat jobujqësor të 
ekonomisë së vendit. Ata janë rivlerësuar, duke përdorur të dhënat e llogarive kombëtare 
tremujore të punësimit, të pagës mesatare në sektorin privat dhe IÇK-së (INSTAT: PBB; Tregu 
i punës; Paga; IÇK - Tremujori II, 2022). Tregues të tjerë të tërthortë (INSTAT, MEF), janë 
përdorur për të vlerësuar aktivitetet e sektorit privat jobujqësor.

24 TPHI-ja 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-ja paraprin zhvillimet në komponentin e inflacionit të importuar me rreth 3-5 muaj. 

Gra�k 31.

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

Rritja e pagës reale është ngadalësuar në tremujorin e 
dytë, për shkak të përshpejtimit të in�acionit

Kostot e punës janë zgjeruar në pasqyrim të 
kontributeve më të larta nga paga dhe më të ngadalta 
nga produktiviteti
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mëparshëm. Ngadalësimi ka ardhur nga moderimi i 
lehtë i rritjes së çmimeve të huaja (31.1%). Kontribut 
në zbutjen e presioneve të huaja inflacioniste ka 
dhënë edhe mbiçmimi më i fortë i kursit nominal 
efektiv të këmbimit (10.5% krahasuar me 7.8% gjatë 
tremujorit të dytë të vitit).
 
Në linjë me ecurinë e TPHI-së, inflacioni i importuar, 
i matur mbi të dhënat e IÇK-së, ka shfaqur sjellje të 
lehtë ngadalësuese, por duke u luhatur pranë vlerave 
më të larta historike. Ai formoi rreth 45% të inflacionit 
total (grafik 27, djathtas). Inflacioni i importuar 
pritet të mbetet i lartë dhe të kontribuojë në mënyrë 
të qenësishme në inflacionin total gjatë pjesës së 
mbetur të vitit, për shkak çmimeve të larta të lëndëve 
të para, të energjisë dhe të ushqimeve bazë dhe të 
përpunuara në tregjet e huaja.

Pritjet për inflacionin të bizneseve dhe të agjentëve financiarë kanë vijuar prirjen 
rritëse në tremujorin e tretë, ndërsa pritjet e konsumatorëve kanë shënuar rënie 
këtë tremujor25. Pritjet e bizneseve qëndrojnë në nivele më të larta krahasuar 
me agjentët e tjerë të ekonomisë. Kështu, ata presin që inflacioni pas një viti 
të jetë 12.7%. Konsumatorët presin që inflacioni pas një viti të jetë 9.1%, rreth 
0.5 pikë përqindje më pak se pritjet e tyre në tremujorin e dytë. 

Pritjet e agjentëve financiarë për inflacionin janë rishikuar për lart, për të tre 
horizontet kohore, por duke mbetur nën vlerat e inflacionit faktik të tremujorit 
të tretë të këtij viti. Ata presin që inflacioni pas një, dy dhe tre vitesh të jetë 
përkatësisht 6.0%, 4.6% dhe 3.9%, duke iu afruar objektivit (grafik 33, djathtas).

25 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 32.

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

Rritja e presioneve të huaja in�acioniste mbetet e lartë në T3 2022, 
por e ngadalësuar krahasuar me tremujorin e mëparshëm
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Gra�k 33.

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

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

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

Pritjet për in�acionin të agjentëve �nanciarë sipas tre 
horizonteve kohore janë të larta, por poshtë vlerës 
faktike të tremujorit të tretë
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