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Ç’ËSHTË PËR JU

STABILITETI I ÇMIMEVE?
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Këtë publikim mund ta gjeni edhe në formë elektronike në adresën:

www.bankofalbania.org

në qoftë se dëshironi të keni kopje të shkruara të tij mund t’i kërkoni në adresën:

Sheshi “Skënderbej” Nr.1 Tiranë, Shqipëri,

 

Tel.: +355-(0)4-222152; 

Faks: +355-(0)4-223558

ose duke dërguar një e-mail në adresën:

public@@bankofalbania.org

Tirazhi: 6000 kopje

ilustrimet: Brikena Berdo
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Përse stabiliteti

i çmimeve është

i rëndësishëm

për ju? 

Në qoftë se dikush ju pyet: çfarë mund 
të blihet me 1000 lekë? Ju me siguri 

do të përgjigjeni: mund të blihen 2 CD 
ose 2 pica, ose një kartë telefonike 

celular, mund të paguhet frekuentimi i 
një palestre për një javë, mund të hyet 

në një pishinë të mbyllur në ditën e 
pushimit të javës, mund t’i blesh mamit 

5 trëndafila të vërtetë ose  të blesh 2 
filma për aparatin tënd fotografik.  

Por a ju ka shkuar ndonjëherë në 
mend se si realizohet kjo? Si ka 

mundësi të shkëmbesh një copë letër 
me një produkt ose me një shërbim? 

Në fund të fundit vetë prodhimi i 
kartëmonedhës ka një vlerë të caktuar.
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Sa i rëndësishëm

është

besimi?
 

Përse është kaq me vlerë kjo copë letër? 
Është thjesht çështje besimi. Në qoftë se 
shoku juaj më i ngushtë merr hua një 1 
mijë lekëshe prej jush, ju e dini që ai ose 
ajo do t’jua kthejë këtë hua. Nga ana 
tjetër, ju jeni të sigurtë që gjithmonë do 
të mund të blini produkte dhe shërbime, 
të cilat kanë vlerë të barabartë me 
vlerën e printuar në kartëmonedhë. 
Megjithatë, në qoftë se paratë tuaja 
në një moment tjetër, do të kenë më 
pak vlerë, atëherë ju do të humbisni 
besimin tek ato. Paraja është e vlefshme 
sepse njerëzit kanë besim tek ajo. 
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Ka më tepër kuptim 

paraja apo

shkëmbimi

i mallrave?

Për një moment supozojmë se paraja nuk 
ekziston. Njerëzit do të detyroheshin të 

blinin dhe shisnin nëpërmjet shkëmbimit 
të mallrave dhe shërbimeve. 

Në qoftë se shitësi pranë shtëpisë tuaj do 
të dëshironte të priste flokët në shkëmbim 

të shtatë kokrrave mollë, ai në fillim do 
të duhej të gjente një berber, i cili do 
t’i pranonte këto shtatë kokrra mollë. 
Në qoftë se vetë berberi do të kishte 

nevojë të qepte një kostum, atij do t’i 
duhej të gjente në fillim një rrobaqepës 

që është i gatshëm të shkëmbejë 
mollët e tij për qepjen e kostumit. 
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Të gjithëve ne do të na duhej të gjenim 
dikë që është i gatshëm të shkëmbejë 
ato që kemi ne për të ofruar dhe të na 
ofronte diçka që na intereson. Edhe 
në qoftë se e gjejmë një person të tillë, 
përsëri do të na duhej të vendosnim 
mbi masën e saktë të shkëmbimit midis 
mollëve dhe prerjes së flokëve, prerjes 
së flokëve dhe qepjes së kostumit etj. .

Paraja thjeshtëson jetën në tre mënyra. 
Së pari, ajo është një mjet shkëmbimi 
– ju nuk keni më nevojë të përshtatni 
nevojat ose kërkesat tuaja me ato të 
të tjerëve, si në rastin e ekonomisë së 
shkëmbimit. Së dyti, paraja është një njësi 
llogaritëse – çmimet kuotohen vetëm 
si njësi monetare dhe jo në terma të 
mallrave ose shërbimeve. Dhe së fundmi, 
paraja është një mënyrë e “ruajtjes së 
vlerës” – njerëzit mund ta ruajnë në 
mënyrë që të blejnë gjëra në të ardhmen. 
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Qëndrueshmëria

e çmimeve dhe vlera e 

parasë tuaj

Qëndrueshmëria e çmimeve është kur 
paraja juaj ruan vlerën e saj me kalimin e 
viteve. Kjo është e rëndësishme kur kursen 

paratë me qëllim që t’i përdorësh për të 
blerë mallra ose shërbime në të ardhmen. 

Imagjinoni se si do të ndiheshit në qoftë 
se do të kishit kursyer 1 mijë lekë për të 

blerë 2 CD, dhe më pas të mësonit se 
çmimi i tyre të ishte rritur në 1200 lekë. 

Pastaj, kur të ktheheshit përsëri në dyqan 
me 1200 lekë, të mësonit se çmimi  i 

tyre ishte rritur dhe bërë 1400 lekë. 
Fatmirësisht çmimet zakonisht nuk rriten 
kaq shpejt (shikoni tabelat në faqen 10). 
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Tabelë 1. Ndikimi i inflacionit në çmimin e një CD e cila aktualisht kushton 500 lekë

(Pas n vjetësh)

Përqindja vjetore e inflacionit 1% 2% 5% 10% 30%
    
  çmime stabël ambient inflacionist
Viti i I 505 510 525 550 650
Viti i II 510 520 551 605 845
Viti i III 515 531 579 666 1099
Viti i IV 520 541 608 732 1428
Viti i V 526 552 638 805 1856
Viti i VI 531 563 670 886 2413
Viti i VII 536 574 704 974 3137
Viti i VIII 541 586 739 1072 4079
Viti i IX 547 598 776 1179 5302
Viti i X 552 609 814 1297 6893

Tabelë 2. Ndikimi i inflacionit në fuqinë blerëse të parasë

(Viti bazë  = 100; pas n vjetësh si përqindje)

Përqindja vjetore e inflacionit 1% 2% 5% 10% 30%
  
  çmime stabël ambient inflacionist
  100 100 100 100 100
Viti i I 99.0 98.0 95.0 90.9 76.9
Viti i II 98.0 96.0 90.3 82.6 59.2
Viti i III 97.0 94.1 85.7 75.1 45.5
Viti i IV 96.1 92.2 81.5 68.3 35.0
Viti i V 95.1 90.4 77.4 62.1 26.9
Viti i VI 94.1 88.6 73.5 56.4 20.7
Viti i VII 93.2 86.8 69.8 51.3 15.9
Viti i VIII 92.3 85.1 66.3 46.7 12.3
Viti i IX 91.4 83.4 63.0 42.4 9.4
Viti i X 90.4 81.7 59.9 38.6 7.3
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Si ndryshojnë

çmimet dhe

si rriten ato?

Për të kontrolluar qëndrueshmërinë e 
çmimeve përdoret indeksi i çmimeve të 
konsumit. Ai mat nivelin e çmimeve të 

262 mallrave dhe shërbimeve që blihen 
rregullisht nga shqiptarët. Indeksi i 

çmimeve të konsumit përpilohet një herë 
në muaj, duke përdorur atë që quhet 
“shporta e mallrave të konsumit”. Kjo 

shportë përmban një numër të zgjeruar 
prodhimesh, të cilat konsumohen më 

së shumti nga një familje e zakonshme. 
Çmimi total i “shportës së mallrave 

të konsumit”, si masë e nivelit të 
përgjithshëm të çmimeve, kontrollohet 

vazhdimisht për të parë se sa rriten 
çmimet (ose në raste të rralla, ulen). 
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Inflacioni,

deflacioni dhe 

stabiliteti i çmimeve 

Inflacioni është një rritje e nivelit të 
përgjithshëm të çmimeve. Në terma 
më të thjeshtë, inflacioni mund të rritet 
kur ka shumë para në kërkim të pak 
mallrave. Çmimet mund të rriten si 
pasojë e shumë arsyeve. Për shembull, 
le të supozojmë që në dyqan ka mbetur 
vetëm një CD dhe ju dhe gjithë shokët 
tuaj dëshironi ta blini atë. Shitësi, duke 
e kuptuar që kërkesa për këtë CD është 
e lartë gjë që do të thotë mundësi 
për më shumë fitim, rrit çmimin.
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Në mënyrë të ngjashme, një produkt i 
caktuar mund të bëhet më i shtrenjtë, 

në momentin që prodhimi i tij bëhet 
më i kushtueshëm. Në qoftë se çmimi 

i energjisë elektrike rritet për shembull, 
atëhere prodhimi i CD tuaj do të kushtojë 

më shtrenjtë dhe prodhuesi do të rrisë 
çmimin e saj të shitjes me shumicë, në 

mënyrë që të shmangë humbjen. Për 
të njëjtën arsye, shitësi do të përpiqet 

ta kalojë këtë rritje çmimi tek ju. 

Në të dy shembujt, 1000 lekëshi juaj 
e ka humbur vlerën e tij ose “fuqinë 

e tij blerëse”, sepse nuk është më 
i mjaftueshëm për të blerë 2 CD. 

Megjithatë, mund të flasim për inflacion 
vetëm kur kjo do t’i ndodhte çmimit të 

përgjithshëm të të gjitha produkteve 
në “shportën e mallrave të konsumit”, 

dhe jo vetëm njërit prej tyre. 
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Deflacioni i referohet një situate kur niveli 
i çmimeve të konsumit, demonstron rënie 
përgjatë një periudhe kohore. Deflacioni 
është rasti i  kundërt i inflacionit. 
Kjo mund të rezultojë në një rënie të 
kërkesës për mallra dhe shërbime, 
e cila i detyron kompanitë të shesin 
prodhimet e tyre me çmime më të lira. 
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Çmimet thuhet se janë të qëndrueshme 
atëhere kur, në nivel mesatar, ato as nuk 

rriten (siç mund të ndodhë në periudha 
inflacioni) dhe as nuk ulen (në periudha 

deflacioni). Në qoftë se për shembull 
5000 lekë mund të blejnë mesatarisht të 
njëjtën “shportë të mallrave të konsumit” 

si në dy muajt e mëparshëm, atëhere 
mund të themi se niveli i çmimit të 

përgjithshëm është i qëndrueshëm. 
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Qëndrueshmëria e 

çmimeve promovon 

zhvillimin ekonomik

dhe punësimin…

… duke e bërë më të lehtë

krahasimin e çmimeve

Çmimet e qëndrueshme e bëjnë më të 
lehtë krahasimin e çmimeve në kohë të 
ndryshme dhe rrjedhimisht vendimmarrjen 
për mallrat që duhet të blihen. 

Kur çmimet janë të qëndrueshme, ju 
mund të thoni me lehtësi nëse çmimi 
i xhinseve më në modë është rritur në 
krahasim me çmimin e tutave më të 
fundit. Kjo do të thotë që ju si konsumator 
mund të merrni vendime më të mira 
se çfarë të blini me paratë tuaja. 
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Në të njëjtën mënyrë, kompanitë 
mund të marrin vendime të drejta 
për investimet e tyre. Në këtë rast, 
burimet mund të shpërndahen në 

mënyrë më produktive dhe mundësitë 
prodhuese të ekonomisë do të rriten. 

Në rastet kur kemi inflacion (ose 
deflacion) çmimet e të gjithë mallrave 

ndryshojnë në mënyrë të dukshme dhe 
të shpeshtë, deri – diku në mënyrë të 
paparashikueshme. Si rezultat, është 
e vështirë të gjykohet nëse ndryshimi 
i çmimit të një produkti e bën atë më 

të lirë ose më të shtrenjtë në lidhje 
me produkte të tjera. Rrjedhimisht, 

kompanitë dhe konsumatorët mund t’i 
keqinterpretojnë ndryshimet e çmimeve 

dhe të bëjnë gabime në marrjen e 
vendimeve për blerjet. Kjo çon në një 

përdorim joproduktiv të burimeve.  
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… duke bërë më të lirë

huamarrjen e parave

Kur çmimet janë të qëndrueshme, 
kursimtarët dhe huadhënësit janë të 
përgatitur për të pranuar norma më 
të ulëta interesi mbi kursimet e tyre 
sepse ata presin që vlera e parasë së 
tyre të qëndrojë e njëjtë, në periudha 
më të gjata kohore. Përndryshe, ata 
do të kërkonin njëfarë sigurie kundrejt 
paqartësisë që rrethon vlerën e 
ardhshme të parave të tyre dhe do të 
dëshironin një normë interesi më të lartë 
kur e depozitojnë ose e japin hua. 
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Si rezultat, huamarrësit mund të 
përfitojnë nga norma më të ulëta interesi. 

Kjo do të thotë kosto më të ulëta të 
huamarrjes për kompanitë që duan të 
blejnë makineri më moderne dhe për 
njerëzit që duan të marrin një hua, në 

mënyrë që të blejnë një makinë ose një 
shtëpi. Inkurajimi i kompanive për të 

investuar në këtë mënyrë ndihmon në 
rritjen e konkurrencës dhe krijon vende 

pune shtesë. Kjo është një arsye tjetër 
se përse qëndrueshmëria e çmimeve 

është një ndihmesë e rëndësishme për 
zhvillimin ekonomik dhe punësimin. 
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Aspekti social

i qëndrueshmërisë

së çmimeve

Qëndrueshmëria e çmimeve është e 
rëndësishme për qëndrueshmërinë 
sociale. Në një mjedis inflacionist, 
çmimet kanë prirje për të ndryshuar në 
një mënyrë të paparashikueshme, që 
mund t’u shkaktojë njerëzve humbje 
të konsiderueshme. Për shembull, 
inflacioni mund të ulë vlerën e kursimeve 
të njerëzve. Grupet më të varfëra të 
shoqërisë vuajnë më tepër nga inflacioni, 
meqënëse ata kanë mundësi më të 
kufizuara për t’u mbrojtur. Përgjatë 
historisë, norma të larta të inflacionit 
(ose deflacionit) shpesh herë kanë 
krijuar paqëndrueshmëri sociale. 
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Banka e Shqipërisë

– kujdestare

e qëndrueshmërisë

së çmimeve

Banka e Shqipërisë ka për objektiv 
kryesor të saj ruajtjen e stabilitetit të 

çmimeve në territorin shqiptar. Politika 
monetare e Bankës së Shqipërisë ka 

për qëllim të ruajë normën e inflacionit 
në nivelin 3 për qind, me një mundësi 

luhatjeje ± 1 pikë përqindjeje rreth kësaj 
vlere. Në fjalë të tjera, dy CD tuaja do 
të kushtojnë pak a shumë njësoj në të 

ardhmen, aq sa kushtojnë edhe tani 
(shiko tabelën e inflacionit në faqen 10). 
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Fjalor 

Deflacion: Deflacioni i referohet 
një situate kur niveli i çmimeve të 
konsumit, demonstron rënie përgjatë 
një periudhe kohore. Deflacioni 
është rasti i kundërt i inflacionit.

Indeksi i çmimit të konsumatorit: 
Indeks, që mat ecurinë 
mesatare të çmimeve të
mallrave dhe të shërbimeve që 
bëjnë pjesë në shportën shqiptare të 
konsumit. Përcaktimi i shportës kalon 
nëpër një proces të tërë vrojtues 
dhe vlerësues, të bazuar mbi një 
metodologji statistikore të plotë sipas 
standardeve ndërkombëtare. Në 
Shqipëri, indeksi i çmimeve të konsumit, 
që shpesh quhet indeks i çmimeve, 
shërben për të matur inflacionin.

Inflacion: Në qoftë se niveli i 
përgjithshëm i çmimeve rritet edhe 
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kur fuqia blerëse e monedhës bie, 
atëhere thuhet se ka inflacion. Pra me 
të njëjtën sasi parash, nuk mund të 
blejmë të njëjtën sasi mallrash, por më 
pak se sa periudha që I referohemi. 
E tëra kjo ndodh, sepse çmimet janë 
rritur. Indeksi i çmimeve të konsumit, 
mundëson matjen e inflacionit në vend. 
Inflacioni shpreh rritjen në përqindje 
të indeksit të çmimeve të konsumit.

Norma e interesit: përqindja e parave 
shtesë që merrni në qoftë se ia jepni hua 
paratë tuaja dikujt (ose i ruani në bankë) 
ose përqindja e parave shtesë që duhet 
të paguani në qoftë se merrni para hua. 

Stabiliteti i çmimeve: ruajtja e 
stabilitetit të çmimeve është objektivi 
kryesor i Bankës së Shqipërisë.

Shporta e mallrave të konsumit: 

kompozim mallrash dhe shërbimesh 
përfundimtare të konsumuara nga një 
familje gjatë një periudhe të caktuar. 
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Ky kompozim mallrash përcaktohet 
nga Instituti i Statistikës duke u bazuar 
në anketimin mbi buxhetin e familjes. 
Periodiciteti i këtij anketimi është 5 
vjeçar duke nënkuptuar një shportë të 
mallrave të konsumit fikse për çdo 5 vjet.

Shkëmbim: shkëmbimi i ndërsjelltë i 
mallrave dhe shërbimeve pa përdorimin 
e parasë si mjet shkëmbimi. Mund të 
ndodhë vetëm kur ekziston një nevojë 
e dyanshme për artikujt që tregtohen. 


