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ekonomia shqiptare po vijon të rimëkëmbet me ritme të shpejta, e mbështetur nga 
një gamë e gjerë faktorësh. Projeksionet për të ardhmen mbeten pozitive, por rritja 
e çmimeve në tregjet ndërkombëtarë ka sjellë një rritje të shpejtë të inflacionit në 
vend dhe ka rritur pasigurinë për të ardhmen.

Sipas të dhënave të disponueshme, aktiviteti ekonomik në vend u rrit me 10.4% në 
tre tremujorët e parë të vitit, i nxitur nga reduktimi i kufizimeve të ndërmarra për 
kontrollin e pandemisë, nga rritja e kërkesës së huaj, nga përmirësimi i besimit të 
bizneseve dhe familjeve, nga rritja e shpenzimeve publike, si dhe nga kushtet e 
favorshme të financimit. Vlerësimet tona sugjerojnë se ekonomia ka vijuar të rritet 
edhe gjatë tremujorit të katërt.

rritja e kërkesës për mallra e shërbime është pasqyruar në zgjerim të aktivitetit në të 
gjithë sektorët e ekonomisë. Duke filluar nga tremujori i tretë i vitit 2021, si ekonomia 
në tërësi ashtu dhe sektorët e saj individualë në veçanti, kanë tejkaluar nivelet e 
prodhimit që kishin dhe të të ardhurave që siguronin në periudhën para pandemisë.

rritja ekonomike është shoqëruar me rritje të punësimit, i cili tashmë gjendet pranë 
niveleve që kishte para goditjes, dhe të pagave, të cilat u rritën në të gjithë sektorët 
e ekonomisë. rritja e pagave ka rritur të ardhurat për familjet shqiptare dhe ka 
shpërndarë frytet e rimëkëmbjes në një bazë më të gjerë.

Përkundrejt kësaj dinamike pozitive, inflacioni pësoi një rritje të shpejtë gjatë 
tremujorit të katërt, duke arritur vlerën 3.7% në muajin dhjetor.

analizat tona sugjerojnë se kjo rritje është diktuar nga dy faktorë: së pari, nga 
rritja progresive e kërkesës për mallra e shërbime, e cila rrit punësimin, pagat e 
punonjësve, kostot e prodhimit dhe marzhet e fitimit të biznesit - ky faktor ka qenë i 
pranishëm gjatë gjithë vitit 2021; së dyti, nga rritja e shpejtë e çmimeve të ushqimeve, 
të lëndëve energjetike, të kostove të transportit dhe të mallrave, në tregjet botërore. 
Ky faktor i dytë ka qenë i pranishëm sidomos gjatë tremujorit të fundit, dhe ka pasur 
një efekt të konsiderueshëm në rritjen e inflacionit. 

Parashikimet tonë për të ardhmen mbeten pozitive. banka e Shqipërisë pret vijimin 
e rritjes ekonomike gjatë viteve në vazhdim, megjithëse kjo rritje pritet të kthehet më 
afër normave mesatare historike që ka pasur gjatë dekadës së fundit. Paralelisht me 
të, ne presim që norma e inflacionit të vazhdojë të mbetet lehtësisht mbi objektivin 
tonë prej 3% gjatë vitit 2022, si pasojë e zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare. Me 
kalimin e këtyre goditjeve, inflacioni pritet të kthehet në objektiv gjatë vitit 2023.

në pasqyrim të këtyre parashikimeve, në mbledhjen e datës 2 shkurt 2022, ne 
vendosëm të mos ndryshojmë qëndrimin stimulues të politikës monetare. Kjo politikë 
ka qenë dhe do të vijojë të mbetet një faktor mbështetës i rimëkëmbjes ekonomike. 
Megjithatë, në të ardhmen, ne presim që ky stimul të vijë gradualisht drejt reduktimit. 
Ky rikthim në normalitet i politikës monetare do të synojë krijimin e premisave për 
respektimin e objektivit tonë të inflacionit, për një rritje ekonomike të qëndrueshme 
në afatin e mesëm dhe të gjatë, dhe për një balancim të mirë të rreziqeve.


