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Ekonomia shqiptare po shfaq shenja rimëkëmbjeje, ndonëse efektet e pandemisë 
në aktivitetin ekonomik mbeten ende të pranishme. Të dhënat e disponuara 
sugjerojnë se rritja ekonomike ka kërcyer në territor pozitiv gjatë tremujorit të 
fundit të vitit 2020 dhe tremujorit të parë të vitit 2021. Ajo është ushqyer nga 
zgjerimi i konsumit, i investimeve dhe i eksporteve. Rritja e tyre ka përfituar nga 
përmirësimi i besimit të biznesit dhe konsumatorit, nga ambienti monetar dhe 
financiar stimulues, nga zgjerimi i investimeve publike, si dhe – së fundmi – nga 
lehtësimi i masave kufizuese të ndërmarra për kontrollin e pandemisë.

Megjithatë, edhe pse në rritje, vëllimi i kërkesës agregate mbetet ende 
i pamjaftueshëm për të siguruar një nivel punësimi i cili të mundësojë rritje 
të pagave dhe të marxheve të fitimit, në linjë me objektivin tonë prej 3% të 
inflacionit. Ky tregues vijoi të mbetet poshtë objektivit dhe gjatë tremujorit të 
parë të vitit, duke shfaqur luhatje të shtuara, si pasojë e ecurisë së çmimeve të 
artikujve ushqimorë.

Përballë një ekonomie në recesion dhe presioneve të dobëta inflacioniste, 
Banka e Shqipërisë kreu një lehtësim të mëtejshëm të politikës monetare gjatë 
vitit të shkuar. Ky lehtësim mori formën e uljes në nivelin 0.5% të normës bazë 
të interesit dhe të rritjes së injektimeve të likuiditetit në sektorin bankar. Stimuli 
i fortë monetar ka vijuar të jetë i pranishëm edhe gjatë tremujorit të parë të 
këtij viti. Në koordinim dhe me masat tona rregullatore, të cilat mundësuan 
moratoriumin dhe nxitën ristrukturimin e kredive, ai synon të mbështesë rritjen 
e konsumit dhe të investimeve të sektorit privat, nëpërmjet uljes së kostos së 
huamarrjes dhe rritjes së kreditit në ekonomi.

Analiza e tregut financiar sugjeron se Banka e Shqipërisë ka qenë e suksesshme 
në këtë drejtim. Tregjet financiare paraqiten të qeta dhe karakterizohen nga 
norma të ulëta interesi, kurs i qëndrueshëm këmbimi, si dhe qarkullim normal 
likuiditeti. Paralelisht me to, kreditimi i sektorit privat ka vijuar të shënojë rritje 
relativisht të shpejtë, duke mbështetur nevojat për fonde të biznesit dhe të 
familjeve shqiptare, ndërsa sektori bankar paraqitet me bilance të forta e të 
shëndetshme.

Projeksionet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Vijimi i procesit të vaksinimit 
në vend dhe në botë, stimuli monetar dhe fiskal, si dhe rikthimi i besimit në 
nivelet historike, do t’i hapin rrugë zgjerimit progresiv të aktivitetit ekonomik 
gjatë viteve në vazhdim. Në përgjigje të tyre, punësimi dhe pagat pritet të vijnë 
në rritje, duke mundësuar kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit 2022.
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Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës 
monetare mbetet i përshtatshëm për të mbështetur si rikuperimin e mëtejshëm të 
ekonomisë ashtu dhe kthimin e inflacionit në objektiv. Sa më sipër, ai vendosi 
të lerë të pandryshuar normën bazë të interesit, si dhe të konfirmojë vijimin e 
injektimit të pakufizuar të likuiditetit në sektorin bankar, të paktën edhe gjatë 
tremujorit të tretë të vitit aktual.

Duke gjykuar se faktorët e rritjes ekonomike nuk paraqiten ende të konsoliduar, 
çka do të sillte dhe pasoja negative në përmbushjen e objektivit tonë të 
inflacionit, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se politika monetare do të vijojë të 
mbetet në kahun stimulues përgjatë gjithë horizontit kohor afatmesëm, dhe se 
normalizimi eventual i politikës monetare do të jetë një proces gradual dhe i 
kujdesshëm.
 


