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FJALA E GUVERNATORIT 

Të dashur lexues,

Ndonëse sfidat dhe vështirësitë nuk munguan, viti që lamë pas ishte – në tërësinë 
e tij – një vit pozitiv për ekonominë shqiptare.

Rimëkëmbja e aktivitetit ekonomik ishte e shpejtë, me bazë të gjerë dhe e 
qëndrueshme. Ritmet e rritjes ekonomike ishin të larta, duke tejkaluar pritjet tona 
fillestare, punësimi dhe pagat shënuan rritje, bilancet financiare të sektorit privat 
u përmirësuan, ndërsa ekuilibrat ekonomikë dhe financiarë të vendit mbetën 
të shëndoshë. Për më tepër, gjallërimi i shpejtë i prodhimit vendas sugjeron se 
ekonomia shqiptare nuk ka pësuar dëme të ndjeshme afatgjata nga goditjet e 
tërmetit dhe të pandemisë. Vëllimi i aktivitetit ekonomik ka kaluar tashmë nivelin e 
tij të parapandemisë, si në nivel agregat dhe në nivel sektorësh individualë.

Rigjallërimi i kërkesës dhe rritja e pagave diktoi një trend gradual rritës të inflacionit 
gjatë vitit, tregues ky i cili përbën dhe objektivin primar të punës së Bankës së 
Shqipërisë. Inflacioni mesatar për vitin 2021 rezultoi në nivelin 2%, nga 1.6% një 
vit më parë. Nga ana tjetër, rritja e shpejtë e inflacionit gjatë tremujorit të katërt 
duket se diktohet nga rritja e përgjithshme e çmimeve në tregun ndërkombëtar. 
Në gjykimin tonë, bazuar në informacionin aktual, ky faktor do të ketë një ndikim 
kalimtar në inflacionin në vend dhe nuk do të cenojë stabilitetin e çmimeve në afatin 
e mesëm dhe të gjatë.

Përkundrejt këtyre zhvillimeve, tregjet financiare kanë qenë të qeta, normat e 
interesit dhe kostot e financimit kanë qenë të ulëta dhe kursi i këmbimit ka qenë i 
qëndrueshëm. Sektori bankar ruajti tregues të mirë të përfitueshmërisë, të likuiditetit 
dhe të mjaftueshmërisë së kapitalit. Në veçanti, dua të theksoj se raporti i kredive 
me probleme vijoi të ulet dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë i aktivitetit të sektorit bankar 
ndaj rreziqeve të tregut mbetet i kontrolluar.

Me kënaqësi konstatoj se Banka e Shqipërisë ka qenë një aktor i rëndësishëm në 
këtë progres. Nëpërmjet politikave dhe instrumenteve tona, ne kemi ndihmuar në 
ruajtjen e stabilitetit monetar e financiar të vendit dhe kemi mbajtur të hapura kanalet 
e financimit për bizneset dhe familjet shqiptare.

Banka e Shqipërisë vijoi të zbatojë një politikë monetare stimuluese gjatë vitit 2021, 
në mbështetje të rimëkëmbjes ekonomike dhe të kthimit të inflacionit në objektiv. 
Stimuli ynë monetar ka ulur kostot e financimit dhe të shërbimit të borxhit, ka nxitur 
rritjen e qëndrueshme të kredisë, si dhe ka ndihmuar në qëndrueshmërinë e kursit 
të këmbimit.

Paralelisht me të, Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje të veçantë përmirësimit 
të mëtejshëm të kuadrit të saj mbikëqyrës dhe rregullator, duke bërë hapa të reja drejt 
përafrimit të vazhdueshëm të tij me standardet më të mira të fushës. Po ashtu, ne kemi 
vazhduar të punojmë për zgjerimin e gamës së instrumenteve makroprudenciale, për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe për forcimin 
e rrjeteve të sigurisë së sektorit financiar.
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Përtej këtyre dy drejtimeve prioritare të punës sonë, ne kemi vazhduar të vëmë në 
jetë vizionin tonë strategjik edhe në fusha të tjera. Në këtë kuadër, gjej me vend 
të evidentoj disa prej tyre. 

Banka e Shqipërisë ka vijuar investimin e saj institucional për ngritjen, mirëmbajtjen 
dhe zhvillimin e sistemeve të pagesave, duke krijuar premisa për krijimin e një 
tregu modern e gjithëpërfshirës, në interes të zgjerimit të përfshirjes financiare të 
popullatës. Po ashtu, ne kemi përmbyllur punën për kompletimin e serisë së re të 
kartëmonedhave; kemi përmbushur detyrimet tona në kuadrin e procesit të integrimit 
të vendit në Bashkimin Evropian; kemi punuar për standardizimin dhe unifikimin e 
statistikave të prodhuara me standardet ndërkombëtare, për forcimin e sistemeve të 
brendshme të qeverisjes së institucionit, për zgjerimin e thellimin e kërkimit shkencor, 
për përmirësimin e komunikimit dhe rritjen e edukimit financiar të publikut, etj.

Në vijimësi me vitin e shkuar, ne kemi ruajtur edhe formatet e komunikimit online 
për të informuar debatin ekonomik dhe për të shpjeguar veprimet tona. Rritja e 
transparencës dhe edukimi ekonomik e financiar janë instrumente bazë që i hapin 
rrugë marrjes së vendimeve të shëndosha ekonomike dhe financiare.

Të dashur lexues,

Edhe pse përballë sfidave të paprecedenta, Banka e Shqipërisë ishte në gjendje të 
përmbushë mandatin e saj si autoritet monetar, si mbikëqyrës e rregullator primar i 
tregut financiar, dhe si promotor i zhvillimit të instrumenteve të pagesës dhe tregjeve 
financiare. Ky sukses i detyrohet përkushtimit të stafit të saj, por dhe vizionit për të 
qenë një institucion pararojë dhe largpamës.

Jam i bindur se këto cilësi do të dimë t’i vëmë në punë dhe në të ardhmen, për të 
ndërtuar një ekonomi më të mirë, më të qëndrueshme dhe më gjithëpërfshirëse. 

Gent Sejko

Guvernator


