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

raporti i Politikës Monetare publikohet çdo tremujor. Ky raport përgatitet nga 
Departamenti i Politikës Monetare në bankën e Shqipërisë dhe miratohet nga Këshilli 
Mbikëqyrës. raporti i radhës në vijim përmban të dhëna që datojnë deri në 21 
janar 2022. ai u shqyrtua dhe u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e 
datës 2 shkurt 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/
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FjaLa e GUVernatOrit

ekonomia shqiptare po vijon të rimëkëmbet me ritme të shpejta, e mbështetur nga 
një gamë e gjerë faktorësh. Projeksionet për të ardhmen mbeten pozitive, por rritja 
e çmimeve në tregjet ndërkombëtarë ka sjellë një rritje të shpejtë të inflacionit në 
vend dhe ka rritur pasigurinë për të ardhmen.

Sipas të dhënave të disponueshme, aktiviteti ekonomik në vend u rrit me 10.4% në 
tre tremujorët e parë të vitit, i nxitur nga reduktimi i kufizimeve të ndërmarra për 
kontrollin e pandemisë, nga rritja e kërkesës së huaj, nga përmirësimi i besimit të 
bizneseve dhe familjeve, nga rritja e shpenzimeve publike, si dhe nga kushtet e 
favorshme të financimit. Vlerësimet tona sugjerojnë se ekonomia ka vijuar të rritet 
edhe gjatë tremujorit të katërt.

rritja e kërkesës për mallra e shërbime është pasqyruar në zgjerim të aktivitetit në të 
gjithë sektorët e ekonomisë. Duke filluar nga tremujori i tretë i vitit 2021, si ekonomia 
në tërësi ashtu dhe sektorët e saj individualë në veçanti, kanë tejkaluar nivelet e 
prodhimit që kishin dhe të të ardhurave që siguronin në periudhën para pandemisë.

rritja ekonomike është shoqëruar me rritje të punësimit, i cili tashmë gjendet pranë 
niveleve që kishte para goditjes, dhe të pagave, të cilat u rritën në të gjithë sektorët 
e ekonomisë. rritja e pagave ka rritur të ardhurat për familjet shqiptare dhe ka 
shpërndarë frytet e rimëkëmbjes në një bazë më të gjerë.

Përkundrejt kësaj dinamike pozitive, inflacioni pësoi një rritje të shpejtë gjatë 
tremujorit të katërt, duke arritur vlerën 3.7% në muajin dhjetor.

analizat tona sugjerojnë se kjo rritje është diktuar nga dy faktorë: së pari, nga 
rritja progresive e kërkesës për mallra e shërbime, e cila rrit punësimin, pagat e 
punonjësve, kostot e prodhimit dhe marzhet e fitimit të biznesit - ky faktor ka qenë i 
pranishëm gjatë gjithë vitit 2021; së dyti, nga rritja e shpejtë e çmimeve të ushqimeve, 
të lëndëve energjetike, të kostove të transportit dhe të mallrave, në tregjet botërore. 
Ky faktor i dytë ka qenë i pranishëm sidomos gjatë tremujorit të fundit, dhe ka pasur 
një efekt të konsiderueshëm në rritjen e inflacionit. 

Parashikimet tonë për të ardhmen mbeten pozitive. banka e Shqipërisë pret vijimin 
e rritjes ekonomike gjatë viteve në vazhdim, megjithëse kjo rritje pritet të kthehet më 
afër normave mesatare historike që ka pasur gjatë dekadës së fundit. Paralelisht me 
të, ne presim që norma e inflacionit të vazhdojë të mbetet lehtësisht mbi objektivin 
tonë prej 3% gjatë vitit 2022, si pasojë e zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare. Me 
kalimin e këtyre goditjeve, inflacioni pritet të kthehet në objektiv gjatë vitit 2023.

në pasqyrim të këtyre parashikimeve, në mbledhjen e datës 2 shkurt 2022, ne 
vendosëm të mos ndryshojmë qëndrimin stimulues të politikës monetare. Kjo politikë 
ka qenë dhe do të vijojë të mbetet një faktor mbështetës i rimëkëmbjes ekonomike. 
Megjithatë, në të ardhmen, ne presim që ky stimul të vijë gradualisht drejt reduktimit. 
Ky rikthim në normalitet i politikës monetare do të synojë krijimin e premisave për 
respektimin e objektivit tonë të inflacionit, për një rritje ekonomike të qëndrueshme 
në afatin e mesëm dhe të gjatë, dhe për një balancim të mirë të rreziqeve.
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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 2 shkurt 
2022. Në gjykimin e Këshillit, qëndrimi aktual i politikës monetare është i 
përshtatshëm për të përmbushur objektivin e inflacionit në afatin e mesëm dhe 
nevojat e rimëkëmbjes ekonomike.

Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se ekonomia është në një fazë rimëkëmbjeje, 
ndërkohë që presionet inflacioniste janë në rritje, si nga ana e kërkesës dhe 
nga ana e ofertës. Projeksionet e skenarit bazë mbeten pozitive, ndonëse 
inflacioni pritet të qëndrojë mbi objektiv gjatë vitit 2022, si pasojë e goditjeve 
të ofertës. 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 po përballet me rritje të shpejtë të inflacionit, ndërkohë 
që ritmi i rritjes ekonomike është drejt ngadalësimit, pjesërisht si pasojë e 
efektit bazë dhe pjesërisht si pasojë e pasigurive të diktuara nga përhapja e 
variantit Omicron. Pas hapjes së ekonomive, kompanitë u përballën me një 
kërkesë në rritje, ndërsa hasën mungesa në inventarë dhe fuqi punëtore. Kjo 
disbalancë shkaktoi rritje të çmimeve të lëndëve të para, të inputeve dhe të 
çmimeve të konsumit, në shumë vende. Nën ndikimin e çmimeve të rritura të 
energjisë, inflacioni në Eurozonë arriti nivelin 5.0% në muajin dhjetor, duke 
shënuar nivelin më të lartë të dy dekadave të fundit. Këto të fundit pritet ta 
mbajnë inflacionin e Eurozonës në nivele të larta edhe për disa tremujorë. 
Banka Qendrore Evropiane ka ruajtur të pandryshuar qëndrimin akomodues 
të politikës monetare, duke i vlerësuar goditjet e ofertës si kalimtare. Nga ana 
tjetër, përballë rritjes së shpejtë të presioneve të brendshme inflacioniste, disa 
banka qendrore në Evropë kanë rritur normat bazë të interesit.2

Zgjerimi i aktivitetit ekonomik në Shqipëri ka vijuar të jetë i shpejtë e i 
qëndrueshëm, por inflacioni është rritur shpejt në fund të vitit. Ky i fundit u rrit 
nga 2.4% në muajin tetor, në 3.1% dhe 3.7% në muajt nëntor dhe dhjetor. 
Trendi rritës i inflacionit gjatë vitit 2021 ka pasqyruar gjallërimin e presioneve 
të kërkesës, të punësimit dhe të pagave. Nga ana tjetër, rritja e shpejtë e tij në 
tremujorin e fundit u diktua nga normat e larta të inflacionit në tregjet botërore. 
Kjo dukuri u pasqyrua në çmimet e ushqimeve të përpunuara, të naftës dhe 

2  Disa banka qendrore të vendeve në Bashkimin Evropian: Banka e Polonisë, Banka e Republikës 
Çeke, Banka e Hungarisë dhe Banka e Rumanisë.
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të lëndëve energjetike në vend. Goditjet e ofertës së huaj pritet ta mbajnë 
inflacionin mbi objektivin tonë gjatë muajve në vijim.

aktiviteti ekonomik në vend është rikuperuar me ritme të shpejta gjatë vitit 
2021, falë normalizimit relativisht të shpejtë të konsumit dhe të investimeve, 
përmirësimit të ekonomive partnere dhe mbështetjes së vazhduar me politika 
ekonomike stimuluese.

Prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 7.0% në tremujorin e tretë, pas rritjes 
me 5.6% dhe 18.4% përkatësisht në tremujorin e parë dhe të dytë të vitit. 
Informacioni i disponuar sugjeron për norma pozitive rritjeje edhe gjatë 
tremujorit të katërt. Rritja ekonomike ka pasqyruar kryesisht rritjen e konsumit 
dhe investimeve, por edhe atë të eksporteve të mallrave dhe shërbimeve. Ajo 
ka prekur të gjithë sektorët e ekonomisë, me një rimëkëmbje të fortë tek sektorët 
e shërbimeve dhe industrisë. Për rrjedhojë, ekonomia shqiptare ka rikuperuar 
plotësisht humbjet e pësuara në vitin 2020, si në nivel sektorial, ashtu dhe në 
nivel agregat.

Zgjerimi i aktivitetit ekonomik është shoqëruar me përmirësimin e mëtejshëm 
të tregut të punës. Punësimi u rrit me 0.7%, shkalla e papunësisë zbriti në 
11.3% dhe pagat përshpejtuan normën e rritjes në 6.9% në tremujorin e tretë. 
Tendencat përmirësuese në tregun e punës dhe rritja e kërkesës për punë e 
raportuar nga bizneset, sinjalizojnë se presionet për rritjen e pagave do të 
vijojnë të forcohen në të ardhmen.

informacioni i ri i muajve të fundit ka qenë përgjithësisht në përputhje me 
pritjet tona, duke mos sjellë ndryshime të rëndësishme në parashikimet tona 
makroekonomike. 

ekonomia shqiptare parashikohet të vijojë rritjen gjatë vitit 2022 e në vazhdim. 
Rritja ekonomike pritet të jetë me bazë të gjerë, e mbështetur në zgjerimin e 
mëtejshëm të konsumit privat, të investimeve dhe të eksporteve të mallrave dhe 
shërbimeve. Ajo pritet të mbështetet nga kushtet e favorshme të financimit, nga 
përmirësimi i besimit dhe i bilanceve të sektorit privat, si dhe nga përmirësimi i 
aktivitetit ekonomik në vendet partnere. Nga ana tjetër, sektori publik pritet të 
ulë ndikimin e drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike, në përputhje me objektivat 
e qeverisë për konsolidimin e politikës fiskale në afatin e mesëm. Pas rritjes së 
fortë të vitit 2021, normat e rritjes ekonomike në vazhdim priten të jenë në linjë 
me mundësinë e ekonomisë për të gjeneruar mallra e shërbime shtesë.

inflacioni pritet të qëndrojë mbi objektivin e bankës qendrore në afatin e 
shkurtër dhe të reduktohet më tej drejt tij. Ky parashikim bazohet në konkluzionet 
e analizave tona dhe konsensusin e institucioneve ndërkombëtare, të cilat presin 
rivendosjen e ekuilibrit midis kërkesës dhe ofertës në tregjet botërore, zgjidhjen 
e problemeve logjistike dhe stabilizimin e çmimit të energjisë. Kjo ecuri do të 
lehtësojë presionet inflacioniste dhe do të reduktojë efektin e çmimeve të huaja 
në inflacionin në vend.
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inflacioni parashikohet të kthehet në mënyrë të qëndrueshme në objektivin 3% 
brenda vitit 2023. Kthimi i inflacionit në objektiv do të mbështetet nga reduktimi 
i ndikimit të goditjeve të ofertës, nga rritja e punësimit dhe e pagave në linjë me 
produktivitetin, si dhe nga stabilizimi i marzheve të fitimit. Megjithatë, rishikimi 
i projeksioneve tona sugjeron për një stabilizim më të vonshëm të çmimeve 
në tregjet e huaja, çfarë sjell dhe shtyrjen në kohë të kthimit të inflacionit në 
objektiv.

balanca e rreziqeve mbetet e zhvendosur për lart në afatin e shkurtër dhe e 
balancuar në afatin e mesëm. Nga njëra anë, një rritje më e shpejtë apo më 
e gjatë në kohë e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, si dhe një ritëm më i 
ngadaltë i konsolidimit fiskal, përbëjnë rreziqe të kahut të sipërm mbi inflacionin. 
Nga ana tjetër, një rimëkëmbje më e ngadaltë e ekonomisë botërore dhe 
shqiptare, si pasojë e pandemisë apo e shtrëngimit më të shpejtë se pritjet të 
kushteve financiare, përbëjnë rreziqe të kahut të poshtëm.

Kthimi i qëndrueshëm i inflacionit në objektiv dhe konsolidimi i rimëkëmbjes 
ekonomike kërkojnë vazhdimin e një kursi akomodues të politikës monetare. 
Për rrjedhojë, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën 
bazë të interesit, në nivelin 0.5%.

në vlerësimin e Këshillit, kahu stimulues i politikës monetare ka dhënë efekte 
pozitive në ekonomi. Normat e interesit të kredisë për bizneset dhe individët 
kanë mbetur në nivele të ulëta, dhe kursi i këmbimit të lekut ndaj valutave 
kryesore ka qenë i qëndrueshëm. Kredia bankare ka njohur norma të larta 
rritjeje gjatë gjithë vitit 2021. Rritja e saj i ka shërbyer financimit të investimeve 
dhe të shpenzimeve, si të bizneseve dhe të familjeve, ndërkohë që struktura 
valutore e saj është shfaqur më e balancuar. Faktorët mbështetës të rritjes 
së kredisë – kërkesa e lartë, kushtet e lehtësuara të kreditimit dhe bilancet e 
shëndosha të sektorit bankar – paraqiten relativisht solidë, çka premton për një 
ecuri të mirë të saj edhe në të ardhmen.

Stimuli monetar do të vijojë të jetë faktor mbështetës i rritjes ekonomike në afatin 
e mesëm. Megjithatë, konsolidimi i rimëkëmbjes ekonomike do të kërkojë një 
normalizim gradual të politikës monetare gjatë vitit 2022. Ky konsolidim do të 
synojë një balancim më të mirë të rrezikut të cenimit të rimëkëmbjes ekonomike 
dhe rrezikut të rritjes së inflacionit. Edhe gjatë procesit të normalizimit, norma 
bazë e interesit – dhe, rrjedhimisht edhe normat e interesit për financimin e 
sektorit privat – do të mbeten poshtë nivelit historik, duke ruajtur një mjedis 
financiar stimulues për ekonominë.

nga ana tjetër, Këshilli mbikëqyrës vijon të mbetet i vëmendshëm ndaj 
përcjelljes së goditjeve të huaja të ofertës në ekonominë shqiptare, dhe i 
gatshëm të reagojë nëse ato do të cenojnë objektivin e stabilitetit të çmimeve 
në afatin e mesëm.
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2. mjeDiSi i jaShtëm eKOnOmiK

Mjedisi i jashtëm ekonomik është përkeqësuar në tremujorin e fundit të vitit 
2021, si pasojë e pasigurisë së shtuar nga përhapja e variantit të ri të SARS-
CoV-2 dhe e goditjeve të ofertës në çmime. Konsumi botëror është frenuar, 
tregtia është vështirësuar, ndërsa vendet në zhvillim kanë shfaqur probleme 
në zinxhirët e prodhimit. Normat e inflacionit kanë shfaqur prirje rritëse, 
duke regjistruar vlerat më të larta në dekadën e fundit. Ecuria e tyre është 
ndikuar, në masën më të madhe, nga rritja e çmimit të energjisë, si dhe nga 
bllokimet e zinxhirëve botërorë të shpërndarjes. Ndonëse bankat qendrore 
kanë nisur të shtrëngojnë politikat e tyre monetare, kushtet financiare mbeten 
të favorshme. Faktorët që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve konsiderohen me 
natyrë të përkohshme, por zgjatja e tyre në kohë mund të ushqejë presione të 
qëndrueshme inflacioniste.

2.1. rritja eKOnOmiKe

ekonomia botërore ka vijuar të rritet në tremujorin e fundit të vitit, ndonëse 
norma e rritjes ka ardhur në ngadalësim. Përhapja e Omicron, variantit të ri 
të SARS-CoV-2, ka shtuar pasiguritë e agjentëve ekonomikë, duke ndikuar në 
rënien e konsumit. Problemet në zinxhirin e shpërndarjes, me kosto të rritura 
të transportit dhe vonesa në dërgesa, kanë frenuar aktivitetin tregtar e kanë 
ushtruar presione në rritjen e çmimeve. Të dhënat paraprake sugjerojnë se 
sektori i industrisë ka vijuar të vuajë goditjet e ofertës, ndërsa ai i shërbimeve 

ka përfituar nga lehtësimi i masave shtrënguese të 
lëvizjes të ndërmarra nga shtetet në muajin dhjetor. 

Vendet e zhvilluara kanë përjetuar një rënie të besimit 
konsumator, e cila është vërejtur edhe në rritjen më të 
ngadalë të konsumit. Zbutja e masave kufizuese në 
muajin e fundit ka ndikuar në përmirësimin e sektorit 
të shërbimeve, ndërsa ai i prodhimit vuan bllokimet në 
zinxhirin e shpërndarjes. Vendet në zhvillim kryesisht, 
e ato eksportuese të mallrave, kanë shtrënguar masat 
kufizuese, duke shtuar vështirësitë në sektorin e 
prodhimit. Në Kinë, mungesa e energjisë dhe çmimi 
i rritur i saj, së bashku me problemet e rishfaqura në 
sektorin e ndërtimit, kanë ndikuar negativisht në ritmin 
e rimëkëmbjes ekonomike. 

Parashikimet për rritjen ekonomike tregojnë se 
aktiviteti ekonomik do të vijojë të rritet edhe në vitin 

Gra�k 1.

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

Aktiviteti ekonomik botëror ka ngadalësuar normën e rritjes në tremujorin e tretë

-24
-21
-18
-15
-12

-9
-6
-3
0
3
6
9

12
15
18
21
24
27

2018T1

2018T2

2018T3

2018T4

2019T1

2019T2

2019T3

2019T4

2020T1

2020T2

2020T3

2020T4

2021T1

2021T2

2021T3

Eurozonë Gjermani Francë Mbretëri e Bashkuar SHBA



Raporti tremujor i politikës monetare, 2022/I

11 Banka e Shqipërisë

në vazhdim, por me shifra më të ulëta se ato të vitit 2021, duke reflektuar 
edhe mungesën e efektit të bazës së ulët krahasuese të vërejtur një vit më parë. 
Ecuria e mëtejshme mbetet e lidhur me pasiguritë e krijuara nga përhapja e 
pandemisë dhe e zgjatjes në kohë të normave të larta të inflacionit të vërejtura 
në të gjithë vendet. Shtrëngimi i politikës monetare është gjithashtu një fenomen 
që rrit rreziqet në kahun e poshtëm të parashikimeve.

EKoNoMiA E EuRozoNëS
Ekonomia e Eurozonës vijoi të rritet në tremujorin e tretë të vitit, por me ritme 
më të ngadalta se një tremujor më parë, periudhë ku ishte i pranishëm edhe 
efekti i bazës së ulët krahasuese. Rritja ekonomike në tremujorin e tretë pasqyroi 
rritjen e shpenzimeve konsumatore, të cilat përfituan nga ulja e kufizimeve 
gjatë periudhës së verës. Sektori i prodhimit ka vuajtur problemet me zinxhirët 
e shpërndarjes botërore dhe mungesave që ato kanë sjellë në treg. Të dhënat 
paraprake nga tremujori i katërt sugjerojnë se rritja e çmimeve të energjisë, 
problemet me zinxhirët e shpërndarjes dhe masat e reja shtrënguese të 
ndërmarra nga disa vende, kanë sjellë vështirësi në sektorin e prodhimit e atë 
të shërbimeve, duke përkeqësuar besimin konsumator. Norma e papunësisë 
ka vijuar të ndjekë një trajektore rënëse gjatë gjithë vitit 2021, duke arritur në 
nivelin 7.2% në muajin nëntor. Norma e inflacionit, e cila gjatë gjithë vitit ka 
treguar një prirje rritëse, shënoi vlerën 5.0% në muajin dhjetor. Kjo vlerë, më 
e larta prej më shumë se një dekade, është mbi nivelin e synuar nga Banka 
Qendrore Evropiane (BQE). Thuajse gjysma e inflacionit ka ardhur nga rritja e 
çmimit të energjisë, ndërsa pjesa tjetër nga inflacioni i shërbimeve, prodhimeve 
industriale dhe ushqimeve. Ndonëse rritja e çmimeve të konsumit konsiderohet 
e nxitur nga faktorë 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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BQE-ja parashikon se rritja ekonomike do të jetë më e moderuar gjatë vitit 2022, 
në mungesë të bazës së ulët krahasuese që ndikoi në vitin e kaluar3. Aktiviteti 
ekonomik parashikohet të arrijë nivelet e para-pandemisë brenda gjysmës së 
parë të vitit 2022. Inflacioni pritet të regjistrojë norma të larta në afatin e shkurtër, 
e të qëndrojë mbi objektiv gjatë vitit 2022, por duke ndjekur një trajektore 
konverguese drejt shënjestrës së BQE-së prej 2% në vitin pasardhës.

EKoNoMitë E RAjoNit4

Aktiviteti ekonomik në vendet e rajonit ka vijuar të rritet edhe në tremujorin e 
tretë të vitit, por me norma më të moderuara rritjeje në përgjigje të reduktimit 
të efektit bazë. Rritja ekonomike është mbështetur nga shpenzimet konsumatore 
dhe ato qeveritare në të gjithë vendet. Me përjashtim të Serbisë, ku investimet 
kanë regjistruar rritje vjetore dyshifrore në tremujorin e tretë, investimet janë 
frenuar. Të dhënat e tërthorta tregojnë se ecuria pozitive në rajon ka vazhduar 
edhe në periudhën pasuese. Parashikimet sugjerojnë se rritja ekonomike për 
vitin 2021 do të regjistrojë vlera të larta, për t’u moderuar disi në vitin aktual.

Normat e inflacionit kanë shënuar rritje në muajt e fundit, duke regjistruar 
shifrat më të larta në dekadën e fundit. Kjo rritje pasqyron rritjen e çmimeve të 
energjisë, të transportit dhe të ushqimeve. 

Tabela 1. Treguesit ekonomikë për vendet e rajonit
Ndryshim vjetor i PBB Inflacioni vjetor Papunësia
2020 T2 2021 T3 Dhjetor 2021 T3 2021

Itali 17.1 3.9 4.2 9.2*
Greqi 16.6 13.4 4.4 13.4*
Maqedoni e Veriut 13.4 3.0 4.9 15.7
Serbi 13.7 7.7 7.9 10.5
Kosovë 16.3 14.5 6.7 25.8†
Shqipëri 18.4 7.0 3.1 11.3

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

2.2. Çmimet e maLLraVe në treGjet bOtërOre

Çmimet e mallrave bazë në tregjet botërore kanë vijuar të rriten me norma 
të larta gjatë muajve të fundit, por me ngadalësim të ritmit të rritjes. Çmimi 
i naftës ka arritur në 74.2 USD për fuçi në muajin dhjetor, nivel ky rreth 48% 
më i lartë se në të njëjtën periudhë një vit më parë. Megjithatë, çmimi u tkurr 
me rreth 9% në terma mujorë. Kjo ecuri është diktuar nga shqetësimet e tregut 
për përhapjen e pandemisë, e cila rriti pasigurinë për kërkesën për naftë në të 
ardhmen. Në të ardhmen, pritet një rritje e çmimit në tremujorin e parë dhe një 
trajektore rënëse e tij në muajt në vazhdim5. Në tregun vendas, rritja ka nisur 
të pasqyrohet me vonesë kohore, me çmimet që ndjekin një prirje rritëse prej 
disa muajsh.

3  Projeksionet makroekonomike të stafit të Eurosistemit, dhjetor 2021.
4  Partnerët kryesorë tregtarë jashtë Bashkimit Evropian (Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia). 
5  US Energy Information Administration, Short term energy Outlook, janar 2022. 
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Edhe indekset e çmimeve të tjera kanë shfaqur një sjellje të ngjashme. Çmimet 
e ushqimeve kanë vijuar të regjistrojnë norma vjetore rritjeje dyshifrore, por 
trendi rritës duket se ka nisur të zbutet. Kushtet e favorshme klimatike kanë 
ndihmuar në rritjen e prodhimit bujqësor, duke zbutur kështu presionet rritëse të 
çmimit. Edhe çmimet e metaleve kanë shfaqur një rritje dyshifrore të zbutur në 
muajin dhjetor. Rimëkëmbja e aktivitetit në vendet në zhvillim, të cilat përdorin 
më shumë metalet, ndikon në rritje të kërkesës për metale, duke ushtruar presion 
rritës për çmimet e mallrave në këtë indeks. Çmimet e larta të metaleve kanë 
ndikuar pozitivisht eksportin e metalit vendas.

Tremujori i katërt evidentoi dhe një rritje tejet të shpejtë të çmimit të energjisë 
elektrike. Çmimi i energjisë elektrike në bursën hungareze të energjisë u rrit 
mbi 400% në terma vjetorë. Në muajin janar 2022, çmimi ka shënuar një 
rënie nga një muaj më parë, por vijon të mbetet mbi dyfishin e janarit të vitit 
të kaluar. Sipas kontratave futures, çmimi i energjisë elektrike pritet të bjerë 
lehtësisht në tremujorin e dytë.

2.3. treGjet FinanCiare bOtërOre

Kushtet e financimit vijojnë të jenë lehtësuese dhe normat reale të interesit janë 
negative, por perspektiva e politikës monetare është drejt normalizimit. Tregjet 
financiare kanë shfaqur luhatje më të larta në tremujorin e katërt, të ndikuara 
nga rritja e normave të inflacionit, përhapja me shpejtësi e Omicron-it, dhe 
pritjet për uljen e stimulit monetar. Bankat qendrore kryesore (FED, BQE, Banka 
e Anglisë) kanë nisur të reagojnë, nisur nga pasiguritë se rritja e çmimeve 
mund të zgjasë më gjatë nga sa kishin vlerësuar në fillim. Një pjesë e bankave 
qendrore kanë ndërmarrë rritje të normës së interesit, duke sjellë zhvendosje të 
fluksit të kapitalit dhe shtrëngimin e kushteve të financimit, veçanërisht për disa 
vende në zhvillim.

Gra�k 3.

Burimi: Banka Botërore. Burimi: Instat, llogaritje të sta
t.
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Banka e Anglisë ka rritur normën bazë të interesit me 15 pikë bazë, në nivelin 
0.25% në muajin dhjetor. Ajo e ka motivuar këtë vendim me pritjet për norma 
të larta inflacioni. FED nuk ka ndryshuar normën e interesit, por ka ulur ritmin 
e blerjeve nën programet e lehtësimit sasior. Gjithashtu, projeksionet e FED 
tregojnë për rritje të normës së interesit në vitin 2022. BQE-ja ka ruajtur një 
qëndrim fleksibël dhe të kushtëzuar nga të dhënat ekonomike. Ajo ka komunikuar 
gjykimin se faktorët që kanë ndikuar rritjen e inflacionit janë kalimtarë, ndërsa 
ka treguar se është e shqetësuar për zgjatjen në kohë të normave të larta të tij 
dhe pasiguritë që e rrethojnë. BQE-ja ka siguruar tregun se do të vijojë të ruajë 
norma të ulëta interesi edhe për disa periudha. Megjithatë, ajo mori një hap 
drejt normalizimit në muajin dhjetor, duke vendosur se blerjet nën programin 
PEPP6 do të përfundojnë në mars të vitit 2022.

Normat e interesit janë rritur në fund të vitit 2021 dhe në fillim të vitit 2022, duke 
reflektuar pasiguritë e investitorëve mbi ecurinë e inflacionit dhe të pandemisë. 
Rritja ka qenë e theksuar në segmentin afatshkurtër, i cili reflekton pritjet për 
shtrëngimin e kushteve monetare nga bankat qendrore. Yield-et afatgjata kanë 
mbetur relativisht më të qëndrueshme. 

6 Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) është program i lehtësimit sasior (blerje 
e letrave me vlerë në treg) i krijuar nga BQE-ja me nisjen e pandemisë, me qëllim ruajtjen 
e kushteve të favorshme të financimit dhe adresimin e presioneve të ulëta inflacioniste gjatë 
kësaj periudhe. 

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: PSe ëShtë rritUr inFLaCiOni në bOtë?

ekonomia botërore po përballet me rritje të shpejtë të inflacionit gjatë tremujorëve 
të fundit, pjesërisht si pasojë e rikuperimit të kërkesës dhe kryesisht si pasojë e 
goditjeve të ofertës. Këto goditje kanë natyrë përgjithësisht globale, në pasqyrim 
të rritjes së shpejtë të çmimeve të naftës, të lëndëve energjetike e të mallrave 
bazë, si dhe të problemeve me furnizimin dhe rritjen e shpejtë të çmimeve të 
shërbimeve të transportit.

Kjo hapësirë informuese synon të hedhë më shumë dritë mbi natyrën dhe ndikimin 
e tyre. në pjesën e parë të saj përshkruhen shkurtimisht faktorët globalë pas 
rritjes së inflacionit, ndërsa në pjesën e dytë analizohet inflacioni në rajone të 
ndryshme, duke evidentuar ngjashmëritë dhe dallimet midis vendeve. 

1. Faktorë globalë pas rritjes së inflacionitI

A. Çmimet e lëndëve energjetike

Viti 2021 u karakterizua nga një rritje e fortë në çmimet e naftës, gazit dhe 
energjisë elektrike. Çmimi i naftës u rrit me rreth 20 USD (35%) duke nisur nga 
fillimi i vitit, për të qëndruar në 75 USD/fuçi në muajin dhjetor (Grafiku 3). rritja 
e tij u shkaktua nga mospërputhja midis rritjes së shpejtë të kërkesës dhe ofertës 
së limituarii. Sipas parashikimeve, çmimi i naftës bruto pritet të rritet në tremujorin 
e parë të vitit 2022 dhe të ndjekë një prirje rënëse në periudhën pasuese.iii në 
fillim të dhjetorit, OPeC+ vendosi të rrisë prodhimin nga janari 2022, çka është 
në përputhje me planin për të amortizuar gradualisht reduktimet e prodhimit të 
prezantuara gjatë vitit 2020. Po ashtu, Shba-ja dhe disa vende të tjera, kanë 
deklaruar përdorimin më të madh të rezervave strategjike të naftës.

Çmimi i gazit dhe i energjisë elektrike regjistroi rritje të ndjeshme gjatë vitit 
të kaluar. Dimri i ftohtë, dërgesat më të ulëta se zakonisht të gazit nga rusia 
dhe nivelet e ulëta të depozitave të gazit në shtetet evropiane, sollën rritjen e 
çmimit të tij. Çmimet evropiane të kontratave të së ardhmes (futures) të gazit 
tregojnë një rënie të theksuar të tij gjatë verës së vitit 2022, në pasqyrim të 
pritjeve për rritjen e importeve të gazit nga rusia dhe uljes së konsumit të tij. 
nga ana tjetër, bazuar në të njëjtat burime, çmimet e gazit pritet të mbeten më 
të larta se vitet e fundit.

rritja e çmimit të gazit solli dhe rritjen e çmimit të energjisë elektrike, duke qenë 
se një e pesta e prodhimit të energjisë elektrike të evropës bazohet në gazin 
natyror. Çmimi i tregut të energjisë elektrike në itali dhe Gjermani është rritur 
me rreth 500% nga fillimi i vitit 2019. Sipas kontratave futures për çmimin në të 
ardhmen, çmimi i energjisë elektrike në itali pritet të ndjekë një trajektore rënëse 
në tremujorin e parë të vitit 2022, e më tej të mbetet i qëndrueshëm gjatë vitit, 
për t’u ulur sërish në fillimin e vitit 2023. Sidoqoftë, edhe pas trajektores rënëse, 
çmimi pritet të arrijë në dyfishin e nivelit të parapandemisë.iV

B. Probleme me furnizimin, çmimet e larta të mallrave bazë dhe mungesa 
në inpute

Pandemia dhe masat e distancimit social shkaktuan luhatje të larta në aktivitetin 
ekonomik në rang botëror. në fillim të saj, shumë kompani transportuese 
çregjistruan anijet e tyre për të ulur kostot ndërsa porositë e mallrave ranë. Kur 
kërkesa u rikuperua, oferta nuk arriti të përshtatej me të njëjtin ritëm. Paralelisht 
me të, trafiku i mallrave është ndërprerë nga disa incidente gjatë pranverës 
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dhe verës së vitit 2021V. Kostot e transportit të mallrave janë rritur ndjeshëm 
nga vera e vitit 2020, sikurse ilustrohet nga indeksi botëror i Kontejnerëve, i cili 
pasqyron çmimin mesatar të kontejnerëve për një numër rrugësh të zakonshme të 
transportit. Pavarësisht përmirësimeve të dukshme kohët e fundit, situata mbetet 
ende problematike dhe çmimet vijojnë të jenë të larta (grafiku më poshtë).

Luhatjet e shpejta të kërkesës dhe ndërprerjet e 
ndryshme të prodhimit kanë çuar në rritjen e shpejtë të 
çmimeve të disa mallrave bazë, si ato ushqimore (drithi, 
kafja, sheqeri, vaji etj.), por dhe në pengesa të tjera në 
zinxhirët e furnizimit global, duke shkaktuar mungesë 
të mallrave dhe inputeveVi. Sipas kontratave futures, 
çmimet e ushqimeve pritet të rriten në tremujorin e parë 
të vitit, por duke zbutur prirjen e tyre inflacionisteVii. 
tensionet gjeopolitike në Ukrainë, një ndër vendet 
kryesore prodhuese të grurit, mund të shkaktojnë një 
zhvendosje për lart të këtyre pritjeve.

C. Rritja e çmimeve të shërbimeve

Pandemia ka shkaktuar luhatje të mëdha tek çmimet 
e shërbimeve. Kur kufizimet e distancimit social 
u prezantuan në vitin 2020, ato frenuan rritjen e 
çmimeve në shërbime të tilla si hotele, restorante, 
argëtime, udhëtime etj.. Me lehtësimin e kufizimeve, 
kërkesa për këto lloje shërbimesh kërceu, duke i gjetur 

kompanitë e papërgatitura dhe me mungesa stafi. Kjo situatë çoi në rritjen e 
shpejtë të çmimeve të shërbimeve kohët e fundit.

2. Inflacioni dhe vendimmarrja e politikës monetare në rajone të ndryshme

inflacioni në Shtetet e bashkuara qëndron në nivelet më të larta prej vitit 1982
inflacioni i çmimeve të konsumit preku nivelin 7% në muajin dhjetor, pas rritjeve 
progresive të shënuara gjatë vitit 2021. Çmimet e lëndëve energjetike mbetën 
kontribuuesit kryesorë, të shoqëruara nga rritja e çmimeve të makinave – kryesisht 
atyre të përdorura – strehimit dhe ushqimeve. një rritje të shpejtë brenda një 
kohe të shkurtër ka shfaqur dhe inflacioni bazë – 5.5% në muajin dhjetor – në 
reflektim të forcimit të presioneve nga tregu i punës dhe pritjeve inflacioniste. 
banka Qendrore e Shba-së (FeD) ka zvogëluar madhësinë e blerjeve mujore 
të aseteve, duke pakësuar stimulin monetar në ekonomi, por nuk ka rritur ende 
normën bazë të interesit.

Inflacioni në Eurozonë qëndron në nivelet më të larta nga viti 1999

në eurozonë, inflacioni i çmimeve të konsumit u rrit në 5% në muajin dhjetor, 
por diferencat ndërmjet shteteve anëtare janë të konsiderueshme. Për shembull, 
Malta (2.6%) dhe Portugalia (2.8%) kanë inflacion relativisht të ulët, ndërsa 
Lituania (10.7%) dhe estonia (12%) kanë arritur nivele dyshifrore të inflacionit. 
Pjesa më e madhe e rritjes së çmimeve prej fillimit të vitit të kaluar shpjegohet 
me rritjen e çmimit të lëndëve energjetike. inflacioni bazë, i cili përjashton nga 
llogaritja këto çmime dhe çmimet e ushqimeve të papërpunuara, rezultoi rreth 
2.6% në fund të vitit. Pavarësisht tendencës rritëse, diferenca e tij nga inflacioni 
total është e dukshme.

Gra�k 1 HI 1.

Burimi: Indeksi i çmimit botëror të transportit të kontejnerëve, Freigtos.
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banka Qendrore evropiane (bQe) gjykon se rritja e inflacionit do të jetë 
kalimtare, ndonëse efektet e faktorëve të lartpërmendur kanë qenë më të forta 
dhe më të zgjatura në kohë, nga sa pritej në fillim. bQe-ja pret reduktimin 
e këtyre efekteve përgjatë vitit 2022 dhe nuk ka reaguar me shtrëngimin e 
politikës monetare.

Inflacioni në vendet e Evropës QendroreVIII është më i larti në një dekadë

inflacioni ka ndjekur një trajektore rritëse në Poloni, republikë Çeke, hungari 
dhe rumani, duke arritur vlerat më të larta prej të paktën një dekade, dhe duke 
qenë mbi objektivat përkatës të bankave qendrore. në të gjitha vendet, prirja 
rritëse e inflacionit është nxitur nga çmimet më të larta të energjisë, transportit (që 
përfshin karburantet) dhe ushqimeve. Po ashtu, çmimet më të larta të energjisë 
dhe gazit kanë ndikuar në rritjen e kontributit të kategorisë “qira, ujë, lëndë 
djegëse dhe energji”.

bankat qendrore kanë ndërhyrë duke rritur normën bazë të interesit. Polonia ka 
rritur normën bazë, nga 0.1% në 2.25%, në katër ndërhyrje nga muaji shtator 
2021. rumania e ka rritur normën bazë nga 1.25% në 2%. banka e hungarisë, 
dhe ajo e republikës Çeke kanë nisur shtrëngimin e masave në tremujorin e 
tretë, duke ndërhyrë 6 dhe 5 herë përkatësisht. norma bazë aktualisht qëndron 
në 2.4% në hungari dhe 3.75% në Çeki.

I Hapësira informuese 1: Çmimet e mallrave ne tregjet botërore në Raportin e Politikës 
Monetare 2021/IV.

II Në fund të vitit 2019, pati një marrëveshje ndërmjet shteteve të OPEC+ për zvogëlimin 
e prodhimit nga shtetet anëtare. Rritja e kërkesës nga vendet kryesore, pas heqjes së 
masave të karantinimit, ushqeu rritjen e çmimt në tregjet ndërkombëtare. Edhe tensionet 
gjeopolitike në vendet naftënxjerrëse kanë shërbyer si goditje për lart në këtë çmim.

III US Energy Information Administration, Short term energy Outlook, janar 2022. 
IV Të dhënat nga futures të muajit janar, bursa NYMEX. 
V Në mars, anija me kontejnerë “Ever Given” u bllokua në kanalin e Suezit, gjë që shkaktoi 

radhë të gjata. Për më tepër, disa porte të mëdha kontejnerësh në Kinë janë mbyllur për 
shkak të shpërthimeve të COVID-19 në periudha të ndryshme.

VI Shembuj të tillë përfshijnë çelikun, drurin, plastikën dhe disa tekstile.
VII Vlerësim i stafit, bazuar në kontratat futures të bursës së mallrave në Çikago (Chicago 

Mercantile Exchange).
VIII Poloni, Republikë Çeke, Hungari dhe Rumani, ku inflacioni është në intervalin 6%-8%.
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3. treGjet FinanCiare Dhe KUShtet e KreDitimit 

tregu financiar është karakterizuar nga zhvillime pozitive edhe gjatë tremujorit 
të katërt të vitit që kaloi. Kursi stimulues i politikës monetare vijon të induktojë 
prime të ulëta të rrezikut të likuiditetit dhe një përqasje pozitive të bankave në 
drejtim të financimit të sektorit privat e publik.

Ritmet e përmirësuara të kredisë në tremujorin e katërt pasqyruan kryesisht 
zgjerimin e kredisë për biznese, sidomos të asaj për financimin e nevojave 
për likuiditete. Edhe në segmentin e individëve, kredia ka shfaqur ritme të 
qëndrueshme rritjeje, mbështetur kryesisht nga zgjerimi i kredisë hipotekare. 
Normat e interesit në të gjitha segmentet e tregut janë luhatur në vlera të ulëta 
dhe tregu valutor është paraqitur i qetë.

3.1. treGU FinanCiar VenDaS7

tregu ndërbankar vijon të karakterizohet nga norma interesi të qëndrueshme 
dhe situatë e qetë e likuiditetit. Normat e interesit të tregtimit të fondeve mes 
bankave kanë mbetur thuajse të pandryshuara nga tremujorët e mëparshëm. 
Diferencat minimale të tyre nga norma bazë janë në linjë me objektivin 
operacional të politikës monetare dhe kanë reflektuar një ambient të qetë dhe 
pa presione të shtuara për likuiditet. Banka e Shqipërisë ka vijuar të ofrojë 
likuiditet për sistemin bankar nëpërmjet instrumentit kryesor, repos njëjavore, 

7 Analiza në vijim bazohet mbi të dhënat e disponueshme deri në datën 21 janar. 

Gra�k 5.

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

Shënim: Të dhënat tregojnë ecurinë ditore të normave të interesit të 
tregut ndërbankar.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Situata e likuiditetit të bankave gjatë tremujorit të 
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si dhe nëpërmjet injektimeve me maturitet tremujor. Shuma e injektuar në këtë 
tremujor ka qenë e njëjtë me tremujorin e tretë të vitit8. 

tremujori i katërt i vitit 2021 është karakterizuar nga një mbiçmim i lehtë i 
lekut ndaj euros dhe vijimësi e nënçmimit të tij ndaj dollarit amerikan. Kursi 
eur/lek rezultoi mesatarisht 121.5 lekë/euro në këtë tremujor, nga 121.8 
lekë/euro që ishte në tremujorin e tretë të vitit. Luhatjet në kursin eur/lek kanë 
qenë të balancuara gjatë kësaj periudhe, në reflektim të raportin kërkesë/
ofertë në treg. Si luhatshmëria e kursit eur/lek, ashtu edhe spread-et e kuotimit, 
kanë ruajtur nivele pranë mesatareve të tyre. Në veçanti, intensiteti i mbiçmimit 
të kursit eur/lek, i cili karakterizoi zhvillimet e tremujorit të dytë e të tretë, 
erdhi në rënie në tremujorin e katërt dhe pozicionet e agjentëve ekonomikë 
në treg mbeten të balancuara. Në tre javët e para të muajit janar, leku është 
nënçmuar kundrejt euros, një ecuri kjo tipike për këtë muaj. Kursi eur/lek ka 
rezultuar mesatarisht 121.7 lekë/euro, me një mbiçmim prej 1.5% kundrejt 
nivelit mesatar të janarit të një viti më parë.

Leku është nënçmuar ndaj dollarit amerikan edhe gjatë tremujorit të katërt, në 
linjë me forcimin e këtij të fundit kundrejt euros në tregun ndërkombëtar. Kursi 
usd/lek shënoi mesatarisht 106.2 lekë/usd në këtë tremujor, nga një vlerë prej 
103.3 lekë/usd të shënuar në tremujorin e tretë. Nënçmimi i lekut ndaj dollarit 

8 Likuiditeti mesatar i injektuar në tremujorin e fundit të 2021 ishte 45 miliardë lekë, i njëjtë me 
tremujorin e tretë por më i lartë se gjysma e parë e vitit (35 miliardë). 

* 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 
mbiçmim/nënçmim*.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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amerikan ka vijuar edhe gjatë muajit janar, kur kursi usd/lek shënoi mesatarisht 
107.1 lekë/usd, me një nënçmim vjetor prej rreth 5.4%.

ecuria e yield-eve të bonove dhe të obligacioneve të thesarit në tremujorin 
e fundit të vitit, ka reflektuar përputhjen e kërkesës dhe ofertës në tregun 
primar; ndryshimet në to kanë qenë minimale dhe kryesisht në kahun rënës. 
Kërkesa e qeverisë për financim është përthithur plotësisht nga tregu, duke 
konfirmuar përqasjen pozitive të tij ndaj ndërmarrjes së rrezikut. Raporti i 
mbulimit të ankandeve të letrave me vlerë të qeverisë, si për bonot, ashtu 
edhe për obligacionet, ka mbetur i lartë në këta muaj9. Dinamika mujore e 
tyre tregon se yield-et kanë shfaqur luhatje, kryesisht tek maturiteti afatshkurtër. 
Duke filluar nga muaji tetor, yield-i i bonos 12-mujore ka ndjekur ecuri të lehtë 
rënëse, duke e mbyllur vitin në nivelin 1.6% ose 0.2 p.p. më poshtë se muaji 
shtator dhe një vit më parë. Sjellja e yield-eve të obligacioneve ka qenë më e 
qëndrueshme, me ulje minimale tek maturiteti afatgjatë. Në ankandin e fundit 
të zhvilluar në muajin janar, primi i obligacionit 10-vjeçar rezultoi 5.10%, ose 
0.1 p.p. më i vogël nga vlera e muajit tetor dhe 0.3 p.p. më poshtë se një 
vit më parë. Përtej dinamikave të përkohshme, niveli i përgjithshëm i yield-eve 
gjendet poshtë vlerave të tremujorit të parë të vitit 2021. Kurba e yield-eve ka 
reflektuar këto zhvillime, duke u zhvendosur poshtë në krahasim me një vit më 
parë, më së shumti në maturitetin afatmesëm.

Në muajin nëntor të vitit të kaluar, Ministria e Financave dhe e Ekonomisë 
realizoi emetimin e parë të obligacioneve me maturitet 15-vjeçar. Kërkesa e 
lartë për këtë obligacion dhe yield-i prej 5.9% konfirmojnë primet e përmbajtura 
të rrezikut në tregun vendas. Në të njëjtën kohë, qeveria kreu emetimin e 
një Eurobond-i 10-vjeçar në tregun ndërkombëtar. Përdorimi i fondeve të 
krijuara nga ky Eurobond pritet të diktojë qëndrueshmëri në yield-et në tregun 
9 Treguesi bid/cover për ankandet e letrave të qeverisë në tregun primar të zhvilluara në 

tremujorin e fundit rezultoi 1.3, i njëjtë me tremujorin e tretë të vitit.

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 brendshëm, në kushtet kur oferta e bankave për investim në tregun primar 
paraqitet e qëndrueshme. 

3.2. KUShtet e KreDitimit

Gjendja e shëndetshme e sistemit bankar dhe primet e ulëta të rrezikut të kredisë 
janë shprehur në një përqasje pozitive të bankave ndaj kreditimit, të materializuar 
në norma të ulëta interesi për kreditë e dhëna dhe lehtësim të mëtejshëm të 
standardeve të kreditimit. Interesi mesatar për kreditë e reja në lekë për bizneset 
rezultoi 5.7% në tremujorin e katërt të vitit, duke qëndruar pranë nivelit mesatar, 
prej 5.6%, të vërejtur në tre tremujorët e parë të tij. Përtej luhatshmërisë së lartë që 
i karakterizon, ecuria e qëndrueshme e normave në këtë tremujor vërehet si tek 
kreditë e vogla (deri 35 mln lekë), ashtu edhe tek ato të mëdha (mbi 140 mln lekë), 
ndërkohë që normat për kreditë e mesme kanë shënuar një rritje të lehtë. 

Bankat kanë vijuar ofrimin e normave të ulëta të interesit për kreditë për individë 
edhe në tremujorin e katërt të vitit. Norma mesatare e interesit për kreditë hipotekare 
në lekë rezultoi 3.6%. Ndonëse me rritje kundrejt mesatares prej 3.3% të tremujorit 
të dytë dhe të tretë të vitit, ajo mbetet më e ulët se niveli prej 4.4% i një viti më 
parë. Në segmentin e kredisë konsumatore, interesi ka shënuar rënie në tremujorin 
e katërt, duke zbritur në 7.9%, nga mesatarja afatgjatë e tij prej 8.3%.

Interesat e kredisë së re në euro për bizneset në tremujorin e fundit rezultuan 
4.6%, duke qëndruar pranë nivelit mesatar të tremujorëve të mëparshëm të 
vitit. Ato mbeten në nivele të ulëta edhe krahasuar me mesataren prej 5.4% të 
vitit të kaluar. Sipas intervaleve, interesat u rritën lehtas për kreditë deri 250 
mijë euro dhe për kreditë mbi 1 milionë euro. Ashtu si për bizneset, edhe 
interesat e kredisë në euro për individë kanë qëndruar afër mesatares së vitit, 
si dhe poshtë vlerave të vitit të kaluar. Interesat janë rritur për kreditë për blerje 
banese, ndërsa kanë regjistruar ulje për financimin e konsumit.

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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Interesat për depozitat e reja kanë vijuar të luhaten në vlera të ulëta gjatë këtyre 
muajve, duke regjistruar ndryshime margjinale. Kosto e financimit për bankat 
mbetet minimale. Interesi mesatar për depozitat e reja me afat në lekë rezultoi 
0.70% në tremujorin e katërt, nga 0.75% një tremujor më parë dhe i njëjtë me 
mesataren e vitit. Interesat e depozitave këtë tremujor regjistruan ulje minimale 
tek maturiteti mbi një vit. Interesi mesatar për depozitat e reja me afat në euro 
shënoi 0.20% këtë tremujor, duke qenë i njëjtë me një tremujor më parë, por 
lehtas më lart se gjysma e parë vitit (0.15%). 

haPëSirë inFOrMUeSe 2: KUShtet e OFertëS Dhe KërKeSa Për KreDi 
GJatë treMUJOrit të Katërt 2021i

Indikatorët e ofertës dhe të kërkesës për kredi vijuan përmirësimin në tremujorin 
e katërt, për të tretin tremujor radhazi. Zhvillimet pozitive në ofertën dhe 
kërkesën për kredi, reflektojnë rimëkëmbjen e aktivitetit ekonomik në vend 
dhe përmirësimin e treguesve të rrezikut të kredisë, të vlerësuara në politikat e 
kreditimit të bankave tregtare.

Politikat e kreditimit për bizneset janë lehtësuar edhe më tej në tremujorin e 
katërt të vitit 2021, me një theks të veçantë në segmentin e biznesit të madh. 
Duket se biznes-planet e ofruara nga ky segment, së bashku me përmirësimin 
e treguesve të rrezikut të kredisë – aftësia paguese e kredimarrësve, historiku i 
kredisë, kolaterali etj. – kanë shtyrë bankat të lehtësojnë më tej standardet për 
kreditë e lëvruara për bizneset, si në ato për qëllime investimi, ashtu edhe në 
ato të destinuara në mbulimin e nevojave për likuiditete. Krahas standardeve, 
bankat lehtësuan edhe kushtet e termat e kreditimit, për herë të parë në tre vitet 
e fundit, duke iu ofruar klientëve lehtësira të tilla si: marzhe më të favorshme 
dhe komisione më të ulëta bankare. në tremujorin e katërt, raporti i kredive 
të refuzuara ndaj totalit të aplikimeve për kredi, u raportua i ngjashëm me një 
tremujor më parë.

Kushtet e ofertës së kredisë u përmirësuan edhe për individët në tremujorin 
e katërt, ndonëse lehtësimi i tyre ishte i përqendruar vetëm në kategorinë e 
kredive për blerje banese. Shkalla e refuzimeve për kredi u raportua në rënie 

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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në tremujorin e fundit të vitit 2021, në reflektim të përmirësimit të treguesve të 
lidhur me historikun e kreditit dhe aftësinë paguese të kredimarrësit.

Kërkesa për kredi nga bizneset mbeti e lartë edhe në 
tremujorin e fundit, e përqendruar më së shumti tek 
bizneset e mëdha. Zgjerimi i saj nga ana e bizneseve, 
reflektoi shtimin e nevojave për financim – për 
investime dhe për mbulimin e nevojave për likuiditet 
– si edhe përmirësimin e kushteve të financimit.

Kërkesë më e lartë për kredi u vërejt edhe tek individët 
në tremujorin e fundit, por vetëm tek kreditë për blerjen 
e banesave. Krahas nevojave të shtuara për financimin 
e blerjes së banesave, shtimi i kërkesës për kredi nga 
individët u mbështet nga përmirësimi i treguesve të 
besimit në ekonomi, si edhe nga niveli aktual i normave 
të interesit.

një tablo e ngjashme me këtë tremujor, si në kushtet 
e ofertës, ashtu edhe të kërkesës për kredi, pritet të 
mbartet edhe në tremujorin e parë të vitit 2022.

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

Gra�k 2 HI 2.

Vlerat në gra�k përfaqësojnë balanca 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 PriVat10

Kredia për sektorin privat vijoi të rritet në tremujorin e katërt të vitit 2021. 
Kërkesa e shtuar nga bizneset dhe individët është përballur, gjithashtu, me një 
mbështetje më të madhe nga bankat. Norma e rritjes vjetore të kredisë për 
sektorin privat shënoi 9.9% në tremujorin e katërt, nga 8.6% në tremujorin e 
tretë të vitit dhe 7.6% në gjysmën e parë të tij. Rimëkëmbja e ekonomisë, pritjet 
pozitive për ecurinë e saj në të ardhmen dhe primet e përmbajtura të rrezikut, 
kanë vijuar të diktojnë një angazhim aktiv të bankave në drejtim të mbështetjes 
së ekonomisë me financim.

Përmirësimi i rritjes së kredisë në tremujorin e katërt është udhëhequr nga rritja 
më e lartë e kredisë për biznese. Kjo e fundit shënoi mesatarisht 9.1% në 
këtë tremujor, nga një mesatare prej 7.6% në tre tremujorët e parë të vitit. 
Në dallim nga tremujorët e mëparshëm, ku rritja e kredisë për investime ishte 
nxitësi kryesor i rritjes së kredisë për biznese, në tremujorin e katërt vihet re 
një përshpejtim i kredisë për mbulimin e nevojave për likuiditet. Kjo kredi u rrit 
me mesatarisht 9.0% në terma vjetorë, ose me rreth 4.6 pp më shumë se në 
tremujorin e tretë të vitit. Nga ana tjetër, kredia për investime shënoi një rritje 
vjetore prej 9.2%, duke vijuar ngadalësimin e nisur pas gjysmës së parë të vitit. 

10  Analiza e kredisë i referohet të dhënave monetare të rregulluara për lëvizjet e kursit të këmbimit. 
Të dhënat e kredisë janë të rregulluara edhe për kreditë e nxjerra jashtë bilancit.
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Pavarësisht ngadalësimit, ajo mbetet kontribuuesi kryesor në rritjen e financimit 
bankar për bizneset, në linjë edhe me kërkesën në rritje për këtë lloj kredie.

Kredia për individë ka vijuar trajektoren rritëse të evidentuar që në fillim të 
vitit. Rritja vjetore e saj shënoi 11.6% në këtë tremujor, ose 0.7 pp më shumë 
se në tremujorin e mëparshëm. Ecuria e mirë e saj është diktuar nga kredia 
hipotekare, rritja vjetore e së cilës regjistroi 14.3% në këtë tremujor. Kushtet 
veçanërisht të lehtësuara për këtë kredi, prej mbi një viti, dhe skemat për 
mbështetjen e strehimit nga bashkitë, kanë nxitur një kërkesë të shtuar për blerje 
në tregun e pasurive të paluajtshme. Nga ana tjetër, kredia konsumatore u 
rrit me ritme të ngjashme me ato të tremujorit të tretë, prej 8.6%, duke ruajtur 
përmirësimin kundrejt gjysmës së parë të vitit 2021.

Kredia në lekë vazhdon të japë kontributin kryesor në zgjerimin e kredisë, 
ndonëse në një masë më të vogël se sa në pjesën e parë të vitit 2021. Rritja 
vjetore e saj është ngadalësuar lehtë në tremujorin e katërt, në 9.7%. Paralelisht 
me të, rikuperimi i kredisë në valutë ka qenë i shpejtë. Rritja vjetore e saj shënoi 
10.2% në tremujorin e katërt, ose rreth 3.0 p.p. më shumë se në tremujorin 
e tretë të vitit. Kreditimi më i lartë gjatë vitit, kërkesa veçanërisht e lartë nga 
bizneset, si dhe rritja e ndjeshme e depozitave në valutë, kanë diktuar një 
angazhim më të madh të bankave në kredidhënie të fondeve të valutës.

Depozitat bankare vijuan të zgjerohen me ritme të larta. Në tremujorin e 
fundit të vitit, depozitat u zgjeruan mesatarisht me rreth 10.3%, nga 9.8% një 
tremujor më parë. Zgjerimi i depozitave vijon të mbështetet nga kursimet e 
individëve, të cilat në tremujorin e fundit formuan rreth 2/3 e rritjes së totalit 
të depozitave në sistem. E parë në prizmin e monedhës, depozitat në valutë, 
e kryesisht ato të individëve, kanë gjeneruar pjesën më të madhe të rritjes së 
totalit të depozitave, një prirje kjo më evidente pas tremujorit të parë të vitit. Ky 

Gra�k 9.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë ndryshimet vjetore (%) të kredisë 
sipas monedhës. 
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shënime: Të dhënat përfaqësojnë ndryshimet vjetore në kredinë për 
sektorin privat sipas qëllimit të përdorimit. 
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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shtim i kursimeve në monedhë të huaj duket se mbështetet edhe nga të dhënat 
e ekonomisë, ku gjatë këtij viti ka spikatur rritja e të ardhurave nga turizmi11. 
Depozitat e bizneseve, po ashtu kanë njohur një rritje të qëndrueshme gjatë vitit 
2021, me një kontribut mesatarisht rreth 3.2 pp në rritjen e totalit të depozitave 
në tremujorin e katërt, ngjashëm me një tremujor më parë, por disi më lart 
krahasuar me gjysmën e parë të vitit. Një pjesë e konsiderueshme e rritjes së 
depozitave të bizneseve u shënua në muajin dhjetor, një fenomen sezonal, i 
lidhur me përqendrimin e lartë të shpenzimeve publike në fundin e vitit.

Depozitat pa afat dominojnë strukturën e depozitave. Preferenca e agjentëve 
ekonomikë për mbajtjen e kursimeve të tyre vijon të anojë drejt depozitave pa 
afat. Këto depozita ishin rreth 55% e totalit të depozitave në fund të vitit 2021, 
raport ky rreth 3.6 pp më i lartë se një vit më parë. Megjithatë, zhvillimet e 
tremujorit të fundit treguan që individët shfaqën një tendencë për t’i orientuar 
kursimet e tyre drejt depozitave me afat maturimi mbi 2 vjet. Depozitat me 
afat kontribuuan mesatarisht me 0.8 pikë përqindje në rritjen prej 10.3% të 
depozitave për tremujorin e katërt të vitit.

11  Për 9 muajt e parë të vitit 2021, bilanci i shërbimeve nga udhëtimet rezultoi pozitiv në 673 
milionë euro, krahasuar me 412 milionë të regjistruar në të njëjtën periudhë në vitin 2019 
(2020 nuk është marrë në konsideratë për shkak të kufizimeve të larta si pasojë e pandemisë). 
Remitancat nga ana tjetër, për 9-mujorin, ishin rreth 540 milionë euro, rreth 70 milionë më 
shumë sesa në vitin 2020. 

Gra�k 10.

Shënime: Rritja e totalit të depozitave sipas agjentëve, përfshirë 
edhe ato mbi dy vjet, e dekompozuar në terma të monedhës.
Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Shënime: Rritja e totalit të depozitave sipas agjentëve, përfshirë 
edhe ato mbi dy vjet, e dekompozuar në terma të maturitetit. 
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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4. rritja eKOnOmiKe

Prodhimi i brendshëm bruto i vendit u rrit me 7.0% në tremujorin e tretë të vitit 
2021, duke shfaqur një ngadalësim në ritëm rritjeje vjetore kundrejt tremujorit 
të dytë të vitit, në linjë me pritjet tona. Rritja ekonomike ka pasur një bazë të 
gjerë, duke pasqyruar zgjerimin e të gjithë përbërësve të kërkesës agregate 
dhe duke qenë e pranishme në të gjithë sektorët e ekonomisë.

zgjerimi i aktivitetit ekonomik është ushqyer nga rritja e kërkesës së huaj, 
përmirësimi i besimit dhe politikat stimuluese monetare e fiskale. Këta faktorë 
pritet të kontribuojnë në zgjerimin e aktivitetit ekonomik edhe gjatë vitit 2022.

treguesit e tërthortë sugjerojnë ngadalësim të rritjes ekonomike gjatë tremujorit 
të katërt, në pasqyrim të reduktimit të mëtejshëm të efektit bazë dhe duke e 
sjellë atë në linjë me potencialin e rritjes ekonomike.

4.1. PrODUKti i brenDShëm brUtO 

PBB-ja u zgjerua me 7.0% në terma vjetorë gjatë tremujori të tretë 2021. 
Sikundër pritej, rritja vjetore u ngadalësua në reflektim të efektit më të zbutur 
bazë nga viti i kaluar12. Rritja ekonomike ka rezultuar me bazë të gjerë. Sektori 
prodhues dha një kontribut rreth 1.5 pikë përqindjeje në rritje, ndërsa sektori 
i shërbimeve kontribuoi me 4.2 pikë përqindje (Grafiku 11, majtas). Këto 
dinamika nënkuptojnë se vëllimi i aktivitetit ekonomik ka tejkaluar nivelet e 
regjistruara para pandemisë, në të gjithë sektorët (Grafik 2, djathtas).

12  Tkurrja vjetore e PBB-së rezultoi -3.5% në tremujorin e tretë 2020. 

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 ngadalësuar krahasuar me 
tremujorin e mëparshëm, ndikuar edhe nga efekti më i 
zbutur bazë

Të gjithë sektorët kanë tejkaluar nivelet e vlerës së shtuar të 
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Sektori prodhues u zgjerua me rreth 4.2% në tremujorin e tretë të vitit 2021, 
kundrejt 18.4% një tremujor më parë. Kontributi kryesor ka buruar nga Industria 
(1.1 pikë përqindje) dhe më konkretisht nga industria nxjerrëse (0.7 pikë 
përqindje). Kontributet e industrisë nxjerrëse janë pothuajse të njëjta me ato të 
tremujorit të dytë. Nga ana tjetër, kontributi i industrisë përpunuese është pakësuar 
(0.5 pikë përqindje kundrejt 1.8 pikë përqindje në tremujorin e dytë). Zhvillime 
të ngjashme faktoi edhe aktiviteti i ndërtimit, kontributi i të cilit ka rezultuar 0.4 
pikë përqindje në tremujorin e tretë të vitit nga 3.5 pikë përqindje një tremujor 
më parë. Ndërtimi është karakterizuar nga një rimëkëmbje më e hershme, me 
norma rritjeje dyshifrore prej tremujorit të tretë të vitit 2020, çka sugjeron dhe 
një normalizim më të plotë të aktivitetit të tij. Edhe dega e energjisë elektrike 
është karakterizuar nga kontribute të pakësuara, duke reflektuar gjendje më pak 
të favorshme hidrike krahasuar me tremujorët e mëparshëm. Nga ana tjetër, 
aktivitetet e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit u zgjeruan me vetëm 0.3%.

Vlera e shtuar e sektorit të shërbimeve u rrit me 9.1% në tremujorin e tretë të 
vitit, ecuri e ngadalësuar kjo krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Kontributet 
kryesore në rritje janë gjeneruar nga “Tregtia, transporti, akomodimi dhe 
shërbimit ushqimor”. Kontribute të rëndësishme pozitive ka dhënë, sikurse gjatë 
tremujorit të mëparshëm, dega e “Akomodimit”, e lidhur ngushtësisht më rritjen 
e shpejtë të eksportit të shërbimeve të turizmit13. Ndikime pozitive kanë buruar 
edhe nga degët e tjera të shërbimeve, ndonëse me magnituda më të ulëta 
krahasuar me tremujorin e dytë.

Rritja ekonomike pritet të jetë më e ngadaltë gjatë tremujorit të katërt të vitit, por 
duke mbetur në nivele të krahasueshme me rritjet e larta historike14. Ky vlerësim 
mbështetet dhe nga treguesit cilësorë të përftuar nga vrojtimet e besimit (Grafik 
12, majtas). Gjatë tremujorit të katërt janë shtrënguar disa masa të brendshme 

13   Sipas të dhënave të Bilancit të Pagesave për tremujorin e tretë 2021.
14  Rritja ekonomike për tremujorin e katërt të vitit 2020 kaloi në territor pozitiv me 2.4%, duke 

sinjalizuar shuarje të efektit të bazës krahasuese të vitit të parë të pandemisë.

Gra�k 12.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Prirja përmirësuese e treguesve të besimit ka pasqyruar një 
lloj maturimi gjatë tremujorit të katërt 2021

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ndërkohë që janë intensifikuar ato 
ndërkombëtare për lëvizjen e udhëtarëve në kuadër të përhapjes së variantit 
Omicron. Këto kufizime pritet të pasqyrohen në mënyrë të veçantë në ecurinë 
e sektorit të turizmit dhe të shërbimeve të lidhura më të.

4.2. KërKeSa aGreGate

Kërkesa agregate ka vijuar të zgjerohet në tremujorin e tretë. Ndikimet 
kryesore në rritje kanë buruar nga kërkesa e huaj, nxitur nga rritja e lartë e 
eksportit të shërbimeve të turizmit. Nga ana tjetër, kontributet e brendshme 
janë pakësuar, në kushtet kur kërkesa e brendshme e nisi më herët rimëkëmbjen 
(Grafik 13, majtas). Gjallërimi i kërkesës së huaj ka rezultuar më i vonuar, për 
shkak se edhe kufizimet për lëvizjen ndërkombëtare të udhëtarëve u relaksuan 
më vonë, krahasuar me masat e marra në Shqipëri.

Kërkesa e brendshme u zgjerua me 3.8% në terma vjetorë në tremujorin e 
tretë të vitit 2021. Si konsumi, ashtu edhe investimet paraqesin rritje vjetore 
të ngadalësuara, në pasqyrim të efektit bazë (Grafik 13, djathtas). Konsumi 
i popullatës shënoi një rritje vjetore prej 3.3% në tremujorin e tretë, investimet 
regjistruan një rritje prej 3.8%, ndërsa konsumi publik një rritje prej 7.6%.

Konsumi privat vijoi rikuperimin në tremujorin e tretë, por me një ritëm të 
ngadalësuar. Rritja e tij u drejtua kryesisht nga shpenzimet për shërbime ,15 
por rritje regjistruan edhe konsumi i mallrave ushqimore e joushqimore (Grafik 
14, djathtas), si dhe shpenzimet për mallra të përdorimit afatgjatë. Trendi 
rritës i konsumit gjatë vitit 2021 është mbështetur nga reduktimi i kufizimeve, 

15  Gjykim sipas të dhënave të tërthorta. 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 brendshme dhe të huaja në rritjen vjetore 
të kërkesës agregate.
Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH-së.

Shënime: Komponentët e kërkesës agregate, të rregulluar sezonalisht 
dhe të kthyer në indeks me bazë tremujorin e tretë 2019.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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nga përmirësimi i besimit konsumator dhe reduktimi pasigurisë, nga rritja e të 
ardhurave si pasojë e rritjes së punësimit dhe të pagave, si dhe nga mbështetja 
në rritje nga kredia bankare.

Normat rritëse të konsumit privat pritet të vijojnë në tremujorin e fundit të vitit, 
me ritme të ngjashme me ato të tremujorit të tretë. Rritje të konsumit sugjerojnë 
të dhënat sasiore nga importi i mallrave për konsum dhe importi i autoveturave. 
Treguesi i besimit në shërbime vijoi rritjen në tremujorin e katërt, por treguesi 
i besimit në tregti dhe besimi konsumator regjistruan ulje në krahasim me 
tremujorin e tretë (Grafik 15, majtas). Vlerësimi i konsumatorëve për situatën 
financiare në të ardhmen pësoi rënie në tremujorin e katërt dhe balanca e 
blerjeve të mëdha regjistroi vlerë më të ulët se në tremujorin e tretë (Grafik 15, 
djathtas).

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.
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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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rritja e investimeve në ekonomi u ngadalësua në 
3.8% në tremujorin e tretë, pas rritjes së fortë dyshifrore 
në dy tremujorët e parë të vitit (Grafik 16). Shkak 
për këtë ngadalësim u bë si rënia e investimeve nga 
sektori privat16, ashtu edhe ngadalësimi i ndjeshëm 
i investimeve publike. Bazuar në tregues indirektë 
(të dhënat e PBB-së sipas prodhimit dhe të dhënat 
e importit), ngadalësimi i investimeve të bizneseve u 
regjistrua si në kategorinë e investimeve në ndërtim 
ashtu edhe në kategorinë e investimeve në makineri 
dhe pajisje.

Të dhëna sasiore dhe ato nga vrojtimet sugjerojnë 
për rritje të ngadaltë të investimeve edhe gjatë 
tremujorit të katërt të vitit 2021. Kështu, rritja e 
importit të makinerive dhe pajisjeve u ngadalësua në 
këtë periudhë (Grafiku 17, djathtas), ndërsa bizneset 

raportuan përkeqësim të lehtë të gjendjes së tyre financiare në tremujorin e 
fundit të vitit (Grafiku 17, majtas).

Shpenzimet publike kanë qenë faktor mbështetës në zgjerimin e aktivitetit 
ekonomik në vend përgjatë vitit 2021. Rritja e investimeve dhe konsumi 
publik janë përkthyer në kontribute pozitive në zgjerimin e kërkesës agregate. 
Megjithatë, stimuli fiskal ka ardhur në zbehje gjatë tremujorit të katërt. Po 
ashtu, kompozimi i këtij stimuli pati një trajtë të ndryshme nga një vit më parë. 
Kështu, transfertat e drejtpërdrejta për individët – një prej komponentëve kyç 
që drejtuan rritjen e totalit të shpenzimeve në vitin 2020 – u zëvendësuan nga 
shpenzime më të larta për investime dhe për konsum publik.
16  Ecuria e investimeve private dhe publike analizohet duke u bazuar në vlerësime të tërthorta, 

pasi INSTAT-i nuk publikon një ndarje të tillë të investimeve totale në ekonomi.

Gra�k 16.

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

Shënime: Treguesi është ndryshime vjetore në përqindje. 
Tremujori i katërt 2021 është përafruar me vlerat e muajve 
tetor dhe nëntor.
Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Impulsi fiskal u vlerësua në rreth -1.8 p.p. të PBB-së në fund të muajit nëntor. 
Vlerat negative të impulsit kanë pasqyruar ngadalësimin e shpenzimeve, 
sidomos pas gjysmës së parë të vitit, dhe rritjen e shpejtë të të ardhurave 
buxhetore. Ndryshe nga një vit më parë kur deficiti kishte një shpërndarje disi 
më lineare përgjatë vitit, pjesa më e madhe e deficitit buxhetor të planifikuar, 
mbeti për realizim në muajin dhjetor.17

Deficiti buxhetor për 11-mujorin e parë të vitit ishte 32.2 miliardë lekë, duke u 
ngushtuar me 3.8 miliardë lekë nga niveli i regjistruar në fund të shtatorit. Në 
të njëjtën kohë, kjo vlerë qëndron ndjeshëm poshtë asaj të shënuar në të njëjtën 
periudhë një vit më parë (72.7 miliardë lekë). Në muajin nëntor, u emetua 
Eurobond-i në vlerën e 650 milionë eurove, i cili e çoi stokun aktual të këtij 
instrumenti në 1.8 miliardë euro. Emetimi i Eurobondit shtoi tepricat e likuiditetit 
në valutë të qeverisë, pjesa më e madhe e të cilave janë transferuar për t’u 
përdorur gjatë vitit 2022.

Në përputhje me politikën e huamarrjes së brendshme, gjatë tremujorit të fundit 
të vitit 2021 u emetua një shumë titujsh qeveritarë rreth 2.5 miliardë lekë më 
e lartë sesa maturimet e kësaj periudhe18. Huamarrja në tregun e brendshëm 
u shtua në tituj afatgjatë, obligacione të maturitetit 3, 10 dhe 15-vjeçare, 
ndërkohë që ajo u pakësua në titujt deri në 2 vjet me rreth 6.6 miliardë lekë. Në 
muajin nëntor u emetua për herë të parë në tregun primar të titujve obligacioni 
i maturitetit 15-vjeçar, i cili iu shtua gamës së instrumenteve të tjera ekzistuese, 
maturiteti i të cilave varionte nga 3 muaj deri në 10 vite.

17 Deri në datën e përgatitjes së RPM-së, nuk disponohen të dhëna të publikuara për treguesit 
fiskalë të dhjetorit 2021. Mungesa e të dhënave për dhjetorin 2021, bën që në llogaritjen 
e impulsit fiskal të konsiderohet deficiti i krijuar në dhjetor 2020, i cili vlerësohet të jetë më i 
ulët sesa ai i dhjetorit 2021. 

18 Të dhënat për huamarrjen e brendshme, sipas instrumenteve dhe aktorëve, janë deduktuar 
sipas ankandeve të zhvilluara deri në datën 31 dhjetor 2021. 

Gra�k 18.

Shënime: Ndryshimi i raportit të decitit primar për 12 muaj ndaj 
PBB-së, nga një vit më parë. Vlerat pozitive tregojnë se politika skale 
ka gjeneruar impuls të shtuar në ekonomi.
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe llogaritje të DPM-së.

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.
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Blerësit kryesorë të borxhit të brendshëm publik mbetën bankat tregtare. Në 
tremujorin e fundit, ato shtuan me rreth 2.8 miliardë lekë portofolin e tyre të 
letrave me vlerë. Rritja e portofolit të aktorëve të tjerë të tregut, si individë apo 
institucione të tjera jofinanciare, ishte margjinale.

Shpenzimet ranë me rreth 1.8% në terma vjetorë në muajt tetor e nëntor. 
Rënia e shpenzimeve në këto dy muaj i atribuohet niveleve më të ulëta të 
shënuara për shpenzime kapitale, për interesa mbi borxhin ekzistues, si edhe 
për pushtetin lokal. Megjithatë, këto zhvillime mbartin në vetvete edhe efektin e 
bazës krahasuese, ku një vit më parë shpërndarja e shpenzimeve ishte disi më 
e njëtrajtshme, krahasuar me vitin 2021. 

Deri në muajin nëntor, shpenzimet ishin rreth 490 miliardë lekë, ose 7.6% 
më të larta në terma vjetorë. Rritja e shpenzimeve gjatë kësaj periudhe është 

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, Banka e Shqipërisë.

Në fundin e vitit u krijua tepricë e konsiderueshme likuiditeti 
nga emetimi i Eurobondit

 Struktura e mbajtësve të borxhit të brendshëm vijon të 
dominohet nga bankat tregtare
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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 ranë në muajt tetor e nëntor... ... si pasojë e frenimit të përkohshëm të kryerjes së 
investimeve 
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drejtuar nga shpenzimet për investime, shpenzimet për sigurime sociale 
(pensione, shpenzime për sigurime shëndetësore), shpenzimet për personelin 
dhe ato operative. Këto zëra kanë kompensuar edhe efektin negativ prej 2.5 
pp të transfertave të drejtpërdrejta një vit më parë. 

Pavarësisht profilit të rritjes në muajt tetor e nëntor, intensiteti i kryerjes së 
shpenzimeve në muajin dhjetor vlerësohet të dalë përtej sezonalitetit që 
karakterizon këtë muaj. Për këtë arsye, sektori publik vlerësohet se do vijojë të 
mbështesë kërkesën e brendshme në tremujorin e katërt, si në trajtën e shtimit të 
kapitalit fiks, ashtu edhe të konsumit publik.

Të ardhurat vijuan rritjen e shpejtë në muajt tetor e nëntor, me rreth 20.8% në 
terma vjetorë. Thuajse gjysma e rritjes së të ardhurave u krijua nga TVSH-ja 
e vjelë mbi importin e mallrave. Edhe zërat e tjerë tatimorë – TVSH-ja mbi 
prodhimin e mallrave e shërbimeve në vend, tatimi mbi fitimin, akcizat, tatimi 
mbi të ardhurat personale, të ardhurat nga kontributet sociale – patën kontribut 
pozitiv në rritjen e të ardhurave, por në masë më të moderuar sesa TVSH-ja mbi 
importet. Rritja e të ardhurave tatimore është në linjë me rimëkëmbjen ekonomike 
dhe me rritjen e çmimeve të mallrave kryesore në tregjet ndërkombëtare. 

Për 11 muajt e parë të vitit, të ardhurat arritën në rreth 458 miliardë lekë, nivel 
ky rreth 20% më i lartë nga e njëjta periudhë një vit më parë. Profili i rritjes së të 
ardhurave ka qenë i ngjashëm përgjatë vitit, ku spikat roli i TVSH-së mbi importet 
në rritjen e totalit, duke shënuar kontributin më të lartë ndër vite. Dinamika e të 
ardhurave gjatë vitit 2021 mbart pjesërisht edhe efektin e masave lehtësuese 
fiskale të një viti më parë, kur një pjesë e detyrimeve tatimore të bizneseve në 
vështirësi financiare u falën apo u shtynë në kohë. 

Kontributi i eksporteve neto në rritjen ekonomike qëndroi në nivele të larta 
në tremujorin e tretë 2021. Deficiti tregtar i mallrave dhe shërbimeve u 

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.

Të ardhurat vijuan rritjen e shpejtë... ... ndikuar nga të gjithë komponentët tatimorë

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2016 T1

2016 T3

2017 T1

2017 T3

2018 T1

2018 T3

2019 T1

2019 T3

2020 T1

2020 T3

2021 T1

2021 T3
2021 tet-nënt '21TVSh Grante+Jo-tatimore

Tatimore pa TVSh Të ardhura �skale, ndryshim vjetor

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

2016 T1

2016 T3

2017 T1

2017 T3

2018 T1

2018 T3

2019 T1

2019 T3

2020 T1

2020 T3

2021 T1

2021 T3
2021 tet-nënt '21TVSh

Tatim �timi
Tatimi mbi të ardhurat personale



Raporti tremujor i politikës monetare, 2022/I

34Banka e Shqipërisë

ngushtua me 14.3%, në përgjigje të rritjes së shpejtë 
të eksporteve (62.7%). Ndikimin kryesor në rritjen e 
eksporteve e dhanë shërbimet, të cilat shënuar rritje 
vjetore 66.6%, nën ndikimin e rritjes së të ardhurave 
nga turizmi. Eksportet kanë gjetur mbështetje edhe 
tek rritja e eksportit të mallrave, me 49.2%.

Rritja vjetore e importeve ka qenë gjithashtu e lartë 
(35.9%), ku importi i mallrave vijoi të japë ndikimin 
kryesor në rritje. Importi i shërbimeve ka shënuar 
ritëm të lartë rritjeje (66.1%), i ndikuar përsëri nga 
shpenzimet e turizmit. Rikuperimi i këtij fluksi vazhdon 
të mbetet më i ngadaltë se në rastin e eksporteve, për 
shkak të asimetrisë në eliminimin e barrierave ndaj 
lëvizjes së udhëtarëve në Shqipëri për të huajt dhe 
në botë për shqiptarët.

Zhvillimet në tregtinë e mallrave gjatë tremujorit të katërt të vitit 2021 pasqyruan 
efektet e rritjes së çmimeve të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare. Rritja 
e çmimeve në tregje shkaktoi një përshpejtim të normave të rritjes në vlerë 
krahasuar me tremujorin e tretë të vitit, si për eksportet ashtu edhe për importet. 
Norma vjetore e rritjes së importeve ka qenë më e lartë sesa norma e rritjes 
së eksporteve. Kjo, së bashku me peshën më të lartë që importet kanë në 
shkëmbimet tregtare, kanë bërë që deficiti i tyre të thellohet me 43.1% në terma 
vjetorë.

Eksportet e mallrave u rritën me 33.4% në terma vjetorë në tremujorin e katërt 
(Grafik 23, majtas). Kontributet kryesore në këtë rritje i kanë dhënë kategoritë 
“Materiale ndërtimi dhe metale” dhe “Minerale lëndë djegëse, energji elektrike”. 
Përcaktues i rëndësishëm i kësaj dinamike ka qenë rritja e konsiderueshme e 
çmimeve ndërkombëtare të metaleve industriale, lëndës djegëse dhe energjisë. 
Edhe kategoria “Tekstile dhe këpucë”, këtë tremujor, ka përjetuar për herë të 
parë rritje mbi nivelet e parapandemisë.

Importet e mallrave u rritën me 38.8% në terma vjetorë gjatë tremujorit të katërt 
(Grafik 23, djathtas). Në këtë rast, kontributet pozitive janë udhëhequr nga 
kategoria “Minerale lëndë djegëse, energji elektrike”, edhe si pasojë e rritjes së 
çmimeve të këtyre produkteve. Edhe kategoria “Materiale ndërtimi dhe metale” 
ka njohur rritje të konsiderueshme, e cila lidhet kryesisht me zhvillimet e sektorit 
të ndërtimit në vend. Kontribute pozitive në importin e mallrave kanë vijuar të 
japin edhe kategoritë e lidhura me ushqimet dhe produktet farmaceutike. 

Gra�k 22.

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

Eksportet neto vazhduan të japin kontribut të qenësishëm pozitiv në 
rritje edhe gjatë tremujorit të tretë 2021, nxitur nga eksporti i 
shërbimeve
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Në terma të partnerëve tregtarë, rritja e eksporteve është udhëhequr dukshëm 
nga ato drejt Italisë, të ndjekura nga Kosova dhe Spanja. Në rastin e importeve, 
vendet që kontribuuan më shumë në rritjen vjetore të tyre ishin Italia dhe Turqia, 
të ndjekura nga Greqia dhe Arabia Saudite (në rastin e fundit, për shkak të 
importit të rritur të lëndës djegëse).

Përgjatë gjithë vitit 2021, tregtia e jashtme e mallrave ka njohur rritje të 
ndjeshme. Ajo është ndikuar si nga rikuperimi i kërkesës së brendshme dhe të 
huaj, ashtu si edhe nga rritja e ndjeshme e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, 
veçanërisht gjatë gjysmës së dytë të vitit. Eksportet janë rritur me 35.6% gjatë 
këtij viti, ndërsa importet me 32.3%. Për shkak të peshës më të madhe të këtyre 
të fundit, deficiti tregtar në mallra është zgjeruar me 29.6% gjatë gjithë vitit 
2021, duke përmbysur dinamikën e vitit të kaluar (kur deficiti u ngushtua me 
4.9% gjatë vitit 2020 për shkak të importeve më të ulëta). Përgjithësisht, flukset 
tregtare kanë tejkaluar nivelet e parapandemisë. Një përjashtim i rëndësishëm 
është eksporti në kategorinë “Tekstile dhe këpucë”.

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.

Rritja vjetore e çmimeve ndërkombëtare të lëndëve të para 
ka qenë përcaktuesi primar i rritjes së eksporteve të mallrave

Rritja e importeve është ndikuar nga rritja e çmimeve 
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të ndërtimit
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5. inFLaCiOni, Çmimet Dhe KOStOt në eKOnOmi 

inflacioni vjetor shënoi një vlerë mesatare prej 3.1% në tremujorin e katërt të 
vitit 2021, nga 2.4% një tremujor më parë. inflacioni mesatar i vitit rezultoi në 
nivelin 2%, duke ndjekur një prirje rritëse gjatë tremujorëve.

trendi rritës i inflacionit ka pasqyruar forcimin gradual të presioneve 
të brendshme inflacioniste, në përgjigje të rimëkëmbjes së kërkesës, 
përmirësimeve në tregun e punës dhe rritjes së pagave. Nga ana tjetër, 
përshpejtimi i inflacionit në tremujorin e katërt është ndikuar, në masën më të 
madhe, nga intensifikimi i presioneve të importuara inflacioniste, si pasojë e 
çmimeve të larta të lëndëve të para dhe të ushqimeve bazë në tregjet e huaja, 
kostove më të larta të transportit, dhe vështirësive në zinxhirin e prodhimit. 
Pritjet për inflacionin në terma afatshkurtër kanë shënuar rritje, ndërkohë që 
në horizont afatmesëm qëndrojnë afër objektivit prej 3%.

5.1. Çmimet e KOnSUmit

Inflacioni mesatar vjetor rezultoi 3.1% në tremujorin e katërt të vitit 2021, duke 
qëndruar 0.7 pikë përqindje më lart se një tremujor më parë (Grafiku 24, 
majtas). Kjo rritje u shkaktua nga inflacioni relativisht i lartë i muajve nëntor dhe 
dhjetor, përkatësisht në nivelet 3.1% dhe 3.7%.

Grupi i ushqimeve dhe ai i mallrave energjetike, përfshirë naftën, shënuan rritje 
të kontributeve me nga 0.3 pikë përqindjeje (Tabela 2). Në total, këto kategori 
formuan rreth 80% të inflacionit total në këtë tremujor (Grafiku 24, djathtas). Në 
nivel më të dezagreguar, brenda grupit të ushqimeve, kontributi në formimin e 
inflacionit total erdhi pothuajse plotësisht nga mallrat e përpunuar ushqimore 
(0.3 pikë përqindje). Kjo prirje ka reflektuar zhvillimet globale të rritjes së 
çmimeve të mallrave ushqimore bazë. Kategoria tjetër, ajo e ushqimeve të 
papërpunuara, shënoi luhatje brenda tremujorit. Në muajin tetor, inflacioni i saj 
u ngadalësua ndjeshëm, ndërsa në muajt pasardhës ai u përshpejtua për shkak 
të rritjes së çmimeve të frutave në muajin nëntor dhe të perimeve në muajin 
dhjetor. Pavarësisht luajtjeve të mësipërme, në terma mesatarë të tremujorit, kjo 
kategori shënoi kontribute të njëjta me ato të tremujorit të tretë.

Kategoria e “Mallrave joushqimore” u ndikua nga rritja e çmimeve të produkteve 
të naftës dhe të gazit në tregun botëror. Nga muaji maj i vitit 2021, kontributi 
i drejtpërdrejtë i tyre u kthye në vlera pozitive dhe, ashtu siç pritej, nxiti rritjen 
e çmimeve në tremujorin e katërt. Kontributi i kësaj kategorie në inflacionin 
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total rezultoi rreth 0.3 pikë përqindje më i lartë se në tremujorin e mëparshëm. 
Komponentët më të qëndrueshëm të inflacionit, ku përfshihen shërbime, strehim 
dhe mallra konsumi afatgjatë, kanë regjistruar gjithashtu prirje rritëse gjatë 
muajve të fundit, duke shënuar një kontribut të shtuar me 0.1 pikë përqindje në 
inflacionin e tremujorit të katërt (Tabela 2). Gjallërimi i kërkesës konsumatore 
është reflektuar në rritje graduale të çmimit të shërbimeve, në mënyrë të veçantë 
në muajin dhjetor. Në këtë kategori, faktori kryesor i këtij zhvillimi ishte rritja e 
çmimeve të hotelerisë, paketave turistike dhe i komunikimit.

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

  Tr.4’19 Tr.1’20 Tr.2’20 Tr.3’20 Tr.4’20 Tr.1’21 Tr.2’21 Tr.3’21 Tr.4’21 Inf. T4’21
 (%)

Ushqime të përpunuara 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.9 4.5
 Bukë dhe drithëra 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 6.2
Ushqime të papërpunuara 0.8 0.8 1.2 0.8 1.0 0.3 0.9 1.0 1.0 5.4
 Fruta 0.4 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 10.7
 Perime 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.0 0.6 0.8 0.4 6.8
Shërbime 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 1.5
mallra me çmime të rregulluara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
Strehim (qera) 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 1.2
mallra konsumi joushqimore 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0.1 0.3 0.6 4.1
 Karburant -0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 0.2 0.4 18.3
mallra konsumi afatgjatë 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.9
inflacioni (%) 1.3 1.6 1.9 1.4 1.6 0.9 1.8 2.4 3.1 3.1

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 
katërt 2021.

Në terma makroekonomikë, prirja e rritëse e inflacionit pasqyroi si veprimin e 
faktorëve të brendshëm të kërkesës, ashtu dhe efektin e goditjeve – kryesisht me 
origjinë të huaj – të ofertës.

Gra�k 24.

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSh-së. Burimi: INSTAT, llogaritje të BSh-së.
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Në këndvështrimin e kërkesës, përmirësimi gradual i pozicionit ciklik të 
ekonomisë, në pasqyrim të rritjes progresive të kërkesës për mallra e shërbime, 
është shoqëruar me rritje të punësimit dhe të pagave. Kjo ecuri u pasqyrua dhe 
në trendin rritës të inflacionit bazë, apo të matjeve të ndryshme të inflacionit, 
të cilat përjashtojnë efektin e mallrave me çmime më të luhatshme (Grafik 25, 
majtas).

Në këndvështrimin e ofertës, përshpejtimi i inflacionit në tremujorin e katërt 
të vitit 2021 pasqyroi kombinimin e disa faktorëve me origjinë të brendshme 
dhe të huaj. Kështu, rritja e inflacionit pasqyroi në një masë të madhe ecurinë 
rritëse të çmimeve në vendet e BE-së dhe të rajonit (Grafiku 25, djathtas); rritjet 
e çmimeve të mallrave energjetikë, përtej efektit të bazës së ulët krahasuese 
të çmimeve të naftës gjatë vitit 2020; rritjen e çmimeve të ushqimeve bazë 
në tregun ndërkombëtar dhe nga efekte të tjera shtesë në zinxhirin e kostove 
prodhuese dhe të transportit. Po ashtu, ajo pasqyroi dhe luhatjet e çmimeve të 
ushqimeve të papërpunuara në tregun e brendshëm, të cilat ndikuan inflacionin 
në kahun rritës. Së fundi, inflacioni i tremujorit të katërt mbarti efektin statistikor 
të bazës së ulët krahasuese të muajit dhjetor të vitit të kaluar.19

5.2. PërCaKtUeSit e inFLaCiOnit

Rritja e inflacionit në tremujorin e katërt të vitit 2021 u ndikua nga kontributet 
shtesë të të gjithë komponentëve të tij (Grafik 26, majtas dhe qendër). Inflacioni 
bazë shënoi një vlerë prej 2.4% dhe ai i brendshëm prej 2.1%, me kontribut 
rreth 1.7 pikë përqindje në formimin e inflacionit total. Prirja graduale rritëse e 
tyre gjatë vitit 2021 ka pasqyruar dinamikën pozitive të kërkesës. Ndërkohë, 
19 Efekti statistikor vlerësohet ta ketë shtuar inflacionin e muajit dhjetor dhe të tremujorit të katërt 

të vitit 2021, me përkatësisht 0.6 dhe 0.2 pikë përqindje.   

Gra�k 25.

Burimi: INSTAT, vlerësime të BSH-së.
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rritja e shpejtë e tyre gjatë periudhës shtator-tetor 2021 tregoi se edhe këta 
tregues u prekën nga presionet rritëse të ushtruara nga zhbalancimet globale në 
zinxhirin e prodhimit dhe të furnizimit si pasojë e pandemisë. Duke përjashtuar 
ndikimin përshpejtues të çmimeve të disa artikujve ushqimorë nga inflacioni 
bazë, evidentohet se prirja rritëse e tij ka qenë e pranishme, kryesisht gjatë 
dy tremujorëve të fundit të vitit20 (Grafik 26, djathtas). Inflacioni bazë mesatar 
rezultoi 1.7% në vitin 2021, kundrejt normës 1.4% të një viti më parë. 

Komponentët jobazë dhe të importuar shfaqën një luhatshmëri të lartë, me 
efekte më të dobëta në muajin tetor dhe me ndikime rritëse në inflacionin total 
të dy muajve të tjerë të tremujorit (me rreth 0.5 pikë përqindjeje). Inflacioni 
jobazë dhe ai i importuar shënuan rritje krahasuar me tremujorin paraardhës, 
duke arritur përkatësisht vlerat 4.9% dhe 6.7%, me kontribut 1.4 pikë përqindje 
në formimin e inflacionit total.

Inflacioni pritet të mbetet mbi objektiv në afatin e shkurtër, duke reflektuar 
presionet nga zinxhiri i kostove të shtuara operuese në çmimet e produkteve 
dhe të shërbimeve, të vendit dhe të importuara. Ndërkohë, në afat më të gjatë, 
inflacioni pritet të bjerë gradualisht drejt objektivit, në pasqyrim të zbutjes së 
goditjeve të ofertës dhe të mbylljes graduale të hendekut të prodhimit.

Në vijim janë analizuar përcaktuesit kryesorë ekonomikë të inflacionit.

Pozicioni ciklik. Vlerësimet tona sugjerojnë për një përmirësim të pozicionit 
ciklik gjatë gjysmës së dytë të vitit, si pasojë e rikuperimit ekonomik gjatë kësaj 
periudhe. Gjithashtu, të dhënat dëshmojnë për përmirësim të mëtejshëm në 

20 Në nënshportën e inflacionit bazë bëjnë pjesë disa prej ushqimeve të përpunuara që kanë 
shfaqur historikisht qëndrueshmëri në çmime, por që kanë peshë të rëndësishme në shportën 
e IÇK-së. Zërat e tjerë - kryesisht shërbime dhe mallra me afat të gjatë përdorimi - përbëjnë 
rreth 66% të nënshportës së inflacionit bazë.

Gra�k 26.

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të BSH-së.
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tregun e punës, karakterizuar nga punësim në rritje dhe normë papunësie në 
rënie. Këto zhvillime janë reflektuar në norma të larta rritjeje vjetore për pagat, 
veçanërisht në sektorin privat. Zhvillimet e mësipërme kanë ndikuar në shtimin 
e presioneve të brendshme inflacioniste, të pasqyruara në rritjen e inflacionit 
bazë dhe të brendshëm, gjatë vitit 2021 (Grafik 27).

norma e shfrytëzimit të kapaciteteve në ekonomi qëndroi rreth nivelit 78.9% 
në tremujorin e katërt të vitit 2021, lehtësisht më lart krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm (Grafik 27). Ky zhvillim ka pasqyruar rritjen e normës së shfrytëzimit 
të kapaciteteve operuese në sektorin e shërbimeve, ndërkohë që në sektorët e 
tjerë ky tregues rezultoi me rënie.

Punësimi dhe papunësia. Punësimi u rrit me 0.7% 
në tremujorin e tretë, por me një normë vjetore më 
të përmbajtur krahasuar me një tremujor më parë 
(Grafik 28). Sektorët e industrisë dhe të shërbimeve 
vazhdojnë të shfaqin norma të larta rritjeje në 
punësim. Pavarësisht dinamikës pozitive të punësimit 
në sektorët e lartpërmendur, rënia e tij në bujqësi ka 
ndikuar në ngadalësimin e ritmeve rritëse të punësimit 
të përgjithshëm në ekonomi.

Rritja e punësimit në ekonomi ndikoi në rënien në 
11.3% të normës së papunësisë, nga 11.6% që 
ishte në tremujorin e dytë 2021. Kjo është shoqëruar 
me rritjen e pjesëmarrjes në forcat e punës dhe me 
pakësim të shkallës së inaktivitetit (Grafik 28). Kjo 
ecuri e nisur gjatë tremujorit të mëparshëm tregon për 
përmirësimin e treguesve të tregut të punës dhe për 
rikthim gradual të tij në ekuilibër.

Gra�k 27.

Shënime: 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. Në gra�k 
janë paraqitur rezultatet e rivlerësimit të përgjithshëm më të fundit të realizuar në dhjetor 2021 për hendekun e prodhimit dhe të papunësisë.
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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Pagat, produktiviteti dhe kostot e punës. Paga mesatare mujore bruto për një 
të punësuar me pagë21 u zgjerua me 6.9% (4.5% në terma realë) në tremujorin 
e tretë 2021 (Grafik 29, majtas). Kjo normë rezulton dukshëm e përshpejtuar 
krahasuar me tremujorin e dytë të vitit (4.7%), e ndikuar kryesisht nga rritja e 
pagës në sektorin privat. Rritja ka rezultuar me bazë të gjerë sipas sektorëve 
ekonomikë dhe me kontribute më të dukshme nga rritja e pagës në aktivitetet 
e “Tregtisë, transportit, akomodimit dhe shërbimit ushqimor”, “Informacionit 
dhe komunikacionit”, “Pasurive të paluajtshme” dhe “Administratës publike dhe 
mbrojtjes”.

Kostot e punës për njësi22 vazhduan të karakterizohen nga prirja rënëse. Rënia 
vjetore e treguesit rezultoi 8.2%, nga 7.9% në tremujorin e dytë. Ecuria e tij 
u përcaktua nga rritja e shpejtë e produktivitetit të punës krahasuar me atë të 
pagave23 (Grafik 29, djathtas). 

Kostot e tjera prodhuese janë karakterizuar nga përshpejtimi i normave rritëse. 
Çmimet e prodhimit industrial u rritën me 4.3%, nga 1.6% në tremujorin e dytë 
të vitit. Përshpejtimi ka ardhur si nga çmimet e prodhimit për tregun vendas, 
ashtu edhe për tregun eksportues. Rritja e çmimeve të prodhimit për tregun 
vendas rezultoi 3.3% në tremujorin e tretë, nga 1.4% një tremujor më parë.

21  Ky tregues i referohet pagës mesatare mujore bruto që merr një i punësuar dhe ka si burim 
të dhënat e listë-pagesave të subjekteve nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (INSTAT, 
tremujori i tretë 2021).

22  Treguesit përafrues të produktivitetit të punës, të kostove të punës për njësi të prodhuar dhe të 
pagës mesatare për aktivitetet e mbuluara nga statistikat afatshkurtra (INSTAT, SASH, tremujori 
i tretë, 2021) llogariten nga Banka e Shqipërisë.

23  Në terma kontributesh, produktiviteti i punës tejkalon (me ndikim të kundërt), kontributin nga 
rritja e pagave. 

Gra�k 29.

Burimi: INSTAT. Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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inflacioni i importuar. Treguesi i presioneve të huaja inflacioniste (TPHI)24 u 
zgjerua me 10.9% në terma vjetorë gjatë tremujorit të katërt 2021 (Grafik 30), 
normë kjo e përshpejtuar krahasuar me tremujorin e mëparshëm (9.3%). Kjo 
ecuri pasqyron zgjerimin e fortë të çmimeve të huaja (rreth 15.8% në terma 
vjetorë). Përshpejtimi i tyre kishte nisur që në tremujorin e tretë të vitit, por u 
intensifikua ndjeshëm gjatë të katërtit. Nga ana tjetër, dinamika mbiçmuese 
e kursit nominal efektiv të këmbimit (KNEK), ka vijuar të veprojë në kahun 
reduktues të TPHI, duke zbutur ndikimet rritëse nga çmimet e huaja. Mbiçmimi 
i KNEK në terma vjetorë rezultoi 4.9% në tremujorin e katërt të vitit 2021, i 
përshpejtuar krahasuar me një tremujor më parë (3.3%).

Dinamikat e mësipërme janë transmetuar edhe në 
prirjen rritëse të inflacionit total përmes kanalit të 
komponentit të importuar të tij. Kontributi i këtij të 
fundit shënoi rritje në tremujorin e katërt të vitit 2021 
(46%) krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë (40%) (Grafik 26, qendër). Presionet e huaja 
inflacioniste do të vijojnë të ushtrojnë presion rritës 
mbi inflacionin përgjatë të gjithë vitit 2022. 

Pritjet për inflacionin25 janë rritur në tremujorin e 
katërt. Bazuar në vrojtimet e kryera pranë agjentëve 
të ndryshëm të ekonomisë, rritja është më e dukshme 
për konsumatorët (me 1.4 pikë përqindjeje) dhe fare 
pak për bizneset (me 0.1 pikë përqindjeje) (Grafik 
31, majtas). 

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

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 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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Agjentët financiarë kanë rishikuar gjithashtu për lart inflacionin e pritur në të 
ardhmen (Grafik 31, djathtas). Ata presin që inflacioni pas një viti të jetë 2.7%, 
ose 0.5 pikë përqindje më shumë se pritjet e një tremujori më parë. Inflacioni i 
pritur pas dy dhe tre vitesh është përkatësisht 2.8% dhe 3.0% (me rritje 0.4 dhe 
0.3 pikë përqindje nga një tremujor më parë). 

haPëSirë inFOrMUeSe 3:  inFLaCiOni i Lartë në ShQiPëri, KaLiMtar 
aPO i QënDrUeShëM?

Pandemia ka shkaktuar luhatje të forta të kërkesës dhe të ofertës për mallra e 
shërbime. Prezantimi i masave të distancimit social në mars të vitit 2020 solli 
fillimisht rënien e kërkesës, dhe në vijim ndikoi negativisht aktivitetin e një pjese 
të konsiderueshme të ekonomisë. Zvogëlimi më i shpejtë i kërkesës kontribuoi 
në një kontraktim të fortë të hendekut të prodhimit në vitin 2020, i cili arriti 
minimumin e tij në tremujorin e dytë të vitit dhe nisi gradualisht rimëkëmbjen 
më tej. rikuperimi i ekonomisë ishte i shpejtë dhe impakti në tregun e punës i 
përmbajtur, çka reflekton ndër të tjera, mbështetjen e rëndësishme të siguruar 
nga politikat fiskale dhe monetare stimuluese.

rritja e kërkesës, e punësimit dhe e pagave ka shtuar presionet inflacioniste nga 
ekonomia e brendshme, kontributi i të cilave ka qenë i qëndrueshëm dhe ka 
ardhur në rritje (Grafiku 26, majtas). në pasqyrim të tyre, inflacioni bazë dhe 
ai i shërbimeve ka shfaqur një trend rritës prej fillim të vitit (Grafiku 25, majtas).

Përshpejtimi i inflacionit gjatë muajve të fundit, si në Shqipëri edhe në vendet 
e tjera, është ndikuar nga rritja e çmimeve të lëndëve të para dhe të inputeve 
në tregjet botërorei. në literaturën ekonomike, goditje të tilla quhen goditje të 
ofertës, të cilat mund të prodhojnë tre lloj efektesh në inflacion.

Së pari, rritja e çmimeve të lëndëve të para dhe të inputeve jep një efekt të 
drejtpërdrejtë në inflacion, pasi disa prej tyre janë të përfshira në matjen e 
shportës së mallrave të konsumit. Kështu, inflacioni i mallrave energjetike në vend 
është rritur gradualisht gjatë vitit 2021, duke arritur në 16% në tremujorin e fundit 
të vitit. në këtë rritje, kontributin më të madhe e ka dhënë rritja e çmimit të naftës. 
rritja e çmimit ndërkombëtar të energjisë nuk ka dhënë ende ndikimin e saj të 
plotë në kostot dhe çmimet e konsumit në vend, megjithëse ajo është reflektuar 
në çmimin e energjisë së importuar. Kjo për arsye se çmimi i energjisë në vend 
është i administruar, dhe nuk ka pasur vendime legjislative për rritje të çmimit 
të energjisë për konsumatorët dhe bizneset në tërësi. Po ashtu, rritja e çmimeve 
bazë ushqimore ka sjellë një rritje të inflacionit të ushqimeve të përpunuara në 
4.3% gjatë tremujorit të fundit të vitit 2021. Kontributet e zërave të veçantë në 
inflacionin e grupeve përkatëse jepet në grafikët më poshtë, ndërkohë që, në 
agregat, kontributi i çmimeve të lidhura me lëndët e para në tregjet botërore 
është rritur nga mesatarisht 12% në vitet 2017-2020, në 32% në vitin 2021, 
dhe 43% në tremujorin e fundit (Grafiku 25, majtas). 

Efektet e drejtpërdrejta të ofertës në inflacion janë kalimtare; me stabilizimin 
apo korrektimin e çmimeve, kontributet e tyre në inflacion shuhen. Por, nga ana 
tjetër, ato shkaktojnë luhatshmëri në afatin e shkurtër. 

aktualisht, analizat dhe pritjet e tregjeve konvergojnë në interpretimin se rritja 
e çmimeve të lëndëve bazë është e përkohshme. rivendosja e ekuilibrit midis 
kërkesës dhe ofertës, zgjidhja e problemeve me furnizimin dhe reduktimi i 
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çmimit të mallrave energjetike pritet të sjellë stabilizimin e këtyre çmimeve. Ky 
konsiderohet nga ne si skenari bazë. 

Së dyti, shtrenjtimi i lëndëve bazë dhe i inputeve mund të sjellë efekte indirekte 
në zinxhirët e formimit të vlerës. një shembull i këtij efekti është rritja e 
kostove të transportit, dhe rrjedhimisht e çmimit të produkteve dhe shërbimeve 
përfundimtare, si pasojë e rritjes së çmimit të karburantit. efektet indirekte 
janë të vështira për t’u llogaritur, pasi përçimi në çmimet e konsumit mund të 
ndryshojë me kalimin e kohës dhe është në varësi të elasticitetit të kërkesës, të 
konkurrencës sipas segmenteve të tregut, dhe të aftësisë së kompanive private 
për të absorbuar goditjen nëpërmjet axhustimit të marzheve të fitimit.

Së treti, goditje të ofertës mund të sjellin efekte të raundit të dytë. efekte të tilla 
lindin kur inflacioni i lartë ndikon në pritjet e familjeve dhe bizneseve për ecurinë 
e ardhshme të çmimeve, dhe në sjelljen e tyre për konsum dhe kursim. Pritjet 
më të larta për inflacionin mund t’i shtyjnë bizneset të rrisin çmimet më shpejt 
nga sa e kishin menduar dhe pagamarrësit të kërkojnë paga më të larta për të 
ruajtur fuqinë blerëse. Kjo krijon një cikël inflacionist, pasi bizneset në mënyrë 
që të kompensojnë kostot e rritura, detyrohen të rrisin më tej çmimet. 

Në ndryshim nga efektet e drejtpërdrejta, efektet indirekte dhe ato të raundit 
të dytë kanë një ndikim më afatgjatë në inflacion. Ato kërkojnë reagimin e 
politikës monetare.

Si në shumë vende të tjera, pritjet për inflacionin në Shqipëri janë rritur gradualisht 
gjatë vitit 2021 (Grafiku 31). analizat tona tregojnë se pritjet inflacioniste janë 
bërë më adaptive në periudhën pas krizës financiare globaleii – duke ndjekur më 
nga afër vlerat e ulëta të inflacionit të kësaj periudhe, çka rrit rrezikun e lindjes 
së efekteve të raundit të dytë. Ky rrezik kërkon një monitorim të kujdesshëm të 
ecurisë së çmimeve, për të identifikuar në kohë shfaqjen e këtyre efekteve dhe 
për të mundësuar një reagim të përshtatshëm të politikës monetare.

I Arsyet pas rritjes së çmimeve të lëndëve të para janë analizuar më me detaje në Hapësirën 
informuese 1, në këtë raport.

II Një analizë më e thelluar gjendet tek materiali studimor “Factors behind low inflation in 
Albania”, 2019 https://www.bankofalbania.org/?crd=0,15,7,3,0,26042

Gra�k 1 HI 3.

Burimi: INSTAT, BSH.
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