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1. FjAlA E GuvERNAtoRIt

Ngjarjet ekonomike dhe financiare në vend vijojnë të zhvillohen në një 
ambient të jashtëm të paqëndrueshëm. Në nivel botëror, ekonomitë e 
vendeve të zhvilluara dhe të atyre në zhvillim vazhdojnë të karakterizohen 
nga një shkallë e lartë pasigurie, si për kohëzgjatjen e krizës ashtu dhe për 
shtrirjen e ndikimeve negative të saj. Shtrëngimi i situatës financiare dhe ulja e 
besimit të agjentëve kanë sjellë një reduktim të ndjeshëm të kërkesës agregate 
dhe dobësim të aktivitetit ekonomik. Për pasojë importet dhe eksportet janë 
ulur në të gjitha ekonomitë, të cilat janë përballur edhe me një reduktim të 
investimeve të huaja si pasojë e shtrëngimit të kushteve kredidhënëse nga 
institucionet financiare. 

të dhënat e fundit të ekonomisë botërore theksuan edhe më tepër përmasat 
e kësaj krize. Rritja ekonomike e Eurozonës rezultoi negative në tremujorin 
e fundit të vitit 2008, duke shënuar rënien më të thellë që prej krijimit të 
monedhës së përbashkët. Ndërkohë, informacioni i tremujorit të parë, tregon 
se kjo ekonomi mund të ketë vijuar të tkurret me të njëjtin ritëm edhe në këtë 
periudhë. tremujori i fundit i vitit 2008, shënoi rënie ekonomike edhe për 
ekonominë amerikane. Ndërkohë, gjatë tremujorit të parë të vitit 2009 u 
evidentuan shenjat e para të përmirësimit, si pasojë e masave të fuqishme 
fiskale të ndërmarra në funksion të rimëkëmbjes së ekonomisë dhe mbështetjes 
së zgjerimit të shpenzimeve konsumatore. 

Presionet inflacioniste në rënie, si rezultat i uljes së çmimeve të lëndëve të 
para, kanë lejuar bankat qendrore të zbatojnë politika monetare lehtësuese 
në përpjekje për të ndihmuar sistemin bankar dhe nxitur aktivitetin kreditues 
për ekonominë. Në muajt janar dhe mars të vitit 2009, Banka Qendrore 
Evropiane lehtësoi më tej politikën monetare, duke e çuar normën e interesit 
në nivelin më të ulët historik. Komiteti i tregut të Hapur i Rezervës Federale 
vendosi të lërë të pandryshuar normën e interesit në nivelin 0-0.25 për qind, 
vlerë e cila përbën minimumin historik në SHBA.

Aktiviteti ekonomik në vend u zhvillua në kushtet e një ecurie të qëndrueshme 
të çmimeve të konsumit. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në 
tremujorin e parë të vitit 2009 vazhdoi të ruajë të njëjtin model kontributdhënës 
të kategorive të mallrave dhe shërbimeve me periudhën e fundvitit 2008. 
Inflacioni vjetor shënoi vlerën 1.9 për qind duke qëndruar pranë kufirit të 
poshtëm të tolerancës së objektivit të Bankës së Shqipërisë për të. Rënia 
e inflacionit për këtë periudhë u shkaktua kryesisht nga rënia e çmimeve 
të lëndëve të para në botë. Normat e ulëta të inflacionit bazë dhe atij të 
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mallrave me çmime të patregueshme dëshmojnë për rënien e presioneve 
inflacioniste nga ana e kërkesës së brendshme. Rënia e ndjeshme dhe e 
shpejtë e inflacionit, veçanërisht në tremujorin e katërt të vitit të kaluar dhe në 
tremujorin e parë të vitit 2009, ngadalësimi i ritmeve të rritjes së kredisë për 
ekonominë, pritjet pesimiste të bizneseve dhe konsumatorëve për zhvillimet 
e ardhshme në aktivitetin ekonomik dhe në fushën e çmimeve, sinjalizojnë 
ngadalësim të kërkesës së brendshme dhe të jashtme. Sipas analizave tona, 
rreziqet për presione inflacioniste në një horizont afatmesëm, janë në masën 
më të madhe, të ekuilibruara.

Sipas statistikave zyrtare, ekonomia shqiptare gjatë tremujorit të katërt të 
vitit 2008 ka ruajtur ritmet e tremujorëve paraardhës. Shifra e afarizmit për 
sektorët e prodhimit dhe të shërbimeve shënoi një rritje vjetore prej 22 për 
qind. Sektorët e ndërtimit dhe shërbimeve dhanë kontributin kryesor në rritjen 
e aktivitetit ekonomik. Përkundrejt zhvillimeve të ekonomisë së brendshme, 
ecuria e sektorit të jashtëm dëshmon për një rënie të shkëmbimeve tregtare 
me botën gjatë periudhës janar -shkurt 2009. Importet dhe eksportet janë 
ulur gjatë kësaj periudhe duke u shoqëruar me një ngushtim prej 4.3 për qind 
të deficitit tregtar. Pavarësisht ritmit më të lartë rënës të eksporteve kundrejt 
importeve, baza e lartë e këtyre të fundit ka ndikuar në ngushtimin e deficitit 
tregtar. 

Zhvillimet fiskale gjatë tremujorit të parë të vitit 2009 kanë qenë përgjithësisht 
brenda kuadrit buxhetor për vitin 2009. Politika fiskale është karakterizuar nga 
rritja e shpejtë e shpenzimeve kapitale dhe nga nivele të kontrolluara të deficitit 
buxhetor. Gjatë tremujorit të parë, ky deficit është financuar kryesisht nga të 
ardhurat e privatizimit. Shtrëngimi i kushteve të likuiditetit në sistemin bankar 
është reflektuar në hezitimin e bankave për financimin e nevojave të qeverisë 
për fonde dhe rritjen e kostos të këtij financimi. Në kushtet e rreziqeve të 
mundshme fiskale në horizontin afatshkurtër, shtrëngimi i kushteve të financimit 
krijon vështirësi në financimin e deficitit buxhetor të planifikuar. Për këtë qëllim, 
Banka e Shqipërisë gjykon si të domosdoshëm rishikimin e shpenzimeve të 
planifikuara duke bërë korrigjimet e duhura sipas prioriteteve. 

Zhvillimet monetare në muajt janar-shkurt shfaqin një ngadalësim të 
kërkesës për para, e ndikuar kryesisht nga tkurrja e dukshme e ritmeve të 
rritjes së kredisë për ekonominë. Shtrëngimi i standardeve dhe i kushteve të 
kredidhënies ka ndikuar si në rënien e ofertës ashtu edhe në kërkesën për kredi 
nga agjentët ekonomikë. Rezultantja e këtyre zhvillimeve është pasqyruar në 
një ngadalësim të ndjeshëm të ritmeve të rritjes së ofertës monetare krahasuar 
me muajin shtator 2008. Nga ana e ofertës, zhvillimet monetare gjatë kësaj 
periudhe janë karakterizuar nga tendenca e zhvendosjes drejt përbërësve më 
likuidë. Nga ana e kërkesës, struktura e kërkesës së brendshme për para ka 
mbetur relativisht e pandryshuar, e dominuar nga kredia e sektorit privat. Në 
fund të muajit shkurt, sistemi bankar ka ndërmjetësuar rreth 67 për qind të 
depozitave totale për financimin e aktivitetit të sektorit privat.

Si pasojë e uljes së likuiditetit të sistemit bankar, ritmet vjetore të zgjerimit 
të aktivitetit kreditues janë pakësuar ndjeshëm gjatë dy muajve të parë të vitit 
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2009. E pastruar nga efekti i kursit të këmbimit, norma vjetore e rritjes së 
portofolit të kredisë u ngadalësua më tej, duke arritur në 29 për qind në muajin 
shkurt. Ndonëse ngadalësimi i aktivitetit kreditues i shërben qëndrueshmërisë 
së pozicionit të jashtëm valutor të vendit, zgjatja në kohë e frenimit të kreditimit 
mund të ketë pasoja në aktivitetin ekonomik në vend. Për këtë arsye, Banka 
e Shqipërisë është duke furnizuar me likuiditetin e nevojshëm sistemin bankar 
dhe duke punuar me të për kontrollin e elementeve të kredisë që nuk kanë 
lidhje me koston, por që ndikojnë ecurinë e saj. 

Ecuria e kredisë sipas monedhave shpreh tendencën e bankave për të 
zhvendosur aktivitetin kreditues nga kreditimi në monedhë të huaj, në lekë. 
Në fund të muajit shkurt kredia në lekë përbën 29 për qind të portofolit të 
kredisë duke u rritur me 2 pikë përqindje krahasuar me peshën mesatare që 
përbënte gjatë vitit 2008. Kjo zhvendosje vlerësohet si një zhvillim pozitiv në 
sistemin tonë bankar. Një vëmendje më e madhe e bankave për kreditimin në 
lekë krijon më shumë hapësira për rritjen e efektivitetit të politikës monetare 
dhe ndikimin e saj në sjelljen e agjentëve ekonomikë. Gjithashtu, zhvendosja e 
portofolit të kredisë në monedhën vendase do të ulte ekspozimin e zhvillimeve 
të sistemit bankar nga lëvizjet e kursit të këmbimit dhe do të kontribuonte në 
ruajtjen dhe forcimin e stabilitetit financiar në vend. 

Në tremujorin e katërt të vitit 2008 u evidentua krijimi i presioneve për 
likuiditet në tregun bankar. Banka e Shqipërisë ka furnizuar me likuiditet sistemin 
bankar, duke shfrytëzuar të gjithë hapësirën e kuadrit të saj operacional. ulja e 
normës bazë të interesit në muajin janar, synonte uljen e kostos së huamarrjes 
së bankave duke iu krijuar atyre mundësinë për ta përcjellë atë në produktet 
e tjera bankare. Në vijim, normat e interesit në tregun ndërbankar kanë rënë, 
ndërkohë që tregjet e tjera nuk e kanë reflektuar plotësisht këtë ulje. Rritja e 
primit të rrezikut në ekonomi dhe situata ende e shtrënguar për likuiditet kanë 
bërë që normat e interesit të rriten në tregun primar të investimeve në letra 
me vlerë. Ecuria e yield-eve do të varet dukshëm nga kërkesa për financimin 
e deficitit buxhetor dhe përputhja e treguesve fiskalë me vlerat e projektuara 
dhe të faktorizuara nga agjentët ekonomikë. 

Normat e interesit të kredisë kanë mbetur pothuajse të pandryshuara 
gjatë kësaj periudhe, duke reflektuar politikat më të kujdesshme të bankave 
në kredidhënie. Nga ana tjetër, bankat kanë preferuar të ruajnë norma të 
larta të interesit për depozitat duke synuar përmirësimin e situatës së tyre të 
likuiditetit. Kjo ka ndikuar në zgjerimin e diferencës së normave të interesit 
midis depozitave në lekë dhe atyre në monedhë të huaj, duke ndihmuar në 
ecurinë e kursit të këmbimit. Ky i fundit, i përcaktuar në mënyrë të lirë nga 
tregu, ka njohur zhvlerësim në tremujorin e parë duke mbartur dhe një efekt 
psikologjik në të. me një intensitet shumë më të lartë, kjo dukuri është vënë re 
edhe në vende të tjera të rajonit. 

Zhvillimet ekonomike në nivel botëror pritet të japin ndikimin e tyre edhe 
në ecurinë ekonomike në vend. Ekonomia shqiptare është integruar në 
tregjet financiare evropiane, ndërkohë që shkëmbimet tregtare me vendet e 
Eurozonës zënë një peshë të konsiderueshme në prodhimin e përgjithshëm. 
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Ndikimi potencial i krizës ekonomike botërore, pritet të materializohet në një 
rritje ekonomike më të ngadaltë të vendit gjatë vitit 2009. Ndërkohë ecuria 
aktuale në fushën e çmimeve si edhe parashikimet e Bankës së Shqipërisë për 
inflacionin, sinjalizojnë frenim të presioneve inflacioniste gjatë periudhës në 
vazhdim. 

Ngjarjet në arenën ndërkombëtare kanë evidentuar shkallën e lartë të 
integrimit dhe të ndikimit zinxhir të efekteve të krizës në ekonominë tonë, duke 
e bërë të domosdoshëm monitorimin e vazhdueshëm të aktivitetit ekonomiko 
– financiar të vendit si dhe koordinimin e masave për përballimin e pasojave 
të krizës. 

Në muajin janar, Banka e Shqipërisë mori vendimin për të ulur normën 
bazë të interesit me 50 pikë bazë, duke e çuar atë në nivelin 5.75 për qind. 
Ky reagim shpreh këmbënguljen dhe angazhimin e bankës qendrore për të 
ndërhyrë në kohën dhe në masën e duhur, me qëllim përmbushjen e objektivit 
të saj kryesor. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të punojë për ankorimin e 
pritjeve inflacioniste rreth objektivit të saj të inflacionit prej 3 për qind. Në këtë 
mënyrë ajo do të kontribuojë në ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë dhe 
në nxitjen e aktivitetit ekonomik.

Banka e Shqipërisë vlerëson se zhvillimet e tremujorit të parë të vitit 2009, 
imponojnë domosdoshmërinë për një kujdes të vazhdueshëm edhe në 
kolonën tjetër me rëndësi vitale, atë të stabilitetit financiar. Harmonizimi i 
të dy ekuilibrave bazë në ekonomi, atij makroekonomik me atë financiar, 
mbetet gjithnjë një sfidë e vështirë për autoritetet vendimmarrëse. Në analizat 
e kohëve të fundit janë bërë publikë faktorët e rrezikut, me të cilët përballet 
ky ekuilibër thelbësor për ekonominë e çdo vendi. Banka e Shqipërisë mbetet 
thellësisht e angazhuar për t’i shërbyer me të gjitha mjetet që ajo ka në 
dispozicion konsolidimit të mëtejshëm të këtij ekuilibri. 

2. ZHvIllImEt NË EKoNomINË E jASHtmE

2.1 RRItjA EKoNomIKE dHE BAlANcAt mAKRoEKoNomIKE

Në tremujorin e parë të vitit 2009, megjithë masat e marra për të përballuar 
krizën, ekonomia botërore përjetoi ngadalësim, i shtyrë nga recesioni teknik 
në ekonomitë e zhvilluara dhe ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në vendet 
në zhvillim. Normat botërore të inflacionit kanë vijuar tendencën e tyre ulëse, 
si pasojë e rënies së shpejtë në çmimet e ushqimeve dhe të energjisë. Kjo 
situatë, së bashku me dobësimin e tregut të punës, ka bërë që parashikimet 
ekonomike të jenë të rrethuara nga një shkallë e lartë paqartësie.

Ekonomia E EuRozonës
Ekonomia e Eurozonës ka pësuar një tkurrje të thellë në tremujorin e fundit 

të vitit 2008, me 1.5 për qind krahasuar me një tremujor më parë, që është 
rënia më e madhe që prej krijimit të monedhës unike. Kjo rënie i atribuohet 
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rënies së madhe të kërkesës vendase e cila ka reflektuar rënien e konsumit 
dhe tkurrjen e shpejtë të investimeve. Eksportet dhe importet kanë shënuar 
një rënie domethënëse, duke sjellë një tkurrje të prodhimit industrial dhe një 
rënie të lehtë të vlerës së shtuar të shërbimeve. Rënie gjithashtu ka pësuar 
edhe sektori i ndërtimit, që reflekton rregullimet e çmimit të banesave në 
shumicën e vendeve të Eurozonës. Sipas anketave të muajve të parë të këtij 
viti, shpenzimet konsumatore dhe investimet kanë vijuar të jenë në nivele të 
moderuara dhe rritja ekonomike në tremujorin e parë duket të jetë e përafërt 
me atë të tremujorit të katërt të vitit 2008. Norma e papunësisë në muajin 
shkurt 2009 pësoi një rritje prej 0.2 për qind krahasuar me muajin paraardhës, 
duke shënuar kështu rritje për të njëmbëdhjetin muaj rresht. Sipas të dhënave 
paraprake në muajin mars 2009, norma vjetore e inflacionit në Eurozonë ra 
në vlerën 0.6 për qind, krahasuar me vlerat 1.2 dhe 1.1 për qind në muajt 
shkurt dhe janar 2009, përkatësisht. Në muajin shkurt 2009, rënia e çmimeve 
të konsumit është si pasojë e rënies së madhe që ka pësuar çmimi i energjisë, 
e cila sidoqoftë është disi më e ulët se rënia në muajin janar 2009.

Tabelë �. Disa tregues kryesorë makroekonomikë.
 Rritja vjetore e PBB-së Norma e papunësisë Norma vjetore e inflacionit
vendet t4-08/t4-07 t4-08/t3-08 Shkurt-09 mars-09/ Shkurt-09 mars-09/ mars-08
ShBA -0.8 -6.3 8.51 -0.4 -0.1
Eurozonë -1.2 -1.5 8.5 1.2 0.6
Gjermani -1.6 -2.1 7.4 -0.1 0.5
Greqi 2.6 0.3 7.82 2.0 1.5
Itali -2.9 -1.9 6.92 1.2 1.1 
japoni -0.6 -3.2 4.4 -0.33 -0.13

Burimi: BEa, Eurostat, institutet statistikore përkatëse.
� Të dhënat për muajin mars.
2 Të dhënat për tremujorin e katërt të vitit 2008.
� Të dhënat për muajin shkurt.

Ekonomia E sHBa
Ekonomia amerikane vijon të karakterizohet nga aktiviteti i dobët në sektorët 

e saj kryesorë ndonëse janë shfaqur shenjat e para të përmirësimit të disa 
treguesve të rëndësishëm. vlerësimet përfundimtare mbi rritjen ekonomike për 
tremujorin e fundit të vitit 2008 dëshmojnë për një kontraktim të ekonomisë me 
ritme më të përshpejtuara kundrejt vlerësimeve të mëparshme, ku kontribuesit 
kryesorë mbeten rënia e shpenzimeve konsumatore dhe investimet agregate1. 
Ndërkohë, zhvillimet e treguesve ekonomikë gjatë dy muajve të parë të vitit 
paraqesin ecuri më të mirë në disa sektorë të ekonomisë. Kështu, muajt janar 
e shkurt regjistruan një ngushtim të deficitit tregtar si pasojë e ritmeve më të 
përshpejtuara të rënies së importeve krahasuar me eksportet. të ardhurat 
personale të disponueshme u rritën me mesatarisht 2.5 për qind gjatë po 
të njëjtës periudhë. Kjo erdhi si pasojë e uljes së barrës fiskale për individët 
prej Qeverisë Amerikane në funksion të rimëkëmbjes së ekonomisë dhe 
mbështetjes së zgjerimit të shpenzimeve konsumatore. megjithatë, këto të 
fundit vazhdojnë të ruajnë prirjen rënëse ndonëse me ritme më të moderuara 
se tremujori i fundit i vitit të kaluar. Rezerva Federale ka deklaruar angazhimin 
e saj për të blerë një sasi të madhe të borxhit të qeverisë, në mënyrë që të 
injektojë likuiditet në ekonomi dhe për të rritur aftësinë kredituese. 
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Indeksi i besimit të konsumatorëve shënoi një rritje gjatë muajve janar e 
shkurt por mbetet ende në nivelet krahasimisht të ulëta kundrejt muajve të njëjtë 
të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të muajit mars mbi ecurinë e aktivitetit në 
industritë përpunuese, klima e biznesit në këto industri mbetet jo e favorshme2. 
megjithatë, një zhvillim pozitiv është regjistruar në tregun e banesave ku 
shitjet janë rritur me 4.7 për qind në muajin shkurt në terma mujorë. Norma e 
papunësisë gjatë muajit mars dëshmoi për një rritje të mëtejshme të numrit të 
të papunëve duke arritur shifrën 8.5 për qind. Norma e inflacionit shënoi një 
rritje prej 0.2 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, duke 
pasqyruar kryesisht një rritje të çmimit të energjisë në tregun vendas.

EkonomiTë E BRik
Aktiviteti ekonomik në vendet e BRIK është ngadalësuar si pasojë e rënies 

me ritme të përshpejtuara të kërkesës së jashtme, kryesisht nga ekonomitë e 
industrializuara. Gjithashtu, është regjistruar një rënie e investimeve të huaja 
direkte si pasojë e shtrëngimit të kushteve të miratimit të kredive të reja prej 
institucioneve ndërkombëtare financiare.

Në Kinë, në muajt janar e shkurt eksportet ranë me përkatësisht 25.3 dhe 
34.2 për qind. Prodhimi industrial u rrit me ritme të moderuara dhe u regjistrua 
një përkeqësim i aktivitetit në industrinë e ndërtimit në muajin shkurt. Nga ana 
tjetër, paketa fiskale e miratuar nga Qeveria Kineze në fund të vitit të kaluar 
ka ndikuar në ruajtjen e ritmeve të larta të rritjes së investimeve si dhe të 
shpenzimeve për konsum. 

Në Brazil, dobësimi i investimeve agregate si dhe rënia e shpenzimeve për 
konsum ndikuan në moderimin e ritmeve të rritjes gjatë tremujorit të fundit të 
vitit. Ekonomia vendase u rrit me 1.3 për qind në terma vjetorë. Ndërkohë, 
muajt e parë të vitit 2009 dëshmojnë për një dobësim të prodhimit industrial 
dhe përkeqësim të disponueshmërisë së likuiditetit në treg. Në këto kushte, 
banka qendrore mori masa për të zgjeruar kreditin në ekonomi në formën e 
uljes së nivelit të rezervës së detyruar dhe të uljes së normës bazë të interesit. 

Në Indi, rënia e eksporteve gjatë dy muajve të parë të vitit ka krijuar 
presione mbi shfrytëzimin e kapaciteteve prodhuese vendase si dhe mbi 
kërkesën agregate. monedha vendase u zhvlerësua me rreth 20 për qind 
kundrejt dollarit amerikan në terma vjetorë, në mars. Qeveria vendase, për të 
shmangur dobësimin e mëtejshëm të ekonomisë, miratoi uljen e përkohshme 
të taksave direkte, uljen e taksave për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, 
rritjen e investimeve në infrastrukturë si dhe mbështetjen e firmave eksportuese. 
Banka qendrore uli normën bazë të interesit në fillim të muajit mars.

Ekonomia ruse është goditur nga përkeqësimi i termave të tregtisë si pasojë 
e rënies së çmimeve të lëndëve të para dhe të naftës. Gjatë tremujorit të fundit 
të vitit, ekonomia regjistroi ritme të ulta rritjeje duke arritur shifrën 1.2 për 
qind në terma vjetorë. Kjo erdhi si pasojë e rënies së investimeve agregate 
dhe të vëllimit të eksporteve. Gjithashtu, banka qendrore për të shmangur 
zhvlerësimin e mëtejshëm të monedhës vendase, ka vijuar të ndërhyjë në treg 
duke zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme rezervat e saj valutore.



8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

Raporti i politikës monetare për tremujorin e parë të vitit 2009

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

vendet Shkurt-09 mars-09 t3-08 t4-08 20091

 Norma vjetore e inflacionit Rritja reale ekonomike
Brazil 5.9 5.6 6.8 1.3 -0.3
Kinë 1.02 -1.63 9.0 6.2 6.3
Indi 10.42 9.63 7.5 5.3 4.3
Rusi 13.9 14.0 6.0 1.2 -5.6

Burimi: Fmn, oECD, institutet statistikore përkatëse. � oECD Economic outlook, interim Report, 
vlerësime. 2 Të dhënat për muajin janar. � Të dhënat për muajin shkurt. 

EkonomiTë E vEnDEvE Të RajoniT

iTalia 
të dhënat më të fundit mbi aktivitetin ekonomik në Itali për dy muajt e parë 

të vitit 2009 dëshmojnë për një përkeqësim të disa prej treguesve kryesorë 
ekonomikë. Kështu vijon rënia e investimeve agregate si dhe e prodhimit 
industrial , i cili pësoi një rënie prej 20 për qind në terma vjetorë në muajin 
shkurt. Kushtet shfaqen të vështira edhe në industrinë e ndërtimit ku investimet 
kanë rënë nën mesataren e dhjetë viteve të fundit. Njëkohësisht, është regjistruar 
edhe një rënie e eksporteve drejt vendeve të BE-së apo jashtë saj ashtu si edhe 
një rënie e importeve drejt tregut të brendshëm italian. Në anën tjetër, pas disa 
masave fiskale të ndërmarra prej Qeverisë Italiane është shënuar një rritje në 
shpenzimet konsumatore dhe një përmirësim i industrisë së automjeteve gjatë 
muajit janar të këtij viti. Kushtet e kreditimit vazhdojnë të jenë të shtrënguara. 
Gjatë muajit shkurt, kreditë për bizneset dhe firmat kanë pësuar një rënie vjetore 
prej 4.9 për qind. Indeksi i çmimeve të konsumit, në muajin mars shënoi një 
rritje prej 1.1 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit paraardhës. 

GREqia
Ekonomia e Greqisë, gjatë muajve të parë të vitit 2009, është përballur me 

rënie të aktivitetit në disa prej industrive kryesore të saj. Kështu, gjatë dy muajve 
të parë të vitit, u regjistrua rënie vjetore e aktivitetit në industrinë e ndërtimit 
me rreth 33.5 për qind, rënie vjetore e prodhimit në industrisë përpunuese me 
mesatarisht 10 për qind, si dhe rënie vjetore e eksporteve me 20 për qind për 
të njëjtën periudhë. megjithatë, rënia më e përshpejtuar e importeve krahasuar 
me eksportet në terma absolutë ka ndihmuar në përmirësimin e deficitit të 
llogarisë korente gjatë muajve të parë të këtij viti. Pamundësia për të zgjeruar 
kreditin për individët dhe bizneset, në kushtet e reduktuara të disponueshmërisë 
së likuiditetit në treg, rezultoi në një rënie në terma vjetorë të këtij treguesi në 
muajin shkurt, me përkatësisht 10.3 për qind dhe 15.3 për qind. Në anën 
tjetër, nivelet e ulta të normës vjetore të inflacionit këta muajt e fundit kanë 
ndikuar në rritjen e pagave reale të individëve duke ndihmuar ecurinë pozitive 
të shpenzimeve për konsum. Norma vjetore e inflacionit matur sipas indeksit të 
harmonizuar të çmimeve të konsumit shënoi vlerën 1.1 për qind. 

TuRqia
Ekonomia e turqisë u tkurr me 6.2 për qind në tremujorin e katërt të vitit 

2008 krahasuar me tremujorin e katërt të 2007-ës, ndërsa norma vjetore 
për vitin 2008 shënoi vlerën 1.1 për qind. Kriza ekonomike dhe financiare 
botërore shkaktoi një rënie të ndjeshme të eksporteve dhe kërkesës së 

Tabelë 2. Disa tregues 
makroekonomikë për vendet 
BRik.
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brendshme. Ndonëse shpenzimet publike shënuan një rritje, nuk mund të 
kompensonin rënien në shpenzimet konsumatore dhe investime. Nga sektorët 
e prodhimit pati rënie të ndjeshme në industri dhe ndërtim. Sinjalet për rritjen 
në 2009 janë të pasigurta. Kemi një rënie të prodhimit industrial, rritje të 
papunësisë dhe shtrëngim të kreditimit por një rritje të indekseve të besimit, të 
cilët sidoqoftë qëndrojnë në vlera pesimiste.

Inflacioni në muajin shkurt 2008 shënoi një rënie prej 0.3 për qind në 
terma mujorë, që reflektohet në vlerën 7.7 për qind në terma vjetorë. Kjo 
vlerë e ulët, krahasuar me vlerën e inflacionit për vitin 20083, ka ardhur si 
pasojë e vazhdimit të prirjes rënëse të rritjes së çmimit të ushqimeve.

maqEDonia
Aktiviteti ekonomik në maqedoni shënoi një ngadalësim të dukshëm në 

tremujorin e katërt të 2008-ës, duke arritur vlerën 2.1 për qind krahasuar me 
vlerën 5.7 për qind për tre tremujorët e parë. Rënie të dukshme pësuan investimet 
dhe prodhimi industrial, që tejkaluan efektin pozitiv të rritjes së shpenzimeve 
konsumatore dhe shpenzimeve publike. vlerat rënëse të prodhimit industrial 
të janarit dhe shkurtit 2009, tregojnë për një ngadalësim të mëtejshëm në 
tremujorin e parë të vitit. Në tremujorin e katërt 2008 pati një rritje të papunësisë, 
por kjo rritje është e njëjtë në madhësi me atë të tremujorit të katërt të vitit 2007, 
që tregon një efekt sezonal më tepër se një ndikim të krizës botërore.

Inflacioni në maqedoni ka vijuar prirjen e tij rënëse duke shënuar vlerën 
vjetore prej 0.2 për qind në mars. Për pasojë, inflacioni mesatar për tremujorin 
e parë arriti në 1 për qind. Në janar 2008 inflacioni arrinte rreth 10 për qind, 
ndërsa në dhjetor 2008 rreth 4 për qind. Kjo prirje ka ndjekur rënien e shpejtë 
të çmimit të naftës dhe produkteve të saj, por edhe të ushqimeve që kanë një 
peshë të madhe në shportën e konsumit në maqedoni.

kosova
Sipas vlerësimeve të FmN, rritja ekonomike në Kosovë në vitin 2008 ka 

shënuar një rritje prej 5.4 për qind, e mbështetur në donacionet e qëndrueshme, 
remitancat e dërguara nga emigrantët dhe një rritje të konsiderueshme të 
investimeve publike. Inflacioni mesatar në vitin 2008 arriti vlerën 9.4 për qind 
pas vlerave 0.6 dhe 4.4 për qind në vitet 2006 dhe 2007, përkatësisht. Në 
muajt e fundit të vitit 2008 inflacioni u zvogëlua me shpejtësi, duke shënuar 
vlerën 0.5 për qind në dhjetor, krahasuar me 12-14 për qind që ishte në 
muajt maj-korrik. Prirja rënëse vijoi edhe në muajt e parë të vitit 2009 duke 
u kthyer në deflacion me vlerat -0.5 dhe -1.2 për qind në janar dhe shkurt 
2009, përkatësisht. Kontribute negative në vlerën e inflacionit dhanë ushqimet 
dhe kostot e transportit e komunikacionit ndërsa u vërejt një ngadalësim i 
ndjeshëm në rritjen e çmimit të energjisë.

vendet Rritja vjetore e PBB-së Norma vjetore e inflacionit Norma e papunësisë
 t4:08 mars-09 janar-09
Itali -2.9 1.1 6.93

Greqi 2.6 1.5 7.83

Tabelë �. Tregues 
ekonomikë për vendet e 

rajonit. 
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maqedoni 2.1 0.2 33.53

Serbi 2.8 9.9 14.04

Kroaci 0.2 3.8 14.82

turqi -6.2 7.9 15.5
Kosovë 5.41 -1.22 43.05

Burimi: institutet statistikore përkatëse, Eurostat, EcoFin. 
� Të dhënat për vitin 2008. 2 Të dhënat për muajin shkurt. 
� Të dhënat për tremujorin e katërt të vitit 2008.
� Të dhënat për muajin tetor të vitit 2008. � Të dhënat për vitin 200�.

2.2 PolItIKA moNEtARE, tREGjEt FINANcIARE dHE KuRSI I KËmBImIt

Gjatë muajve të parë të këtij viti gjendja në 
tregjet financiare botërore vazhdon të ndjejë 
tensionet dhe luhatshmërinë, të shkaktuara nga 
kriza e zgjatur. Situata e përkeqësuar financiare ka 
influencuar ecurinë ekonomike të vendeve kryesore 
të zhvilluara dhe atyre në zhvillim, duke u përcjellë 
në norma negative rritjeje dhe rënie të vëllimit të 
shkëmbimeve të tregtisë botërore. tensionet në 
sistemin bankar kanë sjellë shtrëngim në dhënien 
e kredive, rritje të pasigurisë dhe rënie të treguesve 
në tregjet aksionere. Flukset e kapitalit të huaj kanë 
rënë në shumicën e vendeve në zhvillim duke sjellë 
përkeqësim të treguesve makroekonomikë. Presionet 
inflacioniste janë zvogëluar si rezultat i uljes së 
çmimeve të lëndëve të para, duke lejuar bankat 
qendrore të zbatojnë politika monetare lehtësuese 
në përpjekje për të ndihmuar sistemin bankar dhe 
nxitur aktivitetin kreditues për ekonominë.

Në këtë kuadër BQE në fillim të vitit uli normën bazë dy herë ndërsa Qeveria 
Amerikane dhe ajo e mbretërisë së Bashkuar ndërmorën plane aktive me 
qëllim mbështetjen e sistemit bankar dhe nxitjen e kreditimit. luhatshmëria dhe 
pasiguria e tregjeve financiare kanë ndikuar në pritjet dhe sjelljen e agjentëve 
të tregut. Ndikimi i këtyre masave ka qenë relativisht i suksesshëm, duke u 
përcjellë në një përmirësim të pjesshëm të treguesve financiarë të sistemit 
bankar gjatë muajve të parë të këtij viti por gjithsesi, ekonomia botërore 
vazhdon të reflektojë ngushtimin dhe pasigurinë e agjentëve të saj kryesorë. 

Në tremujorin e parë të vitit 2009, Banka Qendrore Evropiane uli dy 
herë nga 0.5 pikë përqindjeje normën e interesit në janar dhe mars duke 
e çuar atë në 1.5 për qind, që është dhe vlera më e ulët e kësaj norme që 
kur filloi të aplikohej norma e unifikuar për euron, në vitin 1999. Komiteti i 
tregut të Hapur i Rezervës Federale vendosi të lërë të pandryshuar normën e 
interesit në vlerën 0-0.25 për qind. Kjo është vlera më e ulët historike e kësaj 
norme. Banka e Anglisë uli tre herë nga 0.5 pikë përqindje normën bazë të 
interesit duke e çuar atë në 0.5 për qind. Këto masa janë marrë për t’i dhënë 
frymëmarrje tregut në kushtet e mungesës së likuiditetit në sistem si dhe të 
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Japonisë, Banka e Anglisë.

Grafik 1. Ndryshimet e normave bazë të 
interesit.
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parashikimeve për një rritje ekonomike zero, në vitin 2009. Kjo është norma 
më e ulët në historinë e bankës qendrore, prej vitit 1694. Banka e japonisë la 
të pandryshuar në 0.1 për qind normën referencë të interesit. 

Politikat lehtësuese të bankave qendrore kanë sjellë zgjerim të bilancit 
të tyre duke synuar mbështetje ndaj kërkesës dhe përmirësim të ofertës së 
kredisë të sistemit bankar. Gjatë muajve të parë të këtij viti normat e interesit 
libor dhe Euribor në tregun e parasë ranë dukshëm, duke përcjellë uljen 
e normave bazë të BQE dhe SHBA si dhe vazhdimin e politikës lehtësuese 
në ofrimin i likuiditetit nga BQE dhe institucione e tjera qendrore. Normat 
e interesit Euribor me afat një- dhe tremujor u ulën mesatarisht 224 pikë 
bazë në krahasim me fundin e vitit, ndërsa norma libor me afat mujor u ul 
me 262 pikë bazë. Norma ditore e interesit Eonia në tregun ndërbankar të 
BQE që prej gjysmës së dytë të muajit dhjetor shënoi mesatarisht vlera poshtë 
normës bazë të financimit. megjithëse normat e interesit në tregun ndërbankar 
tregojnë një ecuri rënëse, tensionet dhe perceptimi i rrezikut nga agjentët e 
tregut duket se janë në nivele akoma të larta. Kjo reflektohet në nivelet e larta 
që kanë diferencat midis maturiteteve si dhe primet e instrumenteve siguruese 
në këtë treg.

tregu i obligacioneve në Evropë dhe SHBA gjatë kësaj periudhe është 
karakterizuar nga luhatshmëri e lartë dhe ecuri rritëse në muajt e parë, për t’u 
ndjekur më pas nga një qetësim dhe rënie e yield-eve. vlen për t’u theksuar 
rritja e yielde-ve për obligacionet e bizneseve, veçanërisht atyre me vlerësim 
jopozitiv nga shoqëritë e auditimit. Ecuria rënëse e yield-ve në periudhën e 
fundit duket të jetë ndikuar nga vendimet e fundit të bankës qendrore dhe 
Qeverisë Amerikane për të ndjekur politikë monetare lehtësuese për një 
periudhë kohe të gjatë. Në Eurozonë efektet e vendimeve të bankës qendrore 
dhe të politikave ndihmuese të qeverive kanë ndikuar më pak tek ecuria e 
yield-eve, të cilat kanë paraqitur luhatshmëri më të lartë se në tregjet e tjera. 
Në japoni yield-et kanë ndjekur gjithashtu ecuri rritëse por në nivele më të 
ulëta se ato të SHBA-së dhe të Eurozonës.

Në tregjet e aksioneve dhe në muajt e parë të këtij viti indekset kryesore 
dow jones , S&P dhe Nikkei u karakterizuan nga luhatshmëri e lartë dhe 
rënie të konsiderueshme. Në javët e fundit vihet re një tendencë rritjeje dhe 
rikuperimi ndikuar kryesisht nga rënia e normave të interesit bazë në vendet 
kryesore si dhe nga paraqitja e planeve mbështetëse që Qeveria Amerikane 
ka programuar të marrë në ndihmë të bizneseve. Gjithsesi fitimet e shumë 
shoqërive të kuotuara në bursat botërore regjistruan përsëri rënie këtë 
tremujor, duke përkeqësuar perspektivën e agjentëve të tregut. Humbjet ishin 
të konsiderueshme dhe kryesisht të përqendruara në sektorin financiar.

Gjatë dy muajve të parë të vitit 2009, euro është nënçmuar në lidhje 
me shportën e monedhave kryesore por në muajin mars euro ka ndryshuar 
tendencën dhe ka rikuperuar pjesërisht pozicionin e fundvitit. Ecuria nënçmuese 
e euros është ndikuar kryesisht nga forcimi i dollarit amerikan, renminbit kinez 
dhe e sterlinës angleze. Gjatë këtij muaji euro është forcuar kryesisht ndaj 
frangës zvicerane dhe yenit japonez. tregjet valutore janë karakterizuar nga 
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luhatshmëri e lartë. duke filluar nga fundi i dhjetorit, euro ka ndjekur një 
ecuri nënçmuese në lidhje me dollarin që ndryshoi tendencë nga mesi i muajit 
mars. të dhënat jopozitive të ekonomisë së Zonës Euro dhe të dhënat e fundit 
të disa treguesve makroekonomikë poshtë pritjeve të agjentëve të tregut, 
kanë ndikuar në ecurinë nënçmuese të euros ndaj monedhës amerikane. 
Sinjalet e para të stabilizimit të situatës financiare në Eurozonë ndihmuan në 
rikuperimin e monedhës evropiane ndaj asaj amerikane. Në mars mesatarisht 
euro u vlerësua me 2 për qind në krahasim me muajin paraardhës. Në fillim 
të prillit, euro shkëmbehej me 1.32 dollarë ose 1.1 për qind më shumë se 
mesatarja e tremujorit të parë të këtij viti.

2.3 EcuRIA E çmImEvE tË NAFtËS dHE tË lËNdËvE tË PARA

tregu ndërkombëtar i naftës, gjatë tremujorit të parë të vitit, vijoi të 
karakterizohej nga rënie e çmimit mesatar të një fuçie naftë si dhe nga 
shkurtime të ofertës nga disa prej vendeve kryesore prodhuese të saj. çmimi 
i një fuçie naftë ra me rreth 57 për qind në terma vjetorë, ndonëse muaji 
mars shënoi një rritje të çmimit për fuçi me përafërsisht 19 për qind me bazë 
mujore4. Pozita e fortë e dollarit amerikan kundrejt monedhës së bashkuar 
evropiane krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar dhe kushtet e 
dobësuara të raportit kërkesë ofertë, kanë ndikuar në ruajtjen e çmimit të 
naftës në nivelet mesatare të vërejtura gjatë vitit 2004. tremujori i parë i vitit 
ka regjistruar një rënie të kërkesës botërore për naftë në vlerën 2.6 për qind 
në terma vjetorë. Kjo rënie i atribuohet kontraktimit të ekonomisë në vendet e 
zhvilluara që janë edhe konsumatorët kryesorë të naftës dhe nënprodukteve 
të saj. Ndërkohë, ngadalësimi ekonomik në disa prej vendeve më të mëdha 
në zhvillim si Rusia apo Kina, nuk ka arritur të mbulojë rënien e kërkesës në 
vendet e industrializuara. Kërkesa ka pësuar rënie në Rusi ndërsa në Kinë ajo 
ishte në terma absolutë përafërsisht e barabartë me të njëjtën periudhë të vitit 
paraardhës. Në këto kushte, vendet anëtare të oPEK-ut kanë vijuar të ulin 
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Grafik 2. Ecuria e kursit të këmbimit euro/usd (majtas) dhe e Liborit për usd 
dhe euro (djathtas).
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kuotat ditore të prodhimit të naftës edhe këtë tremujor, 
në mënyrë që të ndikojnë në ripërtëritjen e kërkesës 
për të dhe të rrisin çmimin për fuçi. oferta në vendet 
e oEcd ka patur ritme rritëse megjithë problemet e 
shfaqura në disa prej impianteve kryesore të rafinimit 
të naftës në detin e veriut. tregu ndërkombëtar i 
naftës pritet të ruajë këto trajta edhe për tremujorët 
e ardhshëm të vitit 2009 ndonëse një përmirësim në 
terma mujorë i kërkesës në ShBA, në muajin shkurt, 
u vlerësua si një sinjal pozitiv dhe një efekt i pritur i 
çmimit aktual të ulët të naftës në treg5. 

vlera mesatare e Indeksit të çmimit të mallrave 
që publikohet nga FmN ka shënuar një rënie vjetore 
prej 41.7 për qind në tremujorin e parë të vitit 2009, 
ndërsa krahasuar me tremujorin paraardhës kjo 
rënie është rreth 15.2 për qind. Në të njëjtën linjë 
ka lëvizur edhe Indeksi i çmimit të Karburantit i cili 
është zhvlerësuar me 47.6 për qind në terma vjetorë. 
Krahasuar me tremujorin e fundit të vitit 2008 rënia 
e këtij indeksi është 21.6 për qind. Indeksi i çmimit 
të ushqimeve për të njëjtën periudhë kohore është 
zhvlerësuar me 23.3 për qind, kurse në terma 
tremujorë vërehet një rritje e lehtë prej 1.2 për qind. 
vlerat më të ulëta të këtij tremujori krahasuar me atë 
paraardhës vijnë si pasojë e ngadalësimit të rënies 
së çmimeve në këtë periudhë, ndërsa vlerat e larta 
të rënies vjetore janë si pasojë e rritjes së shpejtë të 
çmimeve që filloi në fund të vitit 2007 dhe vazhdoi 
në muajt e parë të vitit 2008. Rënia e mëtejshme e 
çmimeve të karburanteve, e shoqëruar me rënien e 
çmimit të metaleve dëshmon kërkesën e ulët për këta 
mallra si pasojë e rënies së prodhimit industrial.

3. StABIlItEtI I çmImEvE dHE oBjEKtIvI I BANKËS SË 
SHQIPËRISË

Inflacioni mesatar vjetor në tremujorin e parë të vitit 2009 rezultoi 1.9 për 
qind, shumë pranë kufirit të poshtëm të intervalit të Bankës së Shqipërisë për 
inflacionin. Në muajin mars inflacioni vjetor u reduktua më tej në 1.6 për 
qind. tendenca në rënie e normës vjetore të inflacionit, e vërejtur që në mesin 
e vitit të kaluar, është shkaktuar kryesisht nga rënia e çmimeve të lëndëve të 
para në tregun ndërkombëtar gjatë kësaj periudhe, nga ngadalësimi i ritmeve 
të kërkesës së brendshme, kushtet më të shtrënguara financiare dhe pritjet 
për inflacionin në rënie. mungesa e presioneve inflacioniste si nga mjedisi i 
jashtëm dhe ai i brendshëm reflektohet dhe në prirjen në rënie të inflacionit 
të mallrave të tregtueshëm dhe atij bazë, që në këtë tremujor shënuan 
përkatësisht 1.4 dhe 1.7 për qind. 
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Grafik 3. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës 
në tregun ndërkombëtar dhe i kursit të 

këmbimit euro/usd.
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Grafik 4. Ecuria e indekseve kryesore ndër vite.
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Inflacioni mesatar vjetor6 gjatë tre muajve të parë 
të vitit ka marrë vlera pranë objektivit të Bankës së 
Shqipërisë për stabilitetin e çmimeve, duke shënuar 
2.9 për qind në tremujorin e parë. Prirja në rënie e 
kësaj matjeje të inflacionit ka qenë më e theksuar 
në këtë tremujor, ku inflacioni mesatar ra me rreth 
0.5 pikë përqindje në krahasim me tremujorin e 
fundit të vitit 2008.

PoliTika monETaRE E Bankës së sHqiPëRisë

Zbatimi i politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë është në përputhje të plotë me objektivin 
kryesor të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Ky 
objektiv nënkupton arritjen dhe ruajtjen e një norme 
inflacioni të ulët dhe të qëndrueshme në kohë. 
Inflacioni i ulët dhe i qëndrueshëm mbështet rritjen 
ekonomike, pengon gërryerjen e të ardhurave personale dhe ndihmon në 
zbutjen e luhatjeve në papunësi dhe prodhim. Banka e Shqipërisë është e 
përkushtuar në përmbushjen e objektivit, i cili përkthehet në terma sasiorë në 
arritjen dhe ruajtjen e normës së inflacionit në vlerën 3 për qind, shoqëruar 
me interval tolerance +/- 1 pikë përqindje. Ky interval udhëheq pritjet e 
agjentëve ekonomikë dhe përbën një ankorë nominale për ekonominë.

Politika monetare është e orientuar drejt së ardhmes për arsye të 
kohëvonesës me të cilën ajo ndikon mbi kërkesën dhe çmimet. vlerësimet 
aktuale sugjerojnë se instrumentet e politikës monetare ushtrojnë efektivitet 
maksimal në një horizont kohor që varion nga 3-6 tremujorë7. vendimet 
e politikës monetare mbështeten në analizën dhe vlerësimin e zhvillimeve 
ekonomike aktuale dhe të ardhme, dhe në vlerësimin e rreziqeve që mund të 
çojnë në devijimin e inflacionit nga objektivi. 

Gjatë vitit 2008, Banka e Shqipërisë mbajti të pandryshuar normën bazë 
të interesit në 6.25 për qind. duke pasur parasysh kohëvonesën me të cilën 
politika monetare vepron dhe natyrën shtrënguese të saj në vitin 2007, u 
vlerësua se kushtet monetare në vend ishin të përshtatshme për një rivendosje 
graduale të balancave makroekonomike dhe rikthim të inflacionit brenda 
kufijve të toleruar. Inflacioni mesatar gjatë vitit 2008 rezultoi 3.4 për qind 
brenda intervalit të toleruar rreth objektivit. Ai do të kishte qenë më i ulët në 
mungesë të goditjeve nga ana e faktorëve të jashtëm të ofertës në fund të vitit 
2007 dhe fillim të vitit 2008. 

Pavarësisht krizës globale, ekonomia shqiptare gjatë vitit 2008 vazhdoi 
të ruante ritmet e kënaqshme të rritjes ekonomike, inflacionin e ulët dhe 
qëndrueshmërinë e sistemit bankar. megjithatë, rënia e ndjeshme dhe e 
shpejtë e inflacionit, veçanërisht në tremujorin e katërt të vitit të kaluar dhe 
në tremujorin e parë të vitit 2009, ngadalësimi i ritmeve të rritjes së kredisë 
për ekonominë8 dhe pritjet pesimiste të bizneseve dhe konsumatorëve9 për 
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Grafik 5. Inflacioni vjetor sipas tremujorëve 
(në përqindje).
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zhvillimin e ardhshëm të aktivitetit ekonomik dhe 
të çmimeve për periudhën në vazhdim, sinjalizuan 
për mundësinë e ndryshimit të situatës ekonomike 
në vend. Rënia e inflacionit në periudhën 2008:t4 
– 2009t1 u shkaktua kryesisht nga rënia e çmimeve 
të lëndëve të para në botë, në dallim nga ndikimi i 
mëparshëm i tyre. Normat e ulëta të inflacionit bazë 
dhe atij të mallrave të patregueshëm dëshmojnë për 
rënien e presioneve inflacioniste nga ana e kërkesës 
së brendshme. Ashtu si dhe vlera faktike e inflacionit, 
parashikimet e Bankës së Shqipërisë për periudhën 
në vazhdim dhe pritjet e agjentëve ekonomikë 
(biznese dhe konsumatorë) për inflacionin janë 
poshtë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Në këtë 
kuadër, Banka e Shqipërisë mori vendimin për të 
ulur normën bazë të interesit me 50 pikë bazë, duke 
e çuar atë në nivelin 5.75 për qind në muajin janar 

2009. Reagimi i bankës qendrore reflekton vullnetin e saj për të vepruar në 
kohën dhe në madhësinë e duhur ndaj rreziqeve që kërcënojnë stabilitetin e 
çmimeve duke mbështetur kështu aktivitetin ekonomik.

inDEksi i kusHTEvE monETaRE 

Në procesin e vendimmarrjes, bankat qendrore kanë një sërë treguesish, 
ku secili prej tyre luan një rol të veçantë. Është gjerësisht e njohur se ky 
institucion ka një objektiv final (inflacionin) dhe nga ana tjetër disa instrumente 
(normën bazë të interesit), nëpërmjet të cilave vë në zbatim politikën e tij 

monetare. megjithatë, duhet theksuar se lidhjet midis 
instrumenteve dhe objektivit final janë indirekte dhe 
pasqyrohen me kohëvonesë. 

Për shumë vjet, normat afatshkurtra të interesit 
kanë qenë objektivi kryesor operacional për politikën 
monetare. theksimi gjithnjë e më i madh i rëndësisë 
së kanalit të normave të interesit dhe të kursit të 
këmbimit për transmetimin e politikës monetare, ka 
bërë të nevojshëm krijimin e një treguesi të ri. “Indeksi 
i Kushteve monetare” (IKm), jep një informacion të 
plotë në lidhje me natyrën e kushteve monetare 
dhe impaktin e tyre në ekonomi. çka nënkupton që 
rritet gjithnjë e më shumë interesi për përcaktimin 
sasior të efekteve të instrumenteve monetare në 
inflacion dhe në prodhim, si dhe përdorimi i tyre në 
vendimmarrjen e politikës monetare. 

duke analizuar zhvillimet aktuale në ekonominë shqiptare, vihet re se gjatë 
gjashtëmujorit të fundit të vitit 2008 tendenca rritëse e IKm-së, e vërejtur 
në periudhat paraardhëse, i ka lënë vendin një rënieje të ndjeshme, duke 
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Grafik 6. Norma bazë e interesit të Bankës 
së Shqipërisë.
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Grafik 7. Ecuria e Indeksit të Kushteve 
Monetare10 dhe e komponentëve të tij.
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reflektuar nënçmimin e monedhës vendase në terma nominalë efektivë. Kjo 
rënie ka vazhduar edhe në muajt e parë të vitit 2009 ku ulja e normës bazë të 
interesit, me 0.5 pikë përqindjeje në fund të muajit janar, ka përforcuar këtë 
tendencë duke u kulmuar në muajin mars në terma negativë. Rënia e IKm, 
gjatë gjithë kësaj periudhe tregon fillimisht një zbutje të kushteve monetare 
të shtrënguara duke arritur në fund të periudhës në kushte lehtësuese. Kjo 
nënkupton se kushtet monetare jo vetëm kanë vijuar të veprojnë në kahun 
lehtësues për kërkesën agregate në ekonominë e vendit, por tashmë përbëjnë 
një faktor favorizues në nxitjen e saj.

3.1 EcuRIA E çmImEvE tË KAtEGoRIvE KRyESoRE tË SHPoRtËS

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në tremujorin e parë 
të vitit 2009 vazhdon të ruajë të njëjtin model kontributdhënës të kategorive 
të mallrave dhe shërbimeve me periudhën e fundvitit 2008. Në çmimet e 
konsumit ndikimi kryesor ka ardhur nga ndryshimet në çmimet e kategorive 
“ushqime të përpunuara”, “ushqime të papërpunuara” dhe “shërbime”.

Kategoritë “ushqime të përpunuara” dhe “çmime të administruara” 
regjistruan norma vjetore rritjeje në rënie. Normat e inflacionit të këtyre 
dy kategorive janë afërsisht 3 herë më të ulëta se normat e këtyre grupeve 
në tremujorin e parë të vitit 2008. Këto kategori 
kontribuan me 0.9 dhe 0.1 pikë përqindje në 
normën vjetore të inflacionit të tremujorit të parë, 
duke përcaktuar rreth 50 për qind të normës të 
inflacionit të shënuar gjatë këtij tremujori. Nga 
ana tjetër, kategorisë “shërbime” e cila vazhdon 
të kontribuojë mesatarisht me 0.4 pikë përqindjeje 
në normën e inflacionit, iu shtua këtë tremujor 
edhe kontributi pozitiv (0.6 për qind) i kategorisë 
“ushqime të papërpunuara”. Kjo kategori nuk 
kishte njohur normë inflacioni dhe kontribut pozitiv 
që prej nëntorit të vitit 2007. Ndër kategoritë e 
tjera, ajo e “mallra konsumi joushqimorë” dha një 
kontribut negativ prej -0.2 pikë përqindjeje, duke 
kompensuar kontributin pozitiv të kategorive të tjera 
të shportës. Kategoria “strehim” që prej janarit të 
vitit 2008 kontribuon në vlera të papërfillshme tek 
norma e inflacionit (0.1 pikë përqindjeje).

Prirja rënëse e normës së inflacionit të kategorisë “ushqime të përpunuara” 
e shfaqur përgjatë gjithë periudhës gusht’08-dhjetor’08, kulmoi në muajin 
mars të këtij viti duke shënuar vlerën 2.6 për qind. Norma e inflacionit të këtij 
grupi tashmë ka një ecuri që i afrohet vlerave të shënuara para fillimit të krizës 
së çmimeve në gjysmën e dytë të vitit 2007. Krahas konjukturës globale më të 
favorshme të çmimeve të mallrave të kësaj kategorie, një ndikim të ndjeshëm 
në rënien e inflacionit ka dhënë shuarja e efektit të rritjes së çmimit të bukës në 
periudhën tetor 2007- shkurt 2008. Kështu, grupi “bukë e drithëra”, një vit më 
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Grafik 8. Kontributi i kategorive në 
inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).
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parë jepte një kontribut prej 1.7 pikë përqindjeje në inflacionin total, ndërkohë 
që në tremujorin e parë të këtij viti ky kontribut ra në 0.6 pikë përqindjeje. 

Inflacioni vjetor i grupit “ushqime të papërpunuara” shënoi për herë të parë 
në muajin janar (që prej nëntorit të vitit 2007) një vlerë pozitive prej 2.1 për 
qind. Në dy muajt e tjerë të tremujorit vlerat u rritën më tej dhe në fund të 
këtij tremujori norma vjetore e inflacionit ishte 3.2 për qind. Artikujt e kësaj 
kategorie ndikohen kryesisht nga çmimet e frutave dhe perimeve, të cilat janë 
shumë të luhatshme dhe me natyrë sezonale. Inflacioni i lartë erdhi kryesisht 
si rezultat i veprimit më të vonuar (për shkak të motit jo të qëndrueshëm) të 
efektit sezonal të stinës së pranverës dhe futjes së produkteve ushqimore të 
stinës me çmime më të larta se zakonisht. Ndërkohë që pjesa e importuar e 
këtyre produkteve është vendosur nën trysninë e çmimeve relativisht më të 
larta në vendet kryesore partnere të Shqipërisë si edhe të sjelljes së kursit të 
këmbimit - dobësimit të lekut kundrejt dy monedhave kryesore të tregut.

Si rezultat i këtyre luhatjeve të çmimeve në këto dy kategori, në muajt e 
fundit, ka ndryshuar edhe struktura që përcakton vlerën e inflacionit total. 
Kategoria “ushqime të përpunuara” ka shënuar vlera pozitive të larta duke 
filluar nga gushti i vitit 2007 e deri në fund të vitit 2008. Ajo ka qenë 
përcaktuese në formimin e shifrës së inflacionit, ndërkohë që kategoria 
“ushqime të papërpunuara” ka shënuar vlera negative gjatë gjithë vitit 
2008 duke kompensuar inflacionin e lartë të kategorisë tjetër. Ndërkohë, në 
tremujorin e parë të vitit 2009, lëvizjet e kundërta të vlerave të inflacionit të 
dy kategorive përkatëse kanë bërë që kontributi i tyre në formimin e vlerës së 
inflacionit të barazpeshohet në vlera të ulëta pozitive (përkatësisht 0.9 dhe 
0.6 pikë përqindjeje kontribut nga secila kategori).

t4-07 t1-08 t2-08 t3-08 t4-08 t1-09
ushqime të përpunuara (pp) 2.4 2.5 2.9 2.3 1.7 0.9
Bukë dhe drithëra (pp) 1.2 1.4 1.7 1.3 1.0 0.6
Alkol dhe duhan (pp) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
ushqime të papërpunuara (pp) 0.5 -0.3 -0.4 -0.9 -0.1 0.6
Fruta* (pp) 0.4 0.5 0.3 -0.1 -0.1 0.0
Perime*(pp) -0.1 -0.9 -0.2 -1.3 -0.7 -0.3
Shërbime (pp) 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4
çmime të administruara (pp) 0.1 0.3 0.7 0.8 0.3 0.1
lëndë djegëse dhe energji (pp) 0.0 0.2 0.6 0.6 0.7 0.4
Strehim (pp) 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
mallra konsumi joushqimorë 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 -0.2
mallra konsumi afatgjatë (pp) -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v, %) 3.6 3.7 4.2 3.0 2.5 1.9

Burimi: insTaT dhe llogaritje të Bankës së shqipërisë.

vlera e normës së inflacionit vjetor të grupit “shërbime” në tremujorin e 
parë ishte 4.6 për qind, në rritje krahasuar me vlerat e shënuara në tremujorin 
e parë të vitit të kaluar (3.6 për qind). Inflacioni i kategorisë “shërbime” është 
karakterizuar nga ritme të larta rritjeje, duke reflektuar kryesisht, rritjen e 
çmimeve të shërbimeve të transportit (14 për qind krahasuar me tremujorin e 
parë 2008) dhe atyre të hotelerisë dhe të restoranteve (2.1 për qind krahasuar 
me tremujorin e parë 2008). 

Tabelë �. kontributi i 
kategorive në inflacionin 

vjetor (në pikë përqindjeje).
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tremujori i parë i vitit 2009 ka dëshmuar për një 
vijueshmëri të rënies së çmimit të naftës për litër në 
tregun me pakicë krahasuar me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Kështu, çmimi mesatar i naftës 
për litër paguar nga konsumatorët vendas në tregun 
me pakicë ishte 100.72 lekë. Gjatë tre muajve të 
parë të vitit monedha vendase është zhvlerësuar 
me afërsisht 20 për qind kundrejt dollarit amerikan 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 
megjithëse kjo prirje zhvlerësuese u evidentua në 
fillim të muajit janar, vonesa e përçimit të efektit 
të kursit të këmbimit në çmimet e naftës në treg, 
kombinuar me zhvillimet në tregun ndërkombëtar të 
naftës në muajin mars, dhanë ndikimin e tyre në 
tregun vendas me dy muaj kohëvonesë. Në muajin 
mars, çmimi për litër shënoi një rritje mujore prej 3 
për qind pas një periudhe shtatëmujore rënieje të 
vazhdueshme të çmimit mesatar.

Zhvillimet më të rëndësishme në ecurinë e çmimeve gjatë këtij tremujori 
u shënuan në çmimet e kategorisë “mallra me çmime të administruara”. Në 
muajin mars u shua plotësisht efekti i rritjes së çmimit të energjisë elektrike 
marsin e vitit të kaluar, duke e kthyer kontributin e kësaj kategorie në vlera 
negative. lëvizja në kahun zbritës e këtij çmimi ndikoi dukshëm edhe në 
normën e inflacionit total, pavarësisht nga luhatjet e çmimeve në kategoritë 
e tjera. Kontributi i kësaj kategorie ishte 0.1 pikë përqindje nga 0.8 pikë 
përqindje, në mesin e vitit të kaluar. Inflacioni vjetor i këtij grupi ka ardhur 
në rënie që prej tetorit të vitit të kaluar, meqenëse rritja e inflacionit të zërit 
“lëndë djegëse dhe energji” (në muajin shkurt inflacioni ishte 15 për qind) 
u kompensua nga ulja e çmimeve në zërin “komunikim”, të cilat në këtë 
tremujor shfaqën rënie me rreth 19 për qind.

Kategoria “strehim” ka shënuar norma shumë të ulëta të inflacionit edhe 
gjatë tremujorit të parë të vitit 2009 (0.1 për qind) si rezultat i rënies së 
çmimeve të qirasë. Në përgjithësi, kjo kategori ka patur luhatje sezonale të 
çmimeve duke u ndikuar nga kërkesa e brendshme e tregut, nivelet më të ulëta 
të së cilës, në mënyrë të veçantë në fundin e vitit 2008 dhe gjatë tremujorit të 
parë të këtij viti, kanë shkaktuar një periudhë “qetësimi” të çmimeve në tregun 
e shtëpive dhe të qirasë. 

çmimet e kategorive “mallra të konsumit afatgjatë” dhe “mallra konsumi 
joushqimor” kanë pësuar rënie. Brenda kategorisë së parë, grupmallrat 
“pajisje audio-vizuale” kanë vazhduar të regjistrojnë vlera negative të normës 
vjetore të inflacionit, e cila në tremujorin e parë ishte – 6.2 për qind. çmimet 
e karburanteve, në mënyrë të veçantë brenda kategorisë së dytë, në tre muajt 
e fundit kanë rënë mesatarisht me 11.7 për qind. ulja e çmimit të naftës e 
nisur që nga muaji shtator i vitit të kaluar dhe situata e favorshme energjitike 
kanë dhënë një efekt frenues të presioneve inflacioniste si dhe kanë ndikuar 
në uljen e pritshmërive të agjentëve ekonomikë në treg për inflacionin. 
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Grafik 9. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në 
vend dhe jashtë, dhe i kursit të këmbimit 

lekë/usd.
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3.2 PRIRjEt INFlAcIoNIStE BAZuAR NË mAtjE tË tjERA tË INFlAcIoNIt

Frenimi i presioneve inflacioniste në ekonominë e vendit u reflektua në 
prirjen në rënie të matjeve të ndryshme të inflacionit bazë në tremujorin e 

parë të vitit 2009. mesatarja e matjeve të tij për 
periudhën referuese në terma vjetorë rezultoi rreth 
1.7 për qind11. Në tre muajt e parë të këtij viti, 
mesatarja e matjeve të inflacionit bazë regjistroi 
për herë të parë që nga vjeshta e vitit 2007, vlera 
nën kufirin e poshtëm të tolerancës të objektivit të 
Bankës së Shqipërisë për inflacionin12. Sipas matjes 
me përjashtim të përhershëm dhe me mesataren e 
reduktuar, inflacioni bazë vjetor në këtë periudhë 
rezultoi përkatësisht rreth 2.2 për qind dhe 1.3 
për qind. Shuarja e efektit të rritjes së çmimeve në 
nëngrupin “bukë dhe drithëra”që nga viti i kaluar 
është pasqyruar në mënyrë graduale gjatë muajve 
të tremujorit të parë në matjen me përjashtim të 
përhershëm. Nëse nga kjo e fundit do të përjashtohej 
nëngrupi përkatës, inflacioni bazë do të luhatej rreth 

-.04

.00

.04

.08

.12

-.04

.00

.04

.08

.12

-.04

.00

.04

.08

.12

-.04

.00

.04

.08

.12

-.04

.00

.04

.08

.12

-.04

.00

.04

.08

.12

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

.25

Ushqime të përpunuara

Inflacioni

Inflacioni

Inflacioni

Inflacioni

Inflacioni

Inflacioni

InflacioniPrirja

Prirja

Prirja

Prirja

Prirja Prirja

Prirja
Objektivi Objektivi Objektivi

ObjektiviObjektiviObjektivi

Objektivi

05:1 05:3 06:3 07:307:1 08:308:106:1 09:1 05:1 05:3 06:3 07:307:1 08:308:106:1 09:1 05:1 05:3 06:3 07:307:1 08:308:106:1 09:1

05:1 05:3 06:3 07:307:1 08:308:106:1 09:1

05:1 05:3 06:3 07:307:1 08:308:106:1 09:1

05:1 05:3 06:3 07:307:1 08:308:106:1 09:1 05:1 05:3 06:3 07:307:1 08:308:106:1 09:1

Ushqime të papërpunuara Mallra konsumi joushqimorë

Mallra konsumi afatgjatë

Mallra me çmime të administruara

Strehim Shërbime
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Grafik 10. Inflacioni vjetor sipas kategorive të mallrave dhe shërbimeve 
(në përqindje).
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Grafik 11. Mesatarja e matjeve të inflacionit 
bazë dhe norma e bazë e interesit (REPO). 
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vlerës 1.5 për qind duke verifikuar konvergjencë relativisht të lartë të vlerave 
sipas dy matjeve të komponentit të përhershëm të inflacionit. 

Inflacionet vjetore sipas sektorëve të mallrave dhe shërbimeve me çmime të 
tregtueshëm dhe të patregtueshëm13, në tremujorin e parë të vitit 2009 rezultuan 
përkatësisht 1.4 dhe 2.7 për qind. Inflacioni i tregtueshëm, ka qenë kontribuesi 
kryesor14 në prirjen në rënie të inflacionit total, gjatë periudhës shtator 2008 
– mars 2009. Në tremujorin e parë të vitit 2009 ky komponent shënoi vlera të 
krahasueshme me mesataren historike të tij të dekadës së fundit. 

Inflacioni i mallrave të tregtueshëm në tremujorin e parë të vitit 2009 
rezultoi rreth 1.7 pikë përqindjeje më poshtë se sa vlera e tij në të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. Ai vijoi të reflektojë prirjen në rënie të çmimeve të 
lëndëve të para dhe bazë në tregjet e huaja. 

Inflacioni vjetor i mallrave të patregtueshëm në tremujorin e parë të vitit 
2009, rezultoi më i ulët se sa në periudhat paraardhëse15. Arsyeja kryesore 
prapa kësaj rënieje të ndjeshme qëndron në shuarjen e efektit të vendimit 
administrativ për rritjen e çmimit të energjisë elektrike në muajin mars të vitit 
të kaluar. 

Zhvillimet e inflacionit sipas komponentëve të analizuar më lart, janë në 
mbështetje të një procesi të njëtrajtshëm inflacioni në rënie, që po e shoqëron 
ekonominë shqiptare gjatë tre tremujorëve të fundit16. 

mesatarja e inflacionit bazë vjetor e katër tremujorëve të fundit (2.6 për qind) 
po tenton drejt mesatares së inflacionit total vjetor për këtë dekadë (2.7 për 
qind). Inflacioni i tregtueshëm dhe ai i patregtueshëm janë në nivele relativisht 
të ulëta historike. Prirjet e mësipërme sugjerojnë praninë e rolit stabilizues në 
inflacionin total të faktorëve të kërkesës së brendshme, të orientuar në mënyrë 
të përshtatshme nga vendimet e politikës monetare. 
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Burimi: INSTAT, Eurostat dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 12. Inflacioni vjetor i mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm.
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4. ZHvIllImEt mAKRoEKoNoNomIKE dHE NdIKImEt NË 
INFlAcIoN

4.1 KËRKESA AGREGAtE dHE EcuRIA E PRodHImIt

4.1.1 Ecuria e prodhimit sipas sektorëve

Sipas të dhënave zyrtare17, gjatë tremujorit të 
fundit të vitit 2008, aktiviteti ekonomik ka vijuar të 
mbetet i lartë. Shifra e afarizmit në vëllim e gjeneruar 
nga sektorët e prodhimit dhe shërbimeve në këtë 
periudhë është rritur me rreth 22 për qind, në terma 
vjetorë, ndërkohë që krahasuar me tremujorin e 
mëparshëm ky tregues është rritur me 8 për qind. 
Kontribuesi kryesor në rritjen ekonomike të tremujorit 
të fundit të vitit ka qenë sektori i shërbimeve, i 
ndikuar kryesisht nga rritja e aktivitetit tregtar. Në 
aktivitetin prodhues, ndërtimi vijon të ketë peshën 
më të lartë të kontributit megjithëse mesatarisht rreth 
dy herë më të ulët krahasuar me tre tremujorët e 
mëparshëm të vitit. 

Rritja vjetore e shifrës së afarizmit në vëllim 
regjistroi ritmin më të lartë në sektorin e shërbimeve, 
rreth 23.7 për qind në tremujorin e fundit të vitit. 

Ndërsa sektori i prodhimit sipas këtij treguesi, u rrit me një ritëm vjetor prej 
rreth 19.4 për qind.

Në sektorin prodhues, shifra e afarizmit në vëllim regjistroi ritmin më të 
lartë të rritjes vjetore në degën e ndërtimit, rreth 21.1 për qind, krahasuar 
me aktivitetin industrial rreth 16.9 për qind. Shifra e afarizmit në vëllim për 
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Grafik 13. Kontributet e sektorëve të ekonomisë 
(në pikë përqindjeje) në rritjen ekonomike. 
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Grafik 14. Ecuria e treguesit të shifrës së afarizmit në vëllim për sektorët 
e ekonomisë.
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ndërtimin shënoi ritmin më të ulët të rritjes vjetore gjatë këtij tremujori, ndërsa 
krahasuar me një tremujor më parë, ritmi më i lartë i rritjes (rreth 22.7 për 
qind) dëshmoi për një përmirësim të këtij treguesi. Në degën e industrisë, 
norma më e lartë vjetore u regjistrua nga nëndega “energji elektrike, gaz, 
ujë” me 28.7 për qind. dy nëndegët e tjera, industria përpunuese dhe ajo 
nxjerrëse u rritën me përkatësisht 16.5 dhe -12.6 në terma vjetorë, ndërkohë 
që krahasuar me një tremujor më parë, shifra e afarizmit në vëllim e gjeneruar 
prej tyre shënoi rënie me përkatësisht 1.2 dhe 25.7 për qind. 

Rritja vjetore e shifrës së afarizmit në vëllim në sektorin e shërbimeve rezultoi 
më e larta gjatë tremujorit të fundit të vitit 2008. Aktiviteti tregtar u rrit me rreth 
25.6 për qind në terma vjetorë, duke përfaqësuar degën me ecurinë më të 
mirë në këtë sektor. Ndërsa, shifra e afarizmit në vëllim për degën “transport 
dhe komunikacion” është rritur me përkatësisht 14.5 për qind, ndërsa për 
degën “hotele” ka rënë me rreth 16.3 për qind në terma vjetorë. 

Gjatë 2 muajve të parë të vitit 2009, sektori energjitik vijoi prirjen pozitive të 
treguesve sikurse edhe në vitin e kaluar. Kështu gjatë kësaj periudhe, prodhimi 
vendas, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u rrit me 
34.1 për qind. Rritja e prodhimit ndikoi në uljen e ndjeshme të importeve 
dhe kufizimeve të cilat u zvogëluan me 57.5 për qind dhe 95.5 për qind 
respektivisht. 

megjithëse vendi mbetet një importues neto i energjisë, të dhënat nga KESH 
raportojnë për herë të parë një eksport të energjisë prej 88.3 GWh gjatë 2 
muajve të parë të vitit. 

Ndërkohë, profili i konsumit të energjisë nuk ka shënuar ndryshime të 
theksuara në krahasim me vitet e mëparshme. Konsumatorët familjarë mbeten 
përdoruesit kryesorë të energjisë me 61 për qind të tregut, të pasuar nga 
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Burimi: INSTAT, Tregues kryesorë ekonomikë tetor-dhjetor 2008.

Grafik 15. Ecuria e treguesit të shifrës së afarizmit në vëllim në 
sektorin e shërbimeve.
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sektori privat dhe institucionet shtetërore, që përbëjnë 25 dhe 14 për qind 
respektivisht të kërkesës.

Humbjet në sistemin e shpërndarjes vazhdojnë të mbeten problematike edhe 
gjatë fillimit të këtij viti. Rritja e këtij treguesi me 22 për qind në terma vjetorë 
ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së humbjeve joteknike me 23.4 për qind. 
Ndër faktorët më të rëndësishëm mund të përmendet raporti i humbjeve ndaj 
prodhimit neto i cili u zvogëlua me 5.2 pikë përqindje, në terma vjetorë. 

Tabelë �. Tregues vjetorë të bilancit të energjisë elektrike (në GWh).

treguesit janar-shkurt 
2007

janar-shkurt 
2008

janar-shkurt 
2009

Ndryshimi vjetor 
09/08 (në %)

Prodhimi neto 540 755 1,012 34.15
Importi 541 523 222 (57.5)
Energjia e ofruar në shpërndarje 1,013 1,172 1,184 1.08
Humbjet në shpërndarje 394 387 474 22.27
Humbje në shpërndarje/Prodhim neto (në %*) 73.1 51.3 46.8 (8.85)
Kufizimet e energjisë 219.5 37.4 1.7 (95.5)
Energjia e konsumuar 1,060 1,208 1,218 0.88
 - Konsumi i faturuar 637 771 745 (3.43)
 - Konsumi i pafaturuar 422 436 474 8.51
 - Konsumi familjar 380 476 459 (3.60)
 - Konsumi jofamiljar 257 295 286 (3.16)

Burimi: kEsH; *) llogaritje të Bankës së shqipërisë. 

Hapësirë informuese: Ecuria e sektorit të ndërtimit dhe problematikat 
e zhvillimit të tij.

ndërtimi përfaqëson një nga sektorët më aktivë të ekonomisë shqiptare. Gjatë 
vitit të kaluar prodhimi i këtij sektori ka përfaqësuar rreth �� për qind të prodhimit 
të përgjithshëm bruto në vend dhe ka siguruar rreth �� për qind të shitjeve totale 
nga sektorët prodhues jobujqësorë të ekonomisë së vendit. në sektorin e ndërtimit 
regjistrohen si të punësuar mesatarisht rreth �8 për qind e të punësuarve gjithsej 
në sektorin privat jobujqësor të ekonomisë së vendit. Ritmet e shpejta të rritjes së 
prodhimit në këtë sektor (gjatë periudhës �998-200� prodhimi i sektorit të ndërtimit 
është rritur mesatarisht 2� për qind në vit) kanë bërë që kontributi i tij në rritjen 
ekonomike të viteve të fundit të jetë i konsiderueshëm.

Bazuar në të dhëna nga lejet e miratuara për ndërtime�8 një peshë gjithnjë e më 
të madhe kanë zënë ndërtimet për qëllime banimi (pesha �9 për qind deri në 
tremujorin e tretë të vitit 2008 krahasuar me �� për qind në vitin 200�). ndërtimet 
e reja përbëjnë peshën më të lartë në vlerën e parashikuar të lejeve të ndërtimit, 
krahasuar me rikonstruksionet. mbështetur në këtë vlerë të parashikuar�9 të lejeve të 
ndërtimit, gjatë vitit 200� sektori privat zuri rreth 8� për qind të aktivitetit ndërtues, 
ndërsa në tre tremujorët e parë të vitit 2008 ky raport luhatet në mesatarisht 82 
për qind. Përsa i takon sektorit shtetëror ai është i përqendruar në një masë më të 
madhe në ndërtimet inxhinierike, ku aktiviteti kryesor lidhet me ndërtimin e rrugëve 
dhe autostradave. 

aktiviteti i sektorit të ndërtimit ka pësuar një hov të ri zhvillimi, që prej fundit të vitit 
200�, pas zgjidhjes së situatës së lejeve të reja të ndërtimit. Treguesi i shifrës së 
afarizmit në vëllim ka pasqyruar përmirësimin e aktivitetit ekonomik në ndërtim gjatë 
vitit 2008. Gjithashtu edhe numri i punonjësve me pagesë në ndërmarrjet ekonomike 
ka regjistruar përmirësim të ndjeshëm gjatë vitit 2008, për aktivitetin ndërtues. 
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zhvillimet pozitive dhe prirja e theksuar rritëse në tremujorin 
e fundit të vitit 200� dhe dy tremujorët e parë të vitit 2008, 
pësuan njëfarë frenimi në dy tremujorët e fundit. kjo ecuri 
konfirmohet dhe nga treguesi i vrojtimeve për sektorin e 
ndërtimit. Bazuar në të dhënat e vrojtimit të besimit të 
firmave ndërtuese, besimi në këtë sektor është ulur për 
shkak të vlerësimeve negative të ecurisë së përgjithshme 
ekonomike dhe të ecurisë së vetë firmës, së bashku me 
vlerësimet në rënie të prodhimit. Gjendja e inventarëve të 
firmave ndërtuese është paraqitur e rritur në tremujorin e 
fundit të vitit 2008, duke kontribuar në uljen disi të çmimeve 
të banesave për Tiranën gjatë kësaj periudhe; indeksi i 
çmimeve të banesave gjatë dy tremujorëve të fundit të vitit 
2008 ra me �.� për qind dhe 0.9 për qind respektivisht. 

Bazuar në opinionet e firmave të ndërtimit20, përgjatë 
periudhës 200�-2008, vihet re se faktori më i rëndësishëm 
që ka penguar zhvillimin normal e aktivitetit në këtë sektor, 
ka qenë prania e ekonomisë informale. ndërkohë që si 
faktori i dytë më i rëndësishëm, nga firmat e ndërtimit, 
vlerësohet të jetë kuadri ligjor dhe institucional. Rëndësia 
e këtij faktori ka ardhur duke u rritur gjatë kësaj periudhe. 
në ndryshim nga vitet e mëparshme, viti 2008 pasqyroi 
një rritje të rëndësisë për faktorin “marrëdhënie me 
bankat”, i cili u rendit si faktori i tretë i rëndësishëm që ka 
penguar veprimtarinë e firmave ndërtuese. Problemet me 
klimën politike dhe me infrastrukturën janë vlerësuar në 
rënie që pas vitit 200� dhe janë konsideruar me ndikim 
më të ulët në vitet në vijim.

Të dhënat më të fundit, bazuar në vrojtimin e besimit, 
tregojnë se firmat ndërtuese presin përmirësim të situatës 
së prodhimit në tremujorin e parë të vitit 2009. Gjithashtu, 
ato presin kërkesë të mjaftueshme për të zvogëluar nivelin 
e inventarëve të tyre të grumbulluar në tremujorin e parë 
të vitit 2009.
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Grafik 16. Llojet e ndërtimeve në Shqipëri sipas vlerës së parashikuar të 
lejeve të ndërtimit (në përqindje). 
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Grafik 17. Ecuria e prodhimit në ndërtim, 
indeksit të shifrës së afarizmit dhe treguesit të 

besimit.
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Grafik 18. Problemet* që kanë ndikuar në kohë 
aktivitetin normal të firmave të ndërtimit. 



Raporti i politikës monetare për tremujorin e parë të vitit 2009

2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

ÇmimET E BanEsavE2� 
Në tremujorin e parë të vitit 2009 indeksi i çmimit të banesave u rrit me 

9.2 për qind në krahasim me një vit më parë; ndërsa ra me 5.7 për qind 
në krahasim me tremujorin e mëparshëm. Rritja vjetore gjatë këtij tremujori 
përbën një pikë kthese në prirjen rënëse të indeksit të çmimit të banesave, e 
cila ka filluar që në tremujorin e katërt të vitit 2007. Gjatë dy tremujorëve të 
kaluar ky indeks kishte pësuar rënie përkatësisht me 4.3 dhe 0.9 për qind. 

Indeksi i qirasë së banesave u rrit me 12.3 për 
qind në terma vjetorë në tremujorin e parë të këtij 
viti, pasi kishte pësuar rënie me 4.9 për qind në 
tremujorin e katërt të vitit 2008. Në krahasim me 
tremujorin e mëparshëm ky indeks ka pësuar një 
rënie të lehtë, 0.4 për qind. Raporti i indeksit të 
çmimeve ndaj qirasë së banesave është ulur më tej 
në tremujorin e parë të vitit 2009. Prirja rënëse e 
këtij treguesi ka nisur që në tremujorin e tretë të vitit 
2008. 

4.1.2 Zhvillimet në sektorin e jashtëm të 
ekonomisë 

TREGTia E jasHTmE 
Gjatë periudhës janar-shkurt 2009, shkëmbimet 

tregtare arritën në 593.7 milionë euro; shifër kjo 
rreth 9 për qind më e ulët se e njëjta periudhë e vitit 2008. Importet dhe 
eksportet shënuan një rënie vjetore prej përkatësisht 7.3 për qind dhe 16.1 
për qind gjatë periudhës së mësipërme. Shkalla e mbulimit të importeve nga 
eksportet arriti në 23.1 për qind kundrejt vlerës 25.5 për qind që shënonte 
një vit më parë. Rënia e çmimeve të larta të mallrave bazë të importit dhe 
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Grafik 19. Ecuria e indeksit të çmimit të banesave dhe e indeksit të 
qirasë së banesave.
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Grafik 20. Raporti i çmimit ndaj qirasë së 
banesave dhe prirja afatgjatë e tij.
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zhvillimet ekonomike globale mendohet të kenë dhënë ndikimin e tyre në 
ritmin negativ të rritjes së importeve dhe eksporteve të mallrave gjatë muajve 
të parë të vitit 2009. 

Për pasojë, deficiti tregtar regjistroi një ngushtim prej 4.3 për qind në 
terma vjetorë, duke arritur në rreth 371 milionë euro. vlen për t’u theksuar se 
zgjerimi i deficitit tregtar - fenomen që e ka shoqëruar ekonominë shqiptare – 
shënon një kthim në prirjen e tij gjatë muajve të parë të vitit 2009. Pavarësisht 
ritmit më të lartë rënës të eksporteve kundrejt importeve, baza e lartë e këtyre 
të fundit dhe rënia në vlerë e importeve në thuajse të gjithë grupmallrat, 
mendohet të jenë kontribuesit kryesorë në ngushtimin e deficitit tregtar gjatë 
kësaj periudhe. 

janar’09 Shkurt’09 janar-Shkurt’08 janar-Shkurt’09
vëllim (milionë euro)
Eksporte 53.1 58.3 132.8 111.5
Importe -223.0 -259.2 -520.2 -482.2
Bilanci tregtar -169.9 -200.9 -387.4 -370.7
Ndryshimi (në %)
Eksporte 9.9 -16.1
Importe 16.3 -7.3
Bilanci tregtar (deficiti) 18.3 -4.3

Burimi: insTaT dhe llogaritje të Bankës së shqipërisë.

tregtia me vendet e BE-së përbën 68.3 për qind të shkëmbimeve tregtare 
të Shqipërisë; duke shënuar rritje me 4.3 pikë përqindjeje krahasuar me një 
vit më parë. Pavarësisht rritjes së peshës së këtyre shkëmbimeve tregtare, 
vlera e tyre gjatë periudhës janar-shkurt 2009, regjistron një rënie vjetore prej 
3 për qind me partnerët tanë kryesorë22, Itali -Greqi. Një fakt i rëndësishëm, 
është rritja vjetore e shkëmbimeve tregtare me Britaninë e madhe dhe 
Gjermaninë23. Nga vendet joanëtare të BE-së, partnerët kryesorë sipas vëllimit 
të përgjithshëm tregtar, janë: turqia, Kina, ukraina, maqedonia dhe Rusia24. 
me përjashtim të Rusisë dhe maqedonisë, me të cilat regjistrohet një rënie 
vjetore e konsiderueshme në vëllimin e shkëmbimeve tregtare25, vendet e tjera 
regjistrojnë rritje të këtyre shkëmbimeve. 

Gjatë periudhës janar-shkurt’09, me përjashtim të importeve të kategorisë 
“materiale ndërtimi dhe metale”, “prodhime druri dhe letre” dhe “produkte 
kimike dhe plastike”, të gjitha kategoritë e tjera regjistrojnë rënie në terma 
vjetorë të vlerës së importeve. Rënien më të lartë vjetore në vlerën e importeve 
e regjistruan kategoritë: “minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike”; 
“lëkurë dhe artikujt prej tyre”; dhe “ushqim, pije dhe duhan”. Ndërsa, importet 
e kategorisë “makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi” paraqesin një rënie të 
lehtë prej vetëm 0.4 për qind. Përsa i përket eksporteve, kategoritë “materiale 
ndërtimi dhe metale”; “lëkurë dhe artikujt prej tyre”; “minerale, lëndë djegëse 
dhe energji elektrike”; “prodhime druri dhe letre” dhe “tekstile dhe këpucë”, 
shënojnë rënien më të lartë vjetore të vlerës së tyre. Në të kundërt, eksportet 
e kategorisë “produktet kimike dhe plastike” dhe “ushqim, pije dhe duhan” 
shënojnë rritje në terma vjetorë. 

Tabelë �. Tregues të 
bilancit tregtar për 
periudhën 2008-2009.
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Tabelë �. zhvillimet në importet dhe eksportet sipas grupmallrave (milionë euro).
Importe Eksporte

Shkurt
’09

Rritja mujore 
(në %)

janar-
Shkurt’09

Ndryshimi 
vjetor (në %)

Shkurt
’09

Rritja mujore 
(në %)

janar-
Shkurt’09

Ndryshimi 
vjetor (në %)

total 259.2 16.3 482.2 -7.3 58.3 9.9 111.5 -16.1
ushqime, pije, duhan 43.0 14.1 79.3 -14.2 4.4 -4.5 8.9 7.0
minerale, lëndë djegëse, 
energji 34.0 -8.7 69.5 -32.4 8.6 143.8 12.0 -15.0

Produkte kimike dhe plastike 29.8 26.3 52.4 10.3 0.7 -6.7 1.4 10.5
lëkurë dhe artikuj prej tyre 3.5 -0.4 6.9 -19.1 0.9 9.9 1.7 -38.1
Prodhime druri dhe letre 8.7 -7.4 17.6 10.9 2.0 -3.6 4.0 -13.6
tekstile dhe këpucë 23.0 6.4 43.5 -9.3 31.1 -6.0 62.6 -9.4
materiale ndërtimi dhe 
metale 46.3 24.5 81.8 16.7 6.8 -3.5 13.5 -44.3

makineri, pajisje dhe pjesë 
këmbimi 62.9 10.6 117.1 -0.4 2.7 6.8 5.2 -3.3

të tjera 259.2 16.3 14.1 -18.8 1.0 -19.3 2.2 -27.5
Burimi: insTaT dhe llogaritje të Bankës së shqipërisë.

4.1.3 treguesit fiskalë dhe politika fiskale

tremujori i parë i vitit 2009, ndryshe nga 3 vitet e mëparshme është 
karakterizuar nga rritja e shpejtë e shpenzimeve dhe e deficitit buxhetor. 
Në vija të përgjithshme rezulton të jenë respektuar kufijtë maksimalë të 
programuar për këtë periudhë kohore. të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore 
janë realizuar përkatësisht me 72.3 dhe 76 miliardë lekë, duke përmbushur 
planin e hartuar për tremujorin e parë të vitit respektivisht me 97 dhe 96 për 
qind26. 

 Niveli faktik
mld lekë

Realizim 
plani (në %) Ndryshim vjetor (në %)

 t1 2009 t1 2009 t1 2007 t1 2008 t1 2009
 të ardhura 72.3 96.8 6.7 14.9 13.7
1.1 tatimet dhe doganat 48.3 94.2 11.9 20.4 3.0
 - tvsh 24.4 91.8 25.8 22.0 1.8
 - tatim fitimi 5.5 94.9 (11.5) 12.9 (9.2)
 - Akcizat 6.9 80.1 15.8 22.2 5.8
1.2 Pushteti lokal 3.0 64.3 (9.2) (10.9) 24.3
1.3 Buxhetet e pavarura 13.0 102.9 (3.1) 21.1 17.2
1.4 të ardhura jotatimore 7.7 153.2 (1.0) (30.1) 147.0
1.5 Grantet 0.2 23.0 (80.4) 173.3 462.6
 Shpenzime 76.0 95.8 14.7 8.5 43.2
2.1 Shpenzime korente 57.8 92.8 9.5 11.2 20.4
2.1.1 Personeli 14.1 109.2 1.1 16.7 (0.7)
2.1.2 Interesat 8.4 99.5 (7.2) 16.6 21.5
2.1.3 Sigurimet sociale dhe pensionet 21.0 92.5 14.2 8.9 26.2
2.1.4 Shpenzime për pushtetin lokal 5.3 71.3 31.6 18.1 39.4
2.2 Shpenzime kapitale 18.2 110.3 78.8 (11.8) 259.3
 Balanca fiskale (3.7) 79.0 (30.5) 64.0 (135.6)
3.1 Financim i brendshëm 2.9 78.8 (30.1) 65.0 (127.7)
3.2 Financim i huaj 0.8 80.0 (147.4) 520.0 762.3

Burimi: ministria e Financave, llogaritje të Bsh-së. 

Tabelë 8. Treguesit kryesorë 
fiskalë sipas buxhetit të 

konsoliduar.
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Të aRDHuRaT BuxHEToRE
të ardhurat e akumuluara gjatë tremujorit të parë 

2009 kanë shfaqur një rritje në terma vjetorë prej 
14 për qind, duke shënuar kështu një reduktim të 
ritmit të rritjes nga një vit më parë. Zërat, kontributi 
i të cilëve në rritjen e totalit të të ardhurave kanë 
pësuar një reduktim nga një vit më parë janë : 
tvSH-ja, tatimi mbi fitimin, akcizat, taksa doganore 
si edhe të ardhurat nga kontributet e sigurimeve 
shoqërore. 

Ndonëse norma e aplikimit ka qenë e pandryshuar 
(20 për qind), të ardhurat e vjela nga tatimi mbi 
vlerën e shtuar kanë shënuar rritjen më të ulët 
vjetore të viteve të fundit. masa e realizimit të planit 
për këtë zë, gjatë tremujorit të parë të vitit është 
rreth 92 për qind. 

të ardhurat nga tatimi mbi fitimin të akumuluara gjatë t1 2009 regjistruan 
një ndryshim negativ vjetor prej 9 për qind, ndonëse me një normë aplikimi 
të njëjtë me një vit më parë (10 për qind). Plani i hartuar për këtë zë gjatë t1 
është përmbushur me 95 për qind.

Ndonëse akcizat për mallrat e importit janë rritur nga një vit më parë, 
kjo nuk është reflektuar në rritjen vjetore të të ardhurave të akumuluara nga 
ky grup mallrash. të ardhurat nga akcizat kanë shënuar një rritje nominale 
vjetore prej 6 për qind, më e ulëta e 7 viteve të fundit. Ky nivel ndryshimi vjetor 
mund të jetë pjesërisht efekt i rënies së çmimit të karburanteve ose i rënies së 
importit të mallrave të cilët janë subjekt i akcizës (pijet alkolike dhe joalkolike, 
duhani, karburantet, kafeja etj.).

Ritme negative rritjeje vjetore kanë shfaqur dhe të ardhurat nga taksa 
doganore, si pasojë e zbatimit të marrëveshjeve të ndryshme që synojnë 
lëvizjen e lirë të mallrave.

Ndërsa, kontribut më të lartë nga një vit më parë në rritjen vjetore të të 
ardhurave buxhetore kanë shfaqur të ardhurat e karakterit jotatimor. Në të 
njëjtën kohë, plani 3-mujor i hartuar për këtë zë është tejkaluar me rreth 53 
për qind. Zhvillimet pozitive të këtij zëri janë pjesërisht pasojë e ristrukturimit 
të disa zërave të buxhetit në fillim të vitit 200927. 

sHPEnzimET BuxHEToRE 
Shpenzimet buxhetore gjatë tremujorit të parë 2009 janë realizuar me rreth 

76 miliardë lekë, 24 për qind e të cilave i përkasin shpenzimeve kapitale. Ky 
raport përbën vlerën më të lartë të peshës së shpenzimeve kapitale ndaj totalit 
të shpenzimeve të realizuara gjatë tremujorit të parë të vitit28. Shpenzimet 
kapitale të realizuara gjatë t1 2009 rezultojnë rreth 2.6 herë më të larta nga 
i njëjti tremujor i një viti më parë. Financimi i tyre është mundësuar në pjesën 
më të madhe nga burimet e brendshme (90 për qind) dhe shpenzimet për 
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Burimi: Ministria e Financave, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 21. Ndryshimi vjetor për të ardhurat 
dhe shpenzimet buxhetore, T1 2000-T1 2009.
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rrugën durrës-Kukës përfaqësojnë rreth 44 për qind të totalit të shpenzimeve 
kapitale të realizuara gjatë kësaj periudhe.

Në terma vjetorë, në pjesën e parë të vitit 2009 shpenzimet totale janë 
rritur me rreth 43 për qind, vlerë e cila përfaqëson rritjen më të lartë vjetore 
për dhjetëvjeçarin e fundit. 

Kontributin më të lartë në rritjen e shpenzimeve, e kanë dhënë shpenzimet 
për sigurimet shoqërore, shpenzimet kapitale dhe shpenzimet për personelin29, 
respektivisht me 12, 10 dhe 8 pikë përqindjeje. 

Shpenzimet buxhetore të realizuara deri në fund të muajit mars kanë 
përmbushur planin 3-mujor me rreth 96 për qind. Ndërsa nënzërat që kanë 
tejkaluar kufirin e planifikuar 3- mujor, janë shpenzimet kapitale (me rreth 10 
për qind) dhe shpenzimet për personelin (me rreth 9 për qind). 

DEFiCiTi BuxHEToR
Në ndryshim nga tendenca e tre viteve të mëparshme gjatë tremujorit të 

parë të vitit 2009, balanca buxhetore ka shënuar një vlerë negative prej 3.7 
miliardë lekësh, kundrejt 4.7 miliardë lekëve të planifikuar.

deficiti buxhetor është mbuluar në masën 80 për qind nga financimi i 
brendshëm. Burimi kryesor i financimit kanë qenë të ardhurat nga privatizimi 
i ARmo-s30. 

t1 2005 t1 2006 t1 2007 t1 2008 t1 2009
Balanca buxhetore (1.4) 9.2 6.4 10.5 (3.7)
 Financim i brendshëm (0.3) (9.2) (6.4) (10.6) 2.9
 - Privatizime 0.4 0.0 0.0 0.1 9.8
 - Huamarrje e brendshme 4.6 (0.8) 2.8 5.5 (3.1)
 Financim i huaj 1.7 (0.0) 0.0 0.1 0.8

Burimi: ministria e Financave.

Politika e huamarrjes së qeverisë ka synuar rritjen 
e masës së borxhit si për instrumentet afatshkurtra 
dhe për ato afatgjata. mungesa e likuiditetit në 
tregun e letrave me vlerë të qeverisë (e reflektuar në 
kërkesën e ulët të pjesëmarrësve të tregut për këto 
instrumente) ka sjellë reduktim të stokut të borxhit 
brendshëm të qeverisë dhe rritje të yeild-it. Në total 
ky stok, krahasuar me fundin e vitit 2008, gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2009 është pakësuar me 
rreth 3.1 miliardë lekë. Për të ndihmuar funksionimin 
e tregjeve financiare dhe për të lehtësuar presionet 
mbi normat e interesit në tregun primar, Banka e 
Shqipërisë, gjatë muajit mars 2009, i ka akorduar 
kredi direkte qeverisë. 

Tabelë 9. Financimi i deficitit 
buxhetor: T� 200� – T� 

2009.

Burimi: Ministria e Financave, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 22. Shuma rrëshqitëse e deficitit primar 
për 12 muajt e mëparshëm, mars‘00-mars‘0931. 
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Gjatë tremujorit të parë të vitit deficiti primar nuk ka treguar një prirje të 
qëndrueshme, duke shfaqur nota përkeqësimi vetëm gjatë muajit mars 2009. 
duke marrë të pandryshueshëm nga fundi i një viti më parë, efektin që mund 
të shkaktojnë variablat e tjerë makroekonomikë (norma reale e interesit mbi 
borxhin, si edhe rritjen ekonomike) mbi stokun e borxhit publik, kjo ecuri e 
deficitit primar dëshmon për një rritje të stokut të borxhit publik vetëm gjatë 
këtij muaji e kryesisht, huamarrjes së jashtme dhe huamarrjes së brendshme 
afatgjatë. 

4.1.4 Zhvillimet monetare32 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2009, treguesit e kushteve monetare33, 
janë lehtësuar ndjeshëm, ndërkohë që kërkesa për para e ndikuar nga 
ngadalësimi i aktivitetit kreditues, ka shfaqur tkurrje. Shtrëngimi i standardeve 
dhe i kushteve të kredidhënies nga bankat tregtare ka ndikuar si në rënien e 
ofertës ashtu edhe në kërkesën për kredi nga agjentët ekonomikë. Rezultantja 
e këtyre zhvillimeve është pasqyruar në një ngadalësim të ndjeshëm të ritmeve 
të rritjes së ofertës monetare krahasuar me muajin shtator 2008. 

Zgjerimi monetar në ekonomi në dy muajt e parë të vitit vijoi ritmet e 
mëtejshme të ngadalësimit, mesatarisht me 4.4 për qind në terma realë nga 
rritja mesatare prej 9 për qind në tremujorin e fundit të vitit. Zhvillimet në 
paranë e gjerë kanë pasqyruar kryesisht ngadalësimin e ritmeve të kredisë 
për ekonominë. Kredia për sektorin privat ka kontribuar me rreth 11 pikë 
përqindje në rritjen vjetore të parasë së gjerë. tkurrja e mjeteve monetare të 
huaja të sistemit konfirmon kontributin e saj në rënie, në zgjerimin e agregatit 
m3.

Zhvillimet monetare në vazhdimësi janë karakterizuar nga tendenca e 
zhvendosjes drejt përbërësve më likuidë. Në vijim kjo ka ndikuar në zgjerimin 
e mëtejshëm të parasë me fuqi të lartë, bazës monetare. Rritja me ritme të 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 23. Ecuria e agregatëve monetarë dhe kërkesës monetare.
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përshpejtuara e treguesit të parasë jashtë bankave dhe ngadalësimi i zgjerimit 
monetar kanë ushtruar presione në tkurrjen e multiplikatorit të parasë, i cili 
arriti vlerën 3.02 nga rreth 3.2 në tremujorin paraardhës. 

zHvillimET në aGREGaTëT monETaRë
Zhvillimet në paranë e gjerë janë ndikuar kryesisht nga ecuria e komponentit 

likuid, i cili ka dhënë kontributin më të lartë në zgjerimin monetar. Agregati 
i ngushtë i parasë, baza monetare është zgjeruar më tej me 24 për qind në 
terma mesatarë vjetorë gjatë muajve të parë të vitit, krahasuar me rritjen prej 
rreth 17 për qind në tremujorin paraardhës. 

Krijimi i flukseve monetare në kahun e depozitave ka qenë në rënie. Në 
dy muajt e parë të vitit depozitat në total pa efektet e kursit të këmbimit, u 
pakësuan me rreth 3 për qind mesatarisht në terma vjetorë. megjithatë, efektet 
e rënies vjetore janë më së shumti të mbartura nga zhvillimet në tremujorin e 
kaluar, pasi situata e depozitave në total ka shfaqur prirje stabilizuese në muajt 
e parë të vitit. Kjo rënie ka qenë më e theksuar për depozitat në valutë, të cilat 
u ulën mesatarisht me 5 për qind në terma vjetorë, gjatë kësaj periudhe. Për 
pasojë, pesha e depozitave në valutë ndaj m3 ka pësuar rënie të mëtejshme 
në 31.5 për qind, rreth 2 pikë përqindje më e ulët se tremujori i fundit.

Agregati në lek, m2 pësoi një ngadalësim në rreth 9.4 për qind në terma 
mesatarë vjetorë, përkundrejt rritjes prej 10.2 për qind në tremujorin e fundit 
të vitit të kaluar. Pesha e parasë jashtë bankave ndaj këtij agregati ka qenë në 
rritje, duke arritur në mesatarisht 36.2 për qind, rreth 3 pikë përqindje më e 
lartë se në tremujorin e fundit. Rënia e depozitave ka qenë më pak e theksuar 
për depozitat në lekë, të cilat u pakësuan me rreth 1.2 për qind në terma 
vjetorë mesatarë. Pesha mesatare e depozitave në lekë ndaj parasë së gjerë 
rezultoi në 43 për qind, më shumë se 1 pikë përqindje rënie nga tremujori 
paraardhës.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 24. Ecuria e ofertës monetare dhe e përbërësve të saj.
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Kriza financiare globale është reflektuar pjesërisht edhe në sistemin financiar 
shqiptar, kryesisht në tremujorin e fundit të vitit 2008. Pasiguria e publikut u 
manifestua në rrjedhjen e një pjese të depozitave nga sistemi bankar, ku 
rrjedhja e depozitave në valutë rezultoi më e lartë se e depozitave në lekë. 
Rrjedhimisht treguesi i parasë jashtë bankave për monedhën vendase shënoi 
rritje të shpejtë, duke kontribuar dukshëm në zgjerimin e agregatëve monetarë. 
Ndërkohë paraja jashtë bankave në monedhë të huaj nuk është tregues i 
matur në të dhënat zyrtare apo i përfshirë në paranë e gjerë. Ndryshimi i këtij 
treguesi mund të vlerësohet si një përafrim i sasisë kumulative të depozitave 
në valutë të rrjedhur nga sistemi bankar në çdo muaj. 

Përfshirja e këtij treguesi në llogaritjen e parasë së gjerë rezulton në zgjerim 
të mëtejshëm të agregatit m3, krahasuar me ritmet e tij të rritjes kur përfshihet 
vetëm paraja jashtë bankave në monedhë vendase. Përbërja e agregatit 
monetar m3 të vlerësuar sugjeron për një zhvendosje të mëtejshme të parasë 
së gjerë drejt përbërësve më likuidë, duke reflektuar preferencën e publikut 
për mbajtjen e parasë në formën e saj më likuide, në vend të depozitimit në 
sistemin bankar. Rritja e peshës së komponentit likuid në përbërjen e ofertës 
monetare mund të bëhet shkak edhe për rritjen e presioneve inflacioniste në 
ekonomi. 

kREDia PëR sEkToRin PRivaT 
Ritmet e rritjes së aktivitetit kreditues janë reduktuar ndjeshëm gjatë tre 

muajve të fundit. Norma vjetore e rritjes së portofolit të kredisë në muajin 
shkurt u ngadalësua më tej në 28.5 për qind, krahasuar me 44.2 për qind që 
shënonte në muajin shtator 2008. Kjo ecuri, edhe pse shoqërohet me efekte 
pozitive në balancën me jashtë, ka efekte të padëshirueshme në perspektivën 
e zhvillimit ekonomik nëpërmjet ndikimit në konsum dhe në investimet private. 
Ecuria e portofolit të kredisë për biznese luan një rol kryesor në këtë drejtim. 
tkurrja e financimit të projekteve investuese të bizneseve në ekonomi, do të 
ushtronte presion negativ në ritmet e rritjes ekonomike. Për më tepër edhe 
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Grafik 25. Indeksi i parasë jashtë bankave dhe ecuria e M3 të vlerësuar.
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tkurrja e kredisë për individë do të ndikonte në 
rënien e konsumit apo të pasurisë të individëve duke 
ushtruar më tepër presion për uljen e mëtejshme të 
ritmeve ekonomike. 

Zhvillimet më të fundit të portofolit të kredisë 
tregojnë për reduktim të portofolit të kredisë në terma 
tremujorë me rreth 0.3 miliardë lekë. Zvogëlimi i 
moderuar i tepricës ka qenë rezultante e rritjes së 
kreditimit për ndërmarrjet shtetërore, me rreth 1.2 
miliardë lekë dhe kontraktimit të tepricës së kredisë 
për sektorin privat për 2 muajt e parë të vitit. Kredia 
për kompaninë shtetërore ka qenë kryesisht në lekë 
dhe me maturim afatshkurtër. 

Ecuria e kredisë sipas monedhave shpreh 
tendencën e bankave për të zhvendosur portofolin e 
kredisë nga valuta në lekë. Ruajtja e ritmeve të rritjes 

së kredisë në lekë prej 36 për qind krahasuar me reduktimin e vazhdueshëm të 
ritmeve të rritjes së kredisë në valutë (në 23 për qind), ka çuar në zhvendosjen 
e portofolit drejt kredisë në lekë. Në fund të muajit shkurt kredia në lekë 
përbën 29 për qind të portofolit krahasuar me 27 për qind që shënonte në 
shtator 2008. 

Në tre muajt e fundit ritmet e rritjes së kreditimit të bizneseve janë ngadalësuar 
dukshëm në 27 për qind. Kjo ecuri reflekton ngadalësimin e ritmeve të rritjes 
së kredisë për likuiditete dhe kontraktimin e dukshëm të kredisë për investime. 
Ndryshimi tremujor neto i kredisë për investime shfaq një rënie të moderuar, 
duke treguar si mungesën e mbështetjes nga sistemi bankar të projekteve 
afatgjata, ashtu edhe kërkesën më të ulët të bizneseve për këtë lloj kredie. 
Shumë biznese të ndikuara nga situata e pasigurt makroekonomike dhe 
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Grafik 26. Ecuria e tepricës së kredisë. 
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Grafik 27. Zhvillimet në portofolin e kredisë sipas monedhës.
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implikimet e krizës financiare globale në ekonominë shqiptare, tregohen 
më të tërhequra në sipërmarrjet investuese. Gjatë tremujorit të parë të vitit 
2009, nga vrojtimi i aktivitetit kreditues të bankave, vihet re që bankat kanë 
shtrënguar kushtet edhe për kreditimin e bizneseve. Kjo sjellje është e ndikuar 
nga pasiguritë ekonomike në të ardhmen, përkeqësimi i kushteve të sektorëve 
specifikë të ekonomisë si dhe rritja e nivelit të kredive me probleme. 

Ngadalësimi i njëtrajtshëm i normës së rritjes së kredisë për individë ka 
vazhduar edhe në tremujorin e parë të vitit 2009. Pasiguritë për burimet e të 
ardhurave të individëve, si nga tregu punës ashtu dhe nga burime alternative, 
i kanë bërë bankat më konservatore për këtë grup. Këto zhvillime kanë 
ndikuar në rënien e peshës së kredisë për individë ndaj totalit në 34.7 për 
qind krahasuar me 36.5 për qind që shënonte një vit më parë. Zhvillimet 
tremujore në portofolin e kredisë për individë tregojnë tkurrje të kredisë për 

Ndryshime tremujore të tepricës së kredisë
(miliardë lekë)

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

M
ars 

Q
ershor

Shtator 

D
hjetor’07

M
ars 

Q
ershor 

Shtator

D
hjetor’08

Shkurt’09

kompani shtetërore bizneset
individët totali

Rritja vjetore 

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

D
hjetor'06

Shkurt

Prill 

Q
ershor

G
usht

Tetor 

D
hjetor'07

Shkurt'08

Prill 

Q
ershor 

G
usht'08

Tetor

D
hjetor'08

Shkurt'09

kredi për biznese
kredi për individë

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 28. Zhvillimet në portofolin e kredisë sipas grupeve.
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Grafik 29. Zhvillimet në portofolin e kredisë sipas qëllimit të përdorimit të kredisë. 
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konsum dhe një ngadalësim të dukshëm të ritmeve të rritjes së portofolit të 
kredisë për shtëpi. Në terma vjetorë ritmi i rritjes së kredisë konsumatore arriti 
në 23 për qind duke shënuar një rënie prej 6 pikë përqindjeje krahasuar 
me normën vjetore të shtatorit 2008. Ndërkohë, kredia për shtëpi shënoi 
rritje vjetore prej 22 për qind, duke u ngadalësuar dukshëm me 20 pikë 
përqindjeje, për të njëjtën periudhë. 

Hapësirë informuese - Rezultatet e vrojtimit të aktivitetit kreditues për 
tremujorin e parë 2009.

Rezultatet e vrojtimit të aktivitetit kreditues të zhvilluar pranë bankave gjatë muajit 
prill 2009 i referohen ndryshimeve të aktivitetit kreditues të ndodhura në tremujorin e 
parë të vitit të krahasuara me tremujorin e mëparshëm si edhe pritjeve për ndryshime 
të mundshme të këtij aktiviteti në tremujorin e dytë të vitit 2009, në krahasim me 
tremujorin aktual��. Rezultatet nga ky vrojtim tregojnë se bankat kanë vijuar prirjen 
e filluar që nga gjysma e dytë e vitit të kaluar drejt shtrëngimit të kritereve dhe 
standardeve për miratimin e kredive edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2009. në 
ndryshim nga vrojtimi i kaluar, shtrëngimi i standardeve për miratimin e kredive ka 
qenë më i theksuar për ndërmarrjet se sa për individët (balanca neto-përqindja neto 
e bankave që raportojnë lehtësim të standardeve është -��% për ndërmarrjet dhe 
-�� për qind për individët). 

Pritjet e bankave për tremujorin e dytë të vitit 2009 flasin për një zbutje të mundshme 
të standardeve shtrënguese që bankat do të aplikojnë, krahasuar me shkallën aktuale 
të shtrëngimit të tyre, si për ndërmarrjet (balanca neto e pritjeve -2� për qind krahasuar 
me balancën neto aktuale -�� për qind) ashtu edhe për individët (balanca neto e 
pritjeve -��.� për qind krahasuar me balancën neto aktuale -�� për qind).

Bazuar në opinionet e bankave, kërkesa për kredi e 
ndërmarrjeve dhe e individëve në tremujorin e parë të vitit 
2009 është ulur. kërkesa neto (përqindja neto e bankave 
që kanë raportuar se kërkesa është rritur) për ndërmarrjet 
e vogla dhe të mesme është negative për herë të parë 
në këtë tremujor.

kredia për bizneset. në vrojtimin e aktivitetit kreditues 
për tremujorin e parë të vitit 2009, ekspertë të bankave 
janë shprehur për një shtrëngim të standardeve për 
kreditë e dhëna bizneseve në një shkallë më të theksuar 
krahasuar me vrojtimin e mëparshëm (balanca neto 
është ulur në -�� për qind krahasuar me -�� për qind 
vrojtimin e kaluar). Faktorët e evidentuar nga bankat, 
me ndikimin më të theksuar në këtë shtrëngim janë 
gjendja aktuale dhe e pritshme makroekonomike si dhe 
problemet specifike të sektorit ku operojnë firmat. Gjendja 
e kredive me probleme është një faktor, rëndësia e të 
cilit në shtrëngimin e standardeve të miratimit të kredive 
është rritur në tremujorin e parë të këtij viti. Bankat presin 

një lehtësim në shkallën e shtrëngimit të standardeve gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2009.

kërkesa neto e ndërmarrjeve për kredi është vlerësuar në rënie dhe negative për 
tremujorin e parë të vitit. kërkesa negative e ndërmarrjeve u përcaktua, sipas 
opinioneve të bankave, nga kushtet e kreditimit të aplikuara nga vetë bankat si 
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shtrëngimin e standardeve të kredidhënies.

Grafik 30. Ndryshimet në standardet e aplikuara 
në kreditë e bizneseve dhe ndikimi i faktorëve të 

ndryshëm (balanca neto1, në përqindje).
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dhe nga vlerësimi për situatën aktuale dhe të pritshme 
ekonomike. 

kredia për individët. opinionet e agreguara të bankave 
tregojnë për një shtrëngim më të ulët të standardeve të 
kredidhënies për individët në tremujorin e parë të vitit 2009 
krahasuar me shtrëngimin e tyre gjatë gjashtëmujorit të 
dytë të vitit 2008 (balanca është rritur në -�� për qind nga 
e -�� për qind në vrojtimin e mëparshëm). Bankat kanë 
renditur gjendjen financiare të individëve si dhe situatën 
në tregun e pasurive të paluajtshme, si faktorët kryesorë 
që kanë ndikuar në kahun shtrëngues të standardeve të 
kredidhënies gjatë tremujorit të parë të vitit 2009.

kërkesa neto e individëve për kredi sipas opinioneve të 
ekspertëve të bankave është negative në tremujorin e 
parë të vitit 2009, duke reflektuar kryesisht zhvillimet e 
tregut të pasurive të paluajtshme. Për tremujorin e dytë të 
vitit 2009 bankat shprehen për shtrëngim në një shkallë 
më të ulët të kritereve dhe standardeve të miratimit të 
kredive për individët (balanca e pritjeve është rreth �0 pikë përqindjeje më e lartë 
se balanca e situatës aktuale).
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*Shih shënimin 1.

Grafik 31. Ndryshimet në standardet e kredisë 
të aplikuara në kreditë e individëve për banesa 

dhe për konsum dhe ndikimi i faktorëve të 
ndryshëm (balanca neto*, në përqindje).

FinanCimi i sEkToRiT Fiskal 
Shtrëngimi i kushteve të likuiditetit në sistemin bankar është reflektuar edhe 

në financimin e nevojave të qeverisë për fonde. Në tremujorin e parë të vitit 
bankat kanë ulur investimin në tregun primar të bonove të thesarit duke 
maturuar një pjesë të portofolit të tyre, ndërkohë që financimi me instrumente 
afatgjata ka mbetur pothuajse i pandryshuar. Aktiviteti fiskal për muajt e parë 
të vitit 2009 duket të jetë mbështetur edhe nga fondet hyrëse nga privatizimi 
në muajin janar, ndërkohë që në përgjithësi financimi i brendshëm për 
këtë periudhë shfaqet me rënie. Në tremujorin e parë të vitit 2009, vihet 
re një rritje e ndjeshme e financimit nga individët me rreth 3 miliardë lekë, 
pjesa më e madhe e të cilit i takon muajit mars. 
Rritja e investimeve të kursimeve në tregun primar 
drejtpërdrejt nga individët ka ndihmuar pjesërisht në 
zbutjen e efekteve të mospjesëmarrjes së bankave në 
këtë treg. Gjatë muajve të fundit struktura e kreditit 
të brendshëm ka mbetur e pandryshuar, e dominuar 
nga kredia për ekonominë me 55 për qind. 

4.2 EcuRIA E tREGut tË PuNËS dHE 
PAGAvE 

4.2.1 tregu i punës 

tregu i punës, në tremujorin e fundit të vitit 2008, 
ka regjistruar një rritje të forcës së aftë për punë, 
një rritje në numrin mesatar të të punësuarve dhe 
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Grafik 32. Ndryshimet tremujore në portofolin 
e letrave me vlerë dhe financimi i qeverisë.
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një rritje në numrin mesatar të të papunëve. Forca e 
aftë për punë regjistroi një numër mesatar personash 
rreth 1,115,562, duke u rritur me 5,594 vetë 
krahasuar me një tremujor më parë. Numri mesatar 
i të punësuarve gjatë kësaj periudhe është rritur me 
4,174 persona në terma tremujorë, ku kontributin 
kryesor e ka dhënë sektori privat jobujqësor. Numri 
mesatar i të punësuarve në këtë sektor është në 
nivelin e 238,975 vetë. Ndërsa përsa i përket numrit 
mesatar të të papunëve në tremujorin e fundit të vitit 
është regjistruar një rritje krahasuar me një tremujor 
më parë, me rreth 1,420 persona, duke shënuar 
nivelin e 141,495 personave. Norma e papunësisë 
ka shënuar nivelin e 12.68 për qind në tremujorin e 
fundit, krahasuar me normën më të ulët 12.62 për 
qind të regjistruar në tremujorin e mëparshëm, për 
vitin 2008. 

të dhënat zyrtare të tremujorit të katërt 2008 në 
lidhje me numrin e të punësuarve me pagesë në 
ndërmarrjet ekonomike jobujqësore, regjistrojnë 
ritme të larta rritjeje vjetore krahasuar me një vit më 
parë. Ecuria më e mirë e këtij treguesi vlerësohet 
në sektorin e shërbimeve, kryesisht në aktivitetin e 
tregtisë me shumicë. 

4.2.2 Ecuria e pagave

të dhënat e disponueshme më të fundit në lidhje 
me ecurinë e pagave në ekonomi, regjistrojnë një 
rritje të nivelit të pagës mesatare mujore në sektorin 
shtetëror35 në terma nominalë gjatë tremujorit të 
fundit të vitit, me përkatësisht rreth 7.5 për qind në 

nivel vjetor dhe 6.1 për qind në nivel tremujor. Ndërkohë që paga mesatare36 e 
regjistruar në ndërmarrjet ekonomike në terma nominalë ka ulur ritmin e rritjes 
mbështetur në të dhënat e tremujorit të katërt të vitit 2008. Ritmi vjetor i rritjes 
gjatë kësaj periudhe vlerësohet në nivelin rreth 7.1 për qind, krahasuar me 
ritmin më të lartë të rritjes vjetore rreth 18.4 për qind, të shënuar në tremujorin 
e parë. Në tremujorin e fundit të vitit 2008, paga mesatare në terma nominalë 
për sektorin e prodhimit është rritur me rreth 20.3 në degën e ndërtimit dhe me 
2.7 në degën e industrisë, në terma vjetorë. Në sektorin e shërbimeve, rritja 
mesatare vjetore e këtij treguesi ka rezultuar e lartë për aktivitetin tregtar me 
pakicë dhe atë me shumicë, me përkatësisht 28.6 dhe 13.2 për qind. 

Paga bazë minimale mujore në tremujorin e fundit të vitit mbeti në nivelin e 
17,000 lekëve, duke u rritur me 21 për qind në terma vjetorë. Ndërkohë që, 
niveli bazë i pagesës mujore të papunësisë ishte 5,980 lekë deri në fund të 
vitit, 14 për qind më i lartë në terma vjetorë. 
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Grafik 33. Ecuria e numrit të të papunëve gjithsej 
(majtas) dhe normës së papunësisë (djathtas).
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Grafik 34. Ecuria e numrit të të punësuarve në 
disa prej aktiviteteve kryesore të ekonomisë. 
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4.3 çmImEt E PRodHImIt dHE tË ImPoRtIt

Indeksi i çmimeve të prodhimit për tremujorin e katërt të vitit 2008 ka 
regjistruar një rritje prej 4.2 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Ndonëse monedha vendase ka shfaqur prirje nënçmuese, ky 
tremujor ka regjistruar ritme më të ulta rritjeje të kostove të prodhimit me të cilat 
janë përballur bizneset vendase krahasuar me dy tremujorët paraardhës. 

Një vështrim më i afërt ndaj grupeve kryesore përbërëse të IçP-së veçon 
rritjen vjetore prej 1.8 për qind të grupit me peshën më të madhe, “industria 
përpunuese”37. Rritja e këtij indeksi me ritme krahasimisht më të moderuara i 
atribuohet dy nëngrupeve me peshën më të madhe “industria ushqimore” dhe 
“industria e produkteve ushqimore dhe pijeve” pjesë të këtij grupi. Indekset 
e tyre kanë shfaqur prirje rënëse në terma vjetorë, duke dëshmuar për 
korrektimin e tregut pas çmimeve të larta të lëndëve bazë sipas konjukturave 
ndërkombëtare gjatë tremujorëve të dytë e të tretë të vitit të kaluar. Kostot 
e prodhimit në këto industri duket të kenë dhënë ndikimin e tyre edhe në 
grupin “ushqime të përpunuara” në shportën e IçK-së i cili ka shfaqur ritme 
më të ulta rritjeje gjatë po të njëjtës periudhë. Ndërkohë, kushtimi i prodhimit 
në “industrinë nxjerrëse” ka vijuar të ruajë prirje rritëse edhe këtë tremujor. 
Ndonëse ky grup ka një peshë krahasimisht të vogël në totalin e përbërësve 
të shportës, rritja e tij vjetore prej mesatarisht 9.2 për qind ka kontribuar me 
0.9 për qind në inflacionin total të indeksit të çmimeve të prodhimit. 
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Burimi: INSTAT, Konjuktura tregues kryesorë ekonomikë tetor-dhjetor 2008 dhe llogaritje 
të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 35. Niveli i pagës mesatare mujore në sektorin shtetëror dhe në 
sektorin e prodhimit dhe shërbimeve.

Tabelë �0. normat vjetore 
të ndryshimit të disa 
përbërësve të iÇP-së dhe 
të iÇk-së të kategorisë 
“ushqime të përpunuara” 
(në përqindje).
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t3:07/t3:06 3.6 6.3 14.7 7.3 4.7
t4:07/t4:06 7.5 10.2 18.6 10.8 4.5
t1:08/t1:07 7.4 6.8 20.5 11.2 5.6
t2:08/t2:07 7.4 6.9 14.6 12.9 2.9
t3:08/t3:07 7.1 6.1 7.0 10.0 9.7
t4:08/t4:07 4.2 1.8 -1.1 7.1 9.2

Burimi: insTaT dhe llogaritje të Bankës së shqipërisë. 

ÇmimET E imPoRTiT 
Inflacioni i importuar shënoi norma të ulëta rritjeje 

në tremujorin e parë të vitit 2009, duke ndjekur 
kështu sjelljen e tij gjatë tremujorit të fundit të vitit 
të kaluar. Norma vjetore e inflacionit të importuar 
rezultoi 0.2 për qind, rreth 5 pikë përqindje më e ulët 
se një vit më parë dhe 1 pikë përqindje më e lartë 
se e tremujorit të katërt të vitit 2008. Ngadalësimi 
i ritmeve të rritjes vjetore është shkaktuar kryesisht 
nga rënia e ndjeshme e çmimeve të huaja dhe nga 
efekti prapaveprues i vlerësimit të monedhës tonë. 

çmimet e huaja38 janë luhatur ndjeshëm gjatë vitit 
të kaluar, duke marrë vlera në intervalin 2.1 – 4.3 
për qind. Ato u rritën në nivel vjetor mesatarisht me 
3.6 për qind gjatë vitit 2008, duke kaluar mesataren 
e tyre historike me 1 pikë përqindje. Ndryshimi vjetor 

i indeksit të çmimeve të huaja në tremujorin e parë të vitit ishte 1.5 për qind, 
niveli më i ulët i regjistruar në nëntë vitet e fundit. Rënia e çmimeve të lëndëve 
bazë (ushqime dhe naftë)39 si dhe ngadalësimi i rritjes ekonomike në Itali dhe 
Greqi kanë nxitur rënien e çmimeve të konsumit. Inflacioni në vend ka shfaqur 
të njëjtën sjellje, duke dëshmuar për ndikimin e ecurisë së çmimeve të huaja 
në procesin çmimformues në vend.
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Grafik 37. Ndryshimi vjetor i indekseve të 
mallrave përfshirë në IÇP (boshti djathtas) dhe 

IÇK (boshti majtas).
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Grafik 38. Ndryshimet vjetore të çmimeve të huaja dhe të çmimeve në vend 
(grafiku majtas) dhe të çmimeve të huaja dhe në vend të mallrave ushqimorë 

(grafiku djathtas) dhe kursi i këmbimit.
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Zhvillimet në çmimet e huaja gjejnë reflektim të drejtpërdrejtë në kategorinë 
e ushqimeve të përpunuara të shportës së mallrave të konsumit. Koeficienti 
i korrelacionit dëshmon për një lidhje më të fortë statistikore midis grupit 
“ushqime të përpunuara” për Shqipërinë dhe për Italinë dhe Greqinë, sesa 
midis indekseve totale të çmimeve të konsumit. Koeficienti i linear i korrelacionit 
për periudhën 2006m1-2009m3 është 0.9 në rastin e parë, dhe 0.5 në rastin 
e dytë. Në tremujorin e parë, çmimet e huaja dhe çmimet në vend për mallrat 
ushqimorë u rritën përkatësisht me 3.5 për qind në nivel vjetor. çmimet e 
ushqimeve të përpunuara në vend rezultuan rreth 6.7 pikë përqindjeje më 
poshtë sesa mesatarja e vitit të kaluar. Ky reduktim u nxit dhe nga rënia me 
2 pikë përqindjeje e çmimeve të huaja të mallrave ushqimorë për të njëjtën 
periudhë.

Presionet inflacioniste të ushtruara nga inflacioni i importuar kanë ardhur 
në rënie edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2009. Në afat të shkurtër gjykohet 
që ndikimi joinflacionist i këtij faktori do të vazhdojë, nxitur kryesisht nga rënia 
e çmimeve të huaja. megjithatë, zhvlerësimi i kursit të këmbimit të lekut ndaj 
monedhave kryesore40 paraqet rrezik për këtë skenar. Studimet empirike41 
kanë dëshmuar për asimetrinë e përçimit të goditjeve në kursin e këmbimit tek 
çmimet e konsumit. masa e përçimit është më e madhe dhe kohëvonesa më e 
shkurtër në rastin e dobësimit të lekut, sesa në rastin e kundërt. Një zhvlerësim 
i lekut do të përkthehej në çmime më të larta importi, duke ushtruar presione 
rritëse në nivelin e përgjithshëm të çmimeve në vend. 

4.4 PRItjEt PËR EcuRINË E çmImEvE NË EKoNomI

Banka e Shqipërisë, nëpërmjet vrojtimeve të organizuara drejtuar grupeve 
të ndryshme ekonomike42, evidenton dhe shpreh në mënyrë sasiore pritjet 
afatshkurtra të tyre (pritjet pas një viti) për ecurinë e inflacionit. Informacioni 
që ato mbartin konsiderohet i vlefshëm për shkak se niveli i pritur i inflacionit 
influencon sjelljen e agjentëve ekonomikë duke ndikuar drejtpërdrejt në 
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Grafik 39. Pritjet e konsumatorit dhe të bankave për inflacionin vjetor pas 
një viti dhe norma vjetore e inflacionit e matur sipas IÇK-së.
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aftësinë e bankës qendrore për të arritur stabilitetin e çmimeve në ekonomi. 
matjet në kohë të pritjeve të agjentëve ekonomikë bazuar në vrojtimin e 
konsumatorëve dhe vrojtimin e ekspertëve të bankave kanë treguar se pritjet 
e tyre kanë qenë të ankoruara shumë pranë objektivit të inflacionit të Bankës 
së Shqipërisë. 

Pritjet për inflacionin pas një viti kanë ardhur drejt rënies duke filluar nga 
tremujori i fundit i vitit 2008 (grafikët më lart), në përputhje me normat në 
rënie të inflacionit zyrtar të matur nga IçK. Pritjet e konsumatorëve për çmimet 
e konsumit janë ulur me ritme më të shpejta se sa pritjet e ekspertëve të 
bankave. Bazuar në vrojtimin më të fundit të konsumatorëve (tremujori i katërt 
i vitit 2008), inflacioni vjetor i pritur për tremujorin e katërt të vitit 2009 është 
1.7 për qind43. Bazuar në rezultatet e këtij vrojtimi, përqindja e konsumatorëve 
që presin rritje të çmimeve pas një periudhe tremujore dhe pas një viti është 
ulur me 4 dhe 2 pikë përqindjeje përkatësisht.

lidhur me pritjet e ekspertëve të bankave, bazuar në të dhënat e vrojtimit të 
muajit mars 2009, inflacioni vjetor pas 12 muajsh pritet të jetë në nivelin 2.7 
për qind. vlera e inflacionit të pritur pas një viti nga bankat është në një prirje 
rënëse që nga muaji tetor i vitit të kaluar. 

5. tREGjEt FINANcIARE, NoRmAt E INtERESIt dHE KuRSI I 
KËmBImIt 

5.1 NoRmAt E INtERESIt 

TREGu nDëRBankaR 
tremujori i parë i këtij viti është karakterizuar nga ecuri rënëse e normave 

të interesit në tregun ndërbankar si dhe nga ulja e vëllimeve të shkëmbyera në 
këtë treg. luhatjet në normat e interesit janë vërejtur kryesisht në periudha të 
caktuara në ditët e përmbushjes së rezervës së detyruar por edhe për faktorë 
të ofertë/kërkesës nga banka të caktuara, në kushtet e një administrimi të 
likuiditetit shpesh joeficient. Normat e interesit në tregun ndërbankar kanë 
rënë si rrjedhojë e uljes së normës bazë së interesit si edhe sheshimit të 
presioneve për likuiditet. Aktiviteti në tregun ndërbankar ka vazhduar prirjen 
rënëse të filluar në muajt e fundit të 2008-ës duke qenë më i ulët se tremujori 
paraardhës veçanërisht në transaksionet njëditore. 

vlen për t’u theksuar se ofrimi i likuiditetit nga Banka e Shqipërisë në 
formën e ankandeve me shumë të hapur dhe normë fikse si dhe përdorimi 
më i gjerë i kuotës së rezervës së detyruar kanë ndikuar në uljen e vëllimeve 
të shkëmbyera nga bankat gjatë kësaj periudhe. Shpërndarja e likuiditetit në 
sistem ka qenë më e njëtrajtshme duke u përcjellë në zbutjen e luhatshmërisë 
së normave të interesit. 

Në fundin e janarit me qëllim nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe uljen e 
kostos së kreditimit, Banka e Shqipërisë vendosi uljen e normës bazë së lekut 
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me 50 pikë bazë, në 5.75 për qind. Në nivel sistemi likuiditeti ka pësuar 
rënie gjatë kësaj periudhe, ndikuar kryesisht nga sjellja e bankave në tregun 
primar si dhe nga efektet e rrjedhjes së depozitave. Banka e Shqipërisë ka 
vazhduar të injektojë likuiditet me anë të instrumentit të saj kryesor në treg të 
hapur që është marrëveshja e anasjellë e riblerjes me maturim javor. vëllimi i 
ofruar në këto ankande është rritur mesatarisht me rreth 1.4 miliardë lekë në 
krahasim me tremujorin e fundit të vitit 2008. mënjanë këtij instrumenti, Banka 
e Shqipërisë me qëllim rritjen e nivelit të likuiditetit dhe krijimin e kushteve 
të favorshme për të nxitur aktivitetin e bankave në investime afatgjata ka 
përdorur gjerë dhe marrëveshjen e anasjelltë të riblerjes me afat tremujor 
duke ofruar në total 12 miliardë lekë. 

Në tregun ndërbankar bankat vazhdojnë të pozicionohen në huamarrje 
ditore ndonëse transaksionet javore kanë pasur rritje gjatë kësaj periudhe dhe si 
rrjedhojë huamarrja totale është rritur në krahasim me tremujorin e mëparshëm. 
Normat e interesit në tregun ndërbankar duket se 
kanë reflektuar uljen e normës bazë ku në terma 
mesatarë, interesi njëditor gjatë këtij tremujori u ul 
në 5.42 për qind nga 6.33 për qind në tremujorin 
paraardhës, ndërsa ai 7-ditor është ulur në 5.83 
për qind ose 0.85 pikë përqindjeje më pak. Një vit 
më parë këto norma kanë qenë 5.10 dhe 5.57 për 
qind. vëllimi i huamarrjes ditore është zvogëluar 
në 1.17 miliardë lekë ose 0.1 miliardë më pak se 
tremujori paraardhës. Ndërsa, ai javor është rritur 
me 0.21 miliardë, duke arritur 0.624 miliardë lekë 
në këtë periudhë. të dhënat më të fundit tregojnë 
se mospërdorimi i depozitës njëditore në Bankën 
e Shqipërisë nga institucionet kredituese duket që 
është reflektuar në rritje të vëllimit të shkëmbyer 
në tregun ndërbankar dhe në ulje të normave të 
interesit.

TREGu PRimaR
tregu primar është karakterizuar nga theksimi i prirjes rritëse të yield-eve të 

letrave me vlerë të qeverisë, nisur që prej fundit të tremujorit të kaluar. Sjellja 
e sistemit bankar në treg, duke kërkuar kthime më të larta nga këto investime, 
lidhet me tkurrjen e nivelit të likuiditetit të tyre duke nënkuptuar rënie të 
mundësive të disponueshme për financimin e kërkesës së qeverisë. Në këtë 
prizëm, në aktivet e sistemit bankar është evidentuar ulje e portofolit në letra 
me vlerë të qeverisë duke qenë se disa nga agjentët e sistemit kanë preferuar 
të maturojnë për të siguruar fonde. megjithatë, një pjesë e kësaj tërheqjeje 
është kompensuar nga rritja e investimeve të individëve në ankande, të cilët 
nuk konkurrojnë për vendosjen e yield-it.

Rritja më e theksuar në yield-et e bonove të thesarit është vërejtur për 
maturitetin më të gjatë, 12-mujor duke krijuar diferenca me maturitetet më të 
shkurtra. Në fund të tremujorit të parë, ky tregues shënoi vlerën 9.13 për qind 
ose 0.48 pikë përqindjeje nga muaji dhjetor ‘08. Niveli aktual qëndron rreth 
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Grafik 40. Normat e interesit në tregun 
ndërbankar.
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1.00 pikë përqindjeje më lart se një vit më parë dhe 
është maksimali në katër vitet e fundit. 

të njëjtin kah lëvizës kanë ndjekur dhe yield-et për 
maturitetet e tjera, 6- dhe 3-mujore, por në masë më 
pak të ndjeshme. Yield-i për afatin 6-mujor shënoi 
7.61 për qind në fund të muajit mars ose 0.19 pikë 
përqindjeje më lart. Ai për afatin e shkurtër 3-mujor 
ra në fillim të muajit shkurt (0.32 pikë përqindjeje), 
pas vendimit të Bankës së Shqipërisë për reduktimin 
e normës bazë, por kjo sjellje qe e përkohshme. Ky 
tregues u rrit në 6.31 për qind në fillim të muajit prill 
duke rishënuar nivelet e fillimvitit (përpara ndryshimit 
të normës bazë), pavarësisht se interesat afatshkurtër 
në tregun ndërbankar vazhduan të binin. 

mosplotësimi i kërkesës së qeverisë për financim 
është vënë re dhe në tregun primar të obligacioneve. 
Ky faktor, përqendrimi më i lartë i këtij tregu si 
dhe ecuria e yield-eve të bonove të thesarit, kanë 
influencuar yield-et e obligacioneve drejt rritjes. 
Yield-i 2-vjeçar shënoi vlerën më të lartë në tre vitet 
e fundit në muajin janar, 9.30 për qind ose 95 
pikë përqindjeje më lart se një vit më parë. Gjatë 
tremujorit të parë, u organizua dhe ankandi për 
obligacionet 5-vjeçare me yield të ndryshueshëm. 
Niveli i tij rezultoi më i lartë se ai paraardhës për 
shkak të vlerës më të lartë të yield-eve referencë. Pas 
një viti, në fillim të muajit prill u organizua ankandi 
për obligacione 3-vjeçare, yield-i për të cilat rezultoi 
9.61 për qind, 0.63 pikë përqindjeje më lart se një 
vit më parë. 

Norma mesatare e yield-eve
Bono thesari obligacione

3-m 6-m 12-m 2-vjeçare 5 vjeçare
2007 5.92 7.17 7.87 8.30 9.80
2008 6.24 7.38 8.14 8.40 9.25

dhjetor 2008 6.19 7.45 8.56 8.95 9.75
janar 2009 6.31 7.46 8.84 9.30
Shkurt 2009 5.99 7.46 8.87 9.15 10.4244

mars 2009 6.08 7.61 9.07 9.25
Burimi: Banka e shqipërisë.

inTEREsaT PëR DEPoziTa DHE kREDi
Në muajin shkurt 2009, është regjistruar një ulje e normave të interesit të 

depozitave si pasojë e përfundimit të ofertave nga sistemi bankar. Norma 
mesatare e ponderuar e depozitave ka regjistruar nivelin 5.12 për qind këtë 
muaj, 0.72 pikë përqindjeje më poshtë se një muaj më parë.
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Grafik 41. Ecuria e yield-eve të bonove të 
thesarit në tregun primar. 
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Grafik 42. Yield-et e letrave me vlerë të 
qeverisë në tregun primar. 

Tabelë ��. Ecuria e normave 
të interesit të instrumenteve 

të borxhit publik.
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ofertat e fundvitit nuk kanë qenë të shumta por përgjithësisht janë bazuar 
në afatin e shkurtër. Si rrjedhojë, sipas maturimeve, rënia më e madhe e 
normës së ponderuar të interesit në shkurt është regjistruar për depozitat 3-
mujore, të cilat kanë shënuar nivelin 5.13 për qind, nga 6.32 për qind që 
rezultoi në muajin janar. depozitat 12-mujore kanë shënuar 6.68 për qind 
në shkurt (nga 6.93 për qind në janar). duke e krahasuar me një vit më parë, 
norma e interesit për depozitat në shkurt është 0.07 pikë përqindjeje më e 
lartë. Ndërkohë që për të njëjtën periudhë, norma e marrëveshjes së riblerjes 
është ulur me 0.50 pikë përqindjeje. 

Interesat për depozitat me afat në euro gjatë 
muajve janar-shkurt kanë shënuar rënie të 
ndjeshme, si pasojë e uljes së normës bazë nga 
BQE dy herë, në muajin dhjetor 2008 (-0.75%) 
dhe në janar 2009 (-0.50%). ulja me 1.25 pikë 
përqindjeje nuk është pasqyruar me të njëjtin marzh 
në interesat e depozitave në euro në vendin tonë. 
Interesi mesatar i ponderuar në shkurt ka shënuar 
2.56 për qind nga 2.92 për qind që rezultoi në 
janar ‘09, 0.58 pikë përqindjeje më poshtë se në 
muajin dhjetor ‘08. Ndërkohë që sipas maturimeve, 
interesat për depozitat 12-mujore kanë shënuar 
4.47 për qind në shkurt, 0.24 pikë përqindjeje më 
poshtë se në muajin paraardhës. Normat e interesit 
për depozitat 3-mujore kanë shënuar ulje me 0.84 
pikë përqindjeje në shkurt duke u kthyer në nivelet e 
mëparshme (para ofertave të fundvitit).

Në muajin shkurt 2009 norma mesatare e 
ponderuar e interesit për kreditë në lekë është rritur 
lehtësisht, duke u kthyer në nivelin e dhjetorit. Kjo 
ka ardhur si pasojë e rritjes së normës së interesit 
për kreditë afatgjata (për pasuri të paluajtshme) në 
monedhën vendase. Norma mesatare e ponderuar 
e interesit për kreditë në lekë shënoi 11.73 për qind 
në muajin shkurt, nga 11.65 për qind në muajin 
janar. Ndërkohë që në afatin e shkurtër norma e 
interesit ka shënuar ulje me 0.20 pikë përqindjeje, 
për kreditë afatgjata në lekë (mbi 5 vjet) norma 
mesatare e interesit është rritur me 0.75 pikë 
përqindjeje duke regjistruar 14.44 për qind. ulja 
e interesave në afatin e shkurtër është ndikuar 
nga banka të veçanta, kryesisht në overdrafte për 
biznese ndërsa rritja e normave të interesit nga 
sistemi bankar për kreditë afatgjata në lekë është pasojë e ecurisë së yield-it 
12-mujor të bonove të thesarit, me të cilin ato parametrohen. 

Norma mesatare e interesit për kreditë në euro ka diverguar me normën 
e euribor 12-mujor, në dy muajt e parë të vitit 2009. Normat e interesit 
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Grafik 43. Ecuria e interesave të depozitave 
12-mujore dhe normat bazë.
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Grafik 44. Ecuria e normës së interesave për 
kreditë. 
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për kreditimin në euro nuk janë ndikuar nga ulja e 
euriborit i cili pësoi rënie të menjëhershme pas uljes 
së normës bazë nga BQE, përkundrazi ato janë rritur 
në vendin tonë. Normat e interesit të kredive në euro 
janë rritur lehtësisht duke shfaqur prirjen shtrënguese 
të sistemit bankar për kreditim në valutë. Në muajin 
janar norma mesatare e ponderuar e interesit rezultoi 
7.68 për qind, 0.36 pikë përqindjeje mbi nivelin e 
saj në muajin dhjetor (7.32 për qind). Në muajin 
shkurt kjo normë rezultoi 7.71 për qind ndërkohë 
që norma e euriborit në tregjet ndërkombëtare 
është ulur sërisht duke shënuar mesatarisht 2.14 për 
qind këtë muaj (nga 3.45 për qind në dhjetor 08). 
Interesat janë ulur kryesisht në afatin e gjatë, mbi 
5-vjet (për pasuri të paluajtshme) që ra në 0.17 pikë 
përqindjeje. 

Kostoja e ndërmjetësimit (spread-i kredi-depozita) 
në lekë është rritur në muajin shkurt pas rënies 
që pësoi në janar. Ky tregues për lekun rezulton 
6.61 pikë përqindjeje në shkurt, nga 5.81 pikë 
përqindjeje në muajin e kaluar. Norma mesatare e 
ndërmjetësimit për monedhën evropiane është rritur 
në 5.14 pikë përqindjeje, 0.38 pikë përqindjeje më 
lart krahasuar me muajin e kaluar (që rezultonte 
4.76 pikë përqindjeje). Kjo rritje ka ardhur kryesisht 
si pasojë e uljes së interesave për depozitat dhe 
rritjes së lehtë të interesave të kredisë në të dyja 
monedhat.

5.2  EcuRIA E KuRSIt tË KËmBImIt 

tremujori i parë vitit 2009 ka reflektuar një 
vazhdimësi të tendencës rënëse të lekut kundrejt 

shportës së valutave kryesore, të vërejtur që në muajin tetor të një viti më parë. 
Ndryshimi mesatar i indeksit të kursit nominal efektiv të këmbimit për këtë 
tremujor ka rezultuar -4.14 për qind në krahasim me tremujorin e fundit të 
vitit të kaluar, dhe -6.14 për qind nga e njëjta periudhë në vitin 2008. duhet 
theksuar se, tkurrja e ofertës për valutë gjatë muajve të fundit të vitit 2008 
si pasojë e reduktimit të prurjeve të emigrantëve dhe rënies së eksporteve 
është pasuar në muajt e parë të vitit nga një rënie e importeve dhe zvogëlim 
i deficitit tregtar, në ritme vjetore. Pavarësisht se në terma mujorë në muajin 
shkurt ky tregues ka rezultuar në rritje, duhet vënë në dukje se kjo rritje ka 
qenë e moderuar dhe nuk ka ndjekur ritmet e viteve të kaluara, çka mund të 
ketë përbërë faktor mbështetës në ecurinë e kursit të këmbimit. Gjithashtu, 
thellimi i diferencës së normave të interesit, si pasojë e uljes së normës bazë, 
në total me 1.25 për qind nga Banka Qendrore Evropiane, mund të lërë vend 
për pritje pozitive drejt balancimit të ofertë -kërkesës në muajt në vijim. 
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Grafik 45. Diferenca midis normës mesatare të 
ponderuar të interesit për kreditë në euro dhe 

euribor 12-mujor.
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Grafik 46. Normat mesatare të ndërmjetësimit 
për lek dhe euro. 
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Sipas ilustrimit të ndryshimeve mujore të 
akumuluara të NEER-it vihet re se megjithëse 
tendenca, gjatë tremujorit të parë ka qenë në kahun 
rënës, ritmi i rënies ka ardhur duke u reduktuar për 
t’i lënë vend një mbiçmimi të lehtë në dy javët e 
para të muajit prill. vazhdimi i prirjes tkurrëse 
në masë dhe në kohë e periudhave nënçmuese 
do të përmirësonte efektin e përçimit të kursit të 
këmbimit në çmimet e importeve, që për momentin 
nuk përbëjnë efekt parësor si rrjedhojë e rënies së 
çmimeve të konsumit në rang global (dhe ndikimit 
që do të kishin ato në inflacion.) 

Ecuria e lekut në tregun e brendshëm valutor, 
gjatë tremujorit në fjalë ka pasqyruar të njëjtën 
sjellje nënçmuese si kundrejt dollarit amerikan 
ashtu edhe ndaj monedhës evropiane. Kështu, në 
ritme tremujore dhe vjetore leku është zhvlerësuar 
kundrejt dollarit amerikan përkatësisht me 5.49 për 
qind dhe 19.43 për qind, ndërsa kundrejt euros 
rënia ka rezultuar disi më e moderuar duke arritur 
4.0 për qind dhe 3 për qind përkatësisht në terma 
tremujorë edhe vjetorë. 

Zhvillimet e lekut kundrejt dollarit kanë reflektuar 
kryesisht ecurinë e monedhës amerikane në tregjet 
ndërkombëtare. Në muajin e parë të vitit dollari 
amerikan ka humbur pikë kundrejt monedhës 
evropiane, për të rimarrë avantazhin në muajin në 
vijim, por pa mundur që të ndalojë një rënie të dytë 
gjatë muajit mars. Pavarësisht analizës mujore të 
ecurisë së kësaj monedhe, duhet theksuar se dollari 
amerikan gjatë këtij tremujori ka arritur kuotime 
nga më të lartat në vitet e fundit. 

Gjithashtu, është me interes të përmendet se 
luhatshmëria e raportit usd/lek në tregun vendas, 
megjithëse ka qenë në nivele të larta, ka rezultuar 
më e ulët se tremujori i kaluar, çka pasqyron dhe 
dinamikën e këtij raporti në tregjet ndërkombëtare. 

Për sa i përket ecurisë së monedhës evropiane 
në tregun vendas, gjatë këtij tremujori, kërkesa 
sezonale për valutë u përball me një ofertë më të 
reduktuar si pasojë e ecurisë së remitancave dhe 
të eksporteve. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe nuk 
mund të mënjanohet edhe efekti psikologjik i krijuar 
ndaj ecurisë së kursit të këmbimit, çka justifikon dhe 
rrezikun e pasqyruar në kuotimet e tregut si dhe 
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Grafik 47. Ndryshimet vjetore të lekut në terma 
nominalë efektivë (NEER) dhe mesatarja 

rrëshqitëse e tyre. 
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Grafik 48. Kohëzgjatja dhe masa e ndryshimit 
të akumuluara të NEER (norma mujore).
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Grafik 49. Ecuria ditore e raportit euro/usd 
dhe usd/lek.
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pjesërisht, luhatshmërinë e lartë që ka pasqyruar ky 
raport si në krahasim me tremujorin e fundit të vitit 
2008 ashtu dhe me të njëjtën periudhë të një viti 
më parë. megjithatë, duhet theksuar se gjatë fundit 
të periudhës ecuria e lekut ndaj euros duket të jetë 
stabilizuar. 
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Grafik 50. Luhatshmëria45 e këmbimit të lekut në tremujorë.
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Grafik 51. Ecuria ditore e raportit euro/usd 
dhe usd/lek.
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SHËNImE

� vlerësimet paraprake nënvizuan një rënie prej �.2 për qind të ekonomisë vendase ndërsa 
vlerësimet përfundimtare një rënie prej �.� për qind në terma tremujorë.
2 Prodhimi industrial gjatë muajit shkurt ra me ��.2 për qind në terma vjetorë.
� inflacioni vjetor në Turqi për vitin 2008 ishte �0.� për qind.
� Çmimi mesatar i naftës për tremujorin e parë të vitit ishte �2.� dollarë amerikanë, ndërsa për 
muajin mars ��.� dollarë amerikanë.
� kërkesa në shBa u rrit me 2.2 për qind në terma mujorë në muajin shkurt.
� mesatare rrëshqitëse e �2 muajve të fundit.
� Dokumenti i Politikës monetare për vitin 2009, Banka e shqipërisë.
8 kredia për ekonominë në muajin dhjetor’08 u rrit me ��% në krahasim me mesataren vjetore 
��%. në muajin shkurt’09, rritja vjetore ishte dhe më e ulët se fundviti duke shënuar 28.�%.
9 Rezultatet e nxjerra nga vrojtimet e Besimit të Biznesit dhe të konsumatorit në tremujorin e katërt 
2008.
�0 “në rastin e shqipërisë, indeksi i kushteve monetare (ikm) është një mesatare e peshuar e 
ndryshimeve të normës bazë të interesit dhe të kursit nominal efektiv të këmbimit të lekut (nEER), 
kundrejt vlerave përkatëse të tyre në një periudhë bazë. Raporti i ikm në rastin e shqipërisë është 
në masën �.82:�, çka nënkupton se efekti i një mbiçmimi në nivelin �.82 për qind të nEER në 
kërkesën agregate, do të mund të neutralizohej nga një ulje e normës bazë të interesit me � pikë 
përqindje”. Për më shumë informacion shiko materialin studimor “vlerësimi i indeksit të kushteve 
monetare/Financiare në rastin e shqipërisë”, m Tase (200�). 
��  �.� pikë përqindjeje më poshtë se sa vlera e këtij treguesi në të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar.
�2 ky tregues rezultoi përkatësisht sipas muajve të tremujorit të parë: �.8; �.�; �.� për qind. 
�� Përkatësisht do të quhen: inflacion i tregtueshëm; inflacion i patregtueshëm. Edhe në literaturën 
ekonomike bashkëkohore cilësohen shkurtimisht sipas emërtimeve të mësipërme.
�� Rreth �2 për qind e shportës së iÇk është vlerësuar si e tregtueshme dhe pjesa tjetër e saj si 
e patregtueshme. 
�� Për periudhën mars ’08 – shkurt ’09, mesatarja e inflacionit vjetor të patregtueshëm rezultoi 
rreth �.8 për qind. 
�� që nga tremujori i tretë i vitit 2008 e në vijim. 
�� insTaT, konjuktura tregues kryesorë ekonomikë tetor-dhjetor 2008.
�8 lejet e ndërtimit klasifikohen sipas këtyre produkteve të ndërtimit: ndërtesat për banim, 
ndërtesa të tjera (ku përfshihen hotelet, ndërtesat tregtare, ndërtesat industriale dhe ndërtesat 
e tjera) dhe ndërtimet inxhinierike (ku përfshihen infrastruktura e transportit, linjat e ujësjellësit, 
elektrike dhe telekomunikacionit, ndërtime komplekse në kantieret industriale dhe punime të 
tjera inxhinierike).
�9 vlera e parashikuar e lejeve të ndërtimit llogaritet nga insTaT-i duke u bazuar në numrin e 
lejeve sipas llojit të ndërtimit.
20 Për më shumë referoju rezultateve tremujore të vrojtimit të besimit për bizneset e sektorit të 
ndërtimit. 
2� ky tregues llogaritet vetëm për qytetin e Tiranës. 
22 Eksportet dhe importet e mallrave me italinë dhe Greqinë përbëjnë ��.� për qind dhe ��.� 
për qind të vëllimit të përgjithshëm të shkëmbimeve tregtare.
2� Pesha e tregtisë me këto dy shtete është përkatësisht �.� për qind dhe �.9 për qind; Britania 
e madhe e ka mbi dyfishuar peshën e saj në vëllimin e përgjithshëm të shkëmbimeve tregtare, 
ndërsa Gjermania ka rritur peshën e saj me � pikë përqindje. 
2� Pesha që shkëmbimet tregtare me këto vende zënë në vëllimin e përgjithshëm tregtar gjatë 
periudhës janar-shkurt’09 është përkatësisht: �.� për qind; �.2 për qind; �.8 për qind; �.� për 
qind dhe �.� për qind. 
2� Rënia vjetore e shkëmbimeve tregtare me Rusinë dhe maqedoninë është përkatësisht �2.2 për 
qind dhe 20.9 për qind. 
2� Plani mujor të cilit i referohemi është ai i rishikuar më së fundmi, sipas të cilit rreth �.� miliardë 
lekë të ardhura janë spostuar për realizim nga gjashtëmujori i parë i vitit në gjashtëmujorin e 
dytë. 
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�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë PB

2� në fillim të vitit 2009, grupit të të ardhurave të karakterit jotatimor iu shtuan dhe të ardhurat 
nga tarifat e shërbimeve, që kanë kontribuar ndjeshëm në rritjen vjetore të këtij zëri.
28 në �0 vitet e mëparshme pesha e shpenzimeve kapitale në totalin e shpenzimeve gjatë T� 
varion nga 8-�� për qind. 
29 kontributi i shpenzimeve për personelin në totalin e shpenzimeve vjen si pasojë e peshës që 
ka ky zë në totalin e shpenzimeve, dhe jo si efekt i rritjes së vlerës nominale të këtij zëri nga një 
vit më parë. 
�0 Të ardhurat nga privatizimi i armo-s, ndonëse i kanë kaluar buxhetit të shtetit në fundin e vitit 
2008, janë bërë aktive në financimin e deficitit për vitin 2009. 
�� Deficiti primar është i korrektuar për privatizimet dhe të ardhurat nga grantet. 
�2 Të dhënat monetare të publikuara nga Departamenti i statistikave të Bankës së shqipërisë 
dhe në veçanti të dhënat e portofolit të kredisë, janë të ndikuara dukshëm nga lëvizjet në kursin 
e këmbimit. Duke mbajtur parasysh zhvlerësimin e ndjeshëm të monedhës vendase (lekut) në 
muajt e parë të vitit 2009, të dhënat zyrtare janë të mbivlerësuara. Për këtë arsye, analiza e të 
dhënave monetare në këtë pjesë të raportit i referohet serisë të të dhënave të pastruar nga efektet 
e ndryshimit në kursin e këmbimit të lekut ndaj euros dhe dollarit amerikan. 
�� Ecuria e normës bazë të interesit dhe të kursit këmbimit.
�� vrojtimi i aktivitetit kreditues nga viti 2002 deri në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2008 është 
zhvilluar me frekuencë gjashtëmujore. Duke filluar nga tremujori i parë i vitit 2009 ky vrojtim do 
të zhvillohet katër herë në vit.
�� Buxhetor dhe jobuxhetor (insTaT, konjuktura tregues kryesorë ekonomikë tetor-dhjetor 
2008).
�� Paga mesatare llogaritet si raport i fondit të pagave me numrin e punonjësve, metodologji 
insTaT. 
�� Gjatë tremujorëve të dytë dhe të tretë të vitit rritja e këtij indeksi ishte përkatësisht �.9 dhe �.� 
për qind me bazë vjetore.
�8 matur si mesatare e ponderuar e çmimeve të konsumit të Greqisë dhe italisë, që janë partnerët 
kryesorë tregtarë të vendit tonë. 
�9 në muajin mars të vitit 2009, çmimi i lëndëve të para publikuar nga Fmn ka rënë me �� për 
qind në nivel vjetor. 
�0 në tremujorin e parë’09 leku u nënçmua ndaj euros dhe dollarit amerikan me �.� dhe �9.� 
për qind në nivel vjetor. 
�� marga Peeters (200�) “Çfarë mund të thuhet për transmetimin e politikës monetare në shqipëri? 
a është (ende) kursi i këmbimit kanali kryesor?”.
kolasi, Gramoz, Evelina Çeliku dhe Gent Harshova, Dhjetor 200�, “Tendenca e inflacionit 
gjatë dekadës së mëparshme, një perspektivë empirike”, Buletini Ekonomik, f. ��-��, Banka e 
shqipërisë. 
�2 Pritjet e inflacionit në Bankën e shqipërisë maten nëpërmjet të dhënave nga vrojtimet e besimit 
dhe nga vrojtimi i ekspertëve të bankave.
�� Pritjet e konsumatorëve për inflacionin janë kuantifikuar (procesi i transformimit të të dhënave 
cilësore në të dhëna sasiore) duke u bazuar në metodën probabilitare sasiore.
�� në këtë ankand u emetuan vetëm obligacione me yield të ndryshueshëm. spread-i i pranuar 
ishte më i ulët se paraardhësi por interesi referencë – yield-i �2-mujor – kishte shënuar rritje në 
këtë periudhë. Yield-i i ndryshueshëm �-vjeçar në ankandin paraardhës qe �0.�� për qind. 
�� llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. luhatshmëria e kursit të 
këmbimit është matur nga treguesi i devijimit standard.


