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Aktiviteti ekonomik, në vend dhe në botë, ka qenë e vijon të mbetet nën efektin 
negativ të pandemisë Covid-19. Masat e marra për kontrollin e saj dhe rritja 
e pasigurisë sollën rënie të kërkesës vendase dhe të huaj, si dhe kufizime në 
prodhim gjatë gjysmës së parë të vitit. Për pasojë, ekonomia shqiptare shënoi 
recesion, niveli i papunësisë erdhi në rritje, bizneset dhe familjet përjetuan 
vështirësi financiare, dhe premisat e rritjes së pagave dhe të kthimit të inflacionit 
në objektiv u zbehën.

Adresimi i kësaj situate kërkoi një lehtësim të koordinuar të politikave fiskale, 
monetare dhe financiare. Këto masa ndihmuan në reduktimin e ndikimit të 
pandemisë në ekonominë shqiptare.

Analiza e informacionit të disponuar sugjeron se aktiviteti ekonomik në vend 
ka shfaqur tendenca rikuperimi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2020. Aktiviteti 
ekonomik i tremujorit të tretë ishte pothuaj 10% më i lartë se ai i tremujorit të 
dytë, ndonëse ai mbeti 3.5% më i ulët se e njëjta periudhë e vitit të shkuar. 
Po ashtu, ekonomia shqiptare shtoi rreth 34 mijë vende pune gjatë tremujorit 
të tretë, duke rikuperuar rreth 2/3 e humbjeve të regjistruara në tremujorin 
paraardhës. Të dhënat e disponuara për tremujorin e katërt flasin për një 
përmirësim të mëtejshëm të aktivitetit ekonomik. Eksportet e mallrave shqiptare 
kanë ardhur në rritje, kredia për sektorin privat u rrit me 7.7% në fund të muajit 
dhjetor, ndërsa gjendja financiare e bizneseve erdhi në përmirësim.

Megjithatë, edhe pse në përmirësim, kërkesa për mallra dhe shërbime nuk arrin 
të sigurojë një rritje të mjaftueshme të punësimit, të pagave dhe të marzheve të 
fitimit, të tillë që të mundësojë kthimin e inflacionit në objektiv. Kjo ecuri është 
pasqyruar dhe në vlerat e ulëta dhe të luhatshme të inflacionit gjatë tremujorit 
të fundit të vitit.

Duke parë nga e ardhmja, Banka e Shqipërisë pret që rimëkëmbja e aktivitetit 
ekonomik të vijojë dhe gjatë dy viteve në vazhdim. Rritja e kërkesës për mallra 
e shërbime do të ndihmojë rritjen e kërkesës për punë dhe të punësimit, duke u 
përkthyer më tej në rritje të pagave dhe në një kthim gradual të inflacionit drejt 
objektivit brenda vitit 2022.

Këto projeksione mbështeten në supozimin e reduktimit progresiv të shkallës së 
përhapjes së pandemisë gjatë vitit 2021. Po ashtu, ato faktorizojnë trendet 
aktuale të zhvillimeve ekonomike në vend, perspektivën më pozitive të aktivitetit 
ekonomik në rang botëror, si dhe kërkojnë ruajtjen e një ambienti stimulues 
monetar e fiskal gjatë dy viteve në vazhdim.
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Duke gjykuar mbi sa më sipër, pas shqyrtimit të këtij Raporti, Këshilli Mbikëqyrës 
vendosi të ruajë kahun stimulues të politikës monetare, duke mbajtur të 
pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 0.5% dhe duke sinjalizuar 
gatishmërinë tonë për të mbajtur kushte monetare stimuluese edhe gjatë dy 
viteve në vazhdim.

Nivelet e ulëta të normës bazë të interesit dhe furnizimi i tregut me likuiditet 
të bollshëm dhe të mjaftueshëm, do të ndihmojnë rritjen ekonomike dhe do 
të krijojnë premisa për kthimin e inflacionit në objektivin 3.0%, në linjë me 
parashikimet tona. 


