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FJALA E GUVERNATORIT

Ekonomia shqiptare ka vijuar të rimëkëmbet gjatë nëntë muajve të parë të vitit 
2021.

Sipas të dhënave të Instat-it, aktiviteti ekonomik në vend shënoi një rritje vjetore 
prej 17.9% në tremujorin e dytë. Ky ritëm i shpejtë rritjeje shkon përtej efektit 
që prodhon baza e ulët krahasuese e të njëjtit tremujor të vitit të shkuar. Ai 
pasqyron, nga njëra anë, rikuperimin e shpejtë të kërkesës agregate dhe, nga 
ana tjetër, ndikimin relativisht të ulët që tërmeti dhe pandemia duket të kenë 
lënë në kapacitetet prodhuese të vendit. Të dhënat e disponuara flasin për rritje 
të mëtejshme të ekonomisë në gjysmën e dytë të vitit.

Rimëkëmbja ekonomike është mbështetur nga një gamë e gjerë faktorësh. 
Reduktimi i masave kufizuese, rritja e besimit, përmirësimi i ambientit të huaj, 
si dhe politikat stimuluese monetare dhe fiskale, i kanë hapur rrugë zgjerimit të 
shpejtë të konsumit, investimeve dhe eksporteve shqiptare.

Politika monetare ka vijuar të mbetet në kahun stimulues. Ky stimul, i përcjellë 
përmes nivelit më të ulët historik të normës bazë të interesit dhe rritjes së 
injektimeve të likuiditetit në sistem, ka krijuar kushte të favorshme financimi për 
bizneset dhe familjet shqiptare. Në veçanti, kredia për sektorin privat ka njohur 
rritje të qëndrueshme, duke pasqyruar si përmirësimin e kërkesës ashtu dhe 
lehtësimin e ofertës për kredi bankare. Kjo kredi ka nxitur zgjerimin e konsumit 
dhe të investimeve, duke dhënë sinjale inkurajuese për qëndrueshmërinë e 
rikuperimit të tyre në të ardhmen.

Ky miks faktorësh pritet të vazhdojë të ushqejë rritjen ekonomike dhe në të 
ardhmen.

Inflacioni erdhi në rritje gjatë tremujorit të tretë, duke shënuar një vlerë mesatare 
prej 2.4%. Rritja e tij pasqyron efektin e rritjes së çmimeve të produkteve 
ushqimore, të naftës dhe të energjisë në tregjet botërore. Monitorimi i tregjeve 
ndërkombëtare sugjeron se këto goditje pritet të jenë kalimtare dhe – për 
rrjedhojë – ndikimi i tyre në inflacion pritet të jetë i përkohshëm. Nga ana 
tjetër, faktorët e brendshëm shtytës të inflacionit – ecuria e punësimit, e pagave 
dhe e kostove të prodhimit – shfaqen në përmirësim, por mbeten ende të 
pamjaftueshëm për të garantuar kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv.

Projeksionet tona për të ardhmen vijojnë të mbeten pozitive. Në mungesë të 
goditjeve të mëtejshme, aktiviteti ekonomik do të vijojë të rritet në horizontin 
afatmesëm, ndonëse ritmi i rritjes pritet të vijë – në mënyrë të natyrshme – drejt 
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ngadalësimit. Zgjerimi i kërkesës për mallra dhe shërbime do të ndihmojë 
rikuperimin tërësor të dëmeve të shkaktuara nga pandemia, do të mundësojë 
një rritje më të shpejtë të punësimit dhe të pagave, dhe do të krijojë premisat 
për kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2022.

Në përputhje me këto konkluzione të Raportit, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se 
qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Për rrjedhojë, ai 
vendosi të lerë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 0.5%, si 
dhe të mbështesë kuadrin aktual të operacioneve injektuese të likuiditetit për 
tremujorin në vazhdim.

Po ashtu, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se vijimi i progresit të rimëkëmbjes 
ekonomike do të kërkojë një tërheqje graduale të stimulit monetar në të 
ardhmen, duke ofruar një balancë më të përshtatshme midis nevojës për të 
mbështetur rritjen ekonomike dhe objektivit tonë të inflacionit. Së fundi, Banka 
e Shqipërisë do të vijojë të monitorojë me kujdes ndikimin që do të ketë goditja 
e ardhur nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Në rast se kjo goditje 
vlerësohet të përbëjë rrezik për objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve, ne jemi 
të gatshëm të rishikojmë qëndrimin e politikës monetare.


