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111...   HHHYYYRRRJJJEEE   

Inflacioni është objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë, ashtu siç është 
përgjithsisht i bankave qendrore moderne në botë. Banka e Shqipërisë, për të 
realizuar këtë objektiv kryesor, përdor të gjitha mjetet në dispozicion, duke 
filluar nga ato klasike dhe të përhershme siç janë vendimet dhe instrumentet 
e politikës monetare e deri tek ato me karakter të përkohshëm, me ndikim të 
shpejtë, më të thjeshta dhe më të drejtpërdrejta për t’u kuptuar nga publiku. 
Një gjë e tillë është dhe rasti konkret i fushatës kundër spekulimeve me 
çmimet në prag të festave të fundvitit.  

Pa dashur të paraqesim argumente për ndërmarrjen e kësaj fushate, që në 
fillim theksoj se Banka e Shqipërisë mund, duhet dhe ka përdorur të gjitha 
mjetet e arsyeshme në funksion të realizimit të synimit të ruajtes së stabilitetit 
relativ të çmimeve. Themi  ruajtjes, pasi ky stabilitet, nga viti 1999 e deri në 
vitin 2003, i matur si ndryshim vjetor në përqindje i indeksit të çmimeve të 
konsumit, ka rezultuar brenda parashikimeve të Bankës së Shqipërisë, 2 – 4 
për qind.  

222...   DDDEEEBBBAAATTTIII   SSSIII   ZZZHHHVVVIIILLLLLLIIIMMM   IIIDDDEEESSSHHH   

Sigurisht që debati se çfarë mund të shenjëstrojë Banka Qendrore: kursin e 
këmbimit, punësimin dhe rritjen ekonomike apo thjesht dhe vetëm stabilitetin 
e çmimeve është i hapur dhe modelet janë disa.  

Debati herë pas here është përfshirë dhe Banka e Shqipërisë, e cila në 
rrjedhën e viteve ka tentuar të përshtasë politikën e saj monetare me shkallën 
e zhvillimit të vendit ashtu sikurse edhe me përvojat dhe rekomandimet 
ndërkombëtare. Nga ky këndvështrim Banka e Shqipërisë, tenton të jetë 
transparente dhe aspak neglizhente ndaj opinioneve të akademikëve, të 
specialistëve, të studiuesve  pse jo edhe të politikanëve, lidhur me objektivat 
kryesorë të politikës së saj monetare. Megjithatë, të dyja eksperiencat më të 
përparuara, si ajo e Bankës Qendrore Evropiane ashtu edhe ajo e Rezervës 
Federale, konvergojnë në një pikë: stabiliteti i çmimeve është një kusht i 
nevojshëm për të siguruar një rritje të qëndrueshme ekonomike, dhe 
rrjedhimisht duhet konsideruar si objektivi i vetëm i përshtatshëm i politikës 
monetare.  
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Kompleksiteti i veprimeve të Bankës së Shqipërisë mbi të gjitha konsiston në 
manipulimin që i bëhet normës së interesit ose në pak raste shitblerjes së 
valutës. Megjithatë, që banka qendrore të jetë e suksesshme nuk mjafton 
vetëm manipulimi i normës së interesit. Është e rëndësishme që këto veprime 
të kuptohen dhe të perceptohen drejt nga publiku ose nga agjentët 
ekonomikë në përgjithësi. Për të arritur këtë qëllim duhet shumë punë, shumë 
kohë dhe sigurisht disa programe edukimi, veçanërisht ato që i drejtohen 
publikut të thjeshtë, i cili me sjelljen e tij të përditshme ndikon dukshëm në 
përcaktimin e profilit të treguesve të ndryshëm ekonomikë. Në rastin konkret, 
shqetësimi i Bankës së Shqipërisë ka të bëjë me edukimin e publikut për ta 
bindur atë që të krijojë një sjellje të ndryshme ndaj një fenomeni të hasur në 
tregun shqiptar: rritjen në mënyrë spekulative të çmimeve të konsumit.  

Është e vërtetë që në muajin e fundit të vitit ka një shtim të kërkesës për 
produkte ushqimore, e për rrjedhim sipas logjikës së thjeshtë të tregut mund 
të ketë rritje të çmimeve për to. Megjithatë, sqaroj se rasti i Shqipërisë është 
thuajse unik: tregtarët shfrytëzojnë kërkesën e shtuar, varfërinë dhe mënyrën 
shqiptare të festimit për të korrigjuar në kahun rritës tabelat e çmimeve në 
mënyrë progressive, sa më shumë i afrohemi ndërrimit të viteve. Thjesht për 
këtë qëllim, fushata e Bankës së Shqipërisë duket e argumentuar dhe nuk e 
ekzagjeroj po të them se këtë vit patëm dhe mbështetjen e publikut, i cili në 
pyetësorin që shpërndamë paraprakisht, masivisht u përgjigj se Banka e 
Shqipërisë duhet të angazhohet në një aktivitet të tillë.  

333...   TTTRRRAAANNNSSSPPPAAARRREEENNNCCCAAA   SSSIII   DDDEEETTTYYYRRRIIIMMM   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL   III   BBBSSSHHH---SSSËËË...   

Këto vitet e fundit, Banka e Shqipërisë dendur ka vënë theksin tek 
transparenca dhe edukimi i publikut me vendimet e saj. Tashmë është 
pothuajse një konkluzion empirik fakti që mungesa e transparencës mund të 
prodhojë efekte negative, veçanërisht në planin afatshkurtër. Këto efekte 
kryesisht shkaktohen nga paqartësia që karakterizon agjentët ekonomikë, 
investitorët e vegjël, publikun në përgjithësi, gjatë interpretimit të vendimeve 
apo veprimeve të caktuara të politikës monetare.  

Mungesa e dëshirës apo pamundësia për të sqaruar fenomene ose vendime të 
caktuara nga ana e institucioneve kompetente krijon hapësira të lira për 
keqinterpretime, veçanërisht kur ky vakum zihet prej opinionbërësve apo 
"ekonomistëve popullorë". Këta të fundit herë nga shpirti kundërshtues, herë 
nga mungesa e dijeve apo nga mbështetja në teori "relike" të ekonomisë, dhe 
në raste të tjera të nxituar të japin rezultate "apriori" dhe të pambështetura 
në shifra, i paraqesin publikut "konkluzione" të gabuara dhe të deformuara.  

Për këtë qëllim, gjykohet se një ndërmarrje si kjo e fundit do t'i shërbejë 
edukimit të pastër e të shëndoshë të publikut si domosdoshmëri për të gjetur 
mirëkuptimin dhe mbështetjen e tij në vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë.  

Që të komunikosh e për më tepër të mirëkuptohesh apo më tej të marrësh 
mbështetjen e publikut, duhet të jesh i thjeshtë dhe i kuptueshëm në hapat 
që hedh. Më pas, sigurisht që mund të kërkosh natyrshëm aleatin te publiku. 
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Edukimi i publikut është "detyrim" i të gjitha institucioneve dhe kuptohet që 
Banka e Shqipërisë, synoi edukimin e publikut me zhvillimet në tregje dhe 
nivelin e çmimeve, si institucioni i specializuar në hartimin, për miratimin dhe 
për zbatimin e politikës monetare dhe të zhvillimeve të inflacionit.  

Gjykojmë se arritëm me sukses, për ta kthyer publikun aleat në misionin tonë 
dhe sigurisht që këtu shikojmë edhe përfitimet afatgjata të një procesi të 
hapur dhe transparent, gjithëpërfshirës sidomos. Këtu kam parasysh 
bashkëpunimin dhe mbëshetjen e përfaqësuesve të shquar të shoqërisë civile, 
organizmave më në zë publikë dhe jopublikë si shoqata e mbrojtjes së 
konsumatorit dhe qytetarëve ashtu si edhe kryesisht të medias, e cila në mbi 
90 për qind të komenteve, të kronikave dhe të shkrimeve problemore ka 
mbështetur parimisht fushatën e Bankës së Shqipërisë kundër rritjes 
spekulative të çmimeve. Sigurisht që si Guvernator, më duhet të mirëkuptoj 
edhe atë segment të opinionit kundër, pavarësisht frymëzimit nga interesat 
personalë apo momentalë, i bindur se çdo argument në fund të fundit do t'i 
shërbejë përsosjes së punës së Bankës së Shqipërisë në të ardhmen. Fakti më 
i rëndësishëm dhe pikësynues i fushatës, ishte të përçonte te publiku këtë 
shqetësim të Bankës së Shqipërisë që lidhej me një "kapërcim" artificial të 
inflacionit në muajin dhjetor, por që në konkluzion është i rëndësishëm për 
gjithësecilin pasi të gjithë jemi konsumatorë dhe të gjithë në një mënyrë apo 
një tjetër jemi të interesuar të kemi stabilitet të çmimeve. 

444...   MMMBBBËËËSSSHHHTTTEEETTTJJJAAA   EEE   MMMEEEDDDIIIAAASSS   DDDHHHEEE   ZZZËËËRRRAAATTT   KKKUUUNNNDDDËËËRRR   FFFUUUSSSHHHAAATTTËËËSSS   

"Rritja e çmimeve, Islami nuk mban premtimet", "Qeveria ndalon ushqimin e 
popullit", "Pse fushatë kundër spekulimeve me çmimet", "Çmimet rregullohen 
duke ndërhyrë aty ku duhet", "Spekulimi me çmimet na dëmton të gjithëve", 
"Patëllxhani, 1 kg 1500 lekë", "Loje struci me rritjen e çmimeve", "Rritja e 
çmimeve të fundvitit, fajtore qeveria", "Banka, çmimet u rritën për 24 orë për 
krishtlindje", "Çmimet e larta rrisin inflacionin", "27 mijë lekë një kg qershi", 
"Tregtarët nuk njohin kufij", Këto ishin disa nga titujt e gazetave të 
përditshme, të cilat reflektuan opinionet dhe shkrimet e tyre për fushatën e 
ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë kundër rritjes spekulative të çmimeve.  

Po si nisi dhe si reagoi media në vijimësi ndaj fushatës së Bankës së 
Shqipërisë? 

Që në fillimet e saj, media në forma dhe në përmasa të ndryshme mbështeti 
përgjithsisht fushatën. Thuajse nuk ka patur ditë gjatë periudhës rreth 
dymujore të fushatës që media e shkruar dhe/ose ajo elektronike të mos i 
kushtonin hapësira dhe minuta fushatës së Bankës së Shqipërisë kundër 
rritjes spekulative të çmimeve.  

Gjatë gjithë periudhës së fushatës, u organizuan një sërë aktivitetesh nga ana 
e Bankës së Shqipërisë në funksion të sensibilizimit të publikut. Këtu do të 
përmendja takimin prezantues me gazetarët, takimin lançues të fushatës, 
trasmetimin e një spoti publicitar, shpërndarjen e fletëvolante dhe informimin 
e vazhdueshëm të medias me zhvillimet në tregjet e pakicës, shumicës dhe 
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pikat doganore sipas të dhënavë të përditësuara nga grupi i punës për këtë 
qëllim. Synimi ishte që media, të cilën e kemi konsideruar "partner" në këtë 
proces, të rriste transparencën e tregjeve duke dhënë ecurinë e çmimeve në 
segmentet import-shumicë-pakicë dhe, në këtë mënyrë, arriti deri-diku “të 
promovojë" tregjet më të lira për konsumatoret.  

Të metat e fushatës, të cilat janë përmendur edhe në ndonjë koment në 
media, përgjithësisht i mirëkuptojmë dhe i pranojmë për t'i marrë në 
konsideratë në fushatat e ardhshme. Por, nuk e konsideroj normale pjesën 
"cinike" të argumenteve kundër fushatës duke u nisur qoftë nga inate 
personale, qejfmbetje për elemente të marketingut apo thjesht të thënit apo 
të shkruarit "diçka" për të qenë me apo pa hir në "tavën" e opinionistëve të 
fushatës. Si konkluzion, më duhet të sqaroj se Banka e Shqipërisë është e 
ndjeshme dhe nuhat reagimin e medias. Ajo e falenderon këtë të fundit në 
ndihmën që i dha në realizimin me sukses të fushatës dhe mirëpret 
sugjerimet e gazetarëve në sallë për argumentin e reflektimit të fushatës në 
media, ku ka hapësira që Banka e Shqipërisë të përmirësojë punën e saj në 
këtë raport dhe të korrigjojë aq sa ç'është e mundur në fushatat e ardhshme.  

555...   SSSHHHPPPEEEJJJTTTIIIMMMIII   PPPËËËRRR   TTTËËË   KKKOOOMMMEEENNNTTTUUUAAARRR   RRREEEZZZUUULLLTTTAAATTTEEETTT   DDDHHHEEE   RRREEEAAAGGGIIIMMMEEETTT   

Vetëm pak ditë më parë Banka e Shqipërisë publikoi të dhënat mesatare të 
normave të interesit të kredive, të cilat ishin ulur rreth 2 herë më shumë se 
ato të depozitave duke hedhur poshtë një lajm të trumbetuar në mënyrë të 
përsëritur në media, se normat e interesit të kredive nuk janë ulur pavarësisht 
vendimeve të Bankës së Shqipërisë. Pa dashur të largohem shumë nga tema, 
më duhet të sqaroj se në rastin konkret asnjë nga konkluzionet e medias nuk 
ishte shoqëruar me shifra apo me të dhëna, qoftë edhe nga një bankë e 
vetme pa pretenduar shifra për të gjithë sistemin bankar. Sigurisht që "faji" i 
takon edhe Bankës së Shqipërisë që nuk kishte bërë si duhet publike shifrat 
dhe të dhënat e sistemit, jo thjesht për të informuar publikun por edhe për të 
ndikuar deri-diku në një sjellje sa më normale të sistemit ndaj normave 
mesatare të interesit.  

E njëjta situatë, u paraqit edhe në rastin e komenteve rreth rezultatit të 
fushatës kundër rritjes spekulative të çmimeve. Gati shumë tituj të gazetave 
apo kronikat televizive fillonin me frazën shabllon "…megjithë fushatën e 
Bankës së shqipërisë, çmimet janë rritur aq e kaq për qind". Banka e 
Shqipërisë, nuk neglizhoi të sqarojë se fushata nuk kishte për qëllim 
as të vendoste çmime tavan, as të kontrollonte çmimet, as të sillej si 
"imponuese" si në epokat e bolshevizmit, as të detyronte tregtarët 
të paguanin detyrimet fiskale, e as të "penalizonte" konsumatorët 
për konsumin dhe për blerjet e panevojshme.  

Synimi ishte krejt tjetër dhe i qartë. Blerjet e tepruara të konsumatorëve në 
prag të festave nga viti në vit po i jepnin "zjarr" inflacionit ndryshe nga 
ç'ndodhte në ekonominë e vendeve të zhvilluara dhe ato të rajonit. Fenomeni, 
i evidentuar si spekulativ, nga njëra anë përmbante tregtarët që nxitonin të 
mbushnin xhepat duke zbrazur ata të konsumatorëve që nga ana tjetër 
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megjithëse përgjithësisht të varfër, nuk mund ta privonin veten nga mënyra 
tradicionale e festimit. Pikërisht për këtë arsye, fushata e Bankës së 
Shqipërisë i theksoi shumë anës sensibilizuese. Banka e Shqipërisë 
synonte të ndërgjegjësonte konsumatorët, biznesin dhe organet 
shtetërore se rritja e çmimeve ishte spekulative dhe se gjithësecili 
mund të luante rolin që i takonte në mënyrë që edhe shqiptarët të 
festonin si e gjithë bota, me çmime normale e jo “të kripura". 

Pjesë të veçantë në fushatë zinte dhe roli i organeve shtetërore. Më duhet të 
theksoj se në këtë pikë ndamë të njëjtin opinion me të gjitha organizmat e 
mbrojtjes së qytetarëve dhe konsumatorit. Por, ndryshe nga mbështetja e 
organeve doganore, të cilat ishin në shërbim me orar të zgjatur dhe çka është 
më e rëndësishme nuk ndryshuan çmimet e referencës, praninë e organeve 
tatimore e vlerësojmë anemike, sidomos përsa i përket monitorimit në terren 
të tregjeve, të paktën për të kalkuluar detyrimet fiskale të tregtarëve sipas 
çmimeve të shitjes apo vetëm për efektin psikologjik të pranisë së tyre në 
treg.  

Ne ishim të qartë dhe gjithëpërfshirës në lançimin e fushatës ku të pranishëm 
kishim përfaqësues të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Ekonomisë, të 
organeve fiskale si doganore e tatimore, të Shoqatës së Mbrojtjes së 
Konsumatorit, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të shoqatave të biznesit, të 
cilët na dhanë mbështetjen e tyre në realizimin e kësaj fushate dhe këtu gjej 
rastin t'i falenderoj për kontributin e tyre.  

666...   PPPËËËRRRSSSEEE   FFFUUUSSSHHHAAATTTAAA   RRREEEZZZUUULLLTTTOOOIII   EEE   SSSUUUKKKSSSEEESSSSSSHHHMMMEEE   ???   

Banka e Shqipërisë e vlerëson të suksesshme fushatën mbështetur 
përgjithsisht në dy argumente kryesore: reagimin e publikut dhe medias, që 
nënkupton arritjen e efekteve sensibilizuese dhe referencat e shifrave të 
zhvillimeve në muajin dhjetor 2003, krahasuar me të njëjtat periudha të 
viteve të mëparshme.  

666...111...   MMMBBBËËËSSSHHHTTTEEETTTJJJAAA   MMMEEEDDDIIIAAATTTIIIKKKEEE   

Synimi kryesor i fushatës, ndërgjegjësimi i publikut, i konsumatorit por edhe i 
komunitetit të biznesit, u arrit me sukses nëse i referohemi ambienteve të 
zakonshme publike, përgjigjeve të njerëzve në anketat e Bankës së Shqipërisë 
dhe reagimit mediatik, në përgjithësi. Fushata e këtij viti duket se ka 
depërtuar më thellë në mendjet e gjithësecilit, pavarësisht këndvështrimeve 
dhe opinioneve, pozitive apo negative, të shpallura ose jo.  

Nëse i referohemi grafikut (Grafiku 3 dhe 4 bashkëlidhur) të pasqyrimit në 
media rezulton se afërsisht çdo gazetë ka komentuar mesatarisht në 8 artikuj 
fushatën e Bankës së Shqipërisë, janë botuar 12 artikuj me autorë nga Banka 
e Shqipërisë, janë zhvilluar 6 emisione televizive dhe 6 intervista të drejtuesve 
të Banka e SHqipërisë për fushatën. Pra, argumenti i organizimit të një 
fushate kundër rritjes spekulative të çmimeve duket qartë se është i 
qenësishëm dhe i pasqyruar gjerësisht në media, pasi media sigurisht nuk 
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reagon ndaj çdo lloj "ushqimi informues". Pavarësisht nga opinionet e të 
intervistuarve apo të shkruesve në gazeta, për Bankën e Shqipërisë e 
rëndësishme ishte që mesazhi depërtoi thellë te publiku dhe për këtë, më 
duhet ta falenderoj sinqerisht gjithë massmedian. Fushata për çmimet nuk 
ishte e vetmja e ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë pasi banka qendrore në 
mënyrë të vazhdueshme i drejtohet publikut për të përçuar mesazhet e saj 
dhe për të konsideruar reagimin e këtij të fundit. Për këtë, sigurisht që rolin 
primar e merr media që në më shumë se 90 për qind të rasteve mbajti 
qëndrime pozitive ndaj mesazhit të Bankës së Shqipërisë për mosrritjen pa 
arsye të çmimeve në fund të vitit. 

666...222...   KKKOOONNNKKKLLLUUUZZZIIIOOONNNEEETTT   NNNËËËPPPËËËRRRMMMJJJEEETTT   SSSHHHIIIFFFRRRAAAVVVEEE   

Nxitimi për të shpallur rezultatet e fushatës sigurisht që nuk i takonte Bankës 
së Shqipërisë, megjithëse në bazë të vëzhgimit të tregut, kryesisht në Tiranë, 
rezultonte se inflacioni vjetor do të ishte brenda objektivit. Çmimet, sigurisht 
që e "bënë punën e vet", siç shprehej një gazetar, por askush nga Banka e 
Shqipërisë nuk kishte deklaruar ndonjëherë se çmimet në dhjetor do të ishin 
konstante apo do të uleshin. Historia e inflacionit në Shqipëri e vërteton më 
së miri këtë. Fushata e Bankës së Shqipërisë dhe deklaratat e drejtuesve të 
saj ishin për një normë inflacioni pozitive dhe brenda intervalit objektiv 2-4 
për qind. Por, ndryshe nga konstatimet pa shifra, Banka e Shqipërisë me 
konservatorizmin që e karakterizon, ishte e detyruar të priste rezultatin e 
Indeksit të Çmimeve të Konsumit, që si ndryshim vjetor për muajin dhjetor 
nënkupton inflacionin vjetor. Ky Indeks, siç dihet publikohet nga INSTAT dhe 
si ndryshim vjetor në muajin dhjetor rezultoi 3.3 për qind, pra brenda 
intervalit objektiv të Bankës së Shqipërisë. Kështu, fushata ishte e 
suksesshme sepse pikësëpari Banka e Shqipërisë arriti, për të pestin vit 
rradhazi, objektivin e saj për të patur një normë inflacioni brenda intervalit të 
parashikuar dhe të publikuar që në fillim të vitit. Më duhet të sqaroj se 
mbajtja e inflacionit brenda intervalit objektiv është më shumë çështje e 
krenarisë së Bankës së Shqipërisë sesa detyrim ligjor. Kjo pasi siç dihet 
politika monetare në rastin e Shqipërisë zbaton regjimin e pastër të kontrollit 
të parasë dhe sigurisht që Banka e Shqipërisë ka realizuar objektivat e saj dhe 
ka plotësuar detyrimet ligjore në këtë drejtim. Shenjëstrimi i inflacionit është 
tashmë një regjim i njohur dhe që pritet t'i shërbejë në vitet e ardhshme 
strategjisë afatmesme të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.  

Nga ana tjetër, referuar raportit të INSTAT, gjatë muajit dhjetor u regjistruan 
edhe zhvillime "suprizë" në treguesin e indeksit të çmimeve të konsumit, kur 
kompania publike Albtelekom vendosi rritje të çmimit të pagesës së telefonisë 
prej 68.8 për qind, e cila dha efektin e saj prej 0.7 pikë përqindjeje në rritjen 
mujore të çmimeve të konsumit. Përfitoj nga fakti të sqaroj se kjo rritje është 
jashtë argumenteve të fushatës së Bankës së Shqipërisë dhe për rrjedhim, ajo 
duhet zbritur. Po ashtu, fushata rezulton e suksesshme, pasi javën e fundit të 
vitit 2003 çmimet e grupit ushqimor u rritën me vetëm 0.9 pikë përqindjeje, 
krahasuar me 2.1 pikë përqindjeje që ishte rritja në vitin 2002 dhe rreth 3 
pikë përqindjeje që ishte rritja e çmimeve për të njëjtën periudhë të vitit 
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2001. Siç e tregon edhe grafiku 1 bie në sy që rritja e çmimeve në grupin 
“problematik" “fruta dhe perime” ka ardhur në rënie dhe kjo përbën një 
argument më shumë në favor të fushatës. 

 

Grafik 1: Rritja mujore e çmimeve.  

 

Ndryshe nga viti i kaluar gjatë dhjetorit të vitit 2003 monitorimi i çmimeve u 
vlerësua si një detaj shumë i rëndësishëm, prandaj u vendos që të rritej jo 
vetëm numri i artikujve të monitorua, por edhe të shtohej numri i tregjeve 
nën vrojtim duke nënkuptuar edhe një gjeografi më të gjerë brenda qytetit të 
Tiranës. Lista e artikujve të monitoruar përfshinte 51 artikuj ushqimorë, të 
cilët u klasifikuan në tre grupe kryesore; mish dhe bulmet, fruta dhe perime, 
artikuj të tjerë ushqimorë. Synimi i këtij monitorimi ishte jo vetëm të 
analizohej fenomeni i rritjes spekulative të çmimeve të produkteve ushqimore, 
por dhe të evidentohej hallka, në zinxhirin e tregtimit, me intensitetin më të 
lartë të spekulimit. Për këtë arsye, u vendos që çmimet të monitoroheshin në 
bazë ditore pranë rrjetit të tregtisë me pakicë1, rrjetit të tregtisë me shumicë 
dhe për shkak të çmimeve të larta dhe përdorimit të tij si sistem referimi nga 
ana e mediave, u përzgjodh edhe tregu i fruta – perimeve tek sheshi “Avni 
Rustemi”.  

Nga monitorimi i përditshëm i çmimeve të artikujve ushqimor grupi me luhatje 
më të madhe të çmimit ishte grupi i “fruta – perimeve”. Ashtu si dhe vjet ky 

                                        
1 Në këtë ndarje janë marrë parasysh rrjeti i dyqaneve të tregtisë me pakicë që ekziston nëpër zona të 
ndryshme urbane pranë shtëpive të banimit si dhe tregu i përqëndruar i fruta-perimeve, në rrugën 
“Bardhyl” dhe ai tek “Shkolla e Baletit”. Në mënyrë që monitorimi të ishte sa më përfshirës, dyqanet e 
pakicës u zgjodhën në zona të ndryshme të qytetit ndërmjet të cilave përfshihen edhe Lapraka dhe  
zona tek “xhamllëku”.  
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grup bëhet objekt i spekulimeve. Kështu rritja e çmimeve të datës 31 dhjetor 
nga mesatarja e muajit për grupin “fruta – perime” ishte 28 për qind, për 
grupin artikuj ushqimorë, rritja ishte e pakonsiderueshme, ndërsa për grupin 
mish – bulmet ishte 8 për qind.  

Tabelë 1. Ecuria e çmimit2 mesatar të grupit fruta – perime në tregjet e vrojtuara. 

Tregu i vrojtuar Java e parë Java e dytë Java e tretë Java e katërt 

Shumica 85 87 92 108
Pakica 113 124 129 145
Avni Rustemi 162 165 171 187

 
Brenda këtij grupi, rritjen më të madhe të çmimeve e kanë shënuar domatja 
me 74 për qind, lule lakër me 63 për qind, trangulli me 37 për qind, speci me 
21 për qind, rrushi me 27 për qind, dardha me 18 për qind, mandarina me 15 
për qind, banane me 16 për qind. Në grupin “mish – bulmet” rritjen më të 
madhe dhe ndoshta të vetmen e dha mishi i gjelit të detit me 44 për qind. 
Nëqoftëse do të krahasoheshin çmimet e datës 31 dhjetor me datën e fillimit 
të monitorimeve luhatjet do të ishin më të ndjeshme. Grupi “fruta – perime” 
ka patur një rritje mesatare të çmimit të datës 31 dhjetor, prej 42 për qind në 
krahasim me datën e fillimit. Pra, grupi “fruta – perime” ka qenë grupi që ka 
manifestuar rritjen më të madhe të çmimeve. Rëndësi të madhe ka evidentimi 
i transmetimit të efektit spekulativ në rritjen e çmimeve. Për të kuptuar 
mënyrën e rritjes së çmimeve dhe nxitësin kryesor të saj u përpunua një 
indeks mbi një shportë produktesh fruta – perimeve. Kjo shportë përbëhet 
nga 18 artikuj të grupit “fruta – perime” me peshë të konsiderueshme në 
konsumin e popullsisë gjatë festave të fundvitit. Llogaritja e indeksit u 
mbështet në peshimin e serive ditore të çmimeve për këta artikuj. Indeksi i 
përditshëm u llogarit për çdo treg të veçantë vrojtimi. Rritjen më të madhe të 
çmimeve, në datën 31 dhjetor e ka shënuar tregu i shumicës me 58 për qind. 
Në tregun “Avni Rustemi” vërehet një rritje prej 35 për qind dhe në tregun e 
pakicës një rritje prej 44 për qind. Në tabelën e mëposhtme jepet rritja e 
indeksit në krahasim me datën e fillimit të vrojtimit dhe rritja ditore e indeksit, 
për secilin treg për ditët e fundit të dhjetorit. 

Tabelë 2: Ndryshimi i  indeksit në tregjet e vrojtuara (në përqindje). 

 Tregu i shumicës Tregu i pakicës Tregu “A. Rustemi’ 
 Rritja ndaj 

ditës së 
parë 

Rritja 
ditore

Rritja ndaj 
ditës së 

parë

Rritja 
ditore

Rritja ndaj 
ditës së parë 

Rritja 
ditore

25/12/03 21% 17% 27% 3% 20% 7%
26/12/03 41% 0% 28% 1% 20% 0%
29/12/03 41% 12% 39% 9% 29% 8%
30/12/03 58% 0% 45% 4% 35% 4%
31/12/03 58% 0% 44% 0% 35% 0%

                                        
2 Mesatarja arithmetike e çmimit të 18 artikujve fruta dhe perime.  
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Ashtu siç vihet re në tabelën e mësipërme, nuk ekziston një normë rritjeje  
përpjestimore midis tregjeve të vrojtuara. Ndërsa në fund të periudhës së 
monitorimit, luhatjet e çmimeve ishin më të krahasueshme, në fillim të 
monitorimit  ishte akoma më e vështirë të përcaktohej një mekanizëm i qartë i 
përcjelljes së ndryshimit të çmimit nga njëri treg në tjetrin. Rritja apo ulja e 
çmimit në tregun e shumicës, jo gjithmonë shoqërohet me lëvizje në të njëjtin 
kah në tregun e pakicës apo markata. Kjo ka të bëjë jo vetëm me fuqinë në 
përcaktimin e çmimit, të secilës hallkë, por dhe me vetë politikën e vendosjes 
së çmimeve në tregjet e ndryshme, apo strategjinë që çdo tregtar vendos të 
zbatojë. Kështu, në rast se tregtarët e pakicës vendosin një marzh të lartë 
fitimi mbi koston e blerjes (ku përfshihet çmimi i vendosur nga tregtari i 
shumicës), luhatjet e lehta dhe afatshkurtra në çmim, që mund të bëhen nga 
tregtarët e shumicës nuk reflektohen nga tregtarët e pakicës. Gjatë festave të 
fundvitit ndodh e kundërta. Tregtarët e dinë që mund të rritin çmimet e 
produkteve që tregtojnë, pasi blerësit do t’i blejnë ato pavarësisht nga çmimi. 
Prandaj, sa më shumë i afrohemi festave aq më uniform (përsa i përket kahut 
të lëvizjes së çmimit) bëhet luhatja e çmimit në tregje të ndryshme. 
 
Në përpjekje për të përcaktuar një vonesë kohore midis transmetimit të rritjes 
së çmimeve nëpër hallkat e ndryshme të tregtimit u morën në shqyrtim 
ndryshimet ditore të indeksit të shportës së “fruta – perimeve” në tregun e 
pakicës, në tregun e shumicës dhe në tregun Avni Rustemi (grafik 2). 

 

Deri nga mesi i dhjetorit luhatjet në tregjet e shumicës dhe të pakicës kanë 
qenë pothuajse në kahe të kundërta me njëra – tjetrën, ndërsa markata dhe 
tregu i pakicës janë luhatur në të njëjtin drejtim. Nga data 24 dhjetor luhatjet 
në të tre tregjet kanë patur të njëjtin drejtim, pavarësisht se në amplidutë të 
ndryshme. Shihet qartë nga grafiku se rritja më e madhe e çmimeve është 
shënuar në tregun e shumicës. Luhatjet e tregut të shumicës bien më shumë 
në sy, pasi ky treg nuk ka manifestuar një rritje progresive të çmimeve, por 
një rritje të theksuar të tyre gjatë ditëve të fundit të dhjetorit. 

Pra, mund të themi që tregu i shumicës ka dhënë implusin fillestar të rritjes së 
çmimeve. Pastaj tregjet e tjera kanë reaguar pothuajse në të njëjtën kohë në 
rritjen e çmimeve, sipas fuqisë së tyre të përcaktimi të çmimit në treg. 

 

 

 

 

 

 
 



 10

 

Grafik 2: Ndryshimi i  ditor i indeksit në tregjet e vrojtuara.  
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Tabelë 3: Çmimi mesatar i disa artikujve kryesorë. 

Viti 2002 Viti 2003 

Produktet  

Çmimi 
mesatar në 

datën e 
fillimit 

Çmimi 
mesatar 
në datën 

31 dhjetor 

Rritja në % 
gjatë javës së 
fundit 24 deri 

31.12.2003 

Çmimi 
mesatar 

në datën e 
fillimit 

Çmimi 
mesatar në 

datën 31 
dhjetor 

Rritja në % 
gjatë javës së 
fundit  24 deri 

31.12.2003 

Domate 81 178 44% 55 161 43%

Patate 56 61 2% 69 77 10%

Karrota 46 66 6% 106 114 13%

Speca 148 158 17% 163 247 18%

Trangull 135 221 72% 170 261 28%

Mollë 118 126 31% 126 131 -2%

Portokall 93 97 9% 119 120 4%

Limona 145 151 25% 150 154 10%

Mandarina 106 150 47% 120 139 25%

Rrush 134 223 68% 140 228 14%

Në ndryshim nga dhjetori i vitit 2002, gjatë këtij viti rritje më të madhe kanë 
shënuar perimet, kurse ulje të ndjeshme nga vjet kanë pasur frutat. Tregu i 
shumicës në të dyja vitet është pika e nisjes së rritjes së çmimeve.  

* * * 

PËRFUNDIME 

Duke përmbledhur sa më sipër mund të dilet në disa përgjithësime të cilat 
mund të mbahen parasysh nga të gjithë të interesuarit. Megjithëse është 
ende shpejt, në Bankën e Shqipërisë mbizotëron opinioni se nuk është e 
nevojshme përsëritja e fushatës në fund të vitit 2004. Ecuria e çmimeve gjatë 
vitit 2004 besoj se do të na japë një indikacion më shumë nëse do të 
angazhohemi për herë të tretë apo jo. Megjithatë, një nismë të tillë mund ta 
ndërmarrë kushdo dhe besoj se konkluzionet e mëposhtme do të ndihmonin 
sadopak në këtë drejtim. 

i) Megjithëse nuk kemi të dhëna të mjaftueshme për të vlerësuar ofertën 
për produktet ushqimore, duke gjykuar nga disa indikatorë të tërthortë (për 
shembull të dhënat nga importi për muajin dhjetor), arrihet në përfundimin se 
kërkesa e shtuar ballafaqohet me një ofertë të shtuar, duke eleminuar kështu 
një shkak logjik, që mund të çonte në rritje kaq të pakontrolluara të çmimeve. 
Pra mund të konkludohet se edhe gjatë vitit 2003 përsëri pati spekulime 
me çmimet e artikujve ushqimorë më të kërkuar gjatë festave të 
fundvitit. 

ii) Eksperienca e vitit 2003 edhe një herë forcoi bindjen se rritja e 
çmimeve gjatë festave të fundvitit është kthyer në një mendësi që 
pranohet në një shkallë relativisht të gjerë nga popullsia. Nga vrojtimi 
i kryer nga Banka e Shqipërisë  del qartë se 92 për qind e popullsisë në 
pritshmëritë e saj parashikonte rritjen e çmimeve gjatë dhjetorit. Ka ardhur 
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koha që individët e thjeshtë duhet të kuptojnë se ata vetë me pritshmëritë e 
tyre kthehen në një faktor që ndikon jo pak në fytyrën që do të ketë treguesi 
specifik në të ardhmen. Më konkretisht, duke qenë se konsumatori shqiptar 
manifeston një pritshmëri të tillë, gjatë festave të fundvitit, ai kthehet vetë në 
një faktor që nxit spekulimin në treg. 

iii) Fenomeni spekulues është i pranishëm në të gjitha hallkat e 
tregtimit të artikujve ushqimorë tradicionalë për këto festa. Ashtu siç 
u evidentua dhe nga analiza e monitorimit të çmimeve, tregu i shumicës është 
hallka që shërben si “start” për rritjen spekulative të çmimeve. Efekti zinxhir i 
rritjes së çmimeve përforcohet nga hallkat e tjera të tregtimit, sipas forcës së 
tyre në përcaktimin e çmimeve.  

iv) Fushata e sivjetshme ndërmjet të tjerash evidentoi edhe një herë 
domosdoshmërinë që institucionet shtetërore të bashkëpunojnë 
ngushtësisht me njëri-tjetrin. Ndërkohë që u bë realitet premtimi i ish – 
Ministrit se nuk do të ketë ndryshim në tarifa si dhe nuk do të ketë presion 
fiskal mbi subjektet tatimore, duhet theksuar se pritej një sjellje më aktive 
nga organet tatimore. Ajo çka prisnim në këtë drejtim kishte të bënte me 
praninë fizike të këtij institucioni publik nëpër tregje dhe vjelja e tatimit mbi 
fitimin e shtuar.  

v) Nga ana tjetër duhet përshpejtuar zhvillimi i tregjeve, shtimi i 
konkurrencës si për shembull përhapja e eksperiencës së tregjeve 
provizorë, ku të tregtohen veçanërisht produktet fruta – perime. Ndoshta 
Bashkitë në bashkëpunim me shoqatat e agrobiznesit dhe me tregtarët e 
mëdhenj të fruta – perimeve, mund të gjejnë gjuhën e përbashkët në këtë 
drejtim. 

vi) Përdorimi si reference e vazhdueshme e tregut të shtrenjtë të 
fruta perimeve në sheshin Avni Rustemi nga disa media ka efekte 
negative. Nga monitorimet që ne kemi bërë rezulton se ky treg frekuentohet 
nga një pjesë e vogël e konsumatorëve, kryesisht të pasur dhe të huaj. 
Referimi në mënyrë të vazhdueshme i çmimeve të këtij tregu, përveçse të 
largon nga e vërteta krijon edhe një efekt psikologjik që shtrihet si te 
konsumatorët ashtu edhe tek tregtarët. 

vii) Në përfundim, vlerësohet se fushata ishte e suksesshme 
sidomos në drejtim të sensibilizimit të opinionit publik. Vendi i madh 
që ajo zuri në median e shkruar dhe në atë vizive, reagimi i shumë 
intelektualëve me edukim të profileve të ndryshme, shifrat e publikuara nga 
INSTAT si dhe ato të dala nga monitorimi i Bankës së Shqipërisë, nuk lënë 
mëdyshje në këtë drejtim.  

viii) Në planin afatshkurtër, fushata ka ndikuar në zbutjen e efekteve 
negative të këtij fenomeni në normën mujore të inflacionit gjatë muajit 
dhjetor të vitit 2003. Në krahasim me 4 dhjetorët e fundit, inflacioni mujor i 
nëngrupeve  “Fruta” dhe “Zarzavate përfshirë patate” në muajin dhjetor 2003 
rezultoi më i ulët (grafik 1).  


