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FJALA E GUVERNATORIT

Ambienti i përgjithshëm ekonomik, i brendshëm dhe i jashtëm, vazhdon të 
mbetet sfidues.

Goditjet e ofertës që shoqëruan agresionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë, 
goditje të shfaqura në formën e rritjes së çmimeve të ushqimeve, të energjisë 
e të lëndëve bazë, të rritjes së pasigurisë si dhe të shtrëngimit të kushteve 
financiare, kanë shkaktuar rritje të inflacionit dhe ngadalësim të aktivitetit 
ekonomik në nivel botëror.

Efekti i këtyre goditjeve po bëhet gjithnjë e më i ndjeshëm edhe në ekonominë 
shqiptare. Ndonëse rritja ekonomike mbetet në territor pozitiv, ajo ka filluar të 
shfaqë shenja ngadalësimi pas tremujorit të parë. Nga ana tjetër, inflacioni 
ka ardhur në rritje progresive gjatë vitit 2022, duke shënuar nivelin 8.1% në 
muajin shtator. Rritja e inflacionit është nxitur nga rritja e çmimeve në tregun 
ndërkombëtar, por ajo ka filluar të transmetohet edhe në rritje të kostove të 
prodhimit dhe të pritjeve për inflacionin në vend. Për këto arsye, rritja e çmimeve 
në vend duket të ketë një bazë të gjerë dhe të jetë relativisht e qëndrueshme.

Në këto rrethana, ne kemi filluar një proces gradual normalizimi të qëndrimit të 
politikës tonë monetare, nëpërmjet rritjes së normës bazë të interesit. Ky proces 
vijoi edhe në mbledhjen e datës 2 nëntor, kur pas shqyrtimit të këtij Raporti 
Tremujor të Politikës Monetare, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të rrisë me 0.5 pikë 
përqindje normën bazë të interesit, duke e çuar atë në nivelin 2.75%.

Normalizimi i qëndrimit të politikës monetare është një hap i domosdoshëm 
për frenimin e rritjes së shpejtë të çmimeve, për kontrollin e inflacionit dhe 
për kthimin e tij në objektiv. Ky normalizim i shërben respektimit të mandatit 
tonë ligjor të stabilitetit të çmimeve. Në këtë mënyrë, ai ndihmon ruajtjen e 
ekuilibrave të përgjithshëm ekonomikë dhe financiarë të vendit, ruajtjen e vlerës 
së kursimeve dhe të pagave, ruajtjen e fuqisë blerëse të familjeve dhe rritjen e 
mirëqenies afatgjatë të shoqërisë.

Parashikimet tona për të ardhmen sugjerojnë se inflacioni do të kthehet në 
objektiv brenda gjysmës së parë të vitit 2024. Paralelisht me të, ekonomia 
shqiptare parashikohet të vazhdojë të shënojë ritme pozitive rritjeje, pavarësisht 
ngadalësimit të pritur në afatin e shkurtër. Rritja ekonomike do të vijojë të 
përfitojë nga shëndeti i bilanceve të sektorit privat, nga ruajtja e një ambienti 
të qëndrueshëm bankar e financiar, nga vazhdimi i mbështetjes me kredi, 
si dhe nga vijimi i rritjes së të ardhurave nga eksporti. Nga ana tjetër, rritja 
ekonomike do të vijojë të pasqyrohet në rritje të mëtejshme pagash e punësimi 
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në ekonominë shqiptare, duke ndihmuar familjet shqiptare të amortizojnë 
goditjen e çmimeve.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të monitorojë me kujdes zhvillimet 
ekonomike, monetare e financiare, si në ambientin e brendshëm dhe në atë të 
huaj. Angazhimi ynë ka qenë dhe do të mbetet marrja në kohë e çdo mase të 
nevojshme për ruajtjen e stabilitetit ekonomik e monetar, si parakusht për rritjen 
e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit.


