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DEKLaraTa E POLITIKëS MONETarE Për TrEMUjOrIN 
E TrETë Të vITIT 2009

I. FjaLa E GUvErNaTOrIT 

Tremujori i tretë i vitit 2009 është karakterizuar nga shenja pozitive në 
ekonominë dhe në tregjet financiare shqiptare. Në veçanti, tremujori i tretë 
shënoi një pikë kthese në drejtim të rikthimit të besimit në sistemin bankar. 
Stabilizimi i situatës së likuiditetit, ruajtja e qëndrueshmërisë financiare dhe 
e treguesve të kapitalizimit të këtij sistemi, përbëjnë një platformë solide për 
rigjallërimin e rolit të tij ndërmjetësues dhe financues të ekonomisë. Së bashku 
me tendencat e fundit pozitive të ekonomisë botërore, të cilat mbeten ende të 
brishta, për nga natyra dhe qëndrueshmëria e tyre, këto zhvillime na nxisin ta 
shohim aktivitetin e ardhshëm ekonomik të vendit nën optikën e një optimizmi 
të kujdesshëm.

Gjatë vitit 2009, ekonomia shqiptare është ndikuar nga kriza ekonomike e 
financiare botërore, kryesisht si pasojë e pakësimit të kërkesës së huaj dhe të 
remitancave, e rritjes së primeve të rrezikut dhe e një mbështetjeje financiare 
të reduktuar e me kosto më të lartë. Megjithatë, ekonomia jonë vazhdoi të 
shënojë rritje ekonomike pozitive gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që presionet 
e brendshme inflacioniste mbeten të kontrolluara. 

aktiviteti ekonomik në vend është mbështetur nga stimuli fiskal dhe ruajtja 
e niveleve relativisht të larta të kërkesës konsumatore, ndërkohë që investimet 
dhe kërkesa për eksporte kanë shënuar rënie gjatë nëntëmujorit të parë të 
vitit. 

Në rrafshin botëror, tremujori i dytë i vitit 2009 dhe periudha në vazhdim 
janë karakterizuar nga tendenca stabilizuese në drejtim të aktivitetit 
ekonomik. Ndonëse në terma vjetorë ekonomia botërore vazhdon të tkurret, 
cikli i zëvendësimit të inventarëve të konsumuar muajt e fundit vendosi një 
dysheme në rënien e ekonomive të Eurozonës dhe të SHBa-së. Për më tepër, 
ky cikël ka shërbyer edhe si katalizator afatshkurtër i riaktivizimit të sektorëve 
të tyre industrialë e prodhues. Në një këndvështrim më afatgjatë, aktiviteti i 
qëndrueshëm ekonomik i vendeve aziatike, veçanërisht i Kinës, si dhe rritja e 
tregtisë botërore do të shërbejnë si mbështetës të rritjes ekonomike botërore. 
Megjithatë, rruga e ekonomisë botërore drejt një rritjeje të shëndetshme dhe 
të qëndrueshme është e gjatë. Modeli ekzistues i ekonomisë botërore është 
mbështetur në konsumin e lartë dhe bilancet e rënduara me borxhe të SHBa-
së, përkundrejt një strategjie të vendeve aziatike që favorizon eksportet dhe 
kursimet. adresimi i këtyre imbalancave në nivel botëror do të kërkojë kohën 
e vet, duke u shoqëruar me rritje ekonomike nën potencial dhe presione të 
reduktuara inflacioniste për një periudhë relativisht të gjatë kohe.
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Sistemi financiar botëror, tregjet e kapitalit, sektori bankar dhe ndërmjetësit 
e tjerë financiarë, duket se po rigjallërohen. Stimuli monetar dhe fiskal në rang 
botëror e ka dhënë efektin e vet, duke ndihmuar më së pari rikapitalizimin 
e sistemit financiar dhe rivënien në punë të sistemit të kreditimit. Megjithëse 
ndër agjentët financiarë, perceptimi i rrezikut mbetet i lartë ndërkohë që 
gatishmëria për rrezik mbetet e ulët, rifillimi i qarkullimit të flukseve financiare 
botërore do të ndihmojë ekonomitë e vendeve në zhvillim nëpërmjet rritjes së 
fondeve të disponueshme.

Përballë zhvillimeve problematike në kontekstin botëror, ekonomia shqiptare 
ka shënuar një rritje ekonomike pozitive gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 
2009. Sipas të dhënave paraprake të raportuara nga INSTaT, rritja vjetore 
e Produktit të Brendshëm Bruto gjatë tremujorit të dytë të vitit ishte 5.3 për 
qind, duke ruajtur përafërsisht të njëjtin ritëm me atë të tremujorit të parë. 
aktiviteti në sektorin e shërbimeve dha kontributin më kryesor në rritjen e PBB-
së. Sektori prodhues i ekonomisë ndikoi gjithashtu në rritjen vjetore të PBB-së, 
kryesisht si rezultat i ecurisë së aktivitetit të ndërtimit, ndërsa aktiviteti industrial 
thelloi ritmet rënëse të nisura nga fillimi i vitit 2009.

Tendenca e rritjes ekonomike, ndonëse në përmasa më të reduktuara, 
është e lexueshme edhe në disa tregues të tërthortë të ekonomisë, si rritja 
e të ardhurave buxhetore, rritja e kreditimit për ekonominë dhe stabiliteti i 
treguesve të tregut të punës. Megjithatë, treguesit e sipërcituar dhe veçanërisht 
ata monetarë dhe të besimit të biznesit dhe të konsumatorit, pasqyrojnë një 
ngadalësim të ritmit të rritjes së ekonomisë krahasuar me vitin e shkuar. 

Në kontekstin makroekonomik, ky ngadalësim reflekton më së shumti 
reduktimin e investimeve dhe të kërkesës së jashtme, ndërkohë që konsumi 
dhe shpenzimet publike kanë patur një ndikim në kahun rritës të aktivitetit 
ekonomik.

Megjithëse pozitive, ecuria ekonomike e gjashtëmujorit të parë të vitit 
reflekton një ngadalësim prej rreth 1.4 pikësh përqindjeje krahasuar me 
të njëjtën periudhë të vitit 2008. Një situatë e tillë, krahas dobësimit të 
përgjithshëm të presioneve globale inflacioniste, është përkthyer në rënie 
graduale të presioneve inflacioniste në ekonominë vendase. Inflacioni mesatar 
për periudhën janar – shtator 2009 shënoi vlerën 2.0 për qind, duke pasqyruar 
plotësisht eliminimin e efekteve të raundit të parë të shkaktuara nga rritja e 
çmimeve të lëndëve të para gjatë periudhës 2007-2008 si edhe shuarjen 
e efekteve të rritjes së fundit administrative të çmimit të energjisë elektrike. 
Prirja në rënie e inflacionit bazë dhe e atij të mallrave dhe të shërbimeve 
të sektorit të patregtueshëm të IÇK-së, tregojnë se presionet inflacioniste të 
gjeneruara nga krahu i kërkesës së brendshme janë në rënie. Nga ana tjetër, 
lëvizjet relativisht të forta në kahun nënçmues të monedhës vendase gjatë vitit 
2009, kanë ndikuar në prirjen rritëse të inflacionit të sektorit të mallrave të 
tregtueshme, i cili arriti në rreth 3.1 për qind në tremujorin e tretë. Zhvillimet në 
tregun e punës dhe në paga nuk sinjalizojnë shtim të presioneve të ardhshme 
inflacioniste nga krahu i ofertës. Norma e papunësisë gjatë pjesës së parë të 
vitit 2009 rezultoi rreth 12.7 për qind, duke qëndruar në nivelin e fundvitit të 
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kaluar. Për të njëjtat periudha krahasuese, ritmet e rritjes së pagës mesatare 
reale në ekonomi kanë qenë më të përmbajtura. 

Parashikimet e Bankës së Shqipërisë si edhe ankorimi i pritjeve të agjentëve 
ekonomikë për çmimet e konsumit, mbështesin ruajtjen dhe konsolidimin 
e stabilitetit të çmimeve të konsumit në një horizont kohor afatmesëm, të 
shprehur në nivele të ulëta dhe të qëndrueshme inflacioni. 

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2009, deficiti i llogarisë korente regjistroi 
një ngushtim të lehtë, prej rreth 1 pikë përqindjeje, në terma vjetorë. Ky 
ngushtim pasqyron një ngadalësim si të importeve ashtu edhe të eksporteve 
të ekonomisë, ndërkohë që remitancat kanë regjistruar një reduktim relativisht 
më të ulët se në tremujorët paraardhës. Megjithatë, deficiti i llogarisë korente 
mbetet ende në nivele të larta duke reflektuar konsumin e lartë të ekonomisë 
shqiptare dhe pamundësinë e kapaciteteve prodhuese në vend për t’iu 
përgjigjur. Të ardhurat e privatizimit dhe huamarrja në valutë e sektorit publik 
gjatë kësaj periudhe kanë bërë që bilanci i pagesave të rezultojë në tërësi 
pozitiv, por qëndrueshmëria e ardhshme e tij duhet të mbështetet në faktorë 
më afatgjatë. 

Politika fiskale ka patur një natyrë ekspansioniste gjatë tetë muajve të 
parë të vitit. Në terma vjetorë, shpenzimet buxhetore kanë shënuar një rritje 
prej 23 për qindësh gjatë kësaj periudhe, duke reflektuar kryesisht rritjen e 
shpejtë të shpenzimeve kapitale. Të ardhurat buxhetore kanë patur një ecuri 
më të ngadaltë se shpenzimet, si pasojë edhe e ngadalësimit të ritmit të 
rritjes ekonomike gjatë kësaj periudhe. Për rrjedhojë, shtimi i shpenzimeve 
buxhetore është financuar nëpërmjet përdorimit të të ardhurave të privatizimit 
dhe rritjes së huamarrjes publike. Kjo politikë ka ushtruar presion për rritjen e 
normave të interesit të letrave me vlerë të borxhit të qeverisë me afat të gjatë 
maturimi.

Ndikimi i politikës fiskale në tregjet e brendshme monetare ka rezultuar 
më i butë gjatë kësaj periudhe, për arsye se borxhi publik është tërhequr në 
një masë të madhe në tregjet ndërkombëtare të kapitalit. Gjithsesi, vazhdimi 
i kësaj politike në të ardhmen do të përballet me potenciale më të pakta 
financimi si të tregut shqiptar ashtu dhe atij të huaj. Ky fakt shtron nevojën për 
një kthim të shpejtë në trajektoren konsoliduese që ndoqi politika fiskale në 
vitet që i paraprinë krizës.

Treguesit monetarë të tremujorit të tretë kanë konfirmuar tendencën e 
ngadalësimit të rritjes së parasë. Oferta e parasë, M3, ka shënuar rritje vjetore 
prej 4.5 për qind në muajin gusht, kundrejt një ritmi mesatar prej rreth 7 për 
qind në gjysmën e parë të vitit, kryesisht si pasojë e ngadalësimit të flukseve 
të kredisë për sektorin privat. E veçanta e muajit gusht ishte rritja e ndjeshme 
e depozitave – rreth 25.4 miliardë lekë në terma mujorë - në linjë me ecurinë 
e tyre sezonale për këtë periudhë të vitit. rreth 70 për qind e rritjes së stokut 
total të depozitave në fundin e periudhës rezultoi të ishte në depozita me afat, 
duke sinjalizuar forcim të besimit në sistemin bankar. 
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Ngadalësimi i kredisë për sektorin privat ka vijuar me të njëjtin ritëm gjatë 
muajve korrik-gusht 2009, duke reflektuar si shtrëngim të ofertës për kredi 
ashtu edhe tkurrje të kërkesës për të. Së bashku me reduktimin e shkallës së 
shfrytëzimit të kapaciteteve të raportuara nga bizneset në vrojtimin e Bankës 
së Shqipërisë, ky zhvillim sinjalizon se investimet e sektorit privat në ekonomi 
paraqiten në rënie. Bankat vazhdojnë të aplikojnë kushte të shtrënguara për 
dhënien e kredisë, ndërkohë që njëkohësisht evidentohet rënie e kërkesës për 
konsum dhe investime nga sektori privat.

rritja vjetore mesatare e kredisë për sektorin privat për muajt qershor – gusht 
rezultoi 16 për qind në terma nominalë, ndjeshëm më e ulët se mesatarja e 
pesë muajve të parë të vitit prej 29 për qind. Pavarësisht niveleve të ulëta të 
rritjes, kredia për biznese është kontribuesi kryesor në rritjen e kredisë për 
sektorin privat, duke përbërë rreth 65 për qind të saj. Trendi rënës i kredisë i 
atribuohet ngadalësimit të kredidhënies në valutë, ritmi i rritjes të së cilës në 
muajin gusht ishte zero. Ndërkohë, kredia në lekë vazhdon të ruajë ritmin 
mesatar të rritjes gjatë gjithë vitit 2009, prej 30 për qind. Si rrjedhojë, pesha 
e kredisë në valutë në portofolin e kredisë për sektorin privat ka zbritur në 
67 për qind. Ndërgjegjësimi për pasojat e luhatjeve në kursin e këmbimit, si 
dhe shtrëngimi më i madh i kushteve për kredimarrësit që kanë të ardhura në 
monedhë të ndryshme nga ajo e marrjes së kredisë kanë bërë që individët të 
tërheqin më pak kredi në valutë se bizneset.

Tregjet financiare janë karakterizuar nga përmirësimi i likuiditetit dhe 
rifitimi i besimit të agjentëve në to. Furnizimi i vazhdueshëm nga ana e Bankës 
së Shqipërisë të tregut të parasë nëpërmjet operacioneve për injektimin e 
likuiditetit, ka ndihmuar për të qetësuar pjesëmarrësit e tregut si dhe për të 
furnizuar tregun me fonde, të cilat i kanë shërbyer ndërmjetësimit në monedhën 
vendase për sektorin privat. Nevojat për likuiditet në tregun ndërbankar kanë 
rezultuar në ulje, duke mos ushtruar presion tek normat afatshkurtra të interesit. 
Situata paraqitet e kundërt në tregun primar të letrave me vlerë të qeverisë, 
ku pavarësisht likuiditetit të mjaftueshëm, yield-et e bonove të thesarit me 
maturitet afatgjatë kanë rezultuar në rritje. Në ankandin e fundit të muajit 
shtator, yield-i 12-mujor shënoi 9.40 për qind ose 0.64 pikë përqindjeje më 
shumë se fundviti 2008.

ruajtja e primeve të larta të rrezikut për afatet e gjata si dhe ekzistenca 
e një tregu të cekët financiar, kanë qenë arsyet kryesore që kanë mbajtur 
në nivele të larta yield-et afatgjata të letrave me vlerë të qeverisë. Nga ana 
tjetër, këto nivele kanë tërhequr investimet e individëve drejt këtij tregu, duke 
i krijuar atyre një instrument alternativ për ruajtjen e kursimeve dhe duke rritur 
peshën e financimit të deficitit buxhetor nga ky grup. Kursimet e individëve 
në depozita pranë sistemit bankar kanë fituar kthim të kënaqshëm. Interesi 
mesatar i ponderuar për depozitat në lekë në muajin gusht shënoi 5.94 për 
qind ose 0.48 pikë përqindjeje më shumë se në fund të tremujorit të dytë. 
rritja e tyre ka sjellë ulje të kostos së ndërmjetësimit në lekë gjatë muajve 
të fundit. Interesat për kredinë e re të akorduar në lekë tregojnë rënie në 
muajt korrik-gusht, mesatarisht në 12.86 për qind, 0.79 pikë përqindjeje nën 
nivelin mesatar të gjashtëmujorit të parë. Predispozita e sistemit bankar për 
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lehtësimin e kostos së kredisë në lekë evidentohet nga ngushtimi i marzhit të saj 
me interesat referencë, bonot e thesarit. Kjo diferencë është ulur mesatarisht 
në 3.6 pikë përqindjeje në muajt e verës, nga 4.8 pikë përqindjeje në fillim 
të vitit.

Perspektiva afatgjatë e zhvillimit të ekonomisë shqiptare mbetet pozitive. 
Qëndrueshmëria makroekonomike dhe besimi në sistemin financiar 
shqiptar, para së gjithash janë rrjedhojë e politikave tona të përgjegjshme 
makroekonomike dhe financiare të ndërmarra në vazhdimësi këto vitet 
e fundit. Stabiliteti makrofinanciar është një pikënisje e mirë për nxitjen e 
zhvillimit të vendit në periudhën e ardhshme. Në një masë të madhe, ky 
zhvillim do të varet nga aftësia e ekonomisë shqiptare për të tërhequr fonde, 
të cilat do të mbështesin rritjen e saj. Lehtësimi i kushteve monetare ndërmerret 
në përputhje me dinamikën e zhvillimeve ekonomiko-financiare në vend, në 
partnerët tanë kryesorë dhe më gjerë në ekonominë globale. Ky lehtësim 
përbën një stimul të ri për zhvillimet ekonomike në vend, duke synuar një ulje 
të mëtejshme të kostos së financimit të ekonomisë.

Në horizontin afatmesëm, ecuria e kreditimit të ekonomisë do të ketë 
një rëndësi prioritare. Banka e Shqipërisë gjykon se stabilizimi i treguesve 
të likuiditetit dhe atyre të bilancit të sistemit bankar duhet t’i hapë rrugë 
procesit të kreditimit. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë ka marrë një 
rol aktiv nëpërmjet stimulimit si të kërkesës ashtu dhe të ofertës për fonde. 
Lehtësimi i kushteve monetare do të favorizojë rritjen e kërkesës së bizneseve 
dhe të konsumatorëve për fonde, ndërkohë që injektimet tona të likuiditetit 
i mundësojnë sistemit bankar t’i përgjigjet në aspektin sasior kësaj kërkese. 
Sistemi bankar shqiptar duhet ta kuptojë drejt rolin e tij, duke transmetuar të 
plotë dhe me shpejtësi këtë lehtësim të politikës monetare në ekonomi. Nga 
ana tjetër, një presion më i ulët i sektorit fiskal në tregjet financiare vendase 
në të ardhmen do të ulë primet e rrezikut në ekonomi, do të krijojë më shumë 
hapësira për kreditimin e sektorit privat të ekonomisë dhe do të favorizojë 
sheshimin e kurbës së normave të interesit, në favor të uljes së mëtejshme 
të kostos së kredisë. Efektiviteti i vendimit për politikën monetare do të varet 
nga sjellja e tregut dhe e pjesëmarrësve në të, ku politika fiskale ka një rol 
parësor.

Në horizontin afatgjatë, tërheqja e investimeve të huaja direkte dhe e 
formave të tjera të hyrjes së qëndrueshme të kapitalit duhet të jetë më në 
fokus të politikave tona të zhvillimit. Këto fonde i shërbejnë jo vetëm stabilitetit 
të pozicionit të jashtëm, por edhe rritjes së qëndrueshme e afatgjatë të vendit. 
Ka ardhur momenti që të gjithë aktorët duhet të analizojnë me kujdes modelin 
e rritjes ekonomike të vendit në dekadën që po hyjmë. Në veçanti, modeli 
i ardhshëm i rritjes ekonomike duhet të faktorizojë më shumë avantazhet 
konkurruese të ekonomisë shqiptare, duke zbutur varësinë e saj nga flukset 
afatshkurtra hyrëse të kapitalit dhe duke zgjeruar bazën ekonomike, e cila 
gjeneron flukse të qëndrueshme dhe afatgjata kapitali. Banka e Shqipërisë, në 
periudhat që do të vijojnë, mbetet e angazhuar që të jetë një zë i rëndësishëm 
në këtë drejtim.
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Në zbatim të angazhimit tonë ligjor e institucional, politika monetare e 
Bankës së Shqipërisë do të synojë krijimin e kushteve të përshtatshme për një 
zhvillim të ekuilibruar, të karakterizuar nga një inflacion i ulët i çmimeve të 
konsumit, luhatje të buta të treguesve monetarë dhe bilance të shëndosha të 
agjentëve makroekonomikë. 

II. ZHvILLIMET Në EKONOMINë E jaSHTME

Të dhënat më të reja tregojnë se gjatë pothuaj nëntë muajve të parë të 
vitit 2009 ndjehet një përmirësim i kushteve ekonomike botërore. Ky vlerësim 
mbështetet në frenimin e dukshëm të shkallës së tkurrjes ekonomike në 
vendet kryesore të zhvilluara dhe në zhvillim. Megjithë zhvillimet më pozitive 
të kohëve të fundit, rritja ekonomike parashikohet të jetë relativisht e ngadaltë 
për të arritur vlera pozitive në vitin 2010. Ky ngadalësim ekonomik ka bërë që 
normat e papunësisë të arrijnë vlera të larta, madje edhe më të lartat historike 
në disa prej ekonomive kryesore. Presionet inflacioniste kanë qenë të ulëta, 
duke rezultuar në disa raste në vlera negative të inflacionit vjetor, edhe si 
pasojë e bazës së lartë krahasuese. 

tabelë 1. Disa tregues kryesorë makroekonomikë.
 Ndryshimi i PBB-së (në %) Norma e papunësisë (në %) Inflacioni (në %)
vendet T2-09/T2-08 T2-09/T1-09 Gusht-09 Shtator-09/ Gusht-09 Shtator-09/ Shtator-08
ShBa -3.8 -0.7 9.81 0.2 -1.3
Eurozonë -4.8 -0.2 9.6 0.0 -0.3
Gjermani -5.9 0.3 7.7 -0.5 -0.5
Greqi -0.3 0.2 9.62 1.9 0.7
Itali -6.0 -0.5 7.43 0.6 0.3
japoni -7.2 0.6 5.54 -0.34 -2.24

Burimi: Eurostat, institutet statistikore përkatëse.
1 të dhënat për muajin shtator. 2 të dhënat për muajin korrik. 
3 të dhënat për tremujorin e dytë të vitit. � të dhënat për muajin gusht. 

II.1 rrITja EKONOMIKE DHE BaLaNcaT MaKrOEKONOMIKE

aktiviteti ekonomik në Eurozonë pas dy tremujorësh me një tkurrje të 
shpejtë, në tremujorin e dytë të vitit 2009 shënoi një ngadalësim të ritmeve 
rënëse vetëm me -0.2 për qind, krahasuar me një tremujor më parë. Në terma 
vjetorë, PBB-ja e Eurozonës pësoi një rënie prej 4.8 për qind, e krahasueshme 
me atë të tremujorit të parë të këtij viti. Frenimi i rënies së aktivitetit ekonomik 
vlerësohet të jetë ndikuar nga kontributi pozitiv i aktivitetit tregtar, ku eksportet 
kanë rënë më pak se importet. rritja e lehtë e shpenzimeve konsumatore frenoi 
tendencën rënëse të kërkesës së brendshme, e cila shënoi një ulje të lehtë. Kjo 
e fundit, e kombinuar me tkurrjen e investimeve dhe të prodhimit industrial, 
ka zbehur efektin pozitiv të rritjes së aktivitetit tregtar. Norma e papunësisë ka 
vijuar ecurinë rritëse të nisur që prej tremujorit të dytë të vitit të kaluar duke 
arritur në 9.6 për qind për muajin gusht 2009. Kjo e fundit është vlera më e 
lartë e këtij treguesi për dekadën e fundit. Prirja rritëse e papunësisë, e cila 
vijon të godasë kërkesën, është shoqëruar nga rënie graduale e inflacionit 
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vjetor, i cili në muajt gusht e shtator regjistroi vlerat përkatëse -0.2 dhe -0.3 
për qind. 

Situata makroekonomike në Shtetet e Bashkuara të amerikës, ndonëse 
vijon të mbetet e dobët, ka shfaqur shenjat e para të përmirësimit. Kështu, 
gjatë tremujorit të dytë të vitit PBB-ja shënoi një rënie prej 0.7 për qind 
në terma tremujorë, rënie tremujore kjo ndjeshëm më e ulët krahasuar me 
tremujorët paraardhës. Ecuria e dobët e investimeve agregate, e shpenzimeve 
për konsum dhe e eksporteve vlerësohen si faktorët kryesorë përcaktues të 
kësaj prirjeje. Disa nga zhvillimet ekonomike në tremujorin e tretë sugjerojnë 
një përmirësim të mëtejshëm të ekonomisë. Prodhimi industrial, eksportet 
dhe shpenzimet për konsum kanë shfaqur prirje rritëse gjatë muajve korrik 
e gusht. Tregu i punës vijon të reflektojë dobësi. Norma e papunësisë për 
muajin gusht shënoi vlerën 9.8 për qind, pasuar nga inflacioni vjetor i muajit 
shtator në -1.3 për qind.

Ekonomitë e vendeve BrIK1 kanë regjistruar shenja të përmirësimit të 
aktivitetit të tyre. Ekonomitë e Indisë dhe Kinës shënuan një rritje vjetore 
me përkatësisht 6.7 dhe 8.1 për qind gjatë tremujorit të dytë të vitit, rritje 
më e lartë se gjatë tremujorit të parë të tij. Ndërkohë, ekonomitë e Brazilit 
dhe rusisë kanë shënuar rënie në terma vjetorë. Në ndryshim me tkurrjen 
ekonomike të Brazilit e cila erdhi në moderim, ekonomia ruse shënoi rënie të 
vazhdueshme duke arritur nivelin më të ulët të ecurisë së saj. Megjithatë, të 
dhënat për muajt korrik e gusht pasqyrojnë shenja përmirësimi në aktivitetin 
ekonomik edhe për këtë vend. Presionet inflacioniste janë në rënie në rusi e 
Kinë. Ndërsa, në Brazil e Indi rritja e lehtë e çmimeve të lëndëve të para gjatë 
muajve të fundit është përkthyer në presione të shtuara inflacioniste në këto 
ekonomi. Bankat qendrore të Kinës e rusisë kanë ulur normat bazë të interesit 
gjatë takimeve përkatëse të muajit shtator. Ndërsa bankat qendrore të Brazilit 
e Indisë i lanë ato të pandryshuara. 

Situata makroekonomike në vendet e rajonit, gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2009, është përkeqësuar më tej dhe ritmet e rënies ekonomike kanë qenë më 
të përshpejtuara krahasuar me tremujorin e parë të vitit. Sipas të dhënave më 
të fundit mbi ecurinë e treguesve kryesorë makroekonomikë pritet që kjo prirje 
të vijojë edhe në tremujorin e tretë të vitit. Ndërkohë, presionet inflacioniste 
janë në rënie në pjesën më të madhe të këtyre vendeve.

Gjatë tremujorit të dytë të vitit, aktiviteti ekonomik në Itali vijoi të jetë në 
rënie për të pestin tremujor me radhë. PBB-ja shënoi një kontraktim prej 6 
për qind në terma vjetorë, ku kontributin kryesor e dhanë rënia e investimeve 
agregate dhe e eksporteve2. Të dhënat më të fundit mbi ecurinë ekonomike 
për tremujorin e tretë të vitit dëshmojnë për një përmirësim të lehtë të situatës 
ekonomike. Gjatë muajit gusht u regjistrua një rritje e prodhimit industrial me 
rreth 7 për qind në terma mujorë, për herë të parë që prej muajit prill të vitit 
2008. Megjithatë, eksportet vendase vijuan prirjen rënëse gjatë këtij muaji 
me rreth 25 për qind në terma vjetorë. Norma e papunësisë shënoi vlerën 7.4 
për qind, ndërsa inflacioni vjetor rezultoi 0.3 për qind. 
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Ekonomia e Greqisë, deri në tremujorin e parë të vitit 2009, rezultonte 
më pak e prekur nga kriza financiare që përfshiu vendet e tjera të Bashkimit 
Evropian. Megjithatë, në tremujorin e dytë u regjistrua për herë të parë 
kontraktim i ekonomisë vendase. Kjo erdhi si pasojë e rënies së përshpejtuar 
të investimeve vendase dhe të eksporteve. Të dhënat më të fundit mbi 
ecurinë ekonomike gjatë tremujorit të tretë të vitit flasin për thellim të rënies 
ekonomike. Industria e ndërtimit dhe shitjet në tregun me pakicë shënuan 
rënie të mëtejshme vjetore gjatë muajit korrik3. Në muajin gusht u regjistrua 
rënie vjetore në prodhimin industrial e në eksporte, me përkatësisht 8.8 dhe 
29.6 për qind. Norma e papunësisë për muajin korrik arriti në 9.6 për qind. 
Në muajin gusht, inflacioni vjetor rezultoi 0.7 për qind. 

aktiviteti ekonomik në Turqi shënoi një tkurrje vjetore prej -7 për qind në 
tremujorin e dytë të vitit 2009, pas një rënieje prej -14.3 për qind në tremujorin 
e parë. rënia e shpejtë e kërkesës së brendshme nuk arriti të rikuperohet nga 
përmirësimet në kërkesën e huaj. Ndonëse investimet, prodhimi industrial 
dhe shpenzimet konsumatore evidentuan përmirësime, ato qëndruan në vlera 
negative. Përmirësimet në indekset e besimit sinjalizojnë një kthesë në kushtet 
ekonomike në vend për periudhat në vijim. Inflacioni në muajin shtator vijoi 
tendencën rënëse, duke shënuar vlerën vjetore prej 5.3 për qind, ndërsa një 
vit më parë ishte rreth 10.4 për qind. 

Sipas vlerësimeve të FMN-së, ekonomia e Kosovës shënoi një rritje prej 
5.4 për qind në vitin 2008, ndërsa në vitin 2009 pritet të bjerë në 3.8 për 
qind, për të pësuar sërish një rritje në vitin 2010. rritja do të mbështetet në 
shpenzimet konsumatore dhe investimet. Inflacioni vjetor në Kosovë vijoi të 
shënojë vlera negative, duke arritur në -2.7 për qind në muajin shtator 2009. 
Prapa këtyre zhvillimeve qëndrojnë rëniet e çmimeve të ushqimeve dhe të 
atyre të aplikuara në transport.

vendet Ndryshimi i PBB-së Inflacioni vjetor Norma e papunësisë
 T2:09 Shtator-09 Gusht-09
Itali -6.0 0.3 7.41

Greqi -0.3 0.7 9.62

Maqedoni -1.4 -1.4 31.91

Serbi -4.0 9.5 15.5
Kroaci -6.3 1.0 14.2
Turqi -7.0 5.3 12.82

Kosovë : -2.7 :
Shqipëri 5.3 2.0 12.73

Burimi: institutet statistikore përkatëse, EuroStat, Ecofin, fmN. 
1 të dhëna për tremujorin e dytë të vitit. 
2 të dhëna për muajin korrik. 3 të dhëna për tremujorin e parë të vitit. 
: të dhëna të padisponueshme. 

Në tremujorin e dytë të vitit 2009, ekonomia e Ish-republikës jugosllave 
të Maqedonisë pësoi një tkurrje me 1.4 për qind krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar, duke thelluar rënien e evidentuar në tremujorin e 
parë. Investimet dhe prodhimi industrial shënuan rënie të konsiderueshme, 

tabelë 2. tregues 
ekonomikë për vendet e 

rajonit. 
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ndërsa importet dhe shpenzimet konsumatore e ato publike regjistruan një 
rënie më të lehtë. Inflacioni arriti vlerën -1.4 për qind në muajin shtator 2009, 
si pasojë e rënies në çmimet e ushqimeve dhe të transportit, ndërkohë që 
çmimi i energjisë pësoi rritje.

II.2 POLITIKa MONETarE, TrEGjET FINaNcIarE DHE KUrSI I KëMBIMIT

Në nëntë muajt e parë të vitit 2009, Banka Qendrore Evropiane (BQE) 
ka ulur katër herë normën bazë të interesit, duke e çuar atë në 1 për qind, 
nga 2.5 që ishte në muajin janar të këtij viti. Në tremujorin e tretë nuk 
ndodhën ndryshime të normës së interesit. BQE-ja vlerëson se norma aktuale 
është e përshtatshme duke qenë se inflacioni po lëviz në drejtim të nivelit 
të shënjestruar dhe aktiviteti ekonomik po shfaq 
lëvizje pozitive. Komiteti Federal i Tregut të Hapur 
(FED) në SHBa nuk e ka ndryshuar normën bazë 
të interesit përgjatë nëntë muajve të parë të vitit, 
duke e lënë atë në nivelin e mëparshëm 0-0.25 për 
qind. Ndryshimi i fundit i normës ka ndodhur në 
muajin dhjetor 2008. Banka e anglisë ka ndryshuar 
tre herë normën bazë të interesit në nëntë muajt e 
parë të vitit, duke e ulur atë në 0.5 për qind nga 
2 për qind që ishte në fillim të vitit. vendimi për 
ndryshimin e fundit u mor në muajin mars të këtij 
viti. Banka e japonisë e ka lënë të pandryshuar 
normën referencë të interesit, në nivelin 0.1 për 
qind gjatë gjithë vitit. Ndryshimi i fundit është bërë 
në muajin dhjetor 2008.

Gjatë kësaj periudhe, tregjet financiare janë 
karakterizuar nga prirje në rënie të normave të interesit dhe përmirësim i 
treguesve të besimit. Situata më pozitive konfirmohet edhe tek ecuria e 
tregjeve aksionere, ku duke nisur nga muaji prill i këtij viti çmimet e aksioneve 
për shumicën e kategorive janë rritur dhe luhatshmëria e këtij tregu është 
zbutur dukshëm. Përmirësimi i treguesve ekonomikë dhe financiarë ka 
ndikuar në gjallërimin e tregjeve dhe rritjen e aktivitetit shkëmbyes, ndonëse 
primet e rrezikut të kërkuara paraqesin sjellje të kujdesshme për maturitetet 
afatgjata4. 

Normat e interesit libor dhe euribor në tregun e parasë gjatë këtij tremujori 
vazhduan ecurinë rënëse, duke përcjellë sheshimin e presioneve për likuiditet 
dhe uljen e primeve të rrezikut. Normat e interesit euribor me afat një, tre dhe 
12-mujor në fillim të muajit tetor shënuan respektivisht 0.43, 0.74 dhe 1.23 
për qind, duke u ulur me 31, 34 dhe 27 pikë bazë në krahasim me fillimin 
e muajit korrik. Norma libor me afat 3-mujor u reduktua mesatarisht me 30 
pikë bazë nga muaji qershor.

Tregjet e obligacioneve në Evropë, japoni dhe në SHBa janë karakterizuar 
nga ecuri rënëse duke paraqitur luhatje me të theksuara në SHBa. Në tregjet 
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Burimi: BQE, FED, Banka e Anglisë, Banka e Japonisë.

Grafik 1.  Ecuria e normave bazë të 
interesit.
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e aksioneve, indekset kryesore Dow jones, S&P dhe Nikkei gjatë muajve të 
fundit janë karakterizuar nga rritje të kënaqshme dhe luhatshmëri më të ulëta. 
Perspektiva më pozitive e treguesve ekonomikë të bizneseve dhe pritjet më 
optimiste të agjentëve të tregut ndikuan në rritjen e vlerave të kuotimit të 
aksioneve.

Në tregjet valutore, duke filluar nga fundi i muajit qershor, euro është forcuar 
në lidhje me dollarin amerikan, prirje që është theksuar më shumë gjatë muajit 
shtator. Supozimet e agjentëve të tregut, në një pjesë të konfirmuara nga dobësia 
e disa prej sektorëve të ekonomisë amerikane, kanë ndikuar në dobësimin e 
dollarit amerikan. Euro gjithashtu është vlerësuar në lidhje me paundin britanik 
dhe ndaj grupit të monedhave të tjera evropiane. Në nivel tremujor, euro është 
vlerësuar mesatarisht me 4.93 për qind ndaj dollarit amerikan, ndërkohë që në 
fillim të muajit tetor 2009, një euro vlerësohej me 1.46 dollarë.

II.3 EcUrIa E ÇMIMEvE Të NaFTëS DHE Të LëNDëvE Të Para

Gjatë tremujorit të tretë të këtij viti është regjistruar një përmirësim i kushteve 
në tregun ndërkombëtar të naftës. Kombinimi i ecurisë pozitive të kërkesës 
dhe të ofertës botërore për naftë, si dhe pozita e dobët e dollarit amerikan në 
tregjet ndërkombëtare të këmbimit valutor kanë ndihmuar në rimëkëmbjen e 
tregut. Çmimi mesatar i naftës për fuçi gjatë tremujorit të tretë të vitit, ndonëse 
më i ulët se ai i së njëjtës periudhë të vitit të kaluar, ka shënuar një rritje prej 
rreth 16 për qind në terma tremujorë. Ecuria pozitive e aktivitetit ekonomik në 
vendet në zhvillim, dalja nga kriza ekonomike e vendeve kryesore të zhvilluara 
si dhe rimëkëmbja e industrisë përpunuese në botë kanë paraprirë dhe nxitur 
rritjen e kërkesës botërore për naftë. Kjo e fundit megjithëse mbetet sërish nën 
nivelin mesatar të vitit 2008, gjatë tremujorit të tretë të vitit u rrit me 1.6 për 
qind në terma tremujorë. Përballë këtyre kushteve të favorshme ekonomike, 
vendet prodhuese dhe eksportuese të naftës kanë rritur sasinë e prodhuar 
gjatë tremujorit të dytë të vitit. Oferta botërore për naftë u rrit me 0.7 për qind 
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Burimi: BQE.

Grafik 2. Kursi i këmbimit euro / usd (majtas) dhe Ecuria e liborit 
usd/euro (djathtas).
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në terma tremujorë, ku kontributin kryesor e dhanë 
vendet anëtare të OPEK-ut, rusia dhe disa nga ish-
republikat Sovjetike.

Indeksi i çmimit të mallrave në tremujorin e tretë 
të vitit ka shënuar një rritje prej 9.6 për qind në 
terma tremujorë, ndërkohë që në terma vjetorë 
rënia rezultoi mjaft e thellë (36.2 për qind). Kjo e 
fundit shpjegohet kryesisht nga efekti statistikor i 
bazës mjaft të lartë të krahasimit. Të njëjtën linjë 
ka ndjekur edhe indeksi i çmimit të karburanteve, 
i cili shënoi një rritje tremujore prej 11.9 për qind 
dhe një rënie vjetore prej 43.1 për qind. Ecuri të 
ndryshme evidentoi indeksi i çmimit të ushqimeve, i 
cili ra në terma tremujorë dhe vjetorë, përkatësisht 
me 3.2 për qind dhe me 18.8 për qind. 

III. STaBILITETI I ÇMIMEvE DHE 
OBjEKTIvI I BaNKëS Së SHQIPërISë 

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është 
arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Ky 
është kontributi më i madh që banka qendrore 
mund të japë për të stimuluar kursimet, për të 
mbështetur investime produktive dhe për të nxitur 
rritje ekonomike të qëndrueshme. Në përputhje me 
strategjinë e saj, Banka e Shqipërisë angazhohet në 
arritjen dhe ruajtjen e inflacionit në terma vjetorë 
në nivelin 3.0 për qind me kufij tolerance +/- 1 
pikë përqindjeje. Shpallja e objektivit sasior për 
inflacionin synon ankorimin e pritjeve të agjentëve 
ekonomikë, uljen e primeve të inflacionit dhe nxitjen 
e investimeve afatgjata në ekonomi.

Inflacioni vjetor i tremujorit të tretë të vitit 2009 
rezultoi 2.1 për qind, duke qëndruar në të njëjtin 
nivel me atë të tremujorit paraardhës. Pas një 
prirjeje të theksuar rënëse5 deri në muajin mars (1.6 
për qind), norma vjetore e inflacionit u stabilizua 
në kufirin e poshtëm rreth objektivit 3.0 për qind 
të Bankës së Shqipërisë për inflacionin. Inflacioni 
mesatar vjetor6

 në këtë tremujor shënoi 2.2 për qind, 
0.2 pikë përqindje më poshtë sesa mesatarja e tij 
historike. Kjo vlerë qëndron shumë pranë normës 
vjetore të tij, duke dëshmuar për shuarjen e plotë 
të efekteve të raundit të parë të rritjeve të një viti 
më parë në çmimet e lëndëve të para (ushqime dhe 
naftë) dhe të energjisë elektrike. 

Burimi: Eurostat, EIA.

Grafik 3. Ndryshimi vjetor i çmimit të 
naftës në tregun ndërkombëtar dhe i kursit 

të këmbimit euro/usd.
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Grafik 4. Ecuria e indekseve të çmimeve 
sipas grupmallrave kryesore. 
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Grafik 5. Inflacioni vjetor sipas 
tremujorëve (në përqindje).
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Presionet inflacioniste me të cilat është përballur ekonomia shqiptare kanë 
qenë të moderuara në harkun kohor të 12 muajve të fundit. Krahas rënies 
së ndjeshme të çmimeve të lëndëve të para në tregun ndërkombëtar, procesi 
disinflacionist u nxit dhe nga dobësimi i presioneve inflacioniste nga kërkesa 
e brendshme në kushtet e recesionit ekonomik global. Inflacioni bazë dhe 
ai i sektorit të mallrave të patregtueshëm shënuan përkatësisht 1.0 dhe 0.8 
për qind në tremujorin e tretë, duke dëshmuar për një ambient të brendshëm 
makroekonomik joinflacionist. Ndërkohë, inflacioni i sektorit të mallrave të 
tregtueshëm është rritur me 1.6 pikë përqindje nga fillimi i vitit nën ndikimin 
e prirjes nënçmuese të kursit të këmbimit. 

Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të kujdesshme, duke 
synuar krijimin e kushteve monetare të përshtatshme për qëndrueshmëri të 
ambientit makroekonomik dhe për zbutjen e efekteve të krizës globale në 
ekonominë vendase. Zhvillimet ekonomike në vend, megjithëse u ndikuan 
nga recesioni ekonomik global nëpërmjet kanalit të tregtisë së jashtme dhe 
atij financiar, dëshmojnë për ritme pozitive rritjeje të aktivitetit ekonomik 
në gjashtëmujorin e parë të vitit. Megjithatë, ngadalësimi i ritmeve të 
rritjes së kredisë dhe të ofertës monetare, së të ardhurave buxhetore, rënia 
e shkëmbimeve tregtare dhe e treguesve të tjerë të tërthortë për sektorë të 
ndryshëm sugjerojnë për ngadalësim të aktivitetit ekonomik në vend. Të 
dhënat më të fundit për ekonominë botërore sinjalizojnë për stabilizim të 
parashikimeve për rritjen ekonomike dhe të çmimeve të lëndëve të para në 
tregun ndërkombëtar. Në të njëjtën linjë shkojnë të dhënat e disponueshme 
për ekonominë vendase, megjithëse qëndrojnë më poshtë niveleve të një 
viti më parë. rezultatet e vrojtimeve të besimit mbështesin vlerësimin për 
ngadalësim të aktivitetit ekonomik, megjithëse me një përmirësim të lehtë të 
treguesve në tremujorin e dytë të vitit. Pritjet e agjentëve ekonomikë mbeten 
të ankoruara pranë objektivit të bankës qendrore për inflacionin.

Banka e Shqipërisë ka qenë e kujdesshme në zbatimin e nivelit të stimulit 
monetar, duke synuar në radhë të parë përmbushjen e objektivit të saj 

kryesor, i cili kontribuon në ruajtjen e stabilitetit të 
përgjithshëm makroekonomik. 

III.1 KUSHTET MONETarE

Në një ambient me presione te dobëta inflacioniste 
dhe me pritje të ankoruara pranë objektivit 3.0 
për qind, Banka e Shqipërisë vazhdoi të gjenerojë 
impulse monetare stimuluese për ekonominë. 
Krahas uljes së normës bazë të interesit në 5.75 për 
qind në muajin janar’09, ajo ndërmori operacione 
injektuese likuiditeti në shkallë të gjerë. Nëpërmjet 
rritjes së sasisë së likuiditetit të injektuar, zgjatjes së 
horizontit kohor të maturimit të tyre si dhe zgjerimit të 
bazës së kolateralit të pranuar, u krijuan kushte më 
të përshtatshme për të siguruar stabilizim të situatës Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 6. Norma bazë e interesit të 
Bankës së Shqipërisë.
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së likuiditetit dhe të normave të interesit në sistemin 
bankar, duke plotësuar nevojat e ekonomisë për 
fonde likuide. 

Politika monetare gjatë këtij tremujori ka vijuar 
një linjë neutrale si dhe në tremujorin paraardhës. 
Pavarësisht këtij fakti, Indeksi i Kushteve Monetare 
(IKM) rezulton në kahun lehtësues duke u luhatur 
nën tendencën e tij historike. 

Gjatë periudhës në fjalë duket se IKM-ja është 
orientuar plotësisht nga zhvillimet në kursin e 
këmbimit, një nga komponentët me peshë të 
rëndësishme në ekonomitë e vogla dhe të hapura. 
Duke reflektuar zhvillimet e kursit të këmbimit, 
IKM-ja ka shfaqur një zbehje të lehtë të tendencës 
lehtësuese gjatë muajit korrik, por që në muajt gusht 
e shtator është shuar si rezultat i vijimit të nënçmimit 
të lekut në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore.

III.2 EcUrIa E ÇMIMEvE Të KaTEGOrIvE KryESOrE Të SHPOrTëS Së 
MaLLravE Të KONSUMIT

Inflacioni i kategorive të mallrave dhe shërbimeve sipas funksionit të tyre 
ekonomik, gjatë periudhës korrik-shtator 2009, paraqitet me një profil thuajse 
të njëjtë. rritja e normës së inflacionit të mallrave ushqimorë të përdorimit 
të përditshëm, në mënyrë të veçantë të perimeve dhe frutave, karakterizoi 
tremujorin e tretë të këtij viti. Inflacioni total vjetor, në këtë periudhë u formua 
pothuaj plotësisht nga kontributi i kategorisë “ushqime të papërpunuara”, 
ndërkohë që kontributi negativ i kategorive “çmime të administruara”, 
“ushqime të përpunuara” dhe “mallra konsumi joushqimorë”, reduktoi në 
vlera më të ulëta pozitive inflacionin total për këtë periudhë. 

Ecuria e normës së inflacionit të kategorisë “ushqime të papërpunuara” 
merr një rëndësi të veçantë në shpjegimin dhe në parashikimin e luhatjeve 
afatshkurtra të inflacionit. Kontributi negativ përgjatë gjithë vitit 2008 i 
kësaj kategorie në inflacionin total ndihmoi në zbutjen e presioneve të forta 
inflacioniste që u gjeneruan kryesisht nga ana e ofertës. Kontributi i kësaj 
kategorie pësoi një rritje progresive gjatë vitit 2009, ndërkohë që në muajin 
shtator 2009, ai kulmoi në vlerën 2.4 pikë përqindjeje. Inflacioni i kësaj 
kategorie rezultoi në vlera dyshifrore në tre muajt e fundit, duke arritur nivelin 
më të lartë në muajt gusht e shtator me rreth 13.3 për qind. Inflacioni mujor 
i lartë (2.8 për qind) në dy muajt respektivë, ishte kryesisht rezultat i veprimit 
të nënçmimit të monedhës vendase kundrejt monedhës evropiane, faktor i 
cili ndikoi në rritjen e çmimeve të këtyre mallrave të konsumit të përditshëm 
të importuara kryesisht nga vendet fqinje. Në mënyrë të veçantë, çmimet e 
grupit të mallrave “perime” dhe “fruta” kontribuan në masën 67 për qind në 
formimin e shifrës të përgjithshme të inflacionit gjatë këtij tremujori7.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 7. Indeksi i Kushteve Monetare. 
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Kategoria “ushqime të përpunuara” regjistroi 
një rënie të çmimeve, duke manifestuar një ecuri 
krejtësisht të ndryshme krahasuar me një vit më 
parë. Inflacioni vjetor i kësaj kategorie një vit më 
parë ishte 10 për qind, ndërsa këtë vit shënoi 
vlerën negative –0.2 për qind. Pjesa e importuar 
e këtyre produkteve ka patur një periudhë qetësie 
si rezultat i rënies së ndjeshme të çmimeve të 
tyre në tregun botëror prej rreth një viti. Prirja në 
rënie e inflacionit duket se është përcaktuar nga 
një “zhvendosje” graduale nën nivelin e çmimeve 
të periudhës gusht ’07 – shkurt ‘09, për shkak 
të shuarjes thuajse të plotë të efektit të rritjeve të 
çmimit të nëngrupit ‘bukë dhe drithëra’ që nga 
vjeshta e vitit 2007. 

T2-08 T3-08 T4-08 T1-09 T2-09 T3-09
Ushqime të përpunuara (pp) 2.9 2.3 1.7 0.9 0.3 -0.1
 Bukë dhe drithëra (pp) 1.7 1.3 1.0 0.6 0.2 -0.1
 alkool dhe duhan (pp) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Ushqime të papërpunuara (pp) -0.4 -0.9 -0.1 0.6 1.8 2.3
 Fruta (pp) 0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.3 0.5
 Perime(pp) -0.2 -1.3 -0.7 -0.3 1.4 0.9
Shërbime (pp) 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1
Çmime të administruara (pp) 0.7 0.8 0.3 0.1 -0.4 -0.4
 Lëndë djegëse dhe energji (pp) 0.6 0.6 0.7 0.4 0.0 0.0
Strehim (pp) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2
Mallra konsumi joushqimorë 0.3 0.3 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Mallra konsumi afatgjatë (pp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Indeksi i çmimeve të konsumit (v/v, %) 4.2 3.0 2.5 1.9 2.1 2.1

Burimi: iNStAt dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

vlera e normës së inflacionit vjetor të grupit “shërbime” në muajin shtator 
pësoi rënie për të tretin muaj radhazi, duke shënuar vlerën mesatare prej 
1.4 për qind në tremujorin e tretë të këtij viti. Një vit më parë kjo vlerë ishte 
5.5 për qind. Kjo rënie u përcaktua kryesisht nga shuarja e efektit të rritjes 
së çmimeve të transportit publik në muajin qershor 2008. Përveç këtij fakti, 
brenda kësaj kategorie, çmimet e shërbimeve hoteliere dhe të restoranteve8 
shënuan rënie gjatë këtij tremujori, i cili përbën dhe tremujorin me kërkesën 
më të lartë për këto lloj shërbimesh. Informacioni që sjell prirja rënëse e 
çmimeve në kategorinë e mësipërme, është në mbështetje të një përballimi 
më të plotë të rritjes së kërkesës gjatë sezonit veror të këtij viti9, nga oferta 
vendase. 

Kategoria “çmime të administruara”, që historikisht ka qenë përcaktuese 
në prirjen e inflacionit, gjatë dy tremujorëve të fundit, shënoi kontribut në 
rënie në inflacionin vjetor. Shuarja e efektit të rritjes administrative të çmimit të 
energjisë në muajin mars dhe mosrritjeve të reja gjatë periudhës në vijim, ulën 
inflacionin dhe kontributin përkatës pranë vlerës zero. Ndërkohë, inflacioni 

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 8. Kontributi i kategorive në 
inflacionin vjetor (në pikë përqindjeje).
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mesatar vjetor i kësaj kategorie u luhat rreth vlerës -3.5 për qind që nga muaji 
mars i këtij viti. vlerat negative i atribuohen kryesisht, rënies së çmimeve në 
grupin “komunikim”. Inflacioni i ulët në kategoritë e tjera të shportës, bëri 
që ky efekt në rënie të jetë më i ndjeshëm te inflacioni total gjatë periudhës 
mars-shtator 2009. Kontributet e grupeve të tjera janë luhatur shumë pak në 
vlera gjatë këtij tremujori. vlen të përmendet rritja e çmimit të naftës në nivel 
mujor, e cila mbart rrezikun e goditjeve inflacioniste nga ana e faktorëve të 
ofertës me origjinë jashtë ekonomisë së vendit. 

III.3 PrIrjET KryESOrE Të INFLacIONIT

Inflacioni bazë10 vjetor rezultoi rreth 1 për qind për tremujorin e tretë 
të vitit 2009, duke thelluar prirjen në rënie, të nisur që nga fundi i vitit të 
kaluar. Në muajin shtator 2009, inflacioni bazë arriti në 0.7 për qind, duke 
konverguar drejt mesatares së tij afatgjatë11. Periudha janar-shtator 2009, u 
karakterizua nga rënie të vlerave të inflacionit bazë dhe të luhatshmërisë së 
përbërësit jobazë. vlerat e ulëta të inflacionit bazë erdhën si rezultat i shuarjes 
së vazhdueshme të presioneve inflacioniste me natyrë relativisht afatgjatë 
në ekonominë e vendit. Në të njëjtën kohë, lëvizjet tranzitore në çmimet 
e konsumit rezultuan më të moderuara se më parë. Prapa kësaj sjelljeje 
qëndron kryesisht natyra mjaft e përmbajtur e presioneve inflacioniste në 
terma globalë. 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 9. Inflacioni vjetor sipas kategorive të mallrave dhe 
shërbimeve (në përqindje).
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Inflacionet vjetore për sektorët e mallrave të 
tregtueshëm dhe të patregtueshëm të shportës së 
IÇK-së, për tremujorin e tretë të vitit 2009, rezultuan 
përkatësisht 3 dhe 0.8 për qind. Inflacioni për mallrat 
e tregtueshëm në muajin shtator, rezultoi i njëjtë 
me atë të muajit paraardhës, 3.1 për qind. vlera 
relativisht e lartë e tij, është përcaktuar më së shumti 
nga dobësimi i pozitës së lekut kryesisht kundrejt 
euros si edhe nga prania e luhatjeve relativisht të 
forta në tregun e brendshëm valutor që nga fillimi i 
vitit 2009. Ndërkohë, konjuktura botërore e çmimeve 
të lëndëve të para dhe bazë ka vijuar të luajë një rol 
favorizues në frenimin e presioneve inflacioniste me 
origjinë jashtë ekonomisë së vendit. 

Përballë këtyre zhvillimeve, inflacioni në sektorin 
e mallrave dhe të shërbimeve të patregtueshëm, 
vijoi prirjen në rënie. Në muajin shtator 2009, ai 

arriti në 0.4 për qind, një nga nivelet më të ulëta historike që nga fillimi i 
vitit 2003. Sjellja e inflacionit të sektorit të mallrave të patregtueshëm, si 
rezultante e kombinimit të shuarjes së efekteve të faktorëve administrativë 
me ato të gjeneruar nga ngadalësimi i aktivitetit ekonomik, kanë frenuar 
ndjeshëm presionet inflacioniste gjatë 9 muajve të parë të vitit.

analiza e mësipërme dëshmon për zhvillime të balancuara nga ana e 
kërkesës së brendshme në ekonomi, të shprehura në vlerat e ulëta të inflacionit 
bazë dhe të atij të mallrave të patregtueshëm. ato kanë qenë përcaktuese të 
rëndësishme të inflacionit total, si një proces i qëndrueshëm rreth kufirit të 
poshtëm të tolerancës, 2 për qind, gjatë periudhës janar-shtator 2009. 

Burimi: INSTAT,
Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 10. Inflacioni vjetor total dhe mesatarja 
e matjeve të inflacioneve vjetore bazë e jobazë 

(në përqindje).
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Burimi: INSTAT, llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 11. Inflacioni vjetor i mallrave të tregtueshëm dhe të 
patregtueshëm.
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Iv. ZHvILLIMET MaKrOEKONOMIKE DHE NDIKIMET Në 
INFLacION

Zhvillimet në tregues të tërthortë të kërkesës agregate në ekonominë e 
vendit janë në mbështetje të tkurrjes së saj gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2009 dhe në vijim. Treguesit e konsumit dhe të investimeve private si edhe të 
eksporteve vijojnë të shënojnë ritme më të ulëta sesa ato të një viti më parë. 
Karakteri ekspansionist i politikës fiskale gjatë periudhës janar – gusht 2009 
në krahun e shpenzimeve afatshkurtra dhe të investimeve publike, vlerësohet 
të ketë qenë një nga mbështetësit kryesorë të kërkesës agregate në ekonomi. 
Kërkesa e tkurrur ka ndikuar në ngadalësimin e ritmeve të rritjes së aktivitetit 
ekonomik në vend gjatë pjesës së parë të vitit 2009 krahasuar me ato të një 
viti më parë.

Iv.1 KOMPONENTë Të KërKESëS aGrEGaTE

Tregues të tërthortë demonstrojnë se kërkesa konsumatore në tremujorin 
e dytë të vitit 2009 ka pësuar rënie më të moderuar krahasuar me rënien 
e theksuar në tremujorin e parë të këtij viti. Treguesit e besimit të sektorit 
të shërbimeve dhe të besimit të konsumatorëve, pasi shënuan rënien më 
të theksuar historike në tremujorin e parë të vitit 2009, shfaqën shenja 
përmirësimi në tremujorin pasardhës. Bazuar në të dhëna sasiore mbi 
shpenzimet e konsumatorëve, zhvillimet më të fundit në sektorin e tregtisë 
me pakicë konfirmuan kthesën pozitive të këtij treguesi, krahasuar me prirjen 
në rënie të regjistruar që nga tremujori i tretë i vitit 2008. Në terma vjetorë, 
indeksi i tregtisë me pakicë (ITP), pas rënies me 3 për qind në tremujorin e 
parë, shënoi një rritje me 1.3 për qind tremujorin e dytë të vitit 2009 duke 
regjistruar një ritëm mesatar për gjysmën e parë të vitit pranë vlerës -0.9 
për qind. Ky ritëm rënës është mjaft poshtë si atij të rezultuar një vit më parë 
për të njëjtën periudhë (+27.5 për qind), ashtu edhe ritmit mesatar historik 
(+11 për qind). Për sa i përket përcaktuesve të konsumit privat, prirja rënëse 
e pagave në sektorin privat, zhvillimet në tregun 
e punës dhe rënia e të ardhurave nga emigrantët 
përgjatë vitit 2009 dhe frenimi i ndjeshëm i ritmeve 
të kredisë për individët, mbështesin ngadalësimin e 
ritmeve në treguesin e konsumit gjatë pjesës së parë 
të këtij viti dhe në vijim.

Treguesit e tërthortë dëshmojnë për një kontraktim 
të investimeve private gjatë gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2009. Bazuar në të dhëna sasiore, importi i 
‘mallrave kapitale’ ka pësuar rënie vjetore me rreth 
19 për qind në tremujorin e dytë të vitit 2009. rënia 
e investimeve private konfirmohet dhe nga të dhënat 
e vrojtimeve të besimit. Kontraktimi i investimeve 
është shkaktuar nga ulja e besimit në sektorët e 
industrisë dhe të ndërtimit, nga nivele mjaft të ulëta 
të shfrytëzimit të kapaciteteve të tyre prodhuese si Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Grafik 12. Indeksi i tregtisë me pakicë dhe 
treguesi i besimit të shërbimeve dhe i 

konsumatorit.
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dhe frenimi i ritmeve të kreditimit për investime. rënia vjetore e konsumit të 
energjisë elektrike nga jofamiljarët, kryesisht nga bizneset (në rreth -15 për 
qind në terma vjetorë), sinjalizon tkurrje të aktivitetit ekonomik, reflektuar në 
rënie të kërkesës nga sektori privat i ekonomisë gjatë periudhës janar-gusht 
2009. 

rënia e investimeve private është shoqëruar nga ritme të larta rritjeje të 
investimeve publike, të materializuara tek shpenzimet buxhetore. Nisur nga 
shkalla e realizimit dhe nga ritmet e kryerjes së shpenzimeve buxhetore për 
periudhën janar-gusht 2009, financat publike janë karakterizuar nga një 
natyrë ekspansioniste. rritja e tyre vjetore prej 23 për qind, shënoi një prej 
niveleve më të larta historike të mesatares së katër viteve të fundit. Në këto 
ritme kanë ndikuar rritjet në dy grupet e shpenzimeve, afatshkurtra dhe për 
investime, ndonëse të parat vijojnë të ruajnë kontributin më të lartë. 

Zhvillimet në tregtinë e jashtme, mbështesin një ngushtim në terma vjetorë 
të deficitit tregtar apo të nivelit të eksporteve neto për periudhën janar—gusht 
2009. Ky ngushtim (4 për qind) reflektoi si rënien e vlerës së importeve ashtu 
edhe atë të eksporteve, ku këto të fundit ishin rreth 19 për qind më të ulëta se 
sa në vitin e kaluar. Ecuria e këtij përbërësi të kërkesës agregate, që krijohet 
kryesisht nga sektori privat i ekonomisë, sugjeron tkurrjen e përgjithshme të 
saj për tetë muajt e parë të vitit 2009. 

 

Iv.1.1 Ecuria e prodhimit sipas sektorëve 

Sipas të dhënave të INSTaT, ritmi mesatar i rritjes 
së Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) në terma 
vjetorë për pjesën e parë të vitit 2009 rezultoi rreth 
5.35 për qind, ndërkohë që një vit më parë ai ishte 
rreth 6.8 për qind. PBB-ja gjatë tremujorit të parë 
dhe të dytë të vitit 2009 shënoi një rritje vjetore 
përkatësisht me 5.4 dhe 5.3 për qind. Këto ritme 
rezultuan rreth 1.3 dhe 1.6 pikë përqindjeje më 
poshtë se sa ritmet përkatëse të një viti më parë. Një 
prirje e tillë u evidentua edhe në ritmet e rritjes në 
terma tremujorë, duke dëshmuar për ngadalësim të 
ritmeve të aktivitetit ekonomik në periudhën janar-
qershor 2009. 

Në pjesën e parë të këtij viti, aktiviteti në sektorët e 
shërbimeve12 të ekonomisë së vendit dha kontributin 
më të lartë pozitiv në rritjen e PBB-së. Sektori 
prodhues i ekonomisë shtoi kontributin e tij në rritjen 

vjetore të PBB-së, kryesisht si rezultat i përmirësimeve në aktivitetin e ndërtimit. 
Ndërkohë, aktiviteti industrial thelloi ritmet e rënies të nisura që nga tremujori 
i parë i këtij viti. 

Burimi: INSTAT (PBB, tremujori i dytë 2009)
dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 13. Kontributet e sektorëve në rritjen e 
PBB-së (në pp).
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SEKtorët ProDhuES Në EKoNomi
aktiviteti në sektorin e bujqësisë13, pas një 

kontraktimi në tremujorin e parë të vitit 2009, ka 
shfaqur shenja përmirësimi në tremujorin e dytë të 
tij. PBB-ja e këtij sektori shënoi një rritje me 2.7 për 
qind krahasuar me një vit më parë, duke kontribuar 
me 0.55 pikë përqindjeje në rritjen vjetore të PBB-
së. Në terma të ndryshimeve tremujore, aktiviteti 
në këtë sektor shënoi një rritje prej 0.3 për qind 
në tremujorin e dytë, pas rënies prej 0.3 për 
qind në tremujorin e parë të këtij viti. Ndërkohë, 
prodhimi i agroindustrisë vijoi të shënojë rënie gjatë 
dy tremujorëve të parë të vitit 2009, pavarësisht 
përmirësimit relativ në ritmet e rritjes së PBB-së së 
sektorit të prodhimit bujqësor.

aktiviteti në sektorin e industrisë, në terma të 
vlerës së shtuar në prodhimin e brendshëm bruto, 
ka regjistruar për të dytin tremujor radhazi rënie vjetore gjatë tremujorit të 
dytë të vitit 2009, duke kontribuar negativisht në rritjen e PBB-së. Prodhimi i 
brendshëm në sektorin e industrisë ra me 6.3 për qind në tremujorin e dytë 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo rënie u thellua me 2 
pikë përqindjeje krahasuar me tremujorin e parë të vitit aktual. Shfrytëzimi i 
kapaciteteve14 prodhuese në sektorin e industrisë, megjithëse ka treguar shenja 
të lehta përmirësimi në tremujorin e dytë të vitit 2009, mbetet nën nivelin 
mesatar. Të dhënat nga vrojtimet sinjalizuan tkurrjen e aktivitetit industrial 
gjatë gjysmës së parë të vitit 2009. Treguesi i besimit për këtë sektor, megjithë 
përmirësimin e lehtë gjatë tremujorit të dytë të vitit 2009, vijon të qëndrojë në 
nivele të ulëta, krahasuar me mesataren e tij afatgjatë.

PBB-ja në sektorin e ndërtimit, në tremujorin e dytë të vitit 2009, shënoi 
rritjen më të lartë vjetore (9.8 për qind) që nga tremujori i katërt i vitit 2007, 

Burimi: INSTAT,
Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.

Grafik 14. Ndryshimet vjetore të PBB-së në 
bujqësi dhe të prodhimit të agroindustrisë. 
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Grafik 15. Ndryshimi vjetor i PBB-së dhe treguesi i besimit në industri (majtas); 
ndryshimi vjetor i PBB-së dhe treguesi i besimit në ndërtim (djathtas).
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gjë që u reflektua në kontribut pozitiv në rritjen e PBB-së së këtij tremujori. 
Ndërkohë, prodhimi në sektorin e ndërtimit ka shënuar ritme pozitive rritjeje 
duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2008. Treguesi i besimit në këtë sektor 
shënoi një kthesë pozitive në tremujorin e dytë të vitit 2009, pas përkeqësimit 
të regjistruar në tremujorin e parë të vitit 2009.

Tendenca pozitive e treguesve të sektorit energjetik gjatë gjysmës së parë 
të vitit vazhdoi të ndihej edhe në muajt korrik – gusht 2009. Megjithëse kjo 
periudhë përkon me kushtet më të dobëta hidrike të vitit, në krahasim me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë, në dy muajt e parë të tremujorit të 
tretë prodhimi i energjisë u rrit me 3 për qind. Për sa i përket prodhimit të 
energjisë elektrike në tetë muajt e parë të vitit, ky tregues ka shënuar një 
rritje të konsiderueshme me rreth 26.5 për qind. Gjithashtu, ecuri pozitive 
janë shfaqur edhe në administrimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë, ku 
vihet re se raporti i humbjeve në shpërndarje me prodhimin ra me 4.5 pikë 
përqindjeje në terma vjetorë.

Ndonëse gjatë gjashtëmujorit të parë filloi eksporti i energjisë elektrike, si 
pasojë e ngadalësimit të ritmeve të prodhimit, gjatë muajve korrik-gusht u 
vu re një frenim në vëllimin e eksportit. Për sa i përket bilancit të shkëmbimit 
të energjisë gjatë këtij viti, ky tregues për herë të parë ka rezultuar pozitiv. 
Energjia e eksportuar ka qenë 275.6 GWh më e lartë se niveli i importuar. 
Konsumatorët familjarë mbeten përdoruesit kryesorë të energjisë me 57 për 
qind të tregut. Evidentohet një rënie vjetore e konsumit nga jofamiljarët, ku 
peshë të rëndësishme zënë bizneset. 

 8M-‘07 8M-‘08 8M-‘09 Ndryshimi vjetor 8M-‘09 
/8M-‘08 (në %)

Prodhimi Neto 2,103 2,837 3,590 26.5
Importi 1,990 1,842 54 -97.1
Eksporti 0 0 352 100.0
Humbjet në shpërndarje 1,260 1,260 1,433 13.7
 Humbje/Prodhim* 59.9% 44.4% 39.9% -4.5 (pp)
Energjia e konsumuar 4,046 4,478 4,192 -6.4
 Konsumi i faturuar 2,675 3,080 2,759 -10.4
 Konsumi i pafaturuar 1,371 1,397 1,433 2.6
 Konsumi familjar 1,532 1,710 1,590 -7.0
 Konsumi jofamiljar 1,143 1,371 1,169 -14.7

Burimi: KESh; *) llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Humbjet në sistemin e shpërndarjes vazhdojnë të mbeten problematike 
edhe gjatë fillimit të tremujorit të tretë të vitit. rritja e këtij treguesi me 13.7 
për qind në terma vjetorë ka ardhur kryesisht si pasojë e nivelit më të lartë të 
humbjeve joteknike.

SEKtori i ShërBimEvE
Në tremujorin e dytë të vitit 2009, sektori i shërbimeve kontribuoi pozitivisht 

me rreth 4.1 pikë përqindje në rritjen vjetore të PBB-së, ku aktiviteti i gjeneruar 
nga “shërbimet e tjera”, ashtu si në tremujorin e parë të vitit, vlerësohet të ketë 

tabelë �. treguesit vjetorë të 
bilancit të energjisë elektrike 

(në GWh).
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zënë peshën më të lartë. Sipas të dhënave më të reja të PBB-së tremujore, 
ky aktivitet vlerësohet të ketë shënuar rritje të dukshme në dy vitet e fundit, 
krahasuar me periudhat paraardhëse. ritmi vjetor i rritjes në kategorinë 
“shërbime të tjera” mbetet i krahasueshëm me atë të një tremujori më parë, 
duke u luhatur në rreth 16 për qind. 

aktiviteti i shërbimeve në degët “tregti, hotele dhe restorante”, “transporti”, 
“post-telekomunikacioni”, ka dhënë një kontribut të lehtë me rreth 0.1 pikë 
përqindje në rritjen vjetore të PBB-së, relativisht më e ulët sesa ajo e tremujorit 
të parë të vitit.

 
Ndër aktivitetet e lartpërmendura, shërbimet e “transportit” dhe të “post- 

telekomunikacionit” shënuan ritme vjetore pozitive, por ndjeshëm më të ulëta, 
se sa ato të regjistruara në tremujorin paraardhës (përkatësisht 1.7 dhe 18.1 
për qind). Në të kundërt, aktiviteti i “tregtisë, hoteleve dhe restoranteve” 
regjistroi rënie për dy tremujorët e parë të vitit 2009 (përkatësisht me -4.7 
dhe -3.2 për qind). Seria pesëvjeçare e ritmeve vjetore të ndryshimit për këtë 
grup-shërbimesh përballet për herë të parë me vlera negative. ritmet negative 
kanë shoqëruar aktivitetet ekonomike në “tregti, hotele dhe restorante” dhe 
“transport” edhe në terma të ndryshimeve tremujore. 

Ecuria me ritme relativisht të frenuara në aktivitetin e sektorëve të shërbimeve 
është sinjalizuar edhe nga bizneset e këtij sektori në vrojtimin e besimit, 
ndonëse ata shprehen për pritje relativisht më pozitive se në tremujorin e 
parë. 

EcuriA E çmimEvE DhE E qirAvE të BANESAvE1�

Indeksi i çmimit të banesave (IÇB) pësoi një rritje me 18 për qind në 
tremujorin e tretë të vitit 2009, krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më 
parë. Kjo ecuri konfirmoi pikën e kthesës drejt rritjes graduale, të nisur që prej 

Burimi: INSTAT (PBB, tremujori i dytë 2009).

Grafik 16. Ecuria e PBB-së për aktivitetet e shërbimeve.

a. Ndryshime vjetore (në për qind). b. Ndryshime tremujore (në për qind).
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tremujorit të parë të vitit 2009. Të dhënat nga vrojtimet e besimit të bizneseve 
të ndërtimit tregojnë për një prirje në rënie të çmimeve të prodhimit, e cila nuk 
është reflektuar në çmimet e transaksioneve gjatë shitblerjes në dy tremujorët 
e fundit16. rritja vjetore e çmimit të banesave, duke përjashtuar efektin e 
nënçmimit vjetor të lekut ndaj euros, do të rezultonte vetëm 10 për qind (18 
për qind me këtë efekt). 

Bazuar në të dhëna të tërthorta, gjykohet se zhvillimet në çmimet e banesave 
do të ndikohen si nga rritja e pritur e ofertës, e shprehur në vlerësime më 
pozitive të prodhimit në ndërtim ashtu edhe nga një rënie e inventarëve të 
bizneseve të ndërtimit gjatë dy tremujorëve të fundit (grafik 18). 

Në tremujorin e tretë të vitit 2009, indeksi i qirasë së banesave (IQB) ra me 
rreth 4.5 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 17. Ecuria e prodhimit dhe e gjendjes së inventarëve në ndërtim17 
dhe ndryshimet tremujore të IÇB (majtas). Raporti i IÇB ndaj IQB dhe prirja 

afatgjatë e tij (djathtas).
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Grafik 18. Ecuria e indeksit të çmimit të banesave dhe e indeksit të qirasë 
së banesave.

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

T2-98
T4-98
T2-99
T4-99
T2-00
T4-00
T2-01
T4-01
T2-02
T4-02
T2-03
T4-03
T2-04
T4-04
T2-05
T4-05
T2-06
T4-06
T2-07
T4-07
T2-08
T4-08
T2-09

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

në %

Indeksi i çmimit të banesave, boshti i majtë
Ndryshime vjetore, boshti i djathtë

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

T2-98
T4-98
T2-99
T4-99
T2-00
T4-00
T2-01
T4-01
T2-02
T4-02
T2-03
T4-03
T2-04
T4-04
T2-05
T4-05
T2-06
T4-06
T2-07
T4-07
T2-08
T4-08
T2-09

-50

-30

-10

10

30

50

në %

Indeksi i qirasë së banesave, boshti i majtë
Ndryshime vjetore, boshti i djathtë



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 12
numër 3

shtator 2009

vëllimi 12
numër 3
shtator 2009

2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 12
numër 3

shtator 2009

vëllimi 12
numër 3
shtator 2009

2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

Në krahasim me tremujorin e mëparshëm, indeksi i qirasë paraqitet në 
pothuaj të njëjtin nivel. raporti i çmimit të shitjes së banesave (grafik 19) ndaj 
qirasë18 së tyre ka pësuar rritje në tremujorin e tretë të vitit 2009. Niveli i tij 
aktualisht qëndron më lart prirjes historike të këtij raporti, ndikuar si nga rritja 
e çmimit ashtu edhe nga rënia e qirave të banesave në tremujorin e tretë të 
vitit 2009.

EcuriA E çmimEvE të imPortit Në EKoNomi. 
Zhvillimet në çmimet e importit sugjerojnë për presione të ulëta inflacioniste 

nga ekonomia e jashtme, njëherësh të ndikuara edhe nga tkurrja e kërkesës 
agregate në ekonominë e vendit. ato ishin rezultante 
e kundërbalancimit midis ndikimit inflacionist të 
nënçmimit të kursit të këmbimit mbi çmimet e 
konsumit dhe konjukturës së favorshme të çmimeve 
të lëndëve të para në tregun ndërkombëtar, 
tkurrjes ekonomike globale dhe efektit statistikor të 
krahasimit. Çmimet e huaja19 u rritën mesatarisht me 
0.4 për qind, ndërsa leku u nënçmua mesatarisht 
ndaj euros dhe dollarit përkatësisht me 7.7 dhe 
13.1 për qind në tremujorin e tretë krahasuar me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

Diferenca e inflacionit në vend me mesataren 
e inflacionit të Italisë dhe Greqisë është rritur 
ndjeshëm gjatë dy tremujorëve të fundit. ajo 
shënoi nivelin më të lartë në tremujorin e tretë (1.8 
pikë përqindje), ndërkohë që ka rezultuar thuajse 
zero gjatë periudhës 2005 – 2008. Zgjerimi i këtij hendeku shoqëruar me 
sjelljen nënçmuese të kursit të këmbimit mund të përbëjnë burim presionesh 
inflacioniste në të ardhmen. 

Burimi: Llogaritje të Bankës së Shqipërisë
dhe Institutet e Statistikave (Itali dhe Greqi).

Grafik 19. Diferenca e inflacionit në vend me 
inflacionin jashtë (në pikë përqindje).
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Burimi: Llogaritje të Bankës së Shqipërisë dhe Institutet e Statistikave (Itali dhe Greqi).

Grafik 20. Ndryshimet vjetore të çmimeve të huaja dhe të çmimeve në vend dhe 
kursi i këmbimit (majtas totali dhe djathtas vetëm çmimet e mallrave ushqimorë).
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Pavarësisht niveleve të ulëta të çmimeve të huaja, inflacioni i importuar ka 
ardhur në rritje si pasojë e nënçmimit të lekut gjatë këtij viti. veprimi i këtij faktori 
është ndjerë kryesisht në inflacionin e grupit “ushqime dhe pije joalkoolike” 
dhe në komponentin e inflacionit të sektorit të mallrave të tregtueshme20. 
Megjithëse çmimet e ushqimeve në Itali dhe Greqi janë rritur me norma të 
ulëta rritjeje përkatësisht me rreth 1.1 dhe 2.0 për qind në tremujorin e tretë, 
dobësimi i lekut ndaj euros në terma vjetorë ka frenuar përcjelljen e rënies së 
kostove të importuara në ekonominë e vendit.

Iv.1.2 Zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë 

Në tremujorin e dytë të vitit 2009, bilanci i përgjithshëm i pagesave rezulton 
me një rritje të mjeteve valutore me rreth 142 milionë euro dhe me një deficit 
të llogarisë korente prej rreth 360 milionë eurosh. Ky i fundit është ngushtuar 
me rreth 3 milionë euro në krahasim me tremujorin e dytë të vitit të kaluar. 
Deficiti i tregtisë në mallra arriti në rreth 567 milionë euro nga 561 milionë 
euro në tremujorin e dytë të vitit të kaluar. Flukset hyrëse të kapitalit arritën 
vlerën e 434 milionë eurove duke financuar tërësisht deficitin e llogarisë 
korente.

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2009, bilanci i përgjithshëm i pagesave 
rezulton në një shtim të mjeteve valutore prej 142 milionë euro. Deficiti i 
llogarisë korente u ngushtua lehtësisht në terma nominalë vjetorë dhe treguesi 
i tij relativ ndaj PBB-së vlerësohet në 16.7 për qind21. Ndërkohë, deficiti i 
tregtisë në mallra arriti në 567 milionë euro dhe vlerësohet në 29.5 për qind 
e PBB-së. 

Dërgesat nga emigrantët shënuan një rënie vjetore prej 4.4 për qind dhe 
financuan 35 për qind të deficitit tregtar në mallra. Investimet e huaja direkte 
(fluksi hyrës) regjistruan këtë tremujor rritje vjetore të lartë (prej rreth 2.6 herë), 
kryesisht si rezultat i gjenerimit të të ardhurave nga privatizimet e kryera. 

tabelë �. tregues të bilancit të pagesave në vite.
Në milionë euro Në përqindje ndaj PBB-së22

T2’06 T2’07 T2’08 T2’09 T2’06 T2’07 T2’08 T2’09
Llogaria korente -153.2 -187.4 -363.5 -359.8 -7.9 -7.9 -13.2 -16.7
Bilanci tregtar -413.8 -500.7 -561.2 -567.4 -22.9 -24.3 -27.0 -29.5
-Eksport 165.7 209.8 260.4 195.0 8.2 9.5 10.3 10.0
- Import -579.5 -710.5 -821.6 -762.4 -31.1 -33.7 -37.3 -39.5
Shërbime (neto) -9.5 13.3 -17.9 -18.4 -1.7 -0.3 0.1 0.6
Të ardhura (neto) 41.1 43.5 -17.5 -10.6 2.4 2.8 1.5 1.1
Transferta korente (neto) 229.0 256.5 233.1 236.5 14.2 13.8 12.3 11.2
Llogaria kapitale dhe financiare 138.4 161.4 372.4 433.7 7.1 8.5 12.6 20.7
Bilanci i përgjithshëm 29.5 23.1 9.9 141.6 2.3 2.6 1.1 2.7

Burimi: vlerësime të fmN-së dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

lloGAriA KorENtE 
Transaksionet korente në tremujorin e dytë të vitit 2009 arritën në 

2,203 milionë euro ose 7.3 për qind më të ulëta se një vit më parë. Pjesa 
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mbizotëruese e shpenzimeve korente financoi importin e mallrave (mbi 60 për 
qind); ndërsa prurjet valutore hynë kryesisht në formën e eksportit të mallrave 
dhe të shërbimeve (64 për qind) dhe të transfertave korente (30 për qind). 
Deficiti korent regjistroi një ngushtim të lehtë prej vetëm 1.0 për qind në 
terma vjetorë duke arritur në rreth 360 milionë euro. Kontributin kryesor në 
ngushtimin e tij e dha ulja e ndjeshme e deficitit në bilancin e llogarisë së të 
ardhurave23 dhe rritja e suficitit në llogarinë e transfertave korente24. 

trEGtiA E jAShtmE 
analiza e zhvillimeve të tregtisë së jashtme për periudhën janar-gusht 2009 

dëshmon për një rënie të shkëmbimeve tregtare me përafërsisht 10 për qind 
në terma vjetorë. Për pasojë, deficiti tregtar u ngushtua me rreth 4 për qind 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2008 dhe mbulimi i importeve nga 
eksportet arriti në nivelin 24 për qind. Në total, vlera e importeve dhe e 
eksporteve rezultoi me rënie vjetore gjatë kësaj periudhe me përkatësisht 7.7 
dhe 19.2 për qind. 

Një tablo e ngjashme paraqitet edhe përsa i përket dinamikës afatshkurtër 
të treguesve të tregtisë në mallra. Muaji gusht 2009 regjistron tkurrje të 
aktivitetit tregtar të Shqipërisë me botën. Shkëmbimet tregtare vijojnë prirjen 
rënëse të vërejtur që prej muajit janar25. Deficiti tregtar u ngushtua më tej 
me rreth 11 për qind në terma vjetorë dhe rreth 3 për qind në terma mujorë. 
Mbulimi i importeve nga eksportet shënon vlerën 21.4 për qind ose 2.4 pikë 
përqindjeje më i ulët se e njëjta periudhë një vit më parë. 

Burimi: Vlerësime të FMN-së dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 21. Llogaria korente dhe bilanci i pagesave në përqindje 
të PBB-së, në vite.
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tabelë �. Ecuria në eksporte dhe importe (milionë euro) dhe ndryshimi vjetor dhe 
mujor sipas grupmallrave (në %) për muajin gusht 2009.

Eksporte 
(milionë euro)

Ndryshimi 
vjetor (në %)

Ndryshimi 
mujor (në %)

Importe 
(milionë euro)

Ndryshimi 
vjetor (në %)

Ndryshimi 
mujor (në %)

Ushqime dhe kafshë të gjalla 2.6 65.8 -7.1 32.2 -12.9 -13.8
Pije dhe duhan 0.1 -85.0 -82.3 18.1 31.0 40.5
Materiale të papërpunuara 9.6 -41.6 -17.7 9.6 80.1 9.2
Lëndë djegëse 8.2 -1.1 55.3 45.6 -32.2 38.3
yndyrna bimore dhe shtazore 0.0 174.3 7527.2 2.9 -27.2 6.5
Produkte kimike 1.4 73.7 65.1 25.7 -11.1 -16.4
Mallra të përpunuar 7.7 -44.5 -35.3 56.8 -9.8 -18.8
Makineri dhe pajisje 3.7 47.9 -2.5 47.9 -3.4 -22.8
Mallra të tjerë të përpunuar 21.8 7.5 -43.1 18.4 -21.1 -27.0
Të tjera - - - - - -
Total 55.1 -14.1 -26.4 257.2 -12.0 -9.0

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Ecuria e eksporteve pasqyron vijimësinë e prirjes 
rënëse edhe gjatë muajit gusht, ndonëse kjo prirje 
ka ardhur në zbutje që prej muajit prill të këtij viti. 
Eksportet shënuan një rënie vjetore me rreth 14 për 
qind, ndërkohë që në terma mujorë rënia rezulton 
mjaft më e përshpejtuar, rreth 26 për qind. 

Ecuri të ngjashme shfaqin dhe importet. ato 
shënuan një rënie prej rreth 12 për qind në terma 
vjetorë dhe 9 për qind në terma mujorë në muajin 
gusht. Në analizën e importeve sipas grupmallrave 
spikat rënia dyshifrore vjetore e importeve të 
kategorive “lëndë djegëse” dhe “ushqime dhe 
kafshë të gjalla” si dhe rënia vjetore më e moderuar 
e dy kategorive me peshën më të madhe ndaj totalit 
të importeve: “makineri dhe pajisje” dhe “mallra 
të përpunuar”. Ndërsa, dinamika afatshkurtër për 
këto kategori dëshmon për një rritje me ritme më të 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 22. Vlera e importeve, eksporteve dhe 
bilanci tregtar (milionë euro).
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Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Grafik 23. Ndryshimi vjetor i vlerës dhe vëllimit të importeve, 
eksporteve dhe i indeksit të vlerës njësi (në përqindje). 
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përshpejtuara mujore të kategorisë “lëndë djegëse” dhe një rënie me ritme 
më të përshpejtuara mujore të tre kategorive të tjera. Ecuria e çmimeve në 
tregjet ndërkombëtare ka ndikuar gjithashtu në rënien vjetore të indeksit të 
vlerës njësi të importeve me 3 për qind në terma vjetorë. Njëkohësisht, indeksi 
i vlerës njësi të eksporteve vijon prirjen rënëse të vërejtur që prej tremujorit të 
tretë të vitit 2008, periudhë e cila përkon me fillimin e dobësimit të kërkesës 
nga partnerët e huaj kryesorë tregtarë të Shqipërisë. 

Ndarja e importeve sipas përdorimit evidentoi 
një rënie në importet e kategorive “mallra kapitalë” 
dhe “mallra të ndërmjetëm”. vlera e importeve në 
këto kategori gjatë muajit gusht ra përkatësisht 
me 9 dhe 17.6 për qind në terma vjetorë. Në të 
kundërt, vëllimi i importeve të kategorisë “mallra 
konsumi” rezultoi më pak i luhatshëm gjatë këtij viti, 
duke u lëkundur rreth ndryshimit mesatar vjetor prej 
0.7 për qind për periudhën e sipërpërmendur. Në 
muajin gusht, importet e kësaj kategorie ranë me 
rreth 1 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 
paraardhës. 

Shpërndarja gjeografike e shkëmbimeve tregtare 
të vendit tonë vijon të jetë e përqendruar në vendet 
e BE-së, kryesisht me Italinë dhe me Greqinë. 
Eksportet drejt vendeve të BE-së zunë rreth 67 për 
qind të vëllimit të përgjithshëm dhe peshën më të 
lartë e ka Italia me rreth 48 për qind. Ndërkohë, larmishmëria e origjinës 
së importeve drejt vendit tonë është më pak e përqendruar. Në këtë aspekt, 
rënia e raportit të importeve italiane në 20 për qind ndaj totalit në muajin 
gusht 2009 kundrejt 27 për qind në muajin korrik, shpjegohet si një sjellje 
sezonale. Ndërkohë që vërehen rritje të rëndësisë tregtare të Kinës, rusisë 
dhe Turqisë. 

EcuriA E zërAvE të tjErë të lloGAriSë KorENtE
Bilanci i shërbimeve shënoi një rezultat negativ për të dytin tremujor radhazi. 

Deficiti i kësaj llogarie qëndroi thuajse në të njëjtin nivel me atë të tremujorit 
të dytë të vitit 2008, ndërsa regjistroi një përmirësim prej 14 për qind në 
terma tremujorë. Të ardhurat dhe shpenzimet kanë mbetur thuajse në të 
njëjtin nivel në terma vjetorë ndërsa regjistruan një rritje me përkatësisht 31.3 
dhe 28.3 për qind në terma tremujorë. Shqipëria vijoi të jetë importuese neto 
e shërbimeve të transportit dhe të sigurimit. Ndërkohë, shërbimet e udhëtimit 
regjistruan një rezultat pozitiv prej 2.7 milionë eurosh, duke kthyer kahun e 
prirjes nga deficit në suficit26. Shërbimet e udhëtimit zënë peshën më të madhe 
në të ardhurat dhe shpenzimet e shërbimeve, me përkatësisht 75 dhe 71 për 
qind të totalit. Hyrjet valutore nga shërbimet e udhëtimit arritën në 299.4 
milionë euro ose 19.8 për qind më të larta se në vitin 2008. Ndërkohë, 
turistët shqiptarë shpenzuan jashtë vendit 296.7 milionë euro ose 6.0 për 
qind më shumë se vitin e kaluar. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 24. Ndryshimet vjetore në importin e 
kategorive: mallra kapitalë, të ndërmjetëm dhe 

konsumi (në përqindje).
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Të ardhurat neto shënojnë gjithashtu një rezultat negativ prej 10.6 milionë 
eurosh. Situata paraqitet më pozitive krahasuar me një vit më parë si përsa i 
përket të ardhurave nga puna ashtu edhe atyre nga investimet. Të ardhurat 
nga puna janë lehtësisht më të larta se një vit më parë ndërsa shënojnë një 
rënie prej 11.6 për qind ndaj tremujorit paraardhës. Të ardhurat neto nga 
investimet regjistruan një ngushtim të deficitit të llogarisë përkatëse me rreth 
12 për qind në terma vjetorë. 

Transfertat korente neto vlerësohen rreth 1.5 për qind më të larta krahasuar 
me të njëjtin tremujor të vitit 200827. Kontributin kryesor në këtë rezultat e dha 
rritja e konsiderueshme e transfertave shtetërore hyrëse28. rreth 198 milionë 
euro kanë hyrë në formën e dërgesave të emigrantëve. Këto të fundit shënuan 
një rënie vjetore prej 4.4 për qind. 

lloGAriA KAPitAlE DhE fiNANciArE 
Tremujori i dytë rezulton me një prurje valutore neto prej 434 milionë 

eurosh në llogarinë kapitale dhe financiare. rreth 16 milionë euro hynë në 
formën e transfertave për investime kapitale dhe rreth 418 milionë euro si 
flukse financiare neto. Flukset hyrëse të kapitalit financuan tërësisht deficitin 
e llogarisë korente dhe raporti i tyre ndaj PBB-së vlerësohet në 20.7 për 
qind29. 

Llogaria financiare regjistroi një rritje prej 285.3 milionë eurosh në detyrimet 
financiare të Shqipërisë ndaj botës dhe një rënie prej 132.1 milionë eurosh të 
mjeteve të rezidentëve jashtë. Kontributin kryesor në rritjen e detyrimeve ndaj 
jorezidentëve e dha rritja e konsiderueshme e fluksit hyrës të investimeve të 
huaja direkte me 312.8 milionë euro30. Gjithashtu, lëvrimet e kredive afatgjata 
dhe atyre të buta nga jashtë, gjatë këtij tremujori vlerësohen në 161.4 milionë 
euro. rritja e këtyre detyrimeve çon në rritjen e detyrimeve për pagesat e 
ardhshme të borxhit të jashtëm. Shërbimi i borxhit të jashtëm për tremujorin e 
dytë të vitit 2009 ka ulur detyrimet e rezidentëve me rreth 37 milionë euro. 

Ndërkohë, rënia e mjeteve valutore të investuara jashtë vihet re kryesisht në 
investimet në formën e depozitave të sistemit bankar në institucionet financiare 
jorezidente (126.3 milionë euro). Gjithashtu, rënie regjistruan edhe mjetet 
financiare në formën e investimeve të portofolit (14.7 milionë euro).

Mjetet e rezervës janë rritur me 141.6 milionë euro. Stoku i rezervës në fund 
të tremujorit të dytë ishte 1,711 milionë euro, duke u vlerësuar i mjaftueshëm 
për mbulimin e 4.2 muaj importesh të mallrave dhe shërbimeve. 

hapësirë informuese 1: Ecuria e investimeve të huaja direkte – vështrim 
krahasues.

vendet në zhvillim i japin një përparësi thelbësore thithjes së investimeve të huaja 
direkte (ihD) drejt ekonomive të vendeve të tyre. teoria ekonomike nënvizon disa 
nga përfitimet ekonomike dhe financiare që burojnë nga rritja e ihD në ekonomitë 
e vendeve në zhvillim. Kështu, hyrja në vend e kompanive jorezidente për qëllime 
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biznesi - krahas krijimit të një fluksi hyrës financiar dhe hapjes së vendeve të reja 
të punës - rrit gjithashtu edhe produktivitetin dhe konkurrueshmërinë në industritë 
përkatëse (jun & Singh 199�). 

Niveli i ihD-ve në një ekonomi në zhvillim varet nga disa faktorë kryesorë. Disa prej 
tyre varen drejtpërsëdrejti nga autoritetet vendase, ndërsa disa nga profili i tregut 
vendas. Kështu: madhësia e tregut, kostot e punës, konkurrenca ndërrajonale, dhe 
- disi më pak - stabiliteti i kursit të këmbimit, janë të gjithë faktorë që lidhen kryesisht 
me profilin e tregut vendas. Nga ana tjetër, stabiliteti politik dhe ai financiar janë dy 
përcaktues madhorë, të cilët janë të ndërlidhur kryesisht me autoritetet vendase. Në 
të njëjtën kohë, ihD-të janë elastike kundrejt kornizës përkatëse fiskale, lehtësirave të 
përkohshme e të përhershme si për shembull masat e aplikuara mbi prurjet financiare 
dhe incentivave të tjera administrative. Pas disa vitesh ecurie pozitive, në vitin 200� 
flukset hyrëse të ihD-ve në vendet e Evropës juglindore shënuan rënie. Kështu, 
pjesa më e madhe e vendeve ka njohur vlera negative të rritjes së ihD-ve, ndërsa 
një pakicë (ku përfshihet edhe Shqipëria) ka shënuar një rritje më të moderuar të 
këtyre flukseve krahasuar me vitin paraardhës. Duke qenë se pjesa më e madhe 
e investimeve të huaja direkte në rajon e ka origjinën nga vendet e zhvilluara të 
Eurozonës, problemet financiare dhe ekonomike në këto vende ndikuan në këtë 
rënie, fillimi i së cilës përkon me periudhën kur kriza u shfaq në Evropë. 

Shqipëria është i vetmi vend në rajon që ka shënuar një rritje dyshifrore të këtij treguesi 
për vitin 200�. Ecuria e ihD-ve, për periudhën 200�-200�, dëshmon për një rritje 
dyshifrore të këtij treguesi në terma vjetorë31. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, 
me përjashtim të malit të zi, i cili nuk regjistron ndryshime në fluksin hyrës të ihD-ve, 
të gjitha vendet e tjera kanë shënuar vlera dyshifrore rënieje gjatë vitit 200�.

tabelë �. fluksi hyrës i ihD-ve, në milionë euro.
 2007 2008 T1:2008 T2:2008 T3:2008 T4:2008 T1:2009
Shqipëri 481 653 103.8 120.4 178.1 250.9 123.6
Bosnje-Hercegovinë 1,543 686 80.3 142.2 259.9 200.0 30.7
Kroaci 3,634 2,982 - - - - -
Mal i Zi 639 639 166.0 198.6 150.3 124.5 110.5
Serbi 2,525 2,037 853.7 728.6 225.2 229.9 635.5
Ish-repubika jugosllave e Maqedonisë 510 407 117.0 136.7 90.5 63.3 54.5

Burimi: World investment report 2009 (uNctAD) dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

E njëjta prirje ka vijuar edhe gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2009, ku Shqipëria ka njohur një rritje krahasuar 
me tremujorin e parë të vitit të kaluar (rreth 20 për qind) 
ndërsa vendet e tjera të rajonit kanë shënuar një pakësim 
të konsiderueshëm në vlerat e flukseve hyrëse të ihD-ve 
si për pasojë edhe ndaj PBB-së. Në rastin e Shqipërisë, 
prirja rritëse e ihD-ve konfirmohet edhe gjatë tremujorit 
të dytë të vitit 2009, kryesisht si pasojë e rritjes së të 
ardhurave nga privatizimet. 

Ndarja e investimeve të huaja direkte sipas sektorëve 
dëshmon për një shpërndarje jo të njëtrajtshme dhe 
të larmishme mes tyre gjatë periudhës 200�-2009. 
Periudha 200�-200� përkon me intensitetin më të lartë 
të ihD-ve në sektorin e telekomunikacionit. Ndërkohë që, 
viti 200� dhe gjysma e parë e vitit 2009 regjistruan një 
rënie të ihD-ve drejt këtij sektori. viti 200� ka rezultuar 
një vit i suksesshëm në tërheqjen e ihD-ve drejt sektorit 

Burimi: World Investment Report 2009 (UNCTAD)
dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 25. Ecuria e IHD-ve në përqindje të 
PBB-së, sipas viteve.
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të industrisë nxjerrëse dhe atij bankar. Ky vit shënoi dhe 
pikën kulmore të fluksit hyrës të ihD-ve në këta sektorë 
për periudhën 200�-2009. Gjatë gjysmës së parë të 
vitit 2009, këto dy industri kanë rezultuar krahasimisht 
më pak tërheqëse për investitorët e huaj kur merret 
parasysh dhe ecuria e vitit paraardhës. Një industri tejet 
e suksesshme në tërheqjen e ihD-ve drejt vendit tonë, e 
klasifikuar brenda kategorisë “të tjera” në ndarjen sipas 
sektorëve, ka rezultuar ‘industria e përpunimit tekstil dhe 
drurit’. Kjo industri, me karakter kryesisht rieksportues, 
gëzon ritme rritjeje progresive të investimeve të huaja 
direkte që prej vitit 200�. Kushtet e favorshme të punës 
në tregun shqiptar vendas dhe lehtësirat ndaj biznesit 
janë dy prej katalizatorëve kryesorë të ecurisë pozitive 
të kësaj industrie. Gjithashtu, nevoja e rritjes së nivelit të 
eksporteve shqiptare në tregjet ndërkombëtare dhe ato 
ndërrajonale - për të përballuar rreziqet që burojnë nga 
thellimi i deficitit tregtar - e bën edhe më imperative rritjen 
e fluksit të ihD-ve në këtë industri. 

flukset hyrëse të ihD-ve në Shqipëri janë ndikuar dhe nga 
disa reforma të rëndësishme që synojnë përmirësimin e kushteve të “të bërit biznes” 
në vend. Kështu, u shkurtuan dhe lehtësuan procedurat e regjistrimit të bizneseve 
dhe licencimit të tyre nëpërmjet krijimit të qendrës Kombëtare të regjistrimit dhe 
asaj të licencimit. Një tjetër incentivë për bizneset e huaja që vendosin të investojnë 
në Shqipëri, është ulja e barrës fiskale, duke përgjysmuar taksat direkte si tatimi mbi 
fitimin në 10 për qind, ulja e taksës së sheshtë në 10 për qind, përgjysmimi i taksës 
për biznesin e vogël në 1.� për qind, si dhe përgjysmimi i normës së kontributit të 
punëdhënësit në 1� për qind. Në vitin 200�, u ndryshua ligji për shoqëritë tregtare 
duke synuar rritjen e transparencës së këtyre kompanive. reformat në këtë ligj e 
vendosën Shqipërinë ndër 20 vendet e para në indeksin e mbrojtjes së investuesve 
në raportin “Doing Business” të Bankës Botërore.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 26. Shpërndarje sektoriale e IHD-ve 
ndër vite, në milionë euro.
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Iv.1.3 Zhvillimet në treguesit fiskalë dhe politika fiskale.

Natyra ekspansioniste e politikës fiskale ka vijuar përgjatë gjithë vitit 2009, 
ndonëse intensiteti i saj është zbutur gjatë muajit gusht. Mesi i tremujorit të 
parë ka shënuar dhe pikënisjen e karakterit ekspansionist të politikës fiskale 
duke kulmuar gjatë muajve maj dhe qershor. Deri në fund të muajit gusht 
janë realizuar rreth 195 miliardë lekë të ardhura, ose rreth 92 për qind e 
planit32. Ndërsa shpenzimet buxhetore kanë arritur nivelin e 242.5 miliardë 
lekëve, duke përmbushur nivelin e programuar me rreth 93.3 për qind. Gjatë 
muajit gusht, deficiti buxhetor në fund të periudhës ka qëndruar pothuajse në 
të njëjtin nivel me atë të planifikuar.
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tabelë �. zërat kryesorë fiskalë për periudhën �-mujore 2009, në krahasim me vitet e 
kaluara. 
 Niveli faktik (në mld lekë) Ndaj planit (në %) Ndryshim vjetor (në %)
 8-mujor 2009 8-mujor 2009 8-mujor 2007 8-mujor 2008 8-mujor 2009
Të ardhura 195.0 91.8 8.7 18.6 5.4
 - Tatime dhe dogana 138.1 94.2 13.1 18.9 4.7
 TvSH 71.1 94.8 21.1 23.2 4.3
 Tatim fitimi 11.5 84.0 -7.6 -10.7 -6.4
 akciza 22.5 78.6 27.1 21.1 3.2
 - Pushteti vendor 8.6 69.6 -7.7 16.2 11.3
 - Buxhetet e pavarura 33.7 94.0 0.1 17.7 10.5
 - Të ardhura jotatimore 12.9 92.2 12.6 22.9 -8.9
 - Grante 1.7 49.2 -56.3 -21.3 142.3
Shpenzime 242.5 93.3 10.8 34.0 23.3
 - Shpenzime korente 177.3 92.7 7.0 15.6 18.4
 Personeli 40.2 95.4 0.6 17.2 -1.7
 Interesat 23.8 96.5 -3.5 24.6 13.0
 Sigurime sociale dhe pensione 62.4 96.4 15.7 9.7 27.9
 Shpenzime për pushtetin lokal 20.8 89.6 0.9 36.6 40.3
 - Shpenzime kapitale 65.1 94.9 50.9 142.4 55.7
Balanca buxhetore -47.5 99.9 -16.3 -228.7 304.7

Burimi: ministria e financave. 

Deficiti primar ka vijuar thellimin e mëtejshëm 
përgjatë këtij viti, duke shënuar një nivel me rreth 
64.7 miliardë lekë në fund të muajit gusht33. 

Ecuria e deficitit primar reflekton rritjen e 
njëkohshme të borxhit të brendshëm dhe atij të huaj 
gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, zgjerimi i deficitit 
primar pasqyron zgjerimin e diferencës negative 
mes rritjes ekonomike dhe normës së interesit për 
borxhin publik. 

EcuriA E të ArDhurAvE DhE E ShPENzimEvE 
BuxhEtorE

Të ardhurat buxhetore në fund të muajit gusht 
2009 shënuan një rritje vjetore prej 5.4 për qind, 
e cila përfaqëson rritjen më të ulët të regjistruar 
nga viti 2002. Krahasuar me vitet e mëparshme, 
kontribut në rënie në totalin e të ardhurave kanë 
shënuar të ardhurat nga TvSH-ja, të cilat përbëjnë dhe burimin kryesor të të 
ardhurave buxhetore (rreth 36 për qind të totalit)34. Njëkohësisht tkurrje në 
kontributin e rritjes vjetore krahasuar me vitet e mëparshme kanë shënuar 
dhe zërat e tjerë si: tatimi mbi fitimin, të ardhurat nga kontributet e sigurimeve 
shoqërore e shëndetësore si edhe të ardhurat e karakterit jotatimor. Këto 
zhvillime në zërat kryesorë të të ardhurave reflektojnë një tkurrje të aktivitetit 
ekonomik në vend.

Në fokusin e realizimit të planit, të ardhurat buxhetore gjatë 8 muajve të 
parë të këtij viti rezultojnë me një hendek prej 17.3 miliardë lekësh, shumë e 

Burimi: Ministria e Financave, llogaritje të stafit të BSH-së.

Grafik 27. Shuma rrëshqitëse e balancës primare, 
gusht 1999-gusht 2009, në miliardë lekë. 

-70.0

-60.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

-

10.0

20.0

30.0

G
usht '99

Shkurt '00

G
usht '00

Shkurt '01
G

usht '01

Shkurt '02
G

usht '02
Shkurt '03

G
usht '03

Shkurt '04

G
usht '04

Shkurt '05
G

usht '05

Shkurt '06
G

usht '06
Shkurt '07

G
usht '07

Shkurt '08
G

usht '08

Shkurt '09
G

usht '09



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 12
numër 3

shtator 2009

vëllimi 12
numër 3
shtator 2009

3� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 39

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 12
numër 3

shtator 2009

vëllimi 12
numër 3
shtator 2009

3� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 39

cila i dedikohet kryesisht mosrealizimit në nivelet e planifikuara të të ardhurave 
të karakterit tatimor.

Të ardhurat nga TvSH-ja për këtë periudhë kohore janë akumuluar në 
nivelin e 71.1 miliardë lekëve, duke shënuar një rritje vjetore prej 4 për qind. 
Ndonëse norma e tatimit mbi vlerën e shtuar është mbajtur e njëjtë me vitet e 
mëparshme, niveli i të ardhurave të akumuluara nga ky zë ka shënuar rritjen 
më të ulët në terma vjetorë që prej gushtit 2001. Të ardhurat nga tatimi 
mbi fitimin sikurse dhe në dy vitet paraardhëse, kanë shënuar ritme negative 
rritjeje gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, pavarësisht se është shuar efekti i 
uljes së normës me 10 për qind35. Niveli i planifikuar për këtë periudhë është 
realizuar në masën 84 për qind. Të ardhurat nga akcizat, kanë shënuar një 
ngadalësim të ndjeshëm në ritmin e rritjes krahasuar me vitet e mëparshme. 

Të ardhurat nga buxhetet e pavarura (kontributet e sigurimeve shoqërore 
e shëndetësore) regjistrojnë një rritje me rreth 10 për qind nga 8-mujori i vitit 
të mëparshëm. Megjithatë, krahasuar me planin e hartuar për këtë periudhë 
kohore, këto të ardhura rezultojnë me një hendek prej 2.2 miliardë lekësh36. 

Zërat e të ardhurave që kanë përmbushur nivelin e programuar 8-mujor, 
janë: të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale, të ardhurat nga taksat 
doganore si edhe të ardhurat nga institucionet buxhetore. Gjithsesi, në terma 
vjetorë të ardhurat nga taksat doganore kanë vijuar të pësojnë tkurrje, si 
rezultat i marrëveshjeve që synojnë lëvizjen e lirë të mallrave.

Deri në fund të muajit gusht janë realizuar rreth 
242.5 miliardë lekë shpenzime buxhetore, të cilat 
përfaqësojnë rreth 93.3 për qind të planit. Në 
ndryshim nga të ardhurat, shpenzimet buxhetore 
përgjatë gjithë vitit kanë njohur ritme më të larta 
rritjeje. Në terma vjetorë shpenzimet totale shënojnë 
një rritje prej 23 për qind, e cila është rreth 12 
pikë përqindjeje më e lartë se norma mesatare për 
periudhën gusht 2005-gusht 2008. 

Shpenzimet afatshkurtra janë zëri me kontributin 
më të madh në rritjen vjetore të shpenzimeve totale 
(me rreth 17 pikë përqindjeje). Ndërsa pjesa tjetër, me 
rreth 6 pikë përqindjeje i korrespondon shpenzimeve 
për investime. Të gjithë zërat e shpenzimeve korente 
kanë njohur rritje në terma vjetorë, ndër të cilët 
spikasin për ritmin e lartë shpenzimet për pushtetin 
lokal, shpenzimet për sigurime shoqërore e 

shëndetësore, si edhe shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes37. Pavarësisht 
ritmeve të larta që kanë shfaqur, zërat e mësipërm mbartin dhe peshën më të 
lartë në mosrealizimin e planit 8-mujor për shpenzimet afatshkurtra. 

Shpenzimet kapitale janë realizuar me rreth 65.1 miliardë lekë ose në 
masën 95 për qind të planit. Në terma vjetorë, shpenzimet afatgjata të 

Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 28. Ndryshimet vjetore të të ardhurave dhe 
shpenzimeve (janar-gusht, në përqindje).
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realizuara gjatë 8- mujorit kanë shfaqur një rritje prej 56 për qind. rritja e 
shpenzimeve për investime gjatë dy viteve të fundit, kryesisht të nxitura nga 
rruga Durrës-Kukës, ka sjellë dhe rritjen e peshës së këtij zëri në totalin e 
shpenzimeve. Ndonëse në periudhën afatshkurtër rritja e këtij zëri shoqërohet 
me rritjen e deficitit buxhetor, në periudhën afatgjatë zhvillimi i infrastrukturës 
është komponent kyç në nxitjen e rritjes ekonomike.

DEficiti BuxhEtor DhE fiNANcimi i tij
Si pasojë e një politike fiskale më aktive në kahun e shpenzimeve, deficiti 

buxhetor ka ndjekur një trajektore rritëse duke filluar nga muaji shkurt i këtij 
viti. Ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore, si nga ana e ritmit 
të rritjes, apo edhe nga ana e realizimit të planit kanë favorizuar zgjerimin 
e deficitit buxhetor, i cili pothuajse gjatë gjithë vitit ka qëndruar mbi nivelet 
e planifikuara nga Ministria e Financave.38 Në muajin gusht, si pasojë e një 
niveli shpenzimesh relativisht më të ulët se 3 muajt 
paraardhës39, ka rezultuar një deficit buxhetor në 
nivel të njëjtë me atë të programuar për periudhën 
8-mujore.

Për financimin e deficitit buxhetor krahas 
instrumenteve “tradicionale” është përdorur dhe një 
instrument i ri “kredia sindikale”40. Ky zë ka mbuluar 
në masën 50 për qind deficitin buxhetor të krijuar 
gjatë kësaj periudhe. rreth 75 për qind e kredisë 
sindikale është mundësuar nga bankat jorezidente 
dhe pjesa e mbetur përfaqëson kreditimin e bankave 
dhe institucioneve rezidente në Shqipëri. 

Në financimin e deficitit buxhetor dallon dhe 
rëndësia e të ardhurave nga privatizimet, të cilat 
deri në fund të periudhës rezultojnë rreth 22.9 
miliardë lekë41. 

 8-mujori 2006 8-mujori 2007 8-mujori 2008 8-mujori 2009
Balanca buxhetore 10.9 9.1 -11.7 -47.5
Financimi -10.9 -9.1 11.7 47.4
Financim i brendshëm -10.5 -10.5 -6.0 24.5
Huamarrje e brendshme -8.7 11.7 13.4 3.0
Bono thesari -26.6 -18.9 -8.2 -0.4
Obligacione 17.9 30.7 21.6 6.4
Kredi direkte42 0.0 0.0 0.0 -3.0
Të ardhurat nga privatizimet 2.1 0.1 0.7 22.9
Të tjera43 -3.9 -22.3 -20.1 -7.6
Kredi sindikale 0.0 0.0 0.0 24.6
Financim i huaj -0.4 1.3 17.8 4.5

Burimi: ministria e financave.

Politika e huamarrjes së qeverisë me anë të instrumenteve financiarë ka 
qenë e orientuar më shumë drejt atyre afatgjatë, në përputhje kjo dhe me 

Burimi: Ministria e Financave.

Grafik 29. Ecuria e deficitit buxhetor dhe 
burimet kryesore të financimit (janar-gusht, 

në miliardë lekë).
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tabelë 9. Deficiti buxhetor 
dhe mënyra e financimit të 
tij, gjatë �-mujorëve 200�-
2009, në miliardë lekë.
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principet e zhvillimit të tregut të letrave me vlerë. Në total, stoku i borxhit të 
brendshëm me instrumente financiare, gjatë janar-gusht 2009 është rritur 
me rreth 6 miliardë lekë, rritje e cila i atribuohet borxhit në letra me vlerë 
afatgjata. raporti i borxhit afatgjatë në totalin e borxhit të brendshëm ka 
shënuar një rritje me rreth 0.9 pikë përqindjeje nga e njëjta periudhë e një viti 
më parë, duke arritur nivelin e 38.5 për qind.

Stoku i borxhit të jashtëm në fund të 6-mujorit të parë të vitit shënon një 
nivel prej 20.8 për qind të PBB-së, duke pësuar një rritje me rreth 2.4 pikë 
përqindjeje nga niveli i shënuar në fund të vitit 2008. Ndërsa borxhi publik në 
fund të 6-mujorit të parë të vitit 2009 rezultoi rreth 56.3 për qind, kundrejt 56 
për qind të rezultuar në fund të vitit 2008. 

hapësirë informuese 2: roli i politikës fiskale gjatë krizës dhe sfidat në të 
ardhmen*. 

Kriza globale, e cila doli në pah me të gjitha dimensionet e saj në shtator 200�, 
bëri të domosdoshme ndërhyrjen e autoriteteve monetare e fiskale, në mënyrë që të 
kufizohej masa e përcjelljes së pasojave në sektorin real të ekonomive të ndryshme. 
Kjo krizë kërkoi një sërë masash të fokusuara kryesisht në dy drejtime: së pari, për 
rimëkëmbjen e sistemit financiar; së dyti, për nxitjen e kërkesës agregate. Këto 
masa i shërbenin njëherësh kthimit të besimit të agjentëve të ekonomisë tek sistemi 
financiar. Në një kohë kur një pjesë e këtyre masave përputheshin me njëra-tjetrën 
dhe fusha e veprimit të politikës monetare u konsiderua e kufizuar, theksi u vu mbi 
politikën fiskale. Analizat e kryera në rastet e mëparshme të vështirësive financiare 
tregonin rolin parësor të zgjidhjes së hershme të problemeve në sektorin financiar 
si një parakusht për rikthim në trajektoren e një rritjeje ekonomike të qëndrueshme. 
Ndërhyrja e qeverisë në ekonomi konsistonte në dy kahe: atë të rikapitalizimit të 
sistemit financiar si edhe të hartimit dhe zbatimit të politikave fiskale kundërciklike. 
Pra, nëse bankat qendrore dhe qeveritë e vendeve të prekura nga kjo krizë nuk do 
të kishin vepruar në kohën dhe në masën e duhur, kriza financiare do të shfaqte 
përmasa më të gjera dhe recesioni do të ishte akoma më i thellë. 

Pasojat e krizës janë shoqëruar me kosto në ekonomi, ku efektet e ngadalësimit 
ekonomik mbi financat publike janë evidente. Kështu, referuar të dhënave që i 
përkasin Eurozonës, kostoja fiskale e krizës ekonomike dhe financiare parashikohet 
të jetë e konsiderueshme. Në vitin 200�, huamarrja totale e qeverive të Eurozonës 
brenda një viti u rrit mesatarisht me rreth 0.� për qind të PBB-së. Ndërkohë sipas 
parashikimeve më të fundit të Komisionit Evropian, kjo shifër pritet të arrijë në �.3 
për qind të PBB-së për vitin aktual dhe në �.� për qind të PBB-së në vitin 2010. 
raporti i borxhit publik për Eurozonën nga �� për qind të PBB-së në vitin 200�, është 
parashikuar të arrijë në nivelin prej �� për qind të PBB-së në vitin 2010. Gjithashtu, 
13 nga vendet e Eurozonës priten të tejkalojnë cakun prej 3 për qind të PBB-së të 
vendosur për deficitin buxhetor në kriterin e Konvergjencës Ekonomike të traktatit 
të maastricht-it. Kjo situatë e tejkalimit të kufirit për deficitin buxhetor pritet të vijojë 
dhe në vitet e ardhshme.

Përkeqësimi i treguesve fiskalë krahasuar me periudhat para krizës reflektojnë 
gjithashtu dhe koston e stimulit fiskal për vendet të cilat e kanë zbatuar atë. 
referuar kësaj panorame, vendet e rajonit kanë marrë masa për të përmirësuar 
efektet negative të krizës globale në ekonominë e tyre të brendshme. Pothuajse të 
gjitha këto vende (Kroacia, Bosnja & hercegovina, Serbia, maqedonia, mali i zi) 
kanë rishikuar buxhetet e tyre fillestare bazuar në projeksione të reja mbi rritjen 
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ekonomike (e cila pritet të jetë në një nivel më të ulët sesa ajo e projektuar në 
fillim të vitit). Në këtë kuadër, për mënjanimin e një situate të ardhshme me nivele 
të deficiteve buxhetorë apo borxhit publik të papërballueshëm, vendet e rajonit 
nëpërmjet rishikimit të buxheteve përkatëse kanë reduktuar nivelin e shpenzimeve 
buxhetore të planifikuara në fillim të vitit, edhe pse këto masa kanë qenë me natyrë 
relativisht “josociale”. 

Sfida për politikën fiskale është e konsiderueshme. Gjatë 12 muajve të fundit, 
qeveritë, ashtu si edhe bankat qendrore, kanë ndërmarrë nisma të paprecedente 
me qëllim rikthimin e stabilitetit në sistemin financiar dhe mënjanimin e recesionit më 
të rëndë gjatë historisë së pas luftës së Dytë Botërore. Ndonëse paketat e nismave 
vlerësohen “të justifikuara”, shumica e qeverive do të dalin nga kriza me nivele më 
të larta të borxhit ndaj PBB-së, ndoshta më të lartat që janë përjetuar gjatë historisë 
moderne. Këto zhvillime ndodhin në një kohë kur barra fiskale e lidhur me plakjen 
e popullatës, kërcënon gjithnjë e më shumë ekonomitë. Nëse besueshmëria për 
stabilitet në të ardhmen sigurohet, është domosdoshmëri që tashmë të krijohet një 
strategji fiskale efikase për daljen përfundimtare nga kriza.

është evidente që përballë një të ardhmeje me deficite fiskale të zgjeruar, përparësitë 
e politikës fiskale duhet të fokusohen në një plan të qartë, të besueshëm dhe 
transparent mbi shkallën e problemit, në mënyrë që financat publike brenda një 
periudhe afatmesme të kthehen në trajektoren e para krizës. 

Ndërkohë që autoritetet monetare janë në kërkim të rrugëdaljes nga kriza duke 
përdorur instrumente të cilët dalin jashtë kornizës standarde, edhe qeveritë duhet 
të hartojnë dhe zbatojnë strategjitë e tyre për daljen përfundimtare nga kriza. 
Përtej kësaj strategjie, ekziston rreziku i perceptimit të rritjes së pakontrolluar të 
borxhit publik në kohë krize si pasojë e përdorimit të stabilizuesve automatikë dhe 
të paketave të stimujve fiskalë. Efektet ciklike duhet të eliminojnë njëra-tjetrën me 
kalimin e kohës. masat fiskale supozohen të jenë kryesisht të përkohshme. Pra, 
kur kriza përfundon dhe masat stimuluese ndalohen, treguesit ekonomikë duhet të 
kthehen pak a shumë në nivelet e ekuilibrit afatgjatë apo në ato të parakrizës.

Shënim:*) Për hartimin e hapësirës informuese u shfrytëzuan materialet në vijim: 
“fiscal policy and the financial crisis: the need for an effective exit strategy”, cfS 
conference, September 2009; “fiscal policy for the crisis”, A Spilimbergo, A., 
Symansky, S., Blanchard, o., cottarelli, c., December 200�; World Economic and 
financial surveys: regional Economic outlook, october 2009. 

Iv.1.4 Zhvillimet monetare 

Treguesit monetarë të tremujorit të tretë kanë konfirmuar tendencën e 
ngadalësimit të zgjerimit monetar. Evidenca kryesore e këtij zhvillimi është 
materializuar në ulje të ritmit të qarkullimit të parasë në ekonomi. rritja 
vjetore e parasë së gjerë M3 ka rezultuar mesatarisht 4 - 4.5 për qind gjatë 
tremujorit të tretë. Zgjerimi i parasë në ekonomi është mbështetur kryesisht 
nga rritja e qëndrueshme e kredisë në lekë për sektorin privat të ekonomisë. 
Zhvillimet sezonale konfirmojnë një ecuri pozitive të prurjeve valutore 
neto në formën e remitancave. Sistemi bankar ka mbështetur zgjerimin e 
aktiveve financiare në lekë nëpërmjet instrumentit të huamarrjes me anë të 
marrëveshjeve të riblerjes, ndërsa prurjet valutore kanë përmirësuar pjesërisht 
pozicionin valutor të tij.
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EcuriA E AGrEGAtëvE moNEtArë
Ecuria e agregatëve monetarë ka pasqyruar ngadalësimin e ofertës 

monetare në ekonomi gjatë muajve korrik-gusht 2009. Oferta e parasë, M3, 
ka shënuar rritje prej 4.5 për qind në terma vjetorë, kundrejt një ritmi mesatar 
prej rreth 7 për qind në gjysmën e parë të vitit. Efekti statistikor i tërheqjes së 
depozitave në fund të vitit 2008, vazhdon të pasqyrohet në ritmin vjetor të M3. 
Megjithatë, tërheqja e depozitave në valutë dhe pakësimi i mjeteve valutore 
neto të bankave të nivelit të dytë në gjysmën e parë të vitit u shoqërua me një 
pakësim të flukseve të kredisë në valutë. Si rezultat i këtyre zhvillimeve, ritmi 
i qarkullimit të parasë pësoi ulje kundrejt vitit 2008, ndërsa zgjerimi i parasë 
në ekonomi u mbështet kryesisht nëpërmjet kreditimit në lekë. 

Prania e sektorit jobankar në financimin e deficitit buxhetor ka ndikuar në 
uljen e kontributit të huamarrjes së brendshme në ritmin vjetor të M3. Gjatë 

Grafik 30. Kontributi i zërave të aktivit në ecurinë vjetore të M3 
(në miliardë lekë) dhe ritmi vjetor (në përqindje).

* Treguesi i mjeteve valutore neto është rregulluar për efekt të kursit të këmbimit dhe të depozitës në 
valutë të sektorit publik.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Shënim: *) Të dhëna paraprake mbi ecurinë e parasë jashtë bankave në muajin shtator.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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këtij viti, roli i sektorit jobankar në financimin e deficitit buxhetor ka njohur 
rritje më të shpejtë kundrejt viteve të mëparshme. Kështu, financimi i sektorit 
jobankar për periudhën janar-shtator ka rezultuar 11 miliardë lekë, kundrejt 
financimit të bankave tregtare prej 2.2 miliardë lekësh. Në vitet e fundit, 
pjesëmarrja direkte e sektorit jobankar në financimin e deficitit është luhatur 
në 7-9 miliardë lekë. rritja e pjesëmarrjes direkte të individëve në financimin 
e deficitit është pasqyruar në një kontribut vjetor të sektorit publik prej vetëm 
1.1 për qind në ndryshimin vjetor të M344. 

Pjesëmarrja relativisht më e lartë e individëve në financimin e borxhit të 
qeverisë gjatë këtij viti ka reflektuar kthimin e parasë jashtë bankave në 
financimin e kërkesës për mjete monetare në ekonomi. Sipas të dhënave 
paraprake të muajit shtator vihet re një reduktim i nivelit të parasë jashtë 
bankave kundrejt nivelit maksimal të këtij viti prej 210 miliardë lekësh në 
muajin korrik. Në terma të agregatit M2, raporti i parasë jashtë bankave 
rezulton rreth 35.8 për qind, kundrejt 37 për qind në muajin korrik. ritmi 
vjetor i rritjes në muajin shtator, është ngadalësuar në 33 për qind, kundrejt 
36.5 për qind në muajin gusht45. 

Ecuria e agregatëve monetarë në terma realë ka pasqyruar efektin e daljes 
së depozitave në procesin e krijimit të parasë46. Ulja më e shpejtë e ritmit 
vjetor të M3 kundrejt agregatit M2 vjen si rezultat i ngadalësimit të ritmeve 
të kreditimit në valutë nga sistemi bankar. Në terma realë, oferta monetare 
M3 është rritur me 2.3 për qind, kundrejt ritmit vjetor prej 6.6 për qind të 
agregatit M2. Kreditimi i sektorit privat në lekë nuk është prekur nga fenomeni 
i tërheqjes së depozitave, ndërsa ulja e ritmeve të M3 përfshin efektin statistikor 
të daljes së depozitave në valutë si edhe uljen e ritmeve kredidhënëse nga 
sistemi në valutë. agregati likuid i parasë, baza monetare, është ndikuar nga 
ulja graduale e peshës së parasë jashtë bankave në agregatët monetarë. 
ritmi vjetor është ngadalësuar në 20 për qind në muajin gusht, kundrejt 25 
për qind në muajin mars. 

Grafik 32. Ecuria e agregatëve realë dhe luhatja sezonale 
(në terma vjetorë, në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Zhvillimet afatshkurtra në ecurinë e M3 janë të dominuara nga ecuria e 
kredisë së brendshme për sektorin publik dhe atë privat. Kështu, ngadalësimi i 
kredisë për sektorin privat gjatë vitit 2009 është pasqyruar edhe në ngadalësim 
të ritmeve të M3. rritja 6-mujore e M3 në muajin gusht, e përkthyer në terma 
vjetorë, rezulton 8.6 për qind, përkundrejt një rënieje të M3 në tremujorin e 
parë si rezultat i tërheqjes së depozitave. rritja 6-mujore e M3 gjatë kësaj 
periudhe pasqyron prurjet valutore në formën e remitancave të përqendruara 
në tremujorin e tretë. Fluksi i parasë në valutë ka përmirësuar pozicionin e 
jashtëm të bankave të nivelit të dytë. Niveli i mjeteve valutore neto të bankave 
është rritur me rreth 24 miliardë lekë, kundrejt rreth 2.5 miliardë lekë në 
muajin korrik.

tabelë 10. Ecuria e kredisë së brendshme dhe pozicioni valutor i sistemit bankar 
(gusht 2009).

 Niveli
Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor Kontributi 

në M3**
përqindje

miliardë 
lekë përqindje miliardë 

lekë përqindje

Mjetet valutore neto 241 19 8.7% 14 6.2% -2.4%
Banka e Shqipërisë 214 -5 -2.3% 34 18.8%
Bankat tregtare 26.5 24 1134% -20 -43.0%
 
Kredia e brendshme 738 11 1.5% 67 10.0%
Huamarrja e sektorit publik* 315 7 2.2% 9 2.9% 1.1%

Kredia për ekonominë 423 4 1.0% 58 16.0% 7.2%
- Ndërmarrjet shtetërore dhe institucionet financiare 13 0 -- 6 -- 0.8%
- Sektorit privat 410 4 0.9% 52 14.6%
- në lekë 130 2 1.4% 29 29.3% 3.6%
- në valutë 280 2 0.8% 23 8.8% 2.8%

* huamarrja neto e sektorit publik (neto ndaj depozitave) ndikohet edhe nga flukset e parasë në 
formën e të ardhurave nga privatizimi, të depozituara në Bankën e Shqipërisë. Ndryshimi i nivelit 
të depozitave të qeverisë, i cili përfshin edhe të ardhurat e tjera ende të pashpenzuara, gjeneron 
flukse të parasë të cilat ndikojnë në ecurinë e m3.**Kontributi në rritjen vjetore të m3 nuk merr 
parasysh ndryshimet nga kursi i këmbimit ose ndryshimet në llogarinë kapitale dhe statistika të 
tjera të cilat nuk përfshihen në matjen e agregatëve monetarë.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

EcuriA E DEPozitAvE
Lëkundjet e besimit në sistemin bankar që shoqëruan periudhën e krizës 

financiare globale u manifestuan me rrjedhjen e një pjese të depozitave nga 
sistemi bankar shqiptar. Në përgjigje të masave të marra për përmirësimin e 
kësaj situate, shenjat e para të ndryshimit të sjelljes së depozituesve u vunë 
re që në fillim të tremujorit të dytë. Kjo periudhë u karakterizua nga një 
ngadalësim i rrjedhjes së depozitave, duke vijuar në prill me rritje të stokut 
në terma mujorë. Dinamika e zhvillimeve më të fundit në kahun e ofertës 
konfirmon një përmirësim të mëtejshëm të situatës së depozitave në muajt 
korrik-gusht. Në muajin gusht është vënë re një rritje e ndjeshme e depozitave 
me 25.4 miliardë lekë në terma mujorë, në linjë me ecurinë e tyre sezonale 
për këtë periudhë të vitit. Megjithë zhvillimet pozitive në depozita gjatë muajit 
gusht, krahasuar me një vit më parë stoku i depozitave në total rezulton rreth 
3 për qind më i ulët.
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Zgjerimi i depozitave në muajin gusht ka pasqyruar kryesisht rritjen e 
depozitave të individëve në valutë. Flukset valutore në formën e remitancave 
si edhe të ardhurat valutore nga turizmi gjatë muajve të verës mendohet të 
kenë ndikuar më së shumti në rikuperimin dhe rritjen e nivelit të depozitave në 
valutë. rrjedhja e depozitave në fund të vitit 2008 ka ndikuar në pakësimin 
e stokut të depozitave në valutë në terma vjetorë duke filluar që në muajin 
prill. Megjithëse, niveli i depozitave në valutë në fund të muajit gusht rezulton 
rreth 3.4 për qind më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë, stoku i depozitave në valutë vetëm në muajin gusht u zgjerua me rreth 
23 miliardë lekë në terma nominalë. Pastruar nga efektet e kursit të këmbimit 
kjo rritje rezultoi më e moderuar në rreth 18.4 miliardë lekë47. 

rreth 70 për qind e rritjes së stokut total të depozitave në fundin e periudhës 
rezultoi të ishte në depozita me afat, duke sinjalizuar forcim të besimit në 
sistemin bankar. Kjo konfirmohet edhe nga ngadalësimi i ritmit të depozitave 

Grafik 33. Ndryshimet vjetore të depozitave sipas monedhës dhe 
klientelës (në përqindje)48. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Rritje vjetore e depozitave

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

Individë
Sektori privat

Rritje vjetore

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

Depozita në lekë
Depozita në valutë (pa efekt kursi)

G
usht 09

Q
ershor 09

Prill 09
Shkurt 09
D

hjetor 08
Tetor 08
G

usht 08
Q

ershor 08
Prill 08
Shkurt 08
D

hjetor 07
Tetor 07
G

usht 07
Q

ershor 07
Prill 07
Shkurt 07
D

hjetor 06
Tetor 06
G

usht 06

G
usht 09

Q
ershor 09

Prill 09
Shkurt 09
D

hjetor 08
Tetor 08
G

usht 08
Q

ershor 08
Prill 08
Shkurt 08
D

hjetor 07
Tetor 07
G

usht 07
Q

ershor 07
Prill 07
Shkurt 07
D

hjetor 06
Tetor 06
G

usht 06

Grafik 34. Ecuria vjetore e depozitave (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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pa afat të individëve, ndërsa vërehet një rritje më e shpejtë e depozitave pa 
afat të sektorit privat. Në muajin gusht, depozitat me afat u zgjeruan me 3.7 
për qind në terma mujorë nominalë, nga mesatarja mujore prej 0.3 për qind 
në tremujorin e kaluar. Pesha e depozitave në valutë ndaj parasë së gjerë ka 
shfaqur trend rritës, duke u zgjeruar në rreth 33 për qind në fund të muajit 
gusht, nga 31.4 për qind në fund të tremujorit të dytë. 

Zgjerimi i depozitave në lekë gjatë muajve korrik-gusht ka qenë i 
qëndrueshëm por më i ulët se rritja mujore në tremujorin e kaluar. Megjithë 
tërheqjen më të ulët dhe përmirësimin e vazhdueshëm, niveli i depozitave 
në lekë në fund të muajit gusht rezulton rreth 2.5 për qind më i ulët se në të 
njëjtën periudhë të një viti më parë. Zgjerimi i depozitave në lekë në muajt 
korrik-gusht, reflekton kryesisht rritjen e depozitave të individëve. raporti i 
depozitave në lekë ndaj agregatit M2 ka rezultuar i qëndrueshëm në 63 për 
qind që nga muaji shkurt. 

fiNANcimi i SEKtorit PrivAt
Ngadalësimi i kredisë për sektorin privat ka 

vijuar me të njëjtin ritëm gjatë muajve korrik-
gusht 2009, si pasojë e faktorëve të ofertës dhe të 
kërkesës. Nga krahu i ofertës kanë ndikuar mbajtja 
e kushteve akoma të shtrënguara të kredidhënies 
nga bankat, si dhe pakësimi i likuiditetit, sidomos 
në euro. Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë 
akomoduese duke injektuar likuiditet në mbështetje 
të rritjes së ndërmjetësimit në lekë në sistemin 
bankar. Faktorët e kërkesës e kanë origjinën 
kryesisht në rënien e konsumit dhe investimeve, e 
cila është shfaqur edhe në importin e këtyre lloj 
mallrave gjatë këtij viti. 

rritja vjetore mesatare e kredisë për sektorin privat 
për muajt qershor – gusht rezultoi 16 për qind në 
terma nominalë, ndjeshëm më e ulët se mesatarja 
e pesë muajve të parë të vitit prej 29 për qind. 

Ndërkohë, rritja mesatare vjetore e zhveshur nga efekti i nënçmimit të lekut, 
ishte vetëm 10 për qind49. Trendi rënës i kredisë i atribuohet ngadalësimit 
të kredidhënies në valutë, ritmi i rritjes të së cilës në muajin gusht zbriti në 
nivelin 0 për qind. Ndërkohë, kredia në lekë vazhdon të ruajë ritmin mesatar 
të rritjes gjatë gjithë vitit 2009, prej 30 për qind. Si rrjedhojë, pesha e kredisë 
në valutë në portofolin e kredisë për sektorin privat ka zbritur në 67 për qind. 
Përveç shtrëngimit të kushteve të kredidhënies nga bankat, këto zhvillime 
pasqyrojnë mbi të gjitha kujdesin e tyre për të mos kredituar në valutë si 
dhe një kërkesë të shtuar nga ana e qeverisë për financime nga bankat në 
monedhë të huaj. Frenimi i kreditimit në valutë ka qenë më i theksuar tek 
individët sesa tek bizneset. Kjo ka ardhur si nga ndërgjegjësimi për pasojat 
e luhatjeve në kursin e këmbimit, ashtu edhe nga shtrëngimi më i madh i 
kushteve për kredimarrësit që kanë të ardhura në monedhë të ndryshme nga 
ajo e kredisë së marrë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 35. Ecuria e kredisë për sektorin privat dhe 
kontributet sipas monedhave (në përqindje).
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Gjatë muajve të verës, bankat kanë disbursuar kredi të re për sektorin privat 
në nivele të ngjashme me një vit më parë. Pjesa më e madhe e kredisë së re 
është dhënë me afate të shkurtra maturimi, duke reflektuar edhe pasigurinë e 
agjentëve ekonomikë për t’u angazhuar në kredidhënie afatgjatë. 

Kredia për biznese shënoi një rritje mesatare vjetore prej 11 për qind gjatë 
muajve qershor – gusht. Pavarësisht niveleve të ulëta të rritjes, kredia për biznese 
është kontribuesi kryesor në rritjen e kredisë për sektorin privat, duke përbërë 
rreth 65 për qind të saj. Gjithashtu, edhe këtë tremujor kredia e dhënë nga 
bankat për bizneset ka qenë kryesisht afatshkurtër, në formën e paradhënieve 
bankare dhe për kapital qarkullues. rreth 70 për qind e rritjes së kredisë 
për biznese në muajt qershor-gusht është kontribut i kredisë për financim 
likuiditeti, një peshë kjo në rritje veçanërisht që nga muaji shkurt i këtij viti. 
Këto zhvillime, përveç se dëshmojnë për vështirësinë në gjetjen e likuiditetit, 

Grafik 36. Rritjet vjetore të kredisë sipas kredimarrësve dhe 
monedhës (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Shkurt 05

G
usht 05

Shkurt 06

G
usht 06

Shkurt 07

G
usht 07

Shkurt 08

G
usht 08

Shkurt 09

G
usht 09

Biznese Individë

-10%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
110%
120%
130%
140%

Shkurt 05

G
usht 05

Shkurt 06

G
usht 06

Shkurt 07

G
usht 07

Shkurt 08

G
usht 08

Shkurt 09

G
usht 09

Valutë Lekë

Grafik 37. Kontributet në rritjen vjetore të kredisë për biznese 
sipas qëllimit dhe sektorëve kryesorë50 (në përqindje). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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reflektojnë edhe një frenim të investimeve nga agjentët ekonomikë, çka mund 
të materializohet në tkurrje të rritjes ekonomike në vitin në vazhdim.

Ngadalësimi i kreditimit është reflektuar në të gjithë sektorët e ekonomisë, 
por bizneset e ndërtimit janë prekur më shumë nga shtrëngimi i saj; kontributi 
i këtij sektori në rritjen e portofolit të kredisë arriti në 2 pikë përqindje, 
krahasuar me 13 p.p që përbënte një vit më parë. rritja vjetore e kredisë për 
sektorin e ndërtimit u reduktua në 8 për qind në muajin gusht, krahasuar me 
mesataren prej 31 për qind për pjesën e parë të vitit. Ndërkohë, kredia për 
sektorin e tregtisë dhe atë të hotelerisë dhe turizmit ka ruajtur nivele të larta të 
rritjes vjetore prej 20 për qind përgjatë tre muajve të verës. 

Kredia për individë është rritur me një ritëm mesatar vjetor prej 8 për qind 
gjatë muajve qershor – gusht, duke u tkurrur me ritme më të shpejta se ajo 
për bizneset. rritja e kredisë për konsum është frenuar dhe kredia për banesa 
është kontribuesi kryesor në rritjen e kredisë për individë. Në terma vjetorë, 
kredia për banesa gjatë muajve të verës është rritur mesatarisht me 9 për 
qind, krahasuar me 20 për qind për pjesën e parë të vitit. Ndërkohë, kredia 
konsumatore për të njëjtën periudhë është rritur me 4 për qind, krahasuar me 
20 për qind për pesë muajt e parë të vitit. 

Grafik 38. Ecuria e portofolit të kredisë për individë (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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hapësirë informuese 3: rezultatet e vrojtimit të aktivitetit kreditues për tremujorin 
e tretë 2009.

rezultatet e vrojtimit të aktivitetit kreditues tregojnë se standardet në tremujorin e 
tretë të vitit 2009 vijojnë të jenë të shtrënguara, por në një shkallë më të ulët se në 
tremujorin e kaluar. Pjesa më e madhe e bankave pjesëmarrëse në vrojtim kanë 
raportuar se kanë mbajtur të pandryshuara standardet e aplikuara, si për kredinë 
dhënë bizneseve ashtu edhe për atë konsumatore, krahasuar me tremujorin e dytë 
të vitit. Ky zhvillim konfirmon pikën e kthesës në prirjen shtrënguese të standardeve 
rezultuar nga vrojtimi paraardhës. 
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Shtrëngimi i standardeve ka rezultuar në një shkallë më të fortë për grupin e bizneseve 
sesa për atë të individëve; për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (Nvm) sesa për ato 
të mëdha; për kredinë për qëllime investimi sesa për atë për kapital qarkullues. 

të gjithë faktorët e konsideruar ndikuan në shtrëngimin e standardeve të kredidhënies 
në tremujorin e tretë të vitit 2009, si për bizneset ashtu edhe për individët. Në 
përgjithësi, ndikimi i faktorëve në shtrëngimin neto ka qenë në një shkallë më të ulët 
se në tremujorin e dytë të këtij viti, me përjashtim të rastit të kredive me probleme si 
për bizneset ashtu edhe për individët, si dhe të situatës financiare për individët.

Bazuar në përgjigjet e bankave, kërkesa e bizneseve për kredi, pas një përmirësimi 
të lehtë në tremujorin e dytë të vitit 2009, ka rënë përsëri në tremujorin e tretë të 
këtij viti. Në të kundërt, kërkesa e individëve për kredi ka shënuar një përmirësim të 
lehtë në tremujorin e tretë të vitit 2009, krahasuar me nivelin shumë të ulët negativ 
të shënuar në tremujorin e mëparshëm.

Pritjet për tremujorin e katërt të vitit 2009 tregojnë se bankat do të aplikojnë standarde 
të ngjashme me ato të aplikuara në tremujorin e tretë të vitit 2009 si për bizneset, 
ashtu edhe për individët.

Kredia për bizneset. Në tremujorin e tretë të vitit 2009, shtrëngimi neto i standardeve 
është në një shkallë më të ulët: balanca neto u rrit në -�.� për qind, krahasuar me 
-23.� për qind në tremujorin e dytë të vitit 2009. Gjatë vrojtimit të radhës, pjesa më 
e madhe e ekspertëve të bankave të intervistuar janë shprehur se kanë mbajtur të 
pandryshuara standardet dhe kriteret e kredidhënies së tyre nga tremujori i kaluar. 
të gjithë faktorët kanë ndikuar në uljen e shkallës së shtrëngimit të standardeve, me 
përjashtim të situatës së kredive me probleme, kontributi i së cilës është rritur. 

Bankat kanë zbatuar një politikë më të shtrënguar kryesisht nëpërmjet rritjes së 
komisioneve, uljes së madhësisë së kredisë dhe uljes së maturitetit maksimal të 
kredisë. marzhi mesatar i kredive dhe kërkesa për kolateral, megjithëse mbeten në 
kahun shtrëngues, kanë regjistruar një ulje të shkallës shtrënguese gjatë tremujorit 
të tretë. Në përgjithësi, shkalla shtrënguese mbetet më e lartë për kushtet që lidhen 
me kostot e kredisë, sesa për kushtet që nuk lidhen me kostot, dhe veçanërisht më 
e lartë për ato kredi që vlerësohen nga bankat si me rrezik më të lartë.

zbutja e shtrëngimit të standardeve në tremujorin e tretë të 
vitit 2009 është reflektuar si në kredinë për ndërmarrje të 
vogla dhe të mesme (Nvm), ashtu edhe për ndërmarrjet e 
mëdha. Në ndryshim nga vrojtimet e kaluara, shtrëngimi 
ka qenë në një shkallë disi më të lartë për Nvm sesa për 
korporatat e mëdha. Sipas qëllimit të përdorimit të kredisë, 
për herë të parë këtë tremujor standardet e aplikuara në 
kredinë për kapital qarkullues janë lehtësuar (balanca +3 
për qind). Përqindja neto e bankave që raportojnë për 
lehtësim të standardeve të kredisë për investime mbetet 
negative (-11 për qind), megjithëse në një shkallë më të 
ulët, krahasuar me -30 për qind në tremujorin e dytë të 
vitit 2009.

Kërkesa neto e bizneseve për kredi, pasi u rrit disi në 
tremujorin e dytë të vitit 2009, pësoi një rënie gjatë 
tremujorit aktual, si nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
(Nvm) ashtu edhe nga korporatat e mëdha. Kjo rënie u 
ndikua kryesisht nga rënia e kërkesës së bizneseve për kredi 

Grafik 39. Ndryshimet në standardet e 
kredisë të aplikuara në kreditë për bizneset 
dhe ndikimi i faktorëve të ndryshëm në to 

(balanca neto, në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim 1. Balanca pozitive tregon për lehtësim të standardeve ose 
që faktori ka ndikuar në lehtësimin e standardeve të kredidhënies; 
ndërsa balanca negative tregon për shtrëngim të standardeve ose 
që faktori ka ndikuar në shtrëngimin e standardeve të kredidhënies.
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për qëllime investimi, balanca neto e së cilës ra në -33 për qind krahasuar me -23 
për qind tremujorin e kaluar. 

Kredia për individë. Gjatë tremujorit të tretë 2009, standardet e kredidhënies për 
individë nuk ndryshuan krahasuar me tremujorin paraardhës. Balanca neto u rrit me 
21.� pikë përqindjeje, duke arritur vlerën neutrale (0 për qind). Bankat shprehen 
se standardet e kredisë në tremujorin e tretë të vitit mbetën pothuajse të njëjta me 
ato të aplikuara në tremujorin e dytë si për kredinë për blerje banese ashtu dhe 
për atë konsumatore. 

faktorët kryesorë që kanë përcaktuar mbajtjen e 
pothuajse të njëjtit nivel të standardeve të kredisë gjatë 
tremujorit të tretë vazhdojnë të jenë të njëjtë më ato të 
tremujorit të dytë. Kështu, gjendja financiare e individëve 
radhitet si faktori më i rëndësishëm në këtë drejtim, 
balanca neto shënon -�1.2 për qind krahasuar me -�2.� 
për qind që ishte në tremujorin e kaluar. Gjithashtu, në 
të njëjtin drejtim kanë kontribuar edhe gjendja e kredive 
me probleme si dhe zhvillimet në tregun e pasurive të 
paluajtshme.

Kërkesa e individëve për kredi vlerësohet më pak 
negative gjatë tremujorit korrent. Nevojat e individëve 
për të financuar konsumin si dhe blerjen e banesës 
janë faktorët kryesorë që kanë kontribuar pozitivisht në 
rritjen e kërkesës së individëve për kredi. Nga ana tjetër, 
zhvillimet në tregun e pasurive të paluajtshme vazhdojnë 
të përfaqësojnë faktorin me ndikimin më të madh për 
uljen e kërkesës konsumatore. 

Grafik 40. Ndryshimet në standardet e 
aplikuara në kreditë e individëve për banesa 
dhe për konsum, dhe ndikimi i faktorëve të 
ndryshëm (balancë neto*, në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*) Shih shënimin 1.
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Iv.2 EcUrIa E TrEGUT Të PUNëS. 

Të dhënat mbi treguesit kryesorë të tregut të punës, për tremujorin e dytë 
të vitit 2009 (INSTaT), dëshmojnë për rritje vjetore të numrit të të punësuarve 
gjithsej me rreth 0.7 për qind dhe të numrit mesatar të të papunëve të 
regjistruar me rreth 0.9 për qind. Norma më e lartë e rritjes së treguesit të 
të punësuarve në sektorin privat jobujqësor ka dhënë ndikimin kryesor në 
ecurinë e treguesit të të punësuarve gjithsej dhe të forcës së aftë për punë në 
tremujorin referues. Dinamikat e treguesve të mësipërm kanë ruajtur thuajse 
në të njëjtat nivele si më parë, normën e papunësisë për tremujorin e dytë të 
vitit 2009 (12.70 për qind). 
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tabelë 11. Ecuria e treguesve të tregut të punës.

Tregues të tregut të punës
2008 2009

Ndryshimi 
vjetor, 

T2:2009/
T2:2008, në %

T1 T2 T3 T4 T1 T2
Forca e aftë për punë 1,080,107 1,105,932 1,109,968 1,115,562 1,114,161 1,114,166 0.74
Të punësuar gjithsej 939,298 965,915 969,893 974,067 972,851 972,831 0.72
Numri i të punësuarve në 
sektorin shtetëror 166,750 166,589 166,549 166,543 166,563 166,453 -0.08

Numri i të punësuarve në 
sektorin bujqësor 542,000 568,549 568,549 568,549 568,549 568,549 0.00

Numri i të punësuarve në 
sektorin privat jobujqësor 230,548 230,777 234,795 238,975 237,739 237,829 3.06

Numri mesatar i të papunëve të 
regjistruar gjithsej 140,809 140,017 140,075 141,495 141,310 141,335 0.94

Norma e papunësisë, në % 13.04 12.66 12.62 12.68 12.68 12.70 0.04 pp
Burimi: iNStAt.

Të dhënat zyrtare51 në lidhje me numrin e të 
punësuarve me pagesë në ndërmarrjet ekonomike 
jobujqësore regjistrojnë një rritje të indeksit të 
punësimit me ritme më të ulëta gjatë dy tremujorëve 
të parë të vitit, në mbështetje të ngadalësimit të 
aktivitetit ekonomik në vend gjatë pjesës së parë të 
vitit 2009.

Gjatë tremujorit të dytë, në nivel sektorial 
shërbimet rezultuan me rritjen vjetore më të lartë 
të numrit të të punësuarve. Në sektorin prodhues, 
numri i të punësuarve në degën e industrisë u 
pakësua me rreth 4.2 për qind, duke vijuar rënien 
e nisur në fillim të vitit. Ndërkohë që në degën e 
ndërtimit, ky tregues u rrit me rreth 5 për qind, 

Grafik 41. Ecuria e ritmeve vjetore të PBB-së 
(boshti majtas) dhe normës së papunësisë 

(boshti djathtas) (në përqindje).

Burimi: INSTAT.
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Grafik 42. Ecuria e indeksit të punësimit sipas aktiviteteve ekonomike. 

Burimi: INSTAT.
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duke ngadalësuar dukshëm ritmin mesatar vjetor të rritjes prej 33 për qind të 
shënuar gjatë vitit 2008. 

Iv.3 EcUrIa E KOSTOvE Të PrODHIMIT. 

PAGAt Në EKoNomi
Treguesi i pagave në ekonomi52, gjatë dy tremujorëve të parë të vitit 

2009, shënoi ritme vjetore rritjeje më të ulëta të pagës mesatare53 nominale, 
përkatësisht me 7.3 dhe 4 për qind. rritja mesatare në pjesën e parë të vitit 
në vijim rezultoi rreth 5.6 për qind apo rreth 12 pikë përqindjeje më poshtë 
sesa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

Nga deflatimi i indeksit të pagave me atë të çmimeve të konsumit, rritja 
vjetore e indeksit të pagës mesatare reale për pjesën e parë të vitit 2009, do 
të rezultonte rreth 3.6 për qind apo afër 9.3 pikë përqindjeje më poshtë sesa 
rritja e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. 

Bazuar në të dhënat më të fundit të INSTaT, paga mesatare mujore në 
sektorin shtetëror54 në tremujorin e dytë të vitit, përshpejtoi ritmin vjetor të 
rritjes, me rreth 11.6 për qind në terma nominalë dhe me rreth 9.3 për qind 
në terma realë. vendimet e qeverisë mbi rritjen e pagës bazë minimale mujore 
dhe rritjen e diferencuar të pagës për disa kategori profesionesh, mund të 
ndikojnë në ritmet e rritjes së pagës mesatare mujore shtetërore në tremujorët 
në vijim. Paga bazë minimale mujore, pasi u rrit në nivelin e 18,000 lekëve 
në tremujorin e dytë të vitit apo me rreth 12.5 për qind në terma vjetorë, ka 
mbetur në këto nivele edhe për tremujorin e tretë të vitit. 

Në terma të aktiviteteve ekonomike, është regjistruar një ritëm më i lartë 
vjetor i rritjes së pagës mesatare për degën e transportit dhe telekomunikacionit, 
me rreth 13.6 për qind, në tremujorin e dytë të vitit. Në sektorët prodhues të 

Grafik 43. Ecuria e pagës mesatare mujore.

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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industrisë dhe të ndërtimit, gjatë tremujorit të dytë, rritja vjetore e këtij treguesi 
ka qenë me përkatësisht 7.9 dhe 5.6 për qind, mesatarisht 1.5 herë më e 
lartë se në tremujorin e parë të vitit. Paga mesatare e punonjësve të aktivitetit 
tregtar vlerësohet të jetë rritur me 0.6 për qind në nivel vjetor, pas normës së 
lartë vjetore të shënuar në tremujorin e parë, rreth 9.3 për qind. 

EcuriA E ProDuKtivitEtit DhE E KoStovE të PuNëS
Mbështetur në të dhënat e fundit, rezulton se indeksi i produktivitetit të punës 

(PP) dhe ai i kostove të punës për njësi të prodhuar (KNjP) në ekonomi55 kanë 
ndjekur prirje më të qarta duke filluar që nga tremujori i dytë i vitit 2008 e në 
vijim. Prirja e indeksit të PP ka rezultuar me një rritje të lehtë, ndërkohë që ai 
i KNjP ka ndjekur një rënie mjaft të sheshuar deri në tremujorin e dytë të vitit 
2009. ritmet vjetore të ndryshimit në indeksin e PP, kanë rezultuar pozitive 
për pjesën e parë të vitit. Ndërkohë, ato të indeksit të KNjP kanë reflektuar 

Grafik 44. Ecuria e pagës mesatare në disa prej degëve të ekonomisë (grafiku 
majtas) dhe asaj minimale dhe mesatare sipas sektorëve (grafiku djathtas).

Burimi: INSTAT, Statistika afatshkurtra.
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Grafik 45. Ecuria e indekseve PP dhe KNjP (majtas); Ndryshimet vjetore të 
indekseve PP dhe KNjP (djathtas). 

Burimi: INSTAT (PBB tremujore, Statistikat afatshkurtra) dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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shuarjen relative të efekteve të masave administrative të marra për deklarimin 
e pagave në aktivitetin e bizneseve. 

çmimEt E ProDhimit DhE të NAftëS
Presionet inflacioniste të gjeneruara nga çmimet e prodhimit në nivelin 

e përgjithshëm të çmimeve të konsumit në vend erdhën në rënie. Indeksi i 
çmimeve të prodhimit (IÇP), gjatë tremujorit të dytë të vitit, vijoi prirjen në 
rënie për të dytin tremujor radhazi. Ndikuar nga rënia e nivelit të çmimeve 
në konjukturat ndërkombëtare, kostot e prodhimit për bizneset rezultuan 
mesatarisht 2.6 për qind më të ulëta se i njëjti tremujor i vitit paraardhës.

tabelë 12. Normat vjetore të ndryshimit të disa përbërësve të içP-së dhe të içK-së të 
kategorisë “ushqime të përpunuara” (në përqindje).

 IÇP IÇP Industria 
përpunuese gjithsej

IÇP Industria 
ushqimore

IÇK- Kategoria “Ushqime të 
përpunuara”

IÇP Industria 
nxjerrëse

T1:07/T1:06 2.1 14.4 2.5 3.2 8.1
T2:07/T2:06 3.3 7.3 11.3 2.9 2.8
T3:07/T3:06 3.6 6.3 14.7 7.3 4.7
T4:07/T4:06 7.5 10.2 18.6 10.8 4.5
T1:08/T1:07 7.4 -1.5 20.5 11.2 5.6
T2:08/T2:07 7.4 6.9 14.6 12.9 2.9
T3:08/T3:07 7.1 6.1 7 10 9.7
T4:08/T4:07 4.2 1.8 -1.1 7.1 9.2
T1:09/T1:08 -1.2 0.6 -5.4 3.6 2.3
T2:09/T2:08 -2.6 -1.2 -6.4 1.2 5.8

Burimi: iNStAt dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 

Duke u përqendruar në ecurinë sektoriale të IÇP-së, evidentohet rënie 
e kostove në komponentët industrialë me peshën më të lartë. IÇP-ja në 
“industrinë përpunuese”56, regjistroi rënie në terma vjetorë për të parën herë 
pas rritjes së përsëritur për katër tremujorë me radhë. Kontributin kryesor në 
rënien e këtij indeksi e dha nëngrupi “industria ushqimore”, indeksi i të cilit 
ishte 6.4 për qind më i ulët se i njëjti tremujor i një viti më parë. Kjo prirje 

ka frenuar rritjen e grupit “ushqime të përpunuara”, 
i cili shënoi ritme më të moderuara rritjeje sesa 
gjatë tremujorit paraardhës. Kostoja e prodhimit në 
“industrinë nxjerrëse” vijoi të ruajë prirjen në rritje 
edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit, por me ritme 
mjaft më të përmbajtura sesa ato të pjesës së dytë 
të vitit 2008. 

Tregu vendas i naftës ka përcjellë tek konsumatorët 
dhe tek aktiviteti i bizneseve, lëvizjet e çmimit të 
këtij produkti në tregjet ndërkombëtare, por në një 
shkallë luhatshmërie më të ulët. Pas arritjes së pikës 
më të ulët të çmimit mesatar të një litri naftë gjatë 
tremujorit të parë të këtij viti, është vënë re një prirje 
rritëse e këtij të fundit. Gjatë tremujorit të tretë të 
vitit, çmimi mesatar i naftës për litër në tregun me 
pakicë ishte 114.4 lekë, vlerë kjo afërsisht 7 për qind 

Grafik 46. Ndryshimi vjetor i indekseve të 
mallrave përfshirë në IÇP (boshti djathtas) dhe 

IÇK (boshti majtas) në përqindje.

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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më e lartë se vlera mesatare e tremujorit paraardhës. Ndihmuar nga forcimi 
i monedhës vendase me rreth 5 për qind në terma tremujorë ndaj dollarit 
amerikan, kjo normë rritjeje mbetet ndjeshëm më e ulët krahasuar me atë të 
evidentuar në tregjet e huaja. Megjithëse çmimi i këtij produkti paraqet një 
prirje në rritje, baza e lartë krahasuese e vitit të kaluar bën që ritmet vjetore të 
jenë ende në vlera negative. 

Indeksi i nëngrupit ‘Shërbime ndaj mjeteve 
personale të transportit’, i cili lidhet ngushtë me 
luhatjet e çmimit të naftës në treg, gjatë tremujorit 
të tretë të vitit, ka regjistruar një rritje tremujore 
prej 3.7 për qind. Në terma vjetorë, ky nëngrup ka 
shënuar një rënie prej 12.5 për qind, duke dhënë 
kontribut me kah negativ në ecurinë e normës 
mesatare të inflacionit vjetor për tremujorin e tretë 
të vitit. Në të kundërt, indekset e grupit “Shërbime” 
dhe të nëngrupit “Shërbime transporti”, të cilat janë 
më pak të lidhura me ecurinë e çmimit të naftës 
në tregun me pakicë, kanë shënuar ndryshime të 
vogla. 

Iv.4 PrITjET Për EcUrINë E ÇMIMEvE Në 
EKONOMI

PritjEt Për iNflAcioNiN
Pritjet në terma afatshkurtër dhe afatmesëm për inflacionin, të matura pranë 

agjentëve të ndryshëm të tregut kanë rezultuar të ankoruara në intervalin 1-3 
për qind57. Pritjet e konsumatorëve për inflacionin edhe pas një viti vijojnë të 
mbeten ato më të ulëtat, krahasuar me pritjet e rezultuara nga grupimet e 
tjera ekonomike. 

Në tremujorin e dytë të vitit 2009, pritjet e 
konsumatorëve për inflacionin pas 12 muajve 
luhaten rreth vlerës 1 për qind, duke thelluar prirjen 
rënëse të nisur nga tremujori i katërt i vitit 2008. 
Kjo sjellje gjykohet të jetë ndikuar nga vlerat e ulëta 
të inflacionit gjatë periudhës janar-shtator 2009. 
Bizneset, në vrojtimin e besimit të të njëjtit tremujor, 
presin që inflacioni pas një viti të jetë rreth nivelit 2.6 
për qind. Nga vrojtimi më i fundit pranë ekspertëve 
të bankave, në muajin tetor 2009, inflacioni i pritur 
pas një viti vlerësohet të jetë rreth 2.7 për qind. 

Pritjet e ekspertëve të bankave në përgjithësi kanë 
shënuar vlera më të larta se pritjet e konsumatorëve 
dhe të bizneseve. Këto pritje kanë shfaqur tendencë 

Grafik 47. Ndryshimi vjetor i çmimit të naftës në 
vend dhe jashtë dhe i kursit të këmbimit 

lekë/usd.

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë, EIA.
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Grafik 48. Pritjet e konsumatorëve dhe 
agjentëve të bankave për inflacionin vjetor pas 
një viti dhe norma vjetore aktuale e inflacionit e 

matur sipas IÇK-së (në %). 

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

T1-05

T2-05

T3-05

T4-05

T1-06
T2-06

T3-06

T4-06

T1-07

T2-07
T3-07

T4-07

T1-08

T2-08
T3-08

T4-08

T1-09

T2-09

T3-09

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Inflacioni i pritur i bankave
Inflacioni i pritur i konsumatorëve

Inflacioni aktual



Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 12
numër 3

shtator 2009

vëllimi 12
numër 3
shtator 2009

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Buletini Ekonomik Buletini Ekonomik

vëllimi 12
numër 3

shtator 2009

vëllimi 12
numër 3
shtator 2009

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

të lehtë në rritje gjatë tremujorit të tretë të vitit 2009, pas tre tremujorësh 
rënieje.

PritjEt Për çmimEt E ProDhimit
Bazuar në rezultatet e vrojtimit të besimit për tremujorin e dytë të vitit 2009, 

pritjet e bizneseve për çmimet e prodhimit pas një tremujori kanë regjistruar 
një rënie të lehtë. Kjo rënie ka rezultuar nga lëvizje me kahe të ndryshme të 
çmimeve sipas sektorëve: në sektorin e ndërtimit dhe të shërbimeve, bizneset 
presin që çmimet e tyre të prodhimit të bien në tremujorin e tretë të vitit 2009, 
ndërsa bizneset e sektorit të industrisë kanë parashikuar rritje të çmimeve të 
tyre. 

Pritjet për çmimet e prodhimit në të gjithë sektorët qëndrojnë në nivele më 
të ulëta se ato të një viti më parë dhe sesa mesatarja e tyre historike.

v. TrEGjET FINaNcIarE, NOrMaT E INTErESIT DHE KUrSI I 
KëMBIMIT

Në muajin shtator, tregjet kanë sinjalizuar rifitimin e sigurisë dhe besimit 
tek institucionet financiare një vit pas thellimit të krizës globale. Në kushtet e 
përmirësimit të likuiditetit, vëllimet e huamarrjes në tregun ndërbankar kanë 

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.

Grafik 49. Pritjet e bizneseve për ecurinë e çmimeve të prodhimit 
pas një tremujori (përqindje neto).
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qenë të ulëta duke mos ushtruar presion tek normat afatshkurtra të interesit. 
Interesat afatgjata në tregun primar të letrave me vlerë të qeverisë kanë 
vijuar të qëndrojnë të larta, të kushtëzuara nga një ambient me një shkallë 
të ulët të zhvillimit të tregut financiar, vijueshmërisë së kërkesës për financim 
të deficitit buxhetor dhe primeve ende relativisht të larta të rrezikut. Interesat 
për depozitat e reja në monedhën vendase kanë rezultuar në nivele relativisht 
të larta duke siguruar tërheqje të qëndrueshme të kursimeve, ndërkohë që 
vërehet një prirje pozitive për uljen e kostos së ndërmjetësimit. Këto zhvillime 
janë shoqëruar me luhatshmëri të lartë të kursit të këmbimit në muajt shtator 
e tetor duke ushqyer edhe elementë psikologjikë pasigurie në treg. 

trEGu NDërBANKAr
Tremujori i tretë ka shënuar përmirësim të 

likuiditetit si pasojë e kthimit të depozitave në 
sistem, luhatjes relativisht më të ulët të parasë jashtë 
bankave dhe injektimit të vazhdueshëm të likuiditetit 
nga Banka e Shqipërisë me anë të operacioneve në 
treg të hapur. Banka e Shqipërisë ka ofruar likuiditet 
me anë të instrumentit kryesor, marrëveshjeve të 
anasjella të riblerjes me afat 7-ditor, mesatarisht 
për vlerën 23 miliardë lekë në tremujorin e tretë, 
nga 17 miliardë lekë në tremujorin e dytë. Krahas 
këtij instrumenti, deri në muajin shtator ka vazhduar 
ndërhyrja me operacione rregulluese me maturim 
3-mujor, ndërsa në këtë periudhë ky afat u shkurtua 
në një muaj duke reflektuar nevojën strukturore për 
likuiditet të sistemit. 

Gjatë tremujorit të tretë, aktiviteti i bankave në 
tregun ndërbankar është karakterizuar nga ulja e 
vëllimeve të shkëmbyera në një kohë që ky treg është shfrytëzuar kryesisht 
për plotësimin e nevojave afatshkurtra për likuiditet. vëllimi i transaksioneve 

Grafik 50. Operacionet në treg të hapur të 
Bankës së Shqipërisë (në miliardë lekë). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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javore është zvogëluar duke ndikuar në uljen e vëllimit total të huamarrjes. 
Luhatjet në normat e interesit janë vërejtur kryesisht në periudha të caktuara 
në ditët e përmbushjes së rezervës së detyruar, por edhe për faktorë të ofertë/
kërkesës nga banka të veçanta në kushtet e një administrimi të likuiditetit 
shpesh joeficient. Përdorimi i rezervës dhe i instrumenteve të tjerë depozitues 
si alternativë e tregut ndërbankar shpesh kanë ndikuar në ecurinë e vëllimeve 
të shkëmbyer në këtë treg. 

Duke filluar që prej muajit korrik, vëllimi total i shkëmbyer në tregun 
ndërbankar ka shënuar rënie dhe është shoqëruar me rritje të normave të 
interesit ku veçanërisht ato ditore kanë reaguar më shpejt në kahun rritës 
në ditët me vëllim të vogël transaksionesh. Kjo ecuri ka ndryshuar gjatë 
muajit shtator, ku prirja rënëse është ndjekur si nga normat e interesit ashtu 
edhe nga volumi i transaksioneve ndërbankare. Sheshimi i presioneve për 
likuiditet që prej muajve të kaluar si dhe shpërndarja më e njëtrajtshme e 
likuiditetit në sistem është reflektuar në zbutjen e luhatshmërisë së normave 
të interesit58. Në nivel sistemi, likuiditeti është rritur gjatë kësaj periudhe 
ndikuar kryesisht nga sjellja e bankave në tregun primar si edhe nga zbutja 
e efekteve sezonale që karakterizojnë këto muaj. Në terma mesatarë, norma 
e interesit 1-ditor në tregun ndërbankar gjatë këtij tremujori u rrit në 5.30 
për qind nga 5.08 për qind që ishte në tremujorin parardhës, ndërsa ai 7-
ditor është rritur në 5.67 për qind ose 0.02 pikë përqindjeje më shumë. Një 
vit më parë, këto norma shënonin 5.67 dhe 6.07 për qind. vëllimi total i 
huamarrjes është zvogëluar në 1.49 miliardë lekë ose 0.85 miliardë më pak 
se tremujori paraardhës, ndërsa huamarrja ditore dhe javore janë zvogëluar 
respektivisht me 0.3 dhe 0.5 miliardë duke shënuar 1.32 dhe 0.23 miliardë 
lekë në këtë periudhë. 

trEGu PrimAr i lEtrAvE mE vlErë
Në tregun primar normat e yield-eve kanë vijuar ecurinë rritëse të nisur që 

prej fundit të vitit të kaluar. Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë janë rritur 
dhe diferencat midis maturiteteve vazhdojnë të jenë në vlera më të larta se një 
vit më parë. Presionet rritëse janë ushqyer nga rritja e vlerësimit të rrezikut nga 
bankat, në një kohë që pjesëmarrja e lartë e tyre në ankande nuk ka kontribuar 
në zbutjen e këtyre presioneve. rritja e yield-ve për të gjitha maturitetet ka 
vazhduar gjatë këtyre muajve në një kohë që dhe rritja e emetimeve duket 
të ketë ndikuar disi në këtë kah. rritja më e theksuar e yield-it të bonove 
me maturim 12-mujor është përcjellë edhe në yield-et e obligacioneve të 
parametruar me këtë tregues, duke sjellë rritje të pjerrësisë së kurbës së yield-
eve. Në fund të këtij tremujori, interesi i bonove 12-mujore arriti vlerën 9.40 
për qind ose 0.16 pikë përqindjeje më lart se fundi i muajit qershor. Në nivel 
mesatar, yield-i i bonove njëvjeçare është 0.14 pikë përqindjeje më i lartë se 
ai i tremujorit paraardhës dhe 1.18 pikë përqindjeje më shumë sesa një vit 
më parë. Të njëjtën ecuri kanë ndjekur dhe yield-et për maturitetet e tjera, 
6- dhe 3-mujore, por në masë më të përmbajtur. Yield-i për afatin 6-mujor 
shënoi 7.69 për qind në fund të shtatorit ose 0.02 pikë përqindje më lart se 
fundi i muajit qershor, ndërsa yield-i i bonove 3-mujore është rritur me 0.04 
pikë duke arritur në 6.35 për qind.
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Në tregun e obligacioneve, yield-et kanë evidentuar të njëjtën prirje me atë 
të bonove të thesarit. Yield-et e obligacioneve janë rritur të ndikuar kryesisht 
nga rritja e përgjithshme e vlerësimit të rrezikut për instrumentet e përdorur 
në tregun e letrave me vlerë. Pjesëmarrja e bankave në ankande ka qenë e 
lartë,59 por si edhe në rastin e bonove të thesarit nuk ka ndikuar në ecurinë 
rritëse të ndjekur nga ky treg. Në muajin shtator, yield-i i obligacioneve 2-
vjeçare shënoi 9.60 për qind dhe ai i obligacioneve 5-vjeçare (me interes të 
ndryshueshëm) 10.97 për qind. Këto nivele tregojnë një rritje prej rreth 15 
dhe 5 pikë bazë nga ato të fundit të tremujorit të kaluar. rritja e yield-eve 
të këtyre instrumenteve ka reflektuar kryesisht rritjen e yield-it të bonove 12-
mujore, në një kohë që marzhet e pranuara janë zvogëluar. 

Grafik 52. Raporti i mbulimit të kërkesës për financimin e deficitit në tregun 
primar dhe ecuria e yield-it 12-mujor (djathtas) dhe ecuria e yield-eve të 

bonove të thesarit (majtas) (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 53. Yield-et afatgjata të letrave me vlerë në tregun primar (majtas) dhe 
kurba e yield-eve (djathtas) (në përqindje). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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NormAt E iNtErESit Për DEPozitAt E rEjA
Në muajt korrik-gusht të vitit 2009, normat e interesit për të dyja monedhat 

kryesore, lekë dhe euro, kanë ruajtur vlera relativisht të larta. Duke ndjekur 
prirjen e gjashtëmujorit të parë, këto norma kanë reflektuar tendencën e 
sistemit bankar për tërheqjen e depozitave të reja. 

Norma mesatare e interesave për depozitat në lekë në muajin gusht arriti 
5.94 për qind, 0.48 pikë përqindjeje më lart nga fundi i tremujorit të dytë 
të vitit 2009. Ofertat e sezonit veror këtë vit janë aplikuar që prej fundit të 
tremujorit të dytë dhe kanë vazhduar të ruajnë të njëjtat vlera në vazhdim. 
Sipas maturimeve shikojmë përqendrimin e ofertave kryesisht në afatin e 
shkurtër. Duke e krahasuar me një vit më parë, norma e interesit për depozitat 
në gusht 2009 është 0.77 pikë përqindjeje më poshtë krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit 2008. Normat e interesit të depozitave në këtë periudhë 
(2008) shënuan rritje të konsiderueshme si rezultat i politikave afatshkurtra 
agresive të disa bankave për të zgjeruar tregun. 

Interesat për depozitat me afat në euro gjatë tre muajve të fundit kanë 
ndjekur lëvizje të lehtë rënëse. Ulja ka ndikuar kryesisht interesat afatgjatë 
(12-mujorë). Fillimi i stabilizimit të depozitave në sistem ka bërë që disa 
banka të jenë më pak agresive në përpjekjet për të tërhequr fonde dhe të 
përshtasin normat e interesit të monedhës evropiane me kostot e huamarrjes 
në këtë monedhë. Interesi mesatar i ponderuar për depozitat e reja në euro 
në muajin gusht ka shënuar 2.27 për qind, 0.01 pikë përqindjeje më poshtë 
se fundtremujori i dytë. Interesat për depozitat 12-mujore kanë shënuar 3.95 
për qind, 1.56 pikë përqindjeje më pak se niveli i muajit gusht 2008 (norma 
bazë e BQE është ulur 3.5 pikë përqindjeje në këtë periudhë).

Diferenca e normës së interesit për depozitat 12-mujore në lekë me ato në 
euro është rritur ndjeshëm në gusht, si pasojë e lëvizjes në kahe të kundërta 
të normave të interesit për depozitat e reja në monedhat përkatëse.

Grafik 54. Ecuria e interesave të depozitave 12-mujore dhe normat bazë, në 
përqindje (majtas) dhe diferenca e normës së interesit për depozitat 12-mujore 

lekë-euro pikë përqindjeje (djathtas). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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NormAt E iNtErESit Për KrEDitë E rEjA
Në tremujorin e tretë të vitit 2009 është regjistruar një tendencë lehtësuese 

për kriteret e kredidhënies në sistemin bankar. Prirja pozitive e stabilizimit të 
ekonomisë në vend ka qenë faktor promovues për lehtësimin e tyre. Bankat 
kanë promovuar kryesisht, kreditimin në monedhën vendase duke shmangur 
riskun e kursit të këmbimit.

 
Ndryshe nga gjashtëmujori i parë 2009, në dy 

muajt e fundit të sezonit veror, kreditë në lekë kanë 
qenë më të lira. Gjatë muajve korrik-gusht, interesi 
mesatar i ponderuar për kreditë e reja në lekë ka 
shënuar vlerën mesatare 12.86 për qind ose 0.79 
pikë përqindjeje më poshtë se gjashtëmujori i parë i 
vitit 2009. rënia e ndjeshme është ndikuar pjesërisht 
edhe nga kreditimi i klientëve të veçantë me terma 
preferencialë, ndërsa në nivel të përgjithshëm 
vihet re një ngushtim i marzhit ndaj interesave 
referencë. aplikim i interesave më lehtësues vihet 
re për kreditë e reja afatshkurtra deri në 12 muaj, 
të cilat zënë dhe peshën më të madhe të kredisë së 
re të destinuar për plotësimin e nevojave likuide të 
bizneseve. 

Normat e interesit për kreditë në euro mesatarisht, 
kanë ruajtur vlera relativisht të larta në muajt korrik 
e gusht. Norma mesatare e interesit të kredisë së re 
në euro në këtë periudhë ka rezultuar 7.96 për qind, 
ose 0.29 pikë përqindjeje më lart se gjashtëmujori 
i parë 2009 dhe 0.30 pikë përqindjeje më poshtë 
se një vit më parë. Pavarësisht rënies së interesave 
libor në euro dhe euribor në tregjet ndërkombëtare, 
lëvizja e interesave për kreditë e reja në euro ka qenë 
e lidhur me koston e fondeve në këtë monedhë në 
tregun vendas dhe politikat shtrënguese të bankave 
për kreditimin në valutë. 

Kostoja e ndërmjetësimit në lekë ka ardhur në ulje 
në muajin gusht 2009. Ky tregues për lekun rezulton 
7.11 pikë përqindjeje, nga 8.27 pikë përqindje 
në gjashtëmujorin e parë. Norma mesatare e 
ndërmjetësimit për monedhën evropiane është rritur 
ndjeshëm në korrik dhe u ul sërish në gusht. Në vlerë 
mesatare, ajo ka shënuar 5.77 pikë përqindjeje, 
0.73 pikë përqindjeje më shumë se niveli mesatar 
në gjashtëmujorin e parë 2009. 

Grafik 55. Ecuria e normës së interesave për 
kreditë e reja në lekë në për qind. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 56. Norma mesatare e interesit të 
ponderuar për kreditë dhe depozitat në euro, 

euribor 12-mujor, (në përqindje).
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EcuriA E KurSit të KëmBimit
Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2009, ecuria e kursit nominal efektiv të 

këmbimit ndaj shportës së monedhave kryesore ka pasqyruar një kthim të 
lehtë ndaj tendencës nënçmuese të shfaqur për tre tremujorë radhazi, që nga 
fillimi i përçimit të krizës financiare globale në tregun valutor vendas. Kështu, 
pas një kulmimi në kahun nënçmues me -10.2 për qind në muajin maj, indeksi 
NEEr ka shfaqur ritme rënëse gjithnjë e më të moderuara, të cilat luhaten 
nga -8.3 për qind deri në -7.9 për qind, në terma vjetorë. Ky rezultat duket 
të ketë ardhur kryesisht si pasojë e shuarjes së pjesshme të efektit statistikor 
të bazës krahasuese. Një vit më parë, raporti dollar/lekë shfaqi një tendencë 
mbiçmuese, duke u drejtuar gradualisht drejt nivelit që ky raport ka sot në treg 
dhe duke ndikuar uljen e indeksit të NEEr në atë periudhë. 

Në tregun e brendshëm të këmbimit valutor, 
gjatë tremujorit në fjalë, leku ka rezultuar në kahun 
nënçmues si kundrejt dollarit amerikan ashtu 
edhe ndaj monedhës evropiane. Kështu, në ritme 
tremujore dhe vjetore, monedha vendase është 
nënçmuar kundrejt euros përkatësisht me 0.2 për 
qind dhe 7.7 për qind, ndërkohë kundrejt dollarit 
amerikan, në terma tremujorë, ka pasqyruar një 
mbiçmim prej 4.7 për qind, por një rënie vjetore 
prej 13.1 për qind61. Gjatë këtij tremujori, ecuria e 
raportit euro/lekë ka pasqyruar tendenca në kahe 
të ndryshme. Kështu, në muajin korrik leku pasqyroi 
pozita të forta kundrejt euros si pasojë e prurjeve 
valutore që karakterizojnë sezonin e verës. Në muajin 
në vijim, ky efekt pësoi një shuarje të parakohshme 
si rezultat i pozicionimit pararendës të tregut ndaj 
fundit të ofertës sezonale, duke kthyer kështu pozitat 

Grafik 57. Marxhi mesatar i ndërmjetësimit në lekë dhe euro (majtas) dhe 
diferenca midis interesit mesatar të kredisë në lekë dhe atij në euro (djathtas) 

pikë përqindjeje. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 58. Ndryshimet vjetore të lekut në terma 
nominalë efektivë (NEER60).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e lekut ndaj euros në kahun nënçmues. Në muajin 
shtator, kjo tendencë u theksua akoma më shumë 
duke pasqyruar efektin e raporteve të lëkundura të 
ofertë-kërkesës. 

Nënçmimi i kursit të këmbimit është ndikuar nga 
lëkundja e raporteve kërkesë-ofertë për valutë, si 
pasojë e niveleve të larta të deficitit të llogarisë 
korente dhe e ngadalësimit të pritur të të hyrave të 
llogarisë kapitale. Në vijim, nënçmimi i monedhës 
vendase është përforcuar më shumë nga pasiguria 
e agjentëve të tregut ndaj saj, e shprehur në 
luhatshmërinë e lartë të raportit euro/lekë që ka 
pasqyruar në krahasim me tremujorin e mëparshëm 
si dhe me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 

Nga ana tjetër, zhvillimet e raportit dollar/lekë 
pasqyrojnë në një masë të madhe tablonë e dollarit 
amerikan në tregjet ndërkombëtare, ku kjo monedhë në terma vjetorë ka 
fituar pikë kundrejt euros me rreth 5.3 për qind, ndërkohë që në krahasim 
me tremujorin e kaluar është nënçmuar me rreth 5.0 për qind. Gjithashtu, 
duhet theksuar se luhatshmëria e këtij raporti pavarësisht se në nivele të larta 
historike, ka rezultuar më e moderuar se në të gjithë tremujorët paraardhës 
që nga fillimi i krizës financiare.

Nga një këndvështrim rajonal, pavarësisht pozicionimit relativisht të 
kënaqshëm të raportit euro/lekë në terma marxhinalë, gjatë tremujorit të 
fundit leku duket të ketë pasqyruar një tendencë nënçmuese me ritme më 
të përshpejtuara krahasuar me monedhat e tjera të vendeve të rajonit. Një 
fakt ky që diktohet gjithashtu edhe nga luhatshmëria relativisht e lartë që ka 
pasqyruar ky raport gjatë periudhës në fjalë. 

Grafik 59. Ecuria ditore e kursit të këmbimit 
euro/lekë dhe usd/lekë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

114

117

120

123

126

129

132

135

138

05.01.06

05.07.06

05.01.07

05.07.07

05.01.08

05.07.08

05.01.09

05.07.09

74

79

84

89

94

99

104

Eur/lekë (Majtas) Usd/lekë (Djathtas)

Grafik 60. Luhatshmëria62 e këmbimit të lekut në tremujorë.
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Grafik 61. Ecuria e indeksit të raportit euro/monedhë vendase në vend dhe 
rajon (majtas) dhe luhatshmëria63 e raportit euro/monedhë vendase në vend 

dhe rajon, në tremujorin e dytë dhe të tretë të vitit 2009 (djathtas). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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hapësirë informuese �: Përdorimi i instrumenteve jotradicionale në politikën 
monetare.

Bankat qendrore, në mënyrë që të përmbushin objektivin e tyre dhe në varësi të 
regjimit operacional të zgjedhur, përdorin një sërë instrumentesh të përcaktuara 
për zbatimin e politikës monetare. Si instrument kryesor, në shumë vende, përdoret 
norma bazë e interesit ku kahu dhe masa e ndryshimit të saj transmetohet në ekonomi 
nëpërmjet dy kanaleve kryesore të transmetimit: atë të normave të interesit dhe të 
kredisë. Përshkrimi i mekanizmit të lartpërmendur i referohet një “politike monetare 
tradicionale”. megjithatë, në raste specifike, kur instrumentet e politikës monetare 
tradicionale nuk mjaftojnë për përmbushjen e objektivit kryesor, bankat qendrore 
kanë krijuar masa alternative, të ashtuquajtura “politikë monetare jotradicionale”. 

Nevoja për një politikë monetare jotradicionale lind në periudha “ngërçi” kur 
mekanizmi i transmisionit nuk funksionon. Në këtë rast, kanali normave të interesit, 
humbet eficiencën e tij në momentin kur norma bazë e interesit është zero dhe kur 
një ulje e saj do të ishte e pamundur ose nuk do të kishte ndonjë efekt në ekonomi 
si rrjedhojë “e kurthit të likuiditetit”��. Nga ana tjetër, funksionimi i kanalit të kredisë 
humbet efikasitet kur aftësia e bankave për të kredituar zvogëlohet. Një situatë e 
tillë mund të vijë jo vetëm si rrjedhojë e zvogëlimit të fondeve për financim, por 
dhe nga përkeqësimi i ndjeshëm i situatës ekonomike dhe nga rritja e pasigurisë. 
Evidentimi i rasteve të cituara më lart, ndodhi rishtazi me shfaqjen e krizës globale 
financiare. Pavarësisht se në koncept, kjo situatë nuk është e panjohur dhe këtu 
mund të përmendim rastin e recesionit në japoni, implementimi masiv dhe në 
mënyrë më të sofistikuar i këtyre masave ndodhi vetëm pas trysnisë që ushtruan 
tregjet financiare. Në këtë kuadër, bankat qendrore për të përballuar sfidat e reja që 
kishte sjellë mosfunksionimi i kanaleve kryesore të transmetimit, krijuan disa masa 
që shkonin përtej operacioneve tradicionale, masa të cilat mund të përmblidhen 
në tre kategori:

• rritje e ndjeshme e parasë në qarkullim, e njohur ndryshe dhe si “lehtësim 
sasior”. Krijimi masiv i parasë ka për qëllim vënien në funksion të kanalit të 
normave të interesit. Kështu, në të tilla raste, banka qendrore përpiqet të 
përmbushë kërkesën e agjentëve ekonomikë për para me shpresën që kjo 
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tepricë parash do të përdoret në mënyrë direkte për kreditimin e ekonomisë. 
Në këtë mënyre, mund të thuhet se, institucioni monetar krijon një kanal të 
ri transmetimi, i cili nuk varet më nga norma bazë e interesit. megjithatë, 
efikasiteti i këtij kanali varet në një masë të madhe nga qëndrueshmëria e 
kërkesës afatshkurtër për para e agjentëve ekonomikë dhe nga qëllimet e 
përdorimit të këtij likuiditeti të thithur. Ky kanal i drejtohet zakonisht vetëm një 
agjenti ekonomik “qeverisë”, blerja e letrave me vlerë të qeverisë nga banka 
qendrore është mënyra më e përhapur e lehtësimit sasior. 

• influencim i pjerrësisë së kurbës të normave të interesit duke diktuar në këtë 
mënyrë pritshmëritë e agjentëve ekonomikë. Për këtë qëllim, banka qendrore 
për një periudhë të konsiderueshme mund të angazhohet në mënyrë të qartë 
për qëndrueshmërinë e politikës monetare lehtësuese që po ndjek. Në këtë 
aspekt, banka qendrore mund të zgjasë maturitetet e operacioneve të tregut të 
hapur. Për ta bërë akoma më eficiente këtë masë, bankat duhet të përcaktojnë 
qartë objektivin e tyre sasior për stabilitetin e çmimeve, në mënyrë që agjentët 
ekonomikë të jenë të parapërgatitur për devijime nga politika lehtësuese në 
raste cënimi të këtij objektivi. 

• Dalje nga ngërçi i tregjeve të kredisë nëpërmjet blerjes direkte të letrave me 
vlerë me qëllim zbehjen e presioneve ndaj primit të rrezikut, e njohur ndryshe 
edhe si “lehtësim i kredisë”. më konkretisht, me këtë masë banka qendrore 
mund të pasurojë gamën e letrave me vlerë të cilat tregtohen në operacionet 
e tregut të hapur si dhe të kryejë blerje direkte të letrave me vlerë nga agjentët 
ekonomikë. Kjo masë synon njëherazi rigjenerimin e tregut të instrumenteve 
në fjalë dhe financimin direkt të ekonomisë. megjithatë, një masë e tillë 
është e frytshme në ekonomi me tregje financiare të zhvilluara, ku kompanitë 
financohen nëpërmjet emetimit të letrave me vlerë dhe ku kreditë për individë 
sigurohen nëpërmjet instrumenteve të tilla. Ndërkohë, ekonomitë në të cilat 
tregjet financiare nuk janë të zhvilluara dhe ndërmjetësimi bankar luan një rol 
parësor, masat si “lehtësimi sasior”dhe ndikimi i kurbës së normave të interesit 
duken si më të përshtatshme. 

tabelë 13. masat e marra nga bankat qendrore kryesore me synim ndikimin e 
tregut ndërbankar.

Zgjerim i kundërpartive 
të pranuara

Zgjerim i cilësisë së 
kolateraleve të pranuar

Zgjatje e 
maturitetit

rezerva Federale √ √ √
Banka e anglisë √ √ √
Banka Qendrore Evropiane √ √ √

Burimi: Bankat qendrore. 

Në rastin e Shqipërisë, implementimi i masave të politikës monetare jotradicionale 
u kushtëzua nga niveli i zhvillimit të tregut të brendshëm financiar, i njëjti faktor i 
cili ndikoi në mbrojtjen nga përçimi i plotë dhe i menjëhershëm i krizës globale në 
vend. Por nga ana tjetër, efekti psikologjik u shoqërua shpesh me situata paniku, 
të shprehura kryesisht në formën e tërheqjes së depozitave nga publiku por edhe 
të shtrëngimit dhe uljes së kredidhënies nga ana e institucioneve financiare. Në 
kontekstin ku përdorimi i normës bazë të interesit ishte i kushtëzuar, ndërmarrja 
e masave të politikës monetare jotradicionale u përqendrua kryesisht në krijimin 
e kushteve lehtësuese për likuiditetin dhe stimulimin e aktivitetit kredidhënës. 
Konkretisht, në këtë kuadër u sigurua ofrimi i likuiditetit pa limit dhe me çmim fiks 
(norma bazë) dhe u zhvendos maturiteti i operacioneve kryesore në treg të hapur drejt 
atij me afat 3-mujor. masë tjetër e marrë ishte zgjerimi kategorisë së kolateraleve të 
pranuar në këto operacione si dhe rritja e nivelit të përdorimit të rezervës së detyruar. 
Nga ana tjetër, korridori simetrik i normave të interesit për depozitën dhe kredinë 
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njëditore u ngushtua duke u kthyer kështu në asimetrik. 
Këto ndryshime kanë sjellë zgjerim në bilancin e bankës 
qendrore dhe kanë ndihmuar në kalimin e fazës kritike 
të vërejtur një vit më parë. 

Grafik 62. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë 
në tregun e parasë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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SHëNIME

1 Akronim i krijuar për të treguar grupin e vendeve të përbërë nga: Brazili, rusia, india dhe 
Kina. 
2 investimet agregate dhe eksportet ranë përkatësisht me 1�.� dhe 23.9 për qind në terma 
vjetorë.
3 Aktiviteti në industrinë e ndërtimit në terma vjetorë ra me rreth 2� për qind, ndërsa shitjet në 
tregun me pakicë ranë me 9.1 për qind.
� Diferenca ndërmjet normave të interesit euribor 12-mujore dhe atyre mujore në tregun e parasë 
është rritur me 13 pikë bazë gjatë këtyre tre muajve.
� Nga niveli më i lartë �.� për qind në muajin mars 200�.
� matur si mesatare rrëshqitëse.
� Kontributi i nëngrupeve “zarzavate përfshirë patate” dhe “fruta” ishin përkatësisht 0.9 dhe 0.� 
pikë përqindjeje, ndërkohë që inflacioni vjetor rezultoi 2.1 për qind. Pesha e këtyre dy nëngrupeve 
në totalin e içK-së është 9 për qind. 
� Ky nëngrup zë peshën më të madhe (�1 për qind) brenda kësaj kategorie. 
9 Numri i turistëve ka njohur rritje në vitin në vazhdim.
10 mesatarja e dy matjeve (me përjashtim të përhershëm dhe me mesatare të reduktuar). 
11 mesatarja e periudhës janar 2000 – shtator 2009 rezulton rreth 0.� për qind.
12 Në këta sektorë janë përfshirë aktivitetet: “tregti, hotele dhe restorante”, “transport”, “postë dhe 
telekomunikacion”. Në “shërbime të tjera” janë përfshirë: shërbimet financiare, arsimi, shëndetësia, 
administrata publike, mbrojtja dhe sigurimet shoqërore të detyrueshme etj..
13 Sipas PBB-së për tremujorin e dytë 2009 (iNStAt), tek bujqësia janë përfshirë vlera e shtuar 
në aktivitetet ekonomike në bujqësi, në gjueti dhe në pyje. 
1� Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve matet nga vrojtimet e besimit të bizneseve të industrisë, 
të ndërtimit dhe të shërbimeve, me anë të pyetjeve të drejtpërdrejta për ta.
1� Ecuritë e çmimit dhe të qirave të banesave analizohen mbi bazën e indekseve përkatëse, të 
llogaritura nga Banka e Shqipërisë. Ato mbulojnë vetëm qytetin e tiranës.
1� të dhëna që përdoren për ndërtimin e indeksit të çmimeve të banesave. Pjesa më e madhe 
e çmimeve të shitjes shprehet në monedhën evropiane, e cila është vlerësuar me �.� për qind 
ndaj monedhës vendase.
1� të dhënat e marra nga vrojtimi i besimit për sektorin e ndërtimit. 
1� raporti çmim shitjeje ndaj qirasë së banesës është një nga treguesit më të thjeshtë që përdoren 
për të vlerësuar nëse banesat janë të mbiçmuara, duke krahasuar vlerat korente të raportit me 
vlerat historike të tij.
19 llogaritur si mesatare e ponderuar e indeksit të çmimeve të konsumit në itali dhe Greqi.
20 inflacioni i mallrave të sektorit të tregtueshëm rezultoi 3.0 për qind në tremujorin e tretë, duke 
qëndruar 1.� pikë përqindje më lart se niveli i fillimvitit. inflacioni i grupit “ushqime dhe pije 
joalkoolike” në tremujorin e tretë shënoi normën më të lartë të rritjes vjetore �.� për qind, në 
krahasim me pesë tremujorët paraardhës.
21 llogaritjet e PBB-së nominale për vitin 2009 janë bërë bazuar në vlerësimin e fmN-së për PBB-
në nominale: 1,129,000 milionë lekë (rishikimi i �-të i marrëveshjes PrGf). vlerat e treguesve të 
ndryshëm të shprehur në përqindje të PBB-së i referohen të dhënave kumulative për periudhën 
t3’0�- t2’09. 
22 vlerat e raporteve të mëposhtme i referohen të dhënave kumulative që përfshijnë periudhën 
nga tremujori i tretë i vitit paraardhës deri në tremujorin e dytë të vitit të cilit i referohen.
23 Bilanci i këtij zëri regjistron një deficit prej 10.� milionë eurosh ose rreth �0 për qind më i 
ngushtë krahasuar me deficitin që shënonte gjatë tremujorit të dytë të vitit 200�. 
2� Suficiti në këtë llogari arriti në 23�.� milionë euro, duke shënuar një rritje prej rreth 1.� për 
qind në terma vjetorë. 
2� Shkëmbimet tregtare u reduktuan me 12.� për qind në terma mujorë dhe me 12.3 për qind 
në terma vjetorë.
2� Kjo vlen si për sa i përket zhvillimeve vjetore ashtu dhe atyre tremujore. Bilanci i llogarisë së 
shërbimeve të udhëtimit regjistronte një deficit përkatësisht prej 30 dhe 10 milionë eurosh.
2� Këto transferta arritën në 23�.� milionë euro gjatë tremujorit të dytë të vitit 2009, krahasuar 
me vlerën prej 233.1 milionë euro që shënonin një vit më parë.
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2� transfertat shtetërore arritën në rreth 11 milionë euro, kundrejt vlerës prej rreth � milionë dhe 
2 milionë euro që shënonin përkatësisht një vit më parë dhe tremujorin paraardhës. 
29 treguesi relativ i tyre gjatë tremujorit të dytë të vitit 200� vlerësohet në 12.� për qind. vlera e 
raportit të mësipërm i referohet të dhënave kumulative për periudhën t3’0�- t2’09.
30 ihD brenda vendit shënojnë një rritje prej 2.� herë, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 
200�.
31 Gjatë viteve 200�, 200� dhe 200�, ato u rritën me përkatësisht 21.�, ��.0 dhe 3�.� për qind 
në terma vjetorë.
32 referuar planit të fillimit të vitit 2009. 
33 Kjo shifër i referohet shumës rrëshqitëse të deficitit primar, për periudhën shtator ‘0�- gusht 
’09.
3� Kontributi i të ardhurave nga tvSh-ja në rritjen e totalit të të ardhurave për �-mujorin 2009, 
ishte me rreth 2 pikë përqindjeje, ndërkohë që një vit më parë ky zë ka kontribuar në totalin e të 
ardhurave me rreth � pikë përqindjeje. 
3� tatimi mbi fitimin, si pjesë e paketës fiskale të miratuar në korrik 200�, u ul nga 20% në 10%, 
duke filluar nga 1 janari 200�.
3�Ndikim mbi diferencën e krijuar mund të ketë pasur dhe ulja e kontributit nga ana e punëdhënësit 
me � pikë përqindjeje duke filluar nga 1 maji 2009.
3� rritja e këtyre zërave në terma vjetorë paraqitet përkatësisht me �0, 2� dhe 2�%.
3� Bëjnë përjashtim vetëm muajt janar dhe mars.
39 Bëhet fjalë për rritjen nominale mujore të shpenzimeve.
�0 Kredia sindikale përfaqëson huanë e marrë prej qeverisë nga një grup bankash rezidente dhe 
jorezidente në Shqipëri. Shlyerja e saj do të kryhet e plotë në vitin 2012. Gjithsej janë disbursuar 
rreth 192.� milionë euro, nga 2�0 milionë euro të planifikuara në fillim të vitit. 
�1 Këto të ardhura i përkasin privatizimit të Armo (një pjesë e të cilave u transferuan në llogarinë 
e vitit 2009), oSSh, një pjesë të aksioneve të Amc, dhe Bankës së Bashkuar të Shqipërisë si 
edhe licencës së telefonisë së katërt celulare.
�2 Kredia direkte rezulton me shenjë negative, sepse kjo shumë i përket kredisë direkte akorduar 
qeverisë në shkurt të këtij viti për llogari të vitit 200�.
�3 zëri “të tjera” rezulton me shenjë (-) pasi përfaqëson ndryshimin e gjendjes së llogarisë së 
qeverisë. 
�� Efekti statistikor i financimit prej 11 miliardë lekësh të individëve në normën vjetore të m3 
përllogaritet afërsisht në rreth 1 pikë përqindjeje kundrejt normës aktuale vjetore të m3.
�� të dhënat e muajit shtator janë paraprake.
�� të dhënat e agregatëve monetarë të pastruar nga efekti i ndryshimit të çmimeve. 
�� Si pasojë e zhvlerësimit të monedhës vendase kundrejt monedhës evropiane gjatë muajit 
gusht.
�� Pa efektin e kursit të këmbimit.
�9 Shifrat e paraqitura më tej në analizën e kreditimit i referohen të dhënave të pastruara nga 
efekti i kursit të këmbimit. 
�0 Grafiku i kredisë për biznese sipas sektorëve të ekonomisë paraqitet në vlerë nominale. 
�1 Statistikat afatshkurtra (iNStAt). 
�2 referuar të dhënave nga “Statistikat afatshkurtra”, iNStAt, ku përjashtohet “bujqësia”.
�3 indeksi i pagës mesatare është llogaritur si raport i indeksit të fondit të pagave me indeksin e 
numrit të punonjësve. 
�� Buxhetor dhe jobuxhetor.
�� Përjashtuar ‘bujqësia’, sepse nuk mbulohet nga indekset e Statistikave afatshkurtra (iNStAt).
�� Nëngrupet e kësaj industrie mbulojnë rreth ��.� për qind të shportës së içP-së.
�� informacion që merret nga vrojtime periodike të organizuara nga Banka e Shqipërisë.
�� Devijimi standard i interesit ditor në tregun ndërbankar për këtë tremujor ishte 0.29 për qind, 
nga 0.�3 për qind që ishte në tremujorin parardhës.
�9 raporti bid/cover në ankandet e obligacioneve ka qenë mesatarisht mbi 1. 
�0 NEEr – kursi nominal efektiv i këmbimit, i llogaritur kundrejt dy monedhave sipas një peshe 
të përafërt që zënë në tregtinë me jashtë, euro (�0 për qind) dhe usd (20 për qind). Një rritje e 
NEEr do të thotë mbiçmim i lekut.
�1 Në tremujorin e dytë të vitit 2009, mbiçmimi i raportit dollar/lekë ishte 1�.� për qind. 
�2 llogaritur si mesatare tremujore e luhatshmërisë së kursit të këmbimit, e cila është matur nga 
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devijimi standard.
�3 luhatshmëria e raporteve euro/monedhë vendase dhe usd/lekë është matur si devijim standard 
në terma mujorë.
�� Kurthi i likuiditetit është një term i përdorur në teoritë Keynesiane për t’iu referuar një situate ku 
kërkesa për para bëhet pafundësisht elastike, çka do të thotë se kurba e kërkesës bëhet horizontale 
dhe injektimi i mëtejshëm i parave në ekonomi nuk i shërben uljes së normave të interesit.


