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FJALA E GUVERNATORIT

Rritja e shpejtë e inflacionit, faktorët, pasojat dhe perspektiva e tij, janë në 
fokus të analizave ekonomike, si në Shqipëri dhe në botë.

Konflikti ushtarak në Ukrainë dhe sanksionet e vendosura ndaj Rusisë, disbalancat 
midis ofertës dhe kërkesës pas reduktimit të masave kufizuese për kontrollin 
e pandemisë, si dhe problemet me zinxhirët e prodhimit e të tregtisë, janë 
pasqyruar në rritje të shpejta të çmimeve të ushqimeve, produkteve energjetike, 
kostove të transportit dhe lëndëve të para. Ky koktejl faktorësh ka sjellë rritje të 
shpejtë të inflacionit në gjithë globin.

Edhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga realiteti botëror. Rritja e çmimeve në 
tregjet ndërkombëtare ka sjellë një rritje progresive të inflacionit në gjashtëmujorin 
e parë, duke kulmuar në nivelin 7.4% në muajin qershor. Kjo rritje ka qenë më 
e fortë dhe më e shpejtë se vlerësimet tona fillestare.

Në rastin e Shqipërisë, ajo është ushqyer edhe nga kërkesa në rritje për 
mallra e shërbime, e vënë re gjatë gjithë gjysmës së parë të vitit. Ritmi i rritjes 
ekonomike të tremujorit të parë ka qenë në kahun e sipërm të pritjeve tona. 
Zgjerimi i konsumit, i investimeve dhe i eksporteve shqiptare, ka pasqyruar 
fleksibilitetin e ekonomisë sonë, shëndetin e bilanceve financiare, por edhe 
stimulin e lartë monetar e fiskal të injektuar gjatë dy viteve të shkuara. Në të 
njëjtën kohë, rritja e kërkesës për mallra e shërbime ka sjellë rritjen e prodhimit, 
të shitjeve, të punësimit e të pagave, duke ndihmuar buxhetin e familjeve dhe 
biznesin shqiptar.

Kjo ecuri jep sinjale inkurajuese për qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike, edhe 
në prani të një ambienti aspak të favorshëm të huaj, por ajo rrit gjithashtu 
mundësinë që presionet inflacioniste të bëhen më të forta e më të qëndrueshme 
në kohë. Në gjykimin tonë, nivelet e larta të inflacionit janë sfida kryesore e 
politikave ekonomike dhe e operatorëve të sektorit privat.

Në këtë kontekst ekonomik, Banka e Shqipërisë vendosi të hedhë një hap tjetër 
në rrugën e saj të normalizimit të politikës monetare. Në përfundim të diskutimit 
të analizave të paraqitura në këtë raport dhe të parashikimeve që e shoqërojnë 
atë, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të rrisë më tej normën bazë të interesit.

Kjo lëvizje e jona synon të krijojë kushtet e duhura monetare që inflacioni të 
kthehet në objektiv, brenda një horizonti të arsyeshëm kohor dhe pa cenuar 
perspektivën e ritmeve pozitive të rritjes ekonomike në vijim.
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Stabiliteti i çmimeve ka qenë dhe mbetet misioni kryesor i Bankës së Shqipërisë. 
Ruajtja e fuqisë blerëse të monedhës sonë kombëtare, garantimi i vlerës së 
kursimeve të familjeve shqiptare, mbështetja e stabilitetit financiar, dhe krijimi i 
kushteve sa më optimale të kreditimit për një periudhë afatgjatë kohore, janë 
shërbimi më i mirë që politika jonë monetare mund t’i japë ekonomisë shqiptare.

Ne jemi të bindur se kursi i politikës monetare është ai i duhuri, i përshtatshëm 
e i mjaftueshëm për kthimin e inflacionit në objektiv brenda një horizonti 
dyvjeçar dhe për nxitjen e rritjes së qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. 
Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të marrë të gjitha masat e nevojshme për 
përmbushjen e këtij misioni.


