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1. FJALA E GUVERNATORIT 
 
Aktiviteti ekonomik i tremujorit të tretë është vendosur në sfondin e zhvillimeve të 
trazuara në tregjet financiare dhe ekonomitë e vendeve të zhvilluara. Problemet 
që përjetuan tregjet financiare po reflektohen në frenimin e konsumit dhe të 
investimeve, duke sjellë ngadalësimin e aktivitetit ekonomik dhe rritjen e 
papunësisë në shumë vende të zhvilluara. Megjithë tronditjet e tregjeve financiare 
dhe shenjat e para të ngadalësimit ekonomik në rang botëror, ekonomia 
shqiptare ka rezultuar relativisht e paprekur gjatë këtij tremujori. Nga të dhënat e 
disponueshme, aktiviteti ekonomik në vend ka ecur sipas parashikimeve, inflacioni 
shfaqet në nivele të kontrolluara dhe brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë, 
ndërsa sistemi bankar shqiptar paraqitet i shëndetshëm dhe i aftë për të zhvilluar 
funksionin e tij të ndërmjetësimit financiar. Përkundrejt interesimit të rritur të publikut 
për qëndrueshmërinë e sistemit tonë financiar, Banka e Shqipërisë konstaton se 
besimi i agjentëve ekonomikë në institucionet tona financiare dhe produktet e 
tyre, nuk është lëkundur. 

Në këtë kontekst botëror, kryefjala e zhvillimeve ekonomike gjatë muajve të fundit 
ka qenë situata e turbullt, të cilën kaluan tregjet dhe institucionet monetare e 
financiare. Ekonomia botërore u karakterizua nga një pasiguri në rritje gjatë kësaj 
periudhe, ndërkohë që kriza financiare mori përmasa gjithnjë e më të mëdha 
duke u reflektuar, nëpërmjet kufizimit të kreditit dhe ngadalësimit të konsumit dhe 
investimeve, edhe në ekonominë reale. Fundi i tremujorit të tretë dhe muajt e 
parë të tremujorit të katërt i gjetën ekonomitë e vendeve të zhvilluara, SHBA-së, 
Eurozonës, Anglisë dhe Japonisë në një krizë të mirëfilltë ekonomike, e cila 
parashikohet t’i shtrijë efektet e saj edhe gjatë vitit të ardhshëm. Ndërkohë që 
autoritetet mbikëqyrëse, monetare dhe fiskale të vendeve të prekura, në nivel 
kombëtar apo ndërkombëtar, në mënyrë të koordinuar apo të njëanshme, 
lançuan një sërë masash emergjente për të përballuar efektet imediate të saj, 
konsensusi profesional po konvergon në karakterizimin e kësaj krize si një ndër më 
të rëndat e periudhës së pasluftës.  

Problemet e kredive nënstandarde hipotekare, të referuara në vazhdimësi gjatë 
12 muajve të fundit, u shfaqën me përmasat e tyre reale gjatë këtij tremujori. 
Falimentimi i bankës së njohur të investimeve, Lehman Brothers, shërbeu si sinjal 
për vënien në jetë të një reaksioni zinxhir në tregjet financiare. Ngjarjet që pasuan, 
dëshmuan se shumë produkte inovative financiare ishin krijuar dhe hedhur në treg 
pa i kaluar të gjithë mekanizmat e testimit dhe pa u njohur në detaje prej 
agjentëve të tregut. Ata ishin çmuar në treg në bazë të një perceptimi të gabuar 
të rrezikut dhe veçanërisht, të rrezikut të kundërpartisë. Ndërgjegjësimi për natyrën 
e këtij rreziku rriti pasigurinë në tregjet financiare, duke sjellë çrregullime të mëdha 
në to dhe ndërprerjen virtuale të sistemit të kreditit, i cili është edhe shtylla kurrizore 
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e një ekonomie funksionale të tregut të lirë. Rivënia në punë e këtij sistemi kërkoi 
ndërhyrje masive fiskale, injektime të larta likuiditeti nga bankat qendrore, 
shtetëzimin e pjesshëm të disa institucioneve financiare dhe garantimin shtetëror 
të detyrimeve të institucioneve financiare. Këto masa, ndonëse reaktive në 
natyrën e tyre dhe shpesh të pakoordinuara, rezultuan të suksesshme në 
rigjallërimin e sektorit financiar dhe në rivendosjen e besimit të publikut në të. 

Ndërkohë, sfida e përballimit të tkurrjes së aktivitetit ekonomik mbetet ende e 
hapur. Vendet  e Eurozonës e kanë pranuar tashmë ngadalësimin ekonomik dhe 
kanë rishikuar në kahun zbritës parashikimet ekonomike, për tremujorin e katërt 
dhe për vitin e ardhshëm. Prodhimi i përgjithshëm bruto vijoi të binte me 0.2 për 
qind në tremujorin e tretë të vitit krahasuar më një tremujor më parë, si pasojë e 
rënies së kërkesës së brendshme, eksporteve dhe investimeve. Një situatë e 
ngjashme, e karakterizuar nga rënie ekonomike dhe rritje e papunësisë gjatë 
tremujorit, është vënë re edhe në ekonomitë e SHBA-së dhe të Anglisë. Nga ana 
tjetër, ulja e ndjeshme e çmimeve të ushqimeve dhe të lëndëve të para ka 
ndikuar në lehtësimin e presioneve inflacioniste në këto ekonomi. Inflacioni në 
Eurozonë rezultoi 3.2 për qind në muajin tetor, nga 3.6 për qind një muaj më parë. 
Ulja e çmimeve të konsumit pritet të vazhdojë edhe në muajt pasardhës, duke 
bërë që fokusi i politikave monetare të zhvendoset drejt evitimit të situatave 
deflacioniste dhe nxitjes së rritjes ekonomike. Në një përpjekje për të lehtësuar 
presionet në tregje dhe për të përshtatur më mirë kushtet monetare me tablonë e 
presioneve të reduktuara inflacioniste, bankat kryesore qendrore, përfshirë 
Rezervën Federale, Bankën Qendrore Evropiane dhe Bankën e Anglisë, ulën 
normën bazë të interesit në një lëvizje të koordinuar, në datën 8 tetor 2008. Pas 
kësaj, këto banka ulën përsëri normat përkatëse të interesit; Rezerva Federale dhe 
Banka Qendrore Evropiane me nga 50 pikë bazë ndërsa Banka e Anglisë, në një 
lëvizje më agresive, me 150 pikë bazë. 

Përballë këtyre ngjarjeve, ekonomitë e vendeve në zhvillim, në tërësi, kanë 
rezultuar më pak të prekura nga pasojat e krizës. Ky imunitet i tyre ka ardhur për 
shkak të integrimit jo të plotë financiar me vendet e zhvilluara, si dhe për faktin se 
rritja ekonomike e tyre është duke u bazuar gjithnjë e më tepër në faktorët e 
brendshëm. Kjo tablo konfirmohet edhe për vendet fqinje, të cilat nuk janë prekur 
nga vala e parë e krizës financiare botërore ndërkohë që kërkesa e tyre 
brendshme vazhdon të mbetet e lartë. 

Zhvillimi i ekonomisë shqiptare gjatë këtij tremujori është karakterizuar nga tipare të 
ngjashme me ato të vendeve në zhvillim. Shqipëria ka qenë e izoluar nga 
tronditjet në tregjet financiare dhe pesimizmi që ka shoqëruar ekonomitë e 
mëdha, disa prej të cilave janë dhe partnere tregtare të Shqipërisë. Të dhënat në 
dispozicion evidentojnë se aktiviteti ekonomik i nëntë muajve të parë të vitit ka 
ecur sipas parashikimeve, balancat makroekonomike mbeten të qëndrueshme 
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dhe sistemi bankar vazhdon të jetë i shëndetshëm. Aktiviteti ekonomik në vend 
vijoi të ndjekë një prirje rritëse gjatë tremujorit të dytë të vitit 2008, e dëshmuar kjo 
në rritjen e lartë vjetore të shifrës së afarizmit. Treguesit pozitivë të kredisë dhe të 
indekseve të besimit tregojnë se kjo ecuri është ruajtur edhe gjatë tremujorit të 
tretë. Kontributin kryesor në rritjen vjetore të shifrës së afarizmit ka vijuar ta japë 
sektori i shërbimeve, e në veçanti ai i tregtisë. Rritja e aktivitetit prodhues në 
ekonominë e vendit vazhdoi të dominohet nga kontributi i lartë i sektorit të 
ndërtimit. 

Pas rritjes në gjashtëmujorin e parë të vitit përtej kufirit të tolerancës prej 4 për 
qind, rritja vjetore e çmimeve të konsumit në tremujorin e tretë rezultoi 3.0 për 
qind, duke qenë tërësisht në linjë me objektivin e stabilitetit të çmimeve të Bankës 
së Shqipërisë. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi rënie edhe në muajin tetor, 
duke zbritur në 2.7 për qind. Ulja e normës së inflacionit në këtë periudhë është 
nxitur nga qetësimi i goditjeve të ofertës agregate, në formën e çmimeve të larta 
të ushqimeve, të naftës dhe të lëndëve të para në tregun ndërkombëtar. Nga 
ana tjetër, treguesit më specifikë të prirjeve inflacioniste, siç është inflacioni bazë, 
tregojnë se balancat makroekonomike në vend dhe kushtet monetare kanë qenë 
të përshtatshme për të garantuar një normë inflacioni afër objektivit të synuar nga 
Banka e Shqipërisë. Në këtë stabilitet kanë kontribuar edhe pritjet inflacioniste të 
agjentëve ekonomikë, të cilat paraqiten të ankoruara rreth nivelit 3 për qind. Këto 
zhvillime provojnë se shtrëngimi i politikës monetare si dhe forcimi i masave të 
mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë kanë qenë hapa të efektshëm në kontrollin e 
presioneve inflacioniste. Garantimi i një ritmi më të kontrolluar të rritjes së kredisë, 
gjenerimi i një raporti më të drejtë incentivash për konsum e kursim, si dhe 
mbështetja e kërkesës për aktive financiare në lekë, kanë qenë kontribute 
esenciale të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë në zhvillimin ekonomik të 
vendit. 

Ecuria pozitive në nivel ekonomie dhe sektorësh, gjykohet të jetë nxitur nga ritmet 
pozitive të kërkesës së brendshme në vend. Kjo kërkesë është favorizuar nga 
stabiliteti makroekonomik dhe financiar i ekonomisë. Në veçanti, shifrat e ulëta të 
inflacionit dhe prirjet e ankoruara inflacioniste, kanë zgjeruar horizontin e 
vendimmarrjes së agjentëve ekonomikë dhe kanë sjellë një shpërndarje më 
eficiente të burimeve financiare. Nga ana tjetër, zgjerimi i rrjetit të sistemit bankar, 
ulja e kostove të ndërmjetësimit dhe rritja e gamës së shërbimeve bankare, i 
shërben mbështetjes më të mirë të ekonomisë me kredi. Kështu, teprica e kredisë 
është zgjeruar me 29 miliardë lekë në tremujorin e tretë të vitit 2008, duke ruajtur 
ritmet e larta të rritjes vjetore prej 43 për qind. Raporti i kredisë ndaj PBB-së dhe 
aktiveve të sistemit ka shënuar rritje të mëtejshme, duke arritur respektivisht në 36 
për qind dhe në 41 për qind. Kontributin kryesor në rritjen e kredisë vazhdon ta 
japë kredia në valutë, e nxitur nga diferenca pozitive e normave të interesit të 
kredisë në lekë ndaj asaj në valutë. Bizneset kanë qenë përdoruesit më të 
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mëdhenj të kredisë bankare, duke ndikuar me 66 për qind në zgjerimin e portofolit 
të kredisë. Shpërndarja e kredidhënies sipas sektorëve të ekonomisë konfirmon se 
portofoli i kredisë dominohet nga kreditimi i sektorëve të tregtisë (24.8 për qind), 
ndërtimit (14.7 për qind) dhe industrisë (15.5 për qind). Ritmi i rritjes së portofolit të 
kredisë për individët është reduktuar në 41.0 për qind nga 67.7 për qind për vitin 
2007, si pasojë e frenimit të ritmeve të rritjes vjetore të kredisë konsumatore. 
Portofoli i individëve është zhvendosur drejt kreditimit për blerjen e banesave, e 
cila në tremujorin e tretë arriti në 66 për qind të këtij portofoli. 

Politika fiskale ka patur një kontribut më të njëtrajtshëm në mbështetjen e kërkesës 
së brendshme gjatë vitit 2008. Kryesisht si pasojë e ritmit më të lartë të kryerjes së 
shpenzimeve kapitale, balanca fiskale ka rezultuar me deficit gjatë nëntëmujorit 
të parë të vitit, duke shënuar një ecuri të ndryshme nga ajo e dy viteve të 
mëparshme. Shpenzimet dhe të ardhurat buxhetore janë realizuar respektivisht në 
masën 98 për qind dhe 94 për qind të planit 9-mujor, duke shënuar norma të larta 
rritjeje. Në tërësi, politika fiskale ka respektuar objektivat e përcaktuar në 
Programin Buxhetor Afatmesëm të hartuar për periudhën 2008 – 2010, dhe si e tillë 
nuk ka gjeneruar tensione në ekonomi dhe në ecurinë e çmimeve. 

Kërkesa e huaj, e materializuar në balancën e shkëmbimeve tregtare të mallrave 
dhe të shërbimeve me jashtë, vazhdon të jetë në nivele negative. Deficiti tregtar 
arriti në 22.7 për qind të PBB-së në tremujorin e tretë, duke shënuar një rritje të 
lehtë krahasuar me nivelin 21.6 për qind të shënuar një vit më parë. Importet u 
rritën me 17.2 për qind ndërsa eksportet me 21.9 për qind. Zgjerimi i deficitit tregtar 
i detyrohet në një masë të madhe faktorëve të përkohshëm dhe përkeqësimit të 
termave të tregtisë, si pasojë e shtrenjtimit të çmimit të produkteve energjitike dhe 
të ushqimeve në tregjet botërore. Kështu, importi i kategorisë ‘minerale, lëndë 
djegëse dhe energji’, ku përfshihen dhe karburantet, përfaqëson 20.6 për qind të 
importit të përgjithshëm. Duke përjashtuar importet e kësaj kategorie, rritja vjetore 
e importit të mallrave do të ishte 13.1 për qind, ndërsa raporti i deficitit tregtar ndaj 
PBB-së do të vlerësohej në masën 18.7 për qind. Megjithatë, niveli i lartë i deficitit 
tregtar mbetet një çështje, e cila meriton vëmendje në kontekstin e zhvillimit të 
qëndrueshëm të ekonomisë në horizontin afatgjatë. Ndërsa deficiti i llogarisë 
tregtare dhe asaj korente është një fenomen normal për ekonomitë në zhvillim, 
gjenerimi i burimeve të qëndrueshme valutore në formën e eksporteve dhe 
investimeve të huaja direkte, duhet të jetë një përparësi e politikave të zhvillimit të 
ekonomisë. Gjithashtu, struktura e eksporteve sipas vendeve partnere tregtare, 
dëshmon një përqendrim të lartë të eksporteve me vendet e BE-së, 76.33 për qind, 
duke ekspozuar ekonominë tonë ndaj luhatjes së kërkesës në këto vende. 

Kërkesa për para në ekonomi ka vazhduar me ritme mesatare prej rreth 14 për 
qind në tremujorin e tretë, e nxitur më së tepërmi nga kredia për sektorin privat. 
Rritja e agregatit M3 ka marrë kryesisht formën e depozitave në valutë, të cilat 
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kanë njohur rritje vjetore prej 26 për qind në muajin shtator. Agregatët më të 
ngushtë të parasë, M2 dhe baza monetare, janë rritur në terma vjetorë 
përkatësisht me 9.6 për qind dhe 4.8 për qind, në muajin shtator. 

Tregjet financiare nuk janë prekur nga tronditjet e tregjeve financiare globale apo 
evropiane. Shkak për këtë ka qenë jo vetëm shkalla e ulët e integrimit me tregjet 
evropiane dhe orientimi i sistemit tonë bankar drejt financimit të aktivitetit të 
brendshëm, por edhe mbikëqyrja e kujdesshme e Bankës së Shqipërisë. Si 
autoriteti monetar dhe mbikëqyrës i sistemit bankar, Banka e Shqipërisë ka qenë 
veçanërisht e kujdesshme që të mbështesë nevojat për likuiditet të sistemit dhe të 
monitorojë në vazhdimësi performancën e treguesve financiarë të bankave. Për 
këtë arsye, ajo ka ofruar operacione në treg të hapur për injektimin e likuiditetit 
për periudha më të gjata dhe përtej nevojave të llogaritura të bankave. 

Interesat në tregun ndërbankar pësuan rritje në muajt shtator dhe tetor, periudha 
që përkuan edhe me plotësimin e rezervës së detyrueshme. Nga ana tjetër, 
luhatjet e normës së interesit në tregun ndërbankar janë të lidhura dhe me tiparet 
që e karakterizojnë atë, si shpërndarja asimetrike e tregut dhe hezitimi për të 
tregtuar në afate më të gjata se një javë. Luhatjet në tregun ndërbankar nuk janë 
përcjellë tek tregjet e tjera, të cilat në të kundërt janë karakterizuar nga rënie e 
normave të interesit. Në tregun primar, yield-et për bonot e thesarit dhe për 
obligacionet kanë konfirmuar prirjen rënëse, të nisur në gjashtëmujorin e dytë. 
Diferenca midis maturiteteve është ngushtuar duke reflektuar përmirësimin e 
pritjeve të agjentëve të tregut për inflacionin, rritjen e besimit ndaj këtyre 
instrumenteve të borxhit dhe efektivitetit të politikës monetare. Pas rritjes së 
konsiderueshme të interesave për depozitat në muajt e verës si rezultat i 
reklamimit agresiv të bankave, në muajin shtator ato kanë shënuar rënie me 
përfundimin e këtyre ofertave. Interesat për kredinë në lekë, kanë shfaqur një 
prirje rënëse në vitin 2008. Kjo, e kombinuar edhe me rritjen e interesave të 
depozitave në lekë, flet për një përmirësim të normës së ndërmjetësimit. Diferenca 
midis interesave në lekë dhe atyre në euro ka prirje ngushtimi, pasi këto të dytat 
janë rritur në linjë me ecurinë e normave të monedhave të huaja në tregjet 
ndërkombëtare. Pavarësisht zhvillimeve historike të kredisë në valutë, në dy muajt 
e fundit është vënë re një prirje për të mbajtur nën kontroll kredidhënien në valutë, 
si rezultat i forcimit të masave mbikëqyrëse. 

Në mbyllje të fjalës time, dëshiroj të theksoj se periudha në vijim paraqet sfida 
shtesë për ekonominë shqiptare dhe për politikëbërësit. 

Tejkalimi i krizës ekonomike në nivel botëror do të kërkojë kohën e vet. Rigjallërimi i 
kërkesës së brendshme, rritja e punësimit dhe zhvillimi i ekonomisë në përputhje 
me potencialet e saj prodhuese, mbeten sfida të vazhdueshme për autoritetet 
politike. Zgjidhja e saj do të materializohet nëpërmjet ripërcaktimit të një sërë 
ekuilibrash të brendshëm dhe të jashtëm të ekonomive, riformatimit të shumë 
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institucioneve mbikëqyrëse, ridizenjimit të kuadrit rregullator të shumë segmenteve 
të tregut financiar dhe të sistemit të incentivave të drejtuesve të tyre. 

Ekonomia shqiptare nuk është e prekur nga turbulencat financiare apo problemet 
ekonomike të recesionit, që kanë mbërthyer  vendet e zhvilluara. Sistemi bankar 
shqiptar nuk ka investuar në letrat me vlerë toksike të tregjeve të zhvilluara, 
ndërkohë që aktiviteti i tij i brendshëm është i shëndetshëm. Mbikëqyrja e 
vazhdueshme e Bankës së Shqipërisë është një element shtesë sigurie se ky sistem, 
do të vazhdojë të operojë brenda parametrave normalë të punës. Garantimi i 
stabilitetit financiar përbën një objektiv të përhershëm të punës së Bankës së 
Shqipërisë. Banka e Shqipërisë po e përmbush këtë mision nëpërmjet ushtrimit të 
rolit të saj të huadhënësit të instancës së fundit dhe nëpërmjet përmirësimit të 
vazhdueshëm të infrastrukturës ligjore dhe institucionale të funksionimit të tregut 
ndërbankar. Angazhimi i autoriteteve fiskale për përballimin e çdo eventualiteti të 
mundshëm në këtë drejtim, kompleton paketën e rrjeteve të sigurisë. 

Në rrafshin ekonomik, Shqipëria mund të përballet me kushte më të vështira për 
financimin e aktivitetit, me një rënie të kërkesës së huaj, të remitancave dhe të 
investimeve të huaja direkte. Të gjitha këto mund të sjellin një ritëm më të ulët 
rritjeje gjatë vitit 2009, ndonëse në nivele që mbeten gjithsesi të pranueshme. 
Përveç shkallës ende jo të lartë të integrimit me tregjet globale, meritën kryesore 
në imunitetin e ekonomisë shqiptare ndaj goditjeve të huaja e ka stabiliteti 
ekonomik i vendit dhe pritjet e ankoruara të agjentëve ekonomikë. Për këtë arsye, 
Banka e Shqipërisë mendon se vëmendja e politikëbërësve nuk duhet të 
shkëputet në asnjë moment nga nevoja për ruajtjen e balancave 
makroekonomike. Politika fiskale duhet të ankorohet në një rregull fiskal, i cili duhet 
të orientojë performancën fiskale dhe të vendosë kritere të qarta sasiore për 
përballimin e goditjeve të ndryshme. Banka e Shqipërisë nuk do të shkëpusë 
vëmendjen nga ruajtja e stabilitetit të çmimeve në ekonomi, afër objektivit tonë 
për një rritje vjetore të çmimeve të konsumit rreth nivelit 3 për qind. Ne besojmë se 
ky është kontributi më i mirë që mund të japë politika monetare në drejtim të rritjes 
ekonomike dhe të mirëqenies në horizontin afatmesëm dhe afatgjatë. 
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2. ZHVILLIMET NË EKONOMINË E JASHTME 
 
2.1   RRITJA EKONOMIKE DHE BALANCAT MAKROEKONOMIKE 
 
Ekonomia botërore është karakterizuar nga zhvillime ekonomike jo të favorshme në 
tremujorin e tretë të vitit 2008, të shkaktuara nga kriza financiare që përfshiu ShBA-në dhe 
vendet e zhvilluara evropiane. Presionet inflacioniste kanë qëndruar në nivele të larta, por 
së fundmi kanë treguar shenja zbutjeje si pasojë e uljes së ndjeshme të çmimeve të lëndëve 
bazë. Rritja ekonomike e vendeve në zhvillim ka vazhduar të balancojë ngadalësimin 
ekonomik në vendet e zhvilluara, por thellimi i mëtejshëm i krizës financiare ka bërë të 
pasigurt parashikimet për rritjen ekonomike në nivel botëror. Kjo është reflektuar edhe në 
uljen e përshpejtuar të indekseve të besimit. 
 
Tabelë 1. Disa tregues kryesorë makroekonomikë.  

Rritja vjetore e 
PBB-së* 

Norma e papunësisë Norma e inflacionit   

T3-08 Shtator-08 T3-08 Tetor-08 
ShBA 0.8 6.51 5.3 4.93 
Eurozonë 0.7 7.5 3.8 3.2 
Gjermani 0.8 7.1 3.1 2.5 
Greqi 3.1 7.52 4.7 4.0 
Itali -0.9 6.82 4.0 3.6 
Japoni -0.1 4.0 2.2 2.13 
Burimi: OECD, Eurostat, ECB Statistics Pocket Book. 
* Të dhëna paraprake për rritjen e PBB-së. 
1 Vlera për muajin Tetor-08 
2 Vlera për muajin Qershor-08 
3 Vlera për muajin Shtator-08  
 
Eurozonë 
Duke vijuar ngadalësimin e tremujorit të dytë1, aktiviteti ekonomik i Eurozonës në 
tremujorin e tretë shënoi një tkurrje prej 0.2 pikësh përqindje, krahasuar me tremujorin 
paraardhës dhe një rritje prej 0.7 pikësh përqindjeje në terma vjetorë. Ky ngadalësim 
ekonomik erdhi si pasojë e turbullirave në tregjet financiare amerikane që u përcollën në 
ekonominë evropiane, si edhe nga shuarja e faktorëve me natyrë të përkohshme që patën 
kontribuar në një rritje të ndjeshme në tremujorin e parë. Ngadalësimi i aktivitetit 
ekonomik u materializua kryesisht në rënien e investimeve gjatë tremujorit të tretë. 
 
Inflacioni për Eurozonën vijoi të ndjekë tendencën rënëse të nisur që prej mesit të vitit kur 
arriti vlerën më të lartë. Në muajin shtator rritja e IÇK-së shënoi vlerën 3.6 për qind në 
terma vjetore ndërsa në tetor, ky tregues zbriti në 3.2 për qind. Rënia e çmimeve të lëndëve 
të para dhe rënia e kërkesës mendohet se do të ndikojnë në uljen e mëtejshme të çmimeve, 
për t’u stabilizuar gjatë vitit 2009. 
 
 
                                                 
1 Ekonomia e Eurozonës shënoi një tkurrje prej 0.2 pikë përqindjeje krahasuar me tremujorin paraardhës. 
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Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
Ekonomia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të vuajë nga ndikimi negativ i 
problemeve të likuiditetit në tregun ndërbankar dhe nga ai i nënçmimit të aseteve 
financiare e pasurive të paluajtshme, të cilat tashmë kanë dhënë ndikimin e tyre edhe në 
ekonominë reale. Sipas vlerësimeve fillestare, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, PBB-ja 
është tkurrur me 0.3 pikë përqindjeje krahasuar me një tremujor më parë2. Rënia e 
shpenzimeve për konsum dhe e investimeve agregate si pasojë e zvogëlimit të të ardhurave 
të disponueshme dhe të investimeve për banesa ishin kontribuesit kryesorë në këtë 
zhvillim. Ndërkohë, shpenzimet buxhetore të qeverisë federale dhe eksportet neto ruajtën 
ndikimin e tyre pozitiv në rritjen e PBB-së. Megjithëse dollari amerikan u vlerësua 
kundrejt disa prej valutave kryesore ndërkombëtare3, importet ruajtën tendencën rënëse, 
ndonëse me ritme më të moderuara. Industria përpunuese dhe industria e ndërtimit kanë 
shënuar aktivitet të reduktuar dhe rënie të kapacitetit të prodhimit. Në sektorin e 
shërbimeve, dallohen veçanërisht shërbimet financiare dhe ato të biznesit të cilat kanë 
regjistruar një përkeqësim të ndjeshëm nën mesataren e vitit 2008. Norma e papunësisë 
shënoi vlerën 6.0 për qind, ndërkohë që një tremujor më parë ajo ishte 5.3 për qind. 
Megjithëse, norma e inflacionit në tremujorin e tretë ishte mesatarisht 5.3 për qind, në 
muajin shtator është shfaqur një tendencë rënëse e kësaj shifre, shoqëruar edhe me 
përmirësim të pritjeve inflacioniste4.  
 
Ekonomitë kryesore të vendeve në zhvillim 
Vendet kryesore me ekonomi në zhvillim, BRIK5, kanë përjetuar një rritje ekonomike me 
ritme më të moderuara në tremujorin e dytë të vitit krahasuar me rritjen mesatare të vitit 
2007. Kërkesa e brendshme dhe investimet kanë vazhduar të jenë kontribuesit kryesorë në 
rritjen e PBB-së. Kërkesa e jashtme, duke u përballur me ngadalësimin e aktivitetit 
ekonomik dhe zbutjen e ritmeve të rritjes së kërkesës agregate në vendet e zhvilluara, është 
tkurrur disi. Megjithatë, çmimet e larta të lëndëve të para dhe të naftës nuk kanë ndikuar në 
përkeqësimin e llogarisë korente dhe në kontributin e eksporteve neto në rritjen e PBB-së 
së vendeve kryesisht eksportuese6. 
 
Norma e inflacionit për Kinën dhe Brazilin shënoi rënie në muajin gusht, përkatësisht në 
4.9 për qind dhe 6.2 për qind7, dhe mbeti e pandryshuar kundrejt muajit korrik në Rusi, në 
vlerën 15 për qind. Në Indi, rritja me ritme të përshpejtuara e kredisë si dhe efektet e 
raundit të dytë të rritjes së çmimeve të lëndëve të para, ndikuan në rritjen e normës së 
inflacionit në muajin gusht. Për të ndikuar në përshpejtimin e rritjes së kërkesës së 
brendshme, në kushtet e normës së inflacionit në rënie, Kina vendosi të ndjekë një politikë 
monetare lehtësuese. Ndërkohë që, frika e spiraleve inflacioniste të mundshme në Brazil 
dhe norma e lartë e inflacionit në Federatën Ruse dhe në Indi, detyruan autoritetet 
monetare përkatëse të rrisin normat bazë të interesit. 

                                                 
2 Në tremujorin e dytë të vitit 2008, PBB-ja u rrit me 2.8% në terma tremujorë. 
3 Këtë tremujor, dollari amerikan u vlerësua me rreth 3.7% kundrejt monedhës së përbashkët evropiane 
krahasuar me një tremujor më parë. 
4 Në muajin gusht norma e inflacionit shënoi 5.4% ndërsa në muajin shtator 4.9%. 
5 Vendet me zhvillimin ekonomik më të përshpejtuar Brazili, Federata Ruse, India, Kina. 
6 Llogaritë korente të Kinës dhe të Federatës Ruse qëndrojnë përkatësisht në vlerat 9.5% dhe 6.5% ndaj PBB-
së. 
7 Në muajin prill, norma e inflacionit në Kinë shënoi vlerën 8.5%. 
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Tabelë 2. Tregues ekonomikë  për BRIK. 

2008 Vendet 2007 20081 2009 2007 
(6MI)2 

20091 

  Inflacion Rritja reale ekonomike 
Brazil 3.6 5.7 5.1 5.4 6.1 3.5 
Kinë 4.8 6.4 4.3 11.9 10.4 9.3 
Indi 6.4 7.9 6.7 9.3 8.4 6.9 
Rusi 9.0 14.0 12.0 8.1 8.0 5.5 
Burimi: FMN, OECD dhe Institutet Statistikore 
1Vlerësim.  
2 Rritja ekonomike për gjashtëmujorin e parë të vitit 2008. 
 
Ekonomitë e disa vendeve të rajonit 
Problemet në tregun ndërbankar si dhe luhatshmëria e lartë në tregjet financiare8 kanë 
ndikuar rritjen ekonomike në Itali. Në tremujorin e dytë të vitit 2008, PBB-ja u tkurr me 
0.3 për qind krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Kjo i atribuohet rënies së eksporteve 
agregate dhe rënies së investimeve, kryesisht në sektorin e ndërtimit. Kërkesa e brendshme 
vijon të dobësohet, ndërkohë që sektori i shërbimeve pësoi tkurrje të aktivitetit. Dobësimi i 
kërkesës së jashtme dhe të brendshme si dhe pasiguria për zhvillimet ekonomike 
afatshkurtra kanë ndikuar në rënien e kapacitetit prodhues. Vrojtimet periodike mbi 
situatën ekonomike paraqesin një rënie të nivelit të besimit të biznesit dhe të konsumatorit. 
Prodhimi industrial shfaqi dobësim gjatë periudhës qershor-shtator, ku sektori më i prekur 
është ai i ndërtimit. Norma e inflacionit duket të ketë përftuar tendencë rënëse9.  
 
Ekonomia e Greqisë u rrit me 3.5 për qind në terma vjetorë në tremujorin e dytë. Kërkesa 
agregate, ndikuar nga rritja e shpenzimeve për konsum, u rrit me 1.8 për qind krahasuar me 
të njëjtin tremujor të një viti më parë. Investimet vijojnë të ruajnë prirjen rënëse10 duke 
reflektuar pasiguritë në tregjet vendase e ndërkombëtare dhe rënien e nivelit të besimit të 
biznesit. Eksportet agregate, të cilat këtë tremujor u rritën me 4.6 për qind në terma vjetorë, 
vazhdojnë të pasqyrojnë qëndrueshmërinë e kërkesës së jashtme. Ndërkohë, importet 
ruajtën prirjen rënëse të përftuar gjatë tremujorit të parë të këtij viti. Gjatë dy muajve të 
fundit, megjithëse akoma në nivele të larta, norma e inflacionit ka shfaqur tendenca 
rënëse11. Norma e papunësisë në muajt korrik e gusht ka shënuar vlera nën mesataren e 
regjistruar në gjysmën e parë të vitit 2008. 
 
Aktiviteti ekonomik në Turqi shënoi një rritje vjetore prej 1.9 për qind në tremujorin e 
dytë, duke shënuar vlerën më të ulët në këto 6 vitet e fundit. Rritja ekonomike në 
tremujorin e parë ishte 6.7 për qind. Ky ngadalësim i ndjeshëm ka ardhur si pasojë e 
frenimit të kërkesës, e cila u rrit 1.5 për qind kundrejt 7.1 për qind në tremujorin e parë. 
Inflacioni arriti vlerën 11.7 për qind për tremujorin e tretë, nga 10.3 për qind që ishte në 
tremujorin paraardhës. Sektori financiar ka qëndruar relativisht i paprekur nga vala e parë e 
krizës financiare botërore. 

                                                 
8 Bursa Italiane ka rënë me rreth 48% prej fillimit të vitit 2008. 
9 Në gusht norma e inflacionit shënoi vlerën 4.2%, ndërsa në shtator ra në 3.9%. 
10 Investimet shënuan prirje rënëse gjatë tremujorit të katërt të vitit 2007, kur ato u tkurrën me 4.7%. 
11 Në muajt shtator dhe tetor norma e inflacionit ishte përkatësisht 4.7% dhe 4.0%. 
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Aktiviteti ekonomik në Republikën e Maqedonisë vazhdoi të njohë rritje edhe në 
tremujorin e dytë të vitit. Kërkesa në tregun vendas ka qëndruar në nivele të larta, dhe 
ashtu si edhe në tremujorin e parë, investimet private janë rritur ndjeshëm. Inflacioni ka 
shënuar rënie gjatë tremujorit të tretë në 8.4 për qind, ndërsa vlera për nëntëmujorin është 
9.3 për qind, krahasuar me 1.4 për qind që ishte në vitin paraardhës. Edhe në Maqedoni 
nuk janë ndjerë efektet e valës së parë të krizës financiare botërore. 
 
Tabelë 3. Tregues ekonomikë  për vendet e rajonit.  
Vendet Rritja vjetore e 

PBB-së 
Inflacioni 

vjetor 
Norma e 

papunësisë 
Bilanci tregtar    
(% të PBB-së) 

Llogaria korente    
(% të PBB-së) 

  T2:08 T3:08 T3:08 T2:08 T2:08 
Itali -0.1 4.0 6.81 -1.5 -3.7 
Greqi 3.5 4.8 7.12 -5.9 -16.0 
Maqedoni 6.5 8.4 33.81 -26.3 -11.1 
Serbi 6.2 10.7 12.63 -23.2 -20.7 
Kroaci 3.4 7.4 12.4  -27.4 -10.6 
Turqi 1.9 11.7 9.43 -7.4 -6.1 
Burimi: Institutet Statistikore, EuroStat, OECD.Stat.  
1 Tremujori i dytë i vitit. 
2 Të dhënat për muajin gusht. 
3 Të dhënat për muajin korrik. 
 
 
2.2 POLITIKAT MONETARE, TREGJET FINANCIARE DHE KURSI I KËMBIMIT 
 
Muaji tetor shënoi një ngjarje të veçantë në historikun e bankingut qendror, kur gjashtë 
banka kryesore ndryshuan normën bazë të interesit me një lëvizje të koordinuar dhe jashtë 
rradhës. Rezerva Federale (Fed), Banka Qendrore Evropiane (BQE), Banka e Suedisë, 
Banka e Anglisë, Banka e Kanadasë dhe Banka Kombëtare e Zvicrës lajmëruan uljen e 
normës bazë, ndërkohë që Banka e Japonisë në këtë moment shprehu përkrahjen për këtë 
vendim. 
 
BQE uli dy herë normën bazë të interesit me nga 0.50 pikë përqindjeje, duke e çuar atë në 
3.25 për qind - norma më e ulët në 2 vjet. Kjo lëvizje, u ndërmor për t‘i bërë ballë 
turbullirave financiare që kanë goditur ekonominë botërore. Nuk përjashtohet mundësia që 
BQE të ulë përsëri normën bazë të interesit në të ardhmen. 
 
Grafik 1. Ecuria e normave bazë të interesit. 
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Komiteti Federal i Tregut të Hapur (Fed), për t’i dhënë më shumë frymëmarrje tregjeve 
financiare e tregut monetar dhe për të ndikuar në kërkesën agregate, në muajt tetor dhe 
nëntor, uli dy herë normën bazë të interesit nga 2.0 për qind në 1.0 për qind. Banka e 
Anglisë gjithashtu, uli dy herë normën bazë të interesit, përkatësisht me 50 pikë bazë dhe 
me 150 pikë bazë duke e çuar atë në 3.0 për qind. Ky vendim erdhi pas përkeqësimit të 
parashikimeve për rritjen ekonomike vendase dhe botërore dhe rënies së mëtejshme të 
çmimit të ushqimeve. Banka e Japonisë uli me 0.2 për qind normën referencë të interesit 
(interesi njëditor në tregun ndërbankar), duke e çuar atë në 0.3 qind. Kjo ishte ulja e parë 
në 7 vjet. Vendimi ishte pasojë e krizës financiare botërore dhe e uljes së interesave 
referencë nga bankat qendrore kryesore. 
 
Tregjet financiare ndërkombëtare u përballën me një fazë të re në shtator. Në ShBA u 
rishfaqën probleme me likuiditetin e institucioneve më të rëndësishme financiare. Dy 
agjencitë më të mëdha siguruese të kredive gjatë kësaj periudhe regjistruan humbje të 
konsiderueshme në bilance, gjë që solli ndërhyrjen e Qeverisë Amerikane për shpëtimin e 
tyre. Falimentimi i Lehman&Co, një prej bankave kryesore në vend, rriti klimën e 
mosbesimit midis agjentëve kryesorë të tregut dhe krijoi vështirësi në thithjen e kapitaleve 
dhe të fondeve. Kjo vështirësi u pasqyrua në normat e larta të ndërmjetësimit në tregjet e 
parasë, ku treguesit kryesorë Eonia12, Euribor13 dhe Libor14 shënuan vlera të larta. Bankat 
qendrore kryesore koordinuan veprimet e tyre duke u fokusuar në sigurimin e likuiditetit 
dhe uljen e normave bazë të interesit, me qëllim zbutjen e kostos së parasë për institucionet 
financiare. Masa lehtësuese u ndërmorën në zgjerimin e instrumenteve të pranuara për 
sigurimin e fondeve në sistemin bankar dhe kthimin e klimës së besimit për të evituar 
thellimin dhe shpërndarjen e krizës. 
 
Libori në usd dhe në euro arriti vlera të larta duke reflektuar tensionet në tregjet e parasë në 
ShBA, në Eurozonë dhe në Angli. Diferenca ndërmjet libor usd tremujor dhe indeksit 
OIS15 për të njëjtin afat, shënoi vlera të larta gjatë muajit shtator dhe fillimit të tetorit. Në 
të njëjtën kohë, norma e interesit eonia në tregun ndërbankar të Eurozonës, arriti 4.5 për 
qind në fillimin e muajit tetor ose 0.21 pikë përqindje më shumë, se norma bazë e interesit. 
Normat e euriborit me afat njëjavor, njëmujor e njëvjeçar pësuan rritje gjatë kësaj 
periudhe. Pas uljes së normave bazë të Fed16, BQE 17dhe Bankës së Anglisë, normat në 
tregun e parasë janë zvogëluar, por gjithsesi, diferencat midis tyre vazhdojnë të jenë të 
theksuara duke reflektuar situatën e pasigurt financiare në tregjet ndërbankare.  
 
Yield-et e obligacioneve në Evropë dhe në ShBA kanë paraqitur luhatshmëri të theksuar 
dhe ecuri rënëse. Luhatshmëria mund të jetë e lidhur me efektet e spostimit të investuesve 
                                                 
12 Normë efektive interesi njëditore. Llogaritet si mesatare e peshuar e gjithë kredisë së pagarantuar në tregun 
ndërbankar midis bankave në Zonën Euro. 
13 Normë interesi referencë në tregun ndërbankar të Eurozonës. Llogaritet si mesatare e normave të interesit 
me të cilat bankat janë të gatshme të ofrojnë fonde të pagarantuara për maturitete deri në një vit, në tregun e 
parasë. 
14 Normë interesi referencë në tregun ndërbankar të Londrës. Llogaritet si mesatare e normave të interesit me 
të cilat bankat janë të gatshme të ofrojnë fonde të pagarantuara, për maturitete deri në një vit në tregun e 
parasë. 
15 Indeks tregues i tregut të parasë, i përdorur gjerësisht si indikator për gjendjen reale të rrezikut të kredisë 
në këtë treg.  
16 Banka Qendrore e ShBA-së. 
17 Banka Qendrore Evropiane. 
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nga tregu i aksioneve drejt këtyre tregjeve, me shqetësimin për zgjatjen në kohë të krizës 
financiare dhe implikimet që mund të sjellë ajo në ekonominë reale. Në tregjet e aksioneve, 
indekset kryesore Dow Jones Euro Stoxx, S&P dhe Nikkei u karakterizuan nga rënie të 
konsiderueshme dhe luhatshmëri e lartë. Humbjet ishin të mëdha dhe prekën titujt e 
shoqërive financiare dhe atyre jofinanciare, duke përcjellë pasigurinë e investuesve për 
gjendjen e bankave dhe për stabilitetin e sistemit financiar.  
 
Në  tetor, në tregjet valutore është vërejtur një ecuri nënçmuese për euron e shoqëruar nga 
një luhatshmëri e lartë. Euro është zhvlerësuar në lidhje me shportën e monedhave 
kryesore ndikuar kryesisht nga forcimi i dollarit dhe i jenit japonez. Orientimi i 
investimeve direkte të huaja drejt tregut amerikan si dhe rritja e kërkesës për dollarin në 
tregun e parasë, shtyrë nga përdorimi i tij në politikën e financimit të institucioneve 
kryesore financiare, duken të jenë arsyet kryesore të vlerësimit të dollarit ndaj euros. Në 
fundin e muajit shtator, euro vlerësohej me 1.43 dollarë ose 4.4 për qind më shumë se 
mesatarja e vitit 2007, ndërsa në fillimin e muajit nëntor kursi euro/usd zbriti në 1.29 ose 
6.1 për qind poshtë kësaj mesatareje. 
 
Grafik 2. Kursi i këmbimit euro/usd në tregun ndërkombëtar. 
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Burimi: Rezerva Federale. 
 
 
2.3 ÇMIMET E NAFTËS DHE TË LËNDËVE TË PARA 
 
Tregu ndërkombëtar i naftës është ndikuar ndjeshëm nga luhatshmëritë në tregjet 
financiare. Duke filluar nga muaji korrik, çmimi i naftës ka fituar prirje rënëse gjatë 
tremujorit të tretë të vitit. Në muajin tetor, çmimi mesatar i naftës ra me 26 për qind në 
terma mujorë duke arritur vlera të përafërta me ato të muajit shtator të vitit 2007. Forcimi i 
dollarit amerikan gjatë muajve të fundit ka ndikuar në rënien e çmimit për fuçi, por ai ka 
qenë vetëm njëri prej disa faktorëve më kryesorë. Parashikimet negative për rritjen 
ekonomike të vendeve të industrializuara kanë ulur nivelin e besimit në tregje dhe kanë 
dobësuar kërkesën agregate nga këto vende. Shtetet anëtare të OECD-së dhe ShBA, të 
përballura edhe me rënie të indekseve të prodhimit industrial, përjetuan tkurrje të kërkesës 
për naftë. Vendet me ekonomi në zhvillim vazhdojnë të ruajnë ritme të larta të rritjes së 
kërkesës për naftë, ndonëse me ritme më të moderuara ndaj tremujorit të dytë të vitit. 
 
Goditje të ndryshme me efekt negativ ka pësuar edhe oferta botërore e naftës. Problemet në 
rrjetin furnizues në rajonin e Kaukazit, ulja e nivelit të prodhimit të naftës nga vendet e 
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OPEK-ut18, kushtet e këqija klimaterike në Gjirin e Meksikës si dhe niveli i ulët i 
inventarëve në ShBA e në vendet e OECD-së, kanë qenë presionet kryesore që burojnë nga 
kahu i ofertës. Nivele të larta prodhimi janë raportuar në Federatën Ruse dhe në Detin e 
Veriut, por këto nuk kanë mjaftuar për të rritur ofertën.  
 
Grafik 3.  Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës jashtë vendit dhe i kursit të këmbimit euro/usd. 
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Burimi: Eurostat, Bloomberg. 
 
Sipas indeksit të çmimit të ushqimeve të publikuara rregullisht nga FMN-ja, rritja vjetore e 
çmimit ka vijuar prirjen ulëse që prej mesit të këtij viti. Për herë të parë në 2 vjet, indeksi i 
çmimeve të ushqimeve ka arritur vlera negative në muajin tetor, rreth 4.8 për qind më ulët 
se viti i kaluar. Ulje domethënëse ka shënuar çmimi i grurit, prej 26.9 për qind krahasuar 
me vitin e kaluar, gjë që i atribuohet kushteve të favorshme klimatike. Rënia e çmimeve të 
ushqimeve pritet të vazhdojë edhe në vitin 2009. Gjithashtu, rënia që kanë pësuar çmimet e 
metaleve, duke reflektuar dobësimin e treguesve industrialë, ka buruar nga ngadalësimi i 
rritjes së kërkesës, duke dëshmuar ngadalësim të aktivitetit ekonomik.  
 
Grafik 4. Ecuria e indeksit të çmimit të lëndëve bazë ndër vite. 
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Burimi: Fondi Monetar Ndërkombëtar.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Vendet e Opekut ulën ofertën me rreth 3% në shtator, krahasuar me një muaj më parë. 
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Hapësirë informuese 1   
         
Kriza financiare dhe implikimet e mundshme në ekonominë globale 
 
Kriza me të cilën po përballet sistemi financiar që prej një viti, në muajt e fundit ka hyrë në një fazë 
të re. Falimentimi i Lehman&Brother, një prej bankave më të mëdha në tregun amerikan dhe 
ndërhyrja e Qeverisë Amerikane në kapitalet e shumë prej institucioneve financiare të vendit, 
ndryshoi perceptimin e agjentëve të tregut për gjendjen reale të institucioneve financiare. Pasiguria 
që kishte mbizotëruar gjatë kësaj periudhe u transformua në humbje besimi të agjentëve të tregut 
ndaj homologëve të tyre. Rreziku i transformimit të krizës, në krizë sistemi kërkoi ndërhyrjen e 
koordinuar dhe në kohë të bankave qendrore dhe qeverive të të gjitha vendeve të zhvilluara. Në 
origjinë ishte kriza e kredive për shtëpi në Amerikë, e cila u thellua dhe u përcoll fillimisht në 
tregun amerikan për t’u transmetuar më pas drejt tregjeve kryesore botërore.  
 
Që prej fillimit të saj, kriza ka ndikuar në rritjen e kostos së financimit dhe shtrëngimin e 
shkëmbimeve në tregjet financiare. Problemet me likuiditetin në tregun bankar janë thelluar duke 
goditur institucionet që financoheshin kryesisht në tregun monetar. Përkeqësimi i krizës goditi 
vlerën e aseteve të institucioneve financiare duke ulur likuiditetin e tyre. Ndryshimi i strukturës 
kohore dhe cilësore që kishte ndodhur në bilancet e bankave gjatë viteve të fundit ndihmoi në 
përhapjen dhe transmetimin e krizës në sektorë jetike të ekonomisë. Në tregjet e aksioneve, vlera e 
titujve ka shënuar rënie të konsiderueshme duke përkeqësuar thithjen e kapitaleve të reja për 
biznesin. Prirja drejt zvogëlimit të leverage19 të bankave me anë të shitjes së aseteve ka ndikuar në 
uljen e vlerës së tyre si dhe të gatishmërisë për të dhënë kredi. Humbja e besimit është reflektuar te 
konsumatorët që përpara një situate të tensionuar financiare kanë dhënë shenja frenimi në konsum 
dhe ulje të kërkesës për kredi të reja.  
 
Pasojat e turbullirave financiare, tashmë janë përçuar edhe në ekonominë reale. Ekonomitë e 
industrializuara janë përballur me goditje me ndikim negativ si nga kahu i kërkesës, ashtu edhe nga 
ai i ofertës. Rënia e vazhdueshme e vlerës së aseteve financiare dhe e çmimit të banesave, ka 
ndikuar në fuqinë blerëse dhe investuese të familjeve. Dy kanalet kryesore të prekura janë kanali i 
pasurisë dhe kanali i kredive. I pari kushtëzon drejtpërsëdrejti fuqinë blerëse të individëve e 
familjarëve, ndërsa i dyti ul vlerën e kolateralit në procesin e kredimarrjes. Për pasojë, shpenzimet 
për konsum, të cilat kanë dhe peshën kryesore në krijimin e PBB-së në këto vende, kanë pasur 
tendenca rënëse. Investimet, në formën e makinerive apo godinave, përballur me kushtet e 
shtrënguara të kredisë, kanë përftuar prirje rënëse. Treguesit për prodhimin industrial dhe për 
aktivitetin në industrinë përpunuese pasqyrojnë tkurrje për muajt në vazhdim. Situata aktuale 
ekonomike ka krijuar pasiguri në ecurinë e tregut dhe, duke u shoqëruar me presionet në 
kapacitetin e prodhimit, detyron firmat të ulin numrin e të punësuarve. Vendet e zhvilluara si 
ShBA, vendet e BE-së dhe Japonia kanë njohur dobësim të kushteve të tregut të punës gjatë vitit 
200820. Së bashku, efekti i dobësimit të kërkesës dhe të ofertës, ndikon në uljen e ritmeve të rritjes 
ekonomike dhe të parashikimeve për periudhën afatshkurtër, për vendet e zhvilluara. 
 
Rënia e ritmit të rritjes ekonomike në vendet në zhvillim ka kah të njëjtë me atë të vendeve të 
industrializuara, por me madhësi më të moderuar. Krahasuar me krizat e kaluara financiare, 
treguesit bazë ekonomikë të vendeve në zhvillim janë më të shëndoshë dhe për pasojë, goditjet ndaj 
ekonomisë kanë qenë më të zbutura. Megjithatë, shkalla e rrezikut varet ndjeshëm nga balancat 
makroekonomike përkatëse të çdo vendi. Shtetet që përballen me mundësinë e një rreziku më të 
lartë karakterizohen nga:  deficit i lartë i llogarisë korente, borxh i brendshëm e i jashtëm në valutë 
dhe zgjerim me ritme të përshpejtuar të kredisë konsumatore në nivele që cënojnë stabilitetin 
                                                 
19 Financimi i investimeve me rritje borxhi. 
20 FMN World Economic Outlook Update, nëntor 2008. 
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financiar. Ndërsa vendet kryesisht eksportuese të lëndëve të para apo të naftës, megjithë rënien e 
çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe dobësimin e kërkesës në ekonomitë e zhvilluara, mbeten 
më pak të prekura. Investitorët e huaj, kryesisht në disa prej vendeve aziatike por edhe në vendet e 
tjera në zhvillim, janë tërhequr nga tregjet vendase duke krijuar një fluks dalës kapital e financiar21. 
Gjithashtu, vështirësia për të siguruar kredi të reja dhe hezitimi i investitorëve të huaj për të 
rrezikuar në tregjet e vendeve në zhvillim, ka ulur investimet direkte hyrëse.  
 
Sipas parashikimeve më të fundit rritja ekonomike botërore pritet të ketë ritme më të moderuara në 
vitin 2009. 
 
Rritja ekonomike në përqindje vjetore në disa rajone të botës. 

Rritja reale e PBB-së  
2006 2007 2008* 2009*

Ekonomitë e industrializuara 3 2.6 1.5 0.5
Vendet në zhvillim në Azi 9.2 9.3 7.7 7.1
Amerika e Jugut dhe Meksika 5.4 5.6 4.6 3.1
Vendet në zhvillim në Evropë 6.7 5.7 4.5 3.4
Lindja e mesme 5.7 5.9 6.4 5.9

  
Burimi: FMN, World Economic Outlook, tetor 2008. 

                                                 
21 FMN, Global Financial Stability Report, tetor 2008.  
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3. STABILITETI I ÇMIMEVE DHE OBJEKTIVI I BANKËS SË SHQIPËRISË  
 
Inflacioni mesatar vjetor rezultoi 3.0 për qind në tremujorin e tretë të vitit 2008, duke qenë 
në përputhje me objektivin e Bankës së Shqipërisë për stabilitetin e çmimeve. Inflacioni i 
çmimeve të konsumit ka shënuar norma më të ulëta rritjeje gjatë tre muajve të fundit, duke 
shënuar përkatësisht 2.5, 2.7 dhe 2.8 për qind. Rënia në çmimet e lëndëve bazë në tregun 
botëror si dhe prania e ofertës vendase në treg për prodhimet bujqësore, kanë lehtësuar 
presionet inflacioniste në vend në muajt e fundit. “Qetësimi” i goditjeve që vijnë nga kahu 
i ofertës si dhe qëndrueshmëria makroekonomike në vend, bënë që norma e inflacionit të 
normalizohet në kufijtë e objektivit. Në të njëjtën kohë, shtrëngimi i kushteve monetare si 
dhe forcimi i standardeve të mbikëqyrjes bankare për kredidhënien, kanë ndikuar në një 
rritje më të kontrolluar të kredisë për sektorin privat. Shpenzimet buxhetore janë kryer në 
linjë me parashikimet dhe nuk kanë sinjalizuar presione të forta inflacioniste për periudhën 
në vijim. 
 
Grafik 5. Inflacioni vjetor sipas tremujorëve (në përqindje). 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
 
Politika monetare ka qenë e orientuar drejt përmbushjes së rolit kryesor të Bankës së 
Shqipërisë, atij të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Vendimet për të merren në kontekstin 
e ruajtjes së inflacionit pranë vlerës së synuar, 3.0 për qind dhe mbështeten në pritjet dhe 
vlerësimet për parashikimin e këtij treguesi në periudhën afatmesme dhe atë afatgjatë. 
Kthimi i inflacionit brenda intervalit të synuar reflekton përshtatshmërinë e kushteve 
monetare, të diktuara nga politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë. Rritja e 
normës bazë të interesit në muajin nëntor 2007, rritje kjo me 0.25 pikë përqindjeje për herë 
të tretë brenda vitit, i parapriu presioneve inflacioniste të gjysmës së parë të vitit dhe 
nevojës për konsolidimin e pritjeve inflacioniste. Vendimi u mor duke konsideruar praninë 
e presioneve inflacioniste, të cilat mund të shtynin ecurinë e çmimeve përtej kufirit të 
sipërm të objektivit 3.0 për qind të Bankës së Shqipërisë. Presionet buronin si nga forcimi i 
kërkesës së brendshme në kushtet e rritjes së shpejtë të kredisë për sektorin privat dhe 
rritjes së lajmëruar të pagave, ashtu dhe nga parashikimet për rritjen e çmimeve të lëndëve 
të para. Këto mund të jepnin ndikimin e vet tek çmimet vendase, drejtpërdrejt dhe tek 
pritjet për inflacionin në formën e efektit të raundit të dytë.  
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Grafik 6. Norma bazë e interesit të Bankës së Shqipërisë. 
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Burimi: Banka e Shqpërisë. 
 
Ndërkohë, duke parë ribalancimin e rreziqeve për inflacionin dhe duke vlerësuar se 
presionet nga ana e ofertës do të kishin një natyrë të përkohshme, Banka e Shqipërisë ka 
mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit përgjatë vitit 2008. Gjithashtu, rritja e 
qëndrueshme e bazës monetare në tremujorin e tretë ka mundësuar realizimin e objektivave 
sasiorë të Bankës së Shqipërisë pa ushtruar presione në normat e interesit të tregut si edhe 
në kursin e këmbimit. Kështu, në fund të muajit shtator, muaj i cili është kriter 
performance për respektimin e marrëveshjes PRGF/EFF me FMN, rezerva ndërkombëtare 
neto rezulton 1,231 milionë euro ose 88 milionë euro mbi nivelin objektiv. Po kështu, 
niveli i mjeteve të brendshme neto rezulton 76 miliardë lekë ose 18 miliardë lekë nën 
nivelin objektiv.  
 
Tabelë 4. Realizimi i objektivave sasiorë22. 
 Mars-08 Qershor-08 Korrik-08 Gusht-08 Shtator-08 Tetor-08* 
Rezerva ndërkombëtare neto e Bankës së Shqipërisë (në milionë euro) 
Objektivi 1,088 1,122 1,129 1,136 1,143 1,157 
Aktuale 1,127 1,137 1,163 1,219 1,231 1,208 
Diferenca (A-Obj) 39 15 34 83 88 88 
Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë) 
Objektivi 88 96 95 94 93 91 
Aktuale 74 81 82 76 75 91 
Diferenca (A-Obj) -13.8 -15.7 -13 -18 -18 0 
Kredia e brendshme neto për qeverinë (në miliardë lekë)23 
Objektivi 377 383 381 378 376 - - 
Aktuale 367 375 374 369 369 - - 
Diferenca (A-Obj) -10 -8 -7 -9 -7 - - 
* Të dhënat e muajit tetor janë operacionale. 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
 
 
                                                 
22 Përmbushja e objektivave  sasiorë është detyrim i Bankës së Shqipërisë në kuadër të respektimit të 
marrëveshjes EFF/PRGF me FMN dhe autoritetet shqiptare. 
23 Të dhënat e këtij treguesi janë paraprake.  
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3.1 ECURIA E KATEGORIVE KRYESORE TË SHPORTËS SË MALLRAVE TË KONSUMIT 
 
Çmimet e mallrave dhe shërbimeve janë karakterizuar nga një inflacion në rënie të gati të 
gjitha kategorive kryesore, gjatë tre muajve të fundit. Çmimet e mallrave ushqimorë, në 
mënyrë të veçantë të atyre të përpunuar, si dhe çmimet e kategorive “mallra konsumi jo 
ushqimorë” (ku përfshihet nafta) dhe “mallra të administruar” përcaktuan rreth 80 për qind 
të inflacionit total. Rënia e çmimeve të produkteve ushqimore, ndikuar nga ecuria e 
prodhimit të brendshëm bujqësor dhe e çmimit të drithërave në tregun botëror, si dhe rënia 
e çmimit të karburanteve, shkaktuan ndryshimin e prirjes së normës vjetore të inflacionit. 
Ndryshimi i kahut të lëvizjes së çmimeve të këtyre mallrave krahasuar me disa muaj më 
parë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, ktheu tendencën e fortë rritëse të 
çmimeve që karakterizoi periudhën gusht 2007 - korrik 2008. 
 
Grafik 7. Kontributi i kategorive në inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje). 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
 
Kontributi kryesor në rritjen e inflacionit, duke filluar nga muaji gusht i vitit të kaluar, vjen 
kryesisht nga kategoria “ushqime të përpunuara”. Prirja rritëse e inflacionit vjetor të kësaj 
kategorie vërejtur që gjatë vitit 2006 u theksua më shumë në shtatë-mujorin e parë të këtij 
viti. Normat e larta të inflacionit vjetor të kësaj periudhe, tejkaluan ndjeshëm mesataren 
historike të kësaj kategorie. Duke filluar nga muaji gusht, inflacioni i kësaj kategorie pësoi 
rënie të vazhdueshme si rezultat i shuarjes së pjesshme të efektit të rritjes së çmimit të 
bukës, si dhe të një konjukture më të favorshme të çmimeve në tregun botëror (shumica e 
mallrave të kësaj kategorie importohen). Kështu, kontributi i kësaj kategorie tek inflacioni 
vjetor, në tre muajt e fundit, zbriti mesatarisht në 2 pikë përqindjeje; nga 2.7 pikë 
përqindjeje që ishte në pjesën tjetër të vitit.  
 
Në kategorinë e mallrave ushqimorë, rënien më të madhe e ka shënuar kategoria “ushqime 
të papërpunuara”24. Ky segment çmimesh ndikohet kryesisht nga ecuria e prodhimit të 
brendshëm bujqësor për fruta dhe zarzavate. Rritja e ofertës së brendshme bujqësore, 
diktuar nga kushtet e mira atmosferike, vlerësohet të ketë shkaktuar rënien e këtyre 
çmimeve. Gjatë periudhës janar – korrik 2008, çmimet e kësaj kategorie kanë kompensuar 
çmimet e larta të shënuara në pothuajse të gjitha kategoritë e tjera të shportës.  

                                                 
24 Inflacioni në muajin tetor i kësaj kategorie ishte -1.4%, ai mesatar i periudhës gusht-tetor -3.7%. 
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Tabelë 5. Kontributi i kategorive në inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje). 
 T3-07 T4-07 T1-08 T2-08 T3-08 M10-08 
Ushqime të përpunuara (pp) 1.6 2.4 2.5 2.9 2.3 1.9 
            Bukë dhe drithëra (pp) 0.7 1.2 1.4 1.7 1.3 1.1 
            Alkol dhe duhan (pp) 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 
Ushqime të papërpunuara (pp) 0.6 0.5 -0.3 -0.4 -0.9 -0.3 
           Fruta* (pp) 0.2 0.4 0.5 0.3 -0.1 -0.1 
           Perime*(pp) 0.3 -0.1 -0.9 -0.2 -1.3 -0.8 
Shërbime (pp) 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 
Çmime të administruara (pp) 0.4 0.1 0.3 0.7 0.8 0.3 
            Lëndë djegëse dhe energji (pp) 0.2 0.0 0.2 0.6 0.6 0.7 
strehim (pp) 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 
Mallra konsumi jo ushqimorë  0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 
Mallra konsumi afatgjatë (pp)  0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v, %) 3.6 3.6 3.7 4.2 3.0 2.8 
Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
 
Tendencë rritjeje është vërejtur dhe në normat vjetore të inflacionit të kategorisë 
“Shërbime” gjatë dhjetë muajve të parë të vitit. Rritje e përshpejtuar (me norma vjetore 5.7 
për qind dhe 6.2 për qind) është regjistruar kryesisht në dy muajt e fundit. Në pjesën më të 
madhe, inflacioni i kësaj kategorie shkaktohet nga çmimet e shërbimeve hoteleri dhe 
restorante. Në periudhën janar – tetor 2008, inflacioni i këtij zëri shërbimesh është rritur 
mesatarisht 3.7 për qind, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja në 
çmimet e këtij viti është nxitur nga kostot më të larta, si pasojë e rritjes së çmimeve të 
ushqimeve, karburanteve dhe energjisë elektrike, por në mënyrë të veçantë nga kërkesa në 
rritje për shërbime të tilla. 
 
Inflacioni i kategorisë “Çmime të administruara” është luhatur në intervalin 4-7 për qind 
pas rritjes me 23.7 për qind të çmimit të energjisë elektrike në mars të këtij viti, duke 
dhënë një kontribut mesatar prej 1 për qind në rritjen e normës së inflacionit. Në muajin 
tetor, ky kontribut u reduktua në 0.3 për qind kryesisht si rezultat i rënies së çmimeve në 
zërin “komunikim”. Inflacioni vjetor i këtij shërbimi në tetor shënoi një rënie prej 19.2 për 
qind.  
 
Ndër çmimet e kategorive të tjera të inflacionit, vlen të theksohet prirja rënëse e çmimit të 
naftës, e shfaqur gjatë muajit gusht. Luhatshmëria në lëvizjet e çmimit ka qenë më pak e 
theksuar dhe për pasojë, raportet e ndryshimit të çmimit mesatar të naftës në terma mujorë 
apo vjetorë, krahasuar me ato të tregjeve ndërkombëtare, kanë rezultuar më të zbutura. 
Tregu vendas, që prej tremujorit të parë të vitit, ka reflektuar prirjet në ndryshimit e çmimit 
të naftës për fuçi në tregun ndërkombëtar brenda harkut kohor të një muaji.  
 
Gjatë muajve shtator-tetor, forcimi i dollarit amerikan kundrejt monedhës vendase, ka 
frenuar disi rënien e çmimit të naftës për litër në tregun me pakicë. Megjithëse tremujori i 
tretë i vitit shënoi rritje të mëtejshme të çmimit mesatar, pika kulmore është kaluar në 
muajin korrik. Në shportën e IÇK-së, indeksi i nëngrupit “shërbime ndaj mjeteve personale 
të transportit” ka pasur prirje rënëse të njëtrajtshme me atë të çmimit të naftës në treg, 
ndërsa indeksi i grupit “shërbime” në muajt korrik-tetor ka vijuar të rritet në terma mujorë. 
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Grafik 8. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në vend dhe jashtë, dhe i kursit të këmbimit lek/usd. 
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Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë, Bloomberg. 
 
Rënia e çmimit të naftës (së bashku me ato të ushqimeve) pritet të ndikojë në mënyrë 
pozitive dhe në pritshmëritë afatgjata të publikut për inflacionin, duke krijuar një ambient 
joinflacionist në kushtet kur rritja ekonomike vazhdon të ruajë ritme të kënaqshme. 
 
Grafik 9. Inflacioni vjetor sipas kategorive të mallrave dhe shërbimeve (në përqindje). 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.  
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3.2 PRIRJET INFLACIONISTE BAZUAR NË MATJE TË TJERA TË INFLACIONIT 
 
Matjet alternative të inflacionit neto25 ndihmojnë në evidentimin e ndikimit (të veçuar dhe 
të njëkohshëm) që çmimet e produkteve ushqimore dhe ato të mallrave të administruar 
kanë dhënë në nivelin e përgjithshëm të çmimeve. Inflacioni neto pa ushqimet, ka arritur 
shifrën 1.2 për qind në muajin tetor, më e ulëta e vitit në vazhdim. Dy matjet e tjera të 
inflacionit neto, ku përjashtohet, një herë ndikimi i çmimeve të mallrave të administruar 
dhe herën tjetër, çmimet e naftës (së bashku me ato të ushqimeve), dëshmojnë për rënien 
në nivel vjetor të këtij treguesi gjatë 10 muajve të fundit, duke arritur në çdo rast nivelin 1 
për qind në tremujorin e tretë26.  
 
Grafik 10. Normat vjetore të matjeve të ndryshme të  inflacionit neto. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
 
Tendenca e zhvillimeve të stabilizuara inflacioniste konfirmohet edhe nga ecuria e 
inflacionit bazë27, i cili ka ndjekur një prirje rënëse gjatë periudhës gusht-tetor 2008. 
Frenimi i presioneve inflacioniste vlerësohet i dukshëm në muajin tetor, periudhë në të 
cilën inflacioni bazë28 vjetor rezultoi 3 për qind apo në nivelin më të ulët të këtij treguesi 
që nga fillimi i vitit 2008. Rritjet e forta të çmimeve në nëngrupe me peshë relativisht të 
lartë në shportën e konsumit, që deri në vjeshtën e vitit të kaluar kanë qenë të qëndrueshme 
dhe pothuaj ‘të paprekura’ nga konjukturat e huaja, dhanë ndikim të ndjeshëm edhe në 
inflacionin bazë gjatë vitit 2008. Duke iu referuar vetëm nëngrupit “bukë dhe drithëra”, 
vlera e inflacionit bazë do të ulej mesatarisht me 1.7 pikë përqindjeje për 10 muajt e parë të 
vitit, nëse nga kjo matje do të përjashtohej edhe ky nëngrup. Megjithë sinjalet pozitive të 
rënies së intensitetit të presioneve inflacioniste në vend, mesatarja e dy matjeve kryesore të 
inflacionit bazë vjetor për periudhën janar-tetor 2008 rezultoi 2.7 për qind apo 1.1 pikë 
përqindje më e lartë se sa ajo e tre viteve të fundit. 
 

                                                 
25 Inflacioni neto rezulton nga përjashtimi prej normës totale të inflacionit total, i efekteve të çmimeve tepër 
të luhatshme ose nga efekti i çmimeve të administruara.  
26 Inflacioni pa çmimet e ushqimeve dhe çmimeve të administruara, dhe ai pa ato të naftës në një rast të dytë 
rezultojnë përkatësisht 0.9 dhe 0.8%. 
27 Një nga përafruesit më të ndjeshëm të presioneve inflacioniste me origjinë nga krahu i kërkesës. 
28 Inflacioni bazë, i matur me metodën e përjashtimit të përhershëm të disa artikujve. 
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Tabelë 6. Matje të ndryshme të inflacionit vjetor bazë dhe sipas sektorëve të çmimeve (në %)29. 
 

2008 
 Ndryshimet vjetore 

të indeksit të 
çmimeve 

Peshat në 
shportën e 
IÇK (%) 

2006 2007 

T1 T2 T3 Tetor Mesatare 
10-mujore 

Total (IÇK) 100.0 2.4 2.9 3.7 4.2 3.0 2.8 3.6 
 

a. Bazë (përjashtim i 
përhershëm) 77.0 1.1 1.7 3.7 4.1 3.7 3.0 3.7 

- Bazë (përjashtim i 
përhershëm, pa 
"bukën dhe 
drithërat") 

70.0 1.1 1.1 1.9 2 2.2 1.7 2.0 

b. Bazë (mesatare e  
reduktuar  30%) 

Mesatare 
për 2008 

             60.0 
0.7 0.7 1.7 1.8 1.6 1.8 1.7 

Sipas sektorëve të çmimeve 

I tregtueshëm 62.0 1.7 2.3 3.9 4.1 2.4 2.3 3.4 
I patregtueshëm 38.0 3.7 3.9 3.4 4.4 4 3.6 3.9 

- I patregtueshëm pa 
çmimet e  
administruara 

33.0 3 2.7 2.9 2.8 3 2.1 2.7 

Burimi: INSTAT, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.  
 
Inflacioni vjetor i mallrave të tregtueshëm në muajin tetor të këtij viti rezultoi 2.3 për qind, 
duke vijuar prirjen në rënie të tremujorit të tretë. Ecuria e çmimeve në këtë sektor dëshmon 
për zbutje të mëtejshme të presioneve inflacioniste me origjinë jashtë ekonomisë së vendit 
krahasuar me gjashtëmujorin e parë të këtij viti. Megjithë zhvillimet e fundit pozitive në 
sektorin e mallrave të tregtueshëm të konsumit, inflacioni mesatar për 10-mujorin rezultoi 
rreth 1.5 pikë përqindjeje më lart se sa mesatarja e tij në tre vitet e kaluara. Inflacioni në 
këtë sektor, pasqyroi rritjen e përgjithshme të çmimeve në tregjet botërore të lëndëve para 
ushqimore dhe joushqimore. Sjellja e favorshme e kursit të këmbimit të monedhës vendase 
ndaj atyre të huaja, ka frenuar përcjelljen e plotë të efekteve zinxhir të fenomenit global të 
rritjes së çmimeve, në inflacionin total në vend.  
 
Inflacioni vjetor në sektorin e mallrave dhe të shërbimeve të patregtueshme të konsumit, 
vijon të qëndrojë në nivele të larta për shkak të ndikimit të vendimeve administrative për 
rritjen e çmimit të energjisë elektrike (mars 2008) dhe të shërbimeve në transportin publik 
(qershor 2008). Efekte të tjera shtesë30 i kanë mbajtur relativisht të larta çmimet në këtë 
sektor gjatë dy muajve të fundit. Inflacioni i mallrave/shërbimeve të patregtueshme, i 
pastruar nga ndikimi i efekteve administrative, do të pasqyronte më saktë presionet nga ana 
e kërkesës së brendshme. Vlera e këtij të fundit, në muajin tetor të këtij viti, rezultoi 2.1 
për qind ndërkohë që për 10 muajt e parë të tij ishte 2.7 për qind, duke iu afruar nivelit 
historik të tij. 
                                                 
29 Për shkak të përmirësimeve në rigrupimin  e disa artikujve të shportës sipas matjeve të referuara në tabelë, 
vlerat e inflacioneve përkatëse kanë reflektuar ndryshime të lehta dhe sistematike, që nuk kanë deformuar 
prirjet e evidentuara në analizat e deritanishme.  
30 Rritja e çmimeve në nëngrupin “Gazeta, libra dhe mjete shkollore” (shtator 2008). 



 24

Ecuria e muajve të fundit, tregon se inflacioni bazë dhe ai sipas sektorëve, kanë ndjekur 
ritme më të përmbajtura rritjeje sesa në pjesën e parë të vitit 2008. Stabiliteti i tyre në 
intervalin 2-3 për qind, pasqyron balancimin e faktorëve të kërkesës dhe të ofertës dhe një 
ankorim të kënaqshëm të pritjeve inflacioniste pranë objektivit afatmesëm të Bankës së 
Shqipërisë për inflacionin. 
 
Hapësirë informuese 2 
 
Çmimet e ushqimeve dhe të naftës dhe efektet e raundit të dytë 
 
Çmimet e lëndëve bazë kanë njohur rritje drastike gjatë vitit të fundit. Ky fenomen ka përfshirë si 
kategorinë e lëndëve energjitike, ashtu dhe ato të ushqimeve dhe produkteve agro-bujqësore. Rritja 
në çmimet e lëndëve bazë, shkaktoi rritjen e inflacionit mbarë botëror. 
 
Ecuria e indekseve të lëndëve bazë, sipas kategorive. 

   
Burimi: IMF, Commodity Prices.  
 
Shqipëria si një ekonomi e vogël dhe e hapur, ndjeu ndikimin e kësaj goditjeje nga ana e ofertës. 
Shkalla me të cilën rritja në këto çmime u transmetua në çmimet e brendshme mund të vlerësohet 
duke krahasuar rritjen jo të zakontë të tyre për periudhën 2007:M9 – 2008:M10, me rritjen e vet 
mesatare në vitet 2000-2007. Çmimet e bukës dhe të drithërave u rritën me 26 për qind gjatë harkut 
kohor të një viti, ndërsa mesatarja e tyre historike ishte 1 për qind; çmimet e vajrave vegjetalë u 
rritën me 13 për qind në krahasim me rritjen mesatare -1 për qind; çmimet e produkteve bulmetore 
u rritën me 7 për qind në krahasim me 0 për qind ndryshim në rritjen historike; çmimi i naftës u rrit 
me 10 për qind ndaj rritjes mesatare historike prej 5 për qind. 
 
Rritja e çmimeve të lëndëve bazë përkeqëson standardin e jetesës, duke rritur kostot e 
konsumatorëve dhe të firmave. Shtrenjtimi i këtyre çmimeve mund të japë efekte të drejtpërdrejta 
dhe të tërthorta në koston e jetesës dhe në normën e inflacionit. Rritja e çmimit të energjisë, bukës, 
naftës e të mallrave të tjerë që paguhen nga konsumatori familjar nënkupton një rritje të kostos së 
jetesës dhe një rritje të normës së inflacionit. Ky është efekti i drejtpërdrejtë. Por, çmimi më i lartë i 
energjisë mund të ketë dhe ndikim të tërthortë në normën e inflacionit, si në rastin kur, firmat e 
transmetojnë këtë rritje të kostos së tyre të prodhimit tek çmimet përfundimtare të mallrave të 
konsumit apo të shërbimeve që e përdorin si input energjinë; ose në rastin kur punëmarrësit i 
përgjigjen rritjes së kostos së jetesës me kërkese për rritje pagash. Përballë një situate ku çmimet 
janë rritur, publiku mund të formojë pritshmëri për rritje të inflacionit në afat të gjatë duke 
gjeneruar kështu presione të forta inflacioniste. Efektet e tërthorta të rritjes së çmimeve të lëndëve 
bazë në normën e inflacionit njihen ndryshe dhe si efekte të raundit të dytë. Norma e inflacionit 
manifeston si efektet e raundit të parë ashtu dhe ato të raundit të dytë. 
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Si teoria ekonomike ashtu dhe evidenca empirike, dëshmojnë se inflacioni i lartë dëmton rritjen 
ekonomike. Si rrjedhojë, kontributi më i rëndësishëm që politika monetare mund të japë në rritjen 
ekonomike afatgjatë të një vendi është të sigurojë stabilitet çmimesh. Teoria ekonomike sugjeron 
që politika monetare nuk duhet të reagojë ndaj efekteve afatshkurtra të tilla si ato të rritjes së 
çmimeve të lëndëve bazë, duke qenë se efektet inflacioniste të tyre kanë jetë të shkurtër dhe 
inflacioni mund të kthehet shumë shpejt në nivelet e parakrizës. Por, nëse këto goditje të ofertës 
materializohen në formën e efekteve të raundit të dytë, presionet afatgjata mbi inflacionin mund të 
shkaktonin një rritje të përgjithshme të çmimeve që do të kërkonte pa dyshim ndërhyrje të politikës 
monetare. Sfida për politikë-bërësit është të lejojnë rregullimet në çmimet relative për të shmangur 
efektet e padëshiruara të raundit të dytë.  
 
Në harkun kohor të një viti (2007:T3-2008:T2) inflacioni vjetor në Shqipëri mori vlera afër kufirit 
të sipërm, rreth objektivit 3 për qind të Bankës së Shqipërisë për inflacionin. Normat e larta të 
inflacionit të kësaj periudhe u shkaktuan kryesisht nga rritja e çmimeve të lëndëve të para në tregun 
botëror. Banka e Shqipërisë ka qenë e vëmendshme ndaj zhvillimeve në çmimet e lëndëve bazë dhe 
në vlerësimin e materializimit të efekteve të raundit të dytë. Bazuar në analizat ekonomike dhe 
monetare ajo ka vlerësuar se luhatjet e çmimeve të shkaktuara nga goditjet e ofertës, do të kishin 
një natyrë të përkohshme dhe nuk e rrezikonin normën e inflacionit në periudhën afatmesme dhe 
atë afatgjatë. Pritjet e publikut për inflacionin e ardhshëm mbeten të ankoruara pranë objektivit të 
Bankës së Shqipërisë. Për më tepër, kriza e çmimeve të ushqimeve dhe atyre të lëndëve bazë kishte 
karakterin e një krize globale, dhe bankat qendrore të veçanta pak mund të bënin për zgjidhjen e 
saj. 
 



 26

4.  ZHVILLIMET MAKROEKONONOMIKE DHE NDIKIMET NË INFLACION 
 
4.1 RRITJA EKONOMIKE DHE KËRKESA AGREGATE  
 
Ekonomia shqiptare është karakterizuar nga zhvillime pozitive gjatë vitit 2008, të nxitura 
kryesisht nga kërkesa e lartë e brendshme. Aktiviteti ekonomik në vend vijoi të ndjekë një 
prirje rritëse edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit 2008. Rritja vjetore e shifrës së afarizmit, 
e deflatuar nga efekti i luhatjes së çmimeve në sektorët përkatës, rezultoi ndër më të lartat e 
pesë viteve të fundit (rreth 24 për qind). Kjo ecuri, në nivel ekonomie dhe sektorësh, 
gjykohet të jetë nxitur nga ritmet pozitive të kërkesës së brendshme në vend. Gjatë 
tremujorit të dytë të vitit, kontributin kryesor në rritjen vjetore të shifrës së afarizmit ka 
vijuar ta japë sektori i shërbimeve, e në veçanti ai i tregtisë. Rritja e aktivitetit prodhues në 
ekonominë e vendit vazhdoi të dominohet nga kontributi i lartë i sektorit të ndërtimit.  
 
Grafik 11. Kontributet e sektorëve të ekonomisë ndër vite. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
 
Të dhënat më të fundit, bazuar në vrojtimet e besimit të biznesit dhe të konsumatorit, 
sugjerojnë vijimin e ritmeve të rritjes në ekonominë e vendit edhe për tremujorin e tretë të 
vitit 2008. Niveli i Treguesit të Tendencës Ekonomike (TTE)31 ka shënuar një rritje 
tremujore me 8 pikë përqindjeje gjatë tremujorit të tretë, ndonëse sektorë të veçantë kanë 
shfaqur shenja frenimi. 
 
Grafik 12. Treguesi i tendencës ekonomike (boshti djathtas) dhe ndryshimi vjetor i shifrës së afarizmit 

(boshti majtas). 
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.  

                                                 
31 TTE agregon tregues veçantë të sektorëve kryesorë të aktivitetit ekonomik (industri, ndërtim e shërbime) si 
edhe të konsumatorëve. Seritë e treguesve, të cilat përdoren në ndërtimin e TTE janë sezonalisht të 
rregulluara. 
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Hapësirë informuese 3  
 
Statistikat afatshkurtra – vlerësuese të aktivitetit ekonomik.  
 
Analizat e aktivitetit ekonomik në vend është mbështetur kryesisht mbi të dhënat e “Statistikave 
Afatshkurtra” (SA), të botuara nga INSTAT që në fund të vitit 2007. Në përcaktimet e OECD, të 
Eurostat si edhe të institucioneve kombëtare të statistikave të vendeve me statistika të zhvilluara, 
SASh përfshihen disa nga treguesit kyç, mjaft të rëndësishëm për të analizuar zhvillimet e reja 
ekonomike e për të bërë analiza që i shërbejnë zbatimit të politikës ekonomike dhe monetare të 
vendeve dhe të rajoneve të ndryshme.  
 
Profili i SA është pasuruar shumë në funksion të përdorimit gjithnjë e më të gjerë të tyre. Në pjesën 
më të madhe, këta tregues janë publikuar në formën e indekseve, duke siguruar kryerjen e 
vlerësimeve më të shpejta mbi klimën ekonomike në një vend apo në një grup vendesh. Në SA, që 
INSTAT publikon bëjnë pjesë këta tregues: indeksi i shifrës së afarizmit, i numrit të të punësuarve, 
i fondit të pagave, i vëllimit të prodhimit sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë. Sektorët që 
mbulojnë SA janë: industri, ndërtim, tregti, hotele, transport, komunikacion, postë dhe disa 
aktivitete të tjera. Aktivitetet ekonomike janë klasifikuar sipas Nomenklaturës së Veprimtarisë 
Ekonomike (NVE Rev. 1.1). Për secilin sektor është ndërtuar një zgjedhje nga Regjistri i 
Ndërmarrjeve. Rezultatet e zgjedhjes për secilin tregues të SASh janë përgjithësuar në nivel sektori 
dhe ekonomie, me ndihmën e peshave të gjeneruara nga Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 
e vitit 2005, vit që ka përcaktuar edhe periudhën bazë të indekseve.  
 
Ndër treguesit e SA, ai i indeksit të shifrës së afarizmit për ekonominë dhe sipas sektorëve është 
shumë informativ, për të vlerësuar ecurinë në terma afatshkurtër të aktivitetit ekonomik në vend. Ai 
jepet në formë të deflatuar për të siguruar një informacion më të saktë në lidhje me vëllimin e 
prodhimit, të punës dhe të shërbimeve në ekonomi. Duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2008, 
indeksi i shifrës së afarizmit sipas sektorëve dhe për ekonominë, i publikuar si pjesë integrale e SA, 
ka zëvendësuar  indekset përkatëse të shitjeve në ekonomi.  
 
Në rrugën drejt konsolidimit të SA, janë bërë dhe do të bëhen përmirësime të vazhdueshme, në 
mënyrë që ato të përdoren gjithnjë e më gjerë në procesin e vlerësimit kompleks të aktivitetit 
ekonomik në vend.  
 
Indeksi i Çmimeve të Banesave (IÇB), i llogaritur nga Banka e Shqipërisë32, shënoi një 
rënie 4.3 për qind në tremujorin e tretë 2008 në krahasim me të njëjtën periudhë një vit më 
parë. Ndonëse kjo ishte rënia më e madhe vjetore e regjistruar që nga fillimi i matjes së 
këtij treguesi33, në raport me tremujorin paraardhës, çmimet e banesave regjistruan një 
rritje prej 3.6 për qind.  
 
Indeksi i qirasë së banesave shënoi rritje vjetore me 7.4 për qind në tremujorin e tretë, pas 
rënies së një tremujori më parë (-9.5%). Ecuria në drejtime të kundërta e indekseve të 
çmimit dhe të qirasë, ka shkaktuar uljen e vlerës së raportit çmim/qira nën nivelin e prirjes 
afatgjatë të tij. Kjo prirje, pasi arriti pikën më të lartë në tremujorin e tretë të vitit të kaluar, 
filloi të bjerë gradualisht në harkun kohor të katër tremujorëve pasardhës. Pavarësisht këtij 
zhvillimi, vlera e këtij raporti në tremujorin aktual rezultoi rreth dy herë më e lartë se sa 
mesatarja afatgjatë e tij34. 
                                                 
32 Indeksi i çmimit të banesave llogaritet vetëm për qytetin e Tiranës. 
33 Treguesi çmimit të banesave matet që nga tremujori i dytë i vitit 1998. 
34 Mesatarja i referohet periudhës  1998 – 2008. 
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Grafik 13. Ndryshime vjetore IÇB, IKN dhe të 

ndërtimeve të reja ( në %).  
Grafik 14. Raporti çmim/qira i banesave dhe ecuria 

afatgjatë e këtij raporti 
 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje e vlerësime të Bankës së Shqipërisë. 
 

4.1.1 Ecuria e prodhimit sipas sektorëve 
 
Sektori i shërbimeve ka njohur një ritëm të lartë të rritjes vjetore të shifrës së afarizmit 
gjatë tremujorit të dytë të vitit 2008 (32 për qind), të krahasueshëm me atë të tremujorit të 
mëparshëm. Aktiviteti tregtar, e në veçanti tregtia me shumicë, ka shënuar ritme të larta 
rritjeje rreth 35.3 për qind. Për më tepër, rezultatet e vrojtimeve të besimit të biznesit 
mbështesin një ecuri pozitive në sektorin e shërbimeve edhe në tremujorin e tretë të këtij 
viti. 
 
Sektori i prodhimit regjistroi një rritje vjetore të shifrës së afarizmit prej rreth 13 për 
qind. Sipas këtij treguesi, aktiviteti ekonomik në degën e industrisë shënoi një rritje të lehtë 
(3.5 për qind), ndërsa në atë të ndërtimit ritmi vjetor i rritjes ishte relativisht i lartë (29 për 
qind). Për tremujorin e tretë të këtij viti, bizneset e industrisë dhe të ndërtimit, vlerësojnë 
rritje të aktiviteteve përkatëse, por me ritme më të frenuara, më e shprehur kjo në sektorin e 
ndërtimit35.  
 
Sektori i energjisë. Treguesit kryesorë të sektorit energjitik shënuan përmirësime gjatë 
vitit 2008, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për periudhat krahasuese, 
rritja vjetore e prodhimit të brendshëm me rreth 35 për qind u shoqërua me rënie të nivelit 
të importeve në masën 7.4 për qind, ndërkohë që treguesi relativ i humbjeve ndaj 
prodhimit neto vijoi të regjistrojë rënie në terma vjetorë.  
 
Kërkesa e brendshme qëndroi në nivele pothuaj të krahasueshme me ato të një viti më parë, 
e nxitur nga nevojat për konsum të familjeve dhe të bizneseve. Të dhënat në gjashtë vitet e 
fundit, sugjerojnë një prirje të qëndrueshme të konsumit familjar ndërkohë që pjesa për 
konsum në aktivitetin prodhues ka ndjekur ritme mesatare vjetore rritjeje, prej rreth 8.3 për 
qind në vit. Kjo prirje e konsumit ka reflektuar zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. 
                                                 
35 Treguesit janë të rregulluar për sezonalitetin. 
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Ecuria pozitive e treguesve të bilancit të energjisë elektrike u theksua veçanërisht gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 2008. Prodhimi neto, konsumi familjar dhe ai jofamiljar shënuan 
rritje vjetore me përkatësisht 63.5, 13.2 dhe 32.3 për qind. 
 
Tabelë 7. Tregues të bilancit të energjisë elektrike (për periudhën janar – shtator në vite, në GWh) 
 Tregues 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ndryshim 

vjetor në (%) 
2008/2007 

Prodhimi neto 3,606 4,107 4,292 4,124 2,103 2,837 34.9 
Importi 708 305 0 412 1,990 1,842 -7.4 
Humbjet në shpërndarje 1,223 1,388 1,485 1,652 1,260 1,260 0.0 
Kërkesa e brendshme 4,733 4,795 4,778 4,646 4,808 4,986 3.7 
Konsumi i faturuar 2,591 2,738 2,693 2,558 2,675 3,080 15.2 
Konsumi i pafaturuar 519 695 721 1,652 1,371 1,397 1.9 
Konsumi familjar 1,668 1,668 1,623 1,612 1,532 1,710 11.6 
Konsumi jofamiljar 923 1,070 1,070 947 1,143 1,371 20.0 
Humbjet në shpërndarje / 
Prodhimi neto (%)* 

33.9 33.8 34.6 40.1 59.9 44.4 -26.0 

Burimi: KESH; (*) Llogaritje të Bankës së Shqipërisë.  
 
 

4.1.2 Sektori i jashtëm i ekonomisë 
 
Tregtia e jashtme  
Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008, shkëmbimet tregtare arritën në 1.14 miliardë euro, 
18.2 për qind më të larta se sa e njëjta periudhë e vitit 2007. Importet u rritën me 17.2 për 
qind, ndërsa eksportet me 21.9 për qind dhe shkalla e mbulimit të importeve është 26.8 për 
qind. Pavarësisht ritmit më të lartë rritës të eksporteve, deficiti tregtar u thellua më tej. Ky i 
fundit, vlerësohet të ketë arritur në 22.7 për qind e PBB-së gjatë tremujorit të tretë 2008, 
kundrejt vlerës 21.6 për qind të regjistruar një vit më parë. Gjatë viteve të fundit, fenomeni 
i zgjerimit të deficitit tregtar ka shoqëruar disa nga ekonomitë e vendeve të rajonit36.  
 
Tregtia me vendet e BE-së përbën 64.1 për qind të shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë, 
dhe Italia e Greqia mbeten partnerët kryesorë tregtarë37. Nga vendet joanëtare të BE-së, 
partnerët kryesorë sipas vëllimit të përgjithshëm tregtar janë Kina, Turqia, Rusia, 
Maqedonia dhe Kroacia. Me përjashtim të Turqisë, me të cilën regjistrohet një rënie 
vjetore në vëllimin e shkëmbimeve tregtare (4.5 për qind), vendet e tjera regjistrojnë rritje 
të këtyre shkëmbimeve38.  
 
 

                                                 
36 Gjatë vitit 2007, deficiti tregtar ndaj PBB-së për disa vende të rajonit ishte: Serbia (22.0 për qind); 
Bullgaria (25.3 për qind); Maqedonia (21.3 për qind) dhe Rumania (14.5 për qind).   
37 Eksportet dhe importet e mallrave me Italinë dhe Greqinë përbëjnë 31.6 për qind dhe 15.4 për qind të 
vëllimit të përgjithshëm të shkëmbimeve tregtare. Vërehet rritje vjetore e shkëmbimeve tregtare edhe me 
Austrinë dhe Gjermaninë.  
38 Rritja vjetore e shkëmbimeve tregtare me Kinën, Rusinë, Maqedoninë dhe Kroacinë është përkatësisht 22.9 
për qind, 43.1 për qind, 45.02 për qind dhe 8.8 për qind.  



 30

Tabelë 8. Tregues të bilancit tregtar për periudhën 2007-2008. 
 T3’07 T3’08 Janar-Shtator’07 Janar-Shtator’08 
Vëllim (milionë euro) 
Eksporte 196.99 240.19 588.60 706.09 
Importe 765.51 897.03 2,180.37 2,551.07 
Bilanci tregtar (E - I) -568.51 -656.84 -1,591.77 -1,844.98 
Ndryshimi (në %) 
Eksporte  21.93  19.96 
Importe  17.18  17.01 
Bilanci tregtar  15.54  15.91 
Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
 
Gjatë kësaj periudhe, rritjen më të lartë vjetore në vlerën e importeve e regjistruan 
kategoritë: “minerale, lëndë djegëse dhe energji”, “produktet kimike dhe plastike”, 
“materiale ndërtimi dhe metale”, “makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi”. Ndërsa, importet 
e kategorisë “tekstile dhe këpucë” paraqesin një rritje vjetore prej vetëm 3 për qind. 
 
Tabelë 9. Importet dhe eksportet sipas grupmallrave (milionë euro) dhe rritjet vjetore. 

  IMPORTE  EKSPORTE 
 T3 - 2008 Rritja (në %) T3 - 2008 Rritja (në %) 

Total 897.03 17.18 240.19 21.93 
Ushqime, pije, duhan 144.68 9.59 14.78 -1.10 
Minerale, lëndë djegëse, energji 184.72 36.07 67.44 48.01 
Produkte kimike dhe plastike 98.44 24.69 2.46 38.86 
Lëkurë dhe artikuj prej tyre 11.37 -0.62 2.31 -19.18 
Prodhime druri dhe letre 32.33 9.20 7.36 34.45 
Tekstile dhe këpucë 73.44 3.00 92.04 6.42 
Materiale ndërtimi dhe metale 142.53 19.28 38.88 42.86 
Makineri, pajisje dhe pjesë 
këmbimi 

180.23 13.30 8.99 32.81 

Të tjera 29.28 5.07 5.96 0.68 
Burimi: INSTAT. 
 
Importi i kategorisë “minerale, lëndë djegëse dhe energji”, përfaqëson 20.6 për qind të 
importit të përgjithshëm. Duke përjashtuar importet e kësaj kategorie, rritja vjetore e 
importit të mallrave do të ishte 13.1 për qind ndërsa raporti i deficit tregtar ndaj PBB-së, 
do të vlerësohej në masën 18.7 për qind.  
  
Grafik 15. Bilanci tregtar me dhe pa vlerat e kategorisë “minerale, lëndë djegëse, energji”.  
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Përsa i përket eksporteve, kategoria “tekstile dhe këpucë” shënon një rënie vjetore të vlerës 
së eksporteve me rreth 19.2 për qind. Pesha e kësaj kategorie në strukturën e eksporteve 
është 38.3 për qind ose 5.6 pikë përqindjeje më e ulët në terma vjetorë. Ndërsa, rritje 
vjetore shënojnë eksportet e kategorisë “minerale, lëndë djegëse, energji”, “materiale 
ndërtimi dhe metale”, “produktet kimike dhe plastike”, “prodhime druri dhe letre” dhe 
“makineri, pajisje e pjesë këmbimi”. Struktura e eksporteve sipas vendeve partnere 
tregtare, dëshmon një përqendrim të lartë të eksporteve me vendet e BE-së, 76.33 për qind. 
Pra, pavarësisht ritmeve të larta të rritjes së eksporteve dhe zgjerimit të hartës së vendeve 
partnere tregtare, një ngadalësim i kërkesës në këto shtete do të ndikonte në vëllimin e 
përgjithshëm të eksporteve shqiptare dhe për pasojë, në vlerat e bilancit tregtar.  
 

4.1.3  Treguesit fiskalë dhe politika fiskale 
 
Politika fiskale deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2008, ka respektuar përgjithësisht 
objektivat e përcaktuar në Programin Buxhetor Afatmesëm të hartuar për periudhën 2008 – 
2010. Kjo periudhë është karakterizuar nga një ecuri pozitive e të ardhurave buxhetore, të 
cilat janë realizuar në rreth 98 për qind të planit 9-mujor. Ndryshe nga dy vitet 
paraardhëse, tremujori i tretë i vitit 2008 ka dëshmuar për një politikë fiskale aktive edhe 
në kahun e shpenzimeve, me pasojë zgjerimin e deficitit buxhetor nga tremujori i 
mëparshëm. Në zërin e shpenzimeve buxhetore është vërejtur një përshpejtim në ritmin e 
kryerjes, duke filluar që nga tremujori i dytë këtij vitit. Masa e realizimit të tyre ndaj nivelit 
të programuar në fund të tremujorit të tretë rezulton rreth 94 për qind. Ritmika më e lartë ë 
kryerjes së shpenzimeve ka bërë që, në ndryshim nga dy vitet e shkuara, balanca buxhetore 
të rezultojë me deficit gjatë nëntë muajve të parë të vitit. Bazuar në buxhetin e miratuar për 
vitin 2008, deficiti buxhetor në raport të PBB-së planifikohet të arrijë vlerën e 5.2 për qind, 
çka nënkupton një deficit primar rreth 2.2 për qind e PBB-së. Kjo shifër është rreth 1.3 
pikë përqindjeje më e lartë se një vit më parë dhe implikon një rritje më të shpejtë të 
borxhit publik. 
 
Të ardhurat buxhetore, të shprehura në vlerë nominale arritën në nivelin e 208.9 miliardë 
lekë në fund të muajit shtator, duke shënuar rritjen më të lartë të 9 viteve të fundit në terma 
vjetorë. Me përjashtim të nënzërit të tatimit mbi fitimin, taksës doganore39 dhe të 
ardhurave të karakterit jotatimor40, nënzërat e tjerë kanë shënuar rritje në terma vjetorë. 
Kontribuuesit kryesorë në rritjen e totalit të të ardhurave mbeten zërat e tatimit mbi vlerën 
e shtuar, tatimit mbi të ardhurat personale dhe akcizës. Kontributi i zërit të tatimit mbi të 
ardhurat personale në rritjen totale të të ardhurave është rritur ndjeshëm, si pasojë e 
ndryshimit të mënyrës së tatimit41. 
 
Shpenzimet buxhetore të autorizuara deri në fund të muajit shtator rezultuan rreth 217.4 
miliardë lekë ose 94 për qind e planit të hartuar për të njëjtën periudhë kohore. Shpenzimet 
                                                 
39 Rënia në terma vjetorë me rreth 11 për qind e të ardhurave nga tatim fitimi lidhet ngushtë me ndryshimin e 
normës së tatimit mbi fitimin, nga 20 në 10 për qind, duke filluar nga 1 janari 2008. Gjithashtu, në zbatim të 
paketës fiskale të vitit 2007, e cila ndër të tjera solli dhe reduktimin e taksave doganore, të ardhurat nga ky 
grup kanë pësuar një rënie me rreth 14 për qind nga një vit më parë. 
40 Rënia e të ardhurave jotatimore nga një vit më parë lidhet me transferimin e fitimit të BSh-së, i cili për këtë 
vit sipas kërkesës së Ministrisë së Financave është derdhur vetëm për periudhën janar-prill 2008. 
41 Nga forma progresive në formën e tatimit  të thjeshtë, duke filluar nga 1 korriku 2007. 
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totale, ashtu sikurse dhe të ardhurat kanë shënuar rritjen më të lartë të 9 viteve të fundit. 
Zërat me kontributin më të lartë në rritje janë shpenzimet kapitale, shpenzimet për 
personelin si edhe shpenzimet për sigurimet sociale. Shpenzimet për investime rezultuan 
dy herë më të larta nga një vit më parë, kryesisht si pasojë e financimit të rrugës Durrës – 
Kukës42. Megjithë ritmin e lartë të rritjes, shpenzimet kapitale deri në fund të tremujorit të 
tretë kanë arritur të përmbushin  rreth 83 për qind të nivelit të programuar. Shpenzimet për 
interesa kanë shfaqur gjithashtu, një rritje të konsiderueshme ndaj vitit të kaluar (me rreth 
25 për qind), por gjithsesi niveli i arritur deri në fund të tremujorit të tretë është brenda 
kufirit të planifikuar. 
 
Tabelë 10. Treguesit kryesorë fiskalë për periudhën 2006 -2008. 
  Realizimi gjatë T3 sipas viteve 

(miliardë lekë) 
Kumulative43 

(miliardë lekë) 
Ndryshimi vjetor 

(në %) 
  T3 2006 T3 2007 T3 2008 2007 2008 2007 2008 
Të ardhura totale 56.82 65.86 73.93 181.40 208.92 11.79 15.17 
  Tatime dhe dogana 39.69 46.40 53.85 127.61 149.94 14.13 17.50 
  Tatimore të tjera 12.63 12.27 14.77 36.58 42.68 - 2.09 16.66 
  Jo tatimore 2.70 6.20 5.11 16.09 15.58 46.01 - 3.16 
Shpenzime totale 56.88 66.34 80.05 171.73 217.37 12.80 26.58 
  Shpenzime korente 50.25 56.21 61.75 150.37 169.54 9.51 12.75 
   ○  Personeli 14.21 14.50 16.35 40.09 46.34 1.51 15.60 
   ○  Interesa 7.28 6.35 7.97 18.41 22.99 - 5.31 24.93 
   ○  Sigurime sociale 15.50 18.24 20.40 50.58 55.42 16.46 9.57 
  Shpenzime kapitale 6.64 10.13 17.49 21.35 45.51 43.06 113.12 
Balanca buxhetore -  0.06 -  0.48 -  6.12 9.67 -  8.45 -  3.48 - 187.39 
  Financim i 
brendshëm 

- 0.15 -  1.18 -  11.46 -  11.62 -  10.26 3.61 -  11.74 

   ○ Privatizime 0.00 13.09 0.43 13.14 0.83 520.80 -  93.67 
   ○ Huamarrje e 
brendshme 

3.00 3.01 1.88 6.45 13.40 - 186.52 107.69 

  Financim i huaj 0.22 1.65 17.58 1.95 18.71 63.19 860.37 

Burimi: Ministria e Financave dhe llogaritje të BSh. 
 
Grafik 16. Ndryshimi vjetor i treguesve kryesorë fiskalë: shtator 2000 - shtator 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burimi: Ministria e Financave. 

                                                 
42 Financimi i rrugës Durrës – Kukës zë rreth 50 për qind të totalit të shpenzimeve kapitale. Financimi i këtij 
projekti mundësohet kryesisht nga burimet e huaja (rreth 90 për qind).  
43 Përfaqëson realizimin kumulativ të treguesve fiskalë deri në fund të shtatorit të secilit vit përkatës. 
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Balanca buxhetore shënoi një vlerë negative prej 8.5 miliardë lekësh në fund të muajit 
shtator, kundrejt 18.8 miliardë lekëve të planifikuara për të njëjtën periudhë kohore. Viti 
2008 shënon një ndryshim në sjelljen e balancës buxhetore krahasuar me dy vitet e 
mëparshme. Kjo, pasi balanca buxhetore në dy vitet e mëparshme ka shënuar vlera 
negative vetëm në muajin e fundit të vitit përkatës, ndërkohë që ky zë duke filluar nga 
fundi i tremujorit të dytë të vitit 2008 është luhatur brenda një intervali vlerash negative.  
 
Financimi i deficitit buxhetor. Ndryshe nga vitet e mëparshme, peshën më të madhe në 
financimin e deficitit e mbart financimi i huaj. Huamarrja e brendshme ka arritur nivelin e 
13.4 miliardë lekëve, ose rreth 3.6 miliardë lekë nën kufirin e planifikuar për këtë vit. 
Ndërsa huamarrja jashtme është realizuar me 18.7 miliardë lekë ose rreth 76 për qind e 
planit 9 mujor.  
 
Tabelë 11. Financimi i deficitit buxhetor deri në fund të T3 për vitet 2003 – 2008 (miliardë lekë).  
 Shtator '03 Shtator '04 Shtator '05 Shtator '06 Shtator '07 Shtator '08 
Balanca buxhetore -  19.32 -  18.87 -  18.98 10.02 9.67 -  8.45 
▪ Financim i brendshëm 13.66 14.81 15.19 -  11.21 -  11.62 -  10.26 
  Privatizime 0.48 8.28 0.83 2.12 13.14 0.83 
  Huamarrje e brendshme 16.16 8.22 14.86 -  7.45 6.45 13.40 
▪ Financim i huaj 5.66 4.05 3.80 1.19 1.95 18.71 
Burimi: Ministria e Financave.  
 
Gjatë vitit 2008, huamarrja e brendshme ka qenë më shumë e orientuar drejt instrumenteve 
afatgjata. Në ankandet e zhvilluara deri në fund të tremujorit të tretë, Ministria e Financave 
ka arritur të ulë masën e borxhit në bono thesari 3-mujore, duke rritur në një masë më të 
vogël stokun e borxhit në bono 6 dhe 12-mujore. Ndërkohë që, për të gjitha llojet e 
maturiteteve të obligacioneve është emetuar një masë borxhi më e madhe nga ajo e 
maturuar.  
 
Grafik 17. Stoku i borxhit të brendshëm deri në fund të T3, gjatë viteve 2005 – 2008 (miliardë lekë). 
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Burimi: Ministria e Financave. 
 
Borxhi i brendshëm afatshkurtër përfaqëson rreth 62 për qind të totalit të borxhit të 
brendshëm, duke shënuar një rënie me 8 pikë përqindjeje nga një vit më parë.  
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4.1.4  Zhvillimet monetare 
 
Zgjerimi monetar në ekonomi në tremujorin e tretë ka vazhduar me ritme mesatare prej 
rreth 14 për qind. Rritja e parasë në ekonomi ka pasqyruar zgjerimin e stokut të kredisë për 
sektorin privat. Kështu, kredia për sektorin privat ka kontribuar me rreth 15 pikë 
përqindjeje në rritjen vjetore të M3. Gjithashtu, kredia për sektorin publik ka gjeneruar 
flukse vjetore të parasë prej rreth 2 pikë përqindjeje në terma të kontributit ndaj M3. 
Megjithatë, pakësimi në terma vjetorë i mjeteve valutore neto ka ushtruar efekt balancues 
në ritmin vjetor të rritje së parasë44.Zhvillimet aktuale në kërkesën për mjete monetare 
pasqyrojnë një prirje në rritje për mjete monetare të huaja si rezultat i zhvillimeve në 
sektorin e jashtëm të ekonomisë, si edhe i rritjes së kërkesës agregate. Kjo prirje vërehet në 
ritmin vjetor të zgjerimit të mjeteve të brendshme neto të sistemit bankar, me rreth 27 për 
qind në muajin shtator, kundrejt rreth 22 për qind në muajin shtator të vitit 2007. 
 
Grafik 18. Rritja vjetore e parasë M3 (majtas); kontributi i kredisë në rritjen  vjetore të M3 (djathtas). 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Zhvillimet në portofolin e kredisë  
 
Teprica e kredisë është zgjeruar me 29 miliardë lekë në tremujorin e tretë të vitit 2008, 
duke ruajtur ritmet e larta të rritjes. Në terma vjetorë, rritja e kredisë për sektorin privat 
mbeti e pandryshuar nga tremujori i dytë, duke shënuar vlerën 43 për qind. Aktiviteti 
kreditues i sistemit bankar ka mbështetur rritjen në sektorët kryesorë të ekonomisë dhe ka 
ndihmuar në thellimin e mëtejshëm të ndërmjetësimit financiar. Raporti i kredisë ndaj 
PBB-së dhe aktiveve të sistemit ka shënuar rritje të mëtejshme, duke arritur në 36 për qind 
dhe në 41 për qind. Rritja e kredisë në tremujorin e tretë është ndikuar nga nivelet e larta të 
kredisë së re (68 miliardë lekë) si dhe nga zgjatja e periudhës së maturimit të kredisë. 
Struktura kohore e portofolit të kredisë në 2 vitet e fundit po zhvendoset drejt kredisë 
afatgjatë (46.5 për qind) dhe asaj afatshkurtër (35 për qind), duke zvogëluar dukshëm 
kreditë me maturim afatmesëm (22 për qind)45. 
 

                                                 
44 Në këto llogaritje nuk është marrë parasysh efekti i kursit të këmbimit. Megjithatë në terma vjetorë, efekti i 
kursit të këmbimit mbetet i papërfillshëm. 
45 Struktura kohore e portofolit të kredisë në shtator të 2006 paraqitet: kredi afatshkurtër 30 për qind; kredi 
afatmesme 32.6 dhe kredi afatgjatë 37.4 për qind.  
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Grafik 19. Ecuria e portofolit te kredisë  
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Burimi: Banka e Shqipërisë.  
 
Kontributin kryesor në rritjen e kredisë vazhdon ta japë kredia në valutë, e cila ka ruajtur 
ritme e larta të rritjes vjetore (50 për qind), krahasuar me kredinë në lekë, e cila në fund të 
tremujorit të tretë u rrit me 32 për qind. Diferenca pozitive e normave të interesit të kredisë 
në lekë ndaj asaj në valutë, mbetet faktori kryesor që nxit preferencën drejt kredive në 
valutë. Gjatë vitit 2008 kjo ecuri është favorizuar edhe nga zgjerimi më i madh i kredisë 
për biznese, si dhe nga tendenca e kreditimit të individëve në valutë, në përgjigje të një 
kërkese më të lartë për kredinë hipotekore.  
 
Grafik 20. Kredia sipas subjektit kredimarrës. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Kredia për biznese ka dhënë kontributin kryesor në zgjerimin e portofolit me 66 për qind. 
Në terma vjetorë portofoli i kredisë për biznese u rrit me 44.2 për qind krahasuar me 40.2 
për qind një tremujor më parë. Zgjerimi i kreditimit për biznese është në përgjigje të një 
kërkese më të lartë për financimin e nevojave për likuiditet dhe për investime në pasuri të 
paluajtshme. Kredia për likuiditete në tremujorin e tretë u rrit në terma vjetorë mesatare, 
me 56.3 për qind krahasuar me 48.6 për qind në tremujorin e dytë. Ndërkohë kredia për 
investime, e ndikuar kryesisht nga rritja e financimit të bizneseve për blerjen e pasurive të 
paluajtshme, është rritur me 40 për qind. Zgjerimi i portofolit të kredisë gjatë vitit 2008, ka 
mbështetur rritjen pozitive të aktivitetit ekonomik për sektorët kryesorë. Në shtator 2008, 
portofoli i kredisë dominohet nga kreditimi i sektorëve të tregtisë (24.8 për qind), ndërtimit 
(14.7 për qind) dhe industrisë (15.5 për qind). Aktiviteti tregtar dhe ai ndërtues kanë 
përfituar më shumë financim nga sistemi bankar gjatë vitit 2008, duke rritur peshën e 
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kredisë për këta sektorë me 0.3 pikë përqindjeje dhe 1.2 pikë përqindjeje përkatësisht, 
krahasuar me muajin dhjetor 2007.  
 
Grafik 21. Shpërndarja e kredisë sipas qëllimit te përdorimit dhe sektorëve të ekonomisë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Ritmi i rritjes së portofolit të kredisë për individët është reduktuar në 41.0 për qind nga 
67.7 për qind për vitin 2007. Kjo ecuri është ndikuar nga reduktimi i ndjeshëm i ritmeve të 
rritjes vjetore të kredisë konsumatore (29.3 për qind) si dhe nga reduktimi i normës së 
rritjes së kredisë për banesa (46.7 për qind). Gjithsesi gjatë gjithë vitit 2008, portofoli i 
individëve është zhvendosur drejt kreditimit për blerjen e banesave. Në muajin shtator, 
kredia për banesa përbënte 66 për qind të këtij portofoli. Kredia për konsum edhe pse 
shfaqi rritjen sezonale të muajve të verës dha një kontribut më të ulët se sa një vit më parë. 
Në muajin shtator, kredia konsumatore përbënte 25 për qind të kredisë për individë 
përkundrejt 31 për qind, niveli maksimal që arriti në korrik 2007.  
 
Zhvillimet në agregatët monetarë 
 
Zgjerimi i parasë ka marrë kryesisht formën e depozitave në valutë. Agregatët më të 
ngushtë të parasë, M2 dhe baza monetare janë rritur në terma vjetorë përkatësisht me 9.6 
për qind dhe 4.8 për qind në muajin shtator. Krijimi i flukseve monetare në valutë, në 
kahun e kërkesës për depozita, ka kontribuar në rritjen më të shpejtë të agregatit M3. 
Depozitat në valutë kanë njohur rritje vjetore prej 26 për qind në muajin shtator kundrejt 
rritjes më të moderuar të M2. Normat e larta të depozitave në valutë faktorizojnë ndikimin 
e prurjeve valutore në formën e remitancave si edhe krijimin e parasë në formën e kredisë 
në valutë për sektorin privat. Rreth 70 për qind e kredisë për ekonominë përbëhet nga 
kredia në valutë. Në muajin shtator, depozitat në valutë përbëjnë rreth 36 për qind të parasë 
së gjerë (M3), kundrejt rreth 33 për qind në fund të vitit 2007. 
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Grafik 22. Rritja vjetore e M2 dhe e bazës monetare (majtas); raporti i depozitave në valutë ndaj M3 
(djathtas). 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Në terma mesatarë, rritja vjetore e M2 dhe e bazës monetare rezulton e qëndrueshme. 
Luhatjet në ritmet vjetore pasqyrojnë sjelljen e kredisë neto për sektorin publik, si edhe 
uljen e përdorimit të parasë në qarkullim në ekonomi. Kështu, rritja e kredisë neto të 
sistemit bankar për sektorin publik në gjysmën e dytë të vitit ka nxitur përshpejtimin e 
rritjes së bazës monetare nga 0 për qind në rreth 5 për qind, si edhe të agregatit M2 
kundrejt normës mesatare prej rreth 4 për qind, në tremujorin e parë të vitit. 
 
Në terma realë, oferta monetare (M3) ka shfaqur prirje në rritje, kryesisht në sajë të uljes së 
normës mesatare të inflacionit në tremujorin e tretë të vitit. Në muajin shtator, zgjerimi në 
terma realë i M3 rezulton rreth 12 për qind, kundrejt rreth 9 për qind në tremujorin e dytë 
të vitit. Një prirje në rritje e ritmit vjetor të M3 real, tenton të gjenerojë presione shtesë në 
kahun e kërkesës agregate si edhe të konsumit në ekonomi. Në terma sezonalë, rritja e M3 
real është materializuar në tremujorin e dytë dhe atë të tretë. Ulja e normës së inflacionit, 
realizimi më i shpejtë i shpenzimeve publike, si edhe prurjet valutore në formën e 
remitancave në tremujorin e tretë, kanë kontribuar në një rritje më të shpejtë të M3 real në 
terma sezonalë. 
 
Grafik 23. Rritja e vjetore e M3 real -majtas; rritja tremujore (e vjetorizuar) e M3 real –djathtas46. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
 
 

                                                 
46 Rritja tremujore e vjetorizuar mat rritjen tremujore të konvertuar eksponencialisht në ritëm vjetor. 
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4.2 ECURIA E PAGAVE DHE TREGU I PUNËS  
 
Ecuria e pagave  
Niveli i pagës mesatare ka shënuar rritje vjetore gjatë tremujorit të dytë të vitit 2008, si në 
sektorin shtetëror edhe në atë privat. Paga mesatare mujore në sektorin shtetëror47 arriti në 
35,943 lekë, 0.4 për qind më e lartë krahasuar me tremujorin e mëparshëm dhe 13 për qind 
më e lartë në bazë vjetore. Masat administrative të marra48 kanë vijuar të ndikojnë në 
rritjen e nivelit të raportuar të pagave49 në sektorin privat, gjatë gjysmës së parë të vitit. 
 
Grafik 24. Ndryshimet vjetore të pagës mesatare në sektorin shtetëror dhe në atë privat .  
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Burimi: INSTAT(Statistikat Afatshkurtra dhe  Konjuktura) dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.  
 
Gjatë tremujorit të dytë, rritja vjetore e pagës në sektorin privat vlerësohet në masën rreth 
15 për qind. Sektorët e prodhimit dhe të shërbimeve regjistruan ritme të krahasueshme 
rritjeje të këtij treguesi për periudhat krahasuese. Në sektorin e prodhimit, rritjet më të larta 
të pagës mesatare për një punonjës i shënuan dega e industrisë dhe ajo e ndërtimit.  
 
Ecuria e pagave është mbështetur nga ritmet pozitive të rritjes vjetore të produktivitetit50 
në ekonomi, gjatë pjesë së parë të vitit 2008. Nëse kjo prirje në treguesin e produktivitetit 
do të vijojë edhe në të ardhmen, dhe kryesisht në sektorët prodhues të ekonomisë, atëherë 
ndikimi i rritjes së pagave në koston për njësi të prodhimit është më i ulët, duke mos 
përcjellë presione të shtuara inflacioniste në ekonomi në një periudhë afatmesme. 
 
Tregu i punës  

Numri i të punësuarve51 gjatë tremujorit të dytë të vitit u rrit me rreth 26,617 persona ose 
2.83 për qind, krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Kontributin kryesor në rritjen e 
numrit të të punësuarve, në tremujorin e dytë të vitit, e ka dhënë sektori privat bujqësor me 
rreth 26,549 persona, duke reflektuar kryesisht një regjistrim më të mirë të tyre. Një rritje 
të lehtë ka regjistruar edhe sektori privat jobujqësor (me rreth 229 persona), ndërkohë që 
                                                 
47 Paga mesatare në sektorin shtetëror (buxhetor dhe jobuxhetor).  
48 Masa që lidhen me deklarimin e numrit të punonjësve dhe të të ardhurave të tyre në zbatim, nga ana e 
ndërmarrjeve private, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.285, datë 04.05.2007. 
49 Sipas INSTAT (Statistikat Afatshkurtra), pagat i referohen fondit të pagave paguar të gjithë të punësuarve 
gjatë periudhës referuese. 
50 Treguesi përafrues i indeksit të produktivitetit është ndërtuar duke vënë në raport indeksin e shifrës së 
deflatuar të afarizimit, me indeksin e numrit të të punësuarve (tregues i ndërtuar nga ekspertë të Bankës së 
Shqipërisë, mbi seritë e të dhënave të Statistikave Afatshkurtra (INSTAT, Tremujori 2, 2008).   
51 Sipas të dhënave më të fundit të publikimit të INSTAT (Konjuktura prill - qershor 2008).  
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numri i të punësuarve në sektorin shtetëror ka rënë me rreth 161 persona. Norma e 
regjistruar e papunësisë arriti në rreth 12.7 për qind në tremujorin e dytë, duke vijuar 
prirjen historike në rënie për këtë tregues.  
 
Grafik 25.  Ecuria e treguesve të papunësisë dhe te të punësuarve.  
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Burimi: INSTAT, Konjuktura Tregues Kryesorë Ekonomikë.  
 
Gjatë të njëjtit tremujor, numri i personave të regjistruar në forcat e punës shënoi një rritje 
prej rreth 25,825 persona ose rreth 2.39 për qind, gjë që do të thotë që numri i të papunëve 
të regjistruar ka rënë me 792 persona. 
 
4.3 ÇMIMET E IMPORTIT 
 
Çmimet e importit mund të ndikojnë inflacionin në vend, nëpërmjet çmimeve të mallrave 
të konsumit të importuara dhe ndikimit në koston që bizneset përballojnë. Çmimet e 
importit52, pasi njohën rritje vjetore gjatë dy viteve të fundit, shënuan rënie në dy 
tremujorët e parë të këtij viti. Gjatë viteve 2006-2007, çmimet e importit u rritën 
mesatarisht me 5 për qind, ndërsa në gjashtëmujorin e parë të vitit 2008 ato ranë me 3 për 
qind në nivel vjetor. Në rënien vjetore të indeksit të çmimeve të importit ndikimin kryesor 
e dhanë çmimet e lëndëve të para. Grupet korresponduese në indeksin e çmimeve të 
prodhimit ndoqën prirjen rënëse të këtyre çmimeve. Çmimet e eksportit shënuan norma të 
larta rritjeje vjetore përkatësisht me 20 dhe 26 për qind në tremujorin e parë dhe atë të dytë 
të vitit, duke rezultuar në përmirësim të termave të tregtisë.  
 
Grafik 26. Indeksi i vlerës njësi për importet dhe eksportet. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.  
 

                                                 
52 Matur nga indeksi i vlerës për njësi, INSTAT. 
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Ekonomia shqiptare vazhdon të jetë e orientuar drejt importeve, kryesisht nga vendet e 
Bashkimit Evropian53. Krahas zhvillimeve në nivelin e përgjithshëm të çmimeve në këto 
vende, kursi i këmbimit të lekut ndaj monedhës evropiane ka një ndikim përcaktues në 
inflacionin e importuar. Duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2007, inflacioni në vendet 
kryesore partnere (Itali dhe Greqi) ka shënuar norma të larta rritjeje shkaktuar kryesisht 
nga rritja e mallrave bazë ushqimorë dhe e naftës. Përballë tendencës në rënie të 
mbiçmimit të lekut ndaj euros54 presionet inflacioniste të gjeneruara nga rritja e çmimeve 
në këto vende ishin më të forta mbi çmimet në vend. Në tremujorin e tretë të vitit 2008, 
indeksi i përbërë nga çmimet e mallrave të konsumit të Italisë dhe Greqisë ruajti ritmet e 
rritjes së dy tremujorëve paraardhës, 4 për qind, ndërkohë që kursi i këmbimit mbeti i 
pandryshuar.  
 
Grafik 27. Ndryshimet vjetore të çmimeve të huaja, kursit të këmbimit (boshti majtas) dhe të indeksit të 

vlerës njësi për importet e mallrave të konsumit (boshti djathtas). 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.  
 
Çmimet e larta të importit për mallrat e konsumit kombinuar me tendencën rënëse të 
mbiçmimit të lekut ndaj euros në gjashtëmujorin e parë të vitit 2008, kanë ushtruar 
presione inflacioniste tek çmimet në vend.  
 
4.4 PRITJET PËR ÇMIMET NË EKONOMI 
 
Pritjet për inflacionin, bazuar në matjet nga vrojtimet e organizuara nga Banka e Shqipërisë 
55, kanë ecur në një linjë me prirjen faktike në rritje të këtij treguesi që nga vjeshta e vitit 
2007. Pritjet e konsumatorëve në periudhën afatmesme (në horizontin kohor 1-vjeçar), pasi 
arritën nivelin më të lartë një vit më parë, janë luhatur rreth vlerës 3.0 për qind apo pranë 
objektivit të bankës qendrore për inflacionin. Sjellja e tyre në kohë tregon se pritjet e 
konsumatorëve janë të lidhura ngushtë me perceptimin e tyre për inflacionin aktual. Për 
këtë arsye, frenimi i rritjes së inflacionit në muajt e fundit është reflektuar edhe në sjelljen 
e pritjeve, të cilat në tremujorin e tretë të këtij viti qëndrojnë poshtë vlerës 3.0 për qind. 
 
 
 
                                                 
53 Tregtia e jashtme me to zë 68% të totalit. 
54 Në nëntëmujorin e parë të vitit 2008, leku u mbiçmua me 1.3% ndaj euros. 
55 Analiza mbi pritjet e inflacionit mbështetet në rezultatet nga këto vrojtime që zhvillon Banka e Shqipërisë: 
Vrojtimi i Besimit të Biznesit, Vrojtimi i Besimit Konsumator dhe Vrojtimi mujor i Bankave. 
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Grafik 28. Pritjet e konsumatorit, vlerësimet e bizneseve për çmimet e prodhimit (boshti majtas) dhe pritjet e 
bankave (boshti djathtas). 
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. 

Çmimet e prodhimit në ekonominë e vendit sipas vlerësimit në vrojtimin e besimit të 
biznesit, kanë regjistruar prirje në rritje duke filluar që nga gjysma e dytë e vitit 2007. 
Megjithatë, gjatë tremujorit të fundit është regjistruar një rënie në balancën e çmimeve të 
prodhimit prej 7 pikë përqindjeje56. 
 
Pritjet mesatare të ekspertëve të bankave për vlerën e inflacionit pas 12 muajve, në 
periudhën57 tetor-nëntor 2008, janë rreth nivelit 3.4 për qind, krahasuar me 3.9 për qind në 
tremujorin e dytë 2008. Nga agregimi i përgjigjeve mbi shpërndarjen probabilitare të 
pritjeve mbi normën e inflacionit pas 12 muajve, në vrojtimin e muajit nëntor, rezultoi se 
norma e inflacionit do të qëndrojë brenda intervalit 2–4 për qind me një probabilitet 66 për 
qind, 10 pikë përqindjeje më lart se muajin e kaluar. Në periudhë afatshkurtër, pritjet për 
vlerën e inflacionit vjetor pas një muaji paraqiten optimiste. Bankat shprehen më të sigurta 
se një muaj më parë, që inflacioni pas një muaji të jetë në intervalin 2-4 për qind. 
Ndërkohë që probabiliteti që norma vjetore e inflacionit pas një muaji të jete mbi 4 për 
qind, ka rënë lehtë. 
 
Grafik 29. Probabiliteti që inflacioni vjetor pas 1 viti të jetë brenda intervalit 2-4%, më i ulët se 2% dhe më i 

lartë se 4%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Shkurt  '08 Mars '08 Prill '08 Maj '08 Qershor '08 Korr ik'08 Gusht '08 Sht at or'08 Tet or '08 Nënt or '08

>4 <2  2-4

 
Burimi: Vrojtimi mujor i bankave, BSh.  

                                                 
56 Diferencë e treguesve në formë balancash nga njëri tremujor në tjetrin.  
57 Vrojtimi i bankave të nivelit të dytë zhvillohet çdo muaj. 
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5. TREGJET FINANCIARE, NORMAT E INTERESIT DHE KURSI I KËMBIMIT 
 
Në përgjithësi, tremujori i tretë u karakterizua nga qëndrueshmëri e normave të interesit në 
të gjitha tregjet, ndërkohë që sistemi bankar ka vazhduar të pozicionohet në huamarrje të 
likuiditetit nga banka qendrore. Në fund të kësaj periudhe dhe më pas në muajin tetor, 
normat afatshkurtra të interesit në tregun e parasë pësuan rritje të konsiderueshme, 
shkaktuar nga presionet për mungesë likuiditeti në periudhën e llogaritjes së rezervës së 
detyruar dhe nga asimetria që tipizon shpërndarjen e likuiditetit në tregun ndërbankar. Këto 
luhatje të normave afatshkurtra të interesit nuk janë përcjellë në tregjet e tjera. Në tregun 
primar të letrave me vlerë të qeverisë yield-et kanë qenë në ulje, ndërsa interesat e 
depozitave dhe kredisë në lekë konsiderohen të qëndrueshme.  
 
Të dhënat në dispozicion tregojnë se tregu vendas gjendet larg zhvillimeve negative në 
tregjet financiare ndërkombëtare. Shkak për këtë është shkalla ende e ulët e ndërmjetësimit 
financiar në vend dhe mungesa e ekspozimit të sistemit tonë bankar ndaj instrumenteve 
financiare që nxitën krizën aktuale. Megjithatë, rritja e kostos së financimit në tregun 
ndërkombëtar mund të influencojë shtrëngimin e kredidhënies veçanërisht në valutë, kjo e 
kombinuar dhe me forcimin e masave mbikëqyrëse për procesin kredidhënës. Nga ana 
tjetër, interesat për kredinë në lekë paraqesin një prirje të lehtë zbritëse në dy vitet e fundit, 
pavarësisht se marzhet e ndërmjetësimit janë ende të larta. Pritjet e agjentëve për ruajtjen 
në nivele të qëndrueshme të inflacionit dhe ruajtja e kërkesës së brendshme, mund të 
zhvendosin vëmendjen drejt kreditimit në monedhën vendase duke rritur konkurrencën në 
këtë treg.  
 
5.1 TREGU I PARASË  
 
Që prej tremujorit të parë, sistemi bankar ka rezultuar në mungesë likuiditeti dhe 
operacionet në treg të hapur janë orientuar drejt injektimit të tij, më së shumti nëpërmjet 
ankandeve të marrëveshjes së anasjelltë të riblerjes, me afat njëjavor me shumë të kufizuar. 
Nga ana tjetër, aktiviteti tregtues në tregun ndërbankar ka shënuar rritje krahasuar me një 
vit më parë. Huamarrja vazhdon të kufizohet në afate të shkurtra, kryesisht njëditore. Në 
këta 10 muajt e fundit, këto janë rritur mesatarisht në 1.5 miliardë lekë, nga 1.0 miliardë; 
ndërkohë që normat e interesit janë luhatur në korridorin e poshtëm dhe shumë pranë 
normës bazë të interesit. Një situatë e tillë karakterizoi edhe tremujorin e tretë të vitit, por 
rritja e theksuar e nevojës për likuiditet në momentin e plotësimit të detyrimit të rezervës, 
në fund të muajit shtator, bëri që interesi njëditor në tregun ndërbankar të kërcente 
ndjeshëm në 7.54 për qind ose 1.29 pikë përqindjeje mbi normën bazë të interesit. Kjo 
lëvizje ndoqi rritjen e interesit të ofruar në operacionet në treg të hapur. Prirja rritëse u 
transportua deri në gjysmën e parë të muajit tetor.  
 
Presioni tek normat e interesit nuk u krijua aq nga mungesa e likuiditetit, e ofruar në 
operacionet në treg të hapur nga banka qendrore, sesa nga administrimi joeficient i tij dhe 
asimetria në tregun ndërbankar. “Për të qetësuar” pjesëmarrësit në treg dhe për të nxitur 
aktivitetin në tregun ndërbankar, Banka e Shqipërisë ka vepruar edhe me përdorimin e 
marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes me afat njëditor (në shtator), me afat njëmujor dhe 
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tremujor (në tetor e nëntor). Gjithashtu, për të ulur presionet mbi normat afatshkurtra të 
interesit, shumat e shpallura për blerje në ankande kanë qenë ndjeshëm më të larta sesa 
nevojat e llogaritura të sistemit bankar. Në muajin nëntor, forma e ankandeve të 
marrëveshjes së anasjelltë të riblerjes është ajo me çmim të caktuar tek niveli i normës 
bazë (6.25%) dhe shumë të pakufizuar, duke mundësuar uljen e kostos së huamarrjes në 
treg.  
 
Grafik 30. Norma e interesit në ankandet e marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes me shumë të kufizuar dhe 

afat njëjavor, si dhe diferenca (në miliardë lekë) e shumës së ofruar me atë të tërhequr nga 
pjesëmarrësit.  
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Tregu ndërbankar ka qenë aktiv përgjatë tremujorit të tretë dhe ka plotësuar nevojat 
afatshkurtra për likuiditet të sistemit. Vëllimi mesatar ditor i huamarrjes në tregun 
ndërbankar ka mbetur në nivele të njëjta me një tremujor më parë, në rreth 2.4 miliardë 
lekë. Në muajin tetor vërehet ulje prej rreth 0.6 miliardë lekësh e këtij niveli, ndikuar nga 
reduktimi i tregtimit të vëllimeve me afat njëjavor, ndërkohë që transaksionet njëditore 
kanë mbetur në të njëjtat nivele. Interesi mesatar i ponderuar për transaksionet njëditore u 
rrit në 6.60 për qind në tetor, nga 6.06 në shtator.  
 
Grafik 31. Normat e interesit në tregun ndërbankar.  
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
 
 
 



 44

5.2 TREGU PRIMAR 
 
Yield-et e bonove të thesarit në tregun primar kanë shfaqur ecuri rënëse në tremujorin e 
tretë. Nivelet e shënuara në fillimin e këtij viti pas reagimit ndaj ndryshimit të fundit të 
normës bazë në muajin nëntor 2007, kanë ndjekur prirje të lehta rritëse në dy tremujorët e 
parë të 2008; ndërsa në tremujorin e tretë yield-et janë ulur dhe kanë vazhduar ecurinë 
rënëse të nisur në muajin gusht. Kjo prirje ka vazhduar edhe në muajin tetor, duke u 
stabilizuar dhe konfirmuar tendencën e kësaj periudhe. Krahasuar me një vit më parë, kur 
norma bazë e interesit është rritur me 50 pikë bazë, në fundin e muajit tetor, yield-et 3-
mujore janë rritur me 0.16 pikë përqindjeje (6.23%) ndërsa ato 12-mujore janë ulur me 
0.18 pikë përqindjeje (7.92%). Tendenca në rënie dhe zvogëlimi i diferencave midis 
maturiteteve është reflektuar në kurbën e yield-ve, pjerrësia e të cilës është zbutur. Përsa i 
përket lëvizjeve të yield-eve ato kanë shfaqur luhatshmëri të vogël. Vëllimet e emetuara 
kanë qenë më të larta se tremujori paraardhës dhe pjesëmarrja në ankande ka qenë në 
nivele të kënaqshme. Rënia e yield-eve ka vazhduar dhe në fillim të muajit nëntor, ku 
yield-i 12-mujor shënoi 7.95 për qind, ndërsa ai 3-mujor 6.05 për qind, duke u afruar me 
nivelet para rritjes së fundit të normës bazë të interesit me 25 pikë bazë (nëntor 2007).  
 
Grafik 32. Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë në tregun primar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bono thesari Obligacione 

   3-mujore 6-mujore 12-mujore  2-vjeçare 3-vjeçare 5-vjeçare 
Mesatare 2007 5.96 7.17 7.87 8.25 8.54  9.83 
T3:2007 5.78 7.25 7.97 8.19 8.30  9.76 
T1: 2008  6.24 7.34 8.11 8.41 8.98  9.40 
T2: 2008 6.28 7.44 8.151 8.52 8.98  9.25 
T3: 2008 6.26 7.41 8.146 8.37 8.98  9.13 
Nëntor-08 6.05 7.20 7.95 8.15 8.98  9.20 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Në tregun primar të obligacioneve, në tremujorin e tretë yield-et kanë qenë të qëndrueshme 
dhe me ecuri rënëse. Ecuria e yield-eve të obligacioneve ka reflektuar atë të tregut të 
bonove të thesarit, duke vazhduar prirjen drejt uljes gjatë kësaj periudhe. Krahasuar me një 
vit më parë diferenca ndërmjet obligacioneve 2-vjeçare dhe bonove të thesarit 12-mujore 
është ngushtuar. Në të njëjtën kohë dhe diferenca midis instrumenteve të tjera afatgjata ka 
ndjekur të njëjtën ecuri. Zvogëlimi i diferencave midis të gjitha maturiteteve ka ndikuar në 
zbutjen e pjerrësisë në kurbën e yield-ve të këtyre instrumenteve. Prirja zbritëse e yield-eve 
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afatgjata tregon për përmirësimin e pritjeve të agjentëve të tregut për inflacionin, rritjen e 
besimit ndaj këtyre instrumenteve të borxhit dhe efektivitetit të politikës monetare.  
 
Në fillimin e muajit nëntor yield-i i obligacioneve 2-vjeçare zbriti në 8.15 për qind ose 0.10 
pikë përqindjeje më pak se mesatarja e një viti më parë, kurse yield-i i obligacioneve 5-
vjeçare shënoi 9.20 për qind ose 0.62 pikë më poshtë. Pjesëmarrja ka qenë e lartë dhe 
vëllimi i obligacioneve të emetuara nga Ministria e Financave është në rritje, duke 
reflektuar zhvendosjen e financimit të borxhit me instrumente afatgjata. Portofoli i sistemit 
bankar vazhdon të zhvendoset drejt instrumenteve me maturitet më të gjatë se një vit, 
tendencë kjo që duket të ketë ndikuar në uljen e yield-eve të obligacioneve. Yield-et e  
obligacioneve 3-vjeçare dhe 7-vjeçare mbetën të pandryshuara, respektivisht 8.98 dhe 
10.71 për qind. 
 
Grafik 33. Ecuria e yield-eve në tregun primar.  
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
5.3 INTERESAT PËR DEPOZITA DHE KREDI  
 
Interesi mesatar i ponderuar i depozitave në lekë shënoi rritje në tremujorin e tretë të vitit, 
si rezultat i prezantimit të ofertave promocionale me kohëzgjatje të kufizuar dhe me qëllim, 
tërheqjen e kursimeve në sistemin bankar në periudhën e ardhjes së emigrantëve. Nga 
sistemi bankar u reklamuan interesa të lartë si për depozitat në lekë ashtu dhe për ato në 
euro, duke bërë që të mos vërehej zhvendosje e raportit të depozitave ndërmjet këtyre 
monedhave. Muaji shtator përkoi me përfundimin e ofertave në fjalë duke bërë që normat e 
interesit të zbrisnin, përsëri pranë (por mbi) niveleve të mëparshme.  
 
Interesat në lekë arritën shifrën më të lartë në muajin gusht, mesatarisht 6.72 për qind, duke 
shënuar 1.24 pikë përqindjeje më lart se fundtremujori i dytë i vitit. Në muajin shtator, ky 
nivel ra në 6.11 për qind ose 1.32 pikë përqindjeje mbi vitin e kaluar. Në terma realë, ky 
ndryshim është edhe më i lartë po të kemi parasysh se norma vjetore e inflacionit ka qenë 
në ulje. Në ecurinë sipas maturimit, duhet theksuar se në muajt korrik e gusht interesat për 
depozitat 12-mujore janë rritur në nivele të ndjeshme, duke arritur në 7.72 për qind. Në 
shtator, interesi i ponderuar për depozitat 3-mujore ka regjistruar rënien më të ndjeshme, 
me 1.19 pikë përqindjeje, në nivelin 5.08 për qind, ndërsa ai për depozitat 12-mujore është 
ulur me 0.46 pikë përqindjeje, në 7.25 për qind.  
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Interesat për depozitat me afat në euro në përgjithësi, kanë ndjekur të njëjtën lëvizje 
sezonale. Pas prezatimit të ofertave promocionale, kur interesi mesatar i ponderuar për këto 
depozita shënoi nivelin më të lartë 4.22 për qind, në muajin shtator kjo shifër u ul me 0.19 
pikë përqindje, në 4.03 për qind. Ulja e normës bazë të interesit nga Banka Qendrore 
Evropiane në tetor pritet që të reflektohet edhe në të tregun vendas, ndonëse jo me të 
njëjtin marzh, po të kemi parasysh përpjekjet e bankave për të ruajtur pozicionet në treg. 
Spread-i i depozitave 12- mujore midis monedhës vendase dhe asaj evropiane në muajin 
shtator është 2.33 pikë përqindjeje, vlerë e përafërt me muajin korrik (2.36 pikë 
përqindjeje) duke evidentuar konkurrencën e vazhdueshme të sistemit bankar për depozitat 
në euro. 
 
Grafik 34. Ecuria e interesave të depozitave në lekë dhe në euro. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë, BQE. 
 
Kërkesa për kredi në lekë ka vazhduar të jetë relativisht e lartë edhe në tremujorin e tretë. 
Në muajin gusht, normat mesatare të interesit për kreditë si në lekë edhe në euro kanë patur 
prirje të lehtë rritëse. Kredidhënia në monedhën evropiane është shtrenjtuar më tepër në 
muajin shtator, duke reflektuar pjesërisht zhvillimet në tregjet financiare ndërkombëtare.   
 
Norma mesatare e ponderuar e interesit për kredinë në lekë shënoi 12.84 për qind në 
muajin shtator (pothuajse e njëjta vlerë me atë të muajit gusht), duke u rritur me 0.38 pikë 
përqindjeje nga muaji korrik. Këto shifra janë përcaktuar kryesisht nga kredia e akorduar 
në financimin afatshkurtër për bizneset, si dhe në financimin për blerjen e pasurive të 
paluajtshme për individët.  
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Grafik 35. Ecuria e interesit mesatar të ponderuar për kredinë në lekë dhe atë në euro. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Normat e interesit për kreditë e akorduara në valutë kanë ndjekur zhvillimet në tregjet 
botërore. Norma e interesit për kreditë në euro, në muajin shtator, rezultoi 8.70 për qind; 
0.34 pikë përqindjeje mbi vlerën e saj në muajin gusht 2008. Kjo rritje kryesisht reflekton 
politikat shtrënguese të ndjekura nga sistemi bankar gjatë këtij muaji. Nga ana tjetër, 
politikat konservatore në drejtim të kreditimit në valutë, pritet të ndikojnë në zhvendosjen 
e vëmendjes drejt kreditimit në monedhën vendase dhe uljen e marzheve të interesave për 
to. Kreditë në euro kanë vazhduar të kenë kërkesë të lartë në të gjitha përdorimet, e 
kryesisht për pasuri të paluajtshme, për të cilat normat e interesit vazhdojnë të jenë 
konkurruese dhe të qëndrueshme.  
 
Grafik 36. Diferenca e interesit të kredisë dhe depozitave në lekë dhe në euro.  
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Burimi: Banka e Shqipërisë.  
 
Gjatë muajit shtator shohim që norma e ndërmjetësimit për interesat në lekë ka shënuar 
rritje me 0.6 pikë përqindjeje nga muaji gusht, por kjo është shkaktuar nga ulja e interesave 
të depozitave në lekë në atë periudhë. Norma mesatare e ndërmjetësimit për monedhën 
evropiane është rritur me 0.5 pikë përqindjeje. Ndryshimi i trendit të normës së 
ndërmjetësimit të euros shfaq tendencën e lehtë shtrënguese, si pasojë e zhvillimeve të 
fundit të sistemit bankar në kreditimin në valutë. 
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5.4  ECURIA E KURSIT TË KËMBIMIT 
 
Tremujori i tretë i vitit 2008 është karakterizuar nga një theksim i tendencës rënëse të 
mbiçmimit të kursit të këmbimi të lekut, një tendencë kjo e vërejtur që nga fillimi i 
tremujorit të dytë të këtij viti. Në terma nominalë efektivë vjetorë, ndryshimi i indeksit ka 
rezultuar 2.40 për qind në tremujorin e tretë, më i lartë se 1.60 për qind që ishte një vit më 
parë. Në muajin tetor kjo tendencë i ka lënë vendin një nënçmimi të lekut, ku për herë të 
parë që nga muaji maj i vitit 2007, NEER-i ka prekur vlera negative duke arritur në -2.0 
për qind. 
 

Grafik 37. Ndryshimet vjetore të lekut në terma 
nominalë efektivë (NEER58).  

Grafik 38. Ecuria ditore e kursit të këmbimit 
lek/euro dhe lek/usd. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Dobësimi i lekut në fund të tremujorit të tretë dhe fillim të tremujorit të katërt ka pasqyruar 
zhvillimet e tregut të brendshëm si dhe ecurinë e raportit euro/usd në tregjet 
ndërkombëtare. Nënçmimi i lekut kundrejt monedhës evropiane ka ardhur si rezultat i 
kërkesës së lartë për këtë të fundit. Kjo kërkesë është përqendruar kryesisht në dy periudha. 
Fillimisht gjatë muajit shtator kur kërkesa për valutë ka ardhur si rezultat i konvertimit të 
fitimeve nga kompanitë e huaja dhe pas një korrektimi të këtij efekti; dhe në tetor nga 
kërkesa e lartë për valutë kryesisht jashtë sistemit bankar. Në tetor, leku është dobësuar në 
terma vjetorë kundrejt euros dhe dollarit, përkatësisht me 0.6 dhe 7.6 pikë përqindjeje.  
 
Gjithashtu, nënçmimi i lekut kundrejt monedhës evropiane krahasuar me një vit më parë, 
në tetor, është theksuar edhe më shumë nga ecuria pozitive, përtej sjelljes sezonale që ka 
pasur leku në të njëjtën periudhë një vit më parë si rrjedhojë e konvertimit të kapitalit të 
bankave të niveli të dytë nga valutë në lekë në vitin 2007. Forcimi i monedhës amerikane 
kundrejt lekut ka pasqyruar plotësisht zhvillimet e raportit euro/usd në tregjet 
ndërkombëtare, ku ky raport ka arritur në fund të periudhës 1.283 euro/usd nga 1.40 që 
ishte në muajin shtator.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 NEER – kursi nominal efektiv i këmbimit, i llogaritur kundrejt dy monedhave sipas një peshe të përafërt që 
zënë në tregtinë me jashtë, euro (80 për qind ) dhe usd (20 për qind). Një rritje e NEER do të thotë mbiçmim 
i lekut. 
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Grafik 39. Ecuria ditore e euro/usd dhe lek/usd. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Në tregun e brendshëm luhatshmëria e raportit lek/ euro ka qenë e qëndrueshme ndryshe 
nga luhatshmëria e raportit lek/usd, ku ky indikator ka rezultuar i lartë duke reflektuar 
ndryshimet në tregjet ndërkombëtare. Ecuria e korreluar e raporteve euro/usd dhe lek/usd, 
nënkupton rëndësinë e monedhës evropiane në ecurinë kursit të këmbimit vendas si dhe 
sensitivitetin e theksuar të  raportit lek/usd ndaj zhvillimeve të tregjeve ndërkombëtare. 
 

Grafik 40. Luhatshmëria59 e këmbimit të lekut në tremujorë. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Në  fund të muajit tetor, leku është tregtuar kundrejt monedhës evropiane me 123.92 lek/ 
euro dhe kundrejt dollarit 96.78 lek/usd.  
 
 

                                                 
59 Llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit. Luhatshmëria e kursit të këmbimit 
është matur nga treguesi i devijimit standard. 
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