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Ekonomia shqiptare shënoi një rimëkëmbje të shpejtë dhe të gjithanshme gjatë vitit 
2021. Zgjerimi i kërkesës për mallra e shërbime solli rritjen e prodhimit, të pagave e 
të punësimit, si dhe përmirësimin e bilanceve financiare të bizneseve dhe familjeve. 
Paralelisht me to, inflacioni shënoi një rritje graduale gjatë vitit të shkuar, duke u 
zhvendosur gradualisht pranë objektivit tonë prej 3%.

Në tërësi, fillimi i vitit 2022 e gjeti ekonominë shqiptare në një moment pozitiv 
zhvillimi.

Megjithatë, sulmi ushtarak i Rusisë ndaj Ukrainës ka gjeneruar një realitetet të ri 
ekonomik dhe gjeopolitik. Duke qëndruar në planin ekonomik, sanksionet e vendosura 
ndaj Rusisë dhe pengesat në tregtinë botërore kanë sjellë rritje të shpejtë të çmimeve 
dhe lëvizje agresive të bankave qendrore në drejtim të shtrëngimit të qëndrimit të 
politikës monetare. Në të njëjtën kohë, rritja e pasigurisë, gërryerja e fuqisë blerëse 
dhe rritja e kostove të shërbimit të borxhit, kanë frenuar ritmin e rritjes ekonomike.

Si një vend i vogël e i hapur, Shqipëria nuk mund të bëjë përjashtim nga këto 
tendenca globale.

Analiza dhe parashikimi i këtyre faktorëve, si dhe identifikimi i qëndrimit më të 
përshtatshëm të politikës monetare, qëndron në thelb të këtij raporti.

Analizat tona sugjerojnë se çmimet e larta në tregjet botërore do të vijojnë të 
gjenerojnë norma të larta inflacioni gjatë periudhës në vijim. Kombinimi i goditjes 
së ofertës së huaj dhe i kërkesës së shëndetshme të brendshme pritet ta mbajnë 
inflacionin e çmimeve të konsumit pranë niveleve aktuale përgjatë vitit 2022. Më 
tej, inflacioni pritet të shënojë një rënie graduale gjatë vitit 2023 dhe të kthehet në 
objektiv në fillim të vitit 2024.

Ky parashikim faktorizon pushimin e goditjes së ofertës gjatë vitit të ardhshëm dhe 
një normalizim gradual të politikës monetare në horizontin afatmesëm.

Përkundrejt tyre, ekonomia shqiptare pritet të vijë në rritje gjatë vitit 2022. Ky 
parashikim faktorizon inercinë pozitive me të cilën ekonomia shqiptare hyri në vitin 
2022, stabilitetin e përgjithshëm monetar dhe financiar që gëzon vendi, si dhe 
vijimin e kreditimit të konsumit dhe të investimeve. Rritja e kërkesës dhe e prodhimit 
pritet të ruajnë trendin pozitiv të punësimit dhe të ndihmojnë në rritjen e pagave.

Megjithatë, ritmi i rritjes ekonomike pritet të jetë dukshëm më i ulët se ai i vitit 
paraardhës dhe më i ulët se parashikimet tona të fillimvitit, në pasqyrim të zhdukjes 
së efektit bazë dhe të vlerësimit të ndikimit të goditjes që vjen nga tregjet e huaja.

Bazuar në këto vlerësime, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të lerë të pandryshuar 
qëndrimin e politikës monetare. Pas rritjes së normës bazë të interesit në muajin 
mars, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se ky qëndrim ofron një balancë të përshtatshme 
midis rrezikut të përshpejtimit të inflacionit dhe ngadalësimit të rritjes ekonomike.

Qëndrimi i politikës monetare do të vlerësohet periodikisht në të ardhmen, në dritën 
e informacionit të ri. Në çdo rast, Banka e Shqipërisë do të marrë të gjitha masat 
për të respektuar objektivin tonë prej 3% të inflacionit në afatin e mesëm.


