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Të nderuar zonja dhe zotërinj, përfaqësues të lartë të
ekzekutivit shqiptar, të bankave qendrore dhe të institucioneve
financiare ndërkombëtare,

Kam kënaqësinë t'ju uroj mirseardhjen në Konferencën e Katërt
Ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë, e cila këtë vit zhvillohet
në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës
dhe që si objekt ka arritjet dhe sfidat e politikës ekonomike në
Shqipëri.

Gjatë dy ditëve të zhvillimit të saj, si organizatorë jemi munduar të
kujdesemi në mënyrë të veçantë, që përmbajtjes së Konferencës
t'i përshtasim një program të larmishëm social dhe një organizim
të saktë logjistik.

Duke shpresuar se do t'ia arrijmë qëllimit, ftoj Guvernatorin e
Bankës së Shqipërisë z.Shkëlqim Cani për fjalën e përshëndetjes
së Konferencës së Katërt Ndërkombëtare "Ekonomia Shqiptare:
arritjet dhe sfidat e politikës ekonomike".

FJALË E HAPJES

Dhori Kule
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Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,

Jam shumë i lumtur që përshëndes të pranishmit e nderuar të kësaj
salle, miqtë dhe bashkëpunëtorët e mi, ata që vazhdimisht kanë
kontribuar në foltoret e konferencave tona të përvitshme dhe ata
që janë për herë të parë në auditorin e sivjetshëm.

Kam kënaqësi të veçantë, që në emër të organizatorëve të
konferencës "Ekonomia shqiptare, arritje dhe sfida të politikës
ekonomike", të shpreh falenderim dhe respekt për miqtë e mirë të
Shqipërisë dhe të shqiptarëve, të pranishëm sot në këtë sallë, që
kanë dhënë kontribute dhe kanë lënë gjurmë në përparimin e
ekonomisë tonë.

Shpresoj që takime të tilla të shërbejnë edhe si gjeste publike që
flasin në gjuhën e mirënjohjes për këto kontribute që në njëfarë
mënyre kanë ndihmuar Bankën e Shqipërisë të ndërmarrë
organizime të mendimit shkencor për çështje që stresojnë
ekonominë shqiptare.

Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë,

Shqipëria, në këta 13 vjet, ka ecur në rrugën e përparimit. Ekonomia
tashmë, përfundimisht është orientuar drejt zhvillimit. Ne të gjithë,
si autorë dhe përjetues të kohës sonë, jemi të prirur drejt më të
mirës, drejt të ardhmes.

FJALË PËRSHËNDETËSE

Shkëlqim Cani



12

Të jetosh në një shoqëri, që përpiqet të ndërtojë një të ardhme më
të sigurtë; të kesh institucione, që tentojnë modele të përparuara;
të krijosh një mendësi popullore demokratike të orientuar nga një
rezultante pozitive e llojshmërisë së ideve; është një sukses për
vendin dhe për ekonominë.

Në anën tjetër, shoqëria, shteti dhe mendësia shqiptare kanë
evoluar, përgjithësisht, në mënyrë të njëkohshme. Kjo është
ndoshta e lidhur me traditën tonë të hershme; ndoshta e imponuar
nga vështirësia e mbijetesës nëpër vite; ndoshta lidhet me dëshirën
e madhe për ta parë vendin dhe veten midis më të zhvilluarve.

Por, një gjë është e sigurtë, që kjo ecje e përgjithshme përpara,
mbështet dhe mbështetet në një ekonomi që zhvillohet. Se sa është
rritur ekonomia shqiptare dhe në ç'mënyrë; në ç'drejtime ka lëvizur
dhe sa herë ka ngecur; këto nuk janë objekt i kësaj fjale. Ajo që
dua të theksoj është që në fund të fundit ekonomia ka shënuar
rritje të prekshme nga të gjithë. Kjo rritje bëhet mbështetje e projekteve
dhe e sfidave tona të ardhme. Kjo rritje ushqen besimin se të gjithë ne
po përpiqemi për t'i dhënë vetes dhe vendit çka më të mirë zhvillimi i
sotëm ofron dhe se ne realisht meritojmë më shumë.

Njeriu duhet të luftojë shumë për të fituar gjithnjë e më shumë;
duhet që atë që ka fituar ta përdorë mirë dhe pastaj, në fund, të
ketë zemërgjerësinë dhe t'u lërë diçka të tjerëve që vijnë pas.
Kështu krijohet vazhdimësia e zhvillimit.

Tashmë i kemi hedhur themelet e një zhvillimi të përgjithshëm
ekonomik. Që ky zhvillim do të jetë i shpejtë apo i ngadalshëm; i
sigurtë apo i brishtë; i qetë apo i ngarkuar me të papritura është
edhe përtej kësaj konference. Rëndësi ka që ne i kemi projektuar
ekonomisë një të ardhme ambicioze.

Realizimi i saj kërkon shumë përpjekje; kërkon mendim të qartë
ekonomik; kërkon vendimmarrje të guximshme; kërkon vizion të
gjerë në trajtimin e problemeve dhe strategji reale të zhvillimit
ekonomik. Këtu shpresoj të shprehë më shumë kjo konferencë.

Të dashur miq,

Jemi mbledhur në këtë sallë të flasim për një argument që nuk
është i panjohur për secilin prej nesh. Ajo që do të themi, mënyra
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se si do ta shohim të ardhmen e problemeve tona dhe mundësitë
reale të ecjes së mëtejshme përpara, jam i bindur që do të jenë të
dobishme.

Ne dhe bashkëorganizatorët tanë të Fakultetit Ekonomik, të
Universitetit të Tiranës, kemi bërë përpjekjet tona më të mira për
të arritur këtë.

Edhe për këtë arsye, kam dëshirë që kjo Konferencë të vazhdojë
t'i shërbejë bashkëpunimit dhe zhvillimit të përbashkët ekonomik.
Në mbyllje të fjalës time, duke shpresuar të kem përcjellë gjithë
falenderimin tim për praninë tuaj në sallë, i uroj kësaj konference
punë të mbarë; folësve të nderuar suksese; dhe të gjithëve së
bashku një qëndrim të këndshëm në qytetin e bukur të Sarandës.

Ju faleminderit!
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Në fillim të fjalës sime, do të dëshiroja të vija në dukje se jemi
takuar këtu në përvjetorin e dytë të sulmeve terroriste ndaj Qendrës
Tregtare Botërore dhe Pentagonit. Tema jonë në këtë Konferencë,
ecuria e ekonomisë shqiptare, mund të duket mjaft larg prej atyre
momenteve të tmerrshme dhe të trishtueshme dhe prej jehonës
së tyre. Por, forcimi i ekonomive të tregjeve në zhvillim mund të
ndihmojë kudo për reduktimin e varfërisë, për përmirësimin e
cilësisë së jetës së njerëzve, si dhe për t'iu drejtuar kushteve të
gjendjes pa rrugëdalje dhe dëshpërimit, të cilat mund të shërbejnë
si ushqim për ideologjitë terroriste. Forcat e kapitalizmit të tregut
dhe globalizimit kanë përmirësuar mirëqenien materiale të qindra
milionë njerëzve, por shumica e popujve të botës nuk kanë përfituar
në mënyrë të ndjeshme. Duke punuar së bashku, duhet të gjejmë
një mënyrë për ta ndryshuar këtë gjë.

Është nder dhe kënaqësi për mua që ndodhem këtu sot për të
folur rreth zhvillimit institucional të ekonomisë së tregut në Shqipëri.
Në prezantimin tim do të përqëndrohem në infrastrukturën e tregut
financiar. Por, para se të marr në konsideratë pjesë të infrastrukturës
financiare që janë më të rëndësishme për mbështetjen e ekonomisë
së tregut, do të doja të bëja një hap prapa dhe të trajtoja më
gjerësisht një pyetje themelore, përgjigjen e të cilës shumë prej
nesh e marrin si të mirëqenë. Shprehimisht, pse duhet që Shqipëria
ose ndonjë vend tjetër në tranzicion të përpiqet të zhvillojnë një
ekonomi tregu? Besoj se kjo gjë është e detyrueshme, por

ZHVILLIMI INSTITUCIONAL I
EKONOMISË SË TREGUT NË SHQIPËRI:

DISA VROJTIME BAZUAR NË
EKSPERIENCËN E KORPUSIT

VULLNETAR TË SHËRBIMEVE
FINANCIARE

J. Andrew Spindler
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gjithashtu, ajo shoqërohet edhe me rreziqe në rrugën e saj. Do të
dëshiroja t'i kushtoja vëmendje disave prej këtyre rreziqeve dhe
hapave, që Shqipëria dhe vende në pozicione të ngjashme me të
mund të ndërmarrin për të reduktuar cënueshmërinë e tyre dhe për të
maksimizuar përfitimet që mund të marrin nga hyrja në rrugën e tregut.

I. ARGUMENT NË FAVOR TË ZHVILLIMIT TË NJË EKONOMIE TREGU.

Cili është argumenti në favor të zhvillimit të ekonomisë së tregut?
Arsyeja më e fuqishme për  të ecur në këtë drejtim, besoj, është
potenciali për të përmirësuar standardet e jetesës brenda një vendi,
për një pjesë të popullsisë sa më të gjerë të jetë e mundur.
Mekanizmi i tregut, ndonëse në asnjë mënyrë i përsosur, ka
vërtetuar me kalimin e kohës të jetë shpërndarësi më eficient dhe
më i besueshëm i burimeve ekonomike. Ai ofron perspektiva për
rritje ekonomike, dhe një nivel jetese më të lartë, gjë që nuk mund
të ribëhet nga sisteme ekonomike të planifikuara - shtetërore dhe
të drejtuara. Kur punohet siç duhet, ai u ofron konsumatorëve një
gamë zgjedhjesh më të gjerë sesa mund të disponoheshin ndryshe.
Vendet e orientuara nga tregu kanë, gjithashtu, shansin që të futen
në ekonominë e tregut dhe të përfitojnë nga përparime në teknologji,
nga përmirësime kuantike në shpejtësinë e përpunimit të
informacionit, dhe nga hyrja në tregje të reja, të cilat karakterizojnë
tashmë botën mjaft të ndërvarur moderne.

Përfitimet nga një sistem tregu përdoren, gjithashtu, edhe për
sektorin financiar. Brenda sferës bankare, mekanizmi i tregut
vepron për shpërndarjen e burimeve financiare ndaj huamarrësve
më të besueshëm, dhe për ato projekte që ka shumë mundësi të
japin kthime më të larta ekonomike. Një sistem bankar i orientuar
nga tregu mund të shërbejë si një katalist i fuqishëm për rritje
ekonomike, duke e çuar kredinë drejt tentativave më premtuese
dhe më frutdhënëse. Një sistem bankar modern dhe i shëndetshëm
ofron mbështetje të mëtejshme për rritje ekonomike nëpërmjet
efektit të shumëzuesit të parasë me kredi bankare. Në qoftë se
sistemi po funksionon siç duhet dhe bankat japin hua bazuar në
vendime mbizotëruese (vendime "sa të mban krahu") për aftësinë e
kreditimit, atëherë ai vend duhet të jetë në gjendje të arrijë ndjeshëm
ritme më të larta rritjeje, sesa do të ishte e mundur ndryshe.

Por, ka gjithashtu edhe rreziqe. Që një vend si Shqipëria të përdorë
një ekonomi tregu të vërtetë, ai duhet të hapë ekonominë e vet
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dhe kufijtë e vet ndaj një numri forcash të fuqishme. Të paktën në
periudhë afatshkurtër, jo të gjitha pasojat mund të jenë pozitive.
Në pjesën më të madhe të Evropës Lindore dhe të Rusisë, për
shembull, standardet e jetesës vërtet ranë gjatë viteve të para të
reformës së tregut, para se të fillonin të rriteshin përsëri. Në
eksperiencën e vendeve të tregjeve në zhvillim, në pjesë të tjera
të botës, ka evidencë tjetër të mjaftueshme për rreziqet. Ne të
FSVC-së, kohët e fundit kemi filluar të punojmë në Marok, ku
dobësitë strukturore dhe heqja e proteksioneve të tregut i shtojnë
pasiguritë, pasi ky vend po bëhet gjithnjë e më i hapur në ekonominë
botërore. Kompanitë e huaja mund të fillojnë të bëhen lojtare të
rëndësishme në sektorë që dikur ishin sfera e vetme e biznesit
lokal. Mund të ndodhin zhvendosje të rëndësishme pune, dhe krijimi
në shkallë të gjerë i vendeve të reja të punës do të duhet të jetë
prioritet urgjent. Në mënyrë të paevitueshme, pasi të ndodhë
liberalizimi i mëtejshëm në Shqipëri, disa sektorë të ekonomisë
shqiptare do të humbasin punën, dhe në një vend tashmë të rënduar
nga një normë e lartë papunësie, kjo nuk është një çështje e vogël.
Brenda sektorit bankar, kundërtitë mund të jenë mjaft të forta. Nga
njëra anë, një sektor i mbyllur bankar mund të jetë në gjendje të
punësojë më shumë njerëz dhe të ruajë një nivel përfitueshmërie,
që do të sfidohej ashpërsisht në qoftë se sektori do të ishte më
konkurrues dhe/apo në qoftë se institucionet e huaja do të
tërhiqeshin nga tregu. Por, një sistem bankar i mbyllur, gjithashtu,
mund të bëhet shumë shpejt një sistem i vetëkënaqur, dhe qëllimi
për të siguruar kredi dhe shërbime të tjera të rëndësishme bankare
cilësore mund të kalojë në çështje dytësore ose të humbasë fare.
Sektorë të tërë mund të mos furnizohen. Për shembull, një sektor
kritik në një ekonomi, qoftë e përparuar apo në zhvillim, është
sektori i ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla (SME-të). Shpesh ai
është lokomotivë-kyç për rritjen ekonomike të një vendi. Në qoftë
se konkurrenca në sektorin bankar është e dobët, dhe në qoftë se
infrastruktura për raportimin bankar dhe financiar/kontabël nuk është e
zhvilluar mirë, eksperienca sugjeron fuqishëm se sektori i SME-ve nuk do
të ketë sukses në marrjen e kredisë së mjaftueshme.

II. ARGUMENT PËR INSTITUCIONE TË FUQISHME

Do të dëshiroja t'ju argumentoja se institucionet e fuqishme mund
të ndihmojnë Shqipërinë të durojë stuhinë e zhvillimit të një
ekonomie tregu, dhe, në një kuptim më të gjerë, atë të të hyrjes në
ekonominë globale. "Zhvillimi institucional" mbulon shumë



20

komponentë përbërës, dhe do të doja t'ju jepja një përkufizim lidhur
me atë  çfarë unë mendoj nëpërmjet kësaj shprehjeje. Në mënyrë
specifike, kam në mendje gjithë infrastrukturën - fizike, ligjore,
konceptuale, bazuar në kualifikim, si dhe kulturore - që duhet të
jenë në vend, me qëllim funksionimin e një ekonomie tregu.  Në
themel të kësaj infrastrukture institucionale është një sistem bankar
i shëndoshë, i sigurt dhe rregulli i ligjit.

Më lejoni të filloj me komponentin bankar. Një sistem bankar i
shëndetshëm shërben si sistem qendror nervor i një ekonomie
tregu, i cili siguron një vend të sigurt e të besueshëm për kursimet
e njerëzve, një burim kritik krediti për të mbështetur aktivitetin
sipërmarrës dhe sigurisht edhe rritjen ekonomike, dhe një mjet
eficient për transferimin e burimeve financiare për të lehtësuar
transaksionet ditore tregtare në ekonominë reale. Një sistem bankar
i shëndetshëm nuk ndërtohet brenda një dite, kam parasysh
kompleksitetin e komponentëve institucionalë që duhet të jenë të
pranishëm për të lejuar një sistem të tillë të veprojë me eficiencë
dhe me besueshmëri.  Këta komponentë përfshijnë llaç e tulla, por
ato janë pjesa më e lehtë. Gjithashtu përfshijnë ligjet, sistemet
komplekse - duke variuar nga sistemet e informacionit të drejtimit
deri tek gjithë sistemi i pagesave - dhe personeli i përgatitur.
Përfundimisht, duhet të ekzistojë "një kulturë bankingu" që të
reflektojë cilësi të paprekshme si profesionalizmi, integriteti dhe
besimi. Disa nga këta komponentë mund të zhvillohen brenda disa
vjetëve. Të tjerët mund të zgjasin një gjeneratë ose edhe më shumë
për t'u ndërtuar.

Një sistem bankar, pavarësisht sa i mirëndërtuar është, nuk mund
të funksionojë pa rregullin e ligjit. Transaksionet tregtare përtej
nivelit këmbim mall me mall (nivelit barter) nuk do të lulëzojnë
asnjëherë pa respektuar kontratat. Duhet të ekzistojnë, gjithashtu,
mjete të besuara gjerësisht dhe të mbështetshme, për të zgjidhur
mosmarrëveshjet. Kritike këtu është një sistem gjyqësor që të operojë
me integritet, gjykimet e të cilit të zbatohen në mënyrë rutinë.

III. KU QËNDRON SHQIPËRIA NË KËTË HULUMTIM?

Ne të Korpusit Vullnetar të Shërbimeve Financiare kemi bërë një
përpjekje serioze gjatë shtatë viteve të fundit për të ndihmuar në
ndërtimin e infrastrukturës financiare më të fuqishme në Shqipëri,
dhe për të nxitur zhvillimin institucional të sistemit financiar shqiptar.
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Besojmë se është arritur sukses i madh, por ende mbetet shumë
punë për të bërë.

Mund të paraqitim një pamje të përafërt si vijon. Tranzicioni i
Shqipërisë parashtron sfida unike për shkak të trashëgimisë si një
vend i izoluar gjatë kohërave komuniste. Infrastruktura e varfër
fizike, përfshirë transportimin, komunikimin, mungesat në ujë dhe
në energji elektrike, ka bërë që infrastruktura financiare e
pazhvilluar, të krijojë pengesa për biznesin dhe për zhvillimin
ekonomik. Mungesa e rregullit të ligjit dhe e një sistemi gjyqësor të
besueshëm është parandaluese e rritjes ekonomike, siç është edhe
korrupsioni. Nivelet e investimeve të huaja janë luhatur gjatë disa
viteve të fundit, por janë përgjithësisht të ulëta në krahasim me
standardet rajonale. Përqëndrimi gjeografik i eksporteve është i
lartë, me dy partnerë kryesorë tregtarë, që marrin më shumë se 80
për qind të të gjitha eksporteve shqiptare. Diversifikimi i mallrave
është i ulët, duke e bërë ekonominë më të prekshme ndaj goditjeve
të brendshme dhe të jashtme. Në vitin 2002, Shqipëria importoi
katër herë sa eksportoi.

Ekonomia joformale është e madhe. Vlerësimet e matura
(konservatore) sugjerojnë se një e treta e aktivitetit të plotë
ekonomik është joformale, ndërsa vlerësimet më të larta variojnë
nga 50 deri në 60 për qind të ekonomisë. Kjo ndikon negativisht
në të ardhurat nga taksat, në qarkullimin e parasë në sistemin
bankar dhe në ekonomi. Shqiptarët që punojnë jashtë Shqipërisë
ndikojnë fuqishëm ekonominë. Në vitin 2002, remitancat përbënin
13 për qind të PBB-së. Ekonomia shqiptare është mjaft e varur
nga këto remitanca, të cilat përdoren kryesisht më shumë për
konsum sesa për investim kapitali.

Sektori bankar i Shqipërisë është në mënyrë të diskutueshme më
pak i zhvilluari në rajon. Aktualisht, nuk ekziston një "kulturë
bankingu", dhe shumë qytetarë preferojnë më mirë t'i mbajnë
kursimet nën dyshek sesa në banka. Sipas statistikave të Bankës
së Shqipërisë, raporti i huadhënies së sektorit privat ndaj PBB -së
është vetëm 7.2 për qind, që është i njëjtë me huadhënien në
Rumani, por shumë më pak sesa në vendet e tjera të afërta. Numri
i bankave për frymë në Shqipëri është, gjithashtu, edhe një ndër
më të ulëtit në rajon.
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Këta faktorë janë të gjithë pengesa për t'u kapërcyer, me qëllim që
Shqipëria të zhvillojë një ekonomi tregu të fuqishme. Megjithatë,
Shqipëria ka bërë përparime në drejtim të zhvillimit. Qeveria ka
krijuar një kuadër rregullator dhe ligjor të orientuar nga tregu.
Stabilizimi makroekonomik ka qenë relativisht i suksesshëm.
Shqipëria ka një ndër ritmet e rritjes më të larta në rajon, inflacioni
është vënë përgjithësisht nën kontroll, pas kalimit të një periudhe
të vështirë në pranverën e kaluar, dhe sektori bankar është vërtet
duke u zhvilluar. Aktualisht ka katërmbëdhjetë banka private,
ndërkohë që kishte vetëm katër banka private operuese gjashtë
vjet më parë. Banka e Shqipërisë është një institucion i fuqishëm,
që i është dedikuar nxitjes së sigurisë dhe shëndetit të sektorit
bankar. Dhe ka prova që tregojnë se sektori bankar mund të trajtojë
një problem serioz - periudha që kaloi Banka e Kursimeve
pranverën e kaluar për shkak të ligjit të ri të sigurimit të depozitave
nuk shkaktoi një krizë të përhapur bankare.  Kredia për ekonominë
është në rritje, ndonëse me ngadalësi, dhe niveli i huave bankare
të klasifikuara si të pakthyera u pakësua vitin e kaluar. Shqipëria
ka privatizuar ose ka likuiduar afërsisht gjithë SME-të e mëparshme
shtetërore, dhe po punon të privatizojë ndërmarrjet që kanë mbetur
shtetërore (përfshirë Bankën e Kursimeve).

Në shumë mënyra, Shqipëria është e mirëpozicionuar të tërheqë
investime të huaja direkte.  Portet në Adriatik, forca punëtore e
edukuar dhe e shkolluar,  rrogat konkurruese dhe burimet natyrore,
të gjitha janë elemente tërheqëse për investitorët. Siç është e
dukshme edhe këtu në Sarandë, një vijë bregdetare e bukur mund
të përbëjë, gjithashtu, një burim të ardhurash nga turizmi, por
infrastruktura fizike dhe financiare duhet të zhvillohet në mënyrë
që të tërheqë turistë ndërkombëtarë. Turizmi mund të shërbejë si
një ndihmë e madhe për një ekonomi, dhe mjafton të shohim Italinë
apo Greqinë për të parë se sa pozitiv mund të jetë ky ndikim.

Shqipëria ka shumë shanse për rritje, por edhe shumë pengesa
që duhet t'i kapërcejë gjatë rrugës. Infrastruktura e tregjeve
financiare të fuqishme, e përbërë prej infrastrukturës fizike,
sistemeve dhe proceseve, rregullit të ligjit, një forcë pune të
përgatitur dhe një kulturë bankingu, mund të ndihmojnë në nxitjen
e investimeve të brendshme dhe të huaja, në promovimin e rritjes
ekonomike, dhe në krijimin e kushteve të nevojshme për të
inkurajuar një ekonomi tregu të lulëzuar.
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IV. ÇFARË PËRMBAN E ARDHMJA?

Rruga që po ndjek aktualisht Shqipëria, tregon pa diskutim drejt
zhvillimit të një ekonomie tregu. Ajo, gjithashtu, tregon drejt
integrimit përfundimtar në Bashkimin Evropian dhe më të gjerë në
ekonominë globale. Sigurisht, ndonjëherë kjo rrugë do të jetë e
vështirë, por institucionet e fuqishme mund të luajnë rol kritik për
të ndihmuar Shqipërinë në përballimin e vështirësive.

Disa nga komponentët e nevojshëm të infrastrukturës janë tashmë
në vend, si për shembull një bankë qendrore e angazhuar për
reforma dhe një sistem bankar që po fillon të funksionojë siç duhet
në një ekonomi tregu. Pjesët e tjera të infrastrukturës institucionale
do të duan më shumë kohë për t'u zhvilluar. Kultura apo elementet
më të paprekshme janë ndërmjet atyre që kërkojnë më shumë
kohë. Për shembull, besimi i qytetarëve tek sistemi bankar mund
të forcohet vetëm pasi vetë sistemi të jetë i krijuar mirë dhe të
funksionojë lehtësisht. Kjo gjë mund të zgjasë me vite. Ajo kërkon
dëshirë politike dhe disiplinë të madhe për ta çuar deri në fund,
por përfitimet nga ky veprim do të justifikojnë përpjekjen.

Faleminderit!
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Faleminderit Guvernator Cani, është një kënaqësi për mua të jem
këtu.

Unë jam i kënaqur që do të flas sot për përmirësimet në klimën e
biznesit në Shqipëri. Për këtë prezantim kam përdorur rezultatet e
një studimi të kohëve të fundit që kanë zhvilluar Shërbimet
Këshillore për Investimet Financiare të Bankës Botërore mbi klimën
e biznesit në Shqipëri. Ky studim është kryer përmes një vrojtimi
të 500 kompanive dhe intervistave me nëpunës të qeverisë. Unë
do të paraqes shkurtimisht rezultatet e këtij studimi dhe disa
rekomandime që kanë dalë nga ky dhe nga studime të tjera.
Përpara se të kaloj tek prezantimi dua të shpreh disa fjalë kujdesi.
Ekonomistët mendojnë se kanë arritur të kuptojnë mirë faktorët që
nxisin investimet në sektorin privat, por ekzistojnë ende zona të
paqarta. Ka vende në të cilat, megjithëse duket se shfaqen shumë
pengesa, zhvillimi i sektorit privat lulëzon dhe vende ku çdo gjë
është bërë në mënyrën e duhur dhe që nuk kanë sektor privat.
Ndaj, elemente të paqarta ekzistojnë. Megjithëse unë nuk do t'i
përmend ato, mendoj se duhet t'i kemi parasysh gjatë diskutimit të
këtyre çështjeve.

Prezantimi im fillimisht do të përmendë çështje të përgjithshme
mbi politikat ekonomike dhe taksat rregullatore, që nxisin zhvillimin
e sektorit privat. Më pas, do të shtjelloj se si biznesi mund të

PËRMIRËSIMI I KLIMËS SË BIZNESIT
NË SHQIPËRI

Franco Passacantando
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ndihmohet/lehtësohet nga qeveria. Do të vazhdoj me çështjet e
qeverisë dhe të zhvillimeve të përgjithshme ekonomike, dhe në
fund do të nxjerr disa përfundime.

Me lejoni të filloj me reformat politike dhe zhvillimet institucionale.
Unë do të flas për investimet e huaja direkte, por çështjet janë të
njëjta dhe për investimet vendase, dhe unë mendoj se ato
ndihmojnë sektorin privat. Sektori privat zhvillohet aty ky investimet
e huaja direkte dhe investimet vendase rriten dhe lulëzojnë.
Investimet e huaja direkte drejtohen aty ku mundësitë e biznesit
janë më të mëdha dhe pengesat për sipërmarrjen janë të vogla.
Atëhere cilët janë faktorët kryesorë në përcaktimin e këtyre
investimeve? Së pari, qëndrueshmëria makroekonomike, ku një
rol sigurisht luan banka qendrore, inflacioni i ulët si dhe
qëndrueshmëria politike. Sigurisht që fillimisht qëndrueshmëria
politike duhet përkufizuar, dhe një nga fushat ku krijohen paqartësi
është se çfarë nënkuptojmë me qëndrueshmëri dhe me siguri
politike. Një studim i qartë i rregullave të lojës politike dhe i skemës
institucionale. Kjo qëndrueshmëri nuk do të thotë që qeveritë nuk
duhet të ndërrohen, sepse në këtë rast Italia nuk do të ishte zhvilluar
gjatë 60 viteve të fundit, por nënkupton vendosjen e rregullave të
qartë të lojës politike. Faktorë të tjerë janë: një sistem i përshtatshëm
ligjor dhe rregullator; tregje faktorësh financiarë, punësimi dhe të
pasurive të patundshme, që funksionojnë mirë; një sistem i mirë i
të drejtave të pronësisë dhe i përmbarimit të kontratave, si dhe
korrupsion i ulët ose mekanizma për ta luftuar atë.

Ç'mund të bëhet nga pikëpamja e qeverisë për të lehtësuar
investimet direkte vendase dhe të huaja? Mënyra tradicionale e
zhvillimit të temës është shqyrtimi i nxitësve të investimit: nxitësit
financiarë dhe fiskalë, shenjëstrimi i investuesve dhe i sektorëve
për të zhvilluar përparësitë konkurruese të një vendi. Këta faktorë
duhet të merren parasysh, megjithëse duhet pasur kujdes sepse
shtrembërime të rëndësishme krijohen kur përdoren nxitës të kësaj
natyre, por ato mund të përdoren dhe përdoren.

Veprimtaritë më të rëndësishme që mund të ndërmarrë qeveria
për të nxitur investimet janë: ndërhyrja mbi barrierat administrative;
ndërhyrja për të ulur korrupsionin; ndërhyrja për të nxitur dhe për
të zhvilluar sektorë të fortë, nëpërmjet një numri mekanizmash
indirektë; dhe krijimi i një mjedisi biznesi tërheqës, që nënkupton
kushtet e faktorëve të prodhimit; sigurisht investim në kapitalin
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njerëzor dhe investime në infrastrukturë. Tashmë, theksi po vihet
gjithnjë e më tepër mbi faktorët indirektë që nxisin zhvillim dhe po
zhvendoset nga mbështetja direkte.

Tani më lejoni të paraqes një vlerësim të shkurtër se si Shqipëria
ka përparuar nëpërmjet kombinimit të politikave makroekonomike
dhe strukturore gjatë viteve të fundit. Unë do të përdor raportin e
tranzicionit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, i cili
është një dokument i shkëlqyer që jep një sinjalizim se si vende të
ndryshme në tranzicion kanë ecur në një numër fushash si: sektori
privat,  rritja e PBB-së, administrim, privatizim, tregti dhe politika
ekonomike të konkurrencës. Megjithëse Shqipëria nuk gjendet në
krye të klasifikimit në disa fusha, ajo ka përparuar mirë, së pari në
liberalizimin e tregtisë dhe të kursit të këmbimit ku ka marrë 4+; është
bërë më pak në liberalizimin e çmimeve dhe në politikat ekonomike
të konkurrencës; ndërsa ka marrë 2+ në reformën bankare. Mendoj
se e kaloni klasën me 2+, por ka vende që kanë arritur dhe më shumë.
Reforma infrastrukturore qëndron më pas mesatares të vendeve të
tjera, por është e përafërt me ato të vendeve fqinje.

Duke kaluar tek faktorët e tjerë: matësit e administrimit dhe të ligjit,
të cilët janë matës të vështirë. Siç e shikoni ka pasur përmirësime
në cilësinë e llogaridhënies dhe rregullatore. Ligji është më i përzier,
ku kontrolli i korrupsionit është përmirësuar, por ka pasur luhatje.
Megjithatë, në përgjithësi edhe në vitin 2002 niveli është ende nën
mesataren e rajonit në gjithë këto fusha.

Atëhere le të kalojmë tek rekomandimet që mund të nxirren nga
analiza e mësipërme. Së pari cilat janë pengesat për investimet
në sektorin privat? Fillimisht, është mungesa e zbatimit të rregullave
dhe udhëzimeve. Kalimi i ligjeve nuk pasohet me forcë të
mjaftueshme për të ndërtuar procedurat, kriteret dhe përgjegjësitë,
dhe shpesh ka një shkallë të lartë të zgjedhjeve administrative nga
agjencitë rregulluese dhe nëpunësit e tyre. Kjo është pasoja e
kalimit të shumë ligjeve gjatë kohëve të fundit, por premtimi për
kalimin e ligjeve është më i madh se sa masat e marra për t'i zbatuar
ato. Struktura institucionale, përgjegjësitë e individit dhe të agjencive
shpesh nuk janë përcaktuar saktësisht. Investuesit në këtë vrojtim
duket që nuk dinë se ku të shkojnë dhe çfarë mund të kërkojnë aty
ku shkojnë. Kështu që ka dhe paparashikueshmëri për sa i përket
përgjegjësive. Nuk është e nevojshme të ndërtohen rregullore
shume të detajuara dhe të sofistikuara në rast se nuk gjendet aftësia
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administrative për t'i administruar ato. Është më mirë që të kesh
rregulla më të thjeshtë por më transparentë, nëse dihet që zbatimi
nuk është i mundur se sa të ngulmohet për perfeksion. Në shumë
vende me ligje dhe me rregullore shumë të forta ato anashkalohen
krejtësisht nga mungesa e zbatimit të tyre, ndaj është më mirë të
kihen sisteme të thjeshta se sa të ndërlikuara. Ne e dimë që
përmbarimi ligjor i ligjeve dhe i rregullave është i dobët, dhe
mungesa e mekanizmave efektivë të përmbarimit krijon mekanizma
joformalë për ekzekutimin e mosmarrëveshjeve dhe këto krijojnë
një vazhdë korrupsioni dhe rrathësh viciozë, veçanërisht sepse
kur ky mekanizëm vihet në lëvizje çdo agjent sillet duke menduar
që dhe agjentët e tjerë sillen në të njëjtën mënyrë. Kështu që
fuqizimi i mekanizmave formalë të përmbarimit është i rëndësishëm
për të krijuar një mekanizëm virtuoz.

Studimi i FIAS dhe studimi mbi klimën e biznesit që ne kemi bërë
sinjalizojnë tre fusha të rëndësishme përqëndrimi: administrata
fiskale dhe doganore, lejet e tokës dhe të ndërtimit dhe të licencimit.
Një numër rekomandimesh në secilën prej këtyre fushave janë
hartuar në bashkëpunim me qeverinë. Gjithashtu, ekziston dhe
një numër ngacmuesish të niveleve më të ulta, që janë të vështirë
për t'u përcaktuar, por që në raste të caktuara janë po aq të
rëndësishëm sa dhe rregullat kryesorë. Kështu, ky raport përcakton
disa prej tyre, dhe veçanërisht rëndësinë e ekzistencës së besimit
ndaj sektorit privat. Shpeshherë, sektori privat shihet me një sy
armiqësor nga sektori qeveritar, ndaj është e rëndësishme të
ndërtohet një klimë besimi dhe respekti reciprok.

Për të përfunduar, së pari qëndrueshmëria makroekonomike mbetet
gjëja më e rëndësishme dhe Shqipëria është një shembull i mirë i
rritjes së lartë, i inflacionit të ulët dhe një sektori privat në rritje.
Fushat administrative dhe institucionale janë veçanërisht të
rëndësishme për një vend që sapo ka kaluar hapat e parë të
zhvillimit. Përparësitë konkurruese të një vendi janë veçanërisht
të rëndësishme në fushën e investimeve direkte. Sigurisht që sektori
financiar është i rëndësishëm, por edhe më e rëndësishme është
t'i jepet përparësi administrimit dhe dhënies së llogarisë, si dhe
shmangies e procedurave të dyfishta, të ndërlikuara dhe
jotransparente. Në këtë këndvështrim, mund të mendohet që çfarë
është arritur në infrastrukturë, duke  përfshirë automatizimin e
sektorit privat, duhet të ecë paralelisht me reformat rregullatore
dhe me reformat në fushat juridike dhe administrative.
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I nderuar profesor Cani, të nderuar pjesëmarrës!

Fillimisht më lejoni që në cilësinë e anëtarit të kabinetit qeveritar të
përgëzoj Bankën e Shqipërisë, këtë institucion tashmë të pavarur,
për organizmin e këtij aktiviteti ndërkombëtar, ku të gjithë aktorët
shqiptarë së bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë, do të
vlerësojnë dhe do të analizojnë performancën e tranzicionit shqiptar
dhe mbi bazën e leksioneve të nxjerra, do të përcjellin mesazhet
dhe opinionet e tyre lidhur me politikat e mundshme ekonomike
që do të sugjeroheshin për t'u zbatuar në të ardhmen në Shqipëri.
Po kështu, dëshiroj të falenderoj për pjesëmarrjen e tyre të gjitha
personalitetet e huaja dhe vendase, duke veçuar z. Franco
Passacantando dhe z. Kemal Dervish, të cilët për kontributin e
tyre permanent në rritjen e performancës së ekonomisë shqiptare,
janë dekoruar dje nga Presidenti i Republikës.

Lidhur me temën e krijimit të klimës miqësore për biznesin do të
përpiqem, nga këndvështrimi i Ministrit të Financave, të jem sa më
realist duke mos dashur të neglizhoj as shqetësimet e biznesit e të
investitorëve të huaj dhe as hapat e progresit që janë bërë nga të
gjitha institucionet e shtetit. Shumica e problemeve kryesore u
trajtuan nga zoti Passacantando, në referimin e tij dhe unë bie
dakord me të gjitha rekomandimet e bëra. Po kështu, studimi i
FIAS, përmes një diagnostikimi të klimës së biznesit ka ngritur një
seri problemesh specifike të cilave qeveria iu është përgjigjur
përmes një plani veprimesh që është pjesë e një matrice integrale

NË Ç'MËNYRA ËSHTË PËRMIRËSUAR
DHE DO TË PËRMIRËSOHET MJEDISI I

BIZNESIT NË VEND
Kastriot Islami
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veprimesh, përmes të cilave adresohen çështjet kryesore të
stabilitetit makroekonomik, të forcimit të sistemit financiar, të
zgjidhjes së problemit të pronësisë mbi tokën, të forcimit të sistemit
gjyqësor, të përmirësimit të infrastrukturës në kuptimin e
përgjithshëm, të përmirësimit të qeverisjes dhe të luftës kundër
korrupsionit, të thjeshtësimit e lehtësimit të procedurave të licencimit
etj..

Shkurtimisht, më duhet të përsëris në fillim faktin e njohur nga të
gjithë lidhur me stabilitetin e kuadrit makroekonomik. Shqipëria
vazhdon të ketë një rritje ekonomike të konsiderueshme me rreth
6 për qind në vit, ku ndryshimet strukturore në PBB janë më se të
dukshme, duke reflektuar ndryshimet në kërkesën agregate të
ekonomisë shqiptarë. Ndërkohë që inflacioni, si një tregues tjetër
shumë i rëndësishëm makroekonomik, ka ruajtur tendenca të lehta
rritjeje që në vitet e para të tranzicionit, objektivi i këtyre 5 viteve të
fundit 2-4 për qind është arritur. Deficiti buxhetor ka ardhur gjithnjë
në ulje, për të arritur në fund të vitit 2002 në vetëm 6.2 për qind e
PBB-së, si rezultat i miratimit të kujdesshëm të shpenzimeve
buxhetore dhe i realizimit të objektivave ambiciozë në mbledhjen
e të ardhurave fiskale.

Një nga faktorët e rëndësishëm, që ka patur ndikim gjatë këtyre
viteve të tranzicionit në ecurinë e zhvillimit ekonomik e të stabilitetit
makroekonomik në përgjithësi dhe klimës ndaj biznesit në veçanti,
ka qenë qëndrueshmëria politike. Ndonëse faktorët që kanë
përcaktuar nivelin e qëndrueshmërisë politike kanë qenë me natyrë
dhe me prejardhje të ndryshme, ndikimi i tyre në stabilitetin
makroekonomik ka qenë i ndjeshëm, duke ndikuar njëkohësisht
në ndërtimin e imazhit e të klimës për biznesin vendas dhe sidomos
në drejtim të tërheqjes së investitorëve strategjikë.

Pra, një nga leksionet e nxjerra nga faza e parë e tranzicionit lidhet
me rëndësinë dhe me rolin e qëndrueshmërisë dhe të fragmentimit
politik në stabilitetin makroekonomik dhe në krijimin e klimës për
biznesin. Por, si Ministër i Financave, me këtë ndërhyrje modeste
do të bashkëndaja me ju informacionin që lidhet me zhvillimet më
të fundit në politikat fiskale, me marrëdhëniet me biznesin në
përgjithësi, si dhe me implementimin e reformave të nisura nga
administrata tatimore dhe doganore, gjithmonë në funksion të
krijimit të një klime të përshtatshme e miqësore, për zhvillimin e
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biznesit të ndershëm dhe njëkohësisht për zgjerimin e bazës së
taksueshme.

Stabiliteti makroekonomik dhe rritja ekonomike e qëndrueshme,
në korrelacion të fortë midis tyre, janë realizuar duke synuar jo
vetëm një ulje progresive të deficitit, por edhe përmes rritjes
progresive të të ardhurave e përmirësimit të vazhdueshëm të
programimit e administrimit të shpenzimeve publike. Nga ana e
tyre, të ardhurat fiskale është synuar të rriten jo vetëm bazuar në
rritjen ekonomike dhe në përmirësimin e administrimit, por edhe
përmes konceptimit e zbatimit të një reforme që synon të ulë
progresivisht barrën fiskale e të përmirësojë marrëdhëniet shtet-
biznes, duke tentuar rritjen e bazës së taksueshme e njëkohësisht
uljen e eliminimin e barrierave administrative.

Në themel të reformave në administratat fiskale ka qenë dhe mbetet
përmirësimi i vazhdueshëm i legjislacionit tatimor e doganor, dhe
përkimi i tij me standarde evropiane, forcimi i vazhdueshëm
institucional i sistemit fiskal, formimi i administratave fiskale të
qëndrueshme e ngritja e kapaciteteve të tyre njerëzore, modernizimi
e kompjuterizimi i sistemeve, ngritja dhe vënia në funksionim e
mekanizmave të pavarur të apelimit për taksapaguesit, zbatimi i
procedurave administrative lehtësuese që krijojnë akses homogjen
për bizneset dhe që garantojnë transparencë e integritet të aktivitetit
të administratave fiskale, ngritja dhe forcimi i mekanizmave që
garantojnë uljen e evazionit fiskal dhe ndihmojnë formalizimin e
ekonomisë. Krijimi i klimës miqësore për biznesin është bazuar në
zbatimin rigoroz dhe të njëjtë të ligjit për të gjitha bizneset, duke
synuar njëkohësisht uljen e evazionit dhe formalizimin e ekonomisë,
të cilat së bashku synojnë të ndikojnë në zgjerimin e bazës së
taksapaguesve. Për këtë qëllim, janë parashikuar në periudhën
2003-2005 një sërë masash që ndikojnë në minimizimin e evazionit
fiskal, të tilla si ngritja e strukturave të kontrollit të brendshëm, të
antikorrupsionit dhe të investigimit si dhe të kontrollit a posteriori
etj..

Në funksion të krijimit të klimës miqësore me biznesin është dhe
institucionalizimi i konsultimit me biznesin për të gjitha aspektet e
reformës së tij fiskale dhe nënshkrimi i mjaft marrëveshjeve të
mirëkuptimit. Në këtë kuptim, po ndryshon mentaliteti i trajtimit të
biznesit duke e kthyer atë në një partner të rëndësishëm dhe duke
zhvilluar dimensionin ekonomik të administratave fiskale. Një faktor
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nxitës i biznesit dhe i tërheqjes së investimeve të huaja në vëmendje
të qeverisë dhe të mazhorancës qeverisëse, natyrisht lidhet me
përmirësimin e qeverisjes në kuptimin e përgjithshëm duke filluar
me forcimin e sistemit gjyqësor e deri në përcaktimin e veprimeve
në luftë kundër korrupsionit, gjithmonë, në funksion të uljes së
kostove parazitare për biznesin. Po kështu, janë ndërmarrë hapa
në drejtim të nxitjes së investimeve të huaja në Shqipëri, roli dhe
kontributi i të cilave në rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare mbetet
i padiskutueshëm.

Është e rëndësishme të theksohet se thithja e investimeve të huaja
ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet i reformave ekonomike të
qeverisë dhe në këtë kuadër qeveria po punon për: finalizimin e
procesit të privatizimit të sektorëve strategjikë, përmirësimin e
mëtejshëm të infrastrukturës sidomos në sektorin e rrugëve, të
energjisë, të telekomunikacionit etj., rritjen progresive të nivelit të
sigurisë publike, thellimin e proceseve kooperuese dhe integruese
në rajon e më gjerë, rritjen e burimeve të brendshme të financimit,
por dhe sigurimin e granteve e të huave koncensionale e pothuajse
koncensionale, të cilat do të vazhdojnë edhe për periudhën 2003-
2005.

Përmirësime të mëtejshme të karakterit legjislativ janë konstatuar
dhe konsistojnë në përmirësimin e mëtejshëm të kuadrit ligjor lidhur
më investimet e huaja, në rritjen e nivelit të sigurisë për investimet
përfshirë këtu dhe vendosjen e një stabiliteti ekonomik afatgjatë
me politika që garantojnë këtë edhe në të ardhmen, reduktimin
gradual të ngarkesës fiskale për investimet e huaja. Po kështu,
është krijuar së fundmi Agjencia e Nxitjes së Investimeve të Huaja
e cila synon të promovojë imazhin e ri të vendit, të ofrojë shërbime
për investitorët, si dhe të ndihmojë Qeverinë Shqiptare me
propozime konkrete në synimet e kësaj të fundit për përmirësimet
e legjislacionit në këtë fushë. Po kështu, bazuar në rekomandimet
e raportit të FIAS për përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri
janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në nivel qeveritar, dikasterial
apo nëndikasterial më qëllim hartimin e një plani veprimesh më
hapa konkretë, duke kërkuar mbështetjen e institucioneve
qeveritare përgjegjëse.

Megjithatë, jam i mendimit se në të ardhmen mbetet më shumë
për të bërë në drejtim të krijimit të një klime sa më të përshtatshme
për zhvillimin e biznesit në Shqipëri dhe për tërheqjen e
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investitorëve të huaj. Të gjitha rekomandimet e bëra në referimet
e kësaj konference për çështjet dhe për rrugët më të përshtatshme,
janë dhe do të jenë në vëmendjen e ekzekutivit. Edhe një herë
tjetër, duke përgëzuar dhe falenderuar njëkohësisht personelin e
Bankës së Shqipërisë për organizimin e suksesshëm të kësaj
konference në shërbim dhe në funksion të evidentimit të
performancës ekonomike në vend dhe të sfidave të së ardhmes,
besoj se kjo tryezë e sotme e nderuar dhe me pjesëmarrjen e
personaliteteve ekonomiko-politike ndërkombëtare, do të
kontribuojë në përpjekjet për konsolidimin e mëtejshëm në të
ardhmen të ekonomisë shqiptare.

Faleminderit për vëmendjen.
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Duke lënë mënjanë problemet e tjera, tashmë jemi të
ndërgjegjësuar se procesi i transformimit të ekonomisë sonë u
shoqërua me disa tipare të veçanta të bizneseve të reja në zhvillim,
të cilat duhet të përballen me vështirësi dhe me probleme të
ndryshme. Në ditët e sotme, ndërkohë që konkurrenca e tregut
pritet të jetë më e ashpër dhe mjedisi është duke ndryshuar me
shpejtësi, po bëhet gjithnjë e më evidente nevoja për të rritur
efektshmërinë në drejtim të bizneseve.

STRATEGJIA AFATMESME PËR ZHVILLIMIN E BIZNESEVE TË VOGLA
DHE TË MESME

Strategjia afatmesme e miratuar nga Qeveria në vitin 2001 përfshiu
disa objektiva:

• Zhvillimi institucional dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet
qeverisë -donatorëve të huaj dhe komunitetit të biznesit.

• Përmirësimi i kuadrit ligjor e fiskal.
• Përmirësimi i drejtimit operacional të biznesit të vogël dhe

të mesëm (SME).
• Përmirësimi i sistemit kreditues të SME-ve.
• Mbështetja e zhvillimit të SME-ve, për të patur ekuilibër

sektorial dhe rajonal (agrobiznesi, rajonet e pazhvilluara,
promovimi i bizneseve të reja në këto rajone).

KOMENTE MBI:PËRMIRËSIMI I
MJEDISIT TË BIZNESIT NË SHQIPËRI

Shyqyri Llaci

Vasilika Kume
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BARRIERAT ADMINISTRATIVE PËR BIZNES

Disa gjetje të vrojtimit të inicuar nga qeveria në pranverën e vitit
2002 me ndihmesën e Shërbimit të Investimeve të Huaja:

• Bizneset nuk janë të kënaqura qoftë për cilësinë e
rregulloreve dhe të kërkesave administrative, qoftë për
sjelljen burokratike që i prek ato në Shqipëri.

• Rezulton që fushat më problematike për operimin dhe për
rritjen e bizneseve janë rregulloret e doganave dhe
administrimi i taksave.

• Drejtimi i bizneseve shpenzon mesatarisht 10.5 për qind
të kohës së tij duke u marrë me kërkesa administrative
dhe rregullatore.

• Procesi i regjistrimit është i kushtueshëm dhe shpenzon kohë.
• Mjedisi i përgjithshëm i biznesit në Shqipëri është ndërmjet

pozicionit, i moderuar dhe jo shumë mbështetës.

POLITIKAT E QEVERISË NË MBËSHTETJE TË SME-VE

Për të përmirësuar mjedisin e biznesit:

• Janë hartuar dhe janë zbatuar politika specifike për
ristrukturimin e ish-ndërmarrjeve shtetërore.

• Zhvillimi i SME-ve ka kaluar nëpër disa politika institucionale
forcuese në 3 nivele (strategjike, taktike dhe operacionale).

• Një kuadër pozitiv i parashikueshëm ligjor e fiskal,
konstruktiv për zhvillimin e SME-ve (i përbërë nga një bazë
të dhënash për ligjet dhe masat fiskale që prekin SME-të,
shqyrtimi i legjislacionit të hartuar etj..).

• Një program trajnues gjithëpërmbledhës për përmirësimin
e drejtimit operacional të SME-ve.

MUNDËSIA E PËRGJITHSHME PËR TË HYRË NË FINANCIME

Megjithatë:
• Mundësia e SME-ve për t'u financuar nga burime të

ndryshme është mjaft e  vështirë.
• Një numër i madh i SME-ve, që kërkuan hua në një etapë

të caktuar të zhvillimit të tyre ose nuk arritën ta merrnin
atë, ose tërhoqën kërkesën e tyre para se të merrej
vendimi.
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• Normat e larta të interesit cituar nga burimet e huadhënies
përbëjnë arsyen kryesore për mospranimin e dhënies së
huave ndaj SME-ve.

• Sektori bankar shqiptar ende nuk ka arritur të krijojë
mekanizmat e duhur për qëllime të vlerësimit të rrezikut
dhe, gjithashtu, i mungon profesionalizmi në vlerësimin e
planeve të biznesit.

• Njohuritë sipërmarrëse janë një arsye tjetër e marrë në
konsideratë kryesisht nga bankat, gjatë vlerësimit të
kërkesës për hua dhe kështu ka një tendencë që firmat e
mëdha - më tepër sesa firmat e vogla - kanë më shumë
mundësi të marrin kredi në qoftë se bëjnë kërkesë.

• Kompanitë e mëdha kanë më shumë mundësi për të qenë
të suksesshme në aplikimin e tyre pranë bankave sesa
kompanitë e vogla.

• Çmimi i disa linjave të kreditit është në mënyrë jorealiste i
lartë, duke rezultuar në norma të ulëta shlyerjeje.

POLITIKA, NDRYSHIMET LIGJORE DHE PROCEDURIALE

Ndryshimet e propozuara në politikat aktuale

• Një rol kyç i Qeverisë do të ishte, të bënte një rishikim të
gjithanshëm dhe një përmbledhje të të gjithë legjislacionit,
duke monitoruar edhe efektet e tyre ndaj SME-ve.

• Të bëhet një përkufizim konsekuent i SME-ve, me qëllim
thjeshtimin e administrimit dhe krijimin e një profili të qartë
të politikës së qeverisë ndërmjet ministrive të linjës (të
përcaktohen përparësitë e sektorit dhe politikat shoqëruese
fiskale).

• Të konsiderohet politika e SME-ve si pjesë integrale e
zhvillimit global të sektorit industrial, të politikave rajonale
dhe të legjislacionit.

• Strategjia e SME-ve duhet të ketë miratimin dhe marrëveshjen
përfundimtare të të gjitha ministrive të linjës, sapo t'u jetë
transmetuar atyre.

• Të nxiten politikat e orientuara nga eksporti në sektorë që
përdorin burime vendase.

• Të përmirësohet konkurrenca e sektorit privat, duke
rishikuar nivelet e TVSH-së.

• Të tregohet kujdes për një politikë eficiente dhe të bazuar
mirë për agrobizneset.
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Ndryshimet e propozuara për procedurat aktuale

• Për shkak të konkurrencës së pandershme të ekonomisë
joformale për të ligjëruar biznese, qeveria duhet të bëjë
një përpjekje të fuqishme dhe të qëndrueshme për të
pakësuar madhësinë e ekonomisë joformale (nëpërmjet
iniciativave tatimore përzgjedhëse).

• Roli i shërbimeve këshilluese në biznes duhet të rritet, duke
mbuluar jo vetëm hartimin e planeve të biznesit por edhe
marketingun e përzier, kontabilitetin dhe administrimin e
kostos.

• Si hap i parë është zhvillimi i një numri procedurash,
miratimi i të cilave është i nevojshëm për të filluar një
aktivitet apo një biznes të ri (të gjitha llojet e lejeve të
lëshuara nga pushteti qendror apo lokal).

• Më pas, krijimi i një rrjeti qendrash që do të ndihmojnë
gjithë investitorët/sipërmarrësit për të filluar veprimtari/
biznese të reja.

• Kompjuterizimi i informacionit në nivel kombëtar pranë
Drejtorisë së Doganave, me qëllim që të sigurohet
informacion për "Universin" e SME-ve.

• Kompjuterizimi i informacionit në nivel kombëtar pranë
Drejtorisë së Doganave dhe Drejtorisë së Taksave, me
qëllim sigurimin e informacionit për gjithë komunitetin e
SME-ve.

• Krijimi i një qendre kombëtare për grumbullimin dhe
përpunimin e informacionit lidhur me raportet vjetore të
bizneseve private.

• Bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Fakultetit
të Ekonomisë dhe INSTAT-it për të zhvilluar, për të ndjekur
dhe për të analizuar treguesit e performancës së SME-ve.
Përfshirja e treguesve të performancës së SME-ve në
Programin Kombëtar të Statistikave Publike.

• Zbatimi i teknikave statistikore bashkëkohore për vlerësimin
e ekonomisë joformale.
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“Përmirësimi i administrimit fiskal konsiderohet i një
rëndësie të veçantë nga qeveria, si për të kapërcyer sfidat
për zhvillimin afatgjatë të vendit dhe për integrimin evropian,
ashtu edhe për të siguruar burimet financiare që nevojiten
për zbatimin e GPRS.Objektivi kryesor […] i reformës së
administrimit fiskal do të jetë …të rriten të ardhurat
buxhetore, duke zgjeruar bazën e taksueshme dhe duke
pakësuar ekonominë joformale. ..”

Qeveria e Shqipërisë (2001, f. 59)

1. HYRJE

Procesi i bisedimeve me Bashkimin Evropian për një marrëveshje
Stabilizim-Asocimi është një pasqyrim i qartë i progresit2 që ka arritur
deri tani Shqipëria gjatë  tranzicionit  të  saj, ndonjëherë  të  vështirë.
Për të avancuar këto bisedime, kërkohet përmbushje strikte e
standardeve të caktuara për një vend evropian para-hyrjes3 në
Bashkimin Evropian, si politikisht ashtu edhe ekonomikisht. Lidhur
me këtë të fundit, politikëbërësit shqiptarë – pasi kanë kaluar etapën
e stabilizimit pas krizës, janë tashmë në gjendje të përqëndrojnë
energjitë e tyre për sfidat më komplekse të zhvillimit ekonomik. Në
përmbushje të integrimit politiko-ekonomik për në Evropë, me një
strategji gjithëpërmbledhëse për zhvillimin socio-ekonomik

EKONOMIA JOFORMALE NË SHQIPËRI:
A PËRBËN AJO NJË PENGESË PËR

ZHVILLIMIN EKONOMIK?1

Jan-Peter Olters
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(SKZHES; GPRS e mëparshme)4, qeveria kërkon të kapërcejë
trashëgiminë gjysmëshekullore të politikave të keqdrejtuara
ekonomike, të cilat e kishin lënë vendin në varfëri të madhe, me
një infrastrukturë publike të vjetruar, dhe me institucione publike të
dobëta. Megjithatë, investimet publike rregulluese, të cilat priteshin
të gjeneronin shumë efekte të rëndësishme, prezumojnë hyrjen
në sa më shumë burime buxhetore. Meqënëse Shqipërisë mund
të mos i jepet e drejta për burime të rëndësishme financimi të huaj
të lartë koncensional, kjo gjendje tashmë mjaft kritike bëhet edhe
më urgjente. Problemet e kohëve të fundit në grumbullimin e të
ardhurave, siç evidentohet nga raporti i të ardhurave vazhdimisht
të ulëta ndaj PBB-së dhe nga deficiti i përsëritur në lidhje me
parashikimet fillestare të buxhetit (FMN 2003a), rrisin shqetësimin
nëse (dhe në çfarë kushtesh), është e arsyeshme të pritet që
realizimi i qëllimeve ambicioze për zhvillimin e Shqipërisë, përfshirë
ruajtjen e vazhdueshme të stabilitetit makroekonomik, mund të
arrihet realisht brenda kufijve kohorë të përcaktuar nga SKZHES.

Rrjedhimisht, masat e politikës, të përcaktuara për të rritur të
ardhurat buxhetore, mbeten në qendër të çdo strategjie zhvillimi
në Shqipëri, duke përcaktuar sfidën e madhe – por sigurisht jo
unike – që po has qeveria; pra, për të forcuar njëkohësisht
grumbullimin e të ardhurave, për të përmirësuar shërbimet publike
dhe marrëdhëniet e tendosura të takspaguesit me sektorin formal
privat. Kjo është e mundur; dhe është treguar suksesshëm nga
ekonomi të tjera në tranzicion, veçanërisht ekonomi të vogla (për
shembull, vendet Baltike). Siç do të argumentohet edhe më pas,
një përgjigje ndaj këtyre eksperiencave në Shqipëri presupozon
një korrigjim të konsiderueshëm ndaj elementeve kyçe të regjimit
ekonomik në fjalë. Siç ka thënë në mënyrë të përmbledhur Alesina
(1999): “Përmirësimi i performancës së qeverisë për arritjen e
qëllimeve sociale do të thotë kalimi nga një ekonomi që i shmanget
taksave, pa infrastrukturë dhe me rrjete sigurie të keqdrejtuara, në
një ekonomi formale taksapaguese, me rrjete sigurie sociale të
efektshme, ndonëse relativisht të vogla. Megjithatë, shumë nga
këto reforma nuk ka gjasa të jenë të suksesshme pa reduktuar
korrupsionin dhe ineficiencën burokratike...”

Karakterizimi i Alesinas i një qeverie që është shumë e vogël dhe
shumë e paefektshme për të përmirësuar ndjeshëm mjedisin socio-
ekonomik i ka rrënjët në literaturën gjithnjë e në rritje për tregjet
joformale;5 veçanërisht, në studime embrionale nga Loayza (1997)
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dhe Johnson, Kaufmann dhe Shleifer (1997), të cilët argumentojnë
se ekonomitë me sektorë të mëdhenj joformalë tentojnë të
mbërthehen në një ekuilibër “të keq” me mallra publikë të një cilësie
të dobët dhe me një shkallë të lartë të evazionit fiskal. Duke
analizuar një numër të madh ekonomish në tranzicion në Evropën
Lindore dhe në ish-Bashkimin Sovietik (përjashtuar Shqipërinë),
është gjetur se bizneset reagojnë ndaj një shkalle të lartë “të
politizimit” të veprimtarive të sektorit privat6, me një tërheqje të
tendencës prej sektorit formal, duke nënkuptuar që stabilizimi
makroekonomik pa reforma shoqëruese për forcimin e
institucioneve mbështetëse të tregut nuk mjafton për ruajtjen e
normave të larta të rritjes ekonomike. Ashtu si edhe shumë autorë
të tjerë, Friedman et al. (2000) e argumenton këtë gjetje, duke
treguar se “lirshmëria në zbatimin e rregullave, dhe korrupsioni që
rrjedh prej saj, duket se kanë një efekt më të rëndësishëm” (f. 481)
sesa, për shembull, normat më të larta marzhinale të taksave, të
cilat shpesh citohen si një arsye kryesore për sektorë joformalë të
mëdhenj.

Krahas kënaqësisë që rrjedh nga puna hulumtuese e nevojshme
për të vlerësuar elementet “e fshehura” të veprimtarive ekonomike,
një pjesë e madhe e kësaj literature motivohet nga përpjekja për
të identifikuar efektet e informalitetit ekonomik në rritjen dhe në
begatimin ekonomik. Shumë studiues kanë gjetur një korrelacion
negativ ndërmjet këtyre dy variablave, 7 kryesisht për tre arsye. Së
pari, një sektor joformal i lartë çon në një rritje të aktiviteteve
ekonomikisht joproduktive (veçanërisht në fshehjen, në mbrojtjen
ose në zbulimin e aktiviteteve ekonomike të fshehta të ligjshme
dhe të paligjshme) dhe më pas në një humbje të konsiderueshme
të burimeve të rralla (Shleifer and Vishny 1993). Së dyti, ai tenton
të shkaktojë një keqshpërndarje të faktorëve të prodhimit, kryesisht
sepse ndërmarrjet joformale – që nuk janë në gjendje të përdorin
(plotësisht) institucionet mbështetëse të tregut, si policia, gjykatat,
apo bankat —përdorin pamjaftueshëm teknologjinë e prodhimit
intensiv të kapitalit, gjë që do t’i bëjë mallrat dhe shërbimet e tyre
përfundimisht jokonkurruese (de Soto 1989). Së fundi, një ekonomi
joformale e madhe rezulton në një shumë të konsiderueshme të
ardhurash taksore të pagrumbulluara (Loayza 1997), të cilat,
veçanërisht në vende si Shqipëria, pakësojnë mirëqenien
ekonomike, pasi investimet (sociale) në infrastrukturë, të cilat
kërkohen urgjent, nuk mund të bëhen, duke frenuar kështu
aktivitetet e sektorit privat.
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Rrjedhimisht, për të vlerësuar potencialin e rritjes afatgjatë dhe
afatmesme të një vendi dhe për të përcaktuar përparësitë e
politikës, kuptimi i madhësisë së tregut joformal (në lidhje me
aktivitetet formale) është mjaft i rëndësishëm. Ndryshe nga shumë
vende të tjera në tranzicion, që kanë një literaturë të konsiderueshme,
e cila siguron vlerësime të madhësisë së sektorëve të tyre joformalë,
në Shqipëri është bërë shumë pak punë kërkimore për të përqasur
madhësinë – dhe/apo përbërjen – e ekonomisë së fshehtë të saj
(dhe për rrjedhojë, shtrirjen e plotë të evazionit fiskal). Një
përjashtim i dukshëm është Schneider (2002), i cili përdori një
metodë që kombinonte inputin fizik (elektricitetin), kërkesën për
para, dhe metodat e bazuara në model8 për të vlerësuar ekonominë
e fshehtë të Shqipërisë. Me paralajmërimin e “shifrave të
pabesueshme” (shihni shënimi në tabelën 5, f. 14), ai vlerësoi se
gati një e treta e veprimtarive ekonomike totale në vitin 2000 ishte
joformale.9 Kjo shifër është e krahasueshme me atë të përdorur
nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) kur llogariten
shifrat zyrtare të PBB-së.10 Megjithatë, media shqiptare ka sugjeruar
vazhdimisht se madhësia e sektorit joformal në të vërtetë mund të
jetë mjaft e lartë.11 Kjo kumtesë do të shqyrtojë disa tregues
makroekonomikë dhe do të diskutojë nëse ata vërtet mund të jenë
në përputhje me sugjerimin e një sektori joformal më të madh se
vlerësimi aktual.

2. SEKTORI JOFORMAL DHE ZHVILLIMI EKONOMIK

Përkufizimi i Sektorit Joformal

Ka një debat të madh akademik lidhur me përkufizimin “e saktë” të
ekonomisë joformale, një diskutim i hollësishëm që kapërcen
qëllimet e këtij kapitulli. 12 Në këtë kumtesë, termi “ekonomi
joformale” do të përcaktohet për të përfshirë aktivitetet ekonomike
“të fshehta” dhe “të paligjshme”, të ardhurat e të cilave duhet të
ishin raportuar në autoritetet tatimore, por që janë fshehur prej
tyre – për arsyet e mëposhtme:

Së pari, ekonomia “e fshehtë” përfshin aktivitete që, përveç shkeljes
së ligjit të taksave, janë kryesisht të ligjshme, si sipërmarrjet e vogla
të palicencuara, tregtinë barter të paregjistruar, nënfaturimin dhe
kontrabandën e mallrave jo të ndaluar. Kështu, këto lloje aktivitetesh
shihen si një problem i evazionit fiskal që përfaqëson një sfidë
jetësore për vendimmarrjen ekonomike. Së dyti, sektori joformal
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është përcaktuar se përfshin gjithashtu ato aktivitete që, nga vetë
natyra e tyre, janë “të paligjshme”. Si rezultat, konsiderohen edhe
aktivitetet e krimit (ekonomik) të organizuar 13, të cilat përfshijnë
kryesisht trafikimin e armëve, të drogës dhe të femrave, gjithashtu.
Ndërkohë që kjo përfaqëson, para së gjithash, një problem të
zbatimit të ligjit, ky përkufizim do të përdoret për të lejuar studime
vijuese të vlerësojnë madhësinë relative të aktiviteteve joformale
që mbështeten në të dhëna makroekonomike; këto lloje analizash
natyrisht që do të hasin pengesa shtesë, në qoftë se do të duhej të
ndanin ato aktivitete, që parimisht janë të ligjshme nga ato të
paligjshme.14 Në vijim, “sektori joformal” do të përcaktohet si shumë
e të gjitha aktiviteteve tregtare të padeklaruara që, de facto,
kontribuojnë në të ardhurat kombëtare.

Meqënëse pjesëmarrja në ekonominë joformale përfaqëson një
dhunim të normave ligjore (edhe në qoftë se aktivitetet janë në
vetvete të ligjshme), aktivitetet jozyrtare tentojnë të shoqërohen
nga një nivel i rritur i korrupsionit publik, ku nëpunësit (e paguar
pak) pranojnë ryshfete në këmbim të mbrojtjes apo të favorizimeve,
në dëm të shtetit. Në vitet e fundit, është krijuar një literaturë mjaft
e gjerë që tregon se, në një sistem të rrënjosur në ryshfetet dhe
korrupsionin, iniciativat ekonomike shtrembërohen, pasi nëpunësit
e qeverisë dhe individët privatë të favorizuar, marrin një pjesë më
të madhe të përfitimeve publike ose mbajnë një pjesë më të ulët të
kostos së mallrave publikë” (FMN 2000, f.130), gjë që rezulton në
më pak investime private, në më pak të ardhura qeveritare,
ndërkohë që rritet pabarazia dhe varfëria. Shihni Mauro (1995),
Tanzi and Davoodi (1997, 2000), Gupta et al. (1998) dhe Abed and
Gupta (2002), me argumentet - kyçe të përmbledhura mirë në Tanzi
(1998). Shumica e studimeve të fundit konfirmojnë ekzistencën e
korrelacionit negativ ndërmjet korrupsionit dhe rritjes, duke theksuar
kështu rëndësinë e “qeverisjes” së përmirësuar, si një element
themelor në programet e suksesshme të reformave ekonomike.

“Kurthi” i informalitetit

Për një politikëbërës, aspekti më i vështirë i kthimit nga ana tjetër
të tendencës së rritjes së madhësisë relative të tregut joformal
është pranëvënia e përfitimeve private dhe kostove publike. Siç
përmblidhet në figurën 1, çdo pjesëmarrës i tregut të ekonomisë
joformale përfiton – direkt dhe personalisht – në disa mënyra: (i)
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individët tentojnë të marrin rroga më të larta neto nga taksat dhe
janë në gjendje të blejnë mallra privatë dhe shërbime me çmime
më të ulëta; (ii) firmat mund të prodhojnë me më shumë
konkurrencë pa ndërveprimin e kushtueshëm dhe shpesh që humb
kohë me nëpunësit e qeverisë; dhe (iii) nëpunësit dhe politikanët e
korruptuar marrin të ardhura private shtesë (ryshfete) në shkëmbim
të plotësimit të dëshirave të atyre që marrin pjesë  dhe që përfitojnë
prej ekonomisë joformale. Në kontrast me këtë, kostot
korresponduese janë të gjitha “publike” prej natyre. Ato përfshijnë
kryesisht të ardhura fiskale të pakësuara dhe, rrjedhimisht,
shpenzime më të ulëta për mallrat publike përgjithësisht të
vlerësuar, si spitalet, shkollat, universitetet, rrugët apo furnizimin e
vazhdueshëm të energjisë dhe të ujit.

ardhurat
private

ryshfetet taksat

mallrat publik

puna puna

shtetit

konsumatorët dhe votuesit

Ndërmarrjet

mallrat privat mallrat privat

Figurë 1. Ekonomia duale e stilizuar.

ekonomia
formale

buxheti

joformale
ekonomia

qeveria
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Ndërsa në parim, individët, firmat dhe nëpunësit e qeverisë e
kuptojnë se të gjithë do të përfitonin nga një mjedis më “i
formalizuar”, me një shkallë të ulët evazioni fiskal dhe të mira dhe
shërbime publike me cilësi. Megjithatë, për shkak të këtij konflikti
ndërmjet përfitimeve private dhe kostove publike, asnjë aktor
ekonomik  nuk  është vërtet  i  gatshëm  të  ndërmarrë “vullnetarisht”
hapin e parë në drejtim të rritjes së formalizimit ekonomik. Reduktimi
i sigurt i përfitimeve private që rrjedhin nga aktivitetet joformale,
peshon më tepër sesa pritjet e pasigurta për përmirësime në
sigurimin e të mirave publike. Pra, ekonomitë që kanë një sektor
të madh joformal tentojnë të ngecen në një rreth vicioz (Alesina
1999), ku shkalla e lartë  e  informalitetit  e  vështirëson  detyrën  e
qeverisë  për  grumbullimin e  të ardhurave për buxhetin. Me të
ardhura të ulëta nga taksat, shpenzimet për shërbime të
rëndësishme publike do të jenë gjithashtu të ulëta, që nga ana e
tyre, do të reflektoheshin në cilësinë e tyre nënstandarde (duke
ndikuar kështu në tkurrjen e investimeve në sektorin privat).  Me
një sektor publik joeficient, disiplina e taksapaguesve do të mbetet
e ulët, duke e lënë ekonominë të ngecur në një kurth fiskal. (Figurë
2).

Kushtet për kthimin e tendencës

Ekonomistët tentojnë të përfaqësojnë një situatë të tillë në një model
ekuilibri dual, në të cilin një ekonomi pa veprime të besueshme, të
vendosura dhe të koordinuara me të gjithë pjesëmarrësit e tregut,
nuk do të jetë në gjendje të gjejë “automatikisht” një rrugë drejt

Shërbimet e dobëta publike Të ardhurat e ulëta nga taksat

Shpenzimet e ulëta

Figurë 2. Rrethi vicioz.

Sektori i madh joformal

Qeveria joeficente Grumbullimi i vështirë i taksave
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rezultatit më të mirë, me një shkallë të ulët evazioni dhe me cilësi
të lartë të të mirave publike. Edhe në ekonomitë e tregut të lirë, i
vetmi aktor në gjendje për të filluar dhe për të bashkërenduar masat
e nevojshme, mbetet qeveria. Interpretimi i ekuilibrit dual të
ekonomive me sektorë të mëdhenj joformalë nënkupton se – me
politikat “e gabuara” (ose pa politika fare) – një ekonomi mund të
përqëndrohet në një ekuilibër me sektor joformal të madh, dhe më
pas “të ngecet” në të, me një normë të dobët të grumbullimit të
taksave, të ardhura të ulëta nga taksat, dhe shërbime të dobëta
publike, duke nxitur iniciativat ekonomike (të vazhdojnë) të veprojnë
jo në mënyrë formale. Vendosja e diskutimit për implikimet e rritjes
së një ekonomie të madhe joformale në një kuadër ekuilibri dual
do të thotë që një ekonomi kërkon një impuls për të gjetur rrugën
virtuoze drejt rezultatit “superior”. Një stimul kaq i besueshëm, mjaft
i fuqishëm për të ndryshuar sjelljen e njerëzve, do të duhej të
kombinonte angazhimin politik (të besueshëm) të qeverisë për
reformë, me njohjen e agjentëve ekonomikë të një mjedisi të
përgjithshëm të ndryshuar. Bisedimet e Marrëveshjes së Stabilizim
Asocimit, me orientimin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian,
mund të përfaqësonin konceptualisht një ngjarje mjaft të
rëndësishme, për të lejuar implementimin e masave politike, shpesh
shumë të vështira, por të nevojshme për të kthyer në drejtim të
kundërt rritjen e tendencës së informalitetit ekonomik. Në këtë
detyrë, sfida kryesore lidhet në mënyrë tipike me nevojën për të
bërë reforma strukturore të implementuara në shpenzim të
interesave vetjake, tipikisht të lidhur mirë.

Duke parë eksperiencën e vendeve të tjera në tranzicion, nuk është
e habitshme të shihet një lidhje e mundshme midis përpjekjeve
për t’u bashkuar me Bashkimin Evropianë dhe një rënieje në
aktivitetin joformal. Për shembull, kur merren vlerësimet e sektorit
joformal nga Johnson, Kaufmann dhe Shleifer (1997) dhe
ripërshtaten ato sipas statusit të vendit kundrejt Bashkimit Evropian,
bëhet e qartë se një rënie në madhësinë relative të ekonomive të
fshehta është vërejtur në ato vende që priteshin të bashkoheshin
me Bashkimin Evropian në “valën e parë” të zgjerimit (shihni tabelën
1). Ndërkohë që shifrat nuk përcaktojnë shkakësi, implikimi i
tendencës pothuajse uniforme të ndryshimit të tendencës në
madhësinë relative të tregut joformal në vendet që priteshin të
pranoheshin në Bashkimin Evropian gjatë mesit të viteve 1990, do
të ishte në pajtueshmëri me implikimet e politikës të një shpjegimi
të ekuilibrit dual të aktiviteteve të tregut joformal.
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Disa ekonomistë 15 kanë argumentuar se struktura e iniciativave
ekzistuese në ekonomi me sektorë të mëdhenj joformalë – duke i
ngjarë “dilemës së të burgosurit” të diskutuar në teorinë e lojës – i
largon aktorët ekonomikë nga ndryshime të papritura (të
paprovokuara) në drejtimin e tyre, për një argument të thjeshtë të
ekonomisë politike: Meqënëse pjesëmarrës të veçantë në
ekonominë e fshehtë, ndonëse në formën e një punëtori,
konsumatori, votuesi apo taksapaguesi, përfitojnë nga statukuoja16

po aq sa firmat përfitojnë nga kostot e punës relativisht më të ulëta,
nga rregulloret  dhe nga detyrimet taksore, politikanët e zgjedhur
nuk kanë iniciativë të propozojnë një reformë që të pakësojë
avantazhin ekonomik të zgjedhësve të tyre. Kështu, një strategji e
synuar për formalizimin e aktiviteteve ekonomike ka vetëm një
shans për të qenë e suksesshme: në qoftë se kostot
korresponduese të ndryshimit të sjelljes së dikujt janë mëse të
kompensuara nga (i) (pritja e) një shkurtimi taksash shoqërues;
(ii) përmirësimi në mallrat publikë të disponueshëm; dhe (iii)
përfitime të tjera të prekshme (si një anëtarësim i mundshëm në
Bashkimin Evropian brenda një të ardhmeje të parashikueshme).

Rrjedhimisht, vendimi racional i firmave nëse të operojnë apo jo
(plotësisht) në ekonomi formale varet nga kundërtia ndërmjet
përfitimeve nga mundësia e hyrjes (së papenguar) në mallra publikë

Tabelë 1.  Ekonomitë në tranzicion: madhësia e vlerësuar e sektorit joformal 
(Në përqindje ndaj PBB-së; në qoftë se nuk tregohet ndryshe). 

 1995 Popullsia 
(në milion) 1990 1993 1995 

Vendet e pranimit në BE* 72.2 17.4 20.7 15.5
Republika Çeke 10.3 6.7 16.9 11.3
Estonia 1.5 19.9 24.1 11.8
Hungaria 10.2 28.0 28.5 29.0
Latvia** 2.5 12.8 31.0 35.3
Lituania** 3.7 11.3 31.7 21.6
Polonia 38.6 19.6 18.5 12.6
Republika Sllovake 5.4 7.7 16.2 5.8

       
Vende të tjera në tranzicion* 248.4 15.8 35.8 41.8

Azerbaixhan 7.7 21.9 51.2 60.6
Bullgaria 8.4 25.1 29.9 36.2
Gjeorgjia 5.4 24.9 61.0 62.6
Moldavia 4.4 18.1 34.0 35.7
Rumania 22.7 13.7 16.4 19.1
Rusia 148.1 14.7 36.7 41.6
Ukraina 51.7 16.3 38.0 48.9

Burimi: Johnson, Kaufmann, and Shleifer (1997, f. 183). 
*   Peshuar sipas popullsisë  (IMF, 2001b).   
** Fillimisht jo i konsideruar si një vend pranimi “i raundit të parë”. 
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– dhe/apo përfitime të tjera të radhitura më lart – dhe kostove private
për pagimin e taksave dhe pajtueshmërisë me rregulloret (neto
nga rreziqet bashkëshoqëruese të zbulimit dhe gjobitjes).
Rrjedhimisht, politikat e caktuara për të (ri) integruar ekonominë e
fshehtë me ekonominë formale duhet t’i drejtohen problemit të
“shoferit të lirë”, që lejon sipërmarrjet joformale të përfitojnë nga
(një numër i caktuar) mallrash publikë pa kontribuar në sigurimin e
tyre, dhe një dilemë “e mossuksesit të kooordinuar” à la Cooper
and John (1991), sipas tipizimit të shkurtër të të cilit “fitimet reciproke
nga një ndryshim i përgjithshëm në strategji mund të mos
realizohen, sepse asnjë lojtar nuk ka iniciativë të devijojë nga
ekuilibri fillestar” (fq. 4). Në qoftë se pika e fillimit është një ekuilibër
nën optimalen (në këtë rast, një vend me sektor publik joeficient,
që siguron një shumë të pamjaftueshme të mallrave publikë të
cilësisë së dobët), sipërmarrjet janë të gatshme të regjistrojnë
aktivitetet e tyre dhe të jenë në pajtueshmëri me ligjet dhe me
rregulloret vetëm në qoftë se ata ndjehen mjaft të sigurtë që
konkurrentët e tyre përkatës do t’iu përmbahen atyre, gjithashtu.
Ndryshe, kostoja e përputhshmërisë do të vazhdojë të tejkalojë
përfitimet e saj.

Ekonomia joformale në Shqipëri

Vlerësimi i detajuar dhe i besueshëm i madhësisë dhe i përbërjes
së tregut joformal në Shqipëri — duke konsideruar natyrën e
kufizuar të të dhënave edhe për aktivitetet e sektorit formal — është,
pa dyshim, një ushtrim shumë sfidues, dhe nevojitet punë e
mëtejshme kërkimore.17 Kjo kumtesë do të kufizohet në mënyrë
joambicioze në një shqyrtim të treguesve të rëndësishëm
makroekonomikë, që do të ndihmojnë për të kuptuar më mirë
situatën në Shqipëri. Siç u përmend edhe në hyrje, vlerësimet
korente të PBB-së përfshijnë një vlerësim të aktivitetit joformal në
një të tretën e prodhimit të përgjithshëm. Megjithatë, të dhënat për
grumbullimin e taksave, sugjerojnë se ky vlerësim paraprak mund
të jetë më së miri në anën e ulët. Figura 3 përmbledh ndryshimet -
kyçe në grumbullimet e të ardhurave nga taksat ndërmjet disa
vendeve në rajon. Ndërkohë që edhe vendet në tranzicion me ecuri
relativisht të dobët në Evropën Juglindore ia dolën mbanë të
grumbullonin të ardhurat nga taksat, përfshirë kontributet
shoqërore, prej rreth 30 për qind të PBB-së gjatë viteve 2000–
2002 (tabela 2), shifrat korresponduese për Shqipërinë qëndruan
në më pak se 20 për qind, pavarësisht nga përmirësimi gradual –
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por i qëndrueshëm në grumbullimin e taksave që në vitin 1997.
Ende, vetëm një pjesë relativisht e vogël e humbjes në kapacitetin
e zbatimit të hasur në periudhën 1991–1992 mund të rimëkëmbet.18

Siç tregon figura 4, arsyeja për ndryshim të konsiderueshëm në
ecuri nuk është niveli i normave të taksave të caktuara në Shqipëri
(të cilat janë të krahasueshme me ato të vendeve fqinjë) por është
diferenca në eficencën e grumbullimit të taksave.

Kontrabanda e përhapur, mosraportimi i rregullt i faturave, falsifikimi
i bilanceve dhe një dobësi e përgjithshme në zbatimin e ligjit për
taksat kanë përcaktuar, deri tani kufijtë në grumbullimin e të
ardhurave vendase dhe, rrjedhimisht, mundësinë e qeverisë për
të siguruar mallra publikë në nivel të mjaftueshëm (dhe në cilësi të

Tabelë 2. Të ardhurat nga taksat, 2000-'02 
(Në përqindje të PBB-së) 

 2000 2001 2002 
 taksat, doganat, prej të cilave taksat, doganat, prej të cilave taksat, doganat, prej të cilave 
 sigurimi shoqëror sigurimi shoqëror sigurimi shoqëror sigurimi shoqëror sigurimi shoqëror sigurimi shoqëror 

       
Shqipëria 18.9 3.6 19.0 3.7 19.0 3.8 
Bosnje-Herzegovina 42.6 15.9 40.2 14.7 41.6 15.2 
Bullgaria 29.9 8.3 28.7 7.8 27.4 7.3 
Kroacia 42.1 13.3 41.2 13.2 41.1 12.5 
Maqedonia, FYR 33.0 10.6 31.9 10.8 34.0 10.6 
Moldavia 22.3 5.6 22.4 6.3 -- -- 
Rumania 29.2 10.8 28.0 10.7 27.6 10.7 
Federata Ruse  35.3 7.9 34.9 7.4 34.9 7.7 
Serbia-Mali i Zi 35.3 12.5 35.5 11.1 39.4 10.6 
Sllovenia 39.6 13.7 39.4 13.6 37.4 13.4 
Burimi: Raporte vendi, të ndryshme të FMN-së. 

Figurë 3. Zhvillime në të ardhurat nga taksat, 1989-2002.
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kënaqshme). Po të bëjmë analizën e shifrave në bazë taksë pas
takse (përsëri, shihni figurën 4), shihet se taksat me ecuri më të
dobët në Shqipëri janë kontributet e sigurimeve shoqërore. Me
norma disi më të larta, Shqipëria arriti të mbledhë rreth 3.8 për
qind të PBB-së në vitin 2002 krahasuar me 7.3 për qind të Bullgarisë
apo 10.7 për qind të Maqedonisë. Është inkurajuese të shohësh
se autoritetet shqiptare kanë reaguar dhe me ndihmën e partnerëve
ndërkombëtarë të zhvillimit, kanë filluar hartimin e një plani për
transferimin e mbledhjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore
në degën e taksave, duke lejuar që Instituti i Sigurimeve Shoqërore
të përqëndrojë përpjekjet e tij në përmirësimin dhe në përcaktimin
e përfituesve të sigurimeve shoqërore.

Megjithatë, dobësitë administrative janë vetëm një pjesë e arsyeve
që shpjegojnë diferencat midis Shqipërisë dhe fqinjëve të saj.
Problemet e qeverisjes mbeten një pengesë serioze. Për shembull,
Raporti i Tranzicionit  të vitit 2002 të BERZH-it tregoi se, ndërkohë
që ra disi përqindja e firmave që mbështeteshin në “nxitjen”për
para, “taksa mesatare e ryshfetit” që firmat paguanin pothuajse u
dyfishua gjatë viteve 1999- 2002 në 3.3 për qind të të ardhurave
(tabela 3), duke e vënë Shqipërinë në një pozicion jo shumë të
këndshëm, në afërsi të Republikës së Kirgistanit, të Azerbaixhanit
dhe të Gjeorgjisë. S’është habi që administrimi, shpesh arbitrar

Figurë 4. Eficienca në grumbullimin e taksave

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
or

m
a

ba
zë

(n
ë

pë
rq

in
dj

e)

1

4

7

10

13

16

P
ërqindje

e
P

B
B

-së

Taksa ndaj të ardh.pers.    Taksë e vlerës së shtuar Kontributet shoqërore

S
hq

ip
ër

ia

B
ul

lg
ar

ia

M
aq

ed
on

ia

S
llo

ve
ni

a

Burimi: Raporte vendi të ndryshme të FMN.

Normat bazë
(shkalla në

anën e majtë )

Grumbullimi i taksave,
si pjesë ndaj PBB

(shkalla në të djathtë)



51

dhe përgjithësisht joeficient në dogana dhe në departamentet e
taksave, është identifikuar kohët e fundit nga një studim
gjithëpërmbledhës për barrierat ndaj investimeve si një parandalues
kryesor ndaj investimit të huaj. Kombinimi, në kontekstin rajonal, i
normave mesatare të taksave, grumbullimi i ulët i të ardhurave
dhe “ryshfetet e larta në taksa” sigurisht që përputhet me një
ekonomi të madhe të fshehtë.

Tregues të tjerë mund të gjenden kur analizohen të dhëna monetare
të kohëve të fundit. Aktivitetet ekonomike joformale tentojnë të
bazohen në cash (cash është anonim) dhe kërkesa për cash, lidhur
me prodhimin e përgjithshëm, është përdorur shpesh për të
përafruar zhvillime në sektorin joformal të ekonomisë – veçanërisht
në qoftë se kërkesa për cash rritet me ritëm më të shpejtë sesa
konsiderohet e justifikuar nga bazat themelore ekonomike. Në këtë
kontekst, mbajtjet e larta në cash për kapital dhe veçanërisht një
rritje në kërkesën për cash me 3 pikë përqindjeje të PBB-së gjatë
viteve 1998–2002, mund të merren si një tregues i këtij zhvillimi.
(Figurë 5.) Megjithatë, studime të mëtejshme dhe më të hollësishme

Figurë 5. Rëndësia e parasë vendase cash , 1998-2002.
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Tabelë 3.  Shpeshtësia dhe shtrirja e "taksës ryshfet" . 
 Përqindja e firmave që bëjnë Taksa mesatare e ryshfetit si përqindje 
 shpesh ryshfete e të ardhurave vjetore të firmave 
 1999 2002 1999 2002 

Shqipëria 46.7 36.4 1.7 3.3 
Bosnje-Herzegovina 20.5 22.4 2.1 0.9 
Bullgaria 23.0 32.8 1.3 1.9 
Maqedonia 33.0 22.7 1.4 0.8 
Sllovenia   7.7   7.1 1.0 0.8 
Burimi: EBRD (2002, f. 28). 
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do të duheshin të (i) ndanin kërkesën për cash prej pasojave dhe
ndryshimeve të sjelljes nga kolapsi i firmave piramidale në vitin
1997 dhe nga episodi i tërheqjes së depozitave në fillim të vitit
2002; (ii) të identifikonin lidhjen e mbajtjeve të cash-it dhe
depozitave, në dritën e rënies së lartë të normave reale të interesit
gjatë kësaj periudhe; dhe (iii) të përfshinin vlerësime të qarkullimit
të parave të huaja cash në ekuacion. Nisur nga niveli i të ardhurave
në Shqipëri, bashkë me qarkullimin e një shume të konsiderueshme
të parasë së huaj në cash, shuma për frymë e parasë vendase në
cash, në kohë dhe në krahasim me vendet fqinje, është shumë e
lartë, dhe, a priori, do të dukej se mbështeste supozimin e një
sektori joformal që është më i lartë se shifrat zyrtare (dhe më i lartë
se ato të vendeve fqinje).

Këto të dhëna në nivel makro lejojnë një përafrim paraprak të
madhësisë së vlerësuar të tregut joformal në Shqipëri. Duke pohuar
se pjesa e sektorit joformal ndaj PBB-së në Bullgari është afërsisht
e saktë (shihni tabelë 1) dhe duke konsideruar një barë takse
efektive prej rreth 50 për qind19, diferenca prej 8½ pikësh përqindjeje
në normat e grumbullimit të taksave ndërmjet dy vendeve (shihni
figurën 3) do të nënkuptonte që shumica e aktiviteteve ekonomike
në Shqipëri, në fakt, mund të jenë joformale. Kjo është një hipotezë
dhe në asnjë mënyrë nuk është një vlerësim (provë), bazuar në
analizën e treguesve të ndryshëm, që, megjithatë, duket se pajtohen
me këtë pretendim. Kjo duhet të konfirmohet (ose të refuzohet)
nga studime të hollësishme empirike.

4. FORMALIZIMI I EKONOMISË SË FSHEHTË: MASAT E
REKOMANDUARA.

Sektori joformal i Shqipërisë përfaqëson një pjesë të rëndësishme
të aktiviteteve ekonomike dhe mund të rrezikojë lehtësisht realizimin
e objektivave afatmesëm të Shqipërisë për zhvill imin
socioekonomik dhe për integrimin evropian. Ndërkohë që të
ardhurat buxhetore, lidhur me ecurinë e ekonomisë së Shqipërisë
janë të dobëta, aktivitetet e sektorit formal privat dekurajohen nga:
(i) lidhjet e tendosura të taksapaguesit; (ii) zbatimi i pamjaftueshëm
i taksave; (III) leja e tepërt dhe kërkesa licencuese; (iv) ekzistenca
e disavantazhit konkurrues lidhur me pjesëmarrësit e tregut
joformal; dhe (v) një infrastrukturë publike të dobët.
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Për ta larguar Shqipërinë nga “ekuilibri nënoptimal” kërkohen
përpjekje të bashkërenduara. Sfida kryesore e qeverisë në këtë
etapë zhvillimi të Shqipërisë, shtrihet në adoptimin e masave që
synohen për përmirësimin e “qeverisjes” dhe për forcimin e
institucioneve publike, përfshirë administrimin e doganave dhe
taksave. Një strategji e suksesshme do të duhej të qëndronte në
dy shtylla – pra (i) duke siguruar “mallra publikë” më të mirë
(domethënë, duke përmirësuar qeverisjen, cilësinë e shërbimeve
publike dhe marrëdhëniet e taksapaguesve, duke shpejtuar
implementimin e investimeve të SKZHES, dhe duke siguruar
progres në negociatat e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit); dhe
(II) zhvillimin e një plani veprimi të besueshëm antievazion.

Në rastin e Shqipërisë, nuk ka norma të larta taksash në vetvete
por, në një shkallë të madhe, është zbatimi jo i efektshëm dhe
sipas dëshirës i ligjeve të taksave dhe rregulloreve qeveritare që
ka krijuar kushtet nën të cilat ekonomia e fshehtë po rritet.
Rrjedhimisht, qeveria duhet të gjejë rrugën për të rritur ndërgjegjësimin
publik për angazhim në rritje të qeverisë për t’iu drejtuar me
vendosmëri evazionit fiskal (i cili, në vetvete, duhet të ndihmojë në
përmirësimin e disiplinës për taksat, ndërkohë që përmirësohen
marrëdhëniet me taksapaguesit). Autoritetet mund ta arrijnë këtë
gjë, për shembull, duke organizuar seminare apo sesione për
marrje idesh që do t’u mundësojnë të kuptohet (I) shuma e taksave
të pambledhura; (II) kanalet kryesore të përdorura për evitimin e
drejtorive doganore dhe tarifore); dhe (III) efektiviteti i masave të
mundshme politike, që synojnë në mbylljen e shtigjeve. Pa dyshim,
“lufta kundër evazionit” është një objektiv mjaft i gjerë dhe mjaft
ambicioz, me pritjet e publikut për përmirësime reale të ulëta, për
aq kohë sa ky qëllim i shprehur publikisht nuk mbështetet nga hapa
praktikë për t’iu drejtuar çështjes mall pas malli, taksë pas takse
dhe problem pas problemi. Përveç Mnistrisë së Financave dhe
drejtorive doganore dhe tatimore, disa palë të tjera kanë një interes
të fuqishëm në përmirësimin e situatës, ndër të cilat më të
rëndësishme janë sipërmarrjet formale që hasin një disavantazh
kostoje të konsiderueshme në treg kundrejt konkurrentëve
joformalë. Kështu, këshilla e tyre duhet të kërkohet në mënyrë
aktive në çdo diskutim për një strategji të detajuar antievazion.

Nëse dikush merr një mall të veçantë akcize (cigare, lëndë djegëse,
kafe apo pije alkolike) apo një taksë specifike, sipërmarrjet formale
që janë aktive në këto tregje, ka mjaft mundësi të përgjigjen shumë
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pozitivisht ndaj një ftese për t’u angazhuar në një dialog direkt me
Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë e Doganave dhe të Tatimeve
për të (i) identifikuar burimin kryesor të humbjeve; (ii) diskutuar
dobësitë përkatëse në administrimin publik; dhe (iii) propozuar
masa të politikës për të ndrequr situatën. Gjithashtu, sistemi bankar
–bashkë me drejtoritë e doganave dhe tatimeve - mund të
mbështesë përpjekjet për të identifikuar rrugët për nxitjen e
pagesave nëpërmjet sistemit bankar dhe për të lehtësuar,
veçanërisht pagesat e doganave dhe tatimeve jo në cash ose
nëpërmjet përdorimit të depozitave direkte (të themi, direkt në pikat
e hyrjes në doganë), me çeqe të garantuara bankare, transferta
direkte të parave ose nëpërmjet përdorimit të rritur (dhe të
pranueshëm) të kartave të kreditit.

Në fund të një procesi të tillë konsultativ, propozimet rezultuese të
politikës, bashkë me një program të vendosur, duhet të prezantohen
publikisht, si një strategji antievazion, duke (i) rritur kështu
ndërgjegjësimin publik të angazhimit të qeverisë për t’iu drejtuar
këtij problemi në një mënyrë serioze, gjithëpërmbledhëse dhe të
detyrueshme, (ii) përkrahur përpjekjet në sigurimin e niveleve më
të larta të të ardhurave; (iii) mbështetur objektivin e qeverisë në
implementimin e qëllimeve afatmesme - kyçe të politikës si, për
shembull, të identifikuara në SKZHES; dhe (iv) filluar të ndryshohet
konceptimi i përhapur i evazionit si një rrugë “e pranueshme” e
bërjes së biznesit duke komunikuar (njoftuar) kostot për vendin në
tërësi, përfshirë efektet e tij në të ardhmen për anëtarësimin
përfundimtar në Bashkimin Evropian.

Në hartimin e kësaj strategjie “të kulaçit dhe kërbaçit” qeveria mund
dhe duhet të mbështetet në çdo aktor ekonomik, që do të përfitonte
nga një situatë e përcaktuar me një shkallë e ulët të evazionit fiskal
dhe nga sigurimi i të mirave publike me cilësi të lartë. Këta mallra
përfshijnë (i) ata punonjës të sektorit publik që kanë një interes të
vërtetë në sigurimin dhe në rritjen e të ardhurave nga buxheti, në
mënyrë që të përshpejtohet zbatimi i investimeve prioritare (çka
do të rriste popullaritetin e atyre politikanëve që do ta mbikëqyrnin
këtë reformë); (ii) një numër të madh biznesesh formale që kërkojnë
një konkurrencë më të ndershme, shërbime më të mira publike
dhe taksa më të ulëta në afat të mesëm dhe (iii) shumë individë
(votues) që do të mirëpresin rrugë, shkolla, spitale më të mira dhe
në përgjithësi një qeveri më eficiente dhe më përgjegjëse. Duhet
mbajtur parasysh se ka dhe një numër të madh interesash vetjakë
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(privatë), si në sektorin publik dhe atë privat, të cilët herë pas here
përfitojnë nga statukuoja. Këta duhet të sakrifikohen për hir të së
mirës publike. Nuk është pra e çuditshme që çdo kërkesë e këtij
tipi të jetë jopopullore dhe të hasë rezistencë aktive.

Megjithatë, duke e (i) ndarë problemin e madh në shumë probleme
të vogla, (ii) sensibilizuar publikun se vërtet ka një angazhim serioz
dhe të besueshëm nga qeveria për të arritur progres të ndjeshëm
(i cili, në kontekstin e nisjes së bisedimeve për një Marrëveshje
Stabilizim Asocimi, përbën një periudhë kohore mjaft bindëse për
ta bërë një njoftim të tillë); dhe (iii) duke kërkuar në mënyrë eksplicite
inputin e sektorit privat, qeveria duhet të jetë në gjendje të ndërtojë
një forcë gjatë periudhës afatmesme dhe afatgjatë, që të sigurojë
të ardhura më të larta nga taksat, ndërkohë që forcohet lidhja qeveri-
biznes. Në të njëjtën kohë, firmat do të përfitojnë nga konkurrenca
më e ndershme, shërbime publike të përmirësuara dhe,
mundësisht, taksa më të ulëta në periudhë afatmesme, siç do të
përfitojnë qytetarët shqiptarë nga realizimi i investimeve të SKZHES
dhe përgjithësisht, me një qeveri më të gatshme dhe më të
efektshme. Vetëm perspektiva për progres në procesin e integrimit
evropian duhet t’i japë qeverisë një shtytje tjetër shumë të
rëndësishmë për të mbështetur, me hapa konkretë, përpjekjet për
rritjen e qeverisjes dhe për uljen e madhësisë së sektorit joformal.
Publiku duhet të bindet me masa të prekshme se Shqipëria, ashtu
si vendet e tjera në tranzicion para saj, është vërtet në rrugën e
modernizimit, të prosperitetit dhe të ekonomisë evropiane.
Parimisht, nuk ka asnjë arsye pse të mos jetë në gjendje ta bëjë
këtë gjë.
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SHËNIME

1 Komente të mprehta nga Hossein Samiei, Jan Kees Martijn, Ivanna Vladkova-
Hollar, Karen Ongly, David Hamoodi dhe përfaqësues të Bankës së Shqipërisë në
Konferencën e Katërt të Bankës së Shqipërisë me temë: “Ekonomia Shqiptare:
Arritjet dhe Sfidat e Politikës Ekonomike“, mbajtur në Sarandë gjatë periudhës 11-
12 shtator, e kanë përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme këtë kumtesë dhe
iu jemi shumë mirënjohës. Pikëpamjet e shprehura në këtë artikull janë pikëpamje
të autorit dhe jo të FMN-së. Zbatohet standardi i heqjes dorë (nga një titull apo
pretendim).

2 Shihni, për shembull, IMF (2002, 2001a). Programi për stabilizimin ekonomik u
kërkua për kapërcimin e krizës socio-ekonomike shkaktuar nga rënia shkatërruese
e skemave në vitin 1997; shihni Bezemer (2001) and Jarvis (2000).

3 Në datën 21 dhjetor 2002, Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian vendosi të
ftojë Shqipërinë për fillimin e negociatave të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit;
shihni EU (2002a,b). Gjatë ceremonive të hapjes së negociatave të Marrëveshjes
së Stabilizim Asocimit, Presidenti i Komisionit Evropian, Romano Prodi, theksoi
se Shqipëria —”një kandidat potencial” (Prodi 2003a)—po hidhte “hapat e parë
drejt rrugës për t’u bërë anëtare me të drejta të plota në Bashkimin Evropian,” gjë
që nënkupton se qeveria pranoi “një angazhim të madh” në shumë fusha, pëfshirë
“përmbushjen e një ekonomie tregu” (Prodi 2003b).

4 Shihni Qeveria e Shqipërisë (2001) dhe, për eksperiencat e kohëve të fundit në
implementimin e masave të strategjisë, Qeveria e Shqipërisë (2003) dhe IMF
(2003b).

5 Për një shqyrtim të literaturës korresponduese, shihni, për shembull, Schneider
and Enste (2000a,b).

6 Johnson, Kaufmann dhe Shleifer (1997) përcaktojnë politizimin e jetës ekonomike
si “ushtrim nga ana e politikanëve e të drejtave të kontrollit mbi bizneset … Në
mënyrë tipike, politikanët i përdorin këto të drejta për të ndjekur vetë interesat e
tyre, si ruajtja e punësimit në firma të caktuara, mbështetja e sipërmarrësve
politikisht miqësorë dhe dënimi i atyre që janë politikisht jomiqësorë, dhe
subvencionimi i aleatëve të tyre. Politikanët i përdorin këto të drejta gjithashtu, për
të pasuruar vetveten, duke u ofruar firmave lehtësi nga rregulloret në këmbim të
ryshfeteve. Kontrolli politik përgjithësisht pakëson përfitueshmërinë e bërjes së
biznesit, dhe rrjedhimisht ndikon në anën e kundërt në sipërmarrjen dhe rritjen
ekonomike” (faqet: 159–60).

7 Përjashtimet e dukshme përfshijnë Cassel (1986, f. 93) ose Gretschmann (1984,
f. 120) të cilët argumentojnë se tregjet joformale përfaqësojnë përkatësisht një
“zbutës ekonomik” ose “një stabilizues të huadhënësit të fundit në radhë” që i
lejon individët dhe firmat të përshtaten më lehtësisht në një mjedis ekonomik të
përkeqësuar. Në studimin e tij empirik, Bhattacharyya (1993) tregoi se sektori
joformal kishte efekte pozitive, si në konsum ashtu edhe në shpenzimet për investim
për Mbretërinë e Bashkuar gjatë periudhës 1960–’84, një pikë të cilën Schneider
(1998) e mbështeti duke analizuar të dhëna gjermane dhe austriake. Autorë të
tjerë, si Asea (1996), argumentojnë se pronarët e firmave joformale tentojnë të
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marrin më tepër rrezikun përsipër dhe, si rezultat, t’i japin ekonomisë një shkallë
më të lartë konkurrence, duke pasqyruar kështu idealin e Schumpeter’s (1942)
për një sipërmarrje novatore dhe krijuese.

8 Për një diskutim lidhur me teknikat e ndryshme të vlerësimit, shihni artikujt e
ndryshëm të përfshirë në qershor të vitit 1999 në diskutimin e Gazetës Ekonomike
për “Polemika: Mbi ekonominë e fshehtë” si dhe Schneider dhe Enste (2000b),
Tanzi (1986) dhe Feige (1986) dhe autorët e cituar në ta.

9 Sipas metodës së vlerësimit të Schneider’s (2002), madhësia e sektorit joformal
në Shqipëri është e krahasueshme me atë të Lituanisë (30.3 për qind), të Kroacisë
(33.4 për qind), të Bosnjës dhe Hercegovinës (34.1 për qind), të Rumanisë (34.4
për qind) dhe të Bullgarisë (36.9 për qind).

10Vlerësimi i INSTAT-it bazohet në një metodë vrojtimi që analizon aktivitetet
ekonomike të bizneseve të mëdha, të mesme dhe të vogla në sektorë të ndryshëm
të ekonomisë.

11 Gazeta e përditshme në 16 dhjetor 2002, për shembull, përmend në faqen 1 se
50–60 për qind e ekonomisë shqiptare është joformale, me kontrabandën e mallrave
të importuar si komponenti kryesor (“Ekonomia, 60 për qind joformale”).
12 Për një diskutim të hollësishëm për avantazhet dhe kufizimet e përkufizimeve
alternalive, shihni, për shembull, Schrage (1984) and Thomas (1992).

13 Shihni gjithashtu Altvater dhe Mahnkopf (2002) dhe Naylor (2002).

14 Për shembull, si do të ndante dikush pjesën e vogël të transfertave private cash
që përfaqësojnë remitancat në kuptimin e ngushtë të termit nga ato që
korrespondojnë me përfitimet e përftuara në mënyrë të pandershme?

15 Shihni, për shembull, Hofreither dhe Schneider (1989) ose kapitullin 9 në
Schneider dhe Enste (2000).

16 Nën kushtet gjithçka tjetër e pandryshueshme (ceteris paribus), pjesëmarrja në
tregun joformal rrit pagat neto dhe maksimizon konsumin e mallrave privatë, subjekt
i kufizimeve të buxhetit të familjarëve.

17 Për një diskutim për metodat indirekte të përdorura për të përafruar madhësinë
e ekonomive të fshehta, shihni, për shembull, Feige (1989) dhe Schneider dhe
Enste (2000a). Johnson, Kaufmann dhe Shleifer (1997), Lackó (2000) dhe
Schneider dhe Enste (2000b), që japin vlerësime për ekonomi të tjera në tranzicion.

18 Rënia shumë e mprehtë në grumbullimin e të ardhurave tatimore në vitin 1991–
‘92, me rreth 25 pikë përqindjeje ndaj PBB-së, u shkaktua nga kolapsi ekonomik
dhe anarkia sociale pas 48 vjet të komunizmit dhe izolimit (për një analizë
gjithëpërmbledhëse të sfidave të veçanta gjatë viteve të para të tranzicionit, shihni,
për shembull, Blejer et al., 1992).

19 Për individët, norma mesatare e taksave mbi të ardhurat është rreth 18 për qind,
me kontributin e punonjësve në institutin e sigurimeve shoqërore që përfaqëson
12 për qind. Në qoftë se nga 70 për qind të mbetur, treçereku është konsumuar, 11
për qind tjetër do të paguhen në TVSH dhe, rrjedhimisht, 7 për qind për akcizë. 2
për qind i mbledhur do të pasqyrojë taksat e tjera.
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Problemi i ekonomisë informale është një problem kryesor
megjithëse në praktikë ai është një reagim i natyrshëm dhe spontan
ndaj pamundësisë së ekonomisë formale për të plotësuar nevojat
e një pjese të anëtarëve të shoqërisë. Duhet pranuar se në vendet
në zhvillim e ato në tranzicion ekonomia informale jep një kontribut
të konsiderueshëm për rritjen ekonomike, ndonëse duke u
shoqëruar me një numër problemesh, të cilat meritojnë të trajtohen
me kujdes nga hartuesit dhe nga zbatuesit e politikave ekonomike.

Është e vërtetë se të japësh një përkufizim të ekonomisë informale
është diçka e vështirë. Kjo jo për shkak të vështirësive të njohurive
rreth mënyrave të matjes dhe të vlerësimit të përmasave dhe të
shtrirjes së këtij sektori, por edhe sepse autorë të ndryshëm e
shikojnë problemin nga këndvështrime të ndryshme dhe japin
përkufizime të përafërta, por gjithsesi të ndryshme.

Kështu, në ekonominë informale (e quajtur edhe ekonomia hije,
ekonomia paralele, ekonomia e nëndheshme, ekonomia jozyrtare)
përfshihen njësi të vogla të angazhuara në prodhimin e mallrave
dhe të shërbimeve dhe që nuk janë të regjistruara si njësi formale,
njësi që funksionojnë në prodhimin e mallrave dhe të shërbimeve,
që janë të regjistruara si njësi formale, por që deklarojnë vetëm
pjesërisht vëllimin e aktivitetit të tyre, njësi prodhuese ose të
shërbimeve që krijohen në bazë familjare dhe gjithnjë të

KOMENTE MBI: EKONOMIA
INFORMALE SI BARRIERË PËR NJË

ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

Fatmir Mema

Zef Preçi
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paregjistruara dhe shpesh persona fizikë që, ushtrojnë aktivitetin
e tyre pa licencë. Disa autorë si shtojcë të veçantë përfshijnë edhe
veprimtaritë ekonomike të ndaluara me ligj dhe ato kriminale.

Mbase më e saktë do të ishte të thuhej se ekonoma informale
është ajo pjesë e ekonomisë “së ligjshme” (jo e ndaluar dhe
kriminale), e cila nuk respekton kuadrin ligjor në fuqi dhe që do të
ishte objekt taksimi në rast se do të raportohej tek organet fiskale.
Në varësi të vendeve të ndryshme zakonisht ekonomia informale
zë nga 10 – 50 për qind të PBB-së, duke qenë më e ulët në vendet
e zhvilluara dhe më e lartë në vendet në zhvillim dhe në tranzicion.

Një ekonomi informale në lulëzim i bën statistikat zyrtare mbi
papunësinë, mbi forcat e punës, mbi të ardhurat, mbi konsumin
etj. të pabesueshme dhe për pasojë, programet dhe politikat e
hartuara mbi bazën e këtyre statistikave mund të jenë të
papërshtatshme për zbatim. Pa dashur të nxjerrim konkluzione të
shpejtuara, mund të hidhet edhe hipoteza se arritjet modeste në
zbatimin e strategjisë së reduktimit të varfërisë dhe të zhvillimit
ekonomik, të shprehura në pamundësinë për të konvertuar arritjet
e njohura makroekonomike në zhvillim rajonal dhe sektoral, kanë
si shkak veç të tjerave, edhe peshën ende të konsiderueshme të
sektorit informal të ekonomisë dhe mungesën e instrumenteve, që
mundësojnë formalizimin e saj pa e dëmtuar, domethënë duke “e
zbardhur” atë në favor të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit tonë.

Elemente të shkëputura të veprimtarive informale (disa shërbime
publike në shtëpi: riparim televizorësh e lavatriçesh; shërbime
humane: vizita mjekësore, bërje inxheksionesh etj.; kurse të
gjuhëve të huaja, tregti në rrugët e qyteteve dhe të qendrave të
banuara e produkteve bujqësore nga fshatarë të zonave përreth
tyre; marrje “në natyrë” për nevoja familjare e një sasie produktesh
bujqësore e blegtorale nga punëtorët me mëditje të kohës: anëtarët
e kooperativave e ndërmarrjeve bujqësore; marrja për nevoja
familjare e lëndëve të para të ndryshme nga repartet e ndërmarrjeve
industriale etj.)  kanë qenë të pranishme edhe në periudhën  e
ekonomisë së centralizuar.

Ndërsa prania në shkallë të gjerë dhe të menjëhershme e
veprimtarive ekonomike informale në Shqipëri erdhi kryesisht si
pasojë e shembjes së institucioneve të ekonomisë së centralizuar,
e boshllëkut ligjor dhe institucional të krijuar menjëherë pas kësaj
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dhe e dobësive fillestare të shtetit për të krijuar institucione ligjore
e fiskale të përshtatshme për një ekonomi tregu.  Nuk duhen
neglizhuar edhe efektet shkatërruese të krizave me të cilat është
përballur vendi gjatë kësaj periudhe si dhe polarizimi ekonomik
dhe social tepër i madh dhe konstant, gjatë gjithë periudhës së
tranzicionit deri në ditët e sotme. Këtu duhet të theksojmë se është
pikërisht ky polarizim, i cili në disa raste i realizuar në mënyra të
dyshimta, ka sjellë në skenë edhe debatin e gjerë për amnistinë
fiskale.

Mendojmë se faktorët kryesorë që çuan në fuqizimin e ekonomisë
informale në këtë periudhë janë:

• Mbyllja masive e vendeve të punës në periudhën e parë
të tranzicionit.

• Zhvendosjet e mëdha demografike drejt zonave fushore,
drejt qyteteve të mëdha dhe sidomos drejt Tiranës.

• Politizimi i lartë i administratës shtetërore dhe ndërhyrjet e
theksuara të politikës në vendimmarrjen ekonomike.

• Hartimi i një legjislacioni të ri dhe në përmirësim të
vazhdueshëm, por që ende lë hapësira për një nivel të
lartë të ekonomisë informale.

Efektet kryesore të ekonomisë informale janë mbi:

1. Treguesit monetarë. Veprimtaritë me natyrë informale
priren të kryhen me të holla në dorë (në cash) duke rritur kështu
kërkesën për monedhë në qarkullim.
2. Pjesëmarrjen në tregun e punës dhe kohëzgjatjen e saj.
Nëse rritet numri i të punësuarve në ekonominë informale dhe orët
e punës në të, atëhere do të bjerë shkalla e pjesëmarrjes në
ekonominë zyrtare dhe numri përkatës i orëve të punës.
3. Statistikat zyrtare të prodhimit. Rritja e ekonomisë informale
sjell për pasojë statistika më pak të besueshme dhe shifra më të
ulëta për normën zyrtare të rritjes ekonomike.
4. Rritjen ekonomike. Ekzistojnë dy rryma të kundërta për
efektin e ekonomisë informale mbi rritjen ekonomike. E para që
rënia e ekonomisë informale ndikon në rritjen ekonomike, sepse
rriten të ardhurat nga taksat që sjellin rritje të shpenzimeve publike;
ndërsa e dyta, se ekonomia informale është më konkuruese dhe
efikase në krahasim me sektorin formal, dhe se në këtë mënyrë
nxitet rritja ekonomike.
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5. Shpenzimet publike, në kushtet e nivelit të lartë të
ekonomisë informale, çojnë në rritje të vetë ekonomisë informale
dhe kjo, në një rreth vicioz, në rritje të taksave për të plotësuar
nevojat e shpenzimeve publike.
6. Mundësitë potenciale për kalimin e një pjese të ekonomisë
informale në ekonomi kriminale dhe në mbështetje financiare të
krimit, dhe sidomos të krimit ekonomik të organizuar.
7. Rritjen e korrupsionit përmes dhënies së ryshfeteve tek
nëpunësit shtetërorë që kanë lidhje me kontrollin dhe me vjeljen e
taksave, duke sjellë si pasojë korruptimin dhe deformimin e
veprimtarisë në punë të administratës shtetërore. Presione mjaft
të forta ka në organet zyrtare në Shqipëri për punësim në
administratën tatimore dhe sidomos në atë doganore.

Matja e ekonomisë informale mund të bëhet me:

A. Metoda të drejtpërdrejta me anë të:
1. Anketimeve; dhe
2. Kontrollit të taksave përmes statistikave të shpenzimeve
dhe të ardhurave të firmave e atyre individuale.

B. Metoda të tërthorta përmes:
1. Statistikave të llogarive kombëtare (mospërputhja mes
statistikave të të ardhurave dhe shpenzimeve në llogari kombëtare
dhe individuale).
2. Statistikave të zënies me punë (ulja e pjesëmarrjes në punë
në ekonominë formale duke supozuar se pjesëmarrja në punë ka
një normë pjesëmarrjeje relativisht konstante).
3. Transaksioneve (të dhënat e vëllimit të transaksioneve
monetare të ekonomisë për të llogaritur PBB-në totale dhe zyrtare).
4. Kërkesës për para (rritja e kërkesës për cash sepse
transaksionet e ekonomisë informale kryhen në cash).
5. Konsumit të energjisë elektrike sepse është treguesi më i
mirë fizik i aktivitetit të përgjithshëm ekonomik (diferencë midis
rritjes së PBB-së dhe rritjes së konsumit të energjisë).

Për ta patur nën kontoll e për të mundësuar formalizimin gradual
të ekonomisë informale, mendojmë se duhet të studjohet:

1. Roli i saj në ekonominë e vendit, pesha që zë në punësim
dhe dinamika në sektorë të ndryshëm, në zbutje të pasojave sociale
të tranzicionit etj..
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2. Mjedisi ligjor që lë hapësira për ekonominë informale.
3. Problemet e sistemit të taksave, burokracia shtetërore dhe
probleme të sigurimit social.
4. Puna e të miturve në sektorin informal.

Gjithashtu, theksojmë se me gjithë studimet e pjesshme të kryera
nga studiues kryesisht të huaj, nga institucionet shtetërore dhe
nga publikimet e medias, një vend më i madh në studimin e
ekonomisë informale u duhet dhënë studiuesve vendas. Kjo, jo
thjesht për faktin se tashmë janë akumuluar kapacitete të
mjaftueshme intelektuale të shkolluara brenda dhe jashtë vendit,
por edhe për shkak të një numri specifikash që paraqet ekonomia
shqiptare në këtë periudhë të tranzicionit, gjë që vështirëson njohjen
e saj e, për pasojë, edhe zbatimin e modeleve të njohura për
vlerësimin e nivelit dhe të shtrirjes së ekonomisë informale.

Ndërmarrja e studimeve të përbashkëta që përfshijnë studiuesit
vendas, institucionet shtetërore që merren me çështjet fiskale e të
punësimit, si dhe institucionet e njohura ndërkombëtare për
ekspertizë në këtë fushë do të ishte edhe rruga më efektive për
studime të plota dhe që ofrojnë rekomandime politike të
zbatueshme për këtë sektor.

Për të përfunduar, si rekomandime për uljen e nivelit të ekonomisë
informale mendojmë:

1. Vendet me taksa të ulëta priren të kenë një nivel të ulët të
ekonomisë informale. Theksojmë se ulja e taksave vetëm se e
stabilizon, por shpesh nuk e ul ekonominë informale, prandaj
mendojmë se ka vend për rregullime të sistemit të taksave duke i
bërë më të thjeshta në përmbajtje, më logjike për qytetarët dhe më
të zbatueshme në kushtet e ekonomisë shqiptare. Vendosja e urave
midis kontributeve dhe përfitimeve nga sistemi fiskal, shihet si rruga
kryesore që nxit qytetarët e bizneset për t’u orientuar drejt sektorit
formal të ekonomisë.
2. Rregullat e ndërlikuar shtetërorë për licencimin, për tregun
e punës dhe për barrierat burokratike rritin ekonominë informale.
Prandaj, mendojmë se ka mjaft raste kur duhen lehtësuar
procedurat burokratike dhe të tepërta në dokumentacionin e
licencimeve etj.. Janë bërë të ditura një numër studimesh në këtë
fushë, por mbetet të shihet zbatimi i tyre në paketat fiskale
përkatëse.
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3. Ekonomia informale është më e ulët në vendet ku
institucionet shtetërore janë më të fuqishme dhe më eficiente.
Mendojmë se forcimi i parreshtur i këtyre institucioneve, rritja e
besimit publik ndaj tyre mbeten rrugët më të sigurta për një zgjerim
të formalizimit të ekonomisë dhe për një zvogëlim konstant të
sektorit informal të saj.
4. Vendet me më shumë korrupsion kanë ekonomi informale
më të lartë. Lufta ndaj korrupsionit, e kuptuar si forcim dhe si
konsolidim i institucioneve të shtetit, si rritje e ndërgjegjes qytetare
dhe e përgjegjshmërisë individuale, si dhe forcimi e modernizimi i
administratës publike mbeten premisa që ky sektor të vijë duke u
zvogëluar gradualisht.
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I. HYRJE

Drejtimi i politikës monetare, si në vendet e industrializuara ashtu
dhe në ato në zhvillim, është rivlerësuar në mënyrë të ndjeshme
përgjatë dy dekadave të fundit. Së pari, ka qenë një tendencë në
rritje drejt pavarësisë së bankës qendore me qëllim rritjen e
transparencës dhe zvogëlimin e ndërhyrjes politike në vendimet e
politikës monetare. Së dyti, vëmendja e politikës monetare ka kaluar
drejt kontrollit të inflacionit,  me faktorë të tjerë – si për shembull,
që ndikojnë në procesin e vendimmarrjes kryesisht në masën që
ata ndikojnë në inflacionin e ardhshëm. Së treti, ka patur zhvendosje
vëmendjeje nga agregatët monetarë drejt normave të interesit, si
instrumentet kryesore të politikës monetare. Kjo ka sjellë një
theksim të veçantë për përdorimin e rregullave, duke pranuar dhe
nevojën e një shkalle të caktuar për liri veprimi në praktikë.

Kundrejt këtij sfondi, modelimi i sjelljes së bankës qendrore me
anë të rregullave të normave të interesit ka tërhequr një vëmendje
të madhe. Një rregull i thjeshtë, i popullarizuar nga Taylor (1993),
përcakton se banka qendrore vendos normat e interesit të politikës
së saj duke reaguar ndaj lëvizjeve të inflacionit korent nga një normë
objektivi dhe nga përfundimi i potencialeve të tij. Taylor sugjeroi se
ky rregull përsëriste vendimet e politikës monetare në SHBA. Autorë
të tjerë kanë treguar se sipas disa supozimeve, një rregull i tillë do

VLERËSIMI I  POLITIKËS MONETARE
NË SHQIPËRI DUKE PËRDORUR

RREGULLIN E NORMËS SË INTERESIT1

Hossein Samiei
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të ishte optimal. Është e qartë se asnjë bankë qendrore nuk pritet
të ndjekë një rregull të tillë në mënyrë strikte, megjithatë versione
të zgjeruara të rregullës së Taylorit janë përdorur si një mjet për të
çmuar vendimet e politikës monetare (shih për shembull,
Orphanides (2002) dhe Gerlach dhe Schnabel (2000)).

Në vijë me tendencat ndërkombëtare, politika monetare në
Shqipëri, që nga fillimi i tranzicionit, është bërë sa vjen e më shumë
më transparente, më sistematike dhe e bazuar në treg. Pavarësisht
nga një sistem financiar i pazhvilluar, nga një sistem bankar që
dominohet prej një banke dhe nga një kreditim shumë i kufizuar i
sektorit privat në monedhën vendase – që kufizon përdorimin e
mjeteve indirekte të politikës – Banka e Shqipërisë (BSH) ka patur
sukses në forcimin e politikës. Vëmendja ndaj inflacionit është rritur
– duke adoptuar një kuadër joformal të objektivit të inflacionit në
kontekstin e një banke qendrore të pavarur dhe një kursi këmbimi
fleksibël – mbështetur nga politika që synojnë rezervën e parasë.
Pjesërisht si pasojë  e kësaj, por gjithashtu për shkak të politikave të
stabilizimit që vijuan mbas rënies së skemave piramidale, inflacioni
ka qenë nën kontroll që nga viti 1998. Inflacioni i ulët ka gjetur
mbështetje, gjithashtu, në hyrjet e mëdha zyrtare dhe të dërgesave
nga emigrantët, që kontribuan për një kurs këmbimi të fortë.

Objektivi i këtij punimi është përdorimi i rregullave të Taylorit për të
analizuar nëse, përsa i takon politikës së normave të interesit,
Banka e Shqipërisë i është përgjigjur sistematikisht zhvillimeve
përkatëse ekonomike. Rezultatet e vlerësimeve ofrojnë një
mbështetje për këtë hipotezë, ndonëse ato janë vetëm treguese,
duke parë natyrën e thjeshtë të kuadrit analitik, zhvendosjet
strukturore në ekonominë shqiptare përgjatë dekadës së fundit dhe
mungesat serioze në të dhënat.

Punimi është i organizuar si më poshtë. Pjesa II flet për rregullin
bazë të Taylorit; pjesa III paraqet dy zgjerime dinamike
prapashikuese dhe parashikuese të formulës për qëllime llogaritjeje;
pjesa IV thekson problemet e të dhënave; pjesa V paraqet rezultatet
e llogaritjeve dhe pjesa VI përfundimet.

II. RREGULLI I TAYLORIT

Rregulli i thjeshtë i Taylorit përcakton se politika e normave të
interesit devijon nga niveli i saj i ekuilibrit në të njëjtën masë që
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inflacioni devijon nga objektivi i tij dhe prodhimi nga potenciali i tij:

i = r* + π + α (π - π*) + β (y - y*) 

ku i - norma e interesit nominal të politikës; r* – ekuilibri i normave
reale të interesit, p dhe  p * – janë përkatësisht: norma aktuale
(apo e pritshme) dhe norma objektiv e inflacionit; dhe y e y* –
përkatësisht: prodhimi aktual apo i pritshëm (logaritmet). Për
rrjedhojë, termi (y - y*) mat diferencën e prodhimit.

Taylor argumentonte se ky rregull mund të përsëriste politikën
monetare të Fed-it për a dhe b = 0.5 ose ekuivalenti  për koeficientët
përgjegjës të 1.5 për inflacionin dhe 0.5 për diferencën e prodhimit.

 Me këta koeficientë, një ngritje (rënie) në inflacion do të shkaktonte
një rritje (rënie) më shumë proporcionale në normat nominale të
interesit, që nënkupton një ngritje (rënie) në normat reale të intersit,
dhe për rrjedhojë ky rregull ka më shumë gjasa të ketë karakter
stabilizues.

Formulimi origjinal i Taylorit, si një funksion i reaksionit të
mundshëm të autoriteteve monetare ose si një mjet për të vlerësuar
politikën monetare, i nënshtrohet një sërë kualifikimeve. Së pari,
kërkohen vëzhgime mbi inflacionin e pritshëm dhe mbi normën
reale të interesit , të cilat nuk janë të disponueshme; si dhe mbi
objektivin e inflacionit, të cilat janë gati vetëm në prani të vënies së
objektivave formalë mbi inflacionin. Në praktikë këto duhen të
maten ose duhen bërë supozime të thjeshtuara – si për shembull,
supozojmë se norma reale e interesit dhe objektivi i inflacionit nuk
ndryshojnë me kalimin e kohës, e në një rast të tillë ato do të
absorbohen nga afati i ndërmjetëm.  Gjithashtu, informacioni i
disponueshëm nga autoritetet monetare në kohën e marrjes së
vendimeve, mund të mos jetë i njëjtë me të dhënat e regjistruara
në përllogaritje. Së dyti, në praktikë, normat e politikës kanë
tendencë të shfaqin njëfarë vetëregresioni dhe t’iu përgjigjen
zhvillimeve ekonomike me vonesë. Prandaj, një formulim dinamik
do të ishte më i përshtatshëm. Së fundmi, faktorë të tjerë mund të
influencojnë normat e interesit të politikës, përfshirë kursin e
këmbimit, normat e interesit të huaj dhe rritjen e parasë.
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III. EKUACIONE TË LLOGARITURA

Ne llogaritim formulime dinamike që përfshijnë variabla të tjerë që
mund të influencojnë vendimmarrjen. Nisur nga çështjet e
informacionit, po konsiderojmë dy modele sjelljesh nga ana e
politikëbërësve: atë prapashikuese dhe atë parashikuese. Në rastin
e sjelljes prapashikuese, banka qendrore supozohet të kalojë vlerat
e inflacionit dhe diferencën e prodhimit, si edhe ndryshimet në
kursin e këmbimit, rritjen monetare dhe normat e interesit të huaj
(përfshirë dhe vonesat), dhe që të dyja përcaktohen nga vektori zt:

*
1

1 1

( ) '
k k

t t j t j j t j t j t t
j j

i i y y z uδ ρ α π β γ− − − −
= =

= + + + − + +∑ ∑

Norma reale e interesit dhe objektivi i inflacionit merren si konstante
dhe të përfshira brenda termave konstantë d; dhe ut - termi i gabimit,
i marrë në norma standarde.

Në specifikimin parashikues, norma e interesit supozohet të reagojë
ndaj pritjeve të inflacionit në kohën t+k dhe diferenca e prodhimit
në kohën t – që të dyja janë të pavëzhguara në kohën t, kohë e
marrjes së vendimit për normat e interesit:

ttt
e
t

e
kttt uzyyii ++−+++= +− ')( *

1 γβπαρδ

Ky ekuacion llogaritet duke përdorur variabla instrumentalë mbi
inflacionin e pritshëm dhe diferencën e prodhimit, me supozimin
se gabimet e pritshme janë diçka e rradhës.

IV. PROBLEMET E TË DHËNAVE

Përpara se të diskutojmë rezultatet e llogaritjes, është e
rëndësishme të theksojmë disa nga problemet e shumta të të
dhënave, të cilat kufizojnë qëllimin e një analize empirike
kuptimplotë. Së pari dhe më e rëndësishmja, të dhënat e PBB-së
janë jashtëzakonisht të pasakta. Për periudhën 1994-97 dhe sërish
2001-02, në mungesë të llogarive vendase, ato janë llogaritur duke
u bazuar në të dhëna të pakta mbi aktivitetet. Për periudhën 1998-
2000, ndonëse kishim në dispozicion llogaritë vendase, të dhënat
kanë pasaktësi që rrjedhin nga një aktivitet informal i gjerë. Më tej,
të dhënat tremujore të PBB-së janë të padisponueshme, dhe për
qëllimin e këtij ushtrimi, ato u llogaritën (duke përdorur të anasjelltën
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me anë të metodës së mbledhjes së katrorëve të barabartë). Së
fundmi, prodhimi potencial matet duke përdorur filtrin HP. Nisur
nga natyra mjaft e dyshimtë e të dhënave dhe e llogaritjes së të
dhënave tremujore të PBB-së, kjo madhësi e prodhimit potencial
mendohet të japë vetëm një të dhënë mbi nivelin e presionit mbi
ekonominë.

Së dyti, Banka e Shqipërisë kaloi në përdorimin e instrumenteve
indirekte të politikës monetare në janar të vitit 2001. Të dhënat e
përdorura këtu  për normat e interesit të politikës, janë normat e
rifinancimit të Bankës së Shqipërisë përpara asaj date, dhe normat
javore të repove që nga ajo kohë. Kjo mund të shërbejë si një
burim paqëndrueshmërie dhe ndarjeje strukturore, veçanërisht
sepse është e arsyeshme të supozojmë që politika e normave të
interesit mori një formë më kuptimplotë mbas kalimit në
instrumentet indirekte. Për shkak të të dhënave me kohë të shkurtër,
ky problem nuk mund të trajtohet në një mënyrë të pranueshme.
Së fundmi, ndërkohë që, krahasuar me PBB-në, inflacion i IÇK-s
matet në mënyrë relativisht të saktë, të dhënat janë të nënshtruara
ndaj ndarjes strukturore në vitin 2002, për shkak të një përsëritjeje
të shportës, dhe kanë paragjykimet që vijnë nga sistemi i vjetëruar
i ponderimit përpara vitit 2002.

Megjithatë, kjo mund të jetë një burim paqëndrueshmërie i
parëndësishëm, në rastin e vlerësimit të përqasjes së Bankës së
Shqipërisë ndaj politikës monetare (domethënë përgjigja e saj ndaj
inflacionit të matur).

V. REZULTATET

Rezultatet e llogaritjeve janë paraqitur në tabelat 1 dhe 2. Variablat
e tjerë të përfshirë në ekuacionet (paraja, kursi i këmbimit, normat
e interesit të huaj)2 rezultuan në koeficientë të parëndësishëm (të
papranueshëm) dhe u hoqën nga regreset. Për rrjedhojë, rezultatet
e paraqitura përmblidhen në testimin e rregullit të Taylor-it në formën
e tij origjinale, por duke lejuar dinamikën dhe supozimet alternative
për përpunimin e parashikimeve.3

Në tërësi, ato  çuditërisht mbështesin funksionin e reaksionit të tipit
Taylor. Veçanërisht, inflacioni me vonesë 1 tremujor dhe diferenca e
prodhimit me vonesë 3 tremujorë në ekuacionin e llogaritur
prapashikues, dhe inflacioni i 4 tremujorëve në avancë për ekuacionin
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parashikues, rezultojnë të jenë përcaktues të rëndësishëm të politikës
së normave të interesit. Diferenca e prodhimit në ekuacionin me vizion
nga e ardhmja është e parëndësishme. Testet diagnostike tregojnë
se ekuacionet janë të mirëspecifikuara (supozimi për normalitet në
modelin prapashikues, gjithsesi, u përjashtua).

Bazuar në këto rezultate dhe sipas kushteve të vëna tashmë,
rezultatet tregojnë se Banka e Shqipërisë ka reaguar në mënyrë
sistematike ndaj inflacionit dhe aktivitetit. Në veçanti, në modelin
prapashikues, një ngritje me 1 pikë përqindje në mesataren e
inflacionit të kaluar çon në një rritje prej 0.1 pikë përqindjeje në
normat e interesave nominalë brenda një kohe të shkurtër dhe
rreth 1 pikë përqindjeje përgjatë një kohe më të gjatë. Në modelin
parashikues, efektet e një rritjeje në inflacionin e pritshëm mbi
normat e interesit parashikohen të jenë më të mëdha.

Ndërsa rezultatet janë inkurajuese, ato janë eksperimentale, si
pasojë e vështirësive të shumta në të dhënat dhe e periudhës së
shkurtër të kohës që ato mbulojnë, duke iu shtuar edhe lëvizjet e
forta në inflacion, mungesa e prodhimit dhe normat e interesit mbas
skemave piramidale. Gjithashtu, ndonëse rregulli i Taylorit gjen
mbështetje, rezultatet e vlerësimit nuk janë aq të forta për të përfshirë
variabla të tjerë, ndoshta për shkak të të dhënave që mbulojnë një
periudhë të shkurtër kohe apo të gabimeve në llogaritje.

VI. VËREJTJET PËRFUNDIMTARE DHE IMPLIKIMET E POLITIKËS

Rezultatet e dhëna në këtë punim evidentojnë se Banka e
Shqipërisë ka ndjekur një përqasje sistematike ndaj politikës
monetare – ndonëse probleme të rënda të të dhënave e ulin sigurinë
e përfundimeve. Kjo përqasje, pa dyshim ka luajtur një rol të
rëndësishëm në mbajtjen e inflacionit të ulët, ndonëse punimi nuk
analizon këtë çështje – inflacioni i ulët është mbështetur edhe nga
konsolidimi fiskal gradual si edhe nga hyrje të mëdha, të cilat kanë
mbajtur një kurs këmbimi të fortë. Një përqasje sistematike dhe e
fokusuar ndaj politikës monetare do të jetë gjithnjë e më e rëndësishme
me forcimin e mekanizmit të transimisionit të kursit të këmbimit.

Mbështetja ndaj rregullit të Taylorit, sigurisht nuk nënkupton se
Bankës së Shqipërisë  duhet apo mund të ndjekë rregulla kaq të
thjeshtë të politikës monetare – më shumë se çdo bankë tjetër
qendrore. Praktikisht, Banka e Shqipërisë e mbështet politikën e



77

saj monetare në një sërë treguesish dhe rregulli i Taylorit nuk mund
të konsiderohet si përmbledhje e këtyre faktorëve (për qëllime
vlerësimi dhe parashikimi) në një formë kompakte. Banka e
Shqipërisë duhet të vazhdojë të zhvillojë aftësinë e saj për të
analizuar zhvillimet ekonomike  në përcaktimin e politikës monetare.
Për më tepër, rregulli i Taylorit duket se është i bazuar në përgjigjen
e normave të interesit ndaj tronditjeve të kërkesës, në një kohë
kur inflacioni në Shqipëri influencohet ndjeshëm nga tronditjet e
ofertës, ndaj së cilës politika monetare mund të mos reagojë në të
njëjtën mënyrë. Së fundmi, politika monetare në Shqipëri
mbështetet nga objektiva mbi RNN dhe MBN. Për shkak të
dobësive në mekanizmin e transmisionit të normave të interesit,
politikës monetare do t’i duhet të vazhdojë, tani për tani, të
mbështetet në normat e interesit dhe në objektivat monetarë.

Tabelë 2.  Vlerësimi IV i funksionit të reagimit të normave të interesit parashikues.1 
Variabli i varur është it.  
30 vëzhgime të përdorura për vlerësimet nga 1994 T4 në 2002 T1. 
Regresori  Koeficienti Norma-T [Prob] 
C   -0.57 -0.34 [0.74] 
i t-1  0.91 10.93 [0.00] 
π t+4  0.21 3.61 [0.00] 

ty –
*
ty   -0.12 -0.43 [0.67] 

  _  
R2  = 0.94 R2 = 0.93 
S.E. e regresionit = 2.37 F-Stat.        F( 3, 26) = 133.90 [0.00] 
Statistika - DW  = 2.41 CHSQ e Sargan (3) 4.12 [0.25] 

2
scχ (1) =5.16 [0.27] Testi për korelacionin serial 

2
ffχ (1) = 0.01 [0.92] Testi për formën 

funksionale. 
2
nχ  (2) = 0.48 [0.79] Testi për normalitetin 

2
heχ (1) = 2.64 [0.10] Testi për 

heteroskedasticitet. 
1 Të dhënat janë sipas tremujorëve. it është norma e interesit afatshkurtër të politikës;  πt është norma e 

inflacionit vit pas viti; yt dhe 
*
ty  janë (logaritmet)  prodhimi aktual dhe potencial. π t-1, π t-2, π t-3,  3ty −  -

*
3ty − , 

and 4ty −  - 
*

4ty − përdoren si instrumente. 

 

Tabelë 1. Vlerësimi OLS i funksionit të reagimit të normave të interesit prapashikues.1 
Variabli i varur është it  
34 vëzhgime të përdorura për vlerësimet nga 1994 T4  në 2003 T1.  
Regresori  Koeficienti Norma-T [Prob] 
C  0.20 0.22 [0.83] 
i t-1  0.89 14.25 [0.00] 
π t-1  0.12 2.12 [0.04] 

3−ty  –  0.51 4.91 [0.00] 
  _  
R2  = 0.96 R2  = 0.95 
S.E. i Regresionit = 2.01 F-Stat.        F( 3, 30) = 231.10 [0.00] 
Statistika - DW = 2.68 Statistika - h e Durbin -2.14 [0.03] 

2
scχ (1) = 5.10 [0.200] Testi për korelacionin 

serial 

2
ffχ (1) = 3.52 [0.061] Testi për formën 

funksionale. 
2
nχ  (2) = 14.56 [0.001] Testi për normalitetin 

2
heχ (1) = 2.05 [0.152] Testi për 

heteroskedasticitet. 
1 Të dhënat janë tremujore. it është norma e interesit afatshkurtër të politikës;  πt është norma e inflacionit vit 
pas viti; yt dhe 

*
ty  janë (logaritmet)  PBB aktuale dhe potenciale. 
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SHËNIM

1 Ky punim ka përfituar nga komentet e pjesëmarrësve në Konferencën e Bankës
së Shqipërisë në Sarandë, 10-12 shtator, si edhe nga kolegët e mi në Fondin
Monetar Ndërkombëtar.

2 U provuan kurset e këmbimit të euros dhe të dollarit si dhe normat e interesit.

3 Të gjitha parashikimet janë kryer me Microfit 4.0 (M. H. Pesaran and B. Pesaran
(1997)).

1 Të dhënat janë tremujore.
it është norma e interesit afatshkurtër të politikës;
πt është norma e inflacionit vit pas viti;
yt dhe  janë (logaritmet)  PBB aktuale dhe potenciale.
1Të dhënat janë sipas tremujorëve.
it është norma e interesit afatshkurtër të politikës;

πt 

 është norma e inflacionit vit pas viti;
yt dhe yt* janë (logaritmet)  prodhimi aktual dhe potencial.

π t-1, π t-2, π t-3,  3ty −  -
*

3ty −  

, dhe y t-3 - y* t-4  përdoren si instrumente.
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Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,

Përpara se t'i jap fjalën z. Kemal Dervis më lejoni të them disa fjalë
për këtë mik të madh të Shqipërisë dhe të shqiptarëve.

Kemal Dervis ka fituar famë ndërkombëtare, veçanërisht gjatë vitit
të fundit, në ndihmën e çmuar ndaj Qeverisë Turke, pikërisht në
kohën kur ajo po përballej me krizën më të rëndë ekonomike në
historinë e saj moderne.

Duke qenë një nga politikëbërësit më të besueshëm të tregjeve në
tranzicion, z.Dervis gëzon, që nga viti 1998, postin e nderuar të
një zyrtari të lartë në Bankën Botërore.

Pa dyshim, ne si shqiptarë, i jemi mjaft mirënjohës z.Dervis për
kontributin e shquar personal dhe institucional, sepse siç e dimë
të gjithë, Banka Botërore ka qenë një nga donatoret dhe
mbështetëset më të mëdha të Shqipërisë gjatë 12 viteve tranzicioni.

Për popullin turk, e jo vetëm për të, Kemal Dervis, është frymëzuesi
i mesazheve që i bëjnë thirrje integrimit evropian dhe global; ai
është politikani modern që ka zëvendësuar ata tradicionalë, dhe
për popullin turk, ai është si vesa e mëngjesit.

Shkëlqim Cani

PAK FJALË PËR TË FTUARIN E NDERIT,
Z. KEMAL DERVIS
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Me një njohuri të shquar të situatës ekonomike dhe politike të rajonit,
dhe në veçanti të rastit të Shqipërisë, Kemal Dervis gëzon simpatinë
e padiskutueshme të shqiptarëve si një nga udhëheqësit kryesorë
të vendit të tij, që ka mbështetur vazhdimisht dhe fuqishëm
Shqipërinë, pavarësisht nga luhatjet dhe nga ndryshimet politike.

Do të më duhej një kohë e gjatë të flisja rreth Kemal Dervis dhe
tipareve të tij, por jam i bindur se të gjithë jemi dëshmitarë të
karrierës së tij të shkëlqyer në Bankën Botërore, të kontributit të tij
personal për sigurimin e një pakete prej 16 miliardë dollarësh aq
të rëndësishme, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që do të
ndihmojë rigjallërimin e ekonomisë turke, efektet e së cilës do të
ndihen dhe në të gjithë rajonin, në të cilin jetojmë.
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Faleminderit shumë z. Guvernator, z. Ministër.

Të dashur miq, të dashur kolegë!

Është një kënaqësi e veçantë që ndodhem përsëri midis jush. Kanë
kaluar 8 vjet që nga vizita ime e fundit në Shqipëri, kur isha
përgjegjës për Departamentin e Evropës Lindore dhe të Ballkanit
në Bankën Botërore. Kam mbajtur një kalendar të vogël dhe në tre
vjet ( '92 - '95 ) kam ardhur 28 herë në Shqipëri, pra Shqipëria ka
qenë si një shtëpi e dytë për mua. Më pas ndodhën ngjarje të
ndryshme, krizat e thella që pësoi Turqia; dhe ndërsa mendoja
shumë shpesh për Shqipërinë dhe për zhvillimet e saj, për miqtë e
mi këtu, nuk kisha mundësi të vija. Faleminderit shumë që më
ftuat, faleminderit që më dhatë mundësinë të jem bashkë me ju
përsëri në Shqipëri.

Kam dëshirë të filloj me një ngjarje të shkurtër; sidomos pas kësaj
dreke të këndshme është mirë të fillojmë me një histori; për të
cilën më frymëzoi dhe profesor Mema, kur folëm për mentalitetet
dhe për veçantitë që ka çdo vend në lidhje më të. Siç e dini unë
jam turk, por kam jetuar për një kohë të gjatë jashtë Turqisë prandaj
do t'ju tregoj një ngjarje të shkurtër rreth reformave ekonomike kur
isha ministër. Ka të bëjë pak me mentalitetet dhe mendoj që të
dyja vendet tona, dhe turqit dhe shqiptarët kanë të përbashkët një
karakter të fortë, pra nuk rrëzohemi lehtë dhe duam që të

Kemal Dervis

FJALË PËRSHËNDETËSE
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mbizotërojë vullneti ynë. Pra, në Turqi një nga reformat që donim
të realizonim ishte liberalizimi i Industrisë Aeronautike Turke.
Turkish Airline është një linjë ajrore e rëndësishme por kishte vetëm
humbje, dhe një arsye e këtyre humbjeve ishin çmimet e ulta që
vendoste Ministria e Transportit. Pra, për ne ishte e rëndësishme
të arrinim që kjo kompani e madhe të bëhej fitimprurëse dhe ajo
që doja të realizoja ishte liberalizimi i çmimeve ndërkohë që Ministri
i Transportit nuk kishte ndërmend të bashkëpunonte për këtë gjë.
Ai vendoste për çmimet dhe për oraret e ulje - ngritjeve të avionëve
gjë që është shumë normale, sepse nuk mund të lihen avionët të
ulen dhe të ngrihen kur të duan. Kështu, unë përgatita ligjin për
liberalizimin e çmimeve, e dërgova në kryeministri dhe pas ca
kohësh më erdhi një telefonatë nga një kolegu im, i cili po përpiqej
të më ndihmonte. Ai më tha: le të bëjmë një ndryshim, pse të mos
i shtojmë liberalizimit të çmimeve edhe liberalizimin e orareve të
nisjes dhe të uljes së avionëve. Unë mendova që ishte një
çmenduri, që të gjithë do të mendonin që isha i çmendur! Ai më
tha shkruaje dhe ki besim tek unë! Pranova por nuk kisha ndërmend
ta nënshkruaja zyrtarisht sepse ishte një çmenduri. Ai më kërkoi
që të dërgoja vetëm memon me emrin tim. Kështu kolegu im e çoi
tek ministri i transportit dhe i tha : Shiko sa "budalla" është Dervishi
kërkon të liberalizojë oraret e avionëve kështu që merr lapsin e
kuq dhe vëri kryq përsipër, dhe meqë kemi probleme me çmimet
lëre ta bëjë këtë tjetrën.

Kështu pra, të dyja palët realizuam atë që donim pa dominancën e
asnjërit.

Sot unë dua të ndaj me ju disa mësime të rëndësishme, të cilat i
kam mësuar gjatë punës time në Bankën Botërore, si ministër, si
profesor universiteti, si ekonomist etj.. Unë do të flas për disa prej
tyre të cilat më duken më të rëndësishme.

Pika e parë ku dua të ndalem, është njohja e konceptit "zhvillim" si
një proces i vërtetë integrimi. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për
ekonominë, por dhe për politikën, për qeverinë, për sistemet
sociale, pra është një e tërë dhe duhet parë si e tillë. Shqyrtimi
vetëm në aspektin ekonomik çon në gabime. Me këtë nuk dua të
them që ekonomia nuk është e rëndësishme, përkundrazi ajo është
shumë e rëndësishme sidomos strukturat makroekonomike. Ne të
gjithë kemi njohuri për politikën monetare dhe për politikën fiskale.
Sot në mëngjes kishim prezantime të shkëlqyera, dhe sigurisht që
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ne duhet të jemi ekonomistë teknikisht të mirë, por për të arritur
suksesin mendoj se kemi nevojë për sociologë, për historianë, për
psikologë, për shkencëtarë sociologë dhe sigurisht ajo që kemi
më shumë nevojë është një proces i mirë politik. Pra, ajo që historia
na mëson është se nuk mjafton të jesh një ekonomist i mirë. Mendoj
se ndryshe nuk do ta arrijmë suksesin që kërkojmë.

Pika e dytë ku dua të ndalem bën fjalë për ekonomitë e tranzicionit.
Oskar Lange, ka qenë një ekonomist marksist shumë i njohur, i cili
jepte dhe mësim gjatë luftës në universitetin e Chicagos, për të
cilin shumë nga ju duhet të kenë dëgjuar. Bëhet fjalë për një koncept
të gabuar mes marksistëve në vitet '30, '40, '50 dhe për një artikull
shumë interesant për kompiuterat dhe për tregun që u botua rreth
viteve '50. Në një debat të vjetër për tregjet dhe për planifikimin,
Oskar Lange tha: "…tani ne kemi kompiuterat, pra harrojini tregjet,
ne mund të shkruajmë programe kompiuterash, mijëra ekuacione
dhe kështu ne do të planifikojmë në mënyrë të saktë një ekonomi
socialiste". Ai ishte një njeri shumë inteligjent, por arsyetimi ishte i
gabuar. Sigurisht ky lloj planifikimi sasior që ishte shumë i vjetër,
shumë burokratik nuk mund të funksiononte. Por, ekstremi i kundërt
me këtë, që është hasur në shumë vende, është që nuk ka fare
strategji planifikimi. Ka shumë pak plane afatgjata dhe të plota dhe
në fakt ajo që ndodh në këto vende është që buxheti vjetor është
bërë struktura e vetme ekonomike. Unë mendoj që kjo gjë është e
gabuar. Mendoj se një strategji planifikuese ka nevojë jo vetëm
për struktura ekonomike por edhe për një plan të tërë social, të
shikojë emigracionin, shpërndarjen e të ardhurave, burimet,
arsimin, shëndetësinë etj.. Kjo mund të ndihmojë në shmangien e
krizave që kemi parë në shumë vende.

Mendoj se në një mënyrë apo në një tjetër ne duhet të ribalancojmë;
mos më keqkuptoni unë nuk jam duke mbrojtur kthimin e planifikimit
të stilit të vjetër burokratik; por besoj se një pjesë e buxhetit vjetor
të Ministrisë së Financave mund të jetë një strukturë serioze
shumëvjeçare. Duhet të shikohet në mënyrë më serioze. Do të
thoja që dhe në kontekstin institucional, në ministri nevojitet një plan
strategjik afatgjatë. Tregjet shpesh janë miope, afatshkurtra dhe
prandaj bëhen gabime. Pikërisht për këtë kërkohet bashkëpunim dhe
mendoj se keni nevojë për këtë.

Pika e tretë ku dua të ndalem është rëndësia vendimtare e sektorit
financiar. Ky është një mësim që e kemi mësuar të gjithë tashmë,
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por jo sa duhet në nivel ndërkombëtar. Mendoj se e njëjta vëmendje
që i jepet sektorit financiar në nivel kombëtar duhet t'i jepet  dhe të
zhvillohet edhe në nivelin ndërkombëtar. Mendoj se Shqipëria
akoma nuk ka eksperiencë të mjaftueshme në flukset afatshkurtra
të kapitalit. Tregu valutor që keni ju në Shqipëri ndoshta përbëhet
nga remitancat. Ju nuk keni akoma dikë në Citibank ose në Deutche
Bank që të thotë " ok, sot do të blej bono thesari në Shqipëri". Ky
është ndoshta një bekim, sepse ditën që bankat ndërkombëtare
sulmuan lirën turke më 19 shkurt, Citibank fitoi 1 milion dollarë, në
një ditë, për 24 orë. Ok, biznesi i tyre konsiston në fitimin e parave,
por si mund t'ia shpiegojmë këtë punëtorit turk që humbi punën e
tij nga kjo përmbysje. Pra, ky lloj volatiliteti i tepruar në flukset e
kapitalit dhe sulmet e tepruara ndaj parasë janë elemente të
vështira. Unë nuk kam ndonjë zgjidhje magjike për këtë, por besoj
se duhet pak kontroll në këtë fushë. Unë e mbështes punën e
FMN-së në ristrukturimin e mekanizmave në sistemin ndërkombëtar
financiar. Varfëria dhe shpërndarja e të ardhurave përbëjnë një
pikë tjetër të rëndësishme. Po të shihni se çfarë ndodh me
shpërndarjen e të ardhurave dhe me varfërinë në kohë krize, do të
vini re se të varfrit marrin goditjen më të rëndë, të pasurit në njëfarë
mënyre e superojnë.

Detyra e parë e një politikëbërësi është shmangia e krizave të thella
financiare në vend, dhe detyra e parë e organizatave ndërkombëtare
është ndërtimi i një sistemi ndërkombëtar sa më efikas.

Tani dua të them dy fjalë për FMN-në, për institucionet e Bankës
Botërore dhe për lidhjet e tyre me vendet. Kam punuar 20 vjet në
Bankën Botërore. Ishte një periudhë gjatë së cilës kam mësuar
shumë dhe mendoj se kemi bërë punë të vlefshme në Shqipëri
dhe në vende të tjera. Mendoj se bota ka nevojë për këto
institucione. Po ashtu besoj se është shumë e rëndësishme që
programet ekonomike lindin nga lidhjet ndërmjet analistëve të
unioneve të lira, të institucioneve të FMN-së, të Bankës Botërore,
të qeverisë lokale, të burokracisë, të analistëve të ndryshëm, të
shoqërisë civile etj.. Kjo lidhje mendoj se është absolutisht e
nevojshme për të pasur një politikë sa më të efektshme, sepse
dhe analistët më të mirë nga jashtë nuk mund të kuptojnë plotësisht
të gjitha hollësitë e një sistemi vendas dhe mendoj se kjo mund të
arrihet vetëm me anë bisedash e bashkëpunimesh. Besoj se FMN-
ja dhe Banka Botërore po përpiqen ta realizojnë një gjë të tillë, por
nevojitet më shumë bashkëpunim në këtë drejtim. Ekzistojnë disa
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rreziqe në praktikat administruese. Dua të them, pse është kaq e
vështirë për të pasur një periudhë të planifikuar; për shembull, kur
emërohet një rezident përfaqësues i Bankës Botërore ose i FMN-
së; ndërkohë që përfaqësuesi rezident i mëparshëm është akoma
aty. I riu që është emëruar punon së bashku më atë që do të largohet
për një periudhe prej 6 - 9 muajsh. Ndërkohë, mendoj që procedurat
vetiake planifikuese të institucioneve vendase janë joefikase. Ajo
që dua të them është se nuk ka mjaftueshëm planifikim
ndërkombëtar në mënyrën se si administrohet e gjitha kjo si e tërë
dhe mendoj se vendi vuan nga kjo. Një përfaqësues i mirë mëson
shumë shpejt, por emërimi i dikujt pa eksperiencën specifike të atij
vendi ku merr detyrën, dhe largimi i atij që e ka këtë eksperiencë
pa arritur ballafaqimin e të dyve nuk është një praktikë e mirë
administruese.

Pra, mendoj se ka akoma gjëra që mund të arrihen, hapa praktikë,
për përmirësimin e marrje-dhënies ndërmjet institucioneve
ndërkombëtare dhe atyre vendase që mund të jetë Shqipëria,
Turqia, Meksika, Argjentina ose një vend tjetër çfarëdo.

Në fund, doja të flisja dhe për një argument tjetër. Disa probleme
nuk kanë zgjidhje në nivel kombëtar. Dua të them që disa probleme
që hasen në vendet në zhvillim, duhet të gjejnë zgjidhje në nivel
ndërkombëtar.

Do t'ju jap një shembull kur unë kandidoja për në parlament.
Fermerët turq prodhojnë pambuk të mirë, me cilësi të lartë dhe me
një kosto të pranueshme. Problemi është se, ashtu si shumë nga
ju mund ta dinë, SHBA u ofron subvencione të larta fermerëve të
saj të pambukut. Pra, çfarë mund të bëjmë ne; ne kemi probleme
buxheti, probleme borxhi dhe nuk ka asnjë mënyrë sipas të cilës
Turqia apo Shqipëria ose dhe Brazili, të mund të subvencionojnë
prodhimin vendas të pambukut si SHBA. Pra çfarë mund të bëjmë?
Të vendosim tarifa për pambukun? Nëse bëjmë këtë atëherë
pambuku vendas bëhet më i shtrenjtë sesa pambuku jashtë dhe
këtë do ta vuanin prodhuesit e tekstilit. Pra, ne nuk kemi rrugë
tjetër vetëm të shohim fermerin e pambukut të falimentojë ngadalë
dhe të zhduket dhe kjo, sepse SHBA u ofron këto subvencione të
larta fermerëve të vet. Ky nuk është një problem që mund ta zgjidhë
një politikëbërës në Turqi. Kjo është diçka që mund të zgjidhet
vetëm në nivel ndërkombëtar. Kjo është diçka që kërkon shumë
kohë. Ata që predikojnë teoritë e tregtisë së lirë, nuk i zbatojnë, ata
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dinë të nxjerrin në fund një faturë, si ajo që qarkulloi Administrata
Amerikane para pak muajsh dhe që nuk është as për fermerin e
varfër por subvencionon fermerin e pasur.

Pra, subvencionet nuk synojnë fermerin e varfër por të pasurin
dhe një gjë e tillë u shkakton dëme shumë të mëdha fermerëve të
varfër në vendet në zhvillim, në Afrikë, në Evropën Lindore, në
Amerikën Latine etj.. Për të tilla probleme duhet të luftojmë në
nivel ndërkombëtar dhe e vetmja mënyrë me anë të së cilës mund
të kemi sukses është bashkimi i vendeve kryesore me anë të
negociatave. Këto janë probleme të rëndësishme dhe nuk është e
vërtetë që të gjitha gabimet e bëra dhe kosto që njerëzit e vendeve
në zhvillim duhet të suportojnë, e kanë burimin në vendet e tyre.
Disa prej tyre burojnë nga Washingtoni, nga Brazili, nga Tokio etj..
Mendoj  se FMN-ja, Banka Botërore duhet të ndihmojnë në këtë
drejtim, që në fakt po ndihmojnë dhe ne duhet të jemi mirënjohës
për këtë.

Tani në fund, dua të them dy fjalë për Shqipërinë. Nuk kam parë
shumë, por shpresoj të shoh nesër kur të kthehemi për në Tiranë.
Mendoj se ka pasur një progres të jashtëzakonshëm. 8 vjet nuk
janë shumë dhe unë mund të shoh se sa shumë ndryshime ka.
Nëse nuk do të ishin krizat e viteve '96 - '97 të ardhurat për frymë
ndoshta do të ishin 500 usd më të larta. Kjo tregon se sa e
rëndësishme është shmangia e krizave. Shumë vende i kanë kaluar
këto, njerëzit mësojnë dhe nganjëherë krizat kanë dhe anë të mira.
Gjithmonë kam qenë dhe jam shumë optimist, shoh shumë progres.
Nëse të gjithë kontribuojnë do të jeni krenarë për arritjet. Besoj se
me ndihmën e miqve tanë evropianë, të dyja dhe Shqipëria dhe
Turqia do të pranohen në Bashkimin Evropian më shpejt sesa mund
të mendohet. Kjo do t'i japë fund procesit të tranzicionit dhe Evropa
do të jetë më e madhe dhe më e fortë. Nëse kjo konferencë do të
mbahej përsëri pas 8 vjetësh, nuk mund të them se do të jeni në
Bashkimin Evropian, por mendoj se do të jeni shumë afër. Turqit
dhe shqiptarët do të ndihmojnë njëri-tjetrin në rrugën drejt zhvillimit
të  Evropës Juglindore.

Shumë, shumë faleminderit dhe jam shumë i lumtur që jam këtu.
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ABSTRAKT

Deficiti tregtar dhe, lidhur me të, deficiti i llogarisë korente, janë
ndër sfidat kryesore me të cilat po ndeshet tranzicioni shqiptar.
Nivelit prej 24,6 për qind të treguesit relativ të deficitit tregtar në
vitin 2002 (në raport me PBB), i përgjigjet niveli prej 9 për qind i
treguesit relativ të deficitit të llogarisë korente, që i afrohet nivelit
rekord të shënuar në vitin 1997 (11.1 për qind), duke e kapërcyer
me 3,7 pikë përqindjeje nivelin e vitit 2001 dhe duke qenë rreth dy
herë më i lartë se niveli prej 5 për qind, që në literaturën ekonomike
konsiderohet si nivel “paralajmërues”. Nivelet e larta të deficitit të
llogarisë korente shtrojnë nevojën e analizës së përballueshmërisë
së këtij deficiti, analizë që përbën edhe synimin e këtij prezantimi.

Duke ballafaquar kriteret teorike e sidomos ato praktike të
përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente me gjendjen e
bilancit të llogarisë korente në Shqipëri, arrihet në përfundimin se
deficiti i llogarisë korente në rastin e Shqipërisë është kronik, në
nivele mjaft të larta. Gjykuar në tërësi, megjithatë, ai mund të
vlerësohet si relativisht i përballueshëm, por me një përballueshmëri
mjaft të brishtë dhe seriozisht të kërcënuar.

Duke mbajtur parasysh strukturën e deficitit të llogarisë korente,
arrihet në përfundimin se përmirësimi i bilancit të llogarisë korente
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kërkon para së gjithash përmirësimin e bilancit tregtar. Me gjithë
rëndësinë që ka zëvendësimi i importeve, në prezantim theksohet
ideja se në bazë të një përmirësimi të qëndrueshëm dhe afatgjatë
të bilancit tregtar qëndron orientimi i ekonomisë nga rritja e
eksporteve.

HYRJE

Tranzicioni shqiptar, paraqitet, ndër të tjera, edhe si proces i daljes
së Shqipërisë nga izolimi prej disa dekadash dhe i hapjes së
ekonomisë së saj ndaj tregjeve dhe zhvillimeve rajonale dhe
botërore. Hapja ekonomike në vetvete është një faktor shumë i
rëndësishëm për ristrukturimin e ekonomisë dhe për rritjen e
eficiencës së saj. Megjithatë, arritja dhe ruajtja e ekuilibrave të
brendshëm makroekonomikë në kushtet e hapjes ekonomike
përbën një sfidë, që në rastin e Shqipërisë, ka marrë pamjen e
niveleve të larta të deficitit të llogarisë korente dhe të niveleve
shqetësuese të deficitit tregtar.

Nivelit prej 24,6 për qind të treguesit relativ të deficitit tregtar (në
raport me PBB) në vitin 2002, i përgjigjet niveli prej 9 për qind i treguesit
relativ të deficitit të llogarisë korente, që i afrohet nivelit rekord të
shënuar në vitin 1997 (11.1 për qind), duke e kapërcyer me 3,7 pikë
përqindjeje nivelin e vitit 2001 dhe duke qenë rreth dy herë më i lartë
se niveli prej 5 për qind, që në literaturën ekonomike konsiderohet si
nivel “paralajmërues”. Nivele të tilla të larta të deficitit të llogarisë korente
shtrojnë pyetjen: A është deficiti i llogarisë korente “i qëndrueshëm”, “i
përballueshëm”4 në rastin e Shqipërisë? Pikërisht kësaj pyetjeje do të
përpiqemi t’i japim përgjigje në këtë prezantim.

Në funksion të synimit të mësipërm, prezantimi ndahet në tre pjesë.
Në pjesën e parë, mbështetur në literaturën përkatëse, diskutohet
kuptimi dhe kriteret e mundshme të vlerësimit të përballueshmërisë
së deficitit të llogarisë korente. Përderisa deficiti i llogarisë korente
identifikohet me diferencën midis kursimeve dhe investimeve për
ekonominë në tërësi, në njëfarë mënyre ai mat dhe reflekton forcën
e një ekonomie në zhvillim. Por, nga ana tjetër, diferenca negative
midis kursimeve dhe investimeve mund të jetë jo “e përballueshme”
dhe mund të trondisë pozicionin e jashtëm të ekonomisë.
Përballueshmëria e deficitit të llogarisë korente, në thelb, nënkupton
përballueshmërinë, qëndrueshmërinë e financimit të investimeve që
paraqiten si tepricë mbi kursimet kombëtare, në kushtet e (i) një importi
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në rritje, me ritme të krahasueshme me ato të rritjes së PBB-së reale;
(ii) mospakësimit të rrjedhës normale të pagesave ndërkombëtare;
(iii) mospakësimit të rezervave të detyrueshme valutore.

Teorikisht, në një pamje sintetike, si “matës” i përballueshmërisë
së deficitit të llogarisë korente mund të shërbejë shkalla e aftësisë
së ekonomisë së vendit për të përballuar detyrimet financiare
ndërkombëtare. Megjithatë, për qëllime praktike mund të përdoren
një varg kriteresh që burojnë nga kriteri i mësipërm teorik, si raporti
i borxhit të huaj ndaj PBB-së; prania e krizave të sektorit të jashtëm;
raporti i ritmeve të rritjes së investimeve karahasuar me ritmet e
rritjes së kursimeve; struktura e deficitit të llogarisë korente;
struktura e hyrjeve të kapitalit; dinamika e stokut të rezervës
valutore, krahasuar me stokun e borxhit; gjendja e sistemit financiar
e veçanërisht e atij bankar dhe mundësia e parashikueshmërisë
së politikave dhe zhvillimeve ekonomike.

Në pjesën e dytë bëhen përpjekje për zbatimin e kritereve, të
diskutuara në pjesën e parë, për vlerësimin e përballueshmërisë
së deficitit të llogarisë korente në rastin e Shqipërisë. Nevojat në
rritje të ekonomisë për investime, veçanërisht në kushtet e normave
të kursimeve të brendshme mjaft të ulëta, kanë bërë që llogaria
korente të karakterizohet nga një deficit kronik, që shtrihet pothuajse
gjatë gjithë periudhës së tranzicionit. Analiza e treguesve provon
se deficiti i llogarisë korente është rrjedhojë e rritjes së investimeve
me një ritëm më të lartë se norma e rritjes së kursimeve të
brendshme. Rritja e investimeve, veçanërisht e atyre të sektorit
privat, ka ndikuar në rritjen e vëllimeve të importeve, e cila ka çuar
në thellimin e deficitit tregtar, nivelet mjaft të larta të të cilit përbëjnë
një kërcënim për ekuilibrat e jashtëm të ekonomisë.

Analiza e burimeve të financimit të transaksioneve ekonomike me
botën dhe tendencat e tyre të pritshme, veçanërisht gjendja dhe
problematika e eksporteve; prirjet ngushtuese dhe marketizuese
të mbështetjes nga institucionet financiare ndërkombëtare; pritjet
për pakësimin, në periudha afatmesme dhe afatgjata të prurjeve
valutore të emigrantëve; ecja në rrugën e ngushtimit dhe të mbylljes
së shtigjeve të trafiqeve ilegale, nxjerrin në pah brishtësinë e
përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente.

Në pjesën e tretë bëhen përpjekje për t’i dhënë përgjigje pyetjes
se si mund të rritet përballueshmëria e deficitit të llogarisë korente
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në rastin e Shqipërisë. Duke analizuar strukturën e këtij deficiti,
arrihet në përfundimin se përballueshmëria e deficitit të llogarisë
korente mund të ekuivalentohet me qëndrueshmërinë dhe me
jetëgjatësinë e burimeve të financimit të importeve. Në këto kushte,
pyetja e shtruar mund të reduktohet në pyetjen se si mund të
përmirësohet bilanci tregtar. Në prezantim nënvizohet se, në një
vështrim afatgjatë, rruga kryesore për përmirësimin e bilancit tregtar
është rruga e nxitjes së eksporteve, bazuar në rritjen e aftësisë
konkurruese të ekonomisë së vendit.

Në literaturën ekonomike lidhur me vendet në tranzicion u është
kushtuar vëmendje kushteve makroekonomike të
konkurrueshmërisë, veçanërisht procesit të rivlerësimit të kursit
real të këmbimit, një dukuri kjo që ka shoqëruar pothuajse të gjitha
vendet në tranzicion. Analiza e këtij faktori në rastin e Shqipërisë
dëshmon për një ndikim të dobët të tij në ecurinë e eksporteve.
Faktorë të tjerë si ecuria e reformave ristrukturuese, zbutja dhe
eliminimi i barrierave administrative ndaj zhvillimit të sektorit privat,
përmirësimi i klimës së përgjithshme të investimeve, përmirësimi i
mikromjedisit të biznesit, nënvizohen si me më shumë efekt.

Në përfundim të prezantimit nënvizohet se deficiti i llogarisë korente
në rastin e Shqipërisë është kronik, në nivele mjaft të larta. Gjykuar
në tërësi, megjithatë, ai mund të vlerësohet si relativisht i
përballueshëm, por me një përballueshmëri mjaft të brishtë dhe
seriozisht të kërcënuar.

1. KUPTIMI DHE KRITERET E VLERËSIMIT TË PËRBALLUESHMËRISË
SË DEFICITIT TË LLOGARISË KORENTE

Arritja e njëkohshme e balancimit të brendshëm dhe të jashtëm
makroekonomik konsiderohet si një synim kryesor i politikave
makroekonomike. Balancimi i brendshëm përcaktohet si një situatë
në të cilën prodhimi real është në kufijtë e tij potencialë ose afër
tyre, dhe norma e inflacionit është e ulët dhe jo akseleruese.
Balancimi i jashtëm shpesh përcaktohet si një pozicion i llogarisë
korente, që konsiderohet i qëndrueshëm, i përballueshëm5.

Si balancimi i brendshëm, ashtu edhe ai i jashtëm, mbështeten në
dy variabla themelorë: niveli i kërkesës reale vendase dhe kursi
real i këmbimit. Nga ana e tyre, të dy këta variabla reflektojnë
kushtet dhe politikat makroekonomike. Deficiti i llogarisë korente
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ndodh kur kursi real i këmbimit është i mbivlerësuar (mbiçmuar)
tej mase, dhe/ose ka një kërkesë reale të tepërt të brendshme.
Figura 16 pasqyron si ekuilibrin e njëkohshëm të brendshëm dhe
të jashtëm (të përfaqësuar nga pika E), ashtu edhe kombinimet e
ndryshme të gjendjeve të disekuilibrit.

Figurë 1: Ekuilibri makroekonomik dhe kursi real i këmbimit.

Në cilën nga situatat e paraqitura në figurë ndodhet aktualisht
Shqipëria? Deficiti kronik në bilancin e llogarisë korente e vendos
ekonominë shqiptare në të djathtë të vijës CA* (vijë e ekuilibrit të
jashtëm). Megjithë ritmet relativisht të larta dhe të qëndrueshme të
rritjes ekonomike, prania e një papunësie në nivele të larta krahas
nivelit të ulët të raportit kredi për sektorin privat/depozita bankare,
dëshmojnë për nivele të PBB-së larg atij potencial, kryesisht për
shkaqe strukturore. Kjo do të thotë që ekonomia shqiptare ndodhet
njëkohësisht në të majtë të vijës Y* (vijë e ekuilibrit të brendshëm).

Pra, ekonomia shqiptare, e karakterizuar nga një PBB nën atë
potenciale dhe njëkohësisht nga një deficit i llogarisë korente,
ndodhet mbi pikën E të ekuilibrit të njëkohshëm të brendshëm e të
jashtëm, të cilit i përgjigjet niveli R* i kursit real të këmbimit.
Megjithatë, presionet inflacioniste që vijnë nga dërgesat e
emigrantëve dhe nga hyrje të tjera valutore si dhe nga faktorë
strukturorë, bëjnë që ekonomia shqiptare të priret drejt niveleve të
disekuilibrit në të djathtë të pikës E.
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Në këtë prezantim do të fokusohemi te balancimi i jashtëm
makroekonomik, që nënkupton një bilanc “të përballueshëm” të
llogarisë korente. Bilanci i llogarisë korente, posaçërisht deficiti i
llogarisë korente, është një tregues i rëndësishëm i performancës
së një ekonomie në tranzicion. Rëndësia buron nga fakti që bilanci
i llogarisë korente, duke reflektuar raportin kursime-investime, lidhet
ngushtësisht me gjendjen e bilancit fiskal dhe me atë të kursimeve
private, dy faktorë këta shumë të rëndësishëm për rritjen
ekonomike. Rëndësia e bilancit (deficitit) të llogarisë korente lidhet
edhe me faktin që ai reflekton gjendjen e kursit të këmbimit dhe të
aftësisë konkurruese të ekonomisë.

Përderisa deficiti i llogarisë korente identifikohet me diferencën
midis kursimeve dhe investimeve për ekonominë në tërësi (CA=S-
I), në njëfarë mënyre ai mat dhe reflekton forcën e një ekonomie
në zhvillim. Por, nga ana tjetër, diferenca negative midis kursimeve
dhe investimeve mund të jetë jo “e përballueshme” dhe mund të
trondisë pozicionin e jashtëm të ekonomisë. Tronditja apo kriza e
pozicionit të jashtëm të ekonomisë mund të shfaqet (i) si krizë
valutore, e shoqëruar me zhvlerësimin (nënçmimin) drastik të
monedhës vendase apo me rënien drastike të rezervës valutore
të vendit, ose (ii) si krizë e borxheve të jashtme, në formën e
paaftësisë paguese të borxheve të jashtme dhe/ose të paaftësisë
për të marrë hua të reja të huaja. Edhe për vendet në tranzicion,
sikurse nënvizojnë Roubini dhe Wachel, deficiti i llogarisë korente
i reflekton të dyja anët e nënvizuara më sipër. Nga njëra anë, sipas
një pikëpamjeje, deficiti e llogarisë korente reflekton suksesin e
ndryshimeve strukturore që kanë bërë të mundur hyrjet e kapitalit
dhe investimet, dhe kanë hapur perspektivën e një rritjeje të shpejtë
ekonomike. Nga ana tjetër, sipas pikëpamjes tjetër, deficiti i llogarisë
korente është pasqyrim i proceseve të tranzicionit jo gjithmonë të
administruara mirë, me mosbalancime jo të përballueshme,
potencialisht burime krizash valutore apo të bilancit të pagesave
(Roubini and Wachel, 1998).

Cila anë e deficitit të llogarisë korente është më e rëndësishme?
Pra, cilës pikëpamjeje do të duhej t’i besohej më shumë? Përgjigja,
sikurse nënvizojnë dy autorët e mësipërm, është e vështirë.
Vështirësia lidhet me faktorët e shumtë dhe me goditjet jo të rralla,
shpesh të paparashikueshme, që ndikojnë në gjendjen e bilancit
të llogarive korente në vendet në tranzicion, pa përjashtuar edhe
cilësinë e ulët të të dhënave në dispozicion. Sidoqoftë, pa
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nënvlerësuar “anën pozitive” të deficitit të llogarive korente,
vëmendja jonë në këtë prezantim do të përqëndrohet pikërisht tek
ana tjetër, tek diskutimi i përballueshmërisë së këtij deficiti.

Koncepti i “përballueshmërisë” kërkon qartësim. Kur flasim për
përballueshmëri të deficitit të llogarisë korente, në thelb, nuk është
fjala për “qëndrueshmëri”, për “ruajtje” të niveleve ekzistuese të
deficitit tregtar. Ajo që duhet nënkuptuar është përballueshmëria e
financimit të investimeve që paraqiten si tepricë mbi kursimet
kombëtare, është qëndrueshmëria e burimeve të financimit të këtij
deficiti, në kushtet e (i) një importi në rritje, me ritme të
krahasueshme me ato të rritjes së PBB-së real; (ii) mospakësimit
të rrjedhës normale të pagesave ndërkombëtare; (iii) mospakësimit
të rezervave të detyrueshme valutore. (Chrong-Huej Wong, 2000.)

Pra, koncepti i përballueshmërisë së bilancit tregtar është një
koncept kompleks. Në këto kushte, është e pamundur të gjesh një
rregull të thjeshtë për të vlerësuar në se deficiti i llogarisë korente
që përballon një vend është i përballueshëm apo jo. Në literaturën
ekonomike, megjithatë, rekomandohen një numër kriteresh që
mund të përdoren për të bërë këtë vlerësim. (Roubini and Wachel,
1998). Teorikisht, si “matës sintetik” i përballueshmërisë së deficitit
të llogarisë korente mund të shërbejë shkalla e aftësisë së
ekonomisë së vendit për të përballuar detyrimet financiare
ndërkombëtare (solvenciteti i ekonomisë).

Në çfarë kushtesh një ekonomi mund të konsiderohet solvente
dhe për rrjedhojë, deficiti i llogarisë korente të kësaj ekonomie “i
përballueshëm”? Solvenciteti i ekonomisë mund të matet me një
sërë treguesish që në çdo rast lidhen me borxhin e jashtëm dhe
që vënë në raport normën reale të interesit me ritmin e rritjes
ekonomike; (norma reale e interesit të jetë më e lartë se ritmi i
rritjes ekonomike); normën reale të interesit me ritmin e rritjes së
borxheve (stoku i borxheve të mos rritet më shpejt se norma reale
e interesit); shumën e pakufizuar të bilanceve të llogarisë korente
me atë të borxhit të jashtëm fillestar (solvenciteti nënkupton
barazimin e dy treguesve) etj..

Megjithatë, për qëllime praktike mund të përdoren një varg kriteresh
(përkatësisht treguesish) që burojnë nga kriteri i mësipërm teorik.
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(i) Një kriter i përballueshmërisë do të ishte raporti jorritës i borxhit
të huaj ndaj PBB-së.

(ii) Kriter tjetër praktik i qëndrueshmërisë, në kushtet e mungesës
së goditjeve të jashtme apo të ndryshimeve rrënjësore të politikave
makroekonomike, do të ishte mosndodhja e krizave të sektorit të
jashtëm, në formën e krizës valutore apo të krizës së borxheve.

(iii) Përgjithësisht, pranohet se një nivel mbi 5 për qind i treguesit
të raportit të deficitit të llogarisë korente ndaj PBB-së duhet të
tërheqë vëmendjen për nevojën e vlerësimit të përballueshmërisë,
domethënë edhe për mundësinë e mospërballueshmërisë së
deficitit të llogarisë korente Megjithatë, vlerësimi i
përballueshmërisë lidhet me analizën e burimeve të deficitit. Në
kushtet e një raporti të lartë të deficitit ndaj PBB-së, deficiti ka më
shumë të ngjarë të jetë i përballueshëm kur shkaktohet më shumë
nga rritja e investimeve kombëtare sesa nga ulja e kursimeve,
veçanërisht kur kursimet kombëtare në vetvete janë të ulëta. Ritmet
e larta të investimeve, veçanërisht të investimeve private në
kapitalin prodhues, edhe pse mund të prodhojnë deficit në llogarinë
korente, pritet të shoqërohen me rritjen e kapaciteteve prodhuese
dhe të të ardhurave nga eksporti, pra edhe të mundësive për t’u
shërbyer borxheve të huaja. Rritja e investimeve është konsistente
me ritme të larta të rritjes ekonomike, prandaj deficite të larta të
llogarisë korente janë më të përballueshme në kushtet e ritmeve
të larta të rritjes ekonomike. Në qoftë se i referohemi uljes së
kursimeve, ulja e kursimeve kombëtare e shkaktuar nga ulja e
kursimeve publike (rritja e deficitit buxhetor) është përgjithësisht
më problematike sesa ulja e kursimeve private. Arsyeja është se
ulja e kursimeve private ka shumë të ngjarë të jetë një dukuri
tranzitore, ndërsa ulja e kursimeve publike një problem strukturor.

(iv) Në përballueshmërinë e deficitit të llogarisë korente ndikon
edhe struktura e deficitit. Në qoftë se deficiti i llogarisë korente
shkaktohet në një masë të madhe nga një deficit i lartë tregtar,
duke pasqyruar kështu probleme strukturore që lidhen me aftësitë
konkurruese të ekonomisë, përballueshmëria e tij do të jetë më
problematike, krahasuar me rastet kur ai lidhet kryesisht me të
ardhurat faktoriale neto. Në këtë kuadër, si tregues, pra edhe si
kriter i përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente mund të
shërbejnë përmasat e eksportit në raport me PBB-në.
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(v) Deficiti i llogarisë korente financohet nga hyrjet e kapitalit të
huaj. Në shkallën e përballueshmërisë së këtij deficiti një rol të
rëndësishëm luan edhe struktura e hyrjeve të kapitalit.
Përgjithësisht, hyrjet afatshkurtra (investimet portofolare apo paraja
e “nxehtë”, siç quhet ndryshe) dhe huatë janë më të rrezikshme
për përballueshmërinë e deficitit të llogarisë korente sesa
përkatësisht hyrjet afatgjata (investimet e huaja direkte) dhe
investimet pronësore. Në kuadrin e huave, më problematike në
peridha afatshkurtra paraqiten huatë që vijnë nga kreditorë privatë,
krahasuar me huatë që vijnë nga kreditorë zyrtarë; investimet
portofolare, krahasuar me huatë bankare. Duke qëndruar në kuadrin
e portofolit të huave, rëndësi merr edhe përbërja valutore e tij.

Edhe përmasat e hyrjeve të kapitalit të huaj kanë rëndësi për
përballueshmërinë e deficitit të llogarisë korente. Hyrje të kapitalit
të huaj në përmasa të mëdha, sidomos në përmasa që tejkalojnë
deficitin e llogarisë korente, megjithë kontributin pozitiv në periudha
afatshkurtra, me kalimin e kohës mund të shoqërohen me pasoja
negative në aftësinë konkurruese të ekonomisë, nëpërmjet ndikimit
në mbiçmimin e valutës vendase, pavarësisht nëse ndërmerren
apo jo masa sterilizuese (në rast se jo, rritet masa monetare, pra
dhe inflacioni, duke ndikuar në mbiçmimin real të monedhës
vendase; në rast se po, ruajtja e normave të larta të interesit nxit
vazhdimin e prurjeve të kapitalit të huaj, duke ndikuar në mbiçmimin
nominal të monedhës vendase). Megjithatë, ndërhyrjet në tregun
valutor mund ta zbutin situatën, duke rritur edhe rezervat valutore.

Përgjithësisht, deficiti në llogarinë korente mund të jetë më pak i
përballueshëm në kushtet e një mbiçmimi real të monedhës
vendase, pavarësisht nga shkaqet e këtij mbiçmimi, përderisa ai
ndikon negativisht në aftësinë konkurruese të ekonomisë.

(vi) Aftësia e një vendi për të përballuar deficitin e llogarisë korente
ndikohet nga stoku i rezervës valutore të atij vendi. Një tregues
më i lartë i raportit të rezervës valutore ndaj stokut të borxhit është
tregues edhe i një shkalle më të lartë përballueshmërie të deficitit
të llogarisë korente.

(vii) Së fundi, përballueshmëria e një deficiti të lartë të llogarisë
korente varet nga gjendja e sistemit financiar të vendit, veçanërisht
të sistemit bankar, dhe nga shkalla e stabilitetit politik dhe
parashikueshmërisë së politikave dhe zhvillimeve ekonomike.
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2. A ËSHTË I PËRBALLUESHËM DEFICITI I LLOGARISË KORENTE NË
SHQIPËRI?

Pas një periudhe trevjeçare me tepricë pozitive7, në vitin 1996
bilanci i llogarisë korente hyri në shtratin e përkeqësimit të tij, duke
shënuar një deficit prej 2.3 për qind88

Duhet theksuar që në fillim, se cilësia e të dhënave dhe
disponueshmëria e tyre përbëjnë një problem, madje serioz, që
ndikon në saktësinë e përfundimeve të nxjerra. Kjo bëhet e
dukshme nga thyerjet e ndjeshme të serive statistikore, që mund
të rezultojnë edhe për shkak të ndryshimeve metodologjike në
matjen e treguesve, nga nivelet e larta të zërit “Gabime dhe
Harresa” të bilancit të pagesave etj.. të PBB-së. Gjatë krizës së
vitit 1997, niveli i deficitit arriti në 11.1 për qind të PBB-së, për t’u
normalizuar më pas në vlerat nën 5 për qind përgjatë gjithë
periudhës 1996-2000. Deficiti e kaloi vlerën kritike prej 5 për qind
të PBB-së në vitin 2001, duke pësuar një rritje mjaft të shpejtë në
vitin 2002, për të arritur në nivelin prej 9 për qind të PBB-së. (Figura
2 dhe aneks A, tabelë 1.)

Figurë 2: Bilanci i llogarisë korente në Shqipëri për periudhën 1993-
2002

Duke krahasuar të dhënat për bilancin e llogarisë korente të
Shqipërisë me të dhënat respektive të vendeve të tjera të rajonit
që dëshmojnë ngjashmëri të problemeve strukturore në ekonomi,
shihet se në përgjithësi edhe ato janë karakterizuar nga nivele të
larta të deficitit të serisë korente (aneks A, tabelë 3). Në disa prej
tyre, nivelet e deficitit mbi 5 për qind të PBB-së kanë qenë prezente
madje për një periudhë relativisht të gjatë kohe, ndërkohë që në to
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nuk janë evidentuar kriza të sektorit të jashtëm. Nga ana tjetër, në
vende që kanë përjetuar kriza ekonomike e monetare, siç është
rasti i Bullgarisë dhe i Rumanisë (në periudhën 1996-97), niveli i
lartë i deficitit të llogarisë korente nuk ka shërbyer si sinjal
paralajmërues. Bullgaria, për shembull, në kohën e krizës (në vitin
1997) gëzonte një tepricë pozitive të llogarisë korente prej 4,2 për
qind të PBB-së, nga 0,2 për qind një vit para krizës. Në këto kushte,
mund të themi se për vende si Shqipëria, pra, në përgjithësi edhe
për vendet në tranzicion të rajonit, të varura në një masë të madhe
nga ndihmat e huaja, kufiri prej 5 për qind të PBB-së i deficitit të
llogarisë korente nuk ka shërbyer si sinjali paralajmërues i krizave
të sektorit të jashtëm. Rëndësia e këtij kufiri paraqitet disi më e
zbehtë, krahasuar me vendet me ekonomi tregu të formuar.

Sidoqoftë, për të gjykuar mbi përballueshmërinë e deficitit të
llogarisë korente për Shqipërinë, që për vitin 2002 ishte pothuajse
sa dyfishi i kufirit paralajmërues, duhet t’u referohemi kritereve të
diskutuara në pjesën e parë.

Përderisa në qendër të përballueshmërisë së deficitit të llogarisë
korente qëndron aftësia e vendit për të përballuar borxhin e jashtëm,
le t’i referohemi para së gjithash kriterit që krahason dinamikën e
stokut të borxhit të jashtëm, me ritmet e rritjes së PBB-së. Në fund
të vitit 2002, borxhi i jashtëm neto i akumuluar arriti në rreth 1
miliard dollarë ose 20.9 për qind e PBB-së. Niveli i këtij treguesi
është relativisht i ulët, krahasuar me vendet e tjera të rajonit.
Ndërkaq, niveli vjetor i borxhit të jashtëm (shtesa vjetore e stokut
të borxhit) ka variuar nga 1,5 në 3 për qind të PBB-së, ndërkohë
që rritja mesatare vjetore e PBB-së ka qenë rreth 7 për qind. Pra,
rritja e borxhit të jashtëm qëndron nën nivelin e rritjes vjetore të
ekonomisë. Nga pikëpamja e këtij kriteri, deficiti i llogarisë korente
mund të konsiderohet i qëndrueshëm. Megjithatë, edhe nga
pikëpamja e këtij kriteri qëndrueshmëria paraqitet e brishtë. Raporti
borxh i jashtëm-eksporte (duke mbajtur parasysh rolin kryesor, në
një vështrim afatgjatë, të të ardhurave valutore nga eksportet për
shërbimin e borxhit të jashtëm) paraqitet mjaft i lartë dhe në një
rritje të shpjetë (nga 113 për qind në vitin 1993, në 296,5 për qind
në vitin 2002). Sidoqoftë, për periudhën në shqyrtim, shërbimi i
borxhit të jashtëm ka qenë në nivele modeste, duke arritur
mesatarisht në 6,5 për qind të totalit të eksporteve, shumë më
poshtë shifrës prej 25 për qind, të konsideruar përgjithësisht si
nivel kritik. Vendi nuk është në prag të ballafaqimit me paaftësi
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paguese të borxhit të jashtëm. Gjithashtu, përjashtuar zhvillimet
negative të vitit 1997, vendi nuk ka përjetuar ndonjë krizë valutore
dhe nuk ka shenja të afrimit të një krize të tillë. Përforcohet, në
këtë mënyrë, argumenti i përballueshmërisë së deficitit të llogarisë
korente.

Megjithatë, për një gjykim më të plotë mbi qëndrueshmërinë e
deficitit të llogarisë korente, sikurse theksohet edhe në pjesën e
parë të prezantimit, nevojitet një vështrim më i vëmendshëm mbi
shkaqet, mbi strukturën dhe mbi burimet e financimit të këtij deficiti,
duke iu referuar kritereve përkatëse.

Le të merremi më parë me shkaqet e deficitit të llogarisë korente,
duke iu referuar kuptimit të deficitit si diferencë kursime-investime
dhe treguesve përkatës (aneks A, tabelë 2). Në fillim të tranzicionit
(viti 1992) deficiti i llogarisë korente arrinte në 57 për qind të PBB-
së. Shkak për këtë zhbalancim kaq të theksuar ishte rënia e
kursimeve të brendshme (në minus 51,9 për qind e PBB-së),
ndërkohë që investimet ishin në nivele mjaft modeste, 5,2 për qind
e PBB-së. Më pas, tabloja ndryshon. Periudha pasuese
dhjetëvjeçare është karakterizuar nga një rritje e nivelit të
kursimeve, e kontribuar sidomos nga rritja e kursimeve publike
(reduktim i  deficitit fiskal). Nga -15.5 për qind e PBB-së në vitin
1993, kursimet qeveritare arrijnë në -1.2 për qind në vitin 20019,
ndërkohë që kursimet private u bënë pozitive në vitin 1994 (14,2
për qind e PBB-së), dhe mbetën pothuajse në të njëjtin nivel edhe
në fund të vitit 2001 (14.3 për qind e PBB-së). Nga ana tjetër,
investimet u rritën nga 13,2 për qind e PBB-së në vitin 1993, në
19,4 për qind në vitin 2001. Ndryshime pozitive vërehen nga
pikëpamja e strukturës së investimeve. Pesha e investimeve
publike ka ardhur në rënie (nga 9,5 për qind e PBB-së në vitin
1993, në 7,3 për qind në vitin 2001 dhe 6,5 për qind në vitin 2002).
Investimet private u rritën nga 3,7 për qind në vitin 1993, në 12,1
për qind në vitin 2001 dhe 12,5 për qind në vitin 2002. Pra, për
këtë periudhë, burim i  deficitit të llogarisë korente ka qenë rritja e
investimeve, veçanërisht e investimeve private. Ky fakt, sikurse
nënvizohet në pjesën e parë, përforcon përfundimin mbi
përballueshmërinë e deficitit të llogarisë korente.

Le të kalojmë tek analiza e strukturës apo e burimeve të deficitit të
llogarisë korente: bilancit tregtar, transfertave korente dhe të
ardhurave faktoriale neto.
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Të ardhurat faktoriale neto kanë rezultuar pozitive që nga viti 1994
dhe pesha e tyre në llogarinë korente ka ardhur duke u rritur. Në
terma absolutë, ato janë rritur nga 14,2 milionë dollarë në vitin
1994, në 126,3 milionë në vitin 2002, në dallim nga vendet e tjera
në tranzicion, ku të ardhurat faktoriale neto janë strukturalisht në
deficit. Arsyet lidhen me shifrat e ulëta të shërbimit të borxhit të
jashtëm dhe, gjithashtu, me investimin e rezervave jashtë vendit.
Për rrjedhojë, të ardhurat faktoriale neto kanë ndikuar në zbutjen e
nivelit të deficitit të llogarisë korente.

Transfertat zyrtare kanë luajtur, gjithashtu, rol pozitiv në bilancin e
llogarisë korente. Roli i transfertave zyrtare ka qenë veçanërisht i
rëndësishëm në vitet e para të tranzicionit. Po të përjashtohej efekti
i transfertave zyrtare, bilanci i llogarisë korente në vitet 1992–1994
do të rezultonte deficitar, duke arritur përkatësisht në -23,2, -4,5
dhe –4 për qind e PBB-së, nga rreth +1,5 për qind e PBB-së që
rezulton për gjithë këtë periudhë. (Shih: figurë 2, figurë 3 dhe aneks
A, tabelë 1.) Transfertat zyrtare vazhdojnë ende të mbeten një burim
i rëndësishëm i financimit të llogarisë korente. Megjithatë, roli i
tyre ka ardhur duke u ulur dhe ka një prirje të dukshme dhe të
shprehur për kalimin gradualisht drejt përdorimit të kredive me
kushte tregtare. Kështu, në fund të vitit 2002, transfertat zyrtare
përfaqësonin vetëm 2,5 për qind të vëllimit të importeve.

Peshën kryesore në komponentin e transfertave e kanë luajtur të
ardhurat nga emigrantët. Gjatë gjithë dekadës së kaluar, dërgesat
nga emigrantët kanë financuar më shumë se gjysmën e importeve
të mallrave. (Shih: figurë 3 dhe aneks A, tabelë 1.)

Figurë 3: Transfertat zyrtare dhe dërgesat e emigrantëve, në
përqindje ndaj deficitit tregtar.

Deficiti tregtar (në raport me PBB-në) paraqitet në aksin e djathtë të grafikut, ndërsa
pesha e remitancave dhe e transfertave shtetërore në financimin e deficitit tregtar
paraqiten në aksin e majtë.
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Sipas të dhënave të bilancit të pagesave (aneks A, tabelë 1), deficiti
tregtar i mallrave përbën komponentin më të rëndësishëm, që
dominon sjelljen e bilancit të llogarisë korente. Treguesi relativ i
deficitit tregtar, megjithëse ka pësuar një rënie në krahasim me
vitin 1993 (nga 41.4 për qind e PBB-së në vitin 1993, në 24.6 për
qind e PBB-së në vitin 2002), mbetet në nivele tepër të larta.
Ndërkaq, në terma absolutë, deficiti tregtar ka ardhur përgjithësisht
duke u rritur, duke kaluar shifrën e 1 miliardë dollarëve në vitin
2002, një nivel ky mjaft i lartë, po të mbajmë parasysh nivelin e
përgjithshëm të transaksioneve me jashtë. Roli dominues i deficitit
tregtar në deficitin e llogarisë korente përbën një nga brishtësitë
kryesore të përballueshmërisë së këtij të fundit dhe një nga burimet
kryesore të kërcënimit të kësaj përballueshmërie.

Pa u ndalur në një analizë të detajuar të burimeve të financimit të
deficitit të llogarisë korente, mendojmë se është e rëndësishme të
vihet në dukje pesha e konsiderueshme e burimeve joformale (për
të mos thënë drejtpërdrejt e të ardhurave nga trafiqet ilegale) të
financimit të transaksioneve tregtare. Ky fakt e rrit më tej brishtësinë
e përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente dhe e bën më
të kërcënuar pozicionin e jashtëm të ekonomisë.

Një tjetër tregues i përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente
është dhe niveli i rezervave valutore. Rritja e nivelit të rezervave
valutore rrit aftësinë e ekonomisë për të përballuar përmbushjen e
detyrimeve kreditore. Si tregues matës në këtë rast do të shërbente
niveli i rezervave ndaj vëllimit të importeve. Gjatë periudhës
dhjetëvjeçare, niveli i rezervave valutore është dhjetëfishuar, duke
përballuar mbi 4,5 muaj importe të mallrave, niveli ky i konsideruar
si optimal.

Së fundi, përsëri pa u ndalur në mënyrë të posaçme, dëshirojmë
të nënvizojmë se problematika që paraqet sot sistemi bankar dhe
përgjithësisht ai financiar  në Shqipëri si dhe luhatjet,
paqëndrueshmëritë dhe ngërçet politike që provon herë pas here
vendi, i kontribuojnë rritjes së brishtësisë dhe kërcënimit të
përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente.

Duke përmbyllur analizën e kësaj çështjeje, mendojmë se nuk është
thjesht niveli i deficitit të llogarisë korente mbi 5 për qind të PBB-së
që duhet të na bëjë të shqetësohemi. Ruajtja e niveleve të larta të
rritjes ekonomike, në kushtet e normave aktuale (modeste) të
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kursimeve të brendshme, do të kërkojë edhe për një kohë
mobilizimin e kursimeve të huaja dhe bilanci i llogarisë korente do
të vazhdojë të karakterizohet nga teprica negative. Më shqetësues
është dominimi i këtij deficiti nga një bilanc tregtar thellësisht negativ
dhe paqëndrueshmëria potenciale e burimeve të tjera, përveç të
ardhurave nga eksportet, të financimit të transaksioneve tregtare
dhe të deficitit të llogarisë korente. Nivelet e ulëta të eksporteve
dhe të investimeve të huaja direkte nga njëra anë dhe pesha e
lartë e transfertave zyrtare dhe e remitancave, si dhe nivelet ende
të larta të trafiqeve ilegale nga ana tjetër, në kushtet e pritshmërisë
së rënies së këtyre të fundit në të ardhmen, rrezikojnë të ushtrojnë
presion drejt reduktimit të vëllimeve të transaksioneve tregtare me
jashtë. Kjo mund të shkaktojë rënie të ritmeve të rritjes së
ekonomisë.

3. SI MUND TË RRITET PËRBALLUESHMËRIA E DEFICITIT TË
LLOGARISË KORENTE NË RASTIN E SHQIPËRISË?

Analiza e mësipërme e kritereve të përballueshmërisë së deficitit
të llogarisë korente dhe e faktorëve që përcaktojnë këtë deficit,
nxjerr në pah rëndësinë kritike të bilancit tregtar. Në kushtet e
Shqipërisë, përballueshmëria e deficitit të llogarisë korente mund
të ekuivalentohet me qëndrueshmërinë dhe në jetëgjatësinë e
burimeve të financimit të importeve. Po kështu, përmirësimi i
përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente, në një vështrim
afatgjatë, mund të identifikohet me përmirësimin e bilancit tregtar.

Si mund të arrihet përmirësimi i bilancit tregtar? Jo në rrugën “e
shkurtër” të pakësimit të importeve. Pa diskutim që importet e
mallrave kapital duhen nxitur, e jo të pakësohen. Nuk do të ishte e
frutshme as edhe ndonjë përpjekje për të pakësuar konsumin e
bazuar në mallrat e importit. Por, natyrisht, do të ishte e dobishme
çdo përpjekje për zëvendësimin e importeve me prodhimin vendas
të paktën të së njëjtës cilësi. Figura 4 paraqet dinamikën e
importeve të grupmallrave kryesorë, ku vërehet një prirje
përgjithësisht rritëse e importeve të makinerive e pajisjeve dhe
lëndëve të para10.
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Figurë 4: Dinamikat e importeve të grupmallave kryesorë.

Si mund të arrihet zëvendësimi i importeve? Duke vendosur
pengesa ndaj importeve? Duke i rritur këto pengesa? Megjithë
hapësirat që ende ekzistojnë (por, që në kuadrin e prirjeve
integruese rajonale dhe evropiane të vendit po vijnë duke u
ngushtuar) për të zbatuar politika afatshkurtra mbrojtëse për
prodhime të caktuara të degëve në rimëkëmbje, përsëri, në parim,
përgjigja do të ishte jo. Jo vetëm se kjo do të binte ndesh me rrjedhat
liberalizuese e integruese, por, dhe sidomos, se politikat mbrojtëse
me shtrirje të gjerë, do të pengonin ristrukturimin eficient të
ekonomisë, bazuar në sinjalet e tregut11. Për rrjedhim, një
zëvendësim i qëndrueshëm i importeve mund të arrihet vetëm në
rrugën e ristrukturimit të ekonomisë dhe të krijimit të një klime të
përshtatshme investimesh private.

Përpjekjet për zëvendësimin e qëndrueshëm të importeve
nëpërmjet ristrukturimit të ekonomisë dhe të krijimit të një klime të
përshtatshme për biznesin privat, janë konsistente me përpjekjet
për nxitjen e eksporteve. Nxitja e eksporteve mund të konsiderohet,
në një vështrim afatgjatë, si rruga kryesore për përmirësimin e
bilancit tregtar12. Përsëri, pa mohuar rëndësinë e politikave
mbështetëse ndaj eksporteve, rruga kryesore për nxitjen e tyre
kalon përmes ristrukturimit eficient të ekonomisë, bazuar në parimet
e tregut. Rritja e eksporteve bëhet e mundur vetëm në rrugën e
rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë.

Si paraqitet gjendja e aftësisë konkurruese të ekonomisë shqiptare
dhe si mund të përmirësohet ajo?

Aftësia konkurruese e ekonomisë, ka në bazë aftësinë konkurruese
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të firmave të veçanta. Aftësia konkurruese e firmave mbështetet si
në faktorë makroekonomikë, që përcaktojnë mjedisin e
përgjithshëm të aktivitetit të tyre ekonomik dhe vlerën e produktit
të tyre në termat e valutave të huaja, ashtu edhe në faktorë
mikroekonomikë, që lidhen me mjedisin e afërt të firmës dhe me
kushtet e brendshme të saj. Faktorët mikroekonomikë luajnë një
rol veçanërisht të rëndësishëm dhe proceset ristrukturuese të
ekonomisë po e fuqizojnë më tej këtë rol. Nismat e ndërmarra kohët
e fundit për përmirësimin e mjedisit të afërt përreth firmës, për
nxitjen e bashkëpunimit midis firmave për rritjen e aftësisë së tyre
konkurruese nëpërmjet krijimit të kllasterave13, pritet të japin efekte
pozitive në rritjen e aftësive.

Faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm për rritjen e aftësisë
konkurruese të ekonomisë, pra dhe të firmave të veçanta, janë
zbutja dhe eliminimi i barrierave administrative dhe përmirësimi i
klimës së përgjithshme të investimeve (FIAS, 2003).

Ndër faktorët makroekonomikë, po veçojmë kursin real të këmbimit
valutor. Mendojmë të qëndrojmë më shumë në analizën e këtij
faktori, përderisa ai paraqitet njëkohësisht edhe si një variabël
përcaktues i ekuilibrit të njëkohshëm të brendshëm dhe të jashtëm
makroekonomik. Kursi real i këmbimit valutor nuk është tjetër, veçse
kursi nominal, i përshtatur me indeksin relativ të inflacionit, të
përcaktuar si raport i indeksit të çmimeve në vendin e huaj me
indeksin e çmimeve në vendin e dhënë:

P

fErPRER = ,            (1)

ku RER përfaqëson kursin real të këmbimit valutor, Er-përfaqëson
kursin nominal të këmbimit, Pf përfaqëson indeksin e çmimeve në vendin
e huaj dhe P-përfaqëson indeksin e çmimeve në vendin e dhënë.

Kursi real efektiv i këmbimit valutor (REER) mban parasysh
shportën e valutave të vendeve me të cilat kryen këmbime tregtare
një vend i dhënë, si dhe shportën e indekseve të çmimeve të këtyre
vendeve, duke ndërtuar tregues mesatarë të ponderuar.

Kursi real i këmbimit valutor mund të përcaktohet edhe duke u
mbështetur në indekset e çmimeve të mallrave të tregtueshëm
dhe të mallrave të patregtueshëm:
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N

f
T

P
ErPRER = ,          (2)

ku RER përfaqëson kursin real të këmbimit, E-përfaqëson kursin
nominal të këmbimit, përfaqëson indeksin e çmimeve të mallrave
të tregtueshëm, të përcaktuara në tregjet ndërkombëtare dhe të
shprehura në valutë të huaj dhe PN-përfaqëson indeksin e çmimeve
të mallrave të patregtueshëm, të shprehura në monedhën vendase.

Rritja e RER nënkupton zhvlerësimin real të monedhës vendase
në raport me monedhën e huaj. Zhvlerësimi real i monedhës
vendase nënkupton ulje të çmimit të mallrave vendas në monedhë
të huaj, domethënë rritje të aftësisë konkurruese të ekonomisë
dhe nxitje të eksporteve. Ulja e RER shoqërohet me shtrenjtimin e
mallrave vendas të shprehur në monedhë të huaj, pra edhe me
uljen e aftësisë konkurruese të ekonomisë dhe me frenimin e
eksporteve. Kuptohet, ndikimi në importet do të ishte i kundërt.

Me supozimin e veprimit të ligjit të “Një çmimi” (bazuar në teorinë
mbi Paritetin e Fuqisë Blerëse, PPP), mund të shkruajmë Er=PT,
ku PT shpreh indeksin e çmimit të mallrave të tregtueshëm, të
shprehur në monedhën vendase. Pra, formula e kursit real të
këmbimit valutor do të transformohej:

N

T

P
PRER = .            (3)

Sipas formulës (3), kursi real i këmbimit shprehet si raport i indeksit
të çmimeve të mallrave të tregtueshëm me indeksin e çmimeve të
mallrave të patregtueshëm. Rritja e çmimit relativ të mallrave të
tregtueshëm në raport me çmimin e mallrave të patregtueshëm
reflektohet si rritje e RER, pra dhe si nënçmim real i monedhës
vendase, me efektet përkatëse alokative dhe në aftësinë
konkurruese të ekonomisë.

Sidoqoftë, në literaturë, për të shprehur më drejtpërdrejt mbiçmimin
(mbivlerësimin) apo nënçmimin (zhvlerësimin) real të monedhës
vendase, llogaritet inversi i RER, që shpesh quhet përsëri RER
(shih: I. Hollar, 2003), i cili shpreh raportin e indeksit të çmimeve
në vendin e dhënë me indeksin e çmimeve në vendin e huaj. Rritja
e treguesit të RER të llogaritur në këtë mënyrë, shpreh drejtpërdrejt
mbiçmim real të monedhës, ndërsa rënia nënçmim real të saj.
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Figurë 5: Sjellja e kursit  real efektiv të këmbimit, 1993-2001.

Ecuria e kursit real të këmbimit valutor në Shqipëri gjatë viteve të
tranzicionit dëshmon për një prirje relativisht të fortë të mbiçmimit
real të monedhës vendase, lekut, sikurse ilustrohet në figurën 514.
Lidhur me këtë dukuri, mund të shtrohen disa pyetje. (i) A është
kjo prirje një devijim nga kursi real i dëshiruar, i ekuilibrit? (ii) Çfarë
ka ndikuar në këtë prirje? (iii) Në ç’masë kjo prirje mund të
konsiderohet përgjegjëse për deficitin e lartë tregtar? (iv) A mund
të pritet të jenë të efektshme për nxitjen e eksporteve politikat
valutore? Le të përpiqemi t’u japim shkurtimisht përgjigje këtyre
pyetjeve.

(i) Nga diagrami i Swan-it (figura 1), shohim se ekuilibrit të
njëkohshëm të brendshëm dhe të jashtëm makroekonomik i
përgjigjet një kurs real këmbimi, që do të mund të konsiderohej si
kurs real i ekuilibrit apo si kurs real i dëshirueshëm këmbimi.
Megjithatë, diagrami i mësipërm është më shumë i përshtatshëm
për ekonomi tregu të stabilizuara. Në kushtet e një ekonomie në
tranzicion, që u nënshtrohet ndryshimeve masive strukturore, do
të ishte shumë pretenduese të kërkoje të përcaktoje një kurs real
ekuilibri15 (Jazbec, 2002, Hollar 2003).

(ii) Për të vazhduar me pyetjen e dytë, do të duhej të mbanim
parasysh faktorët kryesorë që ndikojnë në kurset reale të këmbimit,
që përmbahen shprehimisht apo në mënyrë të nënkuptuar në
formulat e llogaritjes së tyre. Meqënëse analiza e plotë e faktorëve
përcaktues të kurseve reale të këmbimit del jashtë fokusit të këtij
prezantimi, do të mjaftohemi me një referim të shpejtë ndaj formulës
që e paraqet kursin real të këmbimit si raport të indeksit të çmimeve
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të mallrave të patregtueshëm ndaj indeksit të çmimeve të mallrave
të tregtueshëm16. Çfarë shkakton ndryshimin e çmimit relativ të
mallrave të tregtueshëm? Një faktor për t’u konsideruar do të ishin
reformat liberalizuese. Këto reforma, të shoqëruara me heqjen e
një numri çmimesh të administruara, shoqërohen me rritjen e
çmimeve të mallrave të patregtueshëm, duke rezultuar në
mbiçmimin real të monedhës vendase.

Një faktor tjetër që analizohet në literaturë është efekti Balassa-
Samuelson. Duke iu referuar këtij efekti, rritja e kursit real të
këmbimit ka përsëri në bazë rritjen e çmimit relativ të mallrave të
patregtueshëm, e cila, nga ana e vet, shpjegohet me rritjen më të
shpejtë të produktivitetit në sektorin e mallrave të tregtueshëm,
krahasuar me sektorin e mallrave të patregtueshëm. (Drine and
Rault, 2002.) Ndonjë orvajtje e bërë në rastin e Shqipërisë për të
analizuar dinamikën e çmimeve të mallrave të tregtueshëm dhe të
mallrave të patregtueshëm, nuk arrin të provojë një rritje më të
shpejtë të çmimeve të mallrave të patregtueshëm, krahasuar me
çmimet e mallrave të tregtueshëm; në të vërtetë arrin në përfundim
të kundërt. (Josa, 2003.) Megjithatë, ky përfundim mbase lidhet
me pamjaftueshmërinë e informacionit dhe me metodikën e
përdorur.

Në studime të tjera (Hollar, 2003), pranohet veprimi i efektit Balassa-
Samuelson edhe në rastin e Shqipërisë, duke sjellë argumente
disi të përgjithshme apo të tërthorta, në pamundësi, siç shprehet
autorja, të testimit formal të hipotezës Balassa-Samuelson, për
shkak të mungesës së të dhënave të nevojshme. Sipas Hollar,
duke iu referuar periudhës pas vitit 1997, ndërsa raporti i pagave
në dy sektorët ka mbetur pak a shumë rreth njësisë, raporti i
produktiviteteve është rritur në favor të sektorit të mallrave të
tregtueshëm. Sipas një studimi të cituar nga autorja (Halpern and
Wyplosz, 2001), analiza e të dhënave nga 9 vende në tranzicion
tregon se për çdo 10 për qind rritje të produktivitetit në mallrat e
tregtueshëm (mallrat industrialë), çmimi relativ i mallrave të
patregtueshëm ndaj mallrave të tregtueshëm rritet me 2,4 për qind
në periudha aftashkurtra dhe me 4,4 për qind në periudha afatgjata.

• Ndër argumentet e tjera të përdorura nga autorja për të
mbështetur efektin Balassa-Samuelson në rastin e Shqipërisë, të
vlefshme edhe për vendet të tjera në tranzicion, janë:
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• nënzhvillimi i sektorit të shërbimeve në këto vende në
periudhën e ekonomisë së centralizuar dhe rritja e
kërkesës për produkte të këtij sektori me rritjen e të
ardhurave mbas fillimit të tranzicionit;

• fluksi i lartë i hyrjeve financiare në vend, veçanërisht në
formën e transfertave zyrtare dhe private (krahas huave
dhe investimeve të huaja direkte, pesha e të cilave ka qenë
më e vogël). Në masën që këto hyrje shkojnë për të
financuar shpenzime në sektorin e mallrave të
tregtueshëm, ato, në rastin e një vendi të vogël, nuk e
ndryshojnë çmimin relativ të këtyre mallrave. Në masën
që shpenzimet shtohen në sektorin e mallrave të
patregtueshëm, presioni për rritjen e çmimeve të këtyre
mallrave, pra edhe për mbiçmimin e monedhës vendase
bëhet evident. Në rastin e Shqipërisë, hyrjet e huaja
financiare janë luhatur në kufij mjaft të lartë: 23-32 për
qind e PBB-së. Duhet shtuar këtu edhe fakti që grantet
zyrtare janë orientuar në një masë të madhe në sektorin
publik dhe në shërbimet e patregtueshme.

(iii) Sidoqoftë, duke lënë mënjanë arsyet dhe duke e marrë të mirëqenë
“rritjen” e kursit real të këmbimit, domethënë mbiçmimin real të
monedhës vendase, lekut, sa ka ndikuar ky faktor në performancën
mjaft të ulët të eksporteve? Analizat e kryera (Hollar, 2003), tregojnë
se ndikimi është i dobët ose i papërfillshëm. Për lidhjen e dobët midis
këtyre dy variablave, mjafton t’i referohemi figurës 6, që paraqet
grafikisht sjelljen e kursit real të këmbimit (të paraqitur gjithmonë me
formulën e anasjelltë) dhe të raportit eksport/PBB.

Figurë 6: Ndryshimi në përqindje i REER dhe i raportit eksporte/PBB.

Shënim: Raporti eksport/PBB matet në boshtin e majtë, ndërsa niveli mbiçmimit/
nënçmimit të kursit real matet në boshtin e djathtë të grafikut.
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Vlerësimi ekonometrik që u përpoqëm të bëjmë për lidhjen midis
kursit real efektiv të këmbimit dhe përkatësisht importeve dhe
eksporteve na sjell në të njëjtin përfundim, duke qenë i ngjashëm
me gjetjet e autorëve të tjerë (Hollar 2003; Mançellari, Mytkolli,
Kola 1999). Importet i kemi parë si funksion të kursit real efektiv të
këmbimit (REER) dhe të treguesit sintetik të kërkesës së
brendshme (PBB), ndërsa eksportet17 si funksion i kursit real efektiv
të këmbimit dhe i kredisë për sektorin privat (DC).

Rezultatet e paraqitura në tabelën 1 (për informacion më të
hollësishëm, shih aneks B) provojnë se në periudha afatgjata
importet janë më të ndjeshme ndaj lëvizjeve të kursit real efektiv
të këmbimit sesa eksportet, megjithëse në të dyja rastet vlerat e t-
statistics janë jo të rëndësishme.

Tabelë 1: Përfundimet e analizës ekonometrike:
Ekuacioni i eksporteve
A. Lidhja afatgjatë

          Koeficient     T-stat.

Vëzhgimet e përfshira 36.00
R-square e rregulluar   0.46

B. Gabimi

Vëzhgimet e përfshira 33.00
R-square e rregulluar   0.21

Ekuacioni i importit
A. Lidhja afatgjatë

          Koeficient     T-stat.

Vëzhgimet e përfshira: 32.00
R-square e rregulluar:   0.34

Log(REER) -0.132976 -0.408839 
Log(DC) 0.862866 5.833580 

DLEKS(-1) -0.457352 -0.801504 
DLEKS(-2) -0.327939 -0.582690 
DLDC(-1) -0.752461 -0.386669 
DLDC(-2) 0.075185 0.036420 
DLREER(-1) 0.030704 0.075862 
DLREER(-2) -0.030242 -0.074660 

LREER 0.339469 1.302463 
LGDP 1.012716 6.583608 
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B. Gabimi

Vëzhgimet e përfshira: 29.00
R-square e rregulluar:   0.69

Në periudha afatshkurtra, si importet ashtu edhe dhe eksportet
janë të pandjeshme ndaj lëvizjeve të kursit real të këmbimit.
Faktorët kryesorë shpjegues rezultojnë të jenë kërkesa e
brendshme në rastin e importeve dhe kredia për sektorin privat (i
përdorur si proxy për aktivitetin investues) në shpjegimin e
performancave të eksporteve.

(iv) Ndikimi i dobët i kursit real efektiv të këmbimit në performancën
e eksporteve sugjeron se politikat valutore do të ishin pak të
efektshme ose të paefektshme në nxitjen eksporteve. (Shih,
gjithashtu, Mançellari, Mytkolli, Kola, 1999.)

PËRFUNDIME

Duke ballafaquar kriteret teorike e sidomos ato praktike të
përballueshmërisë së deficitit të llogarisë korente me gjendjen e
bilancit të llogarisë korente në Shqipëri, arrihet në përfundimin se
deficiti i llogarisë korente në rastin e Shqipërisë është kronik, në
nivele mjaft të larta. Gjykuar në tërësi, megjithatë, ai mund të
vlerësohet si relativisht i përballueshëm, por me një përballueshmëri
mjaft të brishtë dhe seriozisht të kërcënuar. Brishtësia lidhet
sidomos me peshën dominuese të deficitit tregtar në bilancin e
llogarisë korente dhe me paqëndrueshmërinë e pritshme në peridha
afatmesme dhe afatgjata të burimeve të financimit të këtij deficiti.

Duke mbajtur parasysh strukturën e deficitit të llogarisë korente, arrihet
në përfundimin se përmirësimi i bilancit të llogarisë korente kërkon
para së gjithash përmirësimin e bilancit tregtar. Me gjithë rëndësinë
që ka zëvendësimi i importeve, në prezantim theksohet ideja se në
bazë të një përmirësimi të qëndrueshëm dhe afatgjatë të bilancit tregtar
qëndron orientimi i ekonomisë nga rritja e eksporteve.

DLIMP(-1) -0.569095 -4.387924 
DLIMP(-2) -0.225827 -1.716510 
DLREER(-1) 0.105371 0.723912 
DLREER(-2) -0.067519 -0.470908 
DLDGP(-1) 14.42594 5.900461 
DLDGP(-2) -13.14060 -5.180513 
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Pa mohuar rëndësinë e politikave mbështetëse ndaj eksporteve,
rruga kryesore për nxitjen e tyre kalon përmes ristrukturimit eficient
të ekonomisë, bazuar në parimet e tregut. Rritja e eksporteve bëhet
e mundur vetëm në rrugën e rritjes së aftësisë konkurruese të
ekonomisë. Faktorë të rëndësishëm në rritjen e aftësisë konkurrese
të ekonomisë janë ecuria e reformave ristrukturuese, zbutja dhe
eliminimi i barrierave administrative, përmirësimi i klimës së
përgjithshme të investimeve, përmirësimi i mikromjedisit të biznesit,
përfshirë rritjen e bashkëpunimit mes firmave veçanërisht në
formën e kllasterave. Mbiçmimi i kursit real të këmbimit vlerësohet
me ndikim të dobët mbi eksportet në rastin e Shqipërisë. Për
rrjedhojë, edhe politikat e mundshme valutore si instrumente për
përmirësimin e bilancit tregtar mendohet të jenë jo efektive.
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ANEKSE

A. TABELË
Tabelë 1: Të dhëna kryesore të Bilancit të Pagesave 
Në milion USD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Llogaria korente 18.8 31.4 36.6 -62.3-253.7 -65.0 -132.9 -163.1 -217.9 -420.8
Eksporte 123.1 141.8 201.4 224.4 143.6 202.7 275.7 258.9 304.9 330.4
Importe 418.4 554.8 648.4 933.1 644.4 823.5 943.0 1089.4 1337.5 1,506
Deficiti tregtar -295.3-413.0-447.0 -708.7-500.8-620.8 -667.3 -830.5 -1032.6 -1175.4
Transferat e huaja zyrtare 303.9 117.1 128.5 83.4 29.0 82.6 165.0 94.4 28.1 38.2
Transfertat nga të çatdhesuarit  325.8 377.9 384.6 499.6 266.9 452.3 368.1 530.8 614.9 631.5
Borxhi I huaj neto (kumulativ) 139.4 186.9 250.3 298.8 332.2 460.4 550.1 617.0 697.7 979.6
Shërbimi I borxhit të huaj 0.6 17.5 4.7 8.9 11.2 15.6 13.6 15.4 16.4 41.4
Rezerva valutore  72.0 147.0 204.0 240.0 275.0 306.0 384.0 485.0 608.0 737
Burimi: Banka e Shqipërisë, raporte tw ndryshme statistikore; Ministria e Financws, Statistikat Fiskale, 2003 3 

 

Tabelë 2: Tregues të qëndrueshmërisë së llogarisë korente 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Deficiti I llogarisë korente, % e PBB-së 1.5 1.6 1.5 -2.3 -11.1 -2.1 -3.6 -4.3 -5.3 -9.0
Deficiti I llogarisë korente (pa trasfertat 
zyrtare), % e PBB-së -23.2 -4.5 -4.0 -5.9 -12.5 -5.0 -8.2 -6.8 -6.1 -9.8

Transfertat e huaja zyrtare, % bilancit tregtar 59.7 25.5 27.1 12.3 5.4 13.7 24.9 11.5 2.7 3.3
Remitanca, % e bilancit tregtar 64.0 82.2 81.0 73.6 49.9 74.9 55.5 64.7 59.9 54.7
Bilanci tregtar, % e PBB-së 41.4 23.6 19.2 25.2 23.3 19.7 18.0 21.4 25.0 24.6
Eksporte/PBB, % 10.0 7.3 8.1 8.3 6.3 6.6 7.5 6.7 7.4 7.0
Shërbimi I borxhit të jashtëm/GDP, % 0.5 12.3 2.3 4.0 7.8 7.7 4.9 5.9 5.4 12.5
Borxhi I jashtëm/Eksporte, % 113.2 131.8 124.3 133.2 231.3 227.1 199.5 238.3 228.8 296.5
Borxhi I jashtëm/PBB, % 11.4 9.6 10.1 11.1 14.5 15.1 15.0 16.1 17.0 20.9
Borxhi I jashtëm vjetor/PBB, % 5.3 2.4 2.6 1.8 1.5 3.3 3.1 2.7 2.2 3.1
M2/Rezerva valutore bruto 4.1 2.7 3.0 3.9 4.2 3.6 3.4 3.6 3.0 2.9
Burimi: Statistikat Fiskale te Qeverisë,  3-mujore, nr. 1/2003; ACIT (mbi të dhënt e tregtisë së jashtme) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Balanca e Kursim Investimeve në përqindje të 
PBB-së 
Kursimet e huaja (1) 57.1 28.7 14.3 9.7 9.1 12.1 6.1 7.2 7.0 6.3
Kursimet e brendëshme -51.9 -15.5 3.6 8.3 6.4 3.9 9.9 9.6 12.0 13.1
Publike(2) -21.9 -14.1 -10.6 -8.7 -9.0 -8.6 -5.2 -5.8 -2.6 -1.2
Private -30.0 -1.5 14.2 15.0 15.4 12.5 15.1 15.4 14.6 14.3
Investime 5.2 13.2 17.9 18.0 15.5 16.0 16.0 16.8 19.0 19.4
Publike 4.0 9.5 8.6 8.2 4.5 4.0 5.2 7.4 6.5 7.3
Private  1.2 3.7 9.3 9.8 11.0 12.0 10.8 9.4 12.5 12.1
Llogaria korente duke përjashtuar bilancin neto të shërbimeve dhe transfertat zyrtare; 
(2) të ardhurat (duke përjashtuar grandet) minus shpenzimet korente.  
Burimi: Albania: Selected Issues and Statistical Appendix, IMF Country Report No 03/64; March 2003 
 

Tabelë 3: Llogaria korente, % e PBB-së për disa vende 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Shqipëria 1.2 1.6 1.5 -2.3 -11.1 -1.5 -3.4 -4.3 -5.3 -9.0
Bosnje Herzegovina -9.0 -8.9 -27.3 -31.0 -28.2 -17.4 -27.4 na na
Bullgaria -10.2 -0.3 -0.2 0.2 4.2 -0.5 -5.5 -5.8 -6.2 -4.4
Kroacia 5.7 5.9 -7.7 -5.5 -11.6 -7.0 -7.5 -2.8 na na
Maqedonia  0.5 -4.6 -5.2 -6.5 -7.4 -8.8 -3.9 -5.5 na na
Rumania -4.5 -1.4 -5.0 -7.3 -6.1 -7.2 -3.8 na na na
Ish- Yugoslavia -8.0 -10.1 -6.4 -3.6 -4.6 na na
Burimi: Baza e të dhënave të WIIW; të dhëna të bankave qëndrore të publikara në faqet përkatëse të internetit. 
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B. REZULTATET E REGRESIONEVE

Variabli I  varur: LEKS 
Metoda: Least Squares 
Data: 08/22/03  Ora: 10:51 
Modeli: 1993:1 2001:4 
Vëzhgimet e përfshira: 36 
Variabli Koeficienti Gabimi Std. t-Statistic Prob. 
LREER -0.132976 0.325253 -0.408839 0.6852 
LDC 0.862866 0.147914 5.833580 0.0000 
R-squared 0.480785 Mesatarja e variablit të varuar  8.578459 
R-squared e rregulluar 0.465514     S.D. variabli varur 0.842092 
S.E. e regresionit 0.615641     Kriteret Akaike info  1.921649 
Sum squared resid 12.88649     Kriteret Schwarz  2.009622 
Log likelihood -32.58967     F-statistic 31.48348 
Durbin-Watson stat 1.680474     Prob(F-statistic) 0.000003 
 

Variabli I varur: DLEKS 
Metoda: Least Squares 
Data: 08/22/03   Ora: 10:56 
Modeli (rregulluar): 1993:4 2001:4 
Vëzhgimet e përfshira: 33 pas rregullimeve 
Variabli Koeficienti Gabimi Std. t-Statistic Prob. 
DLEKS(-1) -0.457352 0.570618 -0.801504 0.4298 
DLEKS(-2) -0.327939 0.562802 -0.582690 0.5649 
DLDC(-1) -0.752461 1.946010 -0.386669 0.7020 
DLDC(-2) 0.075185 2.064390 0.036420 0.9712 
DLREER(-1) 0.030704 0.404740 0.075862 0.9401 
DLREER(-2) -0.030242 0.405064 -0.074660 0.9410 
R-squared 0.332824 Mesatarja e variablit të varuar  0.048812 
R-squared rregulluar 0.209272     S.D. variabli varur 1.051357 
S.E. e regresionit 0.934896     Kriteret Akaike info  2.866203 
Sum squared resid 23.59884     Kriteret Schwarz  3.138296 
Log likelihood -41.29236     F-statistic 2.693811 
Durbin-Watson stat 2.118474     Prob(F-statistic) 0.042301 

 

Variabli I varur: LIMP 
Metoda: Least Squares 
Data: 08/22/03   Ora: 11:01 
Modeli (rregulluar): 1994:1 2001:4 
Vëzhgimet e përfshira: 32 pas rregullimeve 
Variabli Koeficienti Gabimi Std. t-Statistic Prob. 
LREER 0.339469 0.260637 1.302463 0.2027 
LGDP 1.012716 0.153824 6.583608 0.0000 
R-squared 0.362790 Mesatarja e variablit të varuar 10.07065 
R-squared rregulluar 0.341550     S.D. variabli varur 0.612162 
S.E. e regresionit 0.496739     Kriteret Akaike info  1.498956 
Sum squared resid 7.402480     Kriteret Schwarz  1.590565 
Log likelihood -21.98330     F-statistic 17.08026 
Durbin-Watson stat 1.456314     Prob(F-statistic) 0.000265 
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Variabli I varur:  DLIMP 
Metoda: Least Squares 
Data: 08/22/03   Ora: 11:02 
Modeli (rregulluar): 1994:4 2001:4 
Vëzhgimet e përfshira: 29 pas rregullimeve 
Variabli Koeficienti Gabimi Std. t-Statistic Prob. 
DLIMP(-1) -0.569095 0.129696 -4.387924 0.0002 
DLIMP(-2) -0.225827 0.131562 -1.716510 0.0995 
DLREER(-1) 0.105371 0.145558 0.723912 0.4764 
DLREER(-2) -0.067519 0.143380 -0.470908 0.6421 
DLDGP(-1) 14.42594 2.444883 5.900461 0.0000 
DLDGP(-2) -13.14060 2.536544 -5.180513 0.0000 
R-squared 0.752312 Mesatarja e variablit të varuar  0.049747 
R-squared rregulluar 0.698467     S.D. variabli varur 0.602765 
S.E. e regresionit 0.330991     Kriteret Akaike info  0.808540 
Sum squared resid 2.519765     Kriteret Schwarz  1.091429 
Log likelihood -5.723831     F-statistic 13.97174 
Durbin-Watson stat 2.557537     Prob(F-statistic) 0.000002 
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1 Prezantim në Konferencën e organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Fakulteti i
Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Sarandë, 11-13 shtator 2003. 2 Dr. Ahmet
Mançellari është profesor në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe
ekspert i jashtëm pranë ACIT (Albanian Center for International Trade).

3 Dr. Selami Xhepa është Drejtor i Departamentit të Kërkimeve në ACIT (Albanian
Center for International Trade) dhe pedagog i jashtëm pranë Fakultetit të
Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

4 Për të evituar keqkuptimet që mund të shoqërojnë fjalën “i qëndrueshëm” që ka
filluar të përdoret si ekuivalenti në shqip i konceptit “sustainable“ (ang.), mendojmë
se një alternativë do të ishte shqipërimi “i përballueshëm”.

5 Për analiza më të hollësishme, shih Chorng-Huey Wong, 2000.

6 Figura njihet si diagrami Swan, duke marrë emrin e autorit që e ka përdorur për
herë të parë atë (shih Swan, 1963).

7 Teprica pozitive e bilancit të llogarisë korente për periudhën e parë të tranzicionit
i dedikohet kryesisht transfertave të huaja zyrtare. Figura 2 evidenton këtë rol të
transfertave të huaja zyrtare.

9 Llogaritur si diferencë e të ardhurave (përjashtuar grantet) me shpenzimet korente.

10 Për më shumë, shih Mançellari dhe Xhepa, 2002.

11  Idem.

12  Idem.

13 Për më shumë informacion lidhur me këtë nismë dhe me vetë kllasterat, shih
Xhepa dhe Mançellari, 2003 dhe Tanku, Begaj, Skreli dhe Civici, 2003.

14 Në rastin e Shqipërisë, dinamika e mbiçmimit real të monedhës vendase shfaqet
më mirë në treguesin e kursit real të këmbimit, të llogaritur mbi bazën e indekseve
të çmimeve të konsumatorit (IÇK). Prania dhe pesha e çmimeve të administruara
e bëjnë më pak të besueshëm treguesin e kursit real të këmbimit të llogaritur mbi
bazën e çmimeve relative të mallrave të tregtueshëm. (Hollar, 2003.)

15 Në debatin lidhur me prirjen rivlerësuese që zotëron në vendet në tranzicion
lidhur me kursin real të këmbimit, vërehen dy pikëpamje. Njëra pikëpamje, e quajtur
pikëpamja e faktorëve të ekuilibrit, ndryshimet në kursin real të këmbimit i
konsideron si pasqyrim i ndryshimeve të faktorëve realë të ekuilibrit, që nga ana e
tyre pasqyrohen në ndryshimin e bilancit të kursimeve dhe investimeve, pra edhe
si rikthim në ekuilibrin afatgjatë të kurseve të këmbimit. Pikëpamja tjetër, e quajtur
pikëpamja e shmangieve nga niveli i ekuilibrit, konsideron se rivlerësimi i kursit të
këmbimit shkakton humbjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë. (Roubini and
Watchel, 1998.)
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16 Kursi real i këmbimit është përcaktuar sipas formulës që llogarit në fakt inversin
e tij. (shih Hollar, 2003!)

17 Në mungesë të serisë së kërkesës së huaj efektive, është kryer një simulim
duke përdorur si tregues të përafërt kërkesën e brendshme vetëm të Italisë, që
përbën dhe tregun kryesor të eksporteve shqiptare. Megjithëse rezultatet nuk janë
raportuar në këtë material, eksportet nuk duket të jenë sensitive ndaj ndryshimeve
të kërkesës së tregut të huaj. Kjo mund të kuptohet në kontekstin e niveleve mjaft
të ulëta të eksporteve tona në raport me përmasat e kërkesës së tregut të huaj.
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Rreth 6 muaj më parë mora pjesë në një mbledhje pune në Poloni
të organizuar nga BIS, (Bank of International Settlements) dhe
Banka e Polonisë. Në një nga sesionet më pyetën se cili qe mendimi
im për deficitin e madh të llogarisë korente në Shqipëri. Duhet ta
pranoj që kjo pyetje më kapi në befasi, pasi në atë kohë nuk isha
plotësisht i mirëinformuar mbi zhvillimet më të fundit të deficitit të
llogarisë korente. Përgjigja ime ishte se, megjithëse deficiti i
llogarisë korente është i madh, për sa kohë që ekziston një cikël i
mbyllur nga pagesat e huaja të importet, për të nuk do të kishte
ndonjë ndryshim të madh nëse pagesat e huaja do të
zvogëloheshin, kështu që mundësia "për të rrëzuar murin" (për një
krizë valutore) ishte akoma e vogël për Shqipërinë. Që pas këtij
episodi u përpoqa të kuptoja më mirë skenaret e një krize të
mundshme dhe të ndonjë të mete në idenë time.

Megjithëse Shqipëria është karakterizuar nga një deficit i madh i
llogarisë korente gjatë periudhës më të madhe të tranzicionit, vetëm
së fundi madhësia e tij është bërë një problem shqetësues i shumë
institucioneve vendase dhe ndërkombëtare. Ndërkohë që
shqetësimi më i madh vjen nga madhësia e tij, nevojitet një analizë
e plotë për të vendosur nëse kjo është një situatë e paqëndrueshme,
e cila mund të çojë në një krizë valutore apo thjesht reflektim i
zhvillimeve strukturale nëpër të cilat vendi ynë po kalon. Nga ky
këndvështrim ne përshëndesim përpjekjet e Dr. Mançellarit dhe
Dr. Xhepës për të hedhur dritë mbi këtë temë të rëndësishme.

KOMENTE MBI: "QËNDRUESHMËRINË
E DEFICITIT TË LLOGARISË KORENTE"

Erjon Luçi

Evelina Çeliku
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Nga prezantimi i z. Mançellari ne pamë që vlerësimi i deficitit të
llogarisë korente është një çështje komplekse që e bën shumë të
vështirë nxjerrjen e përgjigjeve të qarta nga kjo analizë. Autorët
kanë përdorur tregues të ndryshëm për vlerësimin e
qëndrueshmërisë së deficitit të llogarisë korente, të cilët në
përgjithësi nxjerrin në pah brishtësinë e ruajtjes së qëndrueshmërisë
aktuale. Një burim potencial problemesh për rezultatet e autorëve
është besueshmëria e benchmark-ëve të përdorur për të gjykuar
mbi qëndrueshmërinë. Sidoqoftë, autorët janë kujdesur të theksojnë
disa boshllëqe dhe dobësi të këtyre benchmark-ëve, sidomos të
atyre që lidhen me ndryshime strukturore, të cilat janë aspekte të
rëndësishme të Shqipërisë dhe të ekonomive të tjera në tranzicion.

Ne jemi dakord me konkluzionin kryesor të diskutimit, që deficiti
aktual i l logarisë korente në Shqipëri është relativisht i
qëndrueshëm, pavarësisht madhësisë së tij shqetësuese.
Konsiderata tjetër për këtë situatë si "e brishtë" duhet të trajtohet
më me kujdes, sepse, në dukje, bie në kontradiktë me konkluzionin
kryesor. Brishtësia e deficitit të llogarisë korente mund të klasifikohet
si një rast paqëndrueshmërie. Siç e thonë edhe Milesi-Ferreti dhe
Razin (1996): Nëse vazhdueshmëria e qëndrimit të politikës aktuale
dhe/ose e sjelljes aktuale të sektorit privat sjellin nevojën për një
zhvendosje "drastike" të politikës ose çojnë në një "krizë", atëherë
kemi të bëjmë me një rast paqëndrueshmërie.

Pra, ne mendojmë se një konkluzion akoma më i përshtatshëm, i
bazuar në evidencat e dhëna, është se ndërkohë që qëndrimi i
politikës aktuale në Shqipëri mund të konsiderohet si i
qëndrueshëm në periudhën afatshkurtër, në atë afatgjatë mund të
sjellë disa probleme, nëse nuk ndërmerren masa të caktuara, si
ato që propozohen drejt nga autorët. Sidoqoftë, janë shprehur
shqetësime se tronditje të ndryshme, gjithashtu, mund të shkaktojnë
paqëndrueshmëri edhe në periudhën afatshkurtër, të cilave ne
duam t'iu kushtojmë vëmendje të veçantë.

Një nga zhvillimet që mund të shkaktojë probleme është ulja e
pagesave të emigrantëve me transferimin e familjeve të tyre jashtë,
një këndvështrim i mbështetur edhe nga prezantimi vijues i z.
Gëdeshi dhe zj. Uruçi. Në studime të ndryshme shpesh është
argumentuar se pagesat nga jashtë kanë luajtur një rol të
rëndësishëm në ruajtjen e qëndrueshmërisë së kursit të këmbimit
në Shqipëri, si dhe në financimin e një pjese domethënëse të
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importeve. Sidoqoftë, nuk është dhe aq e qartë se si rënia e
pagesave do të çonte në një situatë paqëndrueshmërie për llogarinë
korente dhe/ose në kriza valutore.

Duke iu referuar sërish studimit pasardhës të z. Gëdeshi dhe të zj.
Uruçi, një pjesë e mirë e të ardhurave të emigrantëve shkon për
konsum, dhe shumë pak për qëllime investimi. Prandaj, një ulje e
pagesave nga jashtë do të çonte në rënie të konsumit. Nëse bëjmë
supozimin realist se një pjesë e madhe e konsumit vjen nga importi,
rrjedh që një ulje e pagesave nga jashtë do të shoqërohej me një
rënie të ngjashme të importeve, që do ta linte deficitin e llogarisë
korente pak a shumë të paprekur. Përsa i përket tregut të këmbimit
valutor, duke u bazuar në supozimet e mësipërme, duket se
ekziston gjithashtu një cikël i mbyllur që e bën të vështirë lindjen e
krizave valutore. Për shembull, nëse familjet e emigrantëve nuk
do të shkëmbenin pagesat e emigrantëve në tregun valutor, ndikimi
i mundshëm i kësaj rënieje në ofertën e monedhës së huaj do të
kishte si kundërveprim rënien e ngjashme të kërkesës për monedhë
të huaj, për sa kohë që importuesit do të zvogëlonin nevojën për
monedhë të huaj për të njëjtën shumë.

Mund të argumentohet që mund të ketë një mospërputhje kohore
midis rënies së ofertës dhe asaj të kërkesës, sepse importuesit
mund të mos jenë të sigurt nëse rënia e kërkesës për importe është
e përkohshme apo e qëndrueshme. Në këtë mënyrë, mund të
ndodhë një zhvlerësim i shpejtë i monedhës. Sidoqoftë, ne
mendojmë se kjo është një situatë jorealiste. Lëvizja e familjeve të
emigrantëve jashtë, ka pak të ngjarë të ndodhë në të njëjtën kohë.
Kjo do të thotë se edhe pse ka një mospërputhshmëri mes reagimit
të importuesve dhe ndryshimit të kërkesës, ndikimi duhet të jetë
shumë i madh në mënyrë që të gjenerojë një krizë valutore.
Gjithashtu, edhe eksperienca e deritanishme ka treguar se lëvizjet
domethënëse të emigrantëve gjatë verës kanë qenë të
administrueshme. Nuk ka arsye të besojmë se lëvizja graduale e
familjeve të tyre do të kishte një efekt kaq shkatërrues.

Një zhvillim tjetër, që do të kishte një ndikim më të rëndësishëm në
deficitin e llogarisë korente dhe një rrezik më të madh për një rënie
të menjëhershme të flukseve hyrëse të monedhës së huaj në tregun
valutor, është rënia e të ardhurave nga aktivitetet informale (ilegale)
me përmirësimin e rolit të ligjit. Evidencat për tregun informal, ashtu
siç e tregoi edhe z. Olters në fjalimin e tij, janë shumë të pakta, dhe
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çdo gjykim mbi shkallën në të cilën ai (tregu informal) përdoret për
financimin e importeve apo se sa shumë ai kalon mes tregut valutor
mbetet i hapur ndaj spekulimeve. Megjithatë, pavarësisht
madhësisë së tij, edhe në këtë rast ndikimi duhet të jetë patjetër i
madh për të shkaktuar paqëndrueshmëri. Për aktivitetet informale
por ligjore, të ardhurat nuk do të ndryshojnë me kalimin nga
ekonomia informale në atë formale. Përsa i përket aktiviteteve
ilegale, përveç faktit që një pjesë e tyre mund të mos kalojnë përmes
tregjeve, eksperienca e vështirësimit të emigrimit ilegal nëpërmjet
detit (që mund të ketë patur një ndikim të rëndësishëm në uljen e
të ardhurave nga aktivitete ilegale), ka treguar se nuk është
shoqëruar me ndonjë përkeqësim. Nga ana tjetër, një zvogëlim i
aktivitetit ilegal do t'u jepte një sinjal të fortë investitorëve të huaj
se sundimi i ligjit ka filluar të funksionojë siç duhet në Shqipëri.
Prandaj, ajo pjesë e deficitit të llogarisë korente që mund të jetë
financuar nga të ardhurat e aktiviteteve ilegale do të mund të
financohej tashmë nga investimet e huaja direkte (FDI). Sidoqoftë,
edhe në këtë rast duhet t'i kushohet vëmendje mospërputhjes
kohore, prandaj një ndërhyrje nga Banka e Shqipërisë në tregun
valutor do të justifikohej nëse do të kishte shenja të rënies së
valutës, deri në momentin që investimet e huaja direkte të fillojnë
të nxiten.

Paqëndrueshmëria politike mund të jetë një burim i rëndësishëm i
përkeqësimit të deficitit të llogarisë korente, siç e ka treguar edhe
eksperienca e vitit 1977. Megjithëse në vitet e fundit Shqipëria mund
të klasifikohet si një vend relativisht i qëndrueshëm në aspektin
politik, siç u përmend edhe më lart, besimi i investitorëve të huaj
mund të vonojë. Në këto situata të ekuilibrave jo të mirë mund të
nevojitet një shock pozitiv i jashtëm. Masa të tilla si ngritja nga
Banka Botërore e strukturave të sigurimit për investitorët e huaj
ndaj rreziqeve politike dhe ekonomike në Shqipëri në vitin 1997,
janë një zgjidhje e dobishme. Është e rëndësishme të konsiderohet
mbijetesa e tyre në të ardhmen, si zgjidhje që do të nxiste investimet
e huaja direkte dhe do të zgjidhte problemin e mospërputhshmërisë
së kohës, të përmendur më sipër.

Megjithatë, nevoja për reforma të mëtejshme strukturore për
përmirësimin konkurrencës në ekonominë shqiptare është e
domosdoshme për të siguruar një qëndrueshmëri afatgjatë të
deficitit të llogarisë korente. Ne nuk do të ndalemi në diskutime
mbi mënyrat për nxitjen e eksporteve, meqë kjo çështje do të
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shqyrtohet më intensivisht nga prezantimi pasardhës i z. Çeku.
Sidoqoftë, do të donim të bënim disa komente për vlerësimin e
kursit real të këmbimit. Duke lënë për momentin mënjanë,
paqartësitë për shkallën e vlerësimit të normës reale të këmbimit,
e cila varet nga mënyra e përdorur për llogaritjen e saj (Hollar,
2003), mendojmë se në këtë fazë teknikat ekonometrike mund të
jenë të pamjaftueshme për të nxjerrë rezultate konkluduese, nëse
vlerësimi real i lekut ka luajtur apo jo ndonjë rol në konkurrueshmërinë
e ekonomisë shqiptare. Duke marrë në konsideratë se raporti i
eksporteve ndaj PBB-së ka ndryshuar shumë pak që nga fillimi i
tranzicionit, është e vështirë të gjendet një lidhje me kursin e
këmbimit, i cili ka qenë shumë më i ndryshueshëm për shumë
arsye. Sidoqoftë, gjithmonë ekziston një mundësi që ky vlerësim
ka rritur presionin e tij në nivelin e ulët të eksporteve dhe të
konkurrencës. Ne nuk duam të pohojmë se ky është tamam rasti,
por për sa kohë që kjo situatë krahasohet me një situatë kur
eksportet janë më të ndryshueshme, do të jetë e vështirë për të
arritur në një konkluzion të qartë. Pra, për të vendosur nëse ky
vlerësim është një devijim apo një reflektim i ndryshimeve
strukturore, nevojitet një studim i mëtejshëm.

Për të mbyllur diskutimin me një shënim pozitiv, duhet përmendur
se qëndrueshmëria në të ardhmen e deficitit të llogarisë korente
mund të rritet, gjithashtu, edhe nga privatizimi i pritur i Bankës së
Kursimeve, i Telekomit, i KESH-it, i INSIG-ut, të cilët kryesisht do
të privatizohen nëpërmjet invstitorëve të huaj strategjikë. Megjithatë,
duhet të jemi të vëmendshëm ndaj tronditjeve potenciale
destabilizuese që mund të çojnë në një situatë paqëndrueshmërie
dhe/ose në ndonjë krizë valutore. Në fakt, Banka e Shqipërisë po
planifikon ta çojë më tej këtë diskutim, duke investiguar në më
shumë detaje problemet që lidhen me qëndrueshmërinë e deficitit
të llogarisë korente.
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Tabelë 1. Bilanci i Pagesave në vite (në milionë usd).

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

LLOGARI KORENTE 31.4 36.6 62. 253.7 65.0 132.9 163.1 217.9 406.8

Eksporti i të mirave 141.4 204.8 243.7 158.6 208.0 275.1 255.4 304.6 330.2
Importi i të mirave 601.0 679.8 922.0 693.5 811.7 937.9 1,076.4 1,331.6 1,485.4

Bilanci tregtar 459.6 475.0 678.3 534.9 603.6 662.8 821.0 1,027.0 1,155.1
Shërbime: Kredi 83.1 98.2 127.3 67.9 86.6 266.7 448.1 533.5 585.0
Shërbime:  Hua 97.5 106.3 142.3 101.1 129.3 165.4 430.0 444.2 589.5
Të ardhura: Kredi 55.6 70.8 83.5 61.6 86.1 85. 115.9 162.5 148.3
Të ardhura: Hua 41.4 28.5 12.0 11.9 8.7 10.3 9.1 13.4 20.6
Transferta private 374.1 348.9 476.0 235.7 421.3 188.4 438.6 542.6 586.9
Transferta  zyrtare 117.1 128.5 83.4 29.0 82.6 165.0 94.4 28.1 38.2
Llogaria kapitale 21.6 389.5 4.9 2.1 31.1 67.5 78.2 117.8 121.2
Llogaria financiare 24.2 414.5 49.6 140.7 16.0 36.8 182.5 109.0 206.2
Investime dirakte 53.0 70.0 90.1 47.5 45.0 41.2 143.0 207.3 135.0
Investimet e portofolit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 23.4 36.8
Transferta kapitale (të tjera) 28.7 484.5 40.5 93.2 29.0 4.4 64.5 86.9 102.7
Gabime dhe harresa 44.5 7.9 54.8 142.5 69.4 131.3 15.0 136.1 108.0

Bilanci i përgjithshëm 54.9 30.6 47.0 43.8 59.4 123.5 131.9 145.0 28.6

Në vëmendje
Ndryshime në  rezerva 54.8 30.6 39.5 28.3 75.9 97.4 130.5 116.2 109.9
Ndikimi i kursit të këmbimit valutor 7.3 5.1 7.3 15.5 12.6 26.2 3.5 1.5 65.0
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Në vitin 1989, Aristide Zolberg, një studiues i njohur i migracionit
ndërkombëtar, shkruante se sikur të gjitha vendet e botës të
përbëheshin nga Shqipëria në njërën anë dhe Japonia në anën
tjetër, nuk do të ishte e nevojshme të studiohej migrimi ndërkombëtar1.
Thuajse një vit më vonë, si për ironi, valë të njëpasnjëshme masive të
migracionit ndërkombëtar, shpeshherë ilegale dhe kaotike, do ta bënin
Shqipërinë një nga vendet më të prekura të botës nga ky fenomen.
Aq sa Russell King e cilëson atë si “një lloj laboratori për studimin e
proceseve të reja migruese”.2 Ky fenomen, i pranishëm në të gjithë
territorin e vendit, ka shoqëruar me intensitet të ndryshëm të gjitha
fazat e tranzicionit shqiptar. Thuajse 12 vjet pas fillimit të tranzicionit
rreth 1/5 e shqiptarëve ose mbi 600.000 vetë, kryesisht të moshës së
re,3 kanë migruar jashtë vendit, sidomos në Greqi dhe në Itali. Ndërsa
migrimi i brendshëm ka përfshirë qindra mijëra të tjerë. Një nga
aspektet më të rëndësishme të këtij fenomeni, që ka një ndikim të
madh ekonomik e social, janë remitancat4.

Ky raport është rezultat i një kërkimi për remitancat, i realizuar në fillim të
vitit 20035. Ai analizon sjelljen e remitancave në tre plane kryesore:

• në raport me rolin që ato kanë për stabilizimin
makroekonomik të vendit;

• në raport me rolin që luajnë për zbutjen e varfërisë; dhe
• në raport me rolin që ato luajnë për zhvillimin ekonomiko-

social të vendit.

ROLI I REMITANCAVE NË ZHVILLIMIN
EKONOMIKO-SOCIAL TË VENDIT

Esmeralda Uruçi

Ilir Gëdeshi
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DISA KARAKTERISTIKA TË FLUKSEVE MIGRATORE GJATË
TRANZICIONIT

Hapja e menjëhershme e vendit ndaj botës, e shoqëruar me një
krizë të thellë politike, ekonomike dhe sociale ishin faktorët kryesorë
që nxitën flukset e para të migracionit ndërkombëtar në Shqipëri.
Migrimin masiv e favorizuan edhe proceset e vrullshme
demografike që kishin ndodhur gjatë viteve 1945-1989, ku popullsia
e vendit ishte rritur thuajse tre herë. Popullsia shqiptare në fund të
kësaj periudhe karakterizohej nga një moshë e re dhe me nivel
shkollimi relativisht të lartë.

Migrimi ndërkombëtar i shqiptarëve ka rrjedhur me valë, duke filluar
nga gjysma e dytë e vitit 1990. Deri në fund të vitit 1992
transformimet ekonomike të tranzicionit çuan në një rënie të
theksuar të prodhimit industrial e bujqësor, në rritje të papunësisë
dhe në rënie të pagës reale, gjë që u pasqyrua në thellimin e
varfërisë, duke nxitur migrime të njëpasnjëshme.

Pas këtij viti vihet re një përmirësim relativ i disa treguesve
makroekonomikë, gjë që reflektohet edhe në uljen e ritmeve të
migrimit. Por, duke filluar nga fundi i vitit 1996, dhe sidomos gjatë
vitit 1997, përkeqësimi i treguesve makroekonomikë dhe kolapsi i
firmave piramidale shkaktuan një kaos politiko-social, që nxiti një
valë të re të migrimit masiv. Edhe anketa e realizuar me 1180
migrantë ndërkombëtarë pasqyron qartë kurbën e migrimit gjatë
periudhës 1990 – 2002.

Grafik 1. Ecuria e migrimit në vite.

Burimi: Anketa për dërgesat valutore të emigrantëve legalë afatgjatë, janar 2003.
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Migracioni ndërkombëtar shqiptar është i shpërndarë në Greqi, Itali,
Angli, Gjermani, Francë, Zvicër, Belgjikë, SHBA, Kanada etj.. Por,
dy vendet kryesore ku ai është përqëndruar më shumë janë Greqia
dhe Italia.

Sipas statistikave zyrtare të dala nga procesi i legalizimit të
migrantëve në vitin 1998, në Greqi ishin 241.561 shqiptarë. Ndërsa
në procesin e legalizimit të vitit 2001 vlerësohet se duhet të ishin
rreth 500.000 shqiptarë, të legalizuar dhe të palegalizuar6. Migrantët
shqiptarë në Greqi janë të përqëndruar në rajonet më të zhvilluara
ekonomike dhe në rajonet në afërsi me kufirin shqiptar7. Rreth 30
për qind e tyre punojnë në ndërtim dhe në punët publike, 19 për
qind punojnë në punë të tjera krahu jashtë sektorit të ndërtimit, 29
për qind në shërbimet shtëpiake, 11 për qind në riparime mekanike
dhe të mirëmbajtjes, 6 për qind në restorante dhe në hotele, dhe 5
për qind në punë të tjera8.

Duke u bazuar në këto të dhëna, King vlerëson se të gjithë ata që
punojnë në shërbimet shtëpiake dhe një pjesë e atyre që punojnë
në restorante dhe hotele ose 1/3 e migrantëve shqiptarë të
punësuar, duhet të jenë të gjinisë femërore9.

Numri i migrantëve shqiptarë në Itali që zotërojnë një “permit-to-
stay”, në fund të vitit 2001, arrinte në 144.120 vetë10. Sipas
statistikave zyrtare italiane për vitet 1992 dhe 1999 vihet re se në
migracionin legal shqiptar është rritur përqindja e grave dhe e
bashkimit familjar. Në vitin 1999, 34 për qind e migrantëve legalë
ishin femra dhe 54.5 për qind e tyre ishin të martuar.

Gjithashtu, një numër i madh migrantësh shqiptarë (18.7 për qind)
kanë në familjet e tyre edhe fëmijë. Këto të dhëna tregojnë për
dinamikën e ribashkimit të familjeve të migrantëve shqiptarë në
Itali.

Tabelë 1. Struktura demografike e shqiptarëve në Itali krahasuar me grupet e tjera të 
emigrantëve, viti 1992 dhe viti 1999 (31 dhjetor të dy vitet). 
 % femra % të martuar % me fëmijë 
 1992 1999 1992 1999 1992 1999 
Shqiptarë 17.8 34.0 32.0 54.4 9.3 18.7 
Marokenë 13.3 27.7 43.0 49.8 7.6 17.1 
Tunizianë 11.4 22.1 26.0 44.1 6.4 15.3 
Emigrantë në total 37.5 42.2 41.5 49.3 8.3 13.3 
Burimi: Bonifazi, 2001. 
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FLUKSET E REMITANCAVE

Sipas klasifikimit të S. Wahba11, të cilit i referohet Giudici12 (1998),
mund të dallojmë katër tipe të remitancave:

1. Remitanca potenciale, e cila përfaqëson kursimet totale të
migrantit. Kjo mund të llogaritet duke zbritur nga të ardhurat
shpenzimet personale të domosdoshme të migrantit në
vendin e migrimit.

2. Remitanca konstante, e cila përfaqëson sasinë minimale
të të ardhurave që migranti dërgon për të plotësuar nevojat
e domosdoshme të familjes në vendlindje.

3. Remitanca shtesë, e cila përfaqëson shumën shtesë të të
ardhurave kundrejt sasisë konstante të dërguar nga
migranti. Ajo synon të përdoret jo për të plotësuar nevojat
e domosdoshme të familjes, po për investime në veprimtari
prodhuese ose financiare.

4. Remitanca e kursyer, e cila përfaqëson shumën e
kursimeve që migranti nuk ka për qëllim t’i dërgojë në formë
remitance dhe që parapëlqen ta investojë në vendin e
migrimit.

Duke shënuar me:

Y = të ardhurat e migrantit në vendin e migrimit;
C = konsumin e domosdoshëm të migrantit;
c = nevojat e domosdoshme të familjes së emigrantit;
S = kursimet e emigrantit.

Mund të shkruajmë: Y = C + c + S

Ne mund t’i përmbledhim tipet e ndryshme të remitancave si më
poshtë:

R = c + aS + (1 – a)S = c + S

R = remitanca potenciale;
c = remitanca konstante;
a = prirja e migrantit për të dërguar kursimet;
aS = remitanca shtesë;
(c +aS) = remitanca e dërguar; dhe (1 – a)S = remitanca e kursyer.
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Sasia e remitancave të dërguara nga migrantët në vendin e origjinës
përcaktohet nga një grup faktorësh, siç janë:

1. Numri i punonjësve që kanë shkuar dhe punojnë jashtë.
2. Struktura e migrantëve sipas grupmoshave, sipas gjendjes

civile dhe bashkimit familjar, sipas shkallës së kualifikimit,
sipas afërsisë së vendit të migrimit, sipas legalizimit etj..

3. Kushtet e punës kanë, gjithashtu, një ndikim të fortë te
remitancat. Elementet kryesore që ndikojnë në këtë rast
janë niveli i pagës, i cili ndryshon sipas vendeve të migrimit,
lloji i punës, lehtësitë që krijojnë sipërmarrësit vendas për
punonjësit migrantë etj..

4. Sasia e remitancave varet gjithashtu nga siguria, nga
shpejtësia dhe nga lehtësia për t’i transferuar vlerat
monetare në vendlindje.

5. Ndryshimet politike, ekonomike dhe sociale të vendit të
origjinës dhe të destinacionit kanë, gjithashtu, një ndikim
të madh në sasinë e remitancave të transferuara.

RËNDËSIA E REMITANCAVE PËR SHQIPËRINË

Gjatë periudhës 1991 – 2002, remitancat e migrantëve shqiptarë
kanë ardhur duke u rritur dhe kanë përfaqësuar, sipas viteve, rreth
10-22 për qind të PBB-së. Në vitin 2001, sipas vlerësimit të Bankës
së Shqipërisë, ato arritën në rreth 620 milionë usd ose rreth 15 për
qind të PBB-së13, nga 150 milionë usd ose rreth 22 për qind e
PBB-së që ishin në vitin 1992.

Grafik 2. Ecuria e remitancave në vite (në përqindje ndaj PBB-së).
Një tregues tjetër që pasqyron rëndësinë e remitancave është edhe
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ai i raportit të tyre ndaj investimeve direkte të huaja (IDH) dhe ndaj
ndihmës së huaj. Gjatë periudhës 1992 – 2001 investimet direkte
të huaja të akumuluara kanë qenë 774.7 milionë usd, ndërsa
remitancat e akumuluara kanë qenë 3924.2 milionë usd ose rreth
5 herë më shumë. Ato kanë qenë, gjithashtu, më të mëdha se sa
ndihma e huaj që Shqipëria merr çdo vit nga jashtë. Në vitin 2001,
ndihma e huaj ka qenë rreth 180 milionë dollarë, ndërsa remitancat,
po në këtë vit, ishin rreth 3.4 herë më të mëdha.

Grafik 3. Dinamika e remitancave, e eksporteve dhe e investimeve
të huaja direkte gjatë periudhës 1992 – 2001.
Një tregues tjetër për të vlerësuar rëndësinë e remitancave është

edhe ai i raportit të tyre me eksportin e mallrave. Në vitin 2001
remitancat ishin rreth dy herë më të mëdha se të ardhurat valutore
nga eksportet. Ndërsa sasia e remitancave për frymë të popullsisë
ishte rreth 200 usd në vitin 2001. Remitancat kanë luajtur gjithashtu,
një rol të dorës së parë për financimin e importeve dhe për mbulimin
e deficitit tregtar. I tillë ka qenë roli i tyre edhe për ruajtjen e vlerës
së këmbimit të monedhës kombëtare dhe për zhvillimin e shpejtë
të sektorit të ndërtimit dhe të shërbimeve. Në këtë mënyrë, ato
kanë ndikuar pozitivisht në stabilizimin makroekonomik të vendit.

Grafik 4. Dinamika e remitancave, e importeve,  e eksporteve dhe
e deficitit tregtar gjatë periudhës 1992-2001.

Rrjedhimisht, remitancat kanë qenë faktori kryesor që ka përcaktuar
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një nga karakteristikat e tranzicionit shqiptar, ekstroversionin14 e
ekonomisë, çka do të thotë se konsumi i brendshëm është më i
madh se prodhimi kombëtar.

SJELLJA E REMITANCAVE

Në fund të muajit dhjetor të vitit 2002 dhe në fillim të muajit janar të
vitit 2003 u ndërmorr një anketim me 1.180 migrantë ndërkombëtarë
legalë. Ai u realizua në pikat kufitare tokësore të Kapshticës e të
Kakavijës, në ato detare, në portet e Durrësit dhe të Vlorës, si dhe
në Aeroportin Ndërkombëtar të Rinasit. Për realizimin e anketimit
u zgjodhën këta dy muaj, sepse përfaqësojnë kohën optimale të
flukseve të migrantëve ndërkombëtarë, për të hyrë dhe për të dalë
nga Shqipëria me rastin e festave të fundvitit. Pikat e zgjedhura
mbulonin flukset e migrantëve nga i gjithë territori i Shqipërisë.
57.1 për qind e të anketuarve ishin migrantë në Greqi, 36.6 për
qind ishin migrantë në Itali dhe 6.4 për qind ishin migrantë nga
vende të tjera. Qëllimi i anketës ishte të studionte sjelljen e
migrantëve ndërkombëtarë lidhur me remitancat. Ky anketim nuk
përfshiu migrantët ilegalë dhe afatshkurtër.

KARAKTERISTIKA SOCIO-DEMOGRAFIKE TË MIGRANTËVE

Sipas anketës rezulton se 93 për qind e migrantëve janë të etnisë
shqiptare, 3.7 për qind i përkasin etnisë greke, 2.3 për qind janë
vllehë dhe vetëm 1 për qind janë romë dhe egjiptianë. 86.8 për
qind e të anketuarëve i përkasin gjinisë mashkullore dhe 13.2 për
qind i përkasin gjinisë femërore. Nga pikëpamja e gjendjes civile
68.4 për qind e migrantëve janë të martuar, 29.5 për qind janë
beqarë dhe 2.2 për qind janë të divorcuar ose të ve. Shumica e
migrantëve ose 58.3 për qind janë me arsim të mesëm, 28.7 për
qind janë me arsim tetëvjeçar dhe 12.1 për qind janë me arsim
universitar. Pjesa më e madhe e migrantëve ose 67 për qind i
përkasin grupmoshës deri 35 vjeç. Këto të dhëna tregojnë se pjesa
më e madhe e migrantëve të anketuar janë të moshës së re të
gjinisë mashkullore, të arsimuar me arsim të mesëm dhe të martuar.

KARAKTERISTIKA SOCIO-EKONOMIKE TË MIGRANTËVE NË VENDIN E
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MIGRIMIT

Faktorët kryesorë që kanë nxitur shqiptarët për të migruar, sipas
anketimit, janë “papunësia” (53.2 për qind) dhe “të ardhurat e
pamjaftueshme” (14.9 për qind) që reflektojnë shkallën e varfërisë,
si dhe “mungesa e perspektivës për të përmirësuar gjendjen
ekonomike” (10.2 për qind). Arsye të tjera sekondare që nxitin
migrimin lidhen me “pakënaqësinë për jetën sociale” në Shqipëri
(10.4 për qind) me perspektivën “për të siguruar një të ardhme më
të mirë për fëmijët” (9.6 për qind), si dhe me “pasigurinë politike
dhe ekonomike” të vendit (9.4 për qind).

Sipas anketës 54.8 për qind e migrantëve jeton në vendin e migrimit
me familjen ose me një pjesë të saj. Migrantët kanë një kohë
mesatare qëndrimi në migracion prej 7 vjetësh. Pjesa më e madhe
e tyre (86.8 për qind) jeton në shtëpi me qira dhe 89.6 për qind e
tyre janë të siguruar. Nga pikëpamja profesionale vërehet se ata
kanë kaluar gradualisht nga kryerja e punëve të thjeshta në kryerjen
e punëve më të kualifikuara. Këta migrantë përfaqësojnë atë pjesë
të shqiptarëve që përpiqen të integrohen në shoqërinë e vendit
pritës.

Aktualisht, shumica e migrantëve shqiptarë, sidomos ata që jetojnë
në Greqi, dëshirojnë të kthehen në vendlindje. Sipas anketës, 66
për qind e migrantëve shprehen se do të kthehen në atdhe, 19.7
për qind shprehen se nuk do të kthehen dhe 14.3 për qind shprehen
se ende nuk kanë vendosur.

PRODHIMI, TRANSFERTAT DHE PËRDORIMI I REMITANCAVE

Faktorët kryesorë që kanë detyruar shqiptarët të migrojnë i nxisin
ata që, nga të ardhurat e siguruara me punën në vendin e migrimit,
të kursejnë dhe një pjesë të tyre ta dërgojnë në vendlindje. Sipas
anketës, të ardhurat mesatare mujore të familjeve të migrantëve

Tabelë 2. A mendoni të k
Nr. A mendoni të 
1. 
2. 
3. 
4. 
Burimi: Anketa për dërgesa
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shqiptarë janë 1567 euro. Pjesa më e madhe e këtyre të ardhurave
sigurohet nga punësimi i kryefamiljarit, ndërsa pjesa tjetër sigurohet
nga anëtarët e tjerë të familjes. Një pjesë të këtyre të ardhurave
familja e migrantit i kursen. Sipas anketës një familje migranti
kursen mesatarisht në vit rreth 4285 euro. Shumica e familjeve
(68.6 për qind) këto kursime i ruajnë të depozituara në sistemin
bankar të vendit të migrimit. Duke marrë parasysh kursimet vjetore
të migrantëve dhe kohëqëndrimin e tyre në migracion, mund të
hedhim hipotezën se depozitat e tyre të kursimit aktualisht, arrijnë
disa miliardë usd. Në vitin 1992 ose dy vjet pas fillimit të migracionit
masiv, migrantët shqiptarë në Greqi kishin depozituar në bankat
greke rreth 80 milionë usd15. Ndërsa studiuesi anglez James
Korovilas në një artikull të tij, vlerëson se çdo emigrant shqiptar që
është i punësuar në Greqi duhet të kursejë të paktën 2340 usd në
vit16. Në këtë vlerësim ai bazohet edhe në kërkimet e studiuesve
grekë Lianos, Sarris dhe Katseli (1997), sipas të cilëve paga
mesatare ditore e punëtorëve migrantë është 30 usd dhe rreth 1/3
e tyre kursehet17. Rrjedhimisht, ai vlerëson se kursimet vjetore të
një emigranti shqiptar janë të barabarta me numrin e ditëve të punës
në Greqi gjatë një viti, shumëzuar me kursimet ditore (234 ditë
pune 10 usd kursime ditore = 2340 usd në vit).

Sipas anketës, 82.1 për qind e migrantëve një pjesë të kursimeve
të tyre i dërgojnë në vendlindje. Gjatë vitit 2002 ata kanë dërguar
mesatarisht 2159 euro. Transferimi i remitancave realizohet
nëpërmjet kanaleve informale dhe formale. Zgjedhja e tipit të kanalit
për transferimin e remitancave varet nga një varg faktorësh, siç
janë statusi legal ose ilegal i migrantit në vendin pritës, karakteri
afatshkurtër ose afatgjatë i migrimit, gjendja e sistemit bankar në
vendlindje, kostoja e trasfertave, kursi i këmbimit në tregun bankar
në krahasim me tregun informal etj.. Në vitin 2001, rreth 39 për
qind e sasisë së remitancave ose 243.8 milionë usd u transferuan
nëpërmjet kanaleve formale, nga 7.5 për qind ose 28.3 milionë
usd që transferoheshin në vitin 1994. Pjesa më e madhe e
remitancave që lëvizin nëpërmjet kanaleve formale realizohet nga
agjencia ndërkombëtare Western Union. Por, tipi kryesor i kanalit
për transfertat e remitancave vazhdon të jetë ai informal. Sipas të
dhënave të Bankës së Shqipërisë rreth 61 për qind e remitancave
kanë hyrë në Shqipëri nëpërmjet kanaleve informale. Këto kanale
përfshijnë kryesisht sjelljen e remitancave nga vetë migrantët kur
vijnë në vendlindje ose nëpërmjet rrjetit të gjerë të të afërmve dhe
miqve të tyre. Ndërsa të dhënat e anketës tregojnë se pjesa më e
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madhe e migrantëve (76.5 për qind) i sjellin vetë, 23.5 për qind i
dërgojnë nëpërmjet miqve dhe 15.2 për qind i dërgojnë nëpërmjet
kanaleve formale. Diferenca që vihet re midis të dhënave zyrtare
dhe atyre të anketës mund të shpjegohet me dy faktorë kryesorë.
Së pari, anketa është realizuar me migrantë legalë dhe të
përqëndruar kryesisht në vende afër Shqipërisë (Greqi, Itali). Këta
migrantë kanë ardhur 3.8 herë gjatë dy viteve të fundit dhe i sjellin
vetë ose nëpërmjet miqve remitancat. Faktori i dytë lidhet me sasinë
e parave që transferohen. Në këtë rast, për shuma të mëdha,
migrantët përdorin kanalet formale.

Pjesa më e madhe e migrantëve të anketuar paratë ua dërgojnë
“prindërve” (71.3 për qind) dhe një pjesë e vogël ua dërgojnë
“vëllezërve ose motrave” (13.3 për qind). Ndërsa migrantët që nuk
kanë realizuar bashkimin familjar në vendin e migrimit (27.1 për
qind) paratë ua dërgojnë “gruas dhe fëmijëve”. Nga anketa rezulton
se sasia e parave që migrantët ua dërgojnë “gruas dhe fëmijve”
është shumë më e madhe, se sa ajo që u dërgohet “prindërve”
ose “vëllezërve e motrave”. Në këto kushte ne mund të konkludojmë
se prirja e bashkimit familjar në vendin e migrimit do të çojë në
zvogëlimin e sasisë të remitancave.

Më shumë se gjysma e migrantëve (59 për qind) i dërgon paratë
në vendlindje sepse ka një detyrim moral ndaj familjes, gjë që
shpjegohet me vështirësitë ekonomike gjatë periudhës së
tranzicionit dhe me traditat e familjes shqiptare.
Pjesa më e madhe e migrantëve (69.7 për qind) i dërgojnë paratë

Tabelë 3. Kujt ia dërgoni paratë? 
Nr. Kujt ia dërgoni paratë? Në % 
1. Gruas dhe fëmijëve 27.1 
2. Prindërve 71.3 
3. Vëllezërve ose motrave 13.3 
4. Të afërmve 4.2 
5. Miqve 0.6 
6. Tjetër 2.2 
Burimi: Anketa për dërgesat valutore të emigrantëve legalë afatgjatë, janar 2003. 

Tabelë 4. Pse i dërgoni paratë në Shqipëri?  
Nr. Paratë i dërgoj Në % 
1. Kam detyrim moral ndaj familjes/prindërve 59 
2. Kam dëshirë 28 
3. Kam kërkesa nga familja 13 
4. TOTAL 100.0 
Burimi: Anketa për dërgesat valutore të emigrantëve legalë afatgjatë, janar 2003. 
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për të plotësuar “nevojat e domosdoshme të familjes” dhe në këtë
rast kemi të bëjmë me remitancën konstante, e cila përdoret
tërësisht për konsum. Ndërsa remitanca shtesë, që lidhet me
“rregullimin dhe kompletimin e shtëpisë” dërgojnë vetëm 29.9 për
qind e migrantëve, remitanca për investime në vendlindje dërgojnë
9.4 për qind e migrantëve dhe 18 për qind e migrantëve dërgojnë
remitanca për “blerjen ose ndërtimin e shtëpisë”.

Pjesa më e madhe e migrantëve që dërgojnë remitanca për
investime i destinojnë ato për blerje pasurish të patundshme (40.4
për qind). Të tjerë i dërgojnë për t’i përdorur në sektorin e
shërbimeve (tregti, transport, turizëm etj.), ndërsa për investime
në sektorët prodhues si bujqësi, industri dhe ndërtim, vetëm një
pjesë e vogël e migrantëve dërgojnë remitanca. Edhe këto të dhëna
vërtetojnë konkluzionin se shumica e migrantëve i dërgojnë
remitancat për konsum të përditshëm të familjes. Ky model
përdorimi i remitancave nuk favorizon hapjen e vendeve të reja të
punës.

Në krahasim me vitet e mëparshme, gjatë vitit 2001 vetëm 32.9
për qind e të anketuarve kanë dërguar në Shqipëri më shumë para,
25.2 për qind kanë dërguar të njëjtën sasi dhe 42 për qind kanë
dërguar më pak. Emigrantët që kanë dërguar më shumë para në
Shqipëri janë ata që dërgojnë për “gruan e fëmijët” dhe për
“prindërit”.
Edhe gjatë vitit 2002 në krahasim me vitin 2001 vihet re e njëjta

Tabelë 5. Qëllimi i dërgimit të parave. 
Nr. Qëllimi i dërgimit të parave Në % 
1. Për të plotësuar nevojat e domosdoshme të familjes 69.7 
2. Për të rregulluar dhe kompletuar shtëpinë 29.9 
3. Investime në vendlindje 9.4 
4. Depozitime në bankë 6.4 
5. Për të blerë ose ndërtuar shtëpinë 18 
6. Tjetër 4 
Burimi: Anketa për dërgesat valutore të emigrantëve legalë afatgjatë, janar 2003. 

Tabelë 6. Dërgimi i remitancave gjatë vitit 2001 në krahasim me vitet e mëparshme. 
Nr. Dërgimi i remitancave gjatë vitit 2001 në krahasim me vitet e 

mëparshme 
Në % 

1. Më shumë 32.9 
2. Të njëjtën sasi 25.2 
3. Më pak 42 
 TOTAL 100.0 
Burimi: Anketa për dërgesat valutore të emigrantëve legalë afatgjatë, janar 2003. 
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prirje, sepse 46 për qind e migrantëve shprehen se kanë dërguar
më pak remitanca. Ndërsa në perspektivën afatshkurtër vetëm 22.1
për qind shprehen se do të dërgojnë më shumë remitanca. Duke u
bazuar në këto të dhëna mund të pohojmë se në afat të mesëm
prirja e dërgimit të remitancave në Shqipëri ka më shumë mundësi
të qëndrojë në nivelin aktual, se sa të shkojë drejt rritjes.

Ky pohim është pasojë e ndërveprimit të një vargu faktorësh

ekonomikë, politikë e socialë, të cilët veprojnë në kahe të ndryshme.
Në grupin e faktorëve që ndikojnë në rritjen e fluksit të remitancave
bëjnë pjesë: rritja e numrit të migrantëve, legalizimi i tyre, rritja e
nivelit të të ardhurave të migrantëve dhe gatishmëria e motivimi i
tyre për t’i ndarë një pjesë të kursimeve me familjen në vendin e
origjinës, kohëqëndrimi në vendin e migrimit etj.. Ndërsa në grupin
e faktorëve që ndikojnë në uljen e sasisë së remitancave bëjnë
pjesë bashkimi familjeve dhe dobësimi i lidhjeve të migrantëve me
të afërmit në vendlindje.

Edhe faktori kohëqëndrim do të veprojë pozitivisht në afat të
shkurtër. Sipas një studimi të Reyneri (1976), remitancat janë një
funksion parabolik i zgjatjes së ciklit migrator, që arrijnë
maksimumin midis 10 dhe 14 viteve të migrimit, ndërsa për periudha
më të shkurtra ose më të gjata ato janë më të vogla. Trajektorja
mund të shpjegohet me arsyetimin se në vitet e para të migrimit
shpenzimet e vendosjes pengojnë remitancat, të cilat rriten
progresivisht me kalimin e kohës. Por, pas 10 – 14 vjetëve arrihet
në një pikë kthese të rëndësishme, meqënëse në këtë moment
merret vendimi nëse migrantët do të kthehen në vendlindje apo do

Tabelë 7. Dërgimi i remitancave gjatë vitit 2002 në krahasim me vitin 2001. 
Nr. Në krahasim me vitin 2001 gjatë vitit 2002 keni dërguar: Në % 
1. Më shumë 23.3 
2. Të njëjtën sasi 30.7 
3. Më pak 46 
 TOTAL 100.0 
Burimi: Anketa për dërgesat valutore të emigrantëve legalë afatgjatë, janar 2003. 

Tabelë 8. Dërgimi i remitancave gjatë 2-3 viteve të ardhshme. 
Nr. Çfarë mendoni për 2 – 3 vitet e ardhshme Në % 
1. Më shumë 22.1 
2. Të njëjtën sasi 17.1 
3. Më pak 18.7 
4. Aspak 4.4 
5. Nuk e di 37.7 
 TOTAL 100.0 
Burimi: Anketa për dërgesat valutore të emigrantëve legalë afatgjatë, janar 2003. 
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të nguliten përfundimisht në vendin e destinacionit. Në të dyja rastet,
flukset e remitancave janë të destinuara të shterrojnë ose të
pakësohen18.
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RËNDËSIA E DËRGESAVE NGA EMIGRANTËT NË ZHVILLIMIN
EKONOMIK.

Në raportin e Bankës Botërore “Global Development Finance 2003”,
të muajit prill 2003, nënvizohet përfundimi se investimet e huaja
direkte (FDI) dhe remitancat janë shdërruar në burimet më të
rëndësishme finaciare për ecurinë e vendeve në zhvillim, më të
rëndësishme se huamarrja private. Ashtu si FDI, remitancat
konsiderohen të jenë më të qëndrueshme si burime kapitali dhe
në këtë mënyrë kontribuojnë në një rritje të qëndrueshme në vendet
në zhvillim.

Në nivel botëror fluksi i remitancave i kalon 100 miliardë usd për
vit, dhe në më shumë se 60 për qind shkon drejt vendeve në
zhvillim. Remitancat shpesh  vlerësohen më të larta se flukset
hyrëse nga tregtia, nga investimet apo nga financimet e huaja. Në
këtë mënyrë, ato janë një mekanizëm i rëndësishëm në transferimin
e burimeve nga vendet e zhvilluara drejt vendeve në zhvillim.

DY FJALË MBI ECURINË E REMITANCAVE NË SHQIPËRI.

Nga mesi i vitit 1990 Shqipëria përjetoi fenomenin e emigracionit
masiv, i cili me kalimin e viteve do të  bëhej një faktor kyç për
financim. Duke filluar që nga viti 1992, ndoshta dhe më herët,

KOMENTE MBI: “ROLI I REMITANCAVE
NË ZHVILLIMIN EKONOMIKO-SOCIAL

TË VENDIT”

Kliti Ceca
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gjithnjë e më shumë u bënë domethënëse të ardhurat nga
emigrantët.

Në parim, rritja e të hyrave duhet të ndikohet nga pritshmëria për
zhvillimet në ekonominë shqiptare. Parashikimet për rritje të nivelit
të çmimeve dhe për nënçmim të kursit të këmbimit, të cilat do të
shoqëroheshin me nivele më të larta në normën e interesit të lekut,
do të nxisnin një hyrje më të madhe të valutës nga emigracioni. Në
vitet 1994 - 1996 vihet re fenomeni i dërgesave, tërheqja e të hyrave
në valutë brenda vendit nga ana e skemave piramidale, duke arritur
nivelin më të lartë në vitin 1996. Vitet 1997 dhe 1999 regjistruan
rënie të këtyre transfertave, përkatësisht rezultat i krizës së vitit
1997, me rënien e skemave piramidale dhe i krizës kosovare.

Grafik 1. Transfertat korente (milionë usd).

Eksperienca e shkurtër e tranzicionit na tregon se financimi i
deficiteve të larta tregtare është jo vetëm financuar nga flukset e
kapitaleve, të cilat kanë luajtur pa diskutim një rol të rëndësishëm,
por mundësitë e financimit kanë qenë shumë të mëdha brenda
vetë llogarisë korente, përmes dërgesave nga emigrantët. Gjatë
periudhës 1994 – 2002, në formën e transfertave korente kanë
hyrë rreth 4.4 miliardë usd, nga të cilat vlerësohet se rreth 3.6
milardë janë kontribut i emigracionit shqiptar. Dërgesat për vitin
2002 vlerësohen në 632 mln usd ose në 13 për qind të PBB-së.

TEZA DHE REKOMANDIME PËR POLITIKAT E ADMINISTRIMIT TË
REMITANCAVE

Natyra, madhësia, frekuenca dhe impakti i të ardhurave nga
migrantët në dimensione shoqërore dhe ekonomike të një vendi,
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është i një rëndësie të veçantë dhe kanë tërhequr vëmendjen e
studiuesve në të gjithë boten. Flukset hyrëse nga migrantët ndikojnë
fuqishëm në të ardhurat dhe rritjen e standartit të jetesës së vendit
përfitues (Taylor and Wyatt, 1996). Nga studime dhe matje empirike
të bëra, literatura botërore konkludon se në “fazat e para” të
migracionit të ardhurat nga migrantët, në masën më të madhe,
përdoren si mjet jetese për familjet përfituese, si nevoja për ushqim,
veshmbathje dhe shëndetsore (Massey and Parrado, 1994; Massey
et al., 1987; Rhoades, 1978). Me përmbushjen e këtyre nevojave
jetësore përmirësimi i kushteve të jetesës dhe rritja e standardit të
jetesës del si prioritet në shpenzimin këtyre flukseve. Në një fazë
të mëvonshme, një pjesë e madhe e këtyre dërgesave përdoret
për investime frutdhënëse, veçanërisht krijimi i bizneseve të reja,
që rezulton me efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik të vendit, duke
ndikuar njëkohësisht në punësim dhe në zvogëlimin e presionit
për emigrim. Megjithatë, një fenomen i tillë në Shqipëri është i
vogël. Për më tepër, me kalimin e kohës emigrantët dhe brezat
pasues, sa vijnë e bëhen më “komplet” në vendin rezident, për
rrjedhim lidhja e tyre me vendin e origjinës fillon e zbehet.

Siç theksohet dhe në referat, të ardhurat nga emigrantët shqiptarë
tentojnë në një kufi të tillë rënieje.

Emergjenca aktuale qëndron në sigurimin e vazhdimësisë dhe në
miradministrimin e këtyre flukseve. Mjetet valutore të krijuara nga
puna e emigrantëve, duhet patjetër të ballafaqohen me një politikë
të zgjuar brenda vendit. Kjo politikë, përveç kanalizimit të
transfertave korente private nga konsumi në investime, duhet të
tentojë të krijojë mekanizmat përkatës për të thithur mjetet valutore
të gjeneruara nga puna e emigrantëve (pavarësisht nga fakti nëse
hyjnë në Shqipëri si transfeta apo qëndrojnë si depozita kursimi në
shtetet ku ata jetojnë) dhe për të realizuar investime të qëndrueshme.

Rekomandimet tona për politikat e zhvillimit dhe të administrimit
të remitancave do t’i fokusonim si më poshtë. Vlen të theksojmë
se rekomandimet nisen nga kushti paraprak që remitancat kanë
një efekt neto pozitiv për ekonominë shqiptare. Në stadin aktual
jemi të ndëgjegjshëm për ekzistencën e një kushti të tillë.

- Ulja e kostove të transfertave.
Rritja e konkurrencës apo shtimi i aktorëve në këtë sektor, do të
ulte koston e transfertave. Një çmim i ulët për transfertë do të sjellë
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rritje të nivelit të këtyre transfertave. Nga ana tjetër, dhe reduktimi
i taksave përkatëse do të ndikonte në rritjen e vëllimit të këtyre
transfertave.

Me krijimin e një transparence në çmime, qeveria duhet të ushqejë
konkurrencën në këtë sektor. Kjo konkurrencë do të çojë jo vetëm
në ulje të çmimit por, gjithashtu, do të inkurajojë më shumë
migrantë. Transparenca në çmime, si masë e vetme, nuk do të
sjellë rënie të çmimeve në një treg të monopolizuar. Qeverisë i
duhet të nxisë krijimin e kompanive të tjera për këtë qëllim, si dhe
të aplikojë taksa të reduktuara etj..

- krijimi i fondeve të zhvillimit.
Fondet e zhvillimit do të shërbejnë si insitucione që do të
grumbullojnë dërgesat nga emigrantët, për të realizuar investime
në shuma më të mëdha. Le të kujtojmë këtu shembullin e shoqërive
të kursim – kreditit, të cilat janë të zhvilluara në Shqipëri prej disa
vitesh. Nga ana tjetër, mendohet që paraja e administruar në këtë
mënyrë do të japë efekt në ekonomi dhe në sistemin financiar.
Vlen të theksohet që ndërtimi dhe ecuria pozitive në fillim e këtyre
fondeve, mendohet të ketë efekte pozitive mbas suksesit të tyre të
parë (mbasi emigrantët të binden për efektshmërinë e tyre,
mendohet që do të rritet fluksi i të ardhurave të investuara në to).
Si shembull mund të merret Korea e Jugut.

- bashkëpunimet midis qeverive.
Duke u mbështetur në përvojat e vendeve të tjera, mund dhe duhet
të ndërmerren hapa në bashkëpunime midis Qeverisë Shqiptare
dhe qeverive të vendeve ku ndodhet emigracioni shqiptar, për
ndërtimin e strukturave zyrtare që do të ndihmojnë emigrantët (jo
vetëm në problemet e tyre sociale, si legalizimi, shkollimi etj.), në
një përdorim eficient të kursimeve të tyre, në drejtim të vendit të
tyre. Qeveritë e vendeve pritëse dhe të vendeve të origjinës, duhet
të ndërmarrin masa efektive për të lehtësuar investimin nga
emigrantët (si për shembull: mikrokreditë, trainimi, lehtësimi i
procedurave burokratike, lehtësime fiskale etj.). Për t’u përmendur
është rasti i Malit, që ka një emigracion të konsiderueshem në
Francë. Strukturat e ngritura nëpërmjet marrëveshjeve qeveritare,
kanë ndihmuar në zhvillimin e ekonomisë së Malit.

- rritja e vëllimit të kredisë.
Mendohet që rritja e veprimtarisë së dhënies së kredisë nga sistemi
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bankar do të shoqërohet me rritjen e degëve dhe të filialeve të
bankave në një shtrirje gjeografike me të gjerë në vend. Kështu
dhe shfrytëzimi i sistemit bankar (dhe i institucioneve të tjera
financiare) për dërgesat do të ketë rritje.

MATJA E REMITANCAVE.

Banka e Shqipërisë e vlerëson fluksin e remitancave me anë të
një metodologjie, e cila bazohet në teorinë e tregjeve paralele (kjo
për arsye se në Shqipëri një pjesë e konsiderueshme e
transaksioneve kryhet nëpërmjet këtyre tregjeve). Metodika
bazohet në matjen e flukseve dalësë të valutës nga tregu paralel,
sepse dërgesat nëpërmjet sistemit bankar janë lehtësisht të
matshme. Në këtë mënyrë, kjo metodologji konsiston në ndërtimin
e një matrice të flukseve të valutës, e cila evidenton flukset dalëse
dhe ato hyrëse të valutes në cash nga tregu paralel.

Duhet theksuar se në këtë “thes” të madh të “dërgesave nga
emigrantët”, përfshihen, përveç dërgesave nga emigrantët edhe
mjete valutore të gjeneruara nga aktivitete të dyshimta, të cilat në
Shqipëri përfaqësohen nga aktivitete ilegale – të gjitha që sjellin
cash në Shqipëri.

Vitet e fundit me zhvillimin e sistemit bankar dhe me ndërgjegjësimin
e individit për përparësitë e përdorimit të sistemit bankar, dërgesat
nga migrantët nëpërmjet sistemit bankar kanë ardhur në rritje.

Grafik 2. Kanalet e hyrjes së remitancave (milionë usd).
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KONSIDERATA METODOLOGJIKE.

Lidhur me metodologjinë që mund të përdoret në vlerësimet e të
ardhurave nga emigrantët, mendojmë se mund të ndiqet ajo që
propozohet në artikullin e Z. Gëdeshi dhe Zj. Uruçi. Gjithashtu,
vlerësojmë që të dhënat e instituteve për këtë qëllim janë të
rëndësishme.

Nga ana tjetër, mendojmë se janë të nevojshme vrojtime periodike
për të ardhurat nga emigrantët si dhe për të dhëna ekonomiko-
sociale për një periudhë kohe, e mbi këtë bazë ngritja e modeleve
matematiko-statistikore. Më pas këto modele mund të shërbejnë
në gjenerimin e serive kohore (ka shumë metoda për këtë, si
Box&Jenkins, Monte – Carlo, AR(p), MA, ARMA, ARIMA etj.).
Vrojtime të tjera periodike (më të rralla) duhet të bëhen për
korrigjime të mundshme të modelit. Gjithashtu, për të marrë
vlerësime sasiore të treguesve, sugjerohet të bëhen vrojtime dhe
në vendet pritëse të emigrantëve.



153

HYRJE

Shqipëria ka përjetuar një periudhë të vështirë dymbëdhjetëvjeçare
tranzicioni, të karakterizuar nga përpjekjet për vendosjen e një
sistemi ekonomik të orientuar nga tregu i lirë. Ajo ka bërë progres
në stabilitetin makroekonomik dhe në reformat strukturore,
pavarësisht vështirësive të procesit të tranzicionit, krizës ekonomike
dhe sociale të vitit 1997 dhe asaj të Kosovës të vitit 1999.

Edhe pse këto vitet e fundit vihet re rritje ekonomike (për vitin 2002,
ekonomia e vendit pati një rritje prej 4,7 për qind në krahasim me
vitin 20011), Shqipëria mbetet vendi më i varfër në Evropë me vetëm
PBB për frymë prej 1521 usd në vit, me një bilanc tregtar mjaft
negativ, me gjendje të dobët të infrastrukturës bazë, me një sistem
financiar që ende nuk u përgjigjet si duhet nevojave të biznesit si
dhe me institucione private dhe publike të papërgatitura si duhet
për të marrë mbi vete përgjegjësi në një sistem të ri ekonomik, të
cilin kemi pranuar ta ndërtojmë.

Shqipëria tani përballet me sfidën e re të rritjes së aftësive
konkurruese në tregun ndërkombëtar dhe me  synimin për hyrjen
në Bashkimin Evropian. Siç dihet, një faktor shumë i rëndësishëm
që ndikon në rritjen ekonomike të një vendi dhe që pasqyron rritjen
e aftësisë konkurruese është tregtia e jashtme. Në vitin 2002,
Shqipëria ka regjistruar nivelin më të lartë të tregtisë së mallrave,

RRUGËT E SHTIMIT TË EKSPORTIT
SHQIPTAR

Bardhyl Çeku
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i cili kundrejt vitit 2001 vlerësohej 12 për qind më shumë. Kështu,
importi i mallrave kapi 1,5 miliardë dollarë ose 12 për qind më
shumë kundrejt vitit 2001, ndërsa eksporti i mallrave 330 milionë
dollarë ose 8 për qind më shumë se viti 20012.

Nga këto të dhëna vihet re se ekonomia e vendit tonë ka një orientim
të theksuar drejt importit, i cili kontribuon në masën 82 për qind në
vëllimin e tregtisë së jashtme. Rritja më e lartë e importeve
krahasuar me eksportet ka çuar në thellimin e mëtejshëm të deficitit
tregtar, i cili është i lidhur me shkallën e ulët të aftësisë konkurruese
të prodhimit të brendshëm.

1. KU JEMI ME IMPORT- EKSPORTET?

Me hyrjen në ekonominë e tregut dhe me hapjen ndaj tregtisë së
mallrave dhe shërbimeve, fluksi i importeve në Shqipëri u rrit
ndjeshëm, si rezultat i boshllëkut (mungesës të mallrave në treg),
i rritjes të kërkesës së brendshme dhe i pamundësisë së prodhimit të
brendshëm për t’iu përgjigjur këtyre nevojave shpërthyese. Megjithë
rritjet që kanë shënuar eksportet gjatë kësaj periudhe, deficiti tregtar
vazhdon të thellohet vit pas viti, siç shihet në tabelën e mëposhtme:

Raporti import-eksport tregon një përkeqësim të lehtë të këtij
treguesi, i cili nga 23,8 për qind që ishte në vitin 2000, ka shkuar
22,8 dhe 22,2 për qind përkatësisht pë vitet 2001 dhe 2002.

Grafik 1: Paraqitja grafike e bilancit tregtar në vite (në milionë usd).

Tabelë 1: Bilanci tregtar në vite (në milionë usd). 
VITI 1993 2000 2002 
Importi në mln usd 360 1156 1485 
Eksporti në mln usd 105 283 330 
Bilanci tregtar në mln usd -255 -873 -1155 
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Krahasuar me prodhimin e brendshëm bruto vëllimi i eksportit është
në shifra shumë të vogla dhe varion  në këtë dymbëdhjetëvjeçar të
fundit nga 6-7,5 për qind, gjë që do të thotë se ekonomia shqiptare
aktualisht nuk  ka as superprodhim në përgjithësi, as nuk shfrytëzon
epërsitë në segmente të veçanta të ekonomisë që mund të
destinohen vetëm për eksport.

Grafik 2: Ecuria e rritjes së eksporteve dhe importeve tregtare në
vite (në përqindje).

Parë në strukturën e tyre, eksportet  nga prodhimi i vendit  dhe ato
nga përpunimi aktiv, me rrjedhën e viteve kemi një situatë të tillë:
në vitet 1993-1996, eksportet janë dominuar nga prodhimi i
brendshëm dhe pas këtyre viteve kemi një rritje të eksportit nga
përpunimi aktiv.

Rritja në eksporte gjatë vitit 2002 erdhi në një masë të
konsiderueshme si rezultat i rritjes së vëllimit të rieksporteve
(eksporte me material porositësi), me 9,2 për qind në krahasim
me vitin 2001.  Ecuria e eksporteve shqiptare duke parë realizimin
e tij nga prodhimi i brendshëm dhe nga përpunimi aktiv, për
periudhën 1999 – 2002 paraqitet si më poshtë:

Tabelë 2: Ecuria e eksporteve në Shqipëri. 

VITI Ekporti nga prodhimi i 
brendshëm (1) 

Eksporti nga 
përpunimi aktiv (2) 

Eksporti gjithsej 
(3) = (1)+ (2) 

10704 20698 314021999 34 për qind 66 për qind 100 për qind
9312 21697 309912000 30 për qind 70 për qind 100 për qind
9392 21599 36209

2001 27 për qind 73 për qind 100 për qind

9556 27614 371702002 26 për qind 74 për qind 100 për qind
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Siç shihet, rieksportet vazhdojnë të mbajnë pjesën kryesore të
eksporteve tona, me rreth 74 për qind të vëllimit të përgjithshëm të
tyre. Kjo rritje është shoqëruar dhe me rritjen e importeve të lëndëve
të para për industrinë tekstile dhe të përpunimit të lëkurëve, të cilat
zënë respektivisht 11 për qind dhe 3,6 për qind të vëllimit të
importeve. Sigurisht që këta tregues, së bashku me importet e
makinerive e pajisjeve si dhe të mjeteve të transportit, të cilat
vazhdojnë të ruajnë një peshë specifike afërsisht 20 për qind në totalin
e importeve, reflektojnë zhvillimet e sektorit prodhues të ekonomisë.

Gjithashtu në rritje, edhe pse jo i dukshëm në vëllim, shfaqet
eksporti nga prodhimi i brendshëm (me 4 për qind). Eksporti i
brendshëm përfaqësohet nga produkte bujqësore (bimë mjekësore,
duhan), nga metale (ferrokrom dhe alumin), nga lëkura, nga lëndë
drusore dhe nga produkte minerale (karburante). Eksportet
industriale kanë humbur rëndësinë e tyre me falimentimin e
ndërmarrjeve shtetërore.

Një vend të rëndësishëm zë edhe turizmi. Statistikat e bilancit të
pagesave për vitin 2002, theksuan edhe më shumë prirjen pozitive
të veprimtarisë së turizmit. Sipas vlerësimeve të Bankës së
Shqipërisë, kjo veprimtari ka gjeneruar të ardhura rreth 486 milionë
dollarë, shifër kjo rreth 47 për qind më e lartë se eksporti i mallrave.
Ndërkohë që shqiptarët kanë shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë
shtetit rreth 366 milionë dollarë amerikanë ose rreth 60 për qind të
totalit të dërgesave nga emigrantët3. Mund të thuhet se gjatë vitit
2002 ka pasur një rritje të madhe në numrin e udhëtarëve që kanë
vizituar Shqipërinë, me rreth 20 për qind kundrejt vitit të kaluar
dhe ky mund të konsiderohet si një tregues i mjaftueshëm, që
dëshmon për rritjen e veprimtarisë në këto shërbime. Gjithashtu,
vihet re një rritje e madhe edhe në shpenzimet ditore të shqiptarëve
që udhëtojnë jashtë shtetit me 39 për qind, faktor ky që ka ndikuar
në rritjen prej 42 për qind të shpenzimeve të turizmit kundrejt vitit
2001. Për rrjedhojë, në fund të vitit 2002, bilanci pozitiv i shërbimeve
të kësaj kategorie vlerësohej në 121 milionë dollarë amerikanë.
Me një veprimtari të tillë, turizmi ka dominuar të gjitha zhvillimet në
tregtinë e shërbimeve duke zënë rreth 83 për qind në eksportet
dhe 62 për qind në importet e shërbimeve.

Siç u përmend, struktura e eksporteve paraqitet e dominuar nga
produktet e përpunimit aktiv në tekstile dhe këpucë, të orientuar
drejt tregjeve të Bashkimit Evropian.



157

Tabelë 3: Struktura e import-eksporteve4.

Nr. STRUKTURA E IMPORTEVE 1996 2002 
1 Kafshët e gjalla; Produkte me origjinë shtazore 5,0 3,0 
2 Produkte vegjetale 17,5 6,8 
3 Vajra dhe yndyrna shtazore apo vegjetale 2,9 1,4 
4 Ushqime të përgatitura, pije, duhan 9,5 8,8 
5 Produkte minerale 5,2 12,9 
6 Produkte të industrisë kimike apo të industries së lidhjeve 4,8 5,8 
7 Plastika; goma dhe artikuj të tyre 2,3 3,0 
8 Lëkura, artikuj të tyre 2,1 2,5 
9 Druri, tapa artikuj të tyre; prodhime kashte, kallama 0,8 1,1 
10 Brumi i drurit, letra kartoni, artikuj të tyre 1,4 2,0 
11 Tekstile dhe artikuj tekstilë 9,0 10,9 
12 Veshjet e këmbëve, të kokës, çadrat 6,3 3,7 
13 Artikuj prej guri, allçie, çimentoje, qeramike, qelq 2,4 3,9 
14 Perla; bizhuteri; monedha 0,1 0,0 
15 Metalet bazë dhe artikujt prej tyre 4,8 9,0 
16 Makineri e pajisje mekanike, elektrike 16,2 16,2 
17 Mjete transporti 6,1 5,4 
18 Instrumente e aparate optike, orë, instrumente muzikore 1,3 1,0 
19 Armë e municione, pjesë plotësuese të tyre 0,1 0,0 
20 Artikuj të ndryshëm të prodhuar 2,1 2,5 
21 Vepra arti, copa të mbledhura nga antikat 0,0 0,0 
 TOTALI 100,0 l00,0 
    

Nr. STRUKTURA E EKSPORTEVE 1996 2002 
1 Kafshët e gjalla; Produkte me origjinë shtazore 3,1 0,6 
2 Produkte vegjetale 7,1 4,0 
3 Vajra dhe yndyrna shtazore apo vegjetale 2,2 0,0 
4 Ushqime të përgatitura, pije, duhan 4,1 2,2 
5 Produkte minerale 10,3 2,8 
6 Produkte të industrisë kimike apo të industrisë së lidhjeve 1,2 0,5 
7 Plastika; goma dhe artikuj të tyre 0,5 0,2 
8 Lëkura, artikuj të tyre 4,5 4,5 
9 Druri, tapa artikujt e  tyre; prodhime kashte, kallama 2,8 2,6 
10 Brumi i drurit, letra kartoni, artikujt e tyre 1,4 0,9 
11 Tekstile dhe artikuj tekstilë 24,4 37,7 
12 Veshjet e këmbëve, të kokës, çadrat 23,4 28,9 
13 Artikuj prej guri, allçie, çimentoje, qeramike, qelq 0,2 0,6 
14 Perla, bizhuteri, monedha 0,0 0,1 
15 Metalet bazë dhe artikujt prej tyre 11,3 9,3 
16 Makineri e pajisje mekanike, elektrike 1,7 2,5 
17 Mjete transporti 0,1 0,3 
18 Instrumente e aparate optike, orë, instrumente muzikore 0,1 0,1 
19 Armë e municione, pjesë plotësuese të tyre 0,3 0,2 
20 Artikuj të ndryshëm të prodhuar 1,4 2,1 
21 Vepra arti, copa të mbledhura nga antikat 0,0 0,0 
 TOTALI 100,0 100,0 
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Pra, siç shihet kemi një përmirësim të strukturës së eksportit për
tekstilet, për artikujt e tekstileve, për veshjet e këmbës, kokës e
çadrat dhe një rritje gjithashtu të importeve të prodhimeve minerale,
dhe të produkteve të industrisë kimike.

Grafik 3: Gjeografia e eksporteve  dhe importeve shqiptare.

Nga kjo paraqitje vihet re se eksportet janë orientuar kryesisht drejt
vendeve të Bashkimit Evropian, më shumë drejt Italisë dhe Greqisë.
Regjimi tregtar asimetrik i Shqipërisë dhe i disa vendeve të rajonit
me Bashkimin Evropian akorduar nga Bashkimi Evropian për vitin
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2002, është shfrytëzuar në përgjithësi në një nivel të ulët dhe
kryesisht në artikuj të tillë si: acuge (me fason), domate në masën
33 për qind të kuotës, piper i ëmbël 9 për qind, shalqin 43 për qind
etj..

E njëjta situatë paraqitet edhe për origjinën e importeve, ku vendin
e parë dhe të dytë e zënë përkatësisht Italia dhe Greqia.

Eksportet shqiptare drejt vendeve që kanë nënshkruar
memorandumin5 për liberalizmin e tregtisë janë në shifra mjaft të
vogla, megjithëse prirja  në këto tre vitet e fundit është në rritje.
Nga  këto vende, peshën më të madhe e zënë eksportet drejt
vendeve kufitare dhe janë kryesisht artikuj konsumi, lëndë ndërtimi,
bitum nafte etj.. Kosova  ka zënë peshën më të madhe në eksportet
dhe përbën rreth 90 për qind të totalit të eksportit (por, paraqitet
me Jugosllavinë  për arsye statistikore). Në tremujorin e parë të
vitit 2003 me Kosovën  janë realizuar 871178 dollarë dhe kryesisht
artikuj konsumi ushqimorë dhe lëndë ndërtimi.

2. CILAT JANË ARSYET PËR KËTË RAPORT TË ZHDREJTË?

Bilanci tregtar i Shqipërisë vazhdon të jetë negativ, si pasojë e
nivelit të ulët të eksporteve. Siç e përmendëm, eksporti i brendshëm
ze një peshë shumë të vogël dhe përfaqësohet kryesisht nga
produkte bujqësore. Eksportet industriale kanë humbur rëndësinë
e tyre që me falimentimin e ndërmarrjeve shtetërore.

Kjo pasqyrohet qartë në industrinë minerale. Mineralet kryesore
që tradicionalisht janë nxjerrë në Shqipëri kanë qenë kromi, bakri,
ferrokromi, hekur-nikeli si dhe produkte nga rafineria e naftës, të

Tabelë 4: Eksportet me vendet e memorandumit. 
2000 2001 2002 NR SHTETET 000 /USD % 000 /USD % 000 /USD % 

1 Bosnje - Hercegovinë 0 0 7,7 0,05 74,2 0,6
2 Bullgari 78 0,7 94,7 0,66 97,8 0,8
3 Serbi, Mali i Zi dhe Kosovë 7088,4 64,2 9503,3 66,1 7457 58,3
4 Kroaci 1385,3 12,6 49,7 0,35 158,4 1,2
5 Maqedoni 2479,6 22,5 4719 32,83 4867,7 38,7
6 Rumani 4,03 0,04 0 0 57,9 0,5
A Vendet e memorandumit 11035,3 4,25 14374,6 4,7 12713,6 3,76
B Vendet e tjera 249543 95,75 289502,7 95,3 325411 96,2
 Shuma eksportit 260578 100 303877 100 338124,8 100
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cilat deri në mesin e viteve ’90 kanë përbërë një komponent
dominues në të ardhurat nga shkëmbimet e huaja.

Kështu, në ekonominë e centralizuar, kryesisht nga fundi i viteve
’70 deri në vitin 1990, Shqipëria renditej e dyta në botë, përsa i
përket eksportit të kromit (pas Afrikës së Jugut) dhe e treta për
prodhimin e tij (pas Afrikës së Jugut dhe Bashkimit Sovjetik). Në
vitin 1999 prodhimi i kromit ra ndjeshëm, me 47 për qind krahasuar
me atë të vitit 1998. Kriza që kaloi industria nxjerrëse e kromit si
pasojë e grevave të vazhdueshme që goditën këtë industri, ndikoi
negativisht në realizimin e eksportit të këtij minerali edhe gjatë
viteve në vazhdim.

Ndërsa, po të analizojmë industrinë e bakrit do të shohim se
prodhimi i bakrit në vend arriti nivelin e tij më të lartë rreth fundit të
viteve ’80. Në vitin 1999 prodhimi i mineralit të bakrit ra me rreth
37 për qind kundrejt vitit paraardhës. Prodhimi i bakrit të rafinuar
ra ndjeshëm me 70 për qind dhe ai i bakrit kabëll dhe tel ndoqi
rënien, e cila kishte filluar që në vitin 1993.

Ndërkaq, në të kaluarën prodhimi i energjisë elektrike, i gazit natyror
dhe naftës, si dhe konsumi i ulët i karburanteve në vend, e bënin
Shqipërinë eksportuese të energjisë.

Reduktimi i prodhimit të energjisë elektrike, si rezultat i disa viteve
thatësire, rënia në prodhimin e naftës, si dhe rritja e nevojave të
brendshme për energji elektrike bënë që Shqipëria të humbasë
statusin e saj si eksportuese në këtë sektor. Rënia drastike e
eksporteve në minerale vlerësohet si faktori i rëndësishëm që ndikoi
në uljen e vëllimit të eksportit të brendshëm, duke sjellë njëkohësisht
edhe ndryshim në strukturën e tij. Ka humbur ndjeshëm në peshë
kategoria “materiale të papërpunuara”, e përfaqësuar kryesisht nga
eksportet në minerale dhe kategoria “lëndë djegëse” në të cilën
përfshihet edhe eksporti i energjisë elektrike.

Nivelet e ulëta, që karakterizojnë eksportin e brendshëm tregojnë
se potencialet e ekonomisë për eksport nuk po arrihet të
shfrytëzohen. Një nga shumë arsyet është edhe gjendja në pritje
për privatizimin e industrisë minerale, e cila tradicionalisht ka patur
një peshë shumë të rëndësishme në eksportin shqiptar. Kjo vonesë
ka ulur më shumë nxjerrjen e mineraleve.
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Aktualisht, në nivelin e ulët të eksporteve ndikojnë edhe shumë
faktorë, disa prej të cilëve mund t’i përmendim:

· Mbizotërimi i njësive prodhuese shumë të vogla bujqësore
dhe të pashfrytëzuara, shumica e të cilave momentalisht ka një
potencial të vogël prodhues për treg. Këto njësi kanë vështirësi
për marrje kredie, që mund ta përdorin për zgjerim dhe për blerjen
e mjeteve të tjera për intensifikimin e përdorimit të tokës ose për
modernizimin e saj.
· Mbizotërimi i punishteve të vogla, kryesisht me pajisje të vjetra,
të cilat kanë vetëm rëndësi lokale apo rajonale dhe që nuk mund të
përmbushin lehtësisht kërkesat e tregjeve të Bashkimit Evropian nga
pikëpamja e cilësisë dhe e higjienës.
· Mungesa e standardizimit të produkteve dhe mungesa e
markave të prodhimit.
· Pamjaftueshmëria e infrastrukturës për furnizimin me lëndë
të para, për tregtimin e produkteve dhe për parapërpunimin eventual
të tyre.
· Vështirësia e organizimit të prodhuesve të vegjël, me qëllim
grumbullimin e sasive të mjaftueshme për t’i përpunuar për treg
dhe për t’i eksportuar me leverdi ekonomike.
· Shkatërrimi i pjesës më të madhe të strukturave të
mëparshme ekzistuese dhe kapaciteteve prodhuese, me përjashtim
vetëm të industrisë tekstile, të veshjeve dhe këpucëve.
· Mungesa e infrastrukturës dhe marketingu i dobët për
përmirësimin e imazhit për zhvillimin turistik të vendit.
· Mungesa e kapitalit për të investuar për pajisje moderne
prodhimi si dhe mungesa e informacionit mbi burimet e furnizimit
të teknologjive të përshtatshme.
· Shumë drejtues nuk kanë njohuri të mjaftueshme për
metodat moderne të drejtimit. Ata janë thjesht të orientuar nga prodhimi
dhe u mungojnë njohuritë veçanërisht në fushën e marketingut.
· Nivelet e prodhimtarisë janë të ulëta në krahasim me
vendet e synuara, kështu që kompetitiviteti ndërkombëtar është i
ulët për këto faza prodhimi, të cilat mund të automatizohen lehtë.
· Mungesa e kontakteve të komunitetit të biznesit me
partnerë potencialë në tregjet e huaja dhe vështirësitë që kanë
drejtuesit ose pronarët për të udhëtuar drejt vendeve me të cilat
synojmë të bëjmë tregti.

Si rrjedhojë e faktorëve të mësipërm, prirjet e konsumit dhe
zhvillimet në tregjet e vendeve potenciale të synuara janë të
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panjohura (të tilla si lëvizja drejt produkteve konforte) ndërsa ka
kërkesa (për shembull, në lidhje me standardet e higjienës, të
paraqitjes së produktit, të vazhdueshmërisë së furnizimit etj.) të
cilat duhen plotësuar nga çdo furnizues, që synon të sigurojë për
vete një pjesë të këtyre tregjeve.

Gjithashtu, ka njohuri të pakta për kërkesat e shërbimeve ndaj
klientelës së përgjithshme turistike dhe të atyre, të cilët mund të
ndihmojnë në tërheqjen e grupeve të veçanta të turistëve.

3. Ç’DUHET BËRË PËR TË SHTUAR EKSPORTET?

Pavarësisht nga sa më sipër, fakti që vendi ka mundur të eksportojë
me sukses disa produkte, është një provë që tregon se ekziston
një potencial i përgjithshëm për eksport dhe mund të ngrihet një
bazë, mbi të cilën mund të bëhen përpjekje për të përmirësuar dhe
për të zgjeruar bazën e eksportit.

Ekonomia shqiptare nuk ka shfytëzuar si duhet kapacitetet e
brendshme, kjo edhe për shkak të krizës energjitike e cila ka ndikim
të rëndësishëm në rentabilitetin e të gjithë sektorëve të ekonomisë.
Duke u nisur nga situata e viteve të fundit të eksporteve, e ritmeve
të rritjes, nga arritjet në disa segmente të ekonomisë, në importet
e makineri e pajisje për bujqësinë dhe për sektorë të tjerë të
ekonomisë, nga investimet publike që janë realizuar  dhe nga
shumë reforma në proces, nga hapja dhe zgjerimi i tregut të rajonit,
sidomos  me Maqedoninë dhe nga intensifikimi i marrëdhënieve
tregtare me Kosovën, shpresohet një zhvillim dhe përmirësim i
aftësisë konkurruese në perspektivën rajonale.

Më poshtë paraqesim një perspektivë të eksporteve sipas strukturës
së tyre nga prodhimi i brendshëm dhe përpunimi aktiv, të vlerësuara
në milionë usd6.

Tabelë 5: Parashikimi i eksporteve  deri në vitin 2005, në milionë dollarë usd. 

VITI Ekporti nga prodhimi i 
brendshëm (1) 

Eksporti nga përpunimi 
aktiv (2) 

Eksporti gjithsej 
(3) = (1)+ (2) 

112,3 286,1 398,42003 28,2 për qind 72,8 për qind 100 për qind
151,6 306,6 458,22004 33,1 për qind 66,9 për qind 100 për qind
212,2 314,7 526,92005 40,3 për qind 59,7 për qind 100 për qind
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Pra, për vitet e ardhshme janë mbajtur parasysh, ritmi mesatar
vjetor i rritjes për eksportet në përgjithësi me 18,3 për qind, për
prodhimin e brendshëm me 30 për qind dhe 10,4 për qind për
përpunim aktiv.

Rritje më e madhe në prodhimin e brendshëm  mendohet të jetë:

• në produktet vegjetale si ato medicinale, erëza e perime
të freskëta  të ndryshme;

• në prodhimet shtazore si mish, bulmet, peshk etj.,
• në ushqime, pije, duhan (lëngje frutash, ujra ),
• në lëndët e ndërtimit (çimento, gëlqere),
• në minerale e metale të ndryshme (krom, bakër etj.),
• në lëkurët e ndryshme,
• në drurin e prodhimet e tij,
• ndërsa në seksionet e tekstileve dhe të veshjeve të

këmbës, rritja i përket  përpunimit aktiv.

Parë në aspektin e peshës specifike, mendohet se do të rritet pesha
e prodhimit të brendshëm pasi të ardhurat e punonjësve do të jenë
në rritje, kështu që interesi me fason do të fillojë të bjerë me rrjedhën
e viteve.

Këto vlerësime janë relativisht të argumentuara, mbasi në këtë
parashikim do të ndikonin edhe shumë faktorë të tjërë, si një njohje
më  e hollësishme e eksporteve dhe e faktorëve  përkatës nga
institucione të specializuara.

Sigurisht që impulset kryesore për rritjen ekonomike do të vijnë
nga sektori privat, ashtu siç ndodhi gjatë viteve të para të tranzicionit
dhe gjatë rimëkëmbjes ekonomike pas krizës së vitit 1997. Por,
për shkak të problemeve të përmendura me sipër, sektori privat
ende nuk është i aftë për shfrytëzimin e avantazheve konkurruese
të Shqipërisë, pavarësisht nga mundësia që ofron liberalizimi në
praktikë i sistemit të kontrollit shtetëror.

Në sektorin e bujqësisë është i domosdoshëm përmirësimi i
prodhimit bujqësor në sasi dhe në thellësi. Për këtë, duhet të
modernizohen metodat në bujqësi dhe të paraqiten metoda të reja
si bujqësia organike. Kjo kërkon ndërmarrjen e veprimtarive të tilla,
të cilat do të rritnin mundësinë e veprimeve me tokën. Gjithashtu,
do të lehtësonin investimet në nivel ekonomie bujqësore, të cilat



164

synojnë përmirësimin e intensifikimit të përdorimit të tokës dhe të
produktivitetit të saj, do të përmirësonin njohuritë dhe aftësitë e
fermerëve si dhe dëshirën e tyre për të hyrë në marrëdhënie
kontraktore ose për të formuar grupe për tregtimin dhe për
furnizimin me lëndë të para. Përveç kësaj, nevojiten të bëhen
përmirësime në komunikim dhe në infrastrukturën e qarkullimit rrugor.

Në sektorët jobujqësorë, mund të nevojitet nxitja e investimeve,
duke patur si qëllim modernizimin e njësive prodhuese. Duhet të
freskohen njohuritë teknike dhe ato të marketingut, të formulohet
një strategji e veçantë si dhe të krijohet një infrastrukturë e tillë, që
të krijojë mundësinë për përmirësimin e shërbimeve.

Një faktor që pengon zhvillimin në të gjithë sektorët është izolimi
relativ i prodhuesve dhe i drejtuesve të kompanive shqiptare nga
tregjet e synuara. Prandaj, kërkohen të mbështeten më shumë ato
veprimtari që lehtësojnë udhëtimet e pronarëve ose të drejtuesve
të kompanive shqiptare në vendet e synuara, në mënyrë që ato të
mund të informohen për kushtet e këtyre tregjeve, të krijojnë ide
mbi kërkesat e tyre dhe të paraqesin imazhin e Shqipërisë si
furnizuese ose eksportuese në sektorët specifikë.

Fakti që për vitin 2002, të ardhurat nga turizmi ishin 47 për qind
më të larta se vlefta e përgjithshme e eksporteve shqiptare kërkon
që zhvillimi i turizmit të jetë një ndër pikat më prioritare të strategjisë
kombëtare të zhvillimit. Megjithë konkurrencën e fortë nga vendet
e rajonit (Greqia, Mali i zi, Kroacia), sektori i turizmit tregon se ka
potencialin të bëhet një motor i fuqishëm i rritjes ekonomike.

Parë  në  këndvështrimin e përgjithshëm, perspektiva e eksportit
të mallrave paraqitet optimiste nisur nga shumë faktorë të
ndryshëm, që kanë ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në rritjen
e nivelit të eksportit të mallrave si :

1. Politikat e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit dhe
angazhimet për një politikë tregtare në rajon e më gjerë
gjithnjë e më liberale.

2. Ekzistenca e strategjisë së zhvillimit të eksporteve dhe të
strukturës përkatëse për implementimin e saj.

3. Përmirësimi i sistemit financiar dhe bankar si dhe rritja e
aftësisë kredituese në ekonomi.

4. Rritja e investimeve publike në infrastrukturën e rrugëve,
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të hekurudhës, të ujit si dhe të shërbimeve telefonike etj..
5. Rritja në mënyrë të vazhdueshme e investimeve vendase

dhe të huaja në ekonomi, sidomos në industrinë e lehtë
ushqimore dhe në atë të mineraleve e metaleve.

6. Angazhimet e qeverisë për lehtësimin dhe për heqjen e
barrierave administrative  në dobi të zhvillimit të biznesit
në përgjithësi.

7. Angazhimet e qeverisë për zgjidhjen e problemit të
pronësisë, i cili i hap perspektivë të madhe investimeve
në ekonomi.

Gjithashtu, një faktor shumë i rëndësishëm që do të ndikonte në
rritjen e eksporteve është standardizimi i prodhimit sipas kërkesave
të standardeve ndërkombëtare. Kjo do të përmirësonte dhe imazhin
e Shqipërisë si eksportuese potenciale.

PËRFUNDIME

• Eksportet nga prodhimi i brendshëm në vitet e para të
dymbëdhjetëvjeçarit të fundit kanë qenë të dominuara nga disa
produkte stoqe dhe njësi prodhuese të trashëguara nga ekonomia
e sistemit të mëparshëm. Në këto vitet e fundit, si rezultat i
reformave, i privatizimit dhe i nevojës për ristrukturim të ekonomisë,
prodhimi i ekonomisë sonë ka pësuar një rënie të madhe sidomos
në artikuj për eksport.
• Prirja e këtyre viteve ka qenë shtimi i deficitit tregtar. Raporti
i  eksportit  ndaj   PBB-së   (GDP)  ose  quajtur ndryshe përqindja
e eksportimit, krahasimisht me vitet e mëparshme ka patur rënie.
Ky deficit tregtar dëshmon vështirësitë  financiare  në bilancin e
pagesave me jashtë, çka do  të  thotë  se  ekonomia  jonë  duhet të
shesë  disa  nga  aktivet  (asetet)  e  saj  ose të presë ndihma
(grante)  financiare nga  vende të tjera. Për të zbutur këtë
shpërpjesëtim midis eksport-importit janë dy rrugë të mundshme:
rritja  e  promovimi  i  eksporteve   si   dhe  prodhimi  në  vend  i disa
produkteve,  që  importohen   dhe  që ekonomia  shqiptare i ka
mundësitë reale për t’i hequr nga lista e  importit.
• Prirjet e eksportit janë në rritje me disa vende si: Jugosllavi
(+Kosovë), Turqi, SHBA, Zvicër etj. dhe kryesisht në artikuj të
ekonomisë së brendshme, materiale ndërtimi, lëkurë, bimë
medicinale, minerale etj..
• Raportet jo të mira midis eksportit dhe importit janë me
pasoja të rënda në zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi, kur dihet
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se aktualisht kompensimi nga sektori i shërbimeve (turizëm,
transport, financë etj.) është i pamundur, mbasi edhe ky sektor
është në nivele të ulëta zhvillimi. Gjithashtu, edhe shitja e aktiveve
të ekonomisë ka kufijtë e saj, donacionet janë të përkohshme dhe
të ardhurat nga emigrantët po vijnë në rënie. Pra, parë në këtë
këndvështrim, mund të themi se deficiti tregtar po të vazhdojë të
thellohet, do të bëhet pengesë për zhvillimin e mëtejshëm të
ekonomisë në tërësi. Mbas vitit 2005  mendohet të fillojë zbutja e
deficitit tregtar.
• Nxitja e eksporteve, pa dyshim është një mekanizëm
shumë i fuqishëm i rregullimeve strukturore, që ka efektin e tij në
bilancin e pagesave. Në kuadrin e politikës ekonomike të
Shqipërisë, zhvillimi i eksporteve konsiderohet si një faktor kyç
për përmirësimin e treguesve makroekonomikë, veçanërisht nga
pikëpamja e përmirësimit të bilancit tregtar (aktualisht mjaft negativ)
dhe e krijimit të vendeve të punës.
• Për Shqipërinë, tërheqja e IHD (investimet të huaja direkte)
mund të jetë një mënyrë racionale për zhvillimin e potencialeve
ekzistuese të eksportit, për sigurimin e kapaciteteve të reja të
eksportit, për sigurimin e hyrjes së menjëhershme në treg dhe për
krijimin e avantazheve konkurruese dinamike. Ato mund të luajnë
një rol të rëndësishëm në mbështetjen e prodhimit të orientuar për
eksport. Gjithashtu, miratimi i Strategjisë Afatmesme për Zhvillimin
e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme është vendimtar për
përmirësimin e aftësisë konkurruese të industrisë shqiptare, e cila
përbëhet në 95 për qind nga ndërmarrje tepër të vogla, të vogla
dhe të mesme.
• Për të tërhequr më shumë investime të huaja, për të
modernizuar njësitë e prodhimit të këtij sektori duhen zbatuar disa
incentiva, si dhe mund të përmirësohet politika e taksave për
investimet në makineri në sektorin e prodhimit, të hiqet apo të
reduktohet TVSH për makineritë, për veprimtarinë e kompanive
që operojnë në fushën e prodhimit etj..
• Në sektorin bujqësor, qëllimi imediat është përmirësimi i
prodhimit bujqësor në sasi dhe në cilësi. Për këtë, metodat e
fermave duhet të modernizohen dhe të shtohen prodhimet organike.
Në prirjen e sotme të tregjeve evropiane produktet “bio” po
konkurrojnë me lehtësi. Kjo kërkon veprime konkrete si: lehtësimi
i investimeve me qëllim përmirësimin e produktivitetit të tokës në
përdorim, përmirësime të njohurive dhe të aftësive të fermerëve si
dhe nxitja  e dëshirës për të formuar grupe për marketingun dhe
për furnizimin me inpute.
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Në mënyrë të përmbledhur problemet kryesore për zhvillimin e
eksporteve janë:

- Identifikimi i avantazheve konkurruese dhe zhvillimi i tyre.
- Nxitja e investimeve të huaja të direkte.
- Zhvillimi i bazës prodhuese në vend.

Shqipëria me pozitën e saj gjeografike, me burimet natyrore, me
relievin, me klimën dhe me një treg të brendshëm relativisht të
vogël, i ka të gjitha mundësitë për t’u bërë një eksportuese
potenciale për tregjet e Evropës.

Zbutja e krizës energjetike nëpërmjet politikave sektoriale do të
ndikojë me një kah shumë pozitiv në zhvillimin e ekonomisë në
vend si dhe në eliminimin e atyre aspekteve përkeqësuese si në
rastin e importimit me shumicë të mjeteve elektromekanike si
gjeneratorë, elektromotorë etj..

Gjithashtu, zëvendësimi i karburanteve të përpunuara me naftë
bruto që mund të përpunohet nga industria përpunuese vendase,
mund të japë efekt mjaft pozitiv në zbutjen e këtij deficiti.
Njëkohësisht, politikat mbështetëse për këta sektorë, janë të
domosdoshme.

Një bashkërendim i punës së institucioneve shtetërore që kanë të
bëjnë me politikat sektoriale, me bashkërendimin e tyre, me
vendimmarrjen për kursin e këmbimit, që në fakt përbëjnë thelbin
e një strategjie eksportesh, do të krijojë terren të favorshëm për
zhvillime pozitive lidhur me bilancin tregtar.

Bujqësia dhe agroindustria janë degët potenciale të ekonomisë,
që kanë shumë premisa për të zbutur deficitin tregtar në kuptimin
e zëvendësimit të produkteve të importit me produkte të vendit. Në
këtë kontekst, kreditimi i bujqësisë dhe i agroindustrisë përbën një
aspekt shumë eficient të përmirësimit të situatës së deficitit tregtar.

Me qëllim që të minimizohet sa më shumë që përmirësohet raporti
i eksport-importit, krahas  masave afatgjata e të qëndrueshme,
kërkohen edhe zgjidhje të menjëhershme:

• Të  bëhen studime  për ngritjen e  qendrave të grumbullimit
në bazë zonash të ndryshme, ku mallrave t’u bëhet edhe
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marketingu në këto qendra  grumbullimi, manipulimi,
standardizimi e paketimi.

• Të nxiten dhe të mbështeten iniciativat, që do të
mundësonin shfrytëzimin e alternativave të tjera të
energjisë sidomos të asaj diellore, bazuar edhe në
rezultatet e disa vendeve të tjera si Greqi, Francë, Spanjë
etj..

• Të promovohet importimi i naftës bruto, ku kapacitetet
përpunuese janë të konsiderueshme, gjë që veç të tjerave,
do të minimizonte deficitin tregtar dhe do të ulte koston e
prodhimit të produktit për njësi.

• Të përkrahet sektori i prodhimit të lëndëve e materialeve
të ndërtimit, kur dihet  që artikuj të tillë janë shumë të
kërkuar në tregun e brendshëm, por edhe potenciale për
eksport sidomos në rajon.

• Të vendosen kritere dhe norma në ndërtimin e banesave,
përsa i përket ngrohjes qendrore të cilat do të eleminonin
nga importi artikuj të tillë si rezistenca të ndryshme për
ngrohje, kondicionerë, bolierë etj..

• Të administrohet më mirë problemi i ujit të pijshëm, zgjidhja
e të cilit do të kishte efektet e veta në eleminimin nga importi
të një kategorie mallrash si: rezervuarët, depozitat, pompat
e ngritjes së ujit në kate të larta.

Për  t’i  shërbyer  punës  së  mëtejshme  në   drejtim   të përmirësimit
të   bilancit tregtar, shumë struktura të qeverisë dhe të biznesit
duhet  të arrijnë që:

· Të  sigurojnë  të  dhëna analitike dhe në vijueshmëri  për
çdo  produkt  që  destinohet për eksport.

· Të evidentojnë prodhuesit  dhe  grosistët, që  merren  me
eksportimin  e  prodhimeve  të ndryshme të vendit.

· Të evidentojnë produktet që janë potencialisht të
eksportueshme, por  që  ende nuk kanë arritur të gjejnë tregje.

· Të evidentojnë produktet  dhe  prodhuesit  vendas  që
kanë  nevojë  për  mbrojtje   të   përkohshme  ndaj importimit
të këtyre produkteve.

· Të evidentojnë poduktet, që mund të hiqen nga importi, të
cilat ekonomia jonë mund t’i prodhojë në vend.

· Të realizojnë informimin dhe  propagandën për prodhimet
bujqësore-blegtorale si dhe ato të industrisë së lehtë dhe
ushqimore, që janë produkte  me  shije  dhe  biologjikisht
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të pastra, për të cilat ka kërkesa të larta tregu i jashtëm.
· Të sigurojnë informacion dhe të dhëna mbi çmimet, mbi

kërkesat, mbi kompanitë dhe mbi rregullat e tregjeve e
jashtme.

Zhvillimi i mëtejshëm i industrisë shqiptare të orientuar për eksport,
do të varet nga ngritja e suksesshme e kapaciteteve respektive
politike, institucionale, teknike dhe administruese.

Koncepti i aftësisë konkurruese si sistem është zgjedhur dhe është
theksuar si mbështetës racional i nxitjes së eksporteve shqiptare,
bazuar në parimet e partneritetit të qëndrueshëm privat-publik, në
një qëndrimin të integruar ku përfshihen:

· prodhimi dhe logjistikat e orientuara nga tregu (roli i
komunitetit të biznesit);

· shërbimet e orientuara nga biznesi (roli i organizatave
publike dhe private);

· kushtet bazë legjislative dhe administrative të orientuara
nga biznesi (roli i qeverisë).

Qëndrimi strategjik ndaj nxitjes së eksporteve ka për qëllim
përfshirjen dhe bashkëpunimin e ngushtë midis të gjithë aktorëve,
me qëllim përfitimin nga qëndrimet plotësuese dhe nga efektet e
sinergjisë. Kështu, lidhjet funksionale midis organizatave publike
dhe private, komunitetit të biznesit dhe organizatave donatore si
dhe kontributi i qeverisë do të jenë vendimtare  për suksesin e
nxitjes së eksporteve shqiptare.

Problemet  kryesore që kanë të bëjnë me qëndrimin nxitës ndaj
eksporteve janë:

· Integrimi zyrtar i nxitjes së eksporteve në strategjinë e
përgjithshme të zhvillimit ekonomik.

· Institucionalizimi i partneritetit publik-privat në planifikimin,
në zbatimin në monitorimin dhe në përmirësimin e
strategjisë.

· Ngritja e një institucioni për nxitjen eksporteve, i cili do të
koordinojë aktivitetet e tij me rrjetin e agjencive zbatuese.

· Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe përqëndrimi i procedurave
administrative.

· Nxitja e industrisë shqiptare për një qëndrim të integruar,
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duke filluar nga përmirësimi i aftësisë konkurruese
ndërkombëtare deri në nxitjen e eksporteve.

Në funksion të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të Shqipërisë,
duhet të përdoren qëndrimet plotësuese dhe efektet e sinergjisë.
Prandaj, theksi do të vihet mbi: bashkëpunimin efektiv midis të
gjithë aktorëve dhe koordinimin efikas të kontributit të donatorëve.
Duke patur parasysh avantazhet konkurruese të Shqipërisë - në
veçanti fuqinë punëtore të arsimuar dhe me kosto të ulët, afërsinë
me tregjet evropiane, rimëkëmbjen e tregjeve rajonale, burimet
natyrore, politikat mjaft liberale tregtare si dhe potencialin e
pashfrytëzuar në bujqësi, industrinë ushqimore dhe sektorin e
minierave, në industrinë e lehtë dhe shërbimet - zëvendësimi i
importeve nga eksportet, pritet që të luajë një rol përherë e më të
rëndësishëm në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Shqipërisë.
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Të nderuar pjesëmarrës në konferencë,

Rritja e eksporteve duhet konsideruar si një pjesë e zhvillimit dhe
e rritjes së përgjithshme ekonomike të Shqipërisë. Me disa
përjashtime të karakterit të përkohshëm, eksportet nuk mund të
rriten në një ambient të izoluar dhe në mënyrë të pavarur nga
zhvillimi i përgjithshëm i ekonomisë dhe i infrastrukturës shqiptare.
Megjithatë, rritja e eksporteve duhet konsideruar si një nga
përparësitë e zhvillimit të ekonomisë shqiptare.

Duke patur parasysh këtë, referati i z. Çeku, mbuloi një gamë të
gjerë çështjesh, të cilat nuk lidhen thjesht dhe drejtpërdrejt me
nxitjen e eksporteve, por me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Referimi rikonfirmoi faktin që eksportet shqiptare janë të
përqendruara në sektorë si turizmi, bujqësia, përpunimi i ushqimeve
dhe minierat, dhe më pas renditi një numër faktorësh dhe masash
që mund të merren për të nxitur dhe për të ndihmuar rritjen e
eksporteve shqiptare.

Në mënyrë që të jetë më produktiv dhe i fokusuar në masat e
rekomanduara, materiali identifikon disa fusha parësore, në të cilat
duhet të orientohet zhvillimi dhe nxitja e eksporteve. Analiza kohore
dhe sektoriale e paraqitur në të, synon të identifikojë (rikonfirmojë)
përparësitë krahasuese ekzistuese si edhe disa prej sektorëve
primarë të ekonomisë. Siç u theksua, ky identifikim është bërë më
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tepër në mbështetje të sektorëve që janë në përparësitë-bujqësia
dhe turizmi, të cilët u diskutuan më parë.

Përfundimet e materialit theksojnë se Shqipëria duhet të adoptojë
një sjellje strategjike dhe mbarëkombëtare për rritjen e eksporteve.
Në përcaktimin e kësaj sjelljeje duhet që të përfshihen maksimalisht
të gjithë aktorët e mundshëm, si të brendshëm ashtu dhe të
jashtëm. Roli kryesor i përket Qeverisë Shqiptare. Duke ndjekur
parimet e kësaj ‘sjelljeje strategjike’ nëpërmjet një procesi
gjithëpërfshirës, qeveria duhet të hartojë strategji zhvillimi për fusha
të ndryshme dhe, në të njëjtën kohë, të sigurojë koordinimin
maksimal midis tyre.

Në komentet e mia, do të doja t’ju tërhiqja vëmendjen për disa
çështje të cilat i konsideroj të rëndësishme, duke u përpjekur të
anashkaloj ato, të cilat janë përmendur në referat.

PSE ËSHTË E RËNDËSISHME RRITJA E EKSPORTEVE?

GLOBALIZIMI DHE NEVOJA PËR INTEGRIM EKONOMIK.

Globalizimi ekonomik dhe synimi i Shqipërisë për të shkuar drejt
integrimit evropian janë faktorë, që çojnë në një treg më të hapur
dhe në pakësimin apo në zhdukjen e pengesave. Marrëveshjet e
tregtisë së lirë të nënshkruara kohët e fundit me shtete të rajonit,
janë vetëm fillimi i procesit të integrimit. Në këtë kontekst, importet
dhe eksportet midis vendeve bëhen gjithnjë e më pak të kontrolluara
nga qeveria dhe përgatisin terrenin për një nivel më të lartë
konkurrence të lirë midis prodhuesve të mallrave dhe shërbimeve.
Në mënyrë që t’i mbijetojnë këtij realiteti të afërt, prodhuesit
shqiptarë duhet të jenë eficientë dhe të vlerësojnë e të përdorin në
mënyrë të vazhdueshme përparësitë krahasuese të shtetit të tyre
të origjinës.

NIVELI I EKSPORTEVE ËSHTË NJË TREGUES I ZHVILLIMIT EKONOMIK
DHE I GATISHMËRISË PËR INTEGRIM.

Siç u përmend më lart, rritja e eksporteve duhet të mbështetet nga
rritja e përgjithshme ekonomike. Më shumë eksporte do të
realizohen si rezultat i hedhjes së produkteve më tërheqëse në
tregun ndërkombëtar, si rezultat i prodhimeve dhe i shërbimeve të
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brendshme me cilësi dhe me standarde më të larta si edhe si
rezultat i një procesi prodhimi më eficient.

Për këtë arsye, niveli i eksporteve dhe ndryshimi i tij në kohë, mund
të përdoret si një tregues i suksesit të reformave të brendshme
ekonomike dhe i nivelit të “gatishmërisë” së prodhuesve shqiptarë
të mallrave dhe shërbimeve, për të konkurruar denjësisht në një
treg ndërkombëtar. Gjatë procesit të integrimit evropian,
vendimmarrësit shqiptarë duhet ta përdorin këtë tregues me kujdes.
Një tregues tjetër i rëndësishëm për ekonominë shqiptare mund të
jetë ndryshimi në strukturën e eksporteve.

PROBLEME DHE ARSYE PËR NIVELIN E ULËT AKTUAL TË
EKSPORTEVE.

Disa nga vështirësitë dhe problemet e lidhura me eksportet
shqiptare janë si vijon. Ato janë të renditura sipas rëndësisë që,
unë personalisht, i vë secilës.

Mungesë e eksperiencës administruese.

Mungesa e eksperiencës dhe e njohurive administruese është e
pranishme si në njësitë publike, ashtu edhe në ato private. Lëvizja
e ekonomisë shqiptare nga një ekonomi e centralizuar në një
ekonomi tregu do të bëjë që ekonomia të jetë në një fazë tranzicioni
deri sa ne të jemi tërësisht të familjarizuar me mekanizmin e
zhvillimit të një ekonomie tregu.

Përsëri, në periudhën e globalizimit dhe të integrimit, administrimi
duhet të orientohet drejt të menduarit globalist. Ky duket si një
ndryshim shumë i madh po të marrim parasysh 40 vitet e shkuara
të eksperiencës shqiptare.

Gjatë 10 viteve të fundit, shumë ndryshime janë bërë në këtë
drejtim. Megjithatë, shumë mbetet akoma për të bërë.

Pamjaftueshmëri kapitali dhe vështirësi në planifikim.

Biznesi në Shqipëri vazhdon të zhvillohet në bazë të investimeve
të vogla me kapacitete të kufizuara prodhuese. Këto investime
shpesh kanë karakter spontan, të paplanifikuar dhe ngrihen në
bazë të bashkimit të kapitalit të një numri të vogël individësh.
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Për këtë arsye është e vështirë të përqëndrohet një kapital i
konsiderueshëm në një kompani të vetme. Numri i kompanive të
orientuara nga teknologjia është shumë i kufizuar dhe në përgjithësi,
sasia dhe cilësia e prodhimeve si edhe eficienca e prodhimit janë
larg të qenit të krahasueshme me ato të rajonit.

Në anën tjetër, bizneset në Shqipëri nuk kanë një planifikim të
qartë. Këto investime bëhen në mënyrë graduale dhe si
kundërveprim i përgjigjeve të tregut. Faktori kryesor që ka
kushtëzuar këtë mungesë vizioni, përveç kapitalit të kufizuar, është
vështirësia në planifikim dhe mungesa e koordinimit të zhvillimit
individual të biznesit me zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë
dhe të shoqërisë shqiptare.

PROBLEME NË STRUKTURËN E EKSPORTIT.

Mungesë e diversifikimit në eksporte.

Problemi më i dukshëm i eksporteve tona, siç është pëmendur në
mjaft publikime të Bankës së Shqipërisë, është mungesa e
diversifikimit të shportës së eksporteve. Unë besoj se diversifikimi
i vazhdueshëm i eksporteve, do të kishte, midis të tjerash, përparësi
direkte në qëndrueshmërinë e eksporteve dhe në rritjen e normës
së punësimit.

Artikujt tekstilë dhe veshjet e këmbëve përfaqësojnë 50 për qind
të eksporteve totale, ndërsa rieksportet përfaqësojnë 70 për qind.
Ky nivel përqëndrimi i eksporteve do të ketë këto efekte negative:

- Luhatje në eksporte për shkak të lëvizjeve në çmimet
ndërkombëtare të këtyre artikujve, të cilat, krahasuar me
çmimet e artikujve të tjerë, janë përgjithësisht më të
luhatshme.

- Tendenca e rieksporteve që mbështeten kryesisht në
eksportin e fuqisë së lirë punëtore, është në përpjesëtim
të zhdrejtë me zhvillimin ekonomik dhe me mirëqenien e
vendit. Si të tilla ato nuk mund të konsiderohen afatgjata.

Parashikimet e Ministrisë së Ekonomisë (të cituara në referat) janë
mjaft optimiste, pasi rieksportet parashikohen të zbresin deri në
54 për qind të eksporteve totale deri në vitin 2005. Megjithatë, unë
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besoj se kjo shifër, duhet parë më shumë si rezultat i reformave
dhe i ndryshimeve në këtë fushë, se sa si një rënie në vëllimin dhe
në peshën e rieksporteve.

PËRMIRËSIME DHE INICIATIVA.

Në fund do të doja të përmendja disa iniciativa dhe përmirësime të
mundshme për nxitjen e eksporteve shqiptare.

Iniciativat kryesore në këtë drejtim duhet të vijnë nga Qeveria
Shqiptare, e cila duhet që më shumë se të hartojë në mënyrë të
izoluar, të koordinojë të gjithë faktorët vendas dhe të huaj në
përcaktimin dhe në ndjekjen e një “strategjie kombëtare për nxitjen
e eksporteve”. Kjo gjë do të siguronte në mënyrë të veçantë
transparencën dhe koordinimin maksimal të këtyre faktorëve.

Së fundi, do të doja të theksoja se është shumë i rëndësishëm, jo
vetëm formulimi i kësaj strategjie, por edhe rivlerësimi i saj.

Ju falenderoj për vëmendjen.
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Konferenca e sotme e organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe
Fakulteti i Ekonomisë i Universitetit të Tiranës, është një ngjarje e
rëndësishme me përmasa sa shkencore aq edhe perspektive e
dobiprurëse. Fillimisht na lejoni të falenderojmë institucionet
organizatore dhe drejtuesit e tyre, për faktin se tashmë po
shndërrohen në një traditë jo vetëm organizimi i përvitshëm i
konferencave të tilla, por po shndërohet në traditë edhe konferencat
me bashkëorganizatorë.

Të diskutosh për të njëjtin objekt mbas një referati me kohë të
plotë dhe të prezantuar mirë, sikurse qe rasti me referatin që sapo
mbylli kohën e vet, është pak e vështirë. Eshtë e vështirë edhe për
auditorin ekzigjent, është e vështirë edhe për diskutantët. Por,
mendojmë se pikërisht këtu qëndron edhe interesi dhe kurreshja.

Marrëveshjet e quajtura “të tregtisë së lirë” janë bërë tema të ditës
për pothuaj gjithë opinionin ekonomik, politik, gazetaresk dhe
administrativ në vendin tonë. Këta terma diskutohen gjerë edhe
në vende të tjera të Ballkanit. Në aspektin morfologjik ne i kemi
quajtur “Marrëveshje të Tregtisë së Lirë”, ndërsa në fakt ato janë
“marrëveshje të tregtisë pa tarifa doganore” ose me tarifa doganore
që reduktohen. Ato nuk janë dhe nuk mund të jenë kurrsesi, në
kuptimin e plotë të fjalës “tregti e lirë”. Tregti e lirë, në kuptimin e
plotë të konceptit të përdorur nga Adam Smith,  nuk mund të
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ushtrohet në kushtet e sotme midis dy shtetesh, në mënyrë të
veçantë në Ballkan, kur përveç pengesave dhe tagrave të shumta
doganore, ekzistojnë edhe mjaft pengesa e procedura
administrative, ligjore, kufitare, kufizime të lëvizjes së njerëzve etj..
Qytetarët e Rajonit nuk kanë mundësuar akoma të lëvizin lirisht
midis vendeve të tyre, e jo më pastaj të ushtrojnë aktivitete
ekonomike të pakufizuara apo tregti të lirë. Kjo është shumë e
vërtetë dhe këtu mund të sillen me dhjetra shembuj, por ne nuk po
zgjatemi se ka elemente të tjera, sigurisht më të rëndësishme, për
të zhvilluar një diskutim.

Në vijim po sjellim në vëmendjen tuaj disa elemente të nevojshme
për Konferencën e sotme.

1. Marrëveshjet e tregtisë së lirë janë pa asnjë diskutim një
arritje e vlerësueshme në rajon. Ato kanë ndryshuar dhe po
ndryshojnë dita ditës klimën e komunikimit tregtar midis vendeve.
Hapi i parë i madh për të liberalizuar dhe për të lehtësuar tregtinë
midis vendeve të Rajonit është hedhur me këto marrëveshje. Vendi
ynë është ndër më të përparuarit në këtë fushë. Kjo është një
premisë pozitive. Më e rëndësishmja është që te ne të nxitet
prodhimi për eksport, që në kushtet e tregtisë së lirë, ne të ndihemi
edhe blerës edhe shitës. Deri tani subjekti është zgjidhur:
Marrëveshjet ekzistojnë. Mungon objekti: s’ka prodhime suficitare
në vend. Në këto rrethana, mendojmë se është po kaq dobiprurës
angazhimi po kaq i madh i strukturave shtetërore për nxitjen e
prodhimeve vendase, veçanërisht atyre për eksport. Përvojat turke,
polake, hungareze, bullgare, sllovene etj. janë të suksesshme,
sepse kanë si çelës të zgjidhjes ekonomike dhe të rritjes prodhimin
vendas. Këto përvoja tregojnë, gjithashtu, se nuk mund të ketë
strategji të verteta të reduktimit të varfërisë apo të nxitjes së
eksporteve, pa nxitur dhe pa stimuluar prodhimin vendas. Nuk di
të ketë ndonjë ligj apo ndonjë incentivë që favorizon dhe stimulon
prodhimet e vendit për eksport aq sa, për shembull, u stimuluan
me të drejtë, firmat e ndërtimit dhe vëllimi i ndërtimeve nga mungesa
e tatimeve dhe e TVSH, për një periudhë kohe relativisht të gjatë.
Zgjerimi i përmasave të tregut shqiptar, me reduktimin dhe me
heqjen e tarifave doganore pas vitit 2008, përbën një përparësi të
madhe por vetëm potencialisht. Këmbimet e lira janë tipar i vendeve
relativisht të zhvilluara, ekonomitë e të cilave këmbejnë reciprokisht
lirisht ashtu siç qarkullojnë lirisht lëngjet në enët komunikuese. Në
rrugën e zhvillimit perspektiv edhe vendet e Ballkanit kanë çfarë të
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prodhojnë, të këmbejnë dhe të komunikojnë me njeri tjetrin. Sot
është koha e nxitjes së fuqishme të iniciativave dhe investimeve
në ato degë e sektorë të ekonomisë shqiptare, që kanë përparësitë
e rritjes e të zhvillimit për ekonominë rajonale. Edhe brenda
Komunitetit Evropian tregu i përbashkët, i zgjeronte kufijtë
paralelisht me reduktimin e pengesave politike dhe me rritjen
ekonomike të vendeve antare të Tregut. Për të kaluar nga Traktati
i Romës në Tregtinë pa Dogana u deshën gati 45 vjet. Në këtë
këndvështrim mendojmë se është koha të përqëndrohet vëmendja
tek investimet e intensifikuara në degët që na favorizojnë përmasa
e reja të tregut rajonal. Është koha t’i rikthehemi prodhimit dhe
eksportit të disa prodhimeve tradicionale në fushën e bujqësisë, të
industrisë agroushqimore, të artizanatit, të turizmit dhe të
prodhimeve të traditës, drejt veriut të Rajonit.

2. A ka reciprocitet në tregtinë e lirë rajonale të vendit tonë?
A kemi tregti të barabartë? Kjo është një pyetje paksa e vështirë.
Në njëfarë mënyre dihet se ne mund të kemi kushte të barabarta
tregtare me vendet e rajonit por kurrsesi tregti të barabartë. Ky
konkluzion është trajtuar tashmë. Dëshirojmë ta vëmë theksin te
efekti që kanë marrëveshjet e tregtisë së lirë në ristrukturimin e
ekonomisë shqiptare ose më saktë, në një orientim të ri strukturor.
Në vendin tonë kaluam një tranzicion shumë të vështirë, gjatë të
cilit u shkatërruan edhe disa kapacitete prodhuese që mund të
riaftësoheshin dhe të ktheheshin në kapacitete efektive edhe për
tregun e sotëm. Pak a shumë sikurse ka ndodhur në disa vende të
tjera të rajonit. Në këtë këndvështrim, ekonomia jonë sot ndodhet
pa punishtet e nevojshme apo fabrikat e konservimit të perimeve,
të prodhimit të kompostove, të përpunimit të konservave, të
peshkut, të prodhimeve blegtorale etj.. Ndërkohë, vendet e rajonit
i kanë transformuar në efektive ish-kapacitetet prodhuese të 15-
20 viteve më parë. Në këto kushte, ne sigurisht nuk ndihemi në
pozitat e tregtisë së barabartë, por vetëm në kushte tregtare të
barabarta. Pa dashur të hyjmë në objektin e ndonjë teme tjetër,
fakti më domethënës i këtij konkluzioni është njëherësh rritja e
vazhdueshme dhe e ndjeshme e vëllimit të importeve dhe thellimi
i vazhdueshëm i deficitit tregtar. Një nga vlerat më të mëdha të
ekonomisë sonë që çmohet prej të huajve në kushtet e turizmit
është gastronomia dhe në përgjithësi arti kulinar. Ky element i
rëndësishëm ekonomik dhe promocional i turizmit e ka bazën në
dy elemente të rëndësishme: në origjinalitetin dhe vlerat e
prodhimeve bujqësore e blegtorale nga njëra anë dhe në kulturën
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e kuzhinës shqiptare, në të cilën gjen të pranishme edhe elemente
të kuzhinës greke, të asaj turke, dhe italiane njëherësh, që janë
pothuaj kuzhinat më të vlerësuara dhe më të preferuara. Ky fakt,
përbën në vetvete një përparësi krahasuese, në rajon dhe më gjerë.
Këtë përparësi krahasuese ne duhet ta inkurajojmë, ta përkrahim,
ta mbështesim, ta zhvillojmë. Këtë përparësi krahasuese ne duhet
ta kthejmë në kapacitet prodhues e eksportues në një të ardhme
të afërt. Eshtë vendi të theksojmë se edhe sistemi bankar mund të
ndikojë fuqishëm, nëpërmjet sistemit të kreditimit prioritar të
investimeve bujqësore apo të industrisë agroushqimore. Eshtë e
nevojshme të konkludojmë se marrëveshjet e tregtisë së lirë të
vendit tonë me vendet e tjera të rajonit, duhet të shoqërohen me
paketa dhe me politika inkurajuese që kanë për objektiv zhvillimin
dhe përdorimin e burimeve të brendshme. Me tendencat aktuale
të rritjes së shpejtë të importeve, të reduktimit ose të qëndrimit në
vend të eksporteve, të thellimit përditë të bilancit të tregtisë me
jashtë, të thellimit apo të vështirësisë në bilancin e veprimeve
rrjedhëse me jashtë, mendojmë se në të ardhmen ekonomia jonë
do të ballafaqohet me vështirësi të mëdha.

3. Kur flasim për marrëveshje të tregtisë së lirë mbajmë
gjithnjë parasysh faktin se përveç anës ekonomike vendet palë në
marrëveshje kanë edhe një kuadër tjetër; kuadrin politik, strategjik,
institucional, kuadrin integrues apo përgatitje për t’u integruar në
strukturat evropiane. Pa shumë komente, marrëveshjet në aspektin
politik janë iniciativë dhe veprim inkurajues. Ato, kemi përshtypjen,
vlerësohen si të tilla prej të gjithëve. Por, marrëveshjet nuk duhet
të ngelen gjithnjë dokumente kuadër, garniturë politike. Përveç
rregullimeve në fushën e tarifave doganore, aplikimi i marrëveshjeve
do të kërkonte edhe rregullime të tjera në fushën e regjimeve
ekonomike të vendit tonë dhe të vendeve të tjera, të regjimeve aktive
dhe të regjimeve pasive. Nëse sektorët bujqësor e blegtoral, për
shembull, kanë aktualisht klimë të favorshme në fushën fiskale për
brenda vendit, në eksport ata nuk gëzojnë lehtësira. Nëse prodhimet
agroindustriale eksportohen, atëherë ato përfitojnë vetëm nga
lehtësirat e marrëveshjeve të tregtisë së lirë, por ndërkohë i
nënshtrohen njëlloj detyrimeve për të paguar TVSH, akcizat, tarifat e
shërbimeve etj.. Është fare logjike të diskutohet për shembull, reduktimi
i TVSH për prodhimet e eksportit agroindustrial, për prodhimet e
artizanatit dhe të traditës, për prodhimet artistike etj..

Faleminderit për vëmendjen dhe interesin.
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LIBERALIZIMI I LLOGARISË KAPITALE: PSE, KUR DHE SI?

1. Liberalizimi i llogarisë kapitale në Shqipëri: argumentet pro
dhe kundër si dhe një historik i shkurtër i kontrolleve mbi
kapitalin.

2. Sa e liberalizuar është llogaria kapitale në Shqipëri: qasje
teorike dhe evidencë empirike.

3. Pse jemi për liberalizimin e llogarisë kapitale?
4. Kushtet për liberalizimin e llogarisë kapitale dhe situata

aktuale në Shqipëri.
5. Hapat e sugjeruar për liberalizimin e llogarisë kapitale në

Shqipëri.

ABSTRAKT

Liberalizimi i llogarisë kapitale është një ndër proceset që duhet të
ndërmarrë Shqipëria në të ardhmen e afërt. Kufizimet për lëvizjet
e kapitalit nuk janë risi. Ato kanë qenë të pranishme në shumë
vende të botës, veçanërisht në kohëra pështjellimesh, si luftërat
apo rëniet ekonomike. Dy dekadat e fundit janë karakterizuar nga
një lehtësim i vazhdueshëm i kontrolleve mbi lëvizjet e kapitalit,
dhe shumë vende i kanë hapur plotësisht llogaritë e tyre kapitale.

LIBERALIZIMI I LLOGARISË KAPITALE:
PSE, KUR DHE SI?

 Shkëlqim Cani

Diana Shtylla
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Megjithatë, ka një numër vendesh, përfshirë Shqipërinë, në të cilat
llogaria kapitale nuk është liberalizuar ende. Ndërkohë që Shqipëria
nuk aplikon kufizime apo kontrolle mbi flukset hyrëse të kapitalit,
ajo aplikon kontrolle mbi shumicën e flukseve dalëse të tij. Arsyet
prapa  nevojës së hapjes së llogarisë kapitale lidhen me përfitimet
që burojnë nga ky proces, siç janë: rritja më e madhe ekonomike,
diversifikimi i mundësive të investimit, zhvillimi financiar,
përmbushja e kërkesave të përcaktuara nga autoritetet shqiptare
në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Tregtisë dhe
Bashkimin Evropian, reduktimi i ekonomisë joformale, arritja e një
inflacioni të ulët dhe të qëndrueshëm etj..

Liberalizimi i llogarisë kapitale kërkon përmbushjen e disa kushteve
të caktuara siç janë: një kuadër makroekonomik i shëndoshë; një
infrastrukturë e fuqishme institucionale dhe rregullatore, veçanërisht
në sektorin financiar; dhe një regjim i përshtatshëm i kursit të
këmbimit. Rrjedhimisht, theksojmë rëndësinë e ruajtjes dhe të
përmirësimit të treguesve aktualë makroekonomikë, si rritja e PBB-
së dhe inflacioni, rëndësinë e monitorimit të kujdesshëm të niveleve
të borxhit total, dhe veçanërisht të borxhit të jashtëm, dhe
domosdoshmërinë e menjëhershme për të zhvilluar një strategji
për gjenerimin e valutës, e cila do ta lejojë Shqipërinë të ruajë një
gjendje të shëndetshme të bilancit të pagesave.

Përsa i përket hapave të liberalizimit, në përputhje me teorinë dhe
me praktikën e  deritanishme, sugjerojmë se hapja e llogarisë
kapitale në Shqipëri duhet të trajtohet me kujdes. Fazimi ose
sekuencimi i hapave të liberalizimit është shumë i rëndësishëm. Ai
presupozon renditjen dhe kombinimin gradual të reformave
strukturore e makroekonomike, për të mundësuar lëvizjen e lirë të
kapitaleve.

1. Ç’ËSHTË LIBERALIZIMI I LLOGARISË KAPITALE: ARGUMENTE PRO
DHE KUNDËR DHE NJË HISTORIK I SHKURTËR.

Liberalizimi i llogarisë kapitale nënkupton heqjen e plotë të
kontrolleve dhe kufizimeve mbi lëvizjet e kapitalit brenda dhe jashtë
një vendi. Fjala “kufizim” përdoret jo vetëm me kuptimin e ndalimit
kategorik ligjor, domethënë, në rastet kur ligji ndalon plotësisht
kryerjen e një transaksioni të caktuar, por edhe me kuptimin e
kufizimit sasior, si dhe në rastet kur për një transaksion të dhënë,
kërkohet miratimi nga një autoritet i caktuar, siç është Banka



185

Qendrore. Në këtë pikë, është i nevojshëm të theksohet dallimi
ndërmjet detyrimit për të marrë një miratim (autorizim, leje) dhe
deklaratës së kërkuar në pikën e hyrjes ose të daljes së kapitalit.
Disa vende zbatojnë sistemin e deklarimit të sasisë së kapitalit që
del nga vendi, thjesht për arsye statistikore ose për arsye që lidhen
me taksat. Këto deklarime nuk përbëjnë kufizime apo kontrolle mbi
lëvizjen e kapitalit, pasi ato nuk e pengojnë apo e ulin shpejtësinë
e kësaj lëvizjeje. Është e vështirë të përcaktohet nëse një vend ka
një llogari kapitali të liberalizuar apo jo, sepse kontrollet dhe
kufizimet për lëvizjen e kapitalit janë të natyrës sasiore dhe cilësore.
Quinn dhe Inclan (1997) matën hapjen e llogarisë kapitale në një
numër vendesh duke i koduar masat që e kufizonin lëvizjen
ndërkombëtare të kapitalit sipas shkallës së tyre të kufizimit.

Grafik 1: Shkalla e hapjes1.

Është e qartë se në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar shkalla e
liberalizimit të llogarisë kapitale ka ardhur duke u rritur, veçanërisht
gjatë dekadës së fundit.

Pamje e përgjithshme e kontrolleve mbi lëvizjen e kapitalit.

Kapitali ka lëvizur nga një vend në një tjetër shumë kohë më parë
se të ekzistonin tregjet e sofistikuara financiare dhe ato të kapitalit.
Megjithatë, lëvizja e kapitalit i është nënshtruar në përmasa të
ndryshme kontrolleve, madhësia dhe qëllimi i të cilave ndryshonte
nga një epokë politike dhe ekonomike në një tjetër. Është gabim të
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mendohet që kontrollet mbi lëvizjen e kapitalit janë hequr
vazhdimisht gradualisht gjatë dekadave. Ka patur periudha kur
kapitali ka lëvizur nga një vend në një tjetër me më tepër lirshmëri
sesa lëviz sot. E tillë ishte periudha e standardit të arit, gjatë së
cilës kapitali u transferua dhe u investua në sasira të mëdha, ndërsa
normat e interesit në vende të ndryshme ishin më afër njëra-tjetrës
sesa kishin qenë ndonjëherë më parë. Regjimi i kursit fiks të
këmbimit - standardi i arit- konsiderohej nga shumë vende si mjaft
i qëndrueshëm dhe i besueshëm. Kapitali afatshkurtër ndihmonte
në financimin e mjaft veprimtarive të reja ekonomike në shumë
vende. Periudha e arit u pasua nga periudha e luftës, e cila  përfshiu
dy luftërat botërore dhe periudhën ndërmjet luftërave – Rënien e
madhe (1914 – 1945). Kjo periudhë u karakterizua nga një ndjenjë
nacionaliste në rritje dhe nga politika që shkonin kundër
bashkëpunimit ndërshtetëror. Besimi në standardin e arit u gërrye
pas shpërthimit të Luftës së Parë Botërore dhe politikat monetare
u fokusuan në zgjidhjen e problemeve të brendshme dhe kryesisht
në financimin e deficiteve që lidheshin me luftën. Në vende të
ndryshme në të gjithë  botën u vendosën kontrolle mbi kapitalin, si
mjete që mund t’i mbronin vendet nga zhvlerësimi i parasë dhe që do
t’i ndihmonin ato të mbanin arin nën zotërimin e tyre. Ekonomia
botërore u zhvendos brenda disa dekadave nga një etapë e zhvilluar
e globalizimit dhe e ndërveprimit, në pothuajse pavarësi të plotë të
shteteve nga njëri-tjetri. Lëvizja e kapitalit ishte pothuajse inekzistente,
investimet ndërkombëtare shiheshin me dyshim dhe çmimet
ndërkombëtare dhe normat e interesit nuk lëviznin më paralelisht.
Kapitali global dhe investimi ndërkombëtar konsideroheshin,
gjithashtu, si shkaqet kryesore të rënies ekonomike të viteve ‘30.

Periudha e tretë – ajo e Bretton Woods (1945 – 1971) – ishte një
përpjekje për rindërtimin e ekonomisë botërore. Transaksionet
tregtare lulëzuan dhe rritja ekonomike ishte më e spikatur se kurrë.
Pavarësisht nga rritja e jashtëzakonshme, shqetësimet  lidhur me
lëvizjen e kapitalit nuk ishin shuar. Fillimisht, Fondi Monetar
Ndërkombëtar sanksionoi kontrollet për lëvizjen e kapitalit si mjet
për të shmangur krizat e parasë. Këto kontrolle iu dhanë qeverive
njëfarë pavarësie në zbatimin e politikës monetare aktive. Filozofia
që përkrahte kontrollet mbi kapitalin, nuk u braktis deri në fund të
viteve’60, kur u bë e dukshme që kapitali global nuk mund të
frenohej. Tregjet e kapitalit u rigjeneruan gjatë epokës së
kontrolleve, ndërkohë që regjimi i kursit fiks të këmbimit ishte tipari
i përbashkët i shumë ekonomive të zhvilluara.
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Në periudhën e katërt dhe përfundimtare – periudha pas Bretton
Woods-it apo periudha e kurseve të luhatshme të këmbimit,
tendencat ishin të ndryshme. Megjithëse disa vende hezitonin për
të zëvendësuar kursin fiks të këmbimit me atë të luhatshëm, në
harkun e viteve 1970 – 1990 lëvizja e kapitalit ka qenë e
jashtëzakonshme. Qeveritë e vendeve të zhvilluara nuk i konsideronin
kontrollet mbi kapitalin si të nevojshme, pasi kurset fikse të këmbimit
nuk përbënin  më një përparësi. Meqënëse kursi i luhatshëm i
këmbimit mundej të akomodonte zhvillimet në tregun e kapitalit,
kontrollet mund të hiqeshin pa shkaktuar probleme. Heqja e
kontrolleve nxiste lëvizjen e kapitalit prej dhe në drejtim të shumë
vendeve. Në vendet e dorës së dytë reformat ekonomike pakësuan
kostot e transaksioneve dhe rrezikun e investimeve direkte. Si
rezultat, kapitali vërshoi në ato vende, të paktën deri në fund të
viteve ‘90, kur investitorët e huaj u ndërgjegjësuan për problemet
që mund të lindnin nga regjimi i kursit fiks të këmbimit, i cili ishte
ende mjaft  i përhapur në vendet në zhvillim.

Argumente pro liberalizimit të llogarisë kapitale.

Teoria klasike2 sugjeron se lëvizja ndërkombëtare e kapitalit lejon
vendet me kursime të kufizuara të tërheqin financime për projekte
investimi në vend, lejon investitorët të diversifikojnë portofolet e
tyre, shpërndan rrezikun e investimit dhe nxit tregtinë
ndërkombëtare të mallrave sot për mallra në të ardhmen.

Nëse kapitali është i lirë të lëvizë nga një vend në një tjetër, atëherë
individët, shoqëritë dhe vendet mund të konsumojnë aq sa
dëshirojnë duke marrë hua nga jashtë kur të ardhurat e tyre janë
të pamjaftueshme. Huamarrja nga jashtë ndihmon në zbutjen e
cikleve të biznesit dhe lejon firmat vendase dhe individët të
vazhdojnë konsumin dhe investimin, edhe kur prodhimi vendas
dhe të ardhurat janë në nivele të ulëta.

Gjerësisht mbështetet ideja se hapja e llogarisë kapitale rrit
besueshmërinë në autoritetet monetare. Sipas William McGruben
dhe Darryl McLeod, të cilët krahasuan ecurinë e inflacionit në vendet
që e liberalizuan llogarinë e tyre kapitale gjatë viteve ‘90, me ato
vende që nuk e bënë këtë gjë, heqja e vazhdueshme e kontrolleve
mund të çojë në uljen e normës vjetore të inflacionit deri në rreth 3
për qind. I njëjti përfundim është arritur edhe nga Eichengreen,
Rose dhe Whyplosz (1996b). Ata studiuan të dhënat e variablave
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makroekonomikë në vendet që pësuan kriza, ndërkohë që disa
prej këtyre vendeve e kishin liberalizuar llogarinë kapitale e disa të
tjera jo. Autorët dolën në përfundimin se inflacioni, rritja e parasë
dhe çekuilibrat tregtarë janë më të lartë në kriza që ndodhin në
praninë e kontrolleve. Në një studim tjetër të bërë prej Alesina,
Grilli dhe Millesi-Ferreti (1994), është bërë e qartë se vendet që
vendosin kontrolle kanë tendencë të kenë inflacion më të lartë, më
shumë të ardhura nga “seignorage”, por norma reale interesi më
të ulëta.

Johnson dhe të tjerë (1998) zbuluan se intensiteti i kontrolleve të
kapitalit është në raport të zhdrejtë me zhvillimin ekonomik dhe në
raport të drejtë me nivelin e barrierave doganore, me primin e tregut
të zi dhe me luhatjen e kursit të këmbimit.

Argumente kundër liberalizimit të llogarisë kapitale.

Një numër ekonomistësh në botë paraqesin disa argumente kundër
liberalizimit të plotë ose mënyrës së zbatimit të tij në disa vende.

Disa nga këto argumente janë si vijon:

Së pari, është e vështirë të maten përfitimet neto që një vend do të
vilte prej liberalizimit të llogarisë kapitale, sepse në kushte normale
është e pamundur të parashikohen humbjet që një vend mund të
pësojë në rast të një krize të llogarisë kapitale. Nëpërmjet një analize
të përshtatshme, një vend duhet të vlerësojë, si probabilitetin e një
krize, ashtu edhe humbjet potenciale që mund të shkaktohen prej
saj.

Një kundërshtar i liberalizimit të llogarisë kapitale, Sebastian
Edwards, ka gjetur se lëvizjet e kapitalit nuk ndihmojnë gjithmonë
rritjen totale të produktivitetit. Ai i ndau vendet në grupe të veçanta
sipas nivelit të tyre të zhvillimit dhe doli në përfundimin se vendet e
sofistikuara financiarisht kanë për të përfituar më shumë nga
liberalizimi sesa vendet e pazhvilluara financiarisht. Me fjalë të tjera,
Edwards konkludoi se, një vend mund të përfitojë nga liberalizimi i
llogarisë kapitale vetëm pasi të ketë arritur një nivel të caktuar të
zhvillimit ekonomik. Në të njëjtën linjë mendimi, është argumentuar
se vendet në zhvillim vuajnë shumë më tepër se vendet e zhvilluara
në periudha krize.
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Në sektorin privat, liberalizimi i llogarisë kapitale ngre çështjen e
së drejtës për të marrë kredi, veçanërisht për individët dhe për
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Huamarrësit e vegjël përfitojnë
më pak nga kapitali i huaj dhe goditen më ashpër nga largimet e
menjëhershme të tij, për shkak të aftësisë së tyre të kufizuar për të
transferuar mjetet e tyre jashtë vendit dhe mundësisë së kufizuar
për të përdorur shërbimet financiare.

Një numër ekonomistësh, ndonëse nuk janë plotësisht kundër
liberalizimit, sugjerojnë se ky proces duhet të bëhet me kujdes
dhe gradualisht. Ata argumentojnë se kthimi nga një shtet i
liberalizuar në një shtet të kontrolluar, në rast krizash, mund të jetë
shumë i kushtueshëm dhe i dëmshëm për ekonominë.

2. SHKALLA E LIBERALIZIMIT TË LLOGARISË KAPITALE NË SHQIPËRI
DHE ARSYET PAS FLUKSEVE HYRËSE MODESTE.

Shqipëria konsiderohet si një vend me barriera të ulëta ndaj kapitalit
të huaj dhe investimeve direkte. Një indeks i “Economic Freedom”
i krijuar nga Gazeta Wall Street, e radhit Shqipërinë më lart se
vende të tilla si Japonia, Kanadaja, Franca, Slovenia, Bullgaria,
Malta, Qipro dhe të gjitha vendet e ish-Bashkimit Sovjetik. Kjo për
arsye se, sipas rregullores sonë ”Për veprimtarinë valutore”3,
kapitali hyrës nuk i nënshtrohet një procesi miratimi dhe asnjë sektor
nuk është i mbyllur ndaj investimeve të huaja. Në të njëjtën mënyrë,
riatdhesimi i kapitalit të huaj të investuar fillimisht si dhe fitimet që
burojnë nga  investimet e huaja nuk hasin pengesa në momentin e
largimit nga vendi. Sipas këtij vlerësimi “Sipas ligjit në Shqipëri,
firmat vendase dhe të huaja trajtohen në mënyrë të barabartë dhe
atyre iu garantohet siguri nga shpronësimi apo shtetëzimi.” Në
vetëm një rast (i rastësishëm) investitorët e huaj nuk trajtohen në
mënyrë të njëjtë me rezidentët e Shqipërisë. Investitorët e huaj, të
cilët investojnë në Shqipëri në bono thesari duhet të paguajnë 15
për qind tatim mbi fitimin, ndërkohë që rezidentët shqiptarë janë të
detyruar të paguajnë një tatim prej 10 për qind.

Lëvizja e kapitalit brenda Shqipërisë dhe jashtë saj rregullohet nga
rregullorja “Për veprimtarinë  valutore”, e përmirësuar më 30.07.2003.
Siç u përmend edhe më lart, kapitali i huaj që hyn në vend nuk i
nënshtrohet ndonjë kufizimi apo kontrolli.  Pavarësisht nga kjo,
flukset hyrëse të kapitalit në Shqipëri janë shumë modeste dhe ne
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ndjejmë nevojën për të analizuar disa faktorë, që mund të kenë
kufizuar hyrjen e kapitalit në Shqipëri.

Grafik 2: Importet, eksportet, flukset financiare dhe kapitale dhe
remitancat (% e PBB).

Pjesa më e madhe e kapitalit hyn në Shqipëri në formën e
investimeve të huaja direkte dhe transfertave të kapitalit (kredi)
për qeverinë. Në Shqipëri nuk janë bërë  investime  portofoli  nga
jashtë, ndërsa gjatë tre  viteve të fundit bankat vendase kanë blerë,
në shuma  modeste, letra me vlerë të borxhit të qeverive të huaja.
Ndonëse jemi të ndërgjegjshëm për përfitimet që burojnë nga
diversifikimi i kapitalit hyrës, ne do të dëshironim të përqëndroheshim
në disa nga arsyet që mund të kenë penguar investimet e huaja
direkte gjatë viteve të fundit. Ai që përfiton nga investimet direkte
të huaja është vendi pritës.  Sipas një pikëpamjeje të pranuar
gjerësisht, investitorët e huaj direktë besohet se rrisin formimin e
kapitalit vendas, rezervat teknologjike të vendit pritës dhe njohuritë
administruese, si dhe përmirësojnë hyrjen në tregje të eksportit.
Investimet e huaja direkte konsiderohen si një burim relativisht i
qëndrueshëm i financimit nga jashtë.  Nga ana tjetër, investimet e
huaja direkte, për nga natyra, konsiderohen si më pak reaguese
ndaj zhvillimeve të pafavorshme makroekonomike. Ato paraqiten
si investime fikse, të cilat mund të likuidohen vetëm me një humbje
të madhe (Lehmann 2002). Shqipëria duket të ketë qenë më pak
tërheqëse për investitorët e huaj sesa vendet e tjera të Evropës
Juglindore. Kjo mund të thuhet nëse krahasojmë atë me vende të
ngjashme me të si Maqedonia dhe Kroacia.
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Grafik 3: Shpërndarja e investimeve të huaja direkte ndërmjet
vendeve të Evropës Juglindore për vitin 2001 (100 % total).

Arsyet e ngurrimit të investitorëve për të investuar në Shqipëri mund
të lidhen me:

1. Faktorë teknologjikë, që mund të rezultojnë në ndryshime
në prodhim ndërmjet vendit investues dhe vendit pritës. Megjithëse
Shqipëria mbetet prapa vendeve të tjera në zhvillim, ajo po bën
përparime në drejtim të tërheqjes së teknologjisë së re. Në dy vitet
e fundit, importet e makinerive dhe pajisjeve, kryesisht të lidhura
me investimet në fushën e telekomunikacionit përbënin 16-18 për
qind të totalit të importeve.
2. Faktorë institucionalë, si për shembull: rreziku i perceptuar
i taksimit konfiskues, prania e ekonomisë joformale, titujt e paqartë
të pronësisë dhe zbatimi i pabarabartë i ligjeve dhe i kontratave.
Të gjitha këto fenomene janë vërejtur dhe janë ende të pranishme
në mjedisin e biznesit shqiptar. Pavarësisht nga përmirësimet e
kohëve të fundit, janë vënë re raste vendimesh arbitrare, raste
evazioni dhe raste trajtimi të preferueshëm për subjekte të veçanta.
Titujt e paqartë të pronësisë, të cilët shpesh rezultojnë në pronësi
të dyfishtë të mjeteve, korrupsioni, vonesat, boshllëqet dhe
parregullsitë në zbatimin e ligjit e bëjnë të vështirë për investitorët
e huaj blerjen apo ndërtimin e ndërtesave, futjen e teknologjisë
dhe angazhimin normal në veprimtari biznesi në Shqipëri.  Përveç
përmirësimit të kushteve të përgjithshme të biznesit në Shqipëri,
ne besojmë se liberalizimi i procesit të shitblerjes së tokës do të
ndihmojë investitorët e huaj gjatë aktivitetit të tyre në Shqipëri.
3. Mangësitë e sistemit financiar dhe kufizimet e tregut të
kredisë, të cilat kanë kufizuar zhvillimin e sektorit privat. Shqipëria
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është një ndër vendet e Evropës Juglindore me nivel më të ulët të
kredisë së brendshme ndaj sektorit privat.4 Ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme, për një numër arsyesh, ende po hasin vështirësi
në tërheqjen e financimit nga bankat vendase.

Grafik 4: Ndërmjetësimi bankar në Shtetet e Evropës Juglindore,
në vitin 2001 (në përqindje të PBB-së).

Një sistem financiar i zhvilluar përfaqëson një ndërmjetës të mirë
midis kapitalit të huaj dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në
vend.

4. Mungesa e informacionit dhe marketingu i pamjaftueshëm,
të cilat gjithashtu, kanë kufizuar hyrjen e kapitalit të huaj në vend.
5. Shqetësimet në rritje rreth pagesave, të cilat lidhen me
gjendjen e bilancit të llogarisë korente. Thuhet se deficitet e llogarisë
korente konsiderohen si sinjale paralajmëruese të një krize dhe
deficite në rritje tentojnë të shoqërohen me kërkimin e primeve më
të larta të rrezikut. (Lipschitz, Lane and Mourmouras, 2002.)
Meqënëse deficiti i llogarisë korente të Shqipërisë (si përqindje e
PBB-së) është rritur vazhdimisht gjatë 4 viteve të fundit, derisa
ndaloi në 8.3 për qind të PBB-së në vitin 2002, rrjedhimisht mund
të jenë rritur edhe shqetësimet rreth mundësisë së vendit për të
shlyer borxhin e tij të jashtëm.
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Pas shqyrtimit të arsyeve që fshihen prapa nivelit modest të
investimeve të huaja direkte (IHD) gjatë dekadës së fundit në
Shqipëri, duhet të përmendim faktin e pamohueshëm se investimet
e huaja direkte, si shumica e statistikave në Shqipëri, janë subjekt
i regjistrimeve jo të sakta, i vlerësimeve dhe i specifikimeve të
gabuara etj.. Bilanci i pagesave shqiptar ka regjistruar vazhdimisht
gabime dhe harresa të mëdha pozitive dhe kjo është një shenjë që
tregon se në Shqipëri kanë hyrë flukse që nuk janë kapur. Në bazë
të këtyre vëzhgimeve dhe të të dhënave të tjera, mund të
konkludojmë se kapitali hyrës dhe veçanërisht flukset e investimeve
të huaja direkte mund të jenë më të larta sesa janë regjistruar dhe
janë paraqitur në bilancin e pagesave.

Nga ana tjetër, rrjedhjet dalëse të kapitalit ende iu nënshtrohen
kufizimeve.  Nuk kërkohet miratimi për transferta dalëse në cash
nga territori i Republikës së Shqipërisë, kur shuma e transferuar
për qëllime investimi në Shqipëri nga një bankë e huaj nuk është
përdorur; dhe për transfertat dalëse nga territori i Republikës së
Shqipërisë, për një shumë deri në totalin e kapitalit të paguar dhe
për fitimet e rrjedhura nga një investim i tillë i kapitalit, në qoftë se
kjo mbështetet nga dokumentacioni përkatës (ligji nr. 7764, datë
02.11.1993  “Për investimet e huaja”). Kreditë tregtare të dhëna
jashtë, gjithashtu, nuk kanë nevojë për miratim, për aq kohë sa
maturimi i tyre është më i shkurtër se një vit. Emigrantë që nuk
janë rezidentë të Shqipërisë, gjithashtu, mund të transferojnë valutë
të fituar nëpërmjet punësimit të tyre jashtë ose nga shitja apo nga
investimet e pasurisë së tyre. Për të qenë në gjendje për të
transferuar kapital jashtë, persona fizikë dhe juridikë, si dhe individë
rezidentë të Shqipërisë, duhet të marrin miratimin e subjekteve të
licencuara (bankave tregtare). Kufiri i sipërm për shumën që mund
të transferohet jashtë nga një individ i vetëm u rrit nga 20,000 usd
në 3.5 milionë lekë (aktualisht 28,000 usd) ose shumën ekuivalente
në valutë.  Megjithëse rregullorja “Për veprimtarinë valutore” nuk i
lejon rezidentët të kryejnë investime direkte jashtë, investime në
letra me vlerë të huaja, huadhënie ndaj jorezidentëve etj., besojmë
se rezidentët shqiptarë kanë transferuar dhe vazhdojnë të
transferojnë kapital jashtë vendit nëpërmjet kanaleve ligjore dhe
joligjore. Në mënyrë të përmbledhur, konkludojmë se llogaria
kapitale e Shqipërisë është plotësisht e liberalizuar përsa iu përket
flukseve hyrëse dhe më e liberalizuar sesa sugjerohet nga
legjislacioni në anën e flukseve dalëse.
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3. PSE JEMI PËR LIBERALIZIMIN E LLOGARISË KAPITALE?

Jemi të mendimit se Shqipëria nuk duhet të pyesë nëse ajo duhet
të liberalizojë llogarinë kapitale apo jo, por kur dhe, për më tepër,
si duhet të drejtojë procesin e liberalizimit. Për arsye të ndryshme
që do të paraqiten në kumtesë, duket se liberalizimi është i
paevitueshëm, dhe ajo për të cilën ne duhet të kujdesemi është
caktimi i hapave dhe përgatitja e një procesi të  liberalizimit të tillë,
që të japë përfitimet e dëshiruara dhe të pakësojë disavantazhet.
Më poshtë janë paraqitur disa pika, të cilat mbështesin tezën e
liberalizimit në Shqipëri.

(a) Kontrolle fiktive; ekonomi e madhe joformale; konstatimi i
faktit që kontrollet mbi flukset dalëse janë shmangur;
mbështetja teorike që kontrollet për flukset dalëse janë
më pak eficiente sesa kontrollet për flukset hyrëse të
kapitalit.

(b) Konstatimi empirik që liberalizimi i llogarisë kapitale nxit
rritjen ekonomike në vende të zhvilluara dhe veçanërisht
në vende në zhvillim.

(c) Perspektiva afatgjatë për t’u integruar më shumë në
sistemin financiar ndërkombëtar.

(d) Angazhimi afatshkurtër dhe afatmesëm për të plotësuar
kërkesat e Bashkimit Evropian, të Organizatës Botërore
të Tregtisë dhe të organizatave të tjera ndërkombëtare.

a)   Ka arsye të mjaftueshme  për të besuar se madhësia e sektorit
joformal në Evropën Juglindore, është më e madhe sesa në
ekonomitë e përparuara industriale, në ekonomitë në tranzicion
në Evropën Qendrore e Lindore dhe në Shtetet Baltike. Veprimtaritë
joformale lulëzojnë në shtete të dobëta, ku zbatimi i ligjit është jo
gjithnjë i njëjtë dhe ku barrierat e hyrjes janë të mëdha. (Falcetti,
Sanfey, Taci, 2003.) Megjithëse Shqipëria nuk radhitet ndërmjet
vendeve me pjesën më të madhe të sektorit joformal/PPK (vetëm
33.4 për qind kundrejt 45.1 për qind në Moldavi dhe Maqedoni),
është e qartë  se pjesa e sektorit joformal është nënvlerësuar si
rezultat i metodës së vlerësimit të përdorur. Muent, Pissarides dhe
Sanfey (2001) konkludojnë nga një vrojtim i studiove ligjore në
Shqipëri se konkurrenca nga sektori joformal është pengesa më e
madhe që kompanitë hasin në kryerjen e biznesit, duke lënë pas
edhe aksesin ndaj financimit apo taksat. Është e qartë se në një
ekonomi ku veprimtaritë e paligjshme dhe të paregjistruara luajnë
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një rol të rëndësishëm, rrjedhjet e paregjistruara të kapitalit si brenda
vendit ashtu edhe jashtë tij janë të pranishme. Veprimtaritë e
paligjshme zakonisht financohen nga burime jashtë sistemit bankar,
si të ardhura nga aktivitete të tjera ilegale të kryera në vend ose
jashtë vendit. Shumica e transaksioneve në këtë pjesë të
ekonomisë kryhen me para në dorë, e cila është lehtë të
transferohet, qoftë nëpërmjet doganave, qoftë nëpërmjet kanaleve
të tjera. Për të ilustruar këtë fakt, mund t’i referohemi përqindjes
së ulët të importeve dhe eksporteve, që janë paguar nëpërmjet
bankave. Shifrat për vitin 2002 ishin 40 dhe 44 për qind ndërsa për
gjashtëmujorin e parë të vitit 2003 ato ishin 34 për qind për importet
dhe 32 për qind për eksportet.

Në qoftë se nisemi nga mënyrat ligjore të transferimit të parasë
jashtë, konkludojmë se një familje standarde prej 5 personash mund
të transferojë jashtë vendit nëpërmjet bankave tregtare rreth 130
– 140 mijë usd në vit. Në qoftë se dikush ia del mbanë të mashtrojë
sistemin ndërbankar të informacionit, gjë që nuk duhet të jetë shumë
e vështirë në kushtet aktuale, atëherë ai mund të transferojë më
shumë sesa shuma e caktuar, nën të njëjtin emër ose duke përdorur
identitete të ndryshme. Ka arsye të mjaftueshme për ne si bankierë
qendrorë të besojmë se rezidentët shqiptarë mund dhe i kapërcejnë
kufizimet për lëvizjen e kapitalit. Ata tentojnë ta bëjnë këtë gjë, kur
kushtet ekonomike dhe politike në vend keqësohen, kur dyshojnë
se kursimet e tyre në valutë nuk janë të sigurta në bankat vendase
(siç ishte rasti në mars-prill 2002) ose për arsye që lidhen me
veprimtari ilegale.

Duke iu drejtuar teorisë, krahas pikave të trajtuara më lart, ne duhet
të përmendim disa studime, të cilat kanë dalë në përfundimin se
kontrollet në përgjithësi dhe kontrollet për rrjedhjet jashtë vendit
në veçanti janë larg të qenit efektive në kufizimin e lëvizjes së
kapitalit ndërmjet vendeve. Është gjetur se kontrollet kanë dështuar
në një masë të konsiderueshme për të penguar flukset e
investimeve të portofolit, veçanërisht kur ishte parashikuar një
zhvlerësim i monedhës së vendit në të cilin ishte kryer investimi.
Evidenca nga një numër vendesh dhe një numër studimesh tregon
se vetëm kontrollet më gjithëpërmbledhëse dhe më të rrepta mbi
flukset dalëse  kanë pasur, në rastin më të mirë, efekte të kufizuara.5

Si përfundim, duke patur parasysh madhësinë e sektorit joformal
në Shqipëri, rëndësinë e cash-it në ekonomi, tendencën në rritje
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të rezidentëve për të shmangur kontrollet dhe evidencën se
kontrollet mbi flukset dalëse, edhe në rastet më të mira, kanë
rezultuar më pak eficiente sesa kontrollet mbi flukset hyrëse, mund
të themi se kontrollet për lëvizjen e kapitalit në Shqipëri janë në
një shkallë të madhe joeficiente dhe njëkohësisht të pamundura
për t’u ruajtur.

b) Ekonomia shqiptare ka mjaft nevojë për financim të huaj ndërsa
zhvillohet. Kapitali i huaj nevojitet si për privatizimin e subjekteve
ekzistuese, ashtu edhe për ngritjen e ndërmarrjeve të reja, të cilat
janë themelore për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Teoria sugjeron se një vend, i cili ka liberalizuar flukset dalëse është
më tërheqës ndaj investitorëve të huaj, pasi frika e bllokimit bashkë
me kapitalin e tyre në  vend në rast krize është shumë më e vogël,
sesa do të ishte në rastin e një llogarie kapitale jo të liberalizuar.
Skema është e thjeshtë. Me pak ose aspak kontrolle mbi flukset
dalëse inkurajohen flukset hyrëse, dhe më shumë flukse hyrëse
ndihmojnë vendin të shpërndajë burimet me eficiencë, të sigurojë
mundësi për diversifikimin e rrezikut, të zhvillojë sistemin e vet
financiar, dhe të tërheqë teknologji më të mirë dhe njohuri (know-
how) nga investitorët. Shumë studime e vrojtime kanë arritur në
përfundimin se vendet në zhvillim, që kanë liberalizuar llogarinë e
tyre të kapitalit kanë njohur rritje ekonomike në ritme më të larta
sesa ato që kanë patur llogari kapitali të mbyllur.

Vlerësimet empirike të Quinn (1997), në analizën e tij për 58 vende,
gjatë periudhës 1960 – 1989, sugjerojnë se hapja e llogarisë
kapitale ka efekt të fuqishëm në rritjen e PBB-së për frymë. Sipas
Bekaert, Harvey and Lundblad (2001), liberalizimi financiar çon në
1 për qind rritje në rritjen vjetore të PBB-së për frymë gjatë një
periudhe pesëvjeçare dhe ky efekt është statistikisht i  rëndësishëm.
Bashkë me këto studime, ekzistojnë disa studime të tjera, të cilat
nuk kanë gjetur lidhje reciproke ndërmjet liberalizimit dhe rritjes,
ose të cilat kanë gjetur se ky korrelacion nuk vërehet për vendet
në zhvillim (Arteta, Eichengreen and Wyplosz, 2001, dhe Klein and
Olivei, 2000). Meqënëse ne këtu përballemi me një zgjedhje,
preferojmë të konsiderojmë liberalizimin e llogarisë kapitale si
përfituese për ekonominë.

c) Pas kalimit në një llogari kapitale më të hapur, do të shtohen
gjithashtu  shanset, që  tregu financiar shqiptar të integrohet më
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shumë në tregun ndërkombëtar.  Sa më shumë të afrohen tregjet,
aq më tepër përafrohen  normat e interesit dhe aq më e lehtë është
të bëhen zgjedhje të duhura për investime brenda dhe jashtë vendit.
Integrimi i tregut shqiptar me tregjet financiare ndërkombëtare do
të jetë një proces gradual, por mbase do të duhet ca kohë derisa
të bëhemi dëshmitarë të rezultateve të dëshiruara.

d) Shqipëria është angazhuar të liberalizojë llogarinë e saj kapitale
dhe ka marrë përsipër  ta bëjë këtë gjë brenda një kufiri kohor të
caktuar. Në raportin e Grupit të Punës për Pranimin e Shqipërisë
në Organizatën Botërore të Tregtisë6, heqja e kontrolleve mbi
kapitalin është një ndër angazhimet horizontale. Raporti thekson
se: “Banka e Shqipërisë rezervon të drejtën të mbajë kontrolle mbi
lëvizjen e  kapitalit, të cilat do të zbatohen në bazë trajtimi kombëtar.
Regjimi që është aktualisht në vend do të hiqet jo më vonë se viti
2010’7. Njëkohësisht, Shqipëria po përgatitet të firmosë
Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit, e cila përbën hapin e parë drejt
integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje do të vendosë
për Shqipërinë disa kushte lidhur me sekuencimin e liberalizimit të
llogarisë kapitale dhe do të caktojë, njësoj si për angazhimet e
firmosura me Organizatën Botërore të Tregtisë, një kufi kohor përtej
të cilit llogaria kapitale në Shqipëri do të jetë plotësisht e liberalizuar.
Ky kufi do të varet nga koha kur do të firmoset Marrëveshja e
Stabilizim Asocimit. Megjithatë, në bazë të MSA-ve tashmë të
firmosura me Maqedoninë dhe Kroacinë, besojmë se ky kufi nuk
do të shkojë përtej vitit 2010. Siç u tregua edhe më lart, Shqipëria
nuk ka vetëm dëshirën e mirë, por edhe angazhimin zyrtar për të
hapur llogarinë kapitale brenda një periudhe kohore relativisht të
shkurtër.

4. KUSHTET PËR LIBERALIZIMIN E LLOGARISË KAPITALE DHE SITUATA
NË SHQIPËRI.

Në këtë pjesë të kumtesës do të prezantohen disa kushte
përgjithësisht të pranuara, që vendet duhet të plotësojnë para se
të vendosin të hapin llogarinë e tyre kapitale.  Ekonomitë në
tranzicion, që pranojnë lëvizjen e lirë të kapitalit nga brenda-jashtë
dhe anasjelltas, janë të pambrojtura. Tregjet globale të kapitalit
janë shumë të mëdha, krahasuar me madhësinë e këtyre
ekonomive, kështu që zhvendosjet e vogla të portofolit mund të
ushtrojnë një influencë të madhe në flukset e kapitalit dhe në kushtet
financiare vendase. Politikat duhet të caktohen në mënyrë të tillë
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që në mënyrë të ndërgjegjshme të reduktojnë rreziqet që iu kanosen
këtyre vendeve (Lipschitz, Lane, Mourmouras, 2002). Me paraqitjen
e çdo kushti, është përshkruar situata aktuale në Shqipëri, si edhe
janë parashtruar disa propozime për të ardhmen e afërt.

a) Kuadër makroekonomik i shëndoshë dhe ristrukturim i
vazhdueshëm i ekonomisë.

b) Regjim i fortë institucional dhe rregullator në sektorin
financiar.

c) Aftësi për të përdorur politika fiskale, me qëllim mënjanimin
e efekteve të flukseve të mëdha hyrëse ose dalëse të
kapitalit.

d) Akses ndaj informacionit; transparencë e politikave dhe
shpërndarje e mirë e të dhënave.

e) Përcaktimi i regjimit të duhur të kursit të këmbimit.

a) Jo të gjitha vendet e kanë hapur llogarinë kapitale kur kanë
qenë në kulmin e zhvillimit të tyre ekonomik. Megjithatë, sipas
pikëpamjes konvencionale, stabiliteti makroekonomik përbën një
kusht paraprak kyç për liberalizimin e llogarisë kapitale.
Paqëndrueshmëria ekonomike mund të thellojë dobësitë e sektorit
financiar dhe liberalizimi i llogarisë  kapitale  në këto kushte, mund
ta keqësojë gjendjen. Politikat e shëndosha makroekonomike janë
thelbësore për neutralizimin e kësaj lidhjeje të ndërsjelltë. Në rastin
e Shqipërisë, duhet të theksojmë edhe një herë rëndësinë e ruajtjes
së stabilitetit makroekonomik; ritmet korente të rritjes së PBB-së;
inflacionin në nivele të ulëta; mbajtjen e borxhit të jashtëm në nivele
të përballueshme; dhe, meqënëse po flasim për liberalizimin e
llogarisë kapitale, rëndësinë e përcaktimit të strategjive që nxisin
aktivitetet, që gjenerojnë valutë.

Shqipëria ka një raport eksport/importi të ulët, ndërsa remitancat
nga emigrantët që punojnë jashtë vendit janë pothuajse dy herë
më të larta sesa eksportet. Mund të themi se eksporti real i
Shqipërisë nuk është ai i mallrave, por ai i krahut të punës. Flukset
hyrëse të kapitalit janë shumë më të ulëta sesa eksportet dhe
remitancat të marra së bashku. Meqënëse disa nga burimet e
valutës në Shqipëri (remitancat, ndihma e huaj dhe të ardhurat
nga veprimtari ilegale) priten të sjellin  më pak valutë në një periudhë
afatmesme, ne duhet të mendojmë për burime të tjera afatgjata,
nëpërmjet të cilave Shqipëria mund të financojë deficitin e llogarisë
korente. Turizmi, strategjitë e nxitjes së eksporteve ose të



199

zëvendësimit të importeve mund të ndihmojnë në reduktimin e
deficitit të llogarisë korente, ndërsa strategjitë e projektuara për të
tërhequr investimet e huaja direkte do të ndihmonin në rritjen e
flukseve hyrëse.

b) Hapja e llogarisë kapitale e ekspozon sistemin financiar vendas
ndaj konkurrencës së huaj. Për këtë arsye, shumica e vendeve në
zhvillim janë përpjekur të zbatojnë reforma në sektorin financiar
përpara liberalizimit të llogarisë kapitale. Këto reforma përfshijnë
liberalizimin e normave të interesit për kreditë dhe depozitat,
zhvillimin e instrumenteve monetare indirekte etj.. Parë nga kjo
perspektivë, sektori financiar në Shqipëri ka bërë përparim në
drejtim të përgatitjeve për liberalizimin. Normat e interesit për kreditë
dhe depozitat u liberalizuan në vitin 2000, ndërkohë që është hequr
tashmë kufiri i kredisë. Banka e Shqipërisë tashmë mbështetet në
instrumentet indirekte në zbatimin e politikës së saj monetare. Nga
më sipër, arrijmë në përfundimin se sistemi financiar në Shqipëri
nuk është i papërshtatshëm për liberalizimin e llogarisë kapitale.
Pavarësisht nga ky fakt, sistemi financiar në Shqipëri është akoma
i ngushtë dhe relativisht i pazhvilluar. Sistemi bankar përbën pjesën
më të madhe të sistemit financiar. Mbikëqyrja bankare ka bërë një
përparim të dukshëm në drejtim të standardeve ndërkombëtare,
ndërkohë që mbikëqyrja e institucioneve të tjera financiare, si për
shembull e agjencive të sigurimit, kërkon reformë thelbësore.

Përveç nevojës për të përmirësuar dhe për të fuqizuar mbikëqyrjen
e matur, ne duhet të vëmë theksin në domosdoshmërinë e
përmirësimit të zbatimit të ligjeve, veçanërisht në lidhje me
parandalimin e pastrimit të parave. Çështja e pastrimit të parave
është e një rëndësie të madhe në rastin e Shqipërisë, për arsye që
lidhen me sektorin e madh joformal dhe veçanërisht me aktivitetet
ilegale dhe/ose kriminale që zhvillohen në këtë pjesë të ekonomisë.
Lufta kundër pastrimit të parave në Shqipëri është rezultat i
përpjekjeve të përbashkëta të Ministrisë së Financave, Ministrisë
së Rendit Publik, Bankës së Shqipërisë, Prokurorisë së
Përgjithshme dhe Shërbimit Informativ të Shtetit. Këto institucione
kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në vitin 2002, me
qëllimin që të përgatitet një plan veprimi i përgjithshëm dhe të
krijohet një grup përfaqësues, që do të angazhohet në
“Bashkëpunimin Ndërinstitucional në Luftën kundër Pastrimit të
Parave”. Ligji “Për parandalimin e pastrimit të parave” u miratua
në vitin 2000 dhe, kohët e fundit, është amenduar nga Parlamenti
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Shqiptar (2003). Banka e Shqipërisë ka kontribuar, gjithashtu, në
fushatën kundër pastrimit të parave me rregulloren e miratuar në
vitin 1997. Inspektorët e mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë i
kushtojnë vëmendje të veçantë formularëve të plotësuar për
transaksionet në cash, për shumat mbi 2 milionë lekë ose
ekuivalenten në monedhë të huaj. Autoriteti përgjegjës – Agjencia
pranë Ministrisë së Financave – merr një raport të veçantë të
plotësuar nga bankat tregtare dhe të kontrolluar nga inspektorët e
Bankës së Shqipërisë për çdo transaksion mbi 70 milionë lekë
ose ekuivalentin në monedhë të huaj. Lufta kundër pastrimit të
parave bëhet akoma më e rëndësishme me çdo raport të publikuar
nga organizmat ndërkombëtarë, në të cilët krimi i organizuar,
kontrabanda, veprimtaritë e paligjshme etj., janë të cituar si
problemet madhore të Shqipërisë.

c) Hapja ndaj tregjeve globale të kapitalit e minimizon efektin e
mundshëm të  veprimit të politikës monetare. Në këto kushte,  leva
fiskale mbetet mjeti kryesor i politikës stabilizuese. Sidoqoftë,
ekzistojnë praktikisht kufizime në drejtim të aftësisë së politikës
fiskale, që lidhen me balancimin e ndikimit ekspansionist të flukseve
të kapitaleve hyrëse ose me mbështetjen e veprimtarisë ekonomike,
në rastet kur këto flukse kthehen prapa, pra dalin nga vendi
(Lipschitz, Lane and Mourmouras, 2002). Si rrjedhojë, një vend
duhet ta përshtasë politikën e tij fiskale me ndryshimet në sasitë
dhe në kahun e flukseve të kapitalit. Kështu, sugjerohet që një
vend të përdorë politika fiskale shtrënguese, në rast se përballet
me flukse të mëdha të kapitaleve hyrëse dhe që ai të bëjë të
kundërtën kur bëhet fjalë për flukse kapitalesh që dalin jashtë
vendit. Nëse një vend vendos ta përdorë politikën e tij fiskale me
synim stabilizimin e flukseve të kapitaleve, ai duhet të ketë një
pozicion të fortë fiskal.  Pozicioni fiskal i Shqipërisë është relativisht
i qëndrueshëm, pavarësisht nga deficiti i lartë fiskal. Megjithatë,
është fakt që përdorimi i politikës fiskale është i kufizuar nga
detyrimet dhe nga programet shumëvjeçare të qeverisë, si dhe në
të njëjtën kohë është subjekt i debatit dhe i miratimit nga parlamenti.
Mesazhi ynë është që Shqipëria duhet të jetë shumë e kujdesshme
në drejtim të administrimit të politikës së saj fiskale, në rast se
vendos të liberalizojë llogarinë e vet kapitale.
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Grafik 5: Deficiti fiskal i Shqipërisë në përqindje të PBB.

d) Mundësitë për sigurimin e  informacionit, politika transparente
dhe shpërndarja e të dhënave marrin rëndësi në kuadrin e
liberalizimit. Kur informacioni mbi një vend është i kufizuar,
kontigjenti i investitorëve relativisht të painformuar është i prirur të
ndjekë pas ata pak investitorë që mendohet se kanë informacion
më të saktë dhe më të plotë nga të tjerët. Kjo sjellje mund të rezultojë
në panik e ngutje të panevojshme të investitorëve. Aksesi i lirë
ndaj informacionit i lejon investitorët të vlerësojnë rrezikun në
mënyrë të pavarur dhe të shmangin mundësinë e reagimit në turma.
Për këtë arsye, transparenca dhe shpërndarja e të dhënave duhet
të konsiderohen si dy nga elementet thelbësore të drejtimit
ekonomik. Dy nga pikat më të dobëta të Shqipërisë janë informacioni
i pamjaftueshëm e i gabuar dhe shpërndarja jo e mirë e tij. Në këtë
drejtim, ka mjaft për t’u bërë për përmirësimin e sistemit të
informacionit, për zgjerimin e rrethit të përdoruesve të këtij
informacioni, për rritjen e cilësisë dhe aksesin në të, e kështu me
radhë. Përgjegjësia bie mbi të gjitha ato institucione që prodhojnë,
mbledhin, përdorin dhe publikojnë informacionin, si për shembull
INSTAT, ministritë, Banka e Shqipërisë etj..  Transparenca është
në një nivel disi më të lartë, megjithatë edhe në këtë drejtim ka
vend për përmirësime.

e) Sipas teorisë së “trilemës së pamundur”,  për një vend nuk mund
të ketë lëvizje të lirë të kapitaleve, nëse ai ndjek një politikë
monetare të pavarur  dhe ruan një kurs këmbimi fiks. Ndonëse të
dy tipet e regjimeve të kursit të këmbimit paraqesin mangësitë e
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tyre lidhur me lëvizjen e kapitaleve, faktet tregojnë se regjimi i
luhatshëm i kursit të këmbimit është më pak i cënueshëm se regjimi
i kursit të fiksuar. Huamarrësit e brendshëm të një vendi, që zbaton
për një kohë të gjatë një regjim të kursit fiks të këmbimit mund të
ndihen të sigurt, por nëpërmjet huamarrjes, ata marrin mbi vete
më tepër rrezik sesa duhet. Regjimi i kursit të luhatshëm të këmbimit
që aplikohet në Shqipëri dhe perspektiva e ruajtjes së këtij regjimi
në të ardhmen e bëjnë më të lehtë kalimin në një llogari të hapur të
kapitalit.

5) HAPAT E SUGJERUAR PËR LIBERALIZIMIN E LLOGARISË KAPITALE
NË SHQIPËRI.

Pavarësisht nga qëndrimi përkrahës ose jo që mbajnë ndaj
liberalizimit të llogarisë kapitale, shumë ekonomistë bien dakord
në një pikë të përbashkët:në rëndësinë e fazimit (ndarjes në faza)
të liberalizimit të llogarisë kapitale. Fazimi nënkupton renditjen dhe
kombinimin gradual të reformave strukturore e makroekonomike,
për të mundësuar lëvizjen e lirë të kapitaleve. Nga njëra anë, siç e
shpjeguam më lart,  një vend duhet  të ndërmarrë reforma në drejtim
të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme dhe të lehtësimit të
procesit të liberalizimit. Kontrolli mbi lëvizjen e kapitaleve nuk mund
të zëvendësojë politikat e shëndosha makroekonomike, strukturore
dhe financiare. Për rrjedhojë, para se të fillojmë të heqim dorë nga
kontrollet, duhet të identifikojmë mangësitë e politikave të tjera, të
cilat synohen të korrigjohen nga mbajtja e këtyre  kontrolleve. Në
zgjedhjen e ritmit, të momentit të fillimit të heqjes së kontrolleve
dhe në përcaktimin e fazave  të liberalizimit duhet të mbahet
parasysh situata politike dhe rajonale. Po kështu, duhet të kihet
parasysh edhe angazhimi i autoriteteve në procesin e liberalizimit
si edhe interesi i tyre për reformat. Mund të ndodhë që, konsideratat
politike të  pengojnë zbatimin e një programi optimal reformash në
sektorin financiar. Për rrjedhojë, është mëse e domosdoshme që
autoritetet të karakterizohen nga fryma e bashkëpunimit dhe të
jenë të kujdesshme dhe transparente në projektimin dhe në
zbatimin e reformave.

Përmirësimi dhe forcimi i mbikëqyrjes bankare është shumë i
rëndësishëm kur bëhet fjalë për liberalizimin e llogarisë kapitale.
Ristrukturimi i plotë i bankave mund të kërkojë shumë kohë.
Megjithatë, rekomandohet që të kalohet në liberalizim pasi të jetë



203

ngritur kuadri i nevojshëm rregullator. Në këtë drejtim, praktikat
kontabël marrin një rëndësi të veçantë. Disa prej praktikave ku
duhet përqëndruar vëmendja lidhen me vlerësimin e mjeteve, me
klasifikimin, me provigjonimin dhe me amortizimin e kredive etj..

Nisur nga eksperienca e vendeve të tjera, nga teoria ekonomike
dhe nga “receta” mbi liberalizimin e llogarisë kapitale e përshkruar
në Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit, të nënshkruar nga Kroacia
(duke patur parasysh që marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila
do të nënshkruhet nga Shqipëria do të ketë pak a shumë të njëjtën
përmbajtje), ne kemi dalë me një kuadër të përgjithshëm për
liberalizimin dhe me disa sugjerime lidhur me procese të tjera, të
cilat mund të ndikojnë pozitivisht në këtë drejtim.

Sqarojmë se më poshtë, me kontroll ose me liberalizim të llogarisë
kapitale, do të nënkuptohet lëvizja e kapitaleve nga brenda-jashtë
vendit ose kontrolli i kapitaleve që dalin jashtë, meqenëse, siç e
shpjeguam më sipër, Shqipëria nuk ushtron kontroll mbi kapitalin
që hyn në vend.

- Propozimi ynë, së pari, është që tatimi mbi fitimin nga bonot
e thesarit që paguajnë jorezidentët, të ulet nga 15 në 10 për qind.
Me këtë ndryshim, nuk do të ketë diskriminim ndaj jorezidentëve
dhe praktikat jodiskriminuese janë shumë të rëndësishme në
fushën e liberalizimit.

- Si rregull, një vend nis liberalizimin e lëvizjes së kapitaleve
nga brenda-jashtë me heqjen e kontrollit mbi investimet direkte
jashtë vendit. Ne sugjerojmë që Shqipëria të heqë gradualisht
kontrollin mbi investimet direkte jashtë vendit. Në kushtet aktuale
të ekonomisë dhe të biznesit në Shqipëri, jemi të mendimit që
rreziku i rrjedhjes të kapitalit, me liberalizimin e investimeve direkte
jashtë vendit, është i ulët. Ndërkohë që  ekonomia shqiptare bëhet
më konkurruese, investitorët vendas do të jenë më të gatshëm
dhe më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë e investimit në vend
sesa për të eksportuar kapital jashtë. Prandaj, është mëse e
arsyeshme të këmbëngulim në rëndësinë e përmirësimit të klimës
së përgjithshme të investimeve në Shqipëri. Kontrolli mbi investimet
jashtë mund të hiqet duke ulur gradualisht shumën tavan për
transfertat jashtë vendit  (për investime) dhe, më pas, duke e
eliminuar përfundimisht këtë tavan. Ky proces mund të zgjasë disa
vjet, por jo më shumë se 3 apo 4 vjet. Një nga mënyrat për
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monitorimin e  investimeve direkte jashtë vendit mund të realizohet
nëpërmjet Ministrisë së Financave. Kështu, Ministria e Financave
mund të lëshojë  fillimisht një autorizim për investime direkte jashtë
vendit, për rezidentët që paraqesin dokumentacionin përkatës, i
cili vërteton shlyerjen e detyrimeve tatimore dhe realizimin e fitimit
për një periudhë kohe të caktuar. Kjo mund të jetë një provë për
kapitale “të pastra” dhe të kontrolluara. Pas njëfarë kohe, mund të
hiqet kërkesa për autorizim nga Ministria e Financave dhe
rezidentët mund të lejohen të investojnë lirisht, ndërkohë që për
qëllime statistikore, duhet të vazhdojnë të raportojnë mbi kapitalet
e eksportuara.

Ka disa procedura, të cilat mund të lehtësojnë investimet direkte
nga ana e rezidentëve shqiptarë jashtë vendit. Njëra lidhet me
procedurat e vizave. Është tashmë fakt, që  vizat për hyrje dhe
sidomos për dalje dhe nga Shqipëria përbëjnë  një pengesë  për
investitorët. Ka patur raste kur jorezidentë kanë hasur vështirësi
në marrjen e një vize shqiptare, për të mos folur për procedurat e
gjata dhe të mundimshme, në të cilat  duhet të kalojnë rezidentët
shqiptarë  për të marrë nga një vizë hyrjeje për secilin vend të
huaj, që duan të vizitojnë. Ne besojmë se, nëse lëvizja e njerëzve
nga brenda - jashtë vendit e anasjelltas do të ishte më pak e
ndërlikuar, investitorët e huaj ose vendas do të mund të vlerësonin
më mirë mundësitë e investimeve në vend ose jashtë. Ne
inkurajojmë autoritetet e huaja dhe ato në vend që t’i kushtojnë
vëmendje të veçantë kësaj çështeje në një të ardhme sa më të
afërt.

- Gjatë fazave të para të procesit të liberalizimit, duhet të
nisim të shohim nga afër  mundësinë e  lëshimit të kredive tregtare
me afat maturimi mbi një vit për jorezidentët, së bashku me huatë
financiare me të njëjtin afat maturimi. Maturitetet e këtyre llojeve
të kredive konsiderohen zakonisht si mbrojtje ndaj krizave.
Liberalizimi i investimeve direkte jashtë vendit dhe i huave tregtare
e financiare mund të shoqërohet me :
- Rishikimin e kuadrit ligjor financiar.
- Përmirësimin e statistikave dhe të procedurave standarde

të  kontabilitetit.
- Forcimin e marrëveshjeve të përgjithshme për likuiditetin

dhe operacionet monetare shoqëruese, si dhe të atyre
lidhur me kursin e këmbimit.
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- Në fazën e fundit të liberalizimit, ne propozojmë liberalizimin
e portofolit të investimeve si dhe atë të kredive e huave financiare
me afat maturimi deri në një vit. Heqja e kontrolleve mbi këto
transferta kapitale rekomandohet pasi të jenë përmbushur kërkesat
e mëposhtme:
- Forcimi i kuadrit ligjor, i mbikëqyrjes dhe i administrimit të

rrezikut.
- Reformat në sektorin dhe në korporatat financiare.
- Zhvillimi i tregjeve të kapitalit, përfshirë fondet e

pensioneve.

Të gjitha rekomandimet e mësipërme bazohen në renditjen e fazave
të liberalizimit, të pranuara gjerësisht nga specialistët e ekonomisë.
Mund të themi se, kur bëhet fjalë për liberalizimin e llogarisë kapitale,
dhe konkretisht, kur diskutohet për politikat makroekonomike, fiskale
dhe monetare që zgjedhin vende të veçanta, nuk ka recetë të
gatshme që të mund të japë rezultatet e dëshiruara në çdo kohë e
për çdo vend. Për këtë arsye, është mëse e nevojshme të bëhet
një analizë e thellë ekonomike, e cila duhet të evidentojë kushtet
specifike të një vendi, lidhjen midis sektorëve të ndryshëm të
ekonomisë, ndjeshmërinë e secilit sektor ndaj zhvillimeve të
jashtme etj.. Kjo analizë nuk duhet të bëhet vetëm në fillim të
procesit të liberalizimit, por në secilën fazë të tij, përderisa kushtet
e brendshme e të jashtme janë subjekt ndryshimesh të
vazhdueshme e shpeshherë të paparashikueshme.
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PANELI I TRETË: “EKONOMIA E
TRANZICIONIT”
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I. PËRMBLEDHJE

Trajtimi që i kemi bërë shqyrtimit të kërkesave primare për zhvillim
të qëndrueshëm mund të përmblidhet si më poshtë:

· Inspektimi i zhvillimit të Shqipërisë gjatë periudhës së
tranzicionit, për të identifikuar faktorët - kyç që kanë ndikuar
në ecurinë e kësaj periudhe.

· Shqyrtimi i “praktikave më të mira” për të krijuar kuadrin e
një zhvillimi të qëndrueshëm, sipas gjykimeve akademike
dhe praktike bazuar në eksperiencën botërore.

· Shqyrtimi i pozicionit ku qëndron Shqipëria lidhur me to.
Kjo na lejon ne të identifikojmë prioritetet - kyçe për zhvillim
të qëndrueshëm.

· Kemi përfshirë një seksion të veçantë për rolet përkatëse
që luajnë qeveria dhe sektori privat në një ekonomi të tregut
të lirë, pasi e ndiejmë që marrja e masave të nevojshme
është jetësore për të siguruar përmbushjen e roleve nga
të dy sektorët.

· Së fundi, përmblidhen konkluzionet dhe rekomandimet
tona, si dhe jepet një ilustrim i asaj që është bërë në vende
të tjera të vogla nëpërmjet implementimit të masave të
duhura.

SHQIPËRIA: RRUGA E ARDHSHME
DREJT ZHVILLIMIT TË

QËNDRUESHËM
Geoff Nicol

Luiza Jano

Ardian Harri
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Siç u vu në dukje edhe më lart, vëmendje e veçantë iu kushtua një
analize të ecurisë së Shqipërisë që në fillim të tranzicionit, duke
analizuar evidencat që lidhen me faktorët - kyç të zhvillimit të
qëndrueshëm gjetkë, dhe situatën e Shqipërisë në lidhje me to.
Gjetjet lidhur me to janë përmbledhur në materialin kryesor, por
shpjegime më të plota të konkluzioneve tona jepen në shtojcat 1,
2 dhe 3, bashkëngjitur.

Kumtesa fillon me një analizë të shkurtër të rritjes së Shqipërisë
që në tranzicion, dhe radhit disa nga faktorët që ne i konsiderojmë si
të një rëndësie të veçantë gjatë kësaj periudhe. Ajo vë në dukje se:

· Edhe pse ritmet e rritjes gjatë viteve të fundit kanë qenë
mjaft të larta, ritmi i përgjithshëm i rritjes që nga fillimi i
tranzicionit është më modest. Në fakt, pjesa më e madhe
e rritjes ka qenë rimëkëmbje nga rëniet ekonomike (me
fjalë të tjera, ne nuk mund të konkludojmë se Shqipëria ka
një tendencë “natyrore” për rritje afatgjatë).

· Faktorët - kyç lidhur me rritjen kanë qenë flukset hyrëse
tepër të larta të remitancave dhe kohët e fundit edhe rritja
e turizmit dhe e eksporteve. Këta faktorë - kyç, të
kombinuar me rritjen e nivelit të lëvizjeve të brendshme
nëpërmjet investimeve dhe bizneseve të reja, kanë
gjeneruar rritjen ekonomike, e cila ka ndihmuar për të
financuar rritjen në shpenzimet qeveritare.

· Krahasuar me vendet e tjera që kanë nivele jetese të
ngjashme, ekonomia e brendshme e Shqipërisë është
mjaft e brishtë, me një zhvillim të ulët (dhe të pasofistikuar)
të tregut të eksporteve, me një deficit shumë të lartë tregtar,
me një strukturë të lartë kostoje dhe papunësi të lartë. Niveli
i lartë (dhe i vazhdueshëm) i papunësisë është një dobësi
e madhe në ekonomi.

Kumtesa vë në dukje disa nga gjetjet e studimeve të fundit, të cilat
kanë shqyrtuar faktorët që lidhen me rritjen e qëndrueshme
ekonomike.  Ajo vë në dukje se:

· Përgjithësisht, pranohet se rritja e qëndrueshme
ekonomike varet nga progresi teknologjik1.

· Përgjithësisht, pranohet se kuadri i politikës apo e drejta e
“vendosjes së bazave të duhura”, është thelbësore 2.

· Rëndësia e kushteve paraprake mbizotëruese është me
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interes, kryesisht nga pikëpamja teorike.
· Në vitet e fundit rëndësia e institucioneve (që mund të

përmblidhet si prania e titujve të qartë të pronësisë, pushteti
i ligjit dhe një burokraci miqësore në punë) njihen si të një
rëndësie parësore.

Më pas shqyrtojmë situatën e Shqipërisë dhe perspektivat e
ardhshme, nisur nga pikëpamje të ndryshme3, kryesisht:

- Gjeografia (përfshirë klimën, vendndodhjen dhe burimet
natyrore).

- Integrimi (përfshirë pjesëmarrjen dhe pengesat për
pjesëmarrjen në ekonominë botërore).

- Politikat; dhe
- Institucionet.

Ne konkluduam se, nga pikëpamja e zhvillimit të qëndrueshëm
ekonomik në të ardhmen, Shqipëria ka fuqi lidhur me gjeografinë,
është në procesin e duhur në drejtim të integrimit dhe të kuadrit të
politikave në përgjithësi (me një apo dy rezerva4), por ka probleme
lidhur me faktorë të tjerë, të quajtur institucione5. Kjo është
shqetësuese, pasi të gjithë treguesit, dëshmojnë, që kuadri
institucional (apo “cilësia institucionale”) është i një rëndësie
madhore.

Studimi radhit zërat që krijojnë një “indeks të përgjegjshmërisë së
qeverisë”6. Këta përfshijnë shprehjen e mendimit dhe
përgjegjshmëritë, stabilitetin politik dhe mungesën e dhunës,
efektshmërinë e qeverisë, ngarkesën rregullatore, rregullin e ligjit,
çlirimin nga ryshfetet dhe “të tjera - burokracinë miqësore në punë”.

Duke u tërhequr mjaft nga konkluzionet e nxjerra nga raporti i fundit
(i muajit mars 2003) i Shërbimit Këshillues për Investimet e Huaja
(FIAS), materiali vë në dukje se Shqipëria ka probleme lidhur me
katër çështjet e fundit, të cilat lidhen me dy fusha kritike: kryesisht
me titujt e pronësisë dhe me një burokraci miqësore në punë. Ai
vë në dukje masat e specifikuara në SKZHES për trajtimin e
çështjeve, por megjithatë, i konsideron këto si fusha kritike që duhet
të shqyrtohen për një rritje ekonomike të qëndrueshme.

Më pas, materiali trajton rolet përkatëse të qeverisë dhe të sektorit
privat. Ai vë në dukje se ndërkohë që në një ekonomi të komanduar,
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qeveria zotëron ose kontrollon faktorët  e prodhimit dhe merr
vendimet për biznesin, në një ekonomi tregu individët zotërojnë
mjetet e prodhimit (qoftë direkt apo nëpërmjet formave të ndryshme
të organizimit të biznesit), ndërkohë që është sektori privat ai që
duhet të marrë vendimet për biznesin.

Në kalimin nga një ekonomi e komanduar në një ekonomi tregu,
duhet të ripërcaktohen roli i qeverisë dhe nevojat e sektorit privat.
Së pari, si kusht paraprak, është kritike që qeveria të kuptojë se
roli i saj tashmë është transformuar plotësisht. Sfida me të cilën
përballen qeveritë e vendeve në tranzicion është, së pari, të
kuptojnë rolin e tyre të ri dhe ta kuptojnë atë siç duhet; dhe së dyti,
të vënë në vend institucione, politika dhe qëndrime nën të cilat do
të funksionojë efektshëm një ekonomi tregu.

Kumtesa konkludon se “ .. kuptimi i rolit të ri të qeverisë dhe vënia
në vend e institucioneve, e politikave dhe e qëndrimeve për të
mundësuar funksionimin e duhur të ekonomisë së tregut është
(përsëri) sfida më e madhe. “

Kumtesa mbyllet me pikat e forta dhe pikat e dobëta të Shqipërisë.

Pikat e forta përfshijnë:

· vendndodhja e mirë gjeografike, një klimë e mirë dhe
burime natyrore;

· hapja e tregut;
· hapja ndaj investimeve të huaja;
· strukturë e ulët taksash, me norma margjinale taksash

përgjithësisht të ulëta;
· ndjekje aktive e privatizimit;
· strukturë kostoje konkurruese, nëpërmjet krahasimit me

shtetet anëtare të Bashkimit Evropian;
· një popullsi aktive në sipërmarrje; dhe
· një fluks fondesh hyrëse i lartë nga shqiptarët jashtë vendit,

për qëllime të ndryshme, ku përfshihet dhe për qëllime
investimi.

Pikat e dobëta përfshijnë:

· tituj të paqartë për pronësinë;
· një mjedis biznesi dhe një burokraci e cila është larg nga



215

“biznes miqësor”, ndërkohë që korrupsioni është i
përhapur;

· taksa të larta për sigurimet shoqërore kundrejt nivelit të
ulët të të ardhurave;

· një pagë minimale, e cila caktohet më tepër nga vendime
administrative sesa nga forcat e tregut;

· një strukturë e lartë kostoje, sipas standardeve
ndërkombëtare.

Materiali thekson se këto janë disavantazhe serioze, të cilat do të
ndikojnë në ngadalësimin e rritjes së ardhshme në Shqipëri.

Vihet në dukje gjithashtu, se “..në qoftë se çështjet nuk analizohen
urgjentisht dhe me bindje, ne shohim një rrezik të madh që hyrja e
“tregut të lirë” do të transformohet në një “kapitalizëm miqësor”, ku
ata që kanë lidhje miqësore apo farefisnore ndikojnë në marrjen e
vendimeve dhe përfitojnë të mirat, ndërsa të tjerët i humbasin ato.
Siç ka dalë mjaft qartë nga shumë studime, kjo gjë nuk përbën një
opsion për zhvillim të qëndrueshëm”.

Materiali vë në dukje se Shqipëria ka qenë në “tranzicion” për më
shumë se 10 vjet, dhe vazhdon të jetë në “gjendje tranzicioni”. Në
të argumentohet se nevojitet një përpjekje e madhe për përfshirjen
e të gjithëve në mendësinë e “tregut të lirë”. Kjo kërkon transparencë
në zbatimin e masave rregullatore, reduktimin e sferës së
vendimmarrjes për çështje specifike, qoftë nga nëpunësit qoftë nga
politikanët, dhe të drejta të qarta apelimi.

Besojmë se, shqetësimi kryesor duhet të jetë të përfundohen
reformat e nevojshme për tranzicion të plotë. Krahas ndryshimeve
në ligjet dhe në rregulloret përkatëse, kjo do të kërkojë një ndryshim
në qëndrimet dhe në mendësinë e nëpunësve të administratës
nga një mentalitet “komandë dhe kontroll qendror” në një mentalitet
“lehtësimi”.

Besojmë se, nisur nga perspektiva për “vendosjen e bazave të
duhura”, masat që duhet të implementohen nga qeveritë për
sigurimin e rritjes së lartë dhe të qëndrueshme, përfshijnë:

· një nivel të lartë angazhimi politik për reforma ndaj pronës
private, me një strategji të qartë dhe koherente për të
përshpejtuar implementimin e tyre;
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· promovimin e një burokracie miqësore në biznes;
· rishikimin e financimit të sigurimit shoqëror dhe të

siguracionit shëndetësor, me qëllim pakësimin e kostove
tepër të larta, të hasura kundrejt niveleve të ulëta të të
ardhurave; dhe

· lejimin e tregut për të përcaktuar nivele dhe kushte
remunerimi, përfshirë edhe pagat minimale.

Dy masat e para lidhen me cilësinë institucionale dhe janë
themelore për një rritje ekonomike në bazë të gjerë.

Kumtesa mbyllet me një ilustrim, lidhur me çfarë mund të bëhet
kur forcat e tregut lejohen të veprojnë lirisht në një mjedis miqësor
pune, në vende të vogla si Shqipëria.

II. HYRJE

Trajtimi që i kemi bërë shqyrtimit të kërkesave primare për zhvillim
të qëndrueshëm mund të përmblidhet shumë thjesht si praktikat
shqyrtuese më të mira në botë, qoftë sipas gjykimeve praktike,
qoftë sipas gjykimeve akademike. Më pas shqyrtuam pozicionin e
Shqipërisë lidhur me to. Kjo na lejoi të identifikonim prioritetet -
kyçe për një zhvillim të qëndrueshëm.

Materiali fillon me një analizë të shkurtër të rritjes në Shqipëri që
në tranzicion, dhe radhit disa nga faktorët, të cilët ne gjykojmë se
kanë qenë veçanërisht të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe.

Pastaj ajo vë në dukje disa nga gjetjet e studimeve të fundit, të
cilat kanë shqyrtuar faktorët nën rritjen e qëndrueshme ekonomike.

Më pas, shqyrtojmë gjendjen aktuale të Shqipërisë dhe perspektivat
e ardhshme nisur nga pikëpamje të ndryshme7, kryesisht:

- gjeografia (përfshirë klimën, vendndodhjen dhe burimet
natyrore);

- integrimi (përfshirë pjesëmarrjen dhe pengesa për
pjesëmarrjen në ekonominë botërore);

- politikat; dhe
- institucionet.

Ne konkluduam se, nga pikëpamja e zhvillimit ekonomik të
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qëndrueshëm në të ardhmen, Shqipëria, e cila ka si avantazh
pozicionin gjeografik, është në procesin e duhur lidhur me integrimin
dhe me kuadrin e politikave në përgjithësi, por ka probleme lidhur
me faktorë të tjerë, të quajtur institucione.

Vërejmë se qeveria po përpiqet të mbulojë një varg masash në një
numër fushash, siç evidentohet në Strategjinë Kombëtare të
Zhvillimit Social dhe Ekonomik. Ne vlerësojmë se ka një numër
nevojash urgjente, e në këto raste, përcaktimi i prioriteteve mund
të jetë i vështirë.

Megjithatë, e ndjejmë se, në këto rrethana, kërkesa kryesore është
të ndërtohet një set i qartë prioritetesh në nivel të përgjithshëm,
bazuar në çështjet më kritike të secilës etapë. Prioritetet nuk janë
“të shkruara mbi gur” (të pandryshueshme), (domethënë nuk janë
caktuar për një periudhë të pakufizuar), ato nuk janë caktuar si të
vetmet prioritete që kanë rëndësi, por për momentin8, janë këto
prioritete që duhen theksuar më shumë, pasi japin kthimet më të larta.

Me kalimin e kohës ne do të prisnim ndryshimin e prioriteteve pas
implementimit të masave përkatëse dhe pas ndryshimit të kuadrit
ekonomik.

III. MJEDISI

Shtojca 1 shqyrton ecurinë ekonomike të Shqipërisë që në pavarësi,
dhe faktorët që qëndrojnë pas rritjes së realizuar. Pastaj ajo vazhdon
me krahasimin e disave prej karakteristikave bazë të ekonomisë
shqiptare me ekonomitë e tjera të botës me të ardhura nën nivelin
mesatar; dhe me ekonomitë me të ardhura më të ulëta dhe të
mesme të Evropës dhe të Azisë Qendrore, në veçanti.

Konkluzionet kryesore janë:

· Ndërkohë që rritja reale ka arritur mesatarisht 6.6 për qind
në vit që nga viti 1993 e në vazhdim, nga viti 1990 norma
mesatare reale e rritjes ka qenë 2.1 për qind për vit. Pjesa
më e madhe nga e ashtuquajtura “rritje e lartë” në Shqipëri
ka qenë më tepër rimëkëmbje sesa rritje reale.

· Faktorët kryesorë lidhur me rritjen kanë qenë:
- Fluksi i lartë hyrës i remitancave të të çatdhesuarve.
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- Rritja në të ardhurat e turizmit gjatë viteve të fundit; dhe
- Rritja e eksporteve.

Këta faktorë, kombinuar me një nivel të rritur të lëvizjeve të
brendshme nëpërmjet investimeve dhe bizneseve të reja, kanë
gjeneruar rritjen ekonomike, e cila ka ndihmuar në financimin e
rritjes së shpenzimeve qeveritare.

· Krahasuar me vendet e tjera, të cilat kanë standarde jetese
të ngjashme, Shqipëria ka:

- një bazë eksporti shumë të vogël dhe rrjedhimisht një deficit
të madh tregtar;

- nivele tepër të larta të asistencës së huaj për zhvillim në
bazë për frymë;

- një strukturë të lartë kostoje;
- norma mjaft të larta taksash; dhe
- norma shumë të larta papunësie.

Varësia më e lartë në remitancat e të çatdhesuarve, deficiti i lartë
tregtar, varësia e lartë në ndihma dhe normat tepër të larta të
papunësisë, janë tregues të një ekonomie të brendshme relativisht
të dobët. Rritja ekonomike vjetore në çdo vit dhe rrjedhojat e saj
varen nga faktorë të jashtëm. Niveli i lartë (dhe i vazhdueshëm) i
papunësisë është një dobësi e madhe në ekonomi.

IV. EVIDENCË EMPIRIKE PËR RRITJEN EKONOMIKE

Ka patur një debat të gjatë lidhur me natyrën e rritjes: nëse ajo
është thjesht një akumulim i fuqisë punëtore dhe i makinerive apo
është rezultat i teknologjisë më të fundit? Cilat janë rolet e qeverisë
krahasuar me investimet dhe eksportet, dhe çfarë rëndësie kanë
kushtet ekonomike që mbizotërojnë në fillim të periudhave të rritjes
së madhe? Së fundi, çfarë rëndësie relative ka kuadri institucional
në rritjen ekonomike? Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë të një
rëndësie parësore për ato vende që dëshirojnë të hyjnë në periudha
rritjesh të zgjeruara, përfshirë Shqipërinë.

Tani shohim konkluzionet e nxjera nga shqyrtimi i evidencës
empirike lidhur me faktorët që përcaktojnë rritjen ekonomike.
Vërejmë se në studime ka mbivendosje, veçanërisht ndërmjet
klasifikimeve të faktorëve të caktuar, qoftë “lidhur me politikën”,
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qoftë “lidhur me institucionin”. Megjithatë, kjo nuk denigron nga
konkluzionet e arritura.

IV a) Fuqia punëtore, makineritë dhe teknologjitë.

Së pari, kthehemi tek roli i fuqisë punëtore, i makinerive dhe i
teknologjisë në rritjen ekonomike.

E parë nga perspektiva e kontabilitetit, ka tre faktorë që përcaktojnë
prodhimin e mallrave dhe shërbimeve: puna, kapitali dhe
teknologjia. Puna dhe kapitali, faktorët e prodhimit, i referohen
fuqisë punëtore dhe mallrave kapitale (ndërtesat, makineritë dhe
automjetet) që fuqia punëtore përdor për prodhimin e disa produkteve
ose për sigurimin e disa shërbimeve. Teknologjia i referohet të gjitha
metodave që analizojnë kapitalin dhe fuqinë punëtore, për të prodhuar
një mall dhe varet nga zhvillimi apo nga fitimi i aftësive praktike, për ta
bërë punën më shpejt dhe më efektshëm.

Tani është rënë dakord se vetëm me një progres teknologjik të
konsiderueshëm dhe të qëndrueshëm ka mundësi të arrihet një normë
e qëndrueshme e rritjes ekonomike. Kjo, sepse ka kufij lidhur me sa
mund të rriten ritmet e pjesëmarrjes në punë, ndërkohë që rritja e
kapitalit më tepër sesa puna, eventualisht do të çojë në pakësimin e
kthimeve nga kapitali, duke çuar në një rënie të normës së rritjes
edhe në qoftë se kapitali vazhdon të rritet me një normë konstante.
Studimet vazhdimisht tregojnë rëndësinë e progresit teknologjik (apo
novacionit) si faktor parësor në ekonomitë e përparuara.

Do të vinim në dukje se kjo çështje nuk lidhet në mënyrë të veçantë
me Shqipërinë në etapën aktuale të rritjes së saj. Shqipëria është
në një etapë të hershme të grumbullimit të kapitalit dhe ka burime
pune të bollshme, kështu që çështja nëse rritja është e drejtuar
nga faktorët (duke nënkuptuar që sapo të shterojë oferta e rritur e
faktorëve, ritmet e rritjes do të bien) apo e drejtuar nga produktiviteti
është fare pa vend.

IV b) Politikat ekonomike.

Duke u kthyer tani tek roli i politikave ekonomike, ku qeveria cakton
“kuadrin e politikës ekonomike për rritjen ekonomike”, duhet të
theksohet se studime të ndryshme arrijnë në konkluzione të
ndryshme, në varësi të pikëpamjes së autorëve.
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Përgjithësisht, pranohet se masat kryesore lidhur me politikën e
nevojshme për rritje të lartë janë:

· Kursime të larta.
· Politika të kujdesshme monetare e fiskale.
· Taksa të ulëta.
· Hapje ndaj tregut; dhe
· Shumë angazhim ndaj edukimit.

Megjithatë, ka patur diskutime lidhur me rolin përkatës të qeverisë
në ekonomi.  Shkolla “liberale neoklasike” thekson epërsinë e
tregjeve të lira. Sipas kësaj shkolle, roli i qeverisë duhet të jetë “të
vendosë bazat e duhura”.

“Vendosja e bazave të duhura” nënkupton krijimin e një mjedisi, i
cili do të nxitë rritjen ekonomike nëpërmjet:

· Sigurimit të inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm.
· Nxitjes së integritetit të sistemit bankar e financiar.
· Sigurimit të tregjeve të hapura.
· Përpjekjes për kurse këmbimi të qëndrueshme dhe realiste.

Lidhur me mjedisin makroekonomik.

Nga ana makroekonomike, kjo i kërkon qeverisë të sigurojë titujt e
pronësisë, rend dhe ligj, dhe ofrim të mjaftueshëm mallrash publikë.
Qeveria duhet të evitojë normat e larta të taksave, kontrollet për
çmimet dhe shtrembërimet e tjera të çmimeve relative.

Shkolla “revizioniste” përqafon pikëpamjen se qeveria duhet të
vendosë bazën e të drejtës, por më tej shton se meqënëse në
vendet më të varfra tregjet funksionojnë në mënyrë të papërsosur,
duhet të ndiqen edhe politika ndërhyrëse. Kjo do të lejonte
përdorimin e ndërhyrjeve përzgjedhëse në politikat e kreditit, në
politikat e tatimeve dhe në përdorimin e asistencës ndaj industrive
specifike, që janë konsideruar si me potencial ekonomik. Raporti i
Bankës Botërore për ekonomitë në rritje të lartë në Azinë Lindore
dhe Juglindore në vitin 1993, për shembull, pohoi se masa të tilla
si kredia e drejtuar dhe subvencionet ndaj eksportit dikur kishin
qenë ndihmuese, por konkludoi se politikat industriale për të nxitur
industri specifike nuk funksionuan9.
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Problemet e shoqëruara me krizat financiare lindore aziatike të viteve
1997-98 tentojnë të mbështesin qasjen e mëparshme (liberale
neoklasike), pasi shumë nga problemet që lindën u shoqëruan me
ndërmjetësimin e qeverisë në ekonomi. Kjo  i referohet veçanërisht
problemeve që lidhen me “kapitalizmin shok” që ofron të mira ndaj
atyre që kanë lidhje miqësore apo farefisnore, nëpërmjet të cilit
ndërhyrjet përzgjedhëse favorizonin prodhues të veçantë në bazë të
lidhjeve miqësore/farefisnore më tepër sesa në bazë të eficiencës.

Lidhur me rrethanat e Shqipërisë, parimi i “vendosjes së bazave të
duhura” është pa dyshim thelbësor. Përgjithësisht, do të
argumentonim se ndërkohë që qeveria mund “të lehtësojë”
zhvillimin industrial (për shembull, nëpërmjet nxitjes së shanseve
të identifikuara, sigurimit të zonave industriale të mirëmbajtura,
nxitjes së përgjithshme të eksporteve apo mallrave të prodhuar
lokalisht), ajo nuk duhet të përfshihet direkt në favorizimin e
interesave të veçantë apo të prodhuesve të veçantë, nëpërmjet
masave të tilla si drejtimi i kredisë apo dhënia e ndihmesës së
veçantë ndaj prodhuesve të veçantë apo ndaj llojeve të prodhuesve.

IV c) Kushtet fillestare.

Duke u kthyer tani tek shqyrtimi i kushteve fillestare për rritje, mund
të vëmë në dukje se një studim që trajtoi rritjen mesatare të të
ardhurave për person në 41 vende gjatë viteve 1960-85, duke u
kthyer tek kushtet fillestare të vitit 1960, tregoi se vendet që ishin
më të varfra, por që kishin sisteme të mira të arsimit fillor, më pak
pabarazi në të ardhurat dhe në shpërndarjen e tokës, jetëgjatësi të
lartë dhe normat e ulëta të lindshmërisë u rritën më shpejt sesa të
tjerat gjatë periudhës vijuese10.  Megjithatë, rekomandohet kujdes
në analizën e rezultateve, për shkak të problemeve lidhur me
disponueshmërinë e të dhënave dhe të numrit të vogël të
vrojtimeve, edhe për faktin se nuk është e qartë se cilat janë
implikimet praktike të gjetjeve për qëllime të politikës.

IV d) Kuadri institucional.

Gjatë viteve të fundit vëmendja është zhvendosur drejt analizës
më afatgjatë të faktorëve që nënvizojnë rritje të qëndrueshme për
një periudhë kohore afatgjatë. Veçanërisht, vëmendja është
përqëndruar në rolet e veçanta të gjeografisë, të integrimit në botën
ekonomike dhe të institucioneve në rritjen ekonomike.
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Gjetjet-kyçe të një rishikimi të literaturës së kohëve të fundit jepen
në shtojcën 2. Këto përfshijnë:

1) Epërsinë e cilësisë institucionale11.

Ato përfshijnë:
- Në qoftë se vendet e Lindjes së Mesme do ta forconin

cilësinë e institucioneve të tyre mesatarisht në gjithë
vendin, do të kishte një rritje prej 150 për qind në të ardhurat
për frymë.

- Në qoftë se Bolivia do të rriste nivelin e saj të cilësisë
institucionale në atë të Koresë, PBB-ja e saj për frymë do
të ishte afërsisht 18,000 dollarë, më mirë sesa niveli aktual
i saj prej 2,700 dollarësh12.

Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 200313 ilustron lidhjen ndërmjet
cilësisë institucionale dhe të ardhurave kombëtare nëpërmjet
grafikut të mëposhtëm:

Indeksi i pushtetit të ligjit

PPP = Pariteti i FuqisëBlerëse
Shënim: Si një matje e kualitetit institucional, rregullat e lojës përfshijnë
konsiderata të tilla si sigurimi i së drejtës së pronës ose besimi me të cilin një
grup ose individ mund të gjejë të nesërmen frutat e asaj çfarë janë mbjellë apo
konservuar ditën e sotme.

Grafik. Lidhja mes cilësisë institucionale dhe të ardhurave kombëtare
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2) Institucionet që janë të ingranuara në mbrojtjen e të drejtave
mbi pronën, që vënë kufizime mbi elitën dhe politikanët dhe
që lejojnë grumbulllimin e kapitalit njerëzor, përhapjen e
sipërmarrjeve private dhe krijimin e një tregu masiv, janë të
një rëndësie të jashtëzakonshme.

Këtu shembujt kanë të bëjnë me strategji të ndryshme kolonizimi,
e në veçanti me zhvillimin e krahasueshëm të SHBA, të Kanadasë,
të Australisë dhe të Zelandës së Re, vende këto ku ligji, institucionet
dhe politikat i siguruan popullsisë mundësinë për investime, për
grumbullim të kapitalit njerëzor dhe për pjesëmarrje në aktivitete
tregtare. Kjo e krahasuar me vende ku kishte akoma burime për
t’u shfrytëzuar (për shembull, Afrika, India, Karaibet, Amerika Latine,
Meksika etj.) ku institucionet as i mbrojtën të drejtat mbi pronën e
qytetarëve të zakonshëm dhe as e kufizuan pushtetin e elitës. Kjo
vë në dukje se këto “.. institucione penguan grumbullimin e kapitalit
njerëzor, përhapjen e sipërmarrjes private dhe krijimin e tregut
masiv – faktorë këta të konsideruar si të rëndësishëm në zhvillimin
ekonomik”.

Shembuj të tjerë kanë të bëjnë me rëndësinë e të drejtës mbi
pronën, në veçanti me lejimin e një rritjeje ekonomike të
qëndrueshme. Raporti i Zhvillimeve Botërore për vitin 200314

(Banka Botërore) shpreh gjithashtu, se  “…në qoftë se nuk mbrohen
siç duhet, aktivet nuk mund të shtohen dhe të ndihmojnë në rritjen
ekonomike apo në mirëqenien e njerëzve.” Raporti vëren se
ndërmjet gjashtë ekonomive në tranzicion, ku të drejtat mbi pronën
ishin më pak të sigurta, të ardhurat (PBB) ranë 40 për qind a më
shumë gjatë dekadës në tranzicion.

Në përfundim, ekonomitë me një pabarazi të lartë në zotëruesit e
aktiveve, kanë tendencë të krijojnë institucione që vendosin
kufizime në mundësitë e individëve mbi përparimin ekonomik të
ardhshëm, dhe kjo i mban të lidhura këto ekonomi me rrugët e një
rritjeje të ulët.

Tani do të përpiqemi të vlerësojmë pozitën e Shqipërisë nisur nga
kriteret më të fundit të identifikuara, si edhe nga kuadri i politikave
të saj, për të analizuar ku qëndron ajo në lidhje me kërkesat për
një rritje të qëndrueshme afatgjatë.
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V. VLERËSIMI I GJENDJES SË SHQIPËRISË.

Përfundimi ynë mbi situatën është se pozita e Shqipërisë duket se
është shumë e kënaqshme nga pikëpamja e gjeografisë dhe e
integrimit me ekonominë botërore. Në bazë të kuadrit të politikave,
ne besojmë se shumica e elementeve të nevojshme për një kuadër
politik të shëndoshë  janë siç duhet, por nevojiten rregullime në
disa fusha. Megjithatë, ne besojmë se Shqipëria ka nevojë të
ndërmarrë hapa të guximshëm në fushën e zhvill imeve
institucionale, për krijimin e një ambienti me një rritje ekonomike
të qëndrueshme dhe afatgjatë.

Vëmë re se nevojiten disa mbivendosje ndërmjet karakteristikave
të ndryshme që kemi specifikuar (gjeografia, integrimi, politikat dhe
institucionet), dhe vërejmë se kjo gjë është e pashmangshme në
këto kushte.

V a) Gjeografia

Për sa i takon gjeografisë, vihet re se Shqipëria ka përparësi në
vendndodhje dhe në klimë. Këto përparësi janë:

· Afërsia e saj me tregun e madh të Bashkimi Evropian.
· Klimë, vijë bregdetare dhe male që i japin një potencial

turistik të madh.
· Një klimë e përshtatshme për prodhimin e frutave dhe të

perimeve karakteristike për një treg të specializuar.
· Burime natyrore të mira, përfshirë kromin, bakrin, nikelin,

qymyrin, mermerin, naftën dhe gazin e lëngshëm (LPG).

V b) Integrimi

Për sa i përket integrimit në ekonominë botërore, do të vinim re se
Shqipëria:

· Ka qenë anëtare në OBT që nga viti 2000 dhe është në
procesin e zbatimit të detyrimeve të saj ndaj OBT-së.

· Përfiton nga “regjimi asimetrik” me Bashkimin Evropian (e
kombinuar me regjimin asimetrik dhënë disa vendeve në
rajon).

· Është në procesin e formimit të marrëveshjeve të tregtisë
së lirë me Maqedoninë (ka hyrë në fuqi në korrik të vitit
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2002), me Kroacinë (ka hyrë në fuqi në korrik të vitit 2003),
si edhe me Bosnje-Hercegovinën, Malin e Zi dhe me
Serbinë, me Rumaninë, me Bullgarinë (marrëveshje të
nënshkruara nga ministrat përkatës), me Moldavinë, me
Kosovën dhe me Turqinë.

· Ka një regjim liberal të investimeve të huaja, sipas të cilit
bizneset vendase dhe të huaja trajtohen në mënyrë të
barabartë në shumë drejtime.

V c) Kuadri i politikave

Shqipëria, sipas vëzhgimeve tona, është përgjithsisht “në rrugën e
duhur” për sa i përket ambientit të politikave. Ndërkohë që ajo nuk
ka nivele të larta të kursimeve vendase, vihet re se niveli i lartë i
kursimeve shoqërohet zakonisht me standarde jetese më të larta,
në periudhat e rritjes15 ekonomike më të vona sesa në ato më të
hershme. Ndërkohë që deficitet janë akoma të larta, këto janë ulur
në mënyrë progresive. Në këto kushte është ndoshta e drejtë të
thuhet se po ndiqen politika të kujdesshme monetare dhe fiskale,
me një vëmendje kushtuar kontrollit të deficitit të financuar nga
burimet vendase. Normat marzhinale të taksave janë përgjithsisht
të ulëta në plan krahasues ndërkombëtar (ndonëse ne besojmë
se ka probleme në lidhje me tarifat e vëna mbi sigurimet shoqërore).
Siç u theksua dhe më lart, hapja ndaj tregut po rritet dhe ka një
angazhim të madh ndaj arsimimit.

Përsa i përket parimeve bazë, po ndiqet një politikë e inflacionit të
ulët dhe të qëndrueshëm, janë marrë dhe janë zbatuar masa për
të mbështetur integrimin e sistemit16 financiar dhe të atij bankar;
ndërsa kursi i këmbimit përcaktohet nga tregu. Ne besojmë se ka
vend për të ulur normat e interesit dhe për të inkurajuar një zhvillim
më të madh të përdorimit të sistemit bankar nga sektori privat, dhe
besojmë se po ndërmerren masa për këtë qëllim. Vëmë re se nuk
ka kontrolle direkte mbi çmimet, përveç normës minimale të pagave
dhe çmimeve të rregulluara për furnizuesit monopol vendas.
Privatizimi është ndjekur në mënyrë aktive.

Ritmet e ulëta të rritjes së punësimit gjatë viteve të fundit besojmë
se pasqyrojnë dobësitë në ambientin e politikave të ndjekura.
Taksat17 e larta të sigurimeve shoqërore, që veprojnë mbi nivele të
ulëta pagese, të kombinuara me një pagë minimale të administruar,
nuk inkurajojnë rritjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Rritja
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ekonomike relativisht e lartë gjatë viteve të fundit duhet të ketë
inkurajuar rritjen e punësimit, veçanërisht në sektorin privat
jobujqësor, aty ku dhe rritja ekonomike ka qenë më e madhe. Kjo
nuk duket se ka ndodhur në masë të konsiderueshme. Ne do të
ngulmonim që këto dy fusha të politikave të rikontrollohen për t’i
orientuar ato më shumë drejt rritjes ekonomike dhe punësimit.

V d) Kuadri institucional

Situata e Shqipërisë në lidhje me kuadrin institucional është
analizuar më thellë në shtojcën 3. Ndërsa vihet re se cilësia e
institucioneve mund të matet në mënyra të ndryshme18, analiza
përdor një madhësi të përgjithshme të njohur si “indeksi agregat i
qeverisjes”, ndonëse analiza ia përshtat këtë rrethanave të
Shqipërisë19.

Gjetjet për gjashtë masat janë:

1. Shprehja e mendimit dhe përgjegjshmëria.

Kjo përfshin masën deri ku qytetarët zgjedhin qeverinë e tyre,
gëzojnë të drejta politike, liritë e qytetarit dhe një shtyp të pavarur.
Shqipëria ka ecur mjaft në këtë fushë, por ne besojmë se ka akoma
vend për përmirësim në fusha të veçanta.

2.  Qëndrueshmëria politike dhe mungesa e dhunës.

Çështja kryesore në këtë fushë është ndërrimi i shpeshtë i qeverive
dhe i portofolit ministror, gjë që ngadalëson efektshmërinë e
iniciativave të qeverisë.

Kjo përfshin cilësinë e kryerjes së shërbimeve publike, zotësinë
dhe pavarësinë politike të punonjësve në qeveri.

Strategjia Kombëtare për Zhvillim Shoqëror dhe Ekonomik
(SKZHES) vëren se përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike
“..është një fushë problematike për momentin”, dhe aty radhiten
një sërë masash që janë në zbatim.

4.  Ngarkesa rregullatore.

Sipas gjykimit tonë kjo është një fushë veçanërisht problematike.
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Shërbimi Këshillues për Investimet e Huaja (FIAS) bëri këto
komente kohët e fundit:

 “..Dhjetë vjet mbas kalimit fillestar drejt një ekonomie monetare,
sistemi administrativ i tanishëm në Shqipëri është ende i ngarkuar
me  shumë kërkesa rregullatore të vjetëruara. Këto janë të
rrënjosura në një mendësi të planifikimit dhe të kontrollit të shtetit
dhe në mikroadministrimin e ekonomisë nga qeveria20.”

SKZHES nxjerr në pah probleme në administratën e qeverisë dhe
i referohet reformave në shërbimet dhe në procedurat e apelit.
Synimi është të ulet numri i licencave, të modernizohen njësitë
dhe funksionet e ngjashme dhe të krijohet një “pikë shërbimi me
një ndalesë”.

Do të jetë ndoshta e drejtë të komentojmë që kjo fushë kërkon akoma
më tepër vëmendje, por ajo  duket të jetë në procesin e njohjes me
identifikimin e masave fillestare për të përmirësuar situatën.

5.  Pushteti i ligjit

Kjo i referohet mbrojtjes së njerëzve dhe pronës, gjykatësve të
pavarur dhe efikasë dhe zbatimit të kontratave. Zbatimi i kontratave
nga ana tjetër, kërkon një sistem ligjor të fortë dhe të zbatueshëm,
mungesë relative të korrupsionit dhe mekanizma transparentë për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Kjo është një fushë që ka nevojë për një vëmendje të veçantë.
SKZHES identifikon problemet që lidhen me problemet e krimit
dhe me ato të gjyqësorit, dhe vë në dukje masat e ndërmarra.

Sipas mendimit tonë, zgjidhja e të drejtës mbi pronën është ndoshta
sfida e vetme më e madhe me të cilën po përballet Shqipëria në
këto momente. Studimi i FIAS-s tërheq vazhdimisht vëmendjen
për nevojën e pasjes së  një tregu toke të shëndoshë dhe me
mundësi për realizim,  për kërkesat - kyçe të mëposhtme:

- për të lejuar një zhvillim të mëtejshëm dhe për të
parandaluar frenimin e investitorëve strategjikë;

- për të plotësuar kërkesat e kalimit në një ekonomi tregu të
plotë;

- për të inkurajuar investime të vërteta;
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- për të parandaluar ndërtimet e paligjshme dhe pasojat
negative mbi investitorët dhe publikun e lidhur me to.

Studimi vëren “.. Shqipëria ka nevojë të nxitë investime me përfitime
strategjike për zhvillimin e saj kombëtar ekonomik afatgjatë.
Investime të tilla kërkojnë një kuadër ligjor dhe institucional të
përshtatshëm që t’i sigurojë një mbrojtje të fortë të drejtave mbi
pronën, një udhëzim të qartë mbi përdorimin e tokës dhe të kërkesave
për ndërtim, si edhe trajtim të barabartë dhe të parashikueshëm lidhur
me ente rregullatore në nivel kombëtar dhe lokal.”

Çështja e vendosjes së të drejtave të plota mbi pronën, si një kusht
paraprak për një rritje ekonomike të qëndrueshme, përcaktohet
praktikisht në pothuajse të gjitha analizat për rritjen e qëndrueshme,
siç është dhe efekti negativ i mospasjes së të tilla të drejtave.

6. Çlirimi nga ryshfetet

Me fjalë të tjera, pushteti publik nuk abuzohet për përfitime private
apo për korrupsion.

Literatura ekonomike thekson se korrupsioni ka një kosto
ekonomike të lartë. Një studim mbi korrupsionin në vendet e ish-
Bashkimit Sovjetik, për shembull dha efektet e mëposhtme:

· Shtrembërime të përkeqësuara në shpërndarjen e
burimeve.

· Kosto në rritje dhe iniciativa në ulje për investim dhe për
zbrapsje të investitorëve të huaj.

· Ndikim në sipërmarrjet e vogla e të mesme, veçanërisht
në kahun negativ.

· Ulje të kursimeve dhe investimeve vendase dhe stimulim
i largimit të kapitalit.

Studimi arriti në përfundimin se korrupsioni “është një nga forcat
më të rëndësishme që pengojnë investimet dhe rritjen ekonomike
dhe, për pasojë, çojnë në uljen e standardeve të jetesës në shumë
nga ekonomitë e analizuara për vendet në tranzicion21.”

SKZHES  vëren se “lufta kundër korrupsionit është një çështje e
tërthortë e të gjitha reformave…Lufta kundër korrupsionit do të
vazhdojë të jetë një përparësi..”.
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Studimi i bërë nga FIAS vëren se “.. një studim i kohëve të fundit i
bazuar në vëzhgimet e bëra në shtatë vende në rajonin e Evropës
Juglindore…tregoi se Shqipëria ishte më keq ndërmjet të gjitha
vendeve në rajon për sa i përket korrupsionit, dhe se ecuria e saj
po përkeqësohet me kalimin e kohës22”.  Më tej raporti vëren se
“..gabimet në veprimtarinë e sistemit rregullator administrativ, si
për shembull, ushtrimi i një lirie veprimi të tepërt dhe një mungesë
transparence dhe përgjegjshmërie, ofron shanse të shumta për
ushtrimin e korrupsionit”.

7.  Burakracia miqësore në punë - të tjera

Katër çështjet e fundit që kanë të bëjnë me institucionet,
përkatësisht me efikasitetin e qeverisë, me ngarkesën ligjore, me
pushtetin e ligjit (disa komponentë) dhe me çlirimin nga ryshfetet,
zakonisht trajtohen bashkë në çështjen e “burokracisë miqësore
në punë”. Studimi i FIAS vëren se ka katër probleme të mëdha në
këtë fushë:

· Mungesë sistematike të zbatimit të rregullave dhe të
udhëzimeve operative. Ata vërejnë se ligjet e reja nuk
mbështeten në procedura, në kritere dhe në përgjegjësitë
e duhura, duke lejuar kështu një liri veprimi në shkallë të
lartë nga institucionet dhe zyrtarët.

· Mungesë sistematike të strukturave institucionale efikase, pa
asnjë përcaktim të qartë të përgjegjësisë dhe të
përgjegjshmërisë apo pa një bashkëpunim ndërinstitucional.

· Zbatimi ligjor dhe rregullator mungon në mënyrë kronike,
si dhe mekanizmat e zgjidhjes së konflikteve nuk
funksionojnë me efikasitet.

· Administrimi është dobësuar edhe më tej nga mungesa e
zhvillimit të botëkuptimit dhe aftësive përkatëse të zyrtarëve
në të gjitha nivelet. Studimi vëren se “..përgjithësisht,
zyrtarët rregullatorë duket sikur nuk iu zënë besë
bizneseve. Shumë e shikojnë veten si policë dhe jo si
ofrues të shërbimeve..”

Studimi vëren se “…ndërkohë që këto tipare nuk janë të pazakonta
ndër ekonomitë në tranzicion të rajonit, ashpërsia e tyre është e
dallueshme kur vendosen pika referimi kundrejt rezultateve të
krahasueshme të një vendi”.
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Është ngritur një grup  i posaçëm, nën kryesinë e ministrit të
ekonomisë, për të hartuar dhe për të zbatuar një plan veprimi lidhur
me eleminimin e pengesave të paraqitura në raportin e FIAS.

VI. ROLI I QEVERISË DHE I SEKTORIT PRIVAT

Shqipëria është akoma në procesin e kalimit nga ekonomia e
komanduar në atë të tregut. Siç thekson dhe raporti i FIAS: “tranzicioni
ekonomik është larg të qenit në përfundim, ndonëse janë futur shumë
ligje dhe rregulla, por që nuk janë zbatuar efektshëm.”

E shprehur në një kontekst më teorik, ka dy kritere  që bëjnë dallimin
në mënyrë kritike ndërmjet sistemit të ekonomisë së komanduar
qendrore dhe sistemit të ekonomisë së tregut. Këto janë:

· Kush i zotëron faktorët e prodhimit – tokën, kapitalin dhe punën?
· Kush i merr vendimet në ekonomi?

Në ekonominë e komanduar, qeveria jo vetëm që zotëronte apo
kontrollonte tërësisht faktorët e prodhimit, por edhe merrte vendimet
në ekonomi. Siç vëren dhe Balcerowicz23 “ ..veçantia e partisë-
shtet komuniste ishte përpjekja për të pasur kontroll të plotë mbi
aktivitetet e individëve – me fjalë të tjera, në kufizimin radikal të
lirive të individit.” Nga këndvështrimi ekonomik, kanë rëndësi dy
nga këto kontrolle shtetërore të shtrira tej mase:

· Ndalimi i sipërmarrjes private, e cila së bashku me
nacionalizimet e fillimit, përfundoi në monopol të sektorit
privat.

· Planifikimi i centralizuar mbi ndërmarrjet shtetërore, që
përfshinin urdhërat mbi prodhimin, racionizimin e të hyrave,
valutës së huaj, kontrollet mbi çmimet dhe mbi tregtinë e
jashtme direkte.

Në një ekonomi tregu, individët (në mënyrë direkte apo nëpërmjet
kompanive ose formave të tjera të organizimit të biznesit) zotërojnë
dhe kontrollojnë mjetet e prodhimit dhe vetë bizneset marrin
vendimet për biznesin. Roli i qeverisë është të përcaktojë kuadrin
brenda të cilit veprojnë bizneset, në mënyrë të qartë dhe
transparente, me qëllim që forcat e tregut t’i çojnë bizneset drejt
rritjes së përgjithshme në një mjedis konkurrues.
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Ky është një rol krejt i ndryshëm për qeverinë nga ai me të cilin ajo
vepronte më parë. Siç thotë edhe Balcerowicz “..kuadri ligjor dhe
sistemi juridik kriminalizuan aktivitetin ekonomik privat dhe
aktivitetin politik të pavarur, dhe ishin të papërshtatur për ekonominë
e tregut, për rregullin e ligjit dhe për shoqërinë e lirë.”

Në kalimin nga ekonomi e komanduar në atë të tregut, roli i qeverisë
dhe i sektorit privat duhet të ripërcaktohet. Para së gjithash, si një
kusht paraprak, është kritike që qeveria të kuptojë se roli i saj
tashmë është komplet i ndryshuar. Sfidat me të cilat përballen
qeveritë në tranzicion janë: e para, të kuptojnë rolin e tyre të ri; dhe
e dyta, të vënë në vend institucionet, politikat dhe qëndrimet sipas
të cilave një ekonomi tregu do të funksiononte në mënyrë efikase.

Mendojmë se pikërisht në këtë fushë, Shqipëria ka të metat e saj,
pra në përcaktimin e një rruge drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Siç
pohon dhe raporti i FIAS “.. Mbas dhjetë vjetësh tranzicioni drejt
një ekonomie monetare, sistemi aktual administrativ në Shqipëri
është ende i ngarkuar me shumë kërkesa rregullatore të vjetëruara.
Këto janë të rrënjosura në mentalitetin e planifikimit dhe të kontrollit
shtetëror dhe në mikroadministrimin e ekonomisë nga qeveria.

Duke iu kthyer pyetjeve të bëra më sipër, që janë:

· Kush i zotëron faktorët e prodhimit – tokën, kapitalin dhe punën?
· Kush i merr vendimet ekonomike?

Do të theksonim se janë individët ata që zotërojnë mjetet e prodhimit
(direkt apo nëpërmjet formave të tjera të organizimit të biznesit),
ndërkohë që është sektori privat ai që merr vendimet ekonomike.
Duhet të jetë shumë e qartë se roli i sektori privat është të përdorë
faktorët e prodhimit për të siguruar të ardhurat në mënyrë efikase
dhe konkurruese, brenda një kuadri institucional të përshtatshëm,
të caktuar nga shteti.

Qeveria nga ana e saj duhet të kuptojë që ajo nuk mund të
ndërmarrë më vendimet e përditshme mikroekonomike të biznesit.
Ky rol i takon më mirë sektorit privat, me fjalë të tjera, bizneseve
që duhet të mbijetojnë duke marrë vendimet e duhura. Roli i
qeverisë është të krijojë kuadrin e duhur ligjor, që do të inkurajojë
rritjen ekonomike.
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Qeveria duhet të përdorë kriteret, që ndajnë dy llojet e  sistemeve
ekonomike, si bazë për të përcaktuar prioritetet që duhet të trajtohen
në fillim. Në të njëjtën kohë, të identifikojë cilat masa do të japin
rezultatet më të mëdha në drejtim të qëllimit të qeverisë në
realizimin e “rritjes dhe të zhvillimit të sektorit privat”.

Në këtë këndvështrim, kuptimi i rolit të ri të qeverisë dhe vënia në
vend e institucioneve, e politikave dhe e qëndrimeve për të lejuar
funksionimin e duhur të ekonomisë së tregut është ende një sfidë
e jashtëzakonshme.

Ne jemi të vetëdijshëm që kjo nuk mund të zbatohet pa një përpjekje
të madhe për të zëvendësuar mentalitetin e “ekonomisë së
komanduar” me atë të “tregut të lirë”. Niveli administrativ dhe
rregullator kërkon transparencë në zbatimin e të gjitha masave
rregullatore, uljen e sferës së vendimmarrjes në çështje të veçanta
ose nga zyrtarë apo politikanë (duke përfshirë si komisionin e
nëpunësve ashtu dhe atë të politikanëve), dhe të drejta të qarta
për apelim. E dimë se zgjidhja e këtyre problemeve s’do të jetë
aspak e lehtë. Besojmë se ndihma e veçanë nga jashtë mund të
jetë thelbësore për të ndihmuar Qeverinë Shqiptare në këto fusha,
dhe ne do t’i nxisim donatorët t’i japin një përparësi shumë të madhe
pikërisht këtyre fushave.

Do të theksonim se faktet tregojnë qartë kthime të larta nga
përfundimi i reformave të shoqëruara me procesin e tranzicionit24.

VII. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Ekonomia shqiptare ka shumë pika të forta. Këtu përfshihen:

· Një vendndodhje e përshtatshme gjeografike, një klimë e
mirë dhe burime natyrore.

· Hapje ndaj tregut.
· Hapje ndaj investimeve të huaja.
· Strukturë taksash të ulëta, me norma marxhinale taksash

të ulëta në përgjithësi.
· Një ndjekje aktive e privatizimit.
· Strukturë konkurruese e shpenzimeve, krahasuar me

vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
· Një popullsi aktive në sipërmarrje.
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· Një fluks i lartë fondesh që hyjnë në vend nga shqiptarët
jashtë për arsye të ndryshme, përfshirë dhe investimet.

Këto kanë mundësuar një rritje ekonomike deri në mbi 6 për qind,
në terma realë, që nga viti 1993.

Në të njëjtën kohë, ka dhe një numër dobësish që do të veprojnë
në uljen e rritjes së ardhshme ekonomike, më kritiket nga të cilat
janë të shoqëruara me një program reformash jo të plota.
Konkretisht, dobësitë më të mëdha besojmë se janë:

· Titujt e paqartë mbi pronësinë.
· Një ambient biznesi dhe burokraci që janë larg të qenit

“miqësore”, ndërsa korrupsioni është i kudogjendur. Kjo
nuk është veçse një vazhdimësi e mentalitetit “të
ekonomisë së komanduar” në burokraci.

· Taksa të larta të sigurimeve shoqërore kundrejt niveleve
të ulëta të të ardhurave.

· Një pagë minimale që përcaktohet nga vendimet
adiministrative më tepër se nga forcat e tregut.

· Një strukturë kostoje të lartë, sipas standardeve ndërkombëtare.

Këto janë në fakt disavantazhe serioze. Titujt e paqartë mbi
pronësinë frenojnë investitorët strategjikë për të ardhur në Shqipëri.
“Burokracia jomiqësore ndaj biznesit” dhe në veçanti “mentaliteti i
ekonomisë së komanduar” i shoqëruar me të, ngadalësojnë,
çorientojnë dhe frenojnë bizneset, dhe kjo duket se dobëson shumë
avantazhet e hapjes së Shqipërisë ndaj tregut dhe investimeve të
huaja.

Korrupsioni rrit kostot, përkeqëson shpërndarjen e burimeve dhe
çon në shpërndarjen e skajshme të të ardhurave dhe të pasurisë.
Taksat e larta të sigurimeve shoqërore (veçanërisht të shoqëruara
me paga minimale të vendosura nga vendime administrative sesa
nga kushtet e tregut) veprojnë kundër zhvillimit të bizneseve të
vogla dhe të mesme, si dhe pengojnë rritjen e punësimit. Struktura
e kostove të larta, krahasuar me standardet ndërkombëtare dhe
me ato të rajonit ul ndjeshëm tërheqjen që mund të kenë investitorët
e huaj për Shqipërinë.

Këta faktorë ngadalësojnë rritjen e ardhshme ekonomike në Shqipëri.
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Në qoftë se këto çështje nuk trajtohen urgjentisht dhe me bindje,
kemi frikë se qasja ndaj “tregut të lirë” do të transformohet në
“kapitalizmin shok e mik”, ku ata që kanë lidhje, do të kenë dhe
përfitime, ndërsa të tjerët do të dalin të humbur25. Siç ka dalë mjaft
qartë nga shumë studime, kjo nuk përbën një mundësi për një
zhvillim të qëndrueshëm.

Besojmë gjithashtu, se problemet janë më të ngutshme sesa duken
në përgjithësi. Tendenca afatgjatë e rritjes ekonomike në Shqipëri
që nga viti 1990 ka qenë 2.3 për qind në vit. Shumë nga e
ashtuquajtura rritje “e lartë ” ka qenë në të vërtetë një rimëkëmbje
nga rënia e mëparshme. Në qoftë se përjashtojmë fazën “e
rimëkëmbjes”, tendeca e rritjes afatgjatë të Shqipërisë është shumë
më pak e favorshme. Rreziqet e kthimit në këtë tendencë nuk duhen
anashkaluar përnjëherë.

Ne besojmë se qeveria duhet të caktojë prioritete të qarta për
strategjinë e saj të zhvillimit, bazuar në identifikimin e atyre
reformave që do të japin rezultate më të larta në periudha të caktuara
kohore. Pikërisht në këtë kohë, do të theksonim faktin se kuptimi i
rolit të qeverisë dhe vënia në vend e institucioneve, e politikave dhe e
qëndrimeve në mënyrë të tillë që të mundësohet funksionimi i duhur
i ekonomisë së tregut, mbetet sërish një sfidë e madhe.

Mendojmë se përfundimi i reformave të nevojshme për tranzicionin
e plotë duhet të jetë një shqetësim i vazhdueshëm (shih box 1).
Përveç ndryshimeve në ligjet dhe në rregulloret përkatëse, kjo
kërkon një ndryshim në qëndrimet dhe në mentalitetin e zyrtarëve
në administratë, nga një mentalitet i “ekonomisë së përqendruar
dhe të komanduar” në një mentatitet “liberal”.

Box 1. Reformat dhe rritja ekonomike. “Eksperienca e
grumbulluar në dhjetëvjeçarin e kaluar, e parë në mënyrë
joformale apo me ndihmën e të dhënave, të tabelave dhe të
regresioneve, mbështet pikëpamjen se ekonomitë më të
suksesshme në tranzicion janë ato që kanë ndërmarrë reforma
të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, dhe se një reformë më
e shpejtë dhe më gjithëpërmbledhëse është më mirë se reforma
të pakta e më të ngadalta”. (Fischer, Stanley and Ratna Sahay,
2000, “Transition Economies after Ten Years” IMF Working
Paper No. 30, Washington, D.C.)
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Nga këndvështrimi i “vendosjes së bazave të duhura”, të cilat duhet
të zbatohen nga qeveria, ne besojmë se për të siguruar një rritje të
lartë e të qëndrueshme duhet:

· Një angazhim politik në nivel të lartë ndaj reformave në
pronën private, me një strategji të qartë dhe koherente në
përshpejtimin e zbatimit të tyre.

· Përkrahja e një burokracie miqësore ndaj biznesit.
· Rishikimi i financimit të sigurimeve shoqërore dhe

shëndetësore, me idenë  e uljes së kostove shumë të larta
kundrejt të ardhurave të ulëta; dhe

· Lejimi i tregut për të caktuar nivelet dhe kushtet e
remunerimit, përfshirë dhe pagat minimale.

Dy masat e para janë të lidhura me cilësinë institucionale dhe janë
themelore për një rritje ekonomike me bazë të gjerë. Dy masat e
mëvonshme janë të lidhura me politikën, duke synuar kështu heqjen
e pengesave ndaj rritjes së punësimit. Meritat e pasjes së një mjedisi
tërësisht të shëndoshë dhe favorizues ndaj biznesit, në një ekonomi
si kjo e Shqipërisë, nuk mund të ekzagjerohen (shih box 2). Avantazhet
e mundshme për të përfunduar tranzicionin janë të mëdha. Kostot e
veprimit të vonuar apo dhënia e një prioriteti të ulët ndaj masave
themelore, janë potencialisht shumë të larta. Ne do të përkrahnim
faktin se masat për përfundimin e kalimit nga një ekonomi e kontrolluar
në atë të sipërmarrjes së lirë, duhen zbatuar sipas prioriteve të caktuara
me urgjencën më të madhe të mundshme.

Box 2. Investimet e huaja dhe rritja ekonomike.”Çfarë bënë siç
duhet irlandezët dhe a mund ta përsërisin dhe të tjerët këtë
marifet?Një nga arsyet që irlandezët arritën një rritje kaq të shpejtë
të të ardhurave për frymë është se ata nuk janë shumë. Në një
vend me një popullsi vetëm prej 3 milionësh, nivelet e larta të
investimeve të huaja mund të kenë një efekt të jashtëzakonshëm.
Veçanërisht në dhjetëvjeçarin e kaluar, investimet e huaja në
Irlandë patën një valë të madhe. Në këtë drejtim, historia e Irlandës
i ngjan asaj të Singaporit apo të Hong Kongut, të cilët gjithashtu
arritën të përdorin një ambient favorizues ndaj biznesit për të
tërhequr ndjeshëm investime të huaja, veçanërisht në teknologji.
Ashtu si Irlanda, ato vende kanë popullsi të vogël që shpejt u bë
më e pasur si rezultat i valës së madhe të investimeve të huaja. “
(‘The Wealth Effect’,  The Economist, May 19 th 2001.)
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ANEKSI 1

(Pjesë nga raporti i FIAS, mars 2003.)

TABELË II-2: INDEKSI I KORRUPSIONIT PËR VENDET E EVROPËS 
JUGLINDORE 

Vendi Viti 2002 Viti 2001 
Shqipëria 68.4 60.8 
Rumania 59.9 59.9 
Bosnje-Herzegovina 48.3 47.6 
Kroacia 41.1 41.7 
Serbia 37.3 37.2 
Mali i Zi 35.9 30.8 
Bullgaria 35.1 37.5 
Maqedonia 31.2 35.1 
Burimi: “Indekset e Korrupsionit”, Vëzhgimi i Korrupsionit Rajonal, Qendra për Studimin e 
Demokracisë dhe Instituti i Zhvillimit Ndërkombëtar Ligjor, Romë, prill 2002. 
 

TABELË II-3:   TREGUESI I PRESIONEVE TË KORRUPSIONIT26 

 Doganierët Nëpunësit e 
bashkive Gjykatësit Nëpunësit e 

tatimeve 
Vendi 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Shqipëria 55.60 54.88 52.50 50.67 53.10 44.31 56.80 50.43 
Bosnie-
Herzegovina 15.90 16.20 19.10 22.91 8.30 9.15 8.80 12.19 

Bullgaria 15.80 18.55 10.30 9.96 9.10 7.80 8.30 5.29 
Maqedonia 21.80 25.32 11.90 19.67 13.70 15.53 8.90 24.08 
Rumania 20.50 29.60 26.90 19.70 16.60 13.70 10.60 7.98 
Kroacia 10.50 7.36 11.30 8.27 5.80 5.97 6.60 3.45 
Serbia 42.80 52.60 27.20 25.12 19.30 26.24 22.00 23.49 
Mali i Zi 21.60 29.67 19.30 20.79 7.00 7.65 13.30 17.24 
Burimi: “Indekset e Korrupsionit”, Vëzhgimi i Korrupsionit Rajonal, Qendra për Studimin e 
Demokracisë dhe Instituti i Zhvillimit Ndërkombëtar Ligjor, Romë, prill 2002. 
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SHTOJCË 1.

Mjedisi ekonomik

Ekonomia shqiptare vlerësohet të jetë rritur me një ritëm mesatar
real prej 2.1 për qind në vit që nga viti 1990. E parë nga ky
këndvështrim, rritja nuk mund të quhet mbresëlënëse, por e parë
nga aspekti i prapambetjeve që ekonomia kaloi gjatë kësaj kohe,
dhe nga aspekti i rimëkëmbjes së mëpasshme prej tyre, kuadri i
përgjithshëm është më inkurajues.

Duke parë zhvillimin e Shqipërisë që nga tranzicioni, ne propozojmë që:

· Fillimisht, të kihen parasysh zhvillimet ekonomike gjatë
periudhës.

· Të analizohen disa faktorë që mendohen të jenë forcat
shtytëse të progresit; dhe

· Të kihen parasysh disa karakteristika kyçe të ekonomisë
shqiptare në dritën e krahasimeve ndërkombëtare, pasi
kjo ofron një kuadër kundrejt të cilit mund të maten
karakteristikat e ekonomisë shqiptare.

a) Zhvillimet ekonomike gjatë periudhës.

Që nga fillimi i tranzicionit në vitin 1991, ekonomia shqiptare ka
kaluar katër faza të veçanta. Vitet e para të tranzicionit (1991-92)
u dominuan nga një ngushtim i PBB-së reale, si pasojë e përçarjeve
shoqërore dhe ekonomike, si dhe nga një inflacion i lartë i nxitur
nga presionet për rroga më të larta, nga mungesa e ushqimeve
dhe nga zhvlerësimi i monedhës vendase. Nga fundi i vitit 1992,
prodhimi në terma realë kishte rënë në dy të tretat e nivelit të tij në
vitin 1989 dhe inflacioni ishte rritur në mbi 220 për qind. Deficiti
tregtar ishte rritur në mbi dy të tretat  e PBB-së dhe deficiti fiskal
arriti pothuajse në 14 për qind të PBB-së.

Periudha 1993-’96 u karakterizua nga një rimëkëmbje
domethënëse për ekonominë. PBB-ja u rrit me mbi 10 për qind
çdo vit në terma realë, inflacioni u ul ndjeshëm, dhe si deficiti tregtar
dhe ai fiskal u përmirësuan. Politikat e matura monetare dhe fiskale
ndikuan në uljen e presioneve mbi çmimet, ndërsa privatizimi i
bujqësisë dhe i tregtisë me pakicë dhe shumicë, si edhe i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, rezultuan në një rritje të lartë
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të sektorëve të bujqësisë, të transportit, të ndërtimit dhe të atij të
shërbimit. Ndonëse rritja ekonomike ishte e lëkundshme gjatë vitit
1996, me gabimet në politikat e stabilizmit, ekonomia filloi të shfaqte
shenjat e para të një kolapsi. Mbledhja e të ardhurave ra ndjeshëm
dhe deficiti fiskal filloi të rritej.

Në fillimet e vitit 1997, ranë skema piramidale investimesh të
mëdha, të cilat ishin ngritur që nga viti 1993, duke e çuar vendin
në një gjendje anarkie. Rrëmuja pasuese e çoi aktivitetin ekonomik
pothuajse në paralizë. Për pasojë, PBB-ja reale u ngushtua me
mbi 10 për qind, inflacioni u rrit nga 13 në 42 për qind, deficiti i
llogarisë rrjedhëse u katërfishua27, vlera e monedhës u zhvlerësua
me 42 për qind kundrejt dollarit amerikan.

Qeveria e re që erdhi në pushtet zbatoi një program rimëkëmbjeje
të paskrizës, mbështetur nga donatorët. Programi i rimëkëmbjes
përforcoi gjithashtu edhe zbatimin e masave strukturore. U miratua
një ligj i ri për bankat, i cili forcoi pavarësinë dhe kompetencat
kontrolluese të Bankës së Shqipërisë. U zhvillua një strategji
privatizimi, që mundësoi privatizimin e ndërmarrjeve të vogla e të
mesme si edhe shitjen e ndërmarrjeve strategjike ndaj investitorëve.
U ndërmorën hapa për të mbështetur reformat institucionale dhe
të qeverisjes, që ishin të nevojshëm për të ndërtuar një shtet më të
kontrollueshëm, më përgjegjës dhe më transparent.

Që nga viti 1998, rritja ekonomike ka rifilluar. Pavarësisht nga disa
shenja ngadalësimi gjatë vitit 2002, rritja reale ekonomike ishte
mesatarisht 7 për qind në vit gjatë periudhës 1998 - 200228.  Rritja
e të ardhurave ka qenë e lëkundshme, ku të ardhurat e përgjithshme
u rritën 13.8 për qind në vit, dhe deficiti buxhetor, ndonëse ende i
lartë, kishte rënë nga nivelet e mëparshme. Rritja mesatare e IÇK-
së është mbajtur në nivelin  3.5 për qind, pavarësisht nga një rritje
me ofertë të induktuar në vitin 2002.

b) Faktorët që kanë shoqëruar rritjen e ekonomisë shqiptare
që nga tranzicioni.

Mund të vihet re se historia e rritjes ekonomike të Shqipërisë që
nga tranzicioni ka qenë ajo e ngushtimit të PBB-së, shpesh e
shoqëruar me përçarje ekonomike dhe shoqërore, e me një
rimëkëmbje të mëpasshme. Besojmë se, faktorët bazë për
tendencën e rritjes ekonomike janë:
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· Hyrjet e mëdha të transfertave nga emigrantët, të shtuara
nga të ardhurat e marra nga rezidentë që punojnë
përkohësisht jashtë vendit.

· Hyrja relativisht e lartë e transfertave zyrtare, sidomos në
periudha kritike.

· Rritja e të ardhurave nga turizmi gjatë viteve të fundit.
· Rritja e eksporteve.
· Rritja e shpenzimeve qeveritare.
· Investimet e huaja; dhe
· Një nivel në rritje i qarkullimit të të ardhurave të brendshme

nëpërmjet investimeve dhe bizneseve të reja.

Një përmbledhje e rritjes dhe e niveleve të këtyre faktorëve lidhur
me PBB gjatë vitit 1993 deri në vitin 2003 është paraqitur në tabelën
1, si më poshtë.

Fluksi i lartë hyrës i transfertave nga emigrantët (i shtuar me të
ardhurat e fituara nga rezidentë që punojnë përkohësisht jashtë
vendit29), besojmë, se ka luajtur një rol themelor në rritjen e konsumit
të brendshëm dhe në investimet. Efektet, si rrjedhojë e këtyre
flukseve hyrëse, kanë rritur më tej të ardhurat nga tatimet dhe kanë
financuar shpenzimet e qeverisë. Në periudhën 1993 – 2002, këto
flukse arritën mesatarisht mbi 14 për qind të PBB-së, dhe u rritën
me një normë mesatare prej 14 për qind në vit.

Nga ana tjetër, transfertat zyrtare kanë arritur mesatarisht mbi 3
për qind të PBB-së gjatë kësaj periudhe, megjithëse vlera e tyre

Tabelë 1:  Tiparet e rritjes ekonomike në Shqipëri, 1993-2002. 

 
Norma mesatare 
e rritjes vjetore 

Përqindje e 
PBB-së 

 (%) (mesatare) 
   
Rritja me çmime konstante 6.6
Norma nominale e rritjes 20.6
Indeksi i çmimeve të konsumit në fund të vitit 12.3
Eksportet në mallra 16.9 7.3
Eksportet në shërbime 29.7 8.2
Kreditimet e të ardhurave 13.6 3.1
Transfertat private 13.9 13.3
Transfertat publike  -16.5 3.2
Investimet direkte të huaja 11.7 3.0
Shpenzime totale të qeverisë 16.3 31.5
Burimi:  Banka e Shqipërisë, INSTAT dhe Ministria e Financave. 
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ka rënë në krahasim me nivelet e larta të viteve të para të
tranzicionit, dhe tani arrin mesatarisht në rreth 1 për qind. Vlera e
tyre tenton të rritet pas krizave ekonomike e sociale30, duke
kontribuar direkt në përpjekjet për stabilizim.

Do të vërenim se niveli i përgjithshëm i transfertave, plus të ardhurat
e sjella në vend nga rezidentë që punojnë përkohësisht jashtë
vendit, kanë kontribuar mjaft në rritjen e niveleve të rritjes
ekonomike, krahas balancimit të rrjedhjeve dalëse neto nga tregu31.
Në të njëjtën kohë, do të vinim në dukje se këto flukse të larta
hyrëse pa dyshim kanë rezultuar në vlerësimin e monedhës, dhe
për rrjedhojë, kanë pakësuar konkurrencën ndërkombëtare.

Komente të ngjashme mund të bëhen lidhur me flukset e turistëve
që hyjnë në vend gjatë viteve të fundit. Importet e shërbimeve, të
cilat dominohen nga turizmi, arritën mesatarisht 8.2 për qind të
PBB-së gjatë periudhës 1993-2002, dhe u rritën me rreth 30 për
qind për vit. Ndërkohë që, flukset e turistëve që dalin jashtë vendit,
pakësojnë kontributin neto të turizmit (shumica e të cilëve janë
shqiptarë etnikë rezidentë jashtë vendit që kthehen për pushime)
në gjenerimin e aktivitetit ekonomik, të të ardhurave për qeverinë
nuk duhet të neglizhohet.

Edhe pse eksportet, të cilat arritën mesatarisht 7.3 për qind të PBB-
së gjatë periudhës 1993-2002, janë të vogla sipas standardeve
ndërkombëtare, dhe sipas krahasimit me nivelin e importeve, ato
ende kanë luajtur një rol të rëndësishëm në gjenerimin e rritjes së
PBB-së gjatë periudhës. Në harkun kohor 1993-2002, eksportet u
rritën me një normë mesatare prej 16.9 për qind në vit.

Shpenzimet e qeverisë kanë arritur mesatarisht 31.5 për qind të
PBB-së që në vitin 1993, dhe janë rritur me një normë mesatare
prej afërsisht 24 për qind.  Ndërkohë që shumë nga këto shpenzime
nuk regjistrohen direkt në PBB (si interesi, sigurimi shoqëror dhe
transfertat shëndetësore), pjesa më e madhe e shpenzimeve,
përveç pagesave të borxhit të jashtëm, janë të rëndësishme në
nxitjen e aktivitetit ekonomik. Si të tilla, niveli i shpenzimeve të
qeverisë duhet të konsiderohet si një ndër përcaktuesit kyç të
aktivitetit ekonomik. Në të njëjtën kohë, rreziqet e “lënies jashtë”
nga aktiviteti i sektorit privat, veçanërisht nëpërmjet hasjes së
deficiteve të larta të buxhetit, duhet të kihen parasysh nisur nga
roli kritik i sektorit privat në rritjen ekonomike32.
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Në kontrast me rëndësinë e flukseve korente, lidhur me remitancat
dhe me turizmin, përfitimi më i madh i investimeve të huaja është
aktiviteti ekonomik që rrjedh nga investimi33.

Qeveria ka përdorur metodën e “dyerve të hapura” për investimet
e huaja, dhe kjo ka rezultuar në futjen e investimeve të huaja në
vend, kryesisht në sektorin tregtar, por me investime edhe në
industri, në shërbime, në ndërtim dhe në sektorë transporti34.

Investimi i huaj, veçanërisht në sektorin prodhues, ka qenë
instrumental në gjenerimin e eksporteve të mallrave prodhues.
Vërejmë se flukset e hyrjes së investimeve direkte, të cilat po
rriteshin në mënyrë të konsiderueshme ndërmjet viteve 1992 dhe
1996, ranë në mënyrë dramatike për tre vitet e tjera, para se të
fillonin të rriteshin përsëri në vitin 2000. Një pjesë e konsiderueshme
e flukseve hyrëse të investimeve direkte është shoqëruar me
privatizimin.

Burimi final kyç për rritjen, shprehimisht “..një nivel i rritur i flukseve
të të ardhurave vendase nëpërmjet investimeve dhe bizneseve të
reja”, i referohet numrit në rritje të ndërmarrjeve të reja në fusha të
reja, shpesh të krijuara nga emigrantët që kthehen. Këto
kontribuojnë në rritjen e qarkullimit të brendshëm të monedhës
ose në terma makroekonomikë, në rritjen e efekteve të
“shumëzuesit” të shpenzimeve ekzogjene.  Norma e lartë e rritjes
së PBB –së nominale (pothuajse 21 për qind për vit) lidhur me
pjesën më të madhe të variablave ekzogjenë të përmendur më
lart, gjatë vitit 1993 deri në vitin 2002, i atribuohet kryesisht këtij
faktori.

c) Elementet kyçe të ekonomisë shqiptare në dritën e
krahasimeve ndërkombëtare.

Disa elemente kyçe të ekonomisë shqiptare, në krahasim me
vendet e tjera me të ardhura nën nivelin mesatar në Evropë dhe
në Azinë Qendrore, jepen në tabelën 2 më poshtë. Qëllimi i këtij
krahasimi është të japë një pamje lidhur me ku qëndron Shqipëria
në krahasim me standardet ndërkombëtare.
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Elementet kyçe që dalin nga tabela përfshijnë:

· Të ardhurat kombëtare bruto të Shqipërisë për frymë janë
të njëjta me mesataren në botë për ekonomi me të ardhura
të mesme dhe të ulëta, por më pak se dy të tretat e
ekonomive me të ardhura të mesme e të ulëta të Evropës
dhe të Azisë Qendrore (këto përfshijnë të gjitha ish-regjimet
socialiste evropiane plus anëtarët aziatikë të ish- Shteteve

Tabelë 2: Disa krahasime ndërkombëtare. 
    

Treguesit Shqipëria 
Ekonomitë me 
të ardhura nën 

mesatare 

Të ardhura të ulëta 
& të mesme të 

Evropës & Azisë 
Qendrore 

E ardhura kombëtare bruto (AKB/për 
frymë 2001)  1,230 1,240 1,960

(Kurset e këmbimit të tregut - dollari usd) 
E ardhura kombëtare bruto / për frymë 
2001.  3,880 5,020 6,990

(Pariteti i fuqisë blerëse - dollarë usd) 
Raporti i çmimeve relative me SHBA, 2001 
(%) 0.32 0.25 0.28

Rritje e PBB për frymë, 2000-01 5.5 3.3 2.4
 
Investimet e huaja direkte / PBB, 2000 (%) 3.5 2.3 2.9
Investimet (FKB) / PBB, 2001 (%) 19 27 21
 
Eksportet / PBB, 2001 (%)  6.8 25.8 35.0
Importet / PBB, 2001 (%)  29.4 24.2 35.1
Bilanci tregtar / PBB,  2001 (%)  -22.6 1.6 -0.2
Llogaria korente / PBB, 2001 (%)  -6.0 3.4 4.9
 
Eksportet e teknologjisë së lartë  1 13 10
(% e eksporteve të prodhimit 2000) 
Ndihmesa për zhvillim nga jashtë /frymë  93 7 23
(dollarë amerikanë, 2000) 
 
Të ardhurat korente / PBB, 2000  (%) 19.3 16.6 27.6
Shpenzimet totale / PBB, 2000 (%) 29.8 20.7 30.5
Bilanci tregtar (ndihmat) / PBB, 2000 (%) -8.5 -3.8 -1.3
 
Borxhi i jashtëm, 2000 (% of AKB) 13 33.3 53.7
 
Kredia e brendshme nga sektori bankar, 
2001  46.5 91.3 37.8

 (% të PBB) 
 
Papunësia në përqindje të forcave të 
punës 4.3 11.1

Burimi: Raporti i Zhvillimit Botëror, 2003 dhe Treguesit e Zhvillimit Botëror në vitin 2003, Banka 
Botërore, 2003. 
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Socialiste të Bashkimit Sovietik, plus Turqinë dhe Ishullin
e Manit).

· Pas rregullimit të kostos së jetesës (bazuar në vrojtimet e
drejtuara nga Programi i Krahasimit Ndërkombëtar, një
program i përbashkët i Bankës Botërore dhe i komisioneve
ekonomike rajonale të Shteteve të Bashkuara), niveli i
jetesës në Shqipëri është më pak se 80 për qind e
mesatares së vendeve me të ardhura nën mesatare, dhe
pak më lart se gjysma e ekonomive me të ardhura të
mesme e të ulëta të Evropës dhe të Azisë Qendrore.

· Kostoja e jetesës është 28 për qind më tepër në Shqipëri
sesa në vendet e botës me të ardhura nën nivelin mesatar
dhe 13 për qind më shumë se në ekonomitë me të ardhura
të mesme e të ulëta të Evropës dhe të Azisë Qendrore.

· Rritja e PBB-së në vitet 2001 dhe 2002 ishte
konsiderueshëm më lart se në vendet me të ardhura nën
mesatare të botës, dhe se ekonomitë me të ardhura të
mesme e të ulëta të Evropës dhe të Azisë Qendrore.

· Niveli i flukseve hyrëse të investimeve të huaja direkte si
dhe i investimeve në mallra kapitale, për Shqipërinë është
në nivele të ngjashme me vendet e tjera.

· Ndërkohë që raporti i importeve ndaj PBB-së është mjaft i
ngjashëm në Shqipëri me atë të vendeve të tjera, raporti i
eksporteve ndaj PBB-së është shumë më i ulët në Shqipëri
(më pak se një e treta e nivelit të eksporteve ndaj PBB-së
të vendeve me të ardhura nën mesatare të botës, dhe një
e pesta e nivelit të ekonomive me të ardhura të ulëta e të
mesme të Evropës dhe të Azisë Qendrore).

· Rrjedhimisht, Shqipëria ka një deficit të madh tregtar, prej
pothuajse 23 për qind të PBB-së, krahasuar me deficitet
tregtare të papërfillshme në grupet e tjera të ekonomive.

· Megjithatë, pas marrjes në konsideratë të flukseve të tjera
korente (kryesisht remitancat në rastin e Shqipërisë),
deficiti i llogarisë korente të Shqipërisë është shumë më i
ulët se deficiti i saj tregtar, në rreth 6 për qind të PBB-së.
Grupet e tjera të vendeve kanë bilance pozitive të llogarisë
korente.

· Eksportet e teknologjisë së lartë janë një raport shumë më
i vogël i eksporteve të mallrave të prodhuar në Shqipëri,
duke nënkuptuar një nivel shumë më të ulët në zhvillimin
e tregut të eksporteve.

· Ndihmesa e jashtme për zhvillimin e Shqipërisë (të cilën e
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përmendëm më lart ka rënë mjaft gjatë viteve të fundit),
në 93 dollarë amerikanë për frymë, është ende shumë më
lart se nivelet për të dyja grupet e tjera.

· Të ardhurat e Shqipërisë, shpenzimet dhe deficiti (pasi
zbritet ndihmesa e dhënë) janë mjaft më lart se në vendet
me të ardhura nën nivelin mesatar të botës. Ekonomitë
evropiane dhe të Azisë Qendrore me të ardhura të ulëta
dhe të mesme kanë, në mënyrë të dukshme, të ardhura
më të larta dhe deficite më të ulëta, ndërkohë që nivelet e
shpenzimeve në raport me PBB- në janë të njëjta.

· Nivelet e borxhit të jashtëm në Shqipëri janë mjaft më të
ulëta sesa në dy grupet e tjera të vendeve, ndërkohë që
kredia e brendshme nga sektori bankar është në mënyrë
të konsiderueshme më e ulët sesa në vendet e botës me
të ardhura nën mesatare, por mbi atë të ekonomive
evropiane dhe të Azisë Qendrore me të ardhura të mesme
e të ulëta.

· Ndërkohë që të dhënat për papunësinë për Shqipërinë nuk
jepen, mund të vërehet se të dyja grupet e vendeve kanë
norma papunësie, të cilat janë shumë më poshtë se norma
e papunësisë e regjistruar për Shqipërinë, për të njëjtën
periudhë prej 16.9 për qind35.

Si përfundim, do të vërenim që Shqipëria shfaq të gjitha tiparet
klasike të një ekonomie me “remitanca të larta”, përfshirë:

· Rritje e bazuar në kërkesën e brendshme më tepër sesa
në eksportet, kështu ka një bilanc tregtar negativ të lartë.

· Një strukturë të lartë kostoje krahasuar me standardet
ndërkombëtare, për një vend me nivel të ardhurash nën
nivelin mesatar; dhe

· Një nivel të ulët punësimi, që është përqëndruar në
subjektet qeveritare dhe zyrtare, me punësim relativisht
të ulët në sektorin privat jobujqësor.

Në Shqipëri, në një masë më të madhe se në shumë nga ekonomitë
e tjera evropiane në tranzicion, procesi i tranzicionit i thelloi vështirësitë
në një ekonomi, e cila tashmë ishte e shqetësuar në shumë drejtime,
duke rezultuar në një rritje masive të normës së papunësisë.

Emigrimi masiv jashtë vendit që pasoi, ka rezultuar në përftimin e
aftësive dhe të të ardhurave për emigrantët, të cilat ata nuk do t’i
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kishin përfituar në vendin e tyre, ndërkohë që remitancat kanë
ndihmuar në zbutjen e varfërisë, dhe në gjenerimin e rritjes
ekonomike. Emigrantët që kthehen, krijojnë biznese të cilat
ndihmojnë në zhvillimin e ekonomisë.

Në të njëjtën kohë, niveli veçanërisht i lartë i remitancave në
Shqipëri ka kontribuar gjithashtu në rritjen e kursit të këmbimit,
dhe rrjedhimisht në uljen e konkurrencës. Kjo ka çuar në një
“ekonomi të dyfishtë” në shumë drejtime, me standarde jetese dhe
me kosto që ndryshojnë shumë për segmente të ndryshme të
popullsisë. Varësia e madhe në remitancat duhet të jetë pak
shqetësuese për një rritje afatgjatë, pasi remitancat tentojnë të jenë
“të lidhura me gjeneratën”36.

Gjatë viteve të fundit rritja e ngadaltë e punësimit, krahasuar me
rritjen relativisht të lartë të PBB-së, besojmë se duhet të jetë një
shqetësim i madh. Sektori privat jobujqësor është vlerësuar në
rreth 55 për qind e totalit të PBB-së37, ndërsa llogaritet që ka të
punësuar rreth 29 për qind të totalit38 të të punësuarve, dhe vetëm
7.9 për qind të fuqisë punëtore. Sipas statistikave zyrtare, ky është
sektori i cili, po rritet me shpejtësi dhe rrjedhimisht duhet të shfaqë
rritje të punësimit.
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SHTOJCË 2.

Evidencë empirike për rritjen ekonomike lidhur me kuadrin
institucional

Në vitet e fundit vëmendja është zhvendosur në analizën afatgjatë
të faktorëve që nënvizojnë rritje të qëndrueshme përgjatë kufijve
kohorë më afatgjatë. Veçanërisht, vëmendja është përqëndruar
në rolet e veçanta të gjeografisë, të integrimit në ekonominë
botërore dhe të institucioneve në rritjen ekonomike.

Gjetjet kyçe janë:

1) Epërsia e cilësisë institucionale.

Disa shembuj nga një studim i veçantë (Edison, Hali) sugjerojnë39:

a) Do të ketë një rritje prej 150 për qind në të ardhurat për
frymë në vendet e Lindjes së Mesme në qoftë se
institucionet e tyre forcohen në cilësinë institucionale
mesatare të të gjithë vendit; fitimet nga të ardhurat janë
shumë më të mëdha në qoftë se cilësia institucionale rritet
në nivelin e ekonomive të përparuara.

b) Rritja vjetore në PBB për frymë në vendet e Lindjes së
Mesme do të rritej me 1 pikë përqindjeje, në qoftë se vendet
atje do të kishin institucione po aq të mira sa cilësia
mesatare për modelin. Rritja do të ishte 3.2 pikë
përqindjeje, në qoftë se këto vende do të rrisnin cilësinë e
tyre institucionale në nivelin e ekonomive të përparuara.

c) Në qoftë se institucionet në vendet e Lindjes së Mesme do
të ishin po aq të mira sa ato të vendeve mesatare të
analizuara, vendet e këtij rajoni do të reduktonin me 12
për qind paqëndrueshmërinë ekonomike; në qoftë se këto
institucione do të silleshin në nivel të ekonomive të
përparuara, paqëndrueshmëria ekonomike do të ulej me
më tepër 50 për qind.

Në një studim tjetër, është vënë në dukje se: “..cilësia e
institucioneve është përcaktuesi i vetëm pozitiv dhe i rëndësishëm
i niveleve të të ardhurave”. Sipas vlerësimeve të tyre, një rritje në
cilësinë e institucioneve mund të prodhojë rritje të madhe në të
ardhurat për frymë. Për shembull, diferenca ndërmjet cilësisë së
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institucioneve në Bolivi dhe në Kore është ekuivalente me një
devijim standard (në terma statistikorë) ose një ndryshim prej 6.4
njësi.  Rrjedhimisht, në qoftë se Bolivia do të rriste nivelin e saj të
cilësisë institucionale në atë të Koresë, PBB-ja e saj për frymë do
të ishte afërsisht 18,000 dollarë ndryshe nga niveli i saj aktual prej
2,700 dollarësh”.

Për më tej, Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 200340 thekson se
“…një gamë e gjerë e studimeve teorike dhe empirike konkludon
se institucionet e mira kanë efekte rastësore të fuqishme, të matura
nga variabla të tillë si pushteti i ligjit në të ardhurat më të larta për
frymë” (referoju grafikut më poshtë).  Sipas një studimi41,
përgjegjshmëria dhe shprehja e mendimit do të rrisnin të ardhurat
kombëtare për frymë me një faktor prej 2.5.

Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 2003, tregon lidhjen ndërmjet
cilësisë institucionale, bazuar në indeksin e pushtetit të ligjit dhe të
të ardhurave kombëtare, siç tregohen në grafikun më poshtë.

Indeksi i pushtetit të ligjit

PPP = Pariteti i FuqisëBlerëse
Shënim: Si një matje e kualitetit institucional, rregullat e lojës përfshijnë
konsiderata të tilla si sigurimi i së drejtës së pronës ose besimi me të cilin një
grup ose individ mund të gjejë të nesërmen frutat e asaj çfarë janë mbjellë apo
konservuar ditën e sotme.

Grafik. Lidhja mes cilësisë institucionale dhe të ardhurave kombëtare
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2) Institucionet që ingranohen në mbrojtjen e të drejtave
të pronësisë, duke vënë kufizime ndaj elitës dhe politikanëve,
dhe duke lejuar grumbullimin e kapitalit njerëzor, shpërndarjen
e sipërmarrjes, dhe krijimin e një zone tregu masive të një
rëndësie parësore.

a) Acemoglu42 shqyrtoi dy llojet e strategjive të kolonizimit
(dhe të institucioneve përkatëse) të ndjekura nga evropianët dhe
efektin e tyre në prosperitetin ekonomik.  Në vendet ku kishte
burime për t’u nxjerrë (si Afrika, India, Karaibet, Amerika Latine,
Meksika etj.), evropianët ndoqën strategjinë e ngritjes së
institucioneve nxjerrëse. Këto institucione as nuk i mbrojtën të
drejtat e pronësisë të qytetarëve të rregullt dhe as nuk e kufizuan
pushtetin e elitës (evropianët vetë dhe aleatët e tyre). Nga ana
tjetër, evropianët krijuan një numër kolonish ku ata kopjuan, - dhe
shpesh përmirësuan – formën evropiane të institucioneve që
mbrojnë pronën private dhe vendosin kufizime të ndjeshme për
elitën dhe politikanët. Shembujt kryesorë përfshijnë Australinë,
Kanadanë, Zelandën e Re dhe Shtetet e Bashkuara.

Është pikërisht kjo diferencë në institucione që shpjegon kthimin e
pasurisë në prosperitetin ekonomik ndërmjet të dyja llojeve të
kolonive.  Grupi i dytë i ish-kolonive evropiane, që janë relativisht
të pasura sot, ishin të varfra para se të mbërrinin evropianët.
Megjithatë, lloji i institucioneve të ngritura në këto koloni ishte shumë
më i favorshëm ndaj investimeve dhe rritjes ekonomike, duke
prodhur si rrjedhojë këtë kthim të pasurisë.

Një shembull i dytë vjen nga botimi i Bankës Botërore i “Raportit të
Zhvillimit Botëror për vitin 2003”, që krahason të ardhurat për frymë
të disa vendeve latino-amerikane me ato të Kanadasë dhe të
Shteteve të Bashkuara.  Në shekujt XVI dhe XVII, PBB-ja për frymë
e disa vendeve latino- amerikane si Argjentina, Barbados, Kuba,
etj. ishte e njëjtë ose më e lartë, me më tepër se 50 për qind, sesa
PBB-ja e SHBA për frymë43.  Megjithatë, sapo filloi industrializimi
në Amerikën e Veriut në shekullin XIX, Shtetet e Bashkuara dhe
ekonomitë kanadeze diverguan mjaft nga pjesa tjetër e hemisferës.
Një kyç për industrializimin e hershëm ishte mundësia e popullsisë
së gjerë për të investuar, për të grumbulluar kapitalin njerëzor dhe
për të marrë pjesë në veprimtari tregtare. Shtetet e Bashkuara dhe
Kanadaja siguruan ligjet, institucionet dhe politikat qeveritare për
të disponuar këtë investim dhe këtë pjesëmarrje.
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Nga ana tjetër, kushtet në vendet e Amerikës Latine mundësuan
një pabarazi të lartë në të ardhura, në pasuri dhe në kapital njerëzor,
e cila realisht influencoi në zhvillimin e institucioneve. Institucionet
që u krijuan bllokuan kapjen e efektshme të shanseve për përparim
social dhe ekonomik, për një pjesë të rëndësishme të popullsisë.
Këto institucione “ ..penguan grumbullimin e kapitalit njerëzor,
shpërndarjen e sipërmarrjes dhe krijimin e një tregu masiv – faktorë
që konsiderohen si të rëndësishëm në zhvillimin industrial”.

b) Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 2003 (Banka Botërore)
gjithashtu thekson se “…në qoftë se nuk mbrohen siç duhet, asetet
nuk mund të lulëzojnë dhe nuk mund të kontribuojnë në rritjen dhe
në mirëqenien humane.” Më tej raporti thekson : “…me të drejta
pronësie jo të sigurta, të ardhurat dhe mirëqenia bien … Pasiguria
në 75 për qind të firmave në Republikën Kyrgyz, në Moldavi, në
Federatën Ruse dhe në Ukrahinë bëri që ato të mos ishin të bindura
se sistemi ligjor do të mbështeste të drejtat e pronësisë dhe ato
kontraktuale, në mosmarrëveshjet në biznes. Ndërmjet të gjashtë
ekonomive ku të drejtat e pronësisë ishin më pak të sigurta, e
ardhura (PBB) u ul në dekadën e tranzicionit me rreth 40 për qind
ose më shumë. Shumë vende me tkurrje në PBB gjithashtu, patën
rritje të mëdha në normën e vdekshmërisë.”

Raporti gjithashtu thekson se “ ..Pa angazhime në ligj dhe në
pronësi, shfrytëzimi i mirëdrejtuar nuk është i mundshëm. Të drejtat
e pasigurta të pronësisë gjithashtu dëmtojnë aktivet natyrore dhe
ambientaliste: popullsia nënujore është kërcënuar, dhe pemët janë
prerë përgjithmonë. Për shkak se njerëzit nuk janë të sigurt që ata
do të jenë në gjendje të vjelin nesër, ata marrin çfarë të mundin sot
- duke iniciuar një garë për të drejtat e pronësisë”. “Për një pjesë të
madhe vendesh, pasiguria e të drejtave të pronësisë pakëson
investimin në kapitalin njerëzor dhe rrit shpyllëzimin. Reformat që
forcojnë angazhimin ndaj ligjit dhe pronësisë do të sillnin përfitim
edhe për pyjet. Ka arsye të mira për të besuar se përfitimet do të
shtrihen gjithashtu, edhe në asete të tjera natyrore dhe ambientaliste.”

Një studim tjetër44 sugjeron se të ardhurat për frymë do të rriteshin
të paktën 2 për qind për vit në të gjitha vendet, në qoftë se ato do
të mbronin vetëm të drejtat e pronësisë (publike apo private) dhe
do të ndiqnin politika më konkurruese për tregun.
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Studime shtesë45 sjellin fakte se pasuritë natyrore bien kur
institucionet mbrojtëse janë të dobëta. Institucionet e dobëta
kontribuojnë në një klimë të varfër investimi dhe në shterimin e
burimeve natyrore. Për më tej” .. vendet me norma të larta shterimi
burimesh natyrore gjithashtu, tentojnë të jenë ato vende që kanë
rezerva të ulëta të kapitalit fizik”46.

Si përfundim, ekonomitë me pabarazi të lartë në pronësinë e
pasurive tentojnë të gjenerojnë institucione që kufizojnë shanset e
individëve për përparim të ardhshëm ekonomik, dhe kjo i lidh këto
ekonomi me rrugët e rritjes së ulët.

Tani të përpiqemi të vlerësojmë pozicionin e Shqipërisë në lidhje
me kriteret më të fundit të identifikuara, si dhe me kuadrin e politikës
së saj, për të shqyrtuar ku qëndron ajo lidhur me kërkesat për rritje
të qëndrueshme afatgjatë.
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SHTOJCË 3

Vlerësim i gjendjes së Shqipërisë lidhur me kuadrin institucional

Cilësia institucionale mund të matet duke përdorur tregues të
ndryshëm. Një ndër to lidhet plotësisht me të drejtat e pronësisë,
një tjetër me kufizimet ndaj ekzekutivëve, lidhur me kufij
institucionalë e kufij të tjerë të vendosur ndaj udhëheqësve politikë
(me qëllim që sa më shumë kufij të ketë, aq më të mbështetura
bëhen politikat e zbatuara). Një masë tjetër, indeksi agregat i
qeverisjes, është mesatarja e gjashtë masave të institucioneve,
përfshirë (1) shprehja e opinionit; (2) stabiliteti politik dhe mungesa
e dhunës; (3) efektshmëria e qeverisë; (4) ngarkesa rregullatore;
(5) pushteti i ligjit; dhe (6) çlirimi nga marrja e ryshfeteve.

Në vlerësimin e cilësisë dhe të efektivitetit të zhvillimit institucional,
ne kemi shqyrtuar masat e përfshira tek indeksi agregat i qeverisjes,
dhe së fundi përfshimë një “burokraci miqësore në punë” – masë
tjetër për të kapur çështjet, të cilat nuk hyjnë pastërtisht as në njërën
kategori dhe as në tjetrën47.

Duke kaluar me rradhë nëpër to:

1.  Shprehja e mendimit dhe kontabiliteti

Kjo mbulon masën deri ku qytetarët zgjedhin qeverinë e tyre, kanë
të drejta politike, liri civile dhe një shtyp të pavarur. Shqipëria ka
bërë shumë përpara në këtë drejtim, por gjykojmë se ka vend për
përmirësime në fusha specifike.

2.  Stabiliteti politik dhe mungesa e dhunës

Çështja kryesore në këtë drejtim janë ndryshimet e shpeshta të
qeverisë dhe të portofolit ministror, që ngadalëson efektshmërinë
e iniciativave të qeverisë.

3.  Efektshmëria e qeverisë

Kjo mbulon cilësinë e kryerjes së shërbimit publik, kompetencën
dhe pavarësinë politike të punonjësve të qeverisë.

Strategjia Kombëtare për Zhvillim Ekonomik e Social vë në dukje
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se përmirësimi i cilësisë së kryerjes së shërbimit publik “.. aktualisht
përbën një fushë problematike”.  Masa të cilat janë në proces e
sipër për të përmirësuar kryerjen e shërbimit publik, kompetencën
dhe pavarësinë publike, përfshirë:

· Implementimin e statusit të shërbimit civil ndërmjet
nëpunësve të shtetit.

· Procedura transparente të rekrutimit.
· Përcaktimin e rolit të sekretarisë së përgjithshme, si hallkë

ndërmjet nivelit administrativ dhe politik në ministritë dhe
në institucionet e tjera.

· Specifikimin e përmirësuar të punës, të vlerësimit dhe
procedurat e trajnimit.

· Mundësinë për të apeluar në Komisionin e Shërbimit Civil.

Ne do të vinim në dukje se përmirësimi në cilësinë e kryerjes së
shërbimit publik është i lidhur ngushtë me çështjen e mëposhtme,
e cila trajton rolin e qeverisë.

4.  Ngarkesa rregullatore

Duke komentuar rregulloren e qeverisë, FIAS (Shërbimi Këshillues
i Investimeve të Huaja), një shërbim i përbashkët i bashkëpunimit
të financës ndërkombëtare dhe Bankës Botërore, komentoi:

“…Dhjetë vjet pas tranzicionit fillestar deri në një ekonomi monetare,
sistemi aktual administrativ në Shqipëri ende ngarkohet me shumë
kërkesa rregullatore të vjetëruara. Këto janë të rrënjosura në
mentalitetin e planifikimit shtetëror dhe kontrollit, dhe në
mikrodrejtimin e ekonomisë nga qeveria” 48.

SKZHES i referohet një studimi për “Shërbimin publik në
administratën qendrore” të realizuar nga Njësia Antikorrupsion. Ajo
vë në dukje se “.. qëllimi i këtij studimi ishte të nxitej thjeshtësimi,
normalizimi, unifikimi i të gjitha procedurave dhe kritereve teknike,
lidhur me kryerjen e të gjitha shërbimeve publike të ofruara nga
institucione administrative qendrore, si dhe reformat e shërbimeve
dhe procedurat e apelimit. Objektivi është të pakësohet numri i
licencave, të modernizohen njësitë me drejtim dhe funksione të
ngjashme, dhe të krijohet një “pikë shërbimi me një ndalesë”. “
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Ndoshta, është e drejtë të komentojmë se ky aspekt ende kërkon
vëmendje të mëtejshme, por duket se është në procesin e njohjes,
me identifikimin e masave fillestare për të përmirësuar situatën.

5.  Pushteti i ligjit

Kjo i referohet mbrojtjes së personave dhe pronës, gjykimeve të
pavarura dhe efektive dhe zbatimeve kontraktuale.

Kjo është një fushë, e cila kërkon vëmendje të veçantë.

Lidhur me pavarësinë dhe me efektivitetin e sistemit të drejtësisë,
SKZHES vë në dukje se “..Ndërkohë që pavarësia e sistemit të
drejtësisë është rritur, efektshmëria dhe drejtësia e tij mbeten
problematike”.  Identifikohen një numër etapash për të rritur
pavarësinë dhe efektivitetin e sistemit të drejtësisë, përfshirë
“…reforma të vazhdueshme  … të synuara për forcimin e
institucioneve të autonomisë juridike, për ndërtimin e kapaciteteve,
për rritjen e transparencës dhe për përmirësimin e hyrjes në drejtësi
të grupeve sociale të pambrojtura.”

Lidhur me ligjin dhe me rendin në përgjithësi, SKZHES komenton
se “…Reduktimi i krimit serioz, zbulimi i krimit të rritur dhe rendi
publik në përgjithësi po forcohen nëpërmjet reformave ndaj
institucioneve të drejtësisë. Kjo përfshin një sukses fillestar në luftën
kundër trafikimit të paligjshëm dhe krimit të organizuar. Forcimi i
rendit publik dhe lufta kundër krimit të organizuar ndërkombëtar,
dhe pastrimit të parave në veçanti, kërkon më tepër mbështetje
ndërkombëtare.”

Zbatimi i kontratave kërkon një sistem të fuqishëm dhe të
zbatueshëm, mungesë relative të korrupsionit dhe mekanizma
transparentë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Zgjidhja e të drejtave të pronësisë ndoshta është sfida më e madhe
e vetme, me të cilën përballet Shqipëria në këtë pikë kohore.

Studimi i FIAS vë vazhdimisht në dukje problemet lidhur me të
drejtat e pronësisë, si më poshtë:

· Në raport me nevojën për një treg toke të shëndoshë dhe
frytdhënës për zhvillim në të ardhmen.
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Raporti thekson:

“ …Megjithatë, ka një shqetësim madhor lidhur me çështje më të
mëdha për tokën, për pronën dhe për të drejtat e ndërtimit, që
karakterizohen nga mosmarrëveshje të panumërta për zotërimin
e tokës, nga zënie (trualli) të paligjshme dhe nga aktiviteti kaotik i
ndërtimit.  Shumë kanë treguar se kuadri i dobët rregullator dhe
ligjor, i dobësuar më tej nga korrupsioni, ka inkurajuar zhvillim të
papërmbajtur bazuar në motivime afatshkurtra dhe spekulative,
duke humbur investimet afatgjata dhe strategjike. Në qoftë se do
të lejoheshin të vazhdonin, këto zhvillime do të minonin përpjekjet
e qeverisë për të zhvilluar një treg toke të shëndoshë dhe
frytdhënës, bazuar në pronën private, në përputhje me interesin
publik për të mbështetur zhvillimin e ardhshëm.”

Ai vazhdon të rekomandojë që “.. Qeveria vepron shpejt për të
rishikuar dhe për të implementuar rekomandimet e Bankës
Botërore. Vonesat e mëtejshme vetëm mund të keqësojnë
problemet dhe të pengojnë investitorët strategjikë..”

· Lidhur me kërkesat për kalimin drejt një ekonomie të plotë
tregu:

“…Të drejtat e dobëta dhe shpesh konfliktuale për pronësinë, kanë
penguar seriozisht veprime private. Ato janë rezultat i gabimeve
dhe i paqëndrueshmërive që lindin nga privatizimi i shumëfishtë
dhe nga programet e rregullimit, si dhe nga aktiviteti kaotik i
ndërtimit. Ndonëse ky është problem në vend, ai është ndjerë
mprehtësisht në zonat urbane, ku kërkesa tregtare për tokë është
e lartë…

“ ....shumë vendime të marra nga Komisioni i Rregullimit krijuan
pretendime të mbivendosura për pronësinë e të njëjtit truall apo
banese, dhe i detyruan pronarët aktualë dhe historikë të hyjnë në
procese të vështira, në ndjekje të shitjes, të qirasë apo të
marrëveshjeve të bashkëpronësisë.”

· Në lidhje me ndikimin e kundërt për investimin e vërtetë:

“Për një periudhë të gjatë, autoritetet bashkiake dhanë leje ndërtimi
kuturu, pa ndjekur gjithmonë kërkesat për kërkimin e titujve.
Shpesh, në kohën e ndërtimit, investitori nuk ishte plotësisht në
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dijeni të ndonjë polemike zotërimi lidhur me truallin e ndërtimit.
Rregullimi pasues për truallin, pas përfundimit të ndërtimit, ligjërisht
kërkoi prej investitorit të hynte në bisedime me ish-pronarin (apo
ish-pronarët) e truallit, për një marrëveshje shitjeje ose qiraje, diçka
që ai nuk e kishte pritur.…..

“  ..nga ana tjetër, kishte gjithashtu spekulatorë, të cilët përfituan
nga sistemi i dobët dhe qëllimisht fituan të drejtat për ndërtim, pa
patur të drejtat e zotërimit, duke e ditur se sapo të përfundonte
ndërtimi, nxjerrja nga prona do të ishte e vështirë.”

· Lidhur me ndikimin e ndërtimeve të paligjshme:

“..Së fundi, disa mosmarrëveshje për pronësinë u shkaktuan nga
ndërtime të paligjshme, domethënë, ndërtime të ndërmarra pa të
drejtat qoftë të pronësisë, qoftë të ndërtimit. Megjithëse ligji nuk iu
akordon zhvilluesve të paligjshëm të njëjtin status me ata që
ndërtojnë me leje ndërtimi, nxjerrja nga prona është praktikisht e
vështirë dhe e kushtueshme. Në disa raste, kjo gjë bëhet e
pamundur, pasi zhvilluesi tashmë e ka shitur ndërtesën tek një
palë e tretë dhe është zhdukur bashkë me fitimet e mëdha të marra
nga transaksioni i kryer.”

· Lidhur me efektin negativ ndaj investitorëve dhe publikut:

“…Regjistrimi i parë është arritur në zonat rurale. Megjithatë, në
zonat urbane, procesi është ndërprerë, për shkak të kompleksitetit
lidhur me polemikën për zotërimin e përmendur më lart. Ai
pengohet, gjithashtu, nga mungesa e informacionit rreth truallit dhe
pronave që mbeten në pronësi-shtetërore, dhe besohet të jenë të
shumta në zonat urbane...”49

“ ..Së fundi, të gjithë janë të kapur në këtë rreth vicioz dhe vuajnë
pasojat negative të tij, gjë që pengon investitorët strategjikë, nevoja
e të cilëve për truall me të drejta pronësie të sigurta është
thelbësore.…”

“ ..Investitorët janë shumë të shqetësuar rreth aktivitetit të ndërtimit,
efektivisht i pakontrolluar dhe i papërmbajtur. Kjo çon jo vetëm në
mosmarrëveshje të kushtueshme dhe shqetësuese për të drejtat
e pronësisë, por gjithashtu krijon çrregullsi fizike në mjedisin e
ndërtuar.…”
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“ ..Mungesa e zbatimit të ligjit dhe shumëfishimi i korrupsionit i
lejoi zhvilluesit spekulativë të ndërtonin dhe të shisnin prona në
mënyrë oportuniste dhe me shumë përfitim, duke i lënë blerësit e
pafajshëm dhe publikun e gjerë të përballeshin me pasoja të
pafavorshme.”

· Raporti vazhdon të rekomandojë masa specifike,
veçanërisht nevojën për një angazhim të qartë dhe pa
ekuivoke nga qeveria :

“ ..Më e rëndësishme, qeveria duhet të shfaqë një nivel të lartë
angazhimi politik ndaj këtyre reformave dhe të zhvillojë një strategji
koherente, për të përshpejtuar implementimin e tyre. Shumë nga
përpjekjet e kaluara nuk patën sukses, si rezultat i një qasjeje të
copëzuar me lidhje të dobët ose joekzistente ndërmjet programeve
të ndryshme dhe institucioneve përgjegjëse.”

· Domosdoshmëria për një qasje të tillë:

“Shqipëria duhet të nxisë investimin e përfitimeve strategjike për
zhvillimin e vet afatgjatë ekonomik e kombëtar. Këto investime
kërkojnë një kuadër të mjaftueshëm ligjor e institucional, duke
siguruar mbrojtje të fuqishme për të drejtat e pronësisë, drejtim të
qartë për përdorimin e truallit dhe të kërkesave për ndërtim, dhe
trajtim të barabartë dhe të parashikueshëm, kur ka të bëjë me
agjencitë rregullatore në nivele kombëtare dhe lokale.”

Argumenti në favor të krijimit të të drejtave të sigurta të pronësisë,
si një kusht paraprak për rritje të qëndrueshme ekonomike, është
i bazuar fuqishëm në pothuajse të gjitha analizat e rritjes së
qëndrueshme, për shkak të ndikimit negativ që vjen nga
moszotërimi i këtyre të drejtave50.

SKZHES pranon nevojën për forcimin e mëtejshëm të pushtetit të
ligjit dhe zgjidhjen e të drejtave të pronësisë, duke theksuar efektin
e pritshëm pozitiv të tyre në ekonomi. Masat që duhet të zbatohen
lidhur me të drejtat e pronësisë përfshijnë:

- Përfundimin e inventarit dhe regjistrimin e pasurive
shtetërore rreth vitit 2006.

- Përmirësimin e administrimit të tyre dhe rritjen e
transparencës për rregullimin dhe për shitjen e tyre.
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Lidhur me tokën urbane, masat përfshijnë:

- Zgjidhjen e duhur të të drejtave të pronës private, të
bashkëpronësisë në banesa dhe të pronësisë publike ;
dhe

- Miratimin e instrumenteve për implementimin dhe mbrojtjen
e tyre, përfshirë format e përshtatshme të kompensimit.

Masat që duhet të zbatohen në lidhje me tregun e tokës rurale
përfshijnë zhvillimin e tregut të tokës dhe konsolidimin e pronësisë.

6. Çlirimi nga ryshfeti

Me fjalë të tjera, pushteti publik të mos abuzohet për përfitim privat
apo për korrupsion.

Literatura ekonomike thekson se korrupsioni ka një kosto të lartë
ekonomike. Ajo thekson lidhjet ndërmjet qeverisjes dhe korrupsionit,
dhe thekson se qeverisja e dobët krijon mundësi dhe nxitje për
korrupsion, dhe mund të çojë në një shpërndarje jo të drejtë të të
ardhurave dhe të pasurisë, si dhe ndikon negativisht në rritjen dhe
nivelin e jetesës. Një studim për korrupsionin në ish- vendet e
Bashkimit Sovietik (CIS), për shembull, i paraqiti efektet e tij si:

· Shtrembërime përkeqësuese në shpërndarjen e burimeve.
· Rritje kostosh, pakësim iniciativash për të investuar dhe

pengim i investitorëve të huaj.
· Ndikim veçanërisht i pafavorshëm për ndërmarrjet e vogla

dhe të mesme; dhe
· Pakësim i kursimeve dhe i investimeve të brendshme dhe

stimulim i largimit të kapitalit.

Ai konkludoi se korrupsioni “është një ndër forcat më të mëdha
penguese për investimet dhe rritjen, dhe për rrjedhojë ai ul nivelet
e jetesës në shumë ekonomi tranzicioni të analizuara” 51.

SKZHES vë në dukje se “..Lufta kundër korrupsionit është një
çështje e mprehtë për të gjitha reformat. Kjo luftë është zhvilluar
drejt ngushtimit të hapësirës për korrupsion, nëpërmjet rritjes së
transparencës dhe nëpërmjet miratimit të iniciativave
antikorrupsion, të cilat kanë kryesisht ndikime afatmesme dhe
afatgjata. Janë marrë gjithashtu, masa drejt përmirësimit të kontrollit
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dhe procedimit të rasteve të korrupsionit. Si rezultat, indeksi i
korrupsionit të perceptuar ka rënë. Lufta kundër korrupsionit do të
vazhdojë të jetë një prioritet dhe do të luftohet sipas këtyre dy
qasjeve të përmendura më sipër”.

Studimi i FIAS vuri në dukje se “..një studim i kohëve të fundit i
bazuar në vrojtimet e kryera në shtatë vende në rajonin e Evropës
Juglindore nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Instituti
Ligjor i Zhvillimit Ndërkombëtar,52 tregoi se Shqipëria ishte më keq
nga të gjitha vendet në rajon, për sa i përket korrupsionit të
perceptuar, dhe ecuria e tij po përkeqësohet me kalimin e kohës”.
Tabelat e paraqitura në raportin e FIAS janë bashkëngjitur tek
aneksi 1.

Raporti vë në dukje se “.. Të metat në veprimin e sistemit rregullator
administrativ, si për shembull të vepruarit sipas dëshirës dhe
mungesa e transparencës dhe e  përgjegjshmërisë, sigurojnë
mundësi pjellore për praktikën e korrupsionit. Qeveritë që janë
serioze në luftën kundër korrupsionit duhet të përpiqen të
thjeshtojnë procedurat rregullatore të investimit dhe të eleminojnë
veprimet administrative sipas dëshirës apo të panevojshme”. Ai
vë në dukje masa që tashmë janë në proces, të udhëhequra nga
një Komitet i Posaçëm në Kabinetin e Kryeministrit, dhe nxit shtimin
e një termi reference tjetër specifik, që i adresohet heqjes së
barrierave administrative për investimet, me qëllim eleminimin e
mundësive për korrupsion dhe përmirësimin e transparencës.

7.  Burokracia miqësore në biznes – të tjera

Të katër çështjet finale lidhur me institucionet, shprehimisht
efektiviteti i qeverisë, ngarkesa rregullatore, pushteti i ligjit
(komponentë të caktuar) dhe çlirimi nga ryshfeti, në disa raste kanë
trajtuar bashkë nënçështjen e “burokracisë miqësore në biznes”.
Studimi i FIAS vë në dukje se ka katër probleme të mëdha në këtë
aspekt:

· Ka një mungesë sistematike në zbatimin e rregulloreve
dhe të udhëzuesve operacionalë. Vihet në dukje se ligjet
e reja nuk mbështeten nga procedura të nevojshme, nga
kritere dhe nga përgjegjësi, duke lejuar kështu një shkallë
të lartë lirshmërie në veprimet administrative nga agjencitë
dhe nga nëpunësit.
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· Ka një mungesë sistematike të strukturave të efektshme
institucionale, me një përcaktim jo të qartë të përgjegjësive
apo të përgjegjshmërisë, apo të bashkëpunimit ndër-
agjenci.

· Zbatimi ligjor dhe rregullator përherë mungon, me
mekanizma të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve që nuk
funksionojnë efektshëm.

· Administrimi është dobësuar më tej nga një mungesë e
zhvillimit të mendësisë së duhur dhe të aftësive të zyrtarëve
në të gjitha nivelet. Studimi vë në dukje se “..në përgjithësi,
nëpunësit rregullatorë duket se nuk kanë besim tek
bizneset. Shumë duket se e shohin veten si policë, jo si
ofrues shërbimesh....”

Studimi thekson se “…ndërkohë që këto tipare nuk janë të
pazakonta midis ekonomive të tranzicionit në rajon, ashpërsia e
tyre është e dallueshme kur vendosen pika referimi kundrejt
rezultateve të krahasueshme të një vendi”.  Problemet që vë në
dukje studimi lidheshin kryesisht me tatimet dhe me çështje
doganore.

Është krijuar një grup i veçantë, nën drejtimin e Ministrit të
Ekonomisë, për të hartuar dhe për të zbatuar një plan veprimi për
heqjen e barrierave të identifikuara në raportin e FIAS.
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SHËNIM

1 Megjithatë, kjo çështje nuk lidhet në mënyrë të veçantë me Shqipërinë, e cila
është në një etapë të hershme të akumulimit të kapitalit dhe ka burime të bollshme
pune.

2 “Vendosja e bazave të duhura” përfshin një aspekt makroekonomik, i cili nxit
rritjen ekonomike nëpërmjet sigurimit të inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm,
nëpërmjet nxitjes së integritetit të sistemit financiar dhe bankar, nëpërmjet sigurimit
të tregjeve të hapura dhe nëpërmjet përpjekjes për kurse këmbimi të qëndrueshme
dhe realiste.  Në aspektin makroekonomik, ajo i kërkon qeverisë të sigurojë titujt e
pronësisë, ligjin dhe rregullin, dhe sigurimin e mjaftueshëm të mallrave publikë.
Qeveria duhet të shmangë normat e larta tatimore, kontrollet mbi çmimet dhe
shtrembërimet e tjera të çmimeve relative.

3 Një pjesë e konsiderueshme e literaturës akademike, kohët e fundit ka shqyrtuar
rritjen ekonomike nga këto këndvështrime, të cilat aktualisht konsiderohen si faktorë
alternativë përcaktues në rritjen ekonomike.

4 Këto lidhen me sigurimet e larta shoqërore dhe me taksat për siguracionet
shëndetësore të caktuara kundrejt nivelit të ulët të të ardhurave, dhe caktimin e
pagës minimale nga vendime administrative më tepër sesa nga forcat e tregut.

5 Për qëllime të këtij materiali, termi“institucione” i referohet rregullit të ligjit, përfshirë
titujt e pronësisë dhe një burokraci miqësore në punë.  Një përkufizim tjetër nga
Acemoglu, i përcakton institucionet si norma sjelljeje dhe rregulla të ndërveprimit
njerëzor në një shoqëri, veçanërisht ato që lidhen me zbatimin e të drejtave për
pronësinë; kufizime për veprimet e elitës, të politikanëve dhe të grupeve të tjera të
fuqishme; dhe një shkallë mundësish të barabarta për segmente të gjera të
shoqërisë.

6 Këto janë modifikuar pak për t’iu përshtatur metodës së përgjithshme të analizës
së aplikuar në këtë material.

7 Një pjesë e konsiderueshme e literaturës akademike ka studiuar kohët e fundit
rritjen ekonomike nisur nga këto këndvështrime, të cilat aktualisht janë konsideruar
si faktorë përcaktues alternativë për rritjen ekonomike (për shembull, Acemoglu,
Daron, Simon Johnson and James A. Robinson, 2001, “ The Colonial Origins of
Comparative Development: An Empirical Investigation”, American Economic
Review, Vol 91 (December); Jeffrey D. Sachs “Institutions Matter, but Not for
Everything”, Finance & Development, June 2003, or Hali Edison “Testing the Links”,
also Finance & Development, June 2003).

8 Ne do të tregonim se implementimi i masave që japin norma më të larta kthimi në
çdo moment në kohë, gjithashtu do të çojë në sigurimin e të ardhurave më të larta
për implementimin e prioriteteve të tjera.

9 Banka Botërore,  “The East Asian Miracle” 1993.

10 Rodrik, Dani “King Kong Meets Godzilla: The World Bank and the East Asian
Miracle”. Kapitulli 1 në  “Miracle or Design? Lessons from the East Experience“



262

ed., by Albert Fishlow and others (Washington: Overseas Development Council,
1994).

11 Për qëllime të këtij materiali, institucionet përcaktohen gjerësisht si norma sjelljeje
dhe rregulla të ndërveprimit njerëzor në një shoqëri, veçanërisht ato që lidhen
me:(i)zbatimin e të drejtave të pronësisë, në mënyrë të tillë që një larmi individësh
të kenë iniciativa të investigojnë dhe të marrin pjesë në jetën ekonomike;(ii)kufizime
në veprimet e elitës, të politikanëve dhe të grupeve të tjera të fuqishme, me qëllim
që këta njerëz të mos mund të përvetësojnë të ardhurat dhe investimet e të tjerëve
apo të krijojnë një fushë loje mjaft të pabarabartë;(iii) një shkallë mundësish të
barabarta për segmente të gjera të shoqërisë, me qëllim që individët mund të
bëjnë investime, veçanërisht në kapitalin njerëzor dhe të marrin pjesë në veprimtari
ekonomike produktive (Acemoglu11).

12 Rodrik, Dani. and Subramanian, Arvind. The Primacy of Institutions (and what
this does and does not mean). Finance & Development June 2003, p. 32.

13 World Development Report, 2003. World Bank, Washington, D.C.  Figurë 3.3.

14 Ky raport i referohet në veçanti studimeve të mëposhtme: Bohn, Henning, and
Robert, T. Deacon. “Ownership, Risk, Investment, and the Use of Natural
Resources.”American Economic Review, 2000, 90(3):526-49.Hellman, Joel S.,
Geraint Jones, and Daniel Kaufman. “’Seize the State, Seize the Day’: State
Capture, Corruption, and Influence in Transition.” World Bank Policy Research
Working Paper 2444, 2000. Washington, D.C.Hoff, Karla, and Joseph Stiglitz. “After
the Big Bang? Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist
Societies.” World Bank, 2002. Washington, D.C. Processed.
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). 2002. Transition
Report 2000. London.

15 Carroll, Christopher D., and David N. Weil “Saving and Growth: A reinterpretation”,
Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol 40 (1994), pp 133-
92.

16 Do të veçonim se sistemi bankar dhe financiar ka nevojë për një zhvillim të
mëtejshëm, por masat e mirëkuptimit janë në proces e sipër për të lehtësuar këtë.

17 Për shembull, Raporti i Vendeve të FMN-së Nr. 01/118, Korrik 2001,
pohon”…normat e kontributit në skemat e pensionit janë të larta”. Raporti më tej
pohon “…duke pasur parasysh vendet e tjera në tranzicion, vetëm normat e interesit
në Bullgari (39 për qind) dhe në Republikën e Kirgistanit (36 për qind) janë më të
larta se në Shqipëri.”

18 Këto përfshijnë një masë që ka lidhje vetëm me të drejtat mbi pronën dhe një
tjetër me kufizimet mbi ekzekutivin, përveç indeksit agregat të qeverisjes.

19 Kjo përfshin dhe një masë tjetër shtesë, masa “tjetër - burokracia miqësore në
punë” për të kapur çështje që nuk ndahen qartë në një kategori apo në një tjetër.
Gjithashtu, ne e kemi riinterpretuar masën e katërt, ngarkesën rregullatore, larg
masave të lidhura me politikën, pasi në analizën tonë, konsiderohen si të lidhura
me politikën. Në vend të këtyre ne jemi përqendruar në probleme që kanë të bëjnë
me rregulloret e qeverisë dhe me përdorim e këtyre rregulloreve në përgjithësi.
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20 FIAS, “Albania Removing Administrative Barriers to Investment: A Critical
Component of the National Development Strategy” March 2003.

21 Referohuni Thomas Wolf and Emine Gurgen “Improving Governance and Fighting
Corruption in the Baltic and CIS Countries, Economic Issues No 21, International
Monetary Fund, July 2000.

22 “Indekset e korrupsionit”, Vëzhgimi i Korrupsionit Rajonal, Qendra për Studimin
e Demokracive dhe Instituti i Zhvillimeve Ndërkombëtare Ligjore, Romë, prill 2002.
Tabelat e dhëna nga raporti i FIAS janë bashkëngjitur aneksit 1.

23 Balcerowicz, Leszek, “Post-Communist Transition: Some Lessons”, The Institute
of Economic Affairs, London, 2002.

24 Për shembull, referojuni box 1 në pjesën e mëposhtme.

25 Programet joradikale, në të cilat liberalizimi shfaqet si një tipar jo fort kryesor
dhe për rrjedhojë përfshijnë më shumë ndërhyrjen e shtetit në ekonomi dhe u
japin shkas pabarazive të reja në ekonomi, dhe fituesit janë ata që ia dalin të
bëjnë për vete qeverinë. Në praktikë, kjo do të thotë që anëtarët e elitës së vjetër
komuniste, të cilët kanë dhe më shumë eksperiencë, janë më mirë të organizuar
dhe me më shumë lidhje se të tjerët. Pabarazitë e ardhura si pasojë e joshjes së
tyre, janë më pak të justifikueshme në ecurinë ekonomike sesa ato që dalin nga
programet e reformave radikale dhe rradhiten më shpesh si “humbës”. Në
përfundim, duke kanalizuar sipërmarrjen private dhe energjitë administruese në
kërkues qiraje dhe korrupsion sesa në kërkimin e një efikasiteti më të lartë,
programet joradikale që shmangin liberalizimin, shkatërrojnë perspektivat për një
zhvillim ekonomik. Çdokush që ka dëshirën të shikojë një pamje më të gjerë, duhet
të kuptojë se pakënaqësia dhe prapambetjet që shoqërojnë reformat joradikale,
janë më të rëndësishme se problemet e shkaktuara nga përpjekjet e vazhdueshme
dhe radikale drejt liberalizimit, stabilizimit dhe institucionalizimit të gjerë.
Balcerowicz, Leszek, “Post-Communist Transition: Some Lessons”, The Institute
of Economic Affairs, London, 2002.

26Një rezultat relativ i atyre që kanë pasur kontakte me grupet përkatëse dhe u
janë kërkuar para në dorë, dhurata apo favore.

27 Kjo ishte kryesisht si pasojë e një rënieje në të ardhurat private nga prurjet e
refugjatëve, nga (dollarë amerikanë) 476 milionë në 236 milionë. Transfertat zyrtare
gjithashtu, ranë rreth dy të tretat në 29 milionë. Bilanci tregtar ra më shumë si
pasojë e uljes më të madhe të importeve sesa të eksporteve, në vlera të dollarit.

28 PBB për frymë vlerësohet të ketë kaluar nivelin e vitit 1989, në vitin 1999.

29 Flukset hyrëse nga rezidentët që punojnë jashtë përkohësisht janë referuar si
“kompensim i punonjësve” në statistikat e bilancit të pagesave dhe janë regjistruar
si një rrjedhje të ardhurash.

30 Në vitin 1992, sipas statistikave të bilancit të pagesave, këto flukse hyrëse arritën
55 për qind të PBB-së dhe në vitin 1993 ishin ekuivalente me 23 për qind të PBB-
së. Që atëherë kanë rënë në mënyrë progresive, përveç një rritjeje nga 1.3 për
qind në vitin 1997 dhe 2.9 për qind në vitin 1998 në 4.6 për qind në vitin 1999.
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31 Përgjatë harkut kohor 1993 – 2003, këto arritën në rreth 18 për qind të PBB-së.
Në fakt, shumë prej flukseve dalëse neto nga tregtia mund të lidhen direkt me
ndikimin e transfertave të brendshme në nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe të
importeve.

32 Në Shqipëri është vënë re se huadhënia bankare ndaj sektorit privat është
minimale.

33 Roli kritik i investimit të huaj në drejtim të rritjes ka dalë në komentin e mëposhtëm,
marrë nga Economist’s Economic Focus: “Pikëpamja rreth investimit direkt të huaj
është se ai është shumë më tepër se thjesht “kapital”. Ai është një grumbull unik i
fuqishëm kapitali, kontaktesh dhe njohurish drejtuese dhe teknike.  Ai përbën
pozicionin më të avancuar të globalizimit.”  (nga The Cutting Edge, Economics
Focus, The Economist, January 24th 2001.)

34 Përqindjet aktuale janë: sektori tregtar (67 për qind), industria (17 për qind),
shërbimet (6 për qind), ndërtimi (5 për qind), transporti (4.7 për qind) dhe bujqësia
(1.3 për qind).  Burimi: An Investors Guide to Albania, Ministry of Economy, March
2003.

35 Shënimet e bankës për tabelën theksojnë se “..nuk jepen të dhëna për ekonomi,
për të cilat të dhënat e papunësisë nuk janë vazhdimisht të disponueshme ose
janë gjykuar të pabesueshme”.  Norma e regjistruar e papunësisë, e përdorur për
Shqipërinë, përgjithësisht konsiderohet një nënvlerësim i papunësisë, pasi ajo
përjashton personat e dekurajuar dhe ata që nuk regjistrohen.

36 Gjetjet në ekonomitë e remitancave në Pacifikun Jugor, për shembull, janë që
gjenerata e dytë dërgon rreth një të tretën e emigrantëve fillestarë, dhe praktikisht
pushon pas saj.

37 Kjo është bazuar në shifrat e vitit 2000 për bujqësinë (28 për qind e PBB-së),
administrimi publik (7 për qind e PBB-së), dhe një tolerancë prej 10 për qind për
institucione të sektorit publik jobuxhetore në sektorë të tjerë.

38 Kjo bazohet në kontribuesit ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore në vitin 2001.
Punësimi në sektorin privat jobujqësor përfshin 72,089 punonjës dhe 26,507 të
vetëpunësuar, krahasuar me totalin e punonjësve të sektorit joruralë prej 342,318.

39 Edison, Hali. Testing the Links. How strong are the links between institutional
quality and economic performance? Finance & Development June 2003, p35-37.

40 World Development Report, 2003. World Bank, Washington, D.C.

41 Kaufman, Daniel, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton. “Governance Matters.”
World Bank Policy Research Working Paper 2196, 1999. Washington, D.C.

42 Acemoglu, Daron. Root Causes. A historical approach to assessing the role of
institutions in economics development. Finance & Development June 2003, p. 28-
29.

43  World Development Report 2003, World Bank, p. 34.

44 Sachs, Jeffrey D., and Andrew M. Warner. “Economic Convergence and Economic
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Policies.”  National Bureau of Economic Research Working Paper 5039, 1995.
Cambridge, Mass.

45 Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson, 2001, “Reversal of
Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income
Distribution”, National Bureau of Economic Research Working Paper 8460.
Cambridge, Mass.

46 Burimi: Raporti i Bankës Botërore, 2003, Box 3.3.

47 Më tej ne e kemi riinterpretuar masën e katërt, ngarkesën rregullatore, larg
masave që lidhen me politikën, si kufizime qeveritare për tregun e mallrave, për
tregtinë ndërkombëtare dhe për sistemet bankare pasi këto, në analizën tonë janë
konsideruar si të lidhura me politikën. Në vend të kësaj, ne jemi përqëndruar në
probleme që kanë të bëjnë me rregulloret e qeverisë dhe me përdorimin e
rregulloreve më të përgjithshme.

48 FIAS, “Albania Removing Administrative Barriers to Investment: A Critical
Component of the National Development Strategy“ March 2003.

49 Toka dhe të ardhurat në pronësi të shtetit mund të jenë në duart e qeverisjes
vendore dhe bashkiake, si dhe të ndërmarrjeve të zotëruara nga shteti. Megjithëse
statistikat e pronës dhe të tokës shtetërore janë shumë të pamjaftueshme, disa
studime vlerësuan se ato përbënin 50 për qind të të gjithë tokës urbane dhe
pothuajse 40 për qind të tokës tregtare urbane nga fundi i vitit 1998.  Shihni “City
Made By People,” faqe. 53, Vëll. 2, 2000, Qendra për Zhvillimin e Qytetarit, Tiranë.

50 Disa analiza të cilësisë institucionale fokusohen ekskluzivisht në të drejtat e
pronësisë. Referohuni tek Edison, Hali. “Testing the Links. How strong are the
links between institutional quality and economic performance?” Finance &
Development June 2003, faqe 35-37.

51 I referohet Thomas Wolf and Emine Gurgen “Improving Governance and Fighting
Corruption in the Baltic and CIS Countries, Economic Issues No 21, International
Monetary Fund, July 2000.

52 “Regional Corruption Monitoring,” the Centre for the Study of Democracy and
the International Legal Development Institute, Rome, under its South East European
Region Legal Development Initiative (SELDI), 2002.
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Ky studim mund të ishte titulluar fare mirë  “Roli i institucioneve në
mirëqenien  e Shqipërisë”. Autorët kanë paraqitur një numër pikash
të forta dhe dobësish mbi një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm në
Shqipëri. Jam mëse dakord. Vendi ynë, faleminderit Zotit, duke pasur
një pozitë gjeografike të favorshme dhe burime të pasura natyrore,
ka nevojë vetëm për aftësi drejtuese dhe për angazhim nga ana e
institucioneve, për të arritur një standard jetese më të lartë. Gjatë një
periudhe mbi dhjetë vjet në tranzicion, lindën të dyja ndjenjat -  e
pesimizmit dhe ajo e  optimizmit - mbi të ardhmen. Megjithatë, disa
lëvizje pozitive në ekonomi dhe në shoqëri krijuan njëfarë besimi se
do të hidheshin bazat për një zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen.

Një nga përkufizimet më krijuese mbi zhvillimin e qëndrueshëm,
mbështetej në tre forma të kapitalit: ekonomik, fizik dhe shoqëror/
njerëzor. E parë në këtë këndvështrim, që përdoret dhe nga Banka
Botërore, zhvillimi i qëndrueshëm përfshin kalimin e një rezerve të
barabartë apo mundësish më të mëdha të kapitalit ekonomik, social
dhe njerëzor tek brezat e ardhshëm. Ky përkufizim është një derivat
i përkufizimt të Komisionit Brundland në vitin 1997 – “Zhvillim që
plotëson nevojat e së tashmes pa rrezikuar aftësinë e brezave të
ardhshëm në përballimin e nevojave të tyre”. Kështu, roli i
institucioneve në arritjen e këtij qëllimi është i një rëndësie kapitale.

Shqipëria, duke qenë një vend që gjatë këtyre viteve tranzicioni ka
zbatuar politika në përputhje me teorinë “Marrëveshja e
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mirëkuptimit të Uashingtonit” kërkon  një vëmendje më të madhe
për sa i takon rolit të qeverisë në zhvillimin ekonomik. “Ajo çka i
lidhte këto politika ishte besimi se qeveria kishte luajtur një rol mbi
aktiv në nxitjen e zhvillimit, duke marrë përsipër detyra më të
përshtatshme për sektorin privat dhe duke abuzuar me
kompetenca, që më mirë të mos ishin përdorur.  Ndërhyrja e gjerë
e qeverisë ishte jo vetëm e panevojshme në nxitjen e rritjes
ekonomike, por ajo ishte pengesa kryesore në arritjen e saj”. Duke
qenë pjesë e kësaj filozofie, vitet e para të tranzicionit në Shqipëri
drejt ekonomisë së tregut kanë qenë të shoqëruara me një  besim
keqkuptues “liri për të bërë gjithçka përveç respektimit të
rregullave”. Roli i qeverisë është keqkuptuar duke ndikuar kështu
në cilësinë dhe në efektivitetin e zhvillimit institucional, siç
përmendin dhe autorët.

Ajo çka duket të dimë është nëse institucionet e tanishme në vendin
tonë janë në atë fazë që do të ndihmonte zhvillimin ekonomik.
Autorët kanë paraqitur një pamje të qartë mbi rolin e institucioneve
në zhvillimin ekonomik, duke përdorur literaturë ekonomike dhe
përvojën e vendeve të tjera me standarde jetese të ngjashme
krahasuar me Shqipërinë. Autorët, duke iu referuar Strategjisë
Kombëtare për Zhvillim Social dhe Ekonomik (NSSED), vënë re
se ka shumë për të bërë për ngritjen e institucioneve në Shqipëri.
Është për t‘u përmendur fakti që Shqipëria ka identifikuar, me anë
të një dokumeti të shkruar, dobësitë e saj dhe masat për t‘u
ndërmarrë.

Rëndësia e cilësisë së institucioneve në zhvillimin ekonomik mund
të përmblidhet duke përdorur përkufizimin e Douglas North “Është
pikërisht përzierja e rregullave formalë dhe joformalë dhe
karateristikat përforcuese, që i japin formë strukturës nxitëse të
një vendi”. NSSED, MTF dhe të tjera dokumente zhvillimi të
ndërmarra nga institucionet shqiptare, janë shenjat e para për një
rritje të qëndrueshme ekonomike. Aftësia e institucioneve për të
hartuar politika për një periudhë afatmesme mund të shikohet si
një masë e cilësisë së institucioneve.

Siç vërejnë dhe autorët, politika fiskale ka luajtur një rol të
rëndësishëm në rritjen ekonomike. Lidhjet e saj me rritjen
ekonomike kanë rrjedhur nga reforma e taksave dhe nga reformat
mbi shpenzimet. Shpërndarja dhe cilësia e shpenzimeve të
qeverisë do të jetë një rol i rëndësishëm në vazhdimësinë e rritjes
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ekonomike. Ngritja e nivelit të investimeve për sektorët me
përparësi dhe ulja e nivelit të financimeve të deficitit buxhetor nga
kursimet e  individëve,do të sjellë mbrojtjen e rritjes ekonomike.

Për shkak të periudhës së shkurtër kohore, është e vështirë të
masësh ndikimin e politikës fiskale në rritjen ekonomike në Shqipëri.
Sipas teorisë së rritjes ekonomike, duket sikur ritmet e rritjes do të
jenë të kënaqshme në të ardhmen. Modeli Harrod-Domar parashtroi
një lidhje konkrete dhe lineare ndërmjet investimeve dhe ritmeve
të rritjes ekonomike në mbarë botën. Të dhënat mbi ritmet e rritjes
së investimeve e mbështesin këtë lidhje; niveli i investimeve në
Shqipëri do të vazhdojë të jetë më i lartë. Modeli neoklasik i rritjes
Solow-Swan parashikoi  se ritmet e rritjes vareshin jo nga
investimet, por nga ritmi i ndryshimeve teknologjike. Modeli Lucas
(1998) argumentonte se kapitali njerëzor ishte faktor me rëndësi
në përcaktimin e ritmeve të rritjes në mbarë botën, ndërsa Rebelo
(1990) sugjeronte se në qoftë se vendet investonin në kapitalin
njerëzor punë-shtues, të ardhurat mbi kapitalin fizik nuk do të
pakësoheshin, duke lejuar kështu rritjen në vazhdimësi. Ky model
ka theksuar rëndësinë  e arsimimit.

Autorët vërejnë se dy faktorët kryesorë, që kanë ndikuar në rritjen
ekonomike gjatë periudhës së tranzicionit, kanë qenë hyrja e madhe
e të ardhurave nga emigrantët dhe rritja e të ardhurave të turizmit.
Ajo çka autorët nuk paraqesin sa duhet, sipas mendimit tim, është
nëse këta faktorë do të vazhdojnë të jenë të rëndësishëm në
mbrojtjen e rritjes ekonomike në të ardhmen. Po e mbyll me një
analizë të shkurtër mbi faktin se pse situata e tanishme e turizmit
nuk ka të ngjarë të garantojë një rritje ekonomike të qëndrueshme
dhe çfarë politikash nevojiten për të mbajtur drejtuesit kryesorë të
rritjes ekonomike,  siç është niveli i lartë i të ardhurave nga
emigrantët.

Shqipëria përballet me konkurrencë rajonale përsa i përket turizmit
– për shembull, me Greqinë, Kroacinë, Turqinë dhe Malin e Zi – të
gjitha këto vende kanë një infrastrukturë më të përparuar të turizmit
dhe bukuri natyrore të ngjashme me Shqipërinë. Prandaj, turizmi
nuk ka shumë të ngjarë të jetë një burim i rëndësishëm në rritjen
ekonomike gjatë një periudhe afatshkurtër apo afatmesme. Një
tjetër gjë interesante gjatë këtij viti është fakti se numri i turistëve
shqiptarë që i kalojnë pushimet jashtë  është rritur. Për mendimin
tim, problemi kyç është mungesa e infrastrukturës, si në kapitalin
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fizik ashtu edhe në atë njerëzor. Roli i qeverisë duhet të jetë ai që
ta përmirësojë këtë infrastrukturë jo vetëm nëpërmjet nivelit të
shpenzimeve publike por, githashtu, duke punuar ngushtë me
sektorin privat në përmirësimin e në cilësinë e shërbimeve. Kjo do
të sigurojë një zhvillim më afatgjatë të turizmit.

Mbajtja e lartë e hyrjeve të të ardhurave nga emigrantët, si një nga
faktorët më kryesorë të rritjes ekonomike, mendohet të jetë një
problem për të ardhmen. Është e qartë se ky faktor ka luajtur një
rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe askush
nuk dëshiron që ta humbasë këtë rol. Sjellja e brezave të ndryshëm
në familjet në emigracion na tregon se, duke mos ndryshuar kushtet
e tjera, niveli i të ardhurave nga emigrantët do të ulet në të ardhmen.
Në qoftë se gjërat qëndrojnë po njësoj, ky përfundim tregon se
zhvillimi ekonomik do të jetë në rënie. Pra, ç‘mund të bëjmë për të
mbajtur lart këtë nivel?

Duke qenë se emigrantët po krijojnë familjete  tyre në vendet ku
jetojnë e punojnë, niveli i të ardhurave prej tyre do të ulet. Ka dy
mundësi për të shmangur këtë ndikim negativ; një është nxitja e
emigrantëve për t‘u kthyer në Shqipëri dhe përfitimi nga kapitalet
e tyre financiare, njerëzore dhe sociale; e dyta nxitja aktive e
eksportimit të vazhdueshëm të kapitalit njerëzor. Sugjerimi im është
se ne duhet të nxisim mundësinë e  dytë dhe e para do të jetë
rrjedhojë e saj. Ulja e papunësisë tek të rinjtë nëpërmjet emigracionit
do të pakësojë problemet sociale brenda një periudhe të shkurtër,
dhe duke qenë se këta individë do të kthehen me kapital njerëzor
dhe social të përmirësuar, kjo do të ndihmojë zhvillimin ekonomik
për një periudhë kohore afatgjatë. Ka rëndësi të kujtojmë faktin se
eksportimi i kapitalit njerëzor, ashtu si dhe me mallra të tjerë,
përballet me një konkurrencë në tregun botëror. Kështu, hapi i parë
duhet të jetë krijimi i një politike arsimore të përshtatshme në
Shqipëri për të rritur në maksimum vlerën e emigracionit në
zhvillimin ekonomik dhe social të Shqipërisë. Ky përfundim nxjerr
sërish në pah rëndësinë e arsimimit.

Sistemi arsimor duket të jetë leva e Arkimedit në zhvillimin social-
ekonomik. Një pikë që lidhet me këtë është: Në cilin nivel të arsimit
do të përqendrohemi? Do t‘i japim rëndësi arsimimit parauniversitar
apo atij universitar? Eksperienca irlandeze në nxitjen e arsimimit
universitar dhe të studimeve pasuniversitare, është një shembull i
mirë. Qeveria Irlandeze siguroi një nivel arsimimi që përgatiti shumë
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nga qytetarët e saj të emigronin me sukses në një treg pune të
huaj dhe, gjithashtu, të kishin mundësi të përfitonin nga lehtësitë
universitare dhe pasunversitare të huaja. Ky ishte një faktor kyç që
ndikoi në rritjen ekonomike të atij vendi. Në Shqipëri, numri i
studentëve që studiojnë jashtë dhe kthehen në vend është ende i
vogël, por megjithatë është e rëndësishme të vihet re se gjatë vitit
të fundit ecuria është përmirësuar.

Gjithashtu, është e rëndësishme të njihen pikat e dobëta dhe të
forta të sistemit tonë arsimor dhe më pas të hartohen politikat e
nevojshme. Do të ishte më përfitues përqëndrimi në arsimimin
paraunivesitar ose në arsimimin profesional, si për shembull mësimi
i gjuhëve të huaja apo specializime në fushën e turizmit. Kjo
nënkupton që qeveria duhet të rrisë sasinë e parave drejt sektorit
arsimor, por kërkohet zhvillimi i një strategjie arsimimi me objektiva
të qartë. Sistemi arsimor gjatë këtyre viteve është trajtuar me
përparësi, por pavarësisht nga kjo, më shumë punë duhet bërë.

Një tregues i përparësisë në Programin Buxhetor Afatmesëm për
periudhën 2004-2006 dallohet: “Shpenzimet në arsim janë
parashikuar të rriten nga 3.0 për qind të PBB-së në vitin 2004 në
3.1 për qind të PBB-së në vitin 2006. Mundësia për të rritur
investimet në arsim pritet të jetë mjaft e kufizuar duke qënë se
niveli i financimeve dhuruese për këtë sektor parashikohet të bjerë,
meqë një numër projektesh kryesore kanë përfunduar.” Ky trajtim
i sektorit arsimor shihet si një nga detyrat e përmbushura theksuar
në NSSED.

Programi buxhetor afatmesëm për vitet 2004-2006 vazhdon me:
“Strategjia e dhënë nga NSSED në pasjen si objektiv rritjet më të
larta të programeve të pagave për shëndetësinë dhe për arsimin
do të vazhdojë. Pagat në këta sektorë rrjedhimisht duhet të rriten
në mënyrë proporcionale më shpejt se në sektorët e tjerë gjatë
këtyre dy vjetëve. Në të gjitha shërbimet publike do të sigurohen
fonde shtesë për pagesën e rindërtimit.”

Qëllimi i reformës drejtuese të shpenzimeve publike në Shqipëri
është treplanësh: (i) arritja e qëndrueshmërisë fiskale – që është
arritur me sukses; (ii) sigurimi i rishpërndarjes strategjike të
burimeve – shpenzimi për arsimimin në përqindje të PBB-së,
krahasuar me vendet e rajonit, është shumë i ulët. Kjo është në
ndryshim, siç është ilustruar në dy paragrafët e mësipërm dhe
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tregon angazhimet e qeverisë në atë fushë; dhe (iii) rritja e
rendimentit dhe efektshmërisë së shpenzimeve – kjo përbën sfidën
e tanishme për Qeverinë Shqiptare. Ajo kërkon, për shembull,
zhvillimin e një strategjie arsimore të qartë, që do të drejtojë çështje
të tilla si rritja maksimale e përfitimeve që merr Shqipëria nga
emigracioni si një burim rritjeje.

Kështu, është e qartë se qeveria po përqiqet të hartojë politika të
sakta mbi sektorin e arsimit. Përveç politikave të qeverisë në vitet
e fundit, brezi i ri po e shikon me shumë interes investimin në
kapitalin njerëzor. Ky përfundim rrjedh nga numri në rritje i
konkuruesve në pranimet për në universitet, nga numri i madh i
studentëve që studiojnë jashtë dhe nga numri në rritje i studentëve
që studiojnë në universitetin tonë.

Në përfundim, autorët vërejnë se Shqipëria është ‘në vazhdimësi’
përsa i përket procesit të integrimit, por do të ishte interesante të
ishin analizuar lidhjet  e tij me zhvillimin ekonomik. Sigurisht që
procesi i integrimit shihet me shumë interes nga Shqipëria, por në
të njëtën kohë ai paraqet dhe shumë sfida. Sfida kryesore do të
jetë krijimi i konkurrencës në tregun e integrimit.
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PËRMBLEDHJE

Ky punim ka si qëllim të shtjellojë në mënyrë të përgjithshme rolin
e shtetit parë në një këndvështrim teorik. Punimi fillon me shqyrtimin
e faktorëve që e bëjnë të nevojshëm përfshirjen e sektorit publik
në ekonomitë e tregut. Në këtë kontekst, synimi i efikasitetit
shpërndarës luan një rol të rëndësishëm. Autorët tregojnë se
konfliktet e racionalitetit dhe objektivat shpërndarës ndikjonë në
përfshirjen e sektorit publik. Gjithashtu, punimi paraqet në hollësi
sesi politikat ekonomike të jetës së përditshme përvetësojnë
dështimin e tregut dhe realizojnë objektivat shpërndarës. Këtu
analizohet ndër të tjera edhe çështja e përmasave të sektorit publik.
Siç argumentohet edhe nga një këndvështrim ekonomik, kjo çështje
mund të trajtohet vetëm nëse dihet se në ç’masë aktiviteti i sektorit
publik kufizon burimet ekonomike. Përmasat e shpenzimeve si
edhe ato të të ardhurave nuk e pasqyrojnë aq sa duhet këtë pohim
duke qenë se shpenzimet e fshehura nuk merren parasysh. Së
fundmi, jemi munduar të vlerësojmë sesa është zhvilluar sektori
publik në Shqipëri gjatë viteve ’90 krahasuar me vendet e tjera të
Ballkanit Perëndimor.

PËRMASAT E SEKTORIT PUBLIK1

Dhori Kule

Heinz-Dieter Wenzel
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1 HYRJE.

Raporti mbi Zhvillimin Botëror i vitit 1997 iu kushtua rolit dhe
efikasitetit të shtetit. Çfarë  duhet të bëjë shteti, si duhet ta bëjë
këtë dhe si mund ai t’i bëjë detyrat e tij më mirë në një botë që
ndryshon vrullshëm – këto ishin disa nga aspektet kryesore të këtij
publikimi vjetor të Bankës Botërore botuar para gjashtë vjetësh2.
Mbas Luftës së Ftohtë dhe rënies së ekonomive të komanduara,
shumica e vendeve në tranzicion – në valën e parë të entuziazmit
të çlirimit nga zinxhirët e mbrojtjes mbytëse të shtetit – kishin si
moto: sa më i vogël sektori publik, aq më mirë. Në shumë nga ato
vende zor se kuptohej se shteti luan një rol të rëndësishëm edhe
në ekonomitë e tregut bazuar në konkurrencë. Duheshin dhe akoma
duhet shumë fuqi bindëse për ta bërë të qartë këtë.

Shumë njerëz nga vendet në tranzicion të Evropës Qendrore dhe
Lindore mbetën të befasuar nga fakti se vendet perëndimore ishin
vende me ekonomi mikse dhe jo me ekonomi të pastra tregu.
Megjithatë, duhet parë ende nëse në vendet në tranzicion raporti i
shpenzimeve qeveritare ndaj prodhimit të përgjithshëm kombëtar
(një matës tipik i influencës së shtetit) është shumë më i lartë se
40 për qind (dhe pjesërisht më shumë se 50 për qind), ashtu siç
është rregulli në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, atëherë ky
është një shembull që ia vlen të ndiqet. Për më tepër, është e
paqartë nëse Evropa nuk duhet t’i drejtohet raporteve të
shpenzimeve qeveritare ndaj PBB-së, që janë edhe më të ulta se
në SHBA (tani rreth 32 për qind).

Ky punim ka si qëllim të shqyrtojë në mënyrë të përgjithshme rolin
e shtetit, i parë në një këndvështrim teorik. Kështu që, vëmendje e
veçantë i është dhënë faktit se si justifikimet tradicionale mbi
aktivitetin e sektorit publik duhen adoptuar nën dritën e globalizimit
të vazhdueshëm të  tregjeve dhe të integrimit të sistemeve politike.

Në këtë punim kemi përdorur termat “shteti”, “publik(e)” dhe “qeveri”
në gjuhën e folur, siç bëhet shpesh nëpër diskutime dhe shkrime.
Dhe ne e konsiderojmë shtetin të përbërë nga tre pushtete të
veçanta, legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor.

Nga këndvështrimi i ekonomisë publike, tre aktivitetet e sektorit
publik që rrjedhin prej saj janë me interes të veçantë: shpenzimet
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e qeverisë, taksat e qeverisë dhe rregullorja qeveritare mbi
aktivitetet e tregut privat.

Një aktivitet i katërt, po aq i rëndësishëm në aktivitetin e sektorit
publik, nuk duhet harruar: financimi i borxhit, domethënë fuqia që
ka shteti për të marrë hua. Edhe në qoftë se fuqitë huamarrëse
nuk i përkasin fuqive detyruese të shtetit (duke qenë se bonot e
qeverisë blihen zakonisht vullnetarisht), ato kanë të njëjtin efekt
mbi brezat e ardhshëm si taksë, dhe kjo vjen si pasojë e kalimit të
ngarkesës së interesit.3

Kështu, në qoftë se në këtë punim flasim rreth “përmasave të
sektorit publik”, “përmasat” i kuptojmë të matura nga katër aktivitetet
e sektorit publik që u përmendën më lart.

Përpara se të përpiqemi të matim “përmasat”, do të donim të
shqyrtonim arsyet e përfshirjes së sektorit publik, duke qenë se
përmasa dhe shtrirja duhet të rrjedhin nga një analizë e justifikimeve
të aktiviteteve publike.

Kështu, në pjesën e dytë të këtij punimi, qëllimi ynë është të
shqyrtojmë faktorët që e bëjnë të nevojshme përfshirjen e sektorit
publik në ekonomitë e tregut. Synimi i efikasitetit shpërndarës dhe
Teorema e Parë Themelore e Teorisë së Mirëqenies, luajnë një rol
kryesor në këtë kontekst. Kështu, tregojmë se konfliktet e
racionalitetit dhe të objektivave shpërndarës janë shkaqet e
përfshirjes së sektorit publik.

Pjesa e tretë i dedikohet në mënyrë të veçantë fushave përkatëse
të aktivitetit të sektorit publik. Do të tregojmë me hollësi sesi politika
ekonomike e jetës së përditshme  përvetëson dështimin e tregut
dhe realizon objektivat shpërndarës.

Pjesa e katërt ka të bëjë me çështjen e matjes së përmasave të
sektorit publik. Kemi treguar se nga një këndvështrim ekonomik,
kjo çështje mund trajtohet vetëm nëse dihet se në ç’masë aktiviteti
i sektorit publik kufizon burimet ekonomike. Përmasat e
shpenzimeve dhe ato të të ardhurave nuk e pasyrojnë aq sa duhet
këtë pohim duke qenë se shpenzimet e fshehura nuk merren
parasysh.
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Në pjesën e pestë, në bazë të të dhënave që disponojmë, do të
vëzhgojmë sesi sektori publik në Shqipëri është zhvilluar gjatë
viteve ’90 krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.

Punimi mbyllet me një rresht të shkurtër në fund mbi parimet
ekonomike të “politikave të mira të sektorit publik”.

2 PËRSE AKTIVITETI I SEKTORIT PUBLIK?

Ka disa arsye që e justifikojnë rolin e sektorit publik edhe në një
ekonomi tregu bazuar në konkurrencë. Këto arsye rezultojnë nga
fakti se parimet që përbëjnë ekonominë e tregut mund ose të mos
zbatohen ose të zbatohen pjesërisht. Me “parime përbërëse”
kuptojmë, sipas Walter Eucken (1952):

· rregull mbi pronën private;
· vendosje e lirë e çmimeve dhe konkurrencë perfekte;
· liri në kryerjen e marrëveshjeve;
· mekanizma që lejojnë funksionimin e tregut;
· parashikueshmëri të politikave ekonomike.

Një përfundim i rëndësishëm i teorisë së mirëqenies tregon se të
ashtuquajturit ekuilibrat konkurrues, që rrjedhin nga parimet e
sipërpërmendura, janë Pareto eficientë (Pareto efficient). Ky është
një argument i fortë në favor të superioritetit të sistemeve të
sipërmarrjes së lirë konkurruese. Me të vërtetë, me tregjet
funksionale, rezultatet e ardhshme të tregut nuk mund të
përmirësohen në qoftë se janë frutdhënës Pareto. Megjthatë,
efikasiteti Pareto nuk na provon nëse fitimet e marra dhe
shpërndarja e pasurisë mund të konsiderohen të ndershme dhe të
pranueshme nga shoqëria.

Duke përmbledhur këto që thamë, ekziston  një mundësi, në dy
aspekte, për përfshirjen e një pale të jashtme që gëzon fuqi
detyruese – shteti. Fillimisht, në rast të shfaqjes së një joefikasiteti
shpërndarës nga një mospërputhje e racionalitetit individual të
pjesëmarrësve të tregut nga njëra anë dhe racionalitetit kolektiv,
nga ana tjetër (që është më me avantazh për ekonominë në
përgjithësi). Ky quhet konflikti i racionalitetit. Së dyti, në qoftë se
efikasiteti shpërndarës nuk çon në një përfundim shpërndarës të
dëshirueshëm dhe “të ndershëm”, ky quhet konflikt i shpërndarjes.
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Në literaturën e Financës Publike është e pamohueshme se synimi
i efiaksitetit si edhe synimi i shpërndarjes janë themelet e justifikimit
të aktivitetit të sektorit publik në ekonomitë e tregut të mbështetura
në konkurrencë, e për rrjedhojë ato legjitimojnë vetë ekzistencën
e sektorit publik. Është më e diskutueshme nëse një synim i tretë,
synimi i qëndrueshmërisë formuluar nga  Richard A. Musgrave
(1959), ka të  njëjtën rëndësi. Ka disa mundësi ekstreme, që
pretendojnë se mekanizmat kontrollues makroekonomikë të sektorit
publik gjenerojnë madje edhe vetë ciklet e biznesit që ata kanë si
qëllim t’i luftojnë.

Duke e lënë mënjanë këtë aspekt për tani, do të donim të shikonim
më nga afër dy synimet e përmendura në fillim. Në qoftë se ato do
t’i vendosnim sipas një renditjeje të politikave ekonomike të jetës
së përditshme dhe të politikave buxhetore, atëhere eficienca si
synim do të ishte – pa  asnjë dyshim – më  i rëndësishëm parë nga
këndvështrimi i mirëqenies. E shprehur në mënyrë figurative, eficienca
shpërndarëse është mëse e domosdoshme për të pasur një tortë sa
më të madhe. Një shpërndarje e drejtë e copës më të vogël së tortës
(nëse nuk ka efikasitet shpërndarës) nuk i shërben askujt.

Kështu, nëse shpërndarja efikase e burimeve është synimi i parë i
një ekonome tregu të bazuar në konkurrencë, sërish na duhet të
kërkojmë se cilat janë situatat tipike të konflikteve të  racionalitetit
në aktivitetin ekonomik të jetës reale dhe në këtë mënyrë, të
kërkojmë përfshirjen e sektorit publik.

Në të vërtetë, situata të tilla ka shumë. Në shumë tregje për
shembull, përgjithësisht ka një ofertë jomaksimale të të mirave
publike, sepse mungesa e rivalitetit dhe papërjashtueshmëria në
konsum i bën përdoruesit racionalë privatë, të përfitojnë (sillen si
free riders) dhe t’i fshehin preferencat  e tyre.

Megjithatë, në mjaft raste, të mirat private, gjithashtu, nuk mund të
kenë një  shpërndarje efikase nëpër treg. Kjo ndodh kur tregjet
nuk arrijnë të përvetësojnë efektet  shoqëruese (spillover effects)
të gjeneruara nga të mirat private. Në rastet e ndikimeve të jashtme
negative, kemi një ekstraofertë të këtyre të mirave, kurse në rastet
e ndikimeve të jashtme pozitive ndodh e kundërta, mungesë oferte.

Mungesa e të drejtave të pronës private të individit mund të çojë,
gjithashtu, në një shpërndarje joefikase. E kaluara e afërt, qoftë
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ajo e ish-Republikës Demokratike Gjermane apo në vendet të tjera
post-socialiste, ka treguar në mënyrë alarmante se çështja e të
drejtave të pronës së përbashkët ishte një çështje thelbësore e
mbishfrytëzimit sistematik të burimeve ekonomike. Kombinimi i
këtyre dy shkaqeve të fundit të dështimit të tregut, njihet në
ekonomiks me emrin Tragjedia e Pronës së Përbashkët (Allmende
Problem në gjuhën gjermane). Edhe sot, ky lloj konflikti i
racionalitetit është ende tipik në mjaft probleme të efikasitetit.

Problemi i fuqisë së tregut dhe informacionit asimetrik apo të
pamjaftueshëm, veçanërisht në ekonomitë në tranzicion, shkakton
shpeshherë rënie të mirëqenies ekonomike. E njëjta gjë është e
vërtetë për privatizimin e nxituar të strukturave të prodhimit, që
karaterizohen nga ekonomi të shkallës.

Numërimi mund të vazhdojë, por që në këtë pikë mund të vëmë re
se për shkak të morisë së paefektshmërisë shpërndarëse, tregjet
nuk duhen “lënë tërësisht vetëm”.

Në kapitullin vijues, do të donim të ilustronim me shembuj se në
ç’fusha dhe në ç’mënyrë aktiviteti i qeverisë është i nevojshëm për
përmirësime të mirëqenies.

3 AKTIVITETI I SEKTORIT PUBLIK DHE I CILIT LLOJ?

Në parim, shteti ka tre mundësi ndërhyrjeje: nëpërmjet politikës së
të ardhurave, politikës së shpenzimeve dhe politikës legjislative
(domethënë ligjeve, direktivave etj..). Secili nga këta instrumente
duhet përdorur fillimisht për të kontrolluar ekonominë. Parimi bazë
duhet të jetë i tillë që të ndryshojë kushtet e sistemit për vendimet
private në një mënyrë që racionaliteti individual dhe racionaliteti
kolektiv të jenë reciprokisht të pajtueshëm, dhe jo një parim që
largon dështimet e tregut nëpërmjet urdhërave, ndalimeve apo
formave të tjera të masave direkte shtrënguese. Është e qartë se
pikërisht taksat nuk i plotësojnë këto kërkesa. Dhe ja përse politika
e taksave nga njëra anë nuk është një instrument kaq i thjeshtë
për shtetin, por megjithatë, nga ana tjetër është mjaft e vështirë të
arrish një politikë të mirë taksash. Taksat gjithashtu, duhen përdorur
fillimisht për të kontrolluar ekonominë. Synimi fiskal i taksimit
qëndron vetëm deri aty sa të financohen shpenzimet e nevojshme.
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Rrjedhimisht, sekreti i një politike të drejtë të takasve është të evitojë
sa më shumë të jetë e mundur çrregullimin e strukturave të
çmimeve në treg.

Në pjesën vijuese duam të ilustrojmë me anë të disa shembujve
se si paefektshmëritë shpërndarëse mund të mënjanohen
nëpërmjet përdorimit të llojeve të instrumenteve të lartpërmendura.
Duhet të kujtojmë se transfertat apo subvencionet nuk janë gjë
tjetër veçse taksa negative dhe borxhi publik është një burim të
ardhurash i llojit të veçantë.

3.1 Të mirat publike.

Shembuj të të mirave publike janë sistemi ligjor, mbrojtja kombëtare,
dega e gjyqësorit, ligji dhe rregulli në një vend, mbrojtja e burimeve
natyrore dhe infrastruktura. Këto shërbime i vlejnë kujtdo, por për
shkak të mungesës së rivalitetit dhe të papërjashtueshmërisë në
konsum, këto nuk mund të ofrohen nga privatët. Shteti mund t’i
prodhojë këto të mira vetëm ose t’ia prodhojnë të tjerë. Në të dyja
rastet prodhimi kërkon shpenzime. Shpenzimet duhet të financohen
nga buxheti, sepse sjellja e “kalorësit të lirë” e bën të pamundur
shpërndarjen e bazuar në treg. Duke qenë se nuk ka çmim tregu
për të mirat publike, vlera e tyre llogaritet nëpërmjet kostove të
prodhimit. Në këtë kontekst, bëhet fjalë për shpenzime të konsumit
publik.

Në Gjermani, shpenzimet e këtij lloji zënë afërsisht 20 për qind të
PBB-së, dhe ky raport ka qenë relativisht i qëndrueshëm përgjatë
viteve. Duke patur një raport të shpenzimeve të  qeverisë dhe PBB4

rreth 50 për qind, shpenzimet e konsumit publik zënë jo më pak se
40 për qind të totalit të shpenzimeve publike. Duke qenë se
shpenzimi i konsumit publik nuk është një artikull me atribute,
ekziston një arsye e fortë për t’i financuar këto shpenzime nga
buxheti ushtrimor. E njëjta gjë vlen edhe për përdorimin e
infrastrukturës ekzistuese deri në nivelin e zhvlerësimit ekonomik.
Një rritje e gjendjes kapitale përtej kësaj do të ishte ekuivalente
me investimin publik neto, që gjeneron dobi ndërkohore dhe që do
të duhet të financohet nga buxheti kapital5.
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3.2 Ndikimet përfituese.

Ndarja ndërmjet të mirave publike dhe ndikimeve përfituese nuk
është gjithmonë e qartë. Përse fushat e arsimit, të uversiteteteve,
ato kërkimore-shkencore dhe të zhvillimit, e ato të shëndetit
përmenden në këtë paragraf dhe jo në atë të fundit? Kjo ndodh
sepse këto mallra karakterizohen nga dalje dinamike dhe
ndërkohore. Vetëm shpenzimet  për arsimimin publik (shkollat,
gjimnazet, universitetet) arrijnë në një konstante relative prej 4 për
qind të PBB-së në Gjermani çdo vit (ose 8 për qind të shpenzimeve
totale të qeverisë). Faturat e arsimimit ngrenë një argument të
fuqishëm, i cili do të lejonte një përpunim  të çmimeve  në tregun e
arsimit, në vend të financimit të sektorit publik nëpërmjet taksave.
Kjo nuk do të ishte e padrejtë nga ana sociale nëse njerëzit
nevojtarë, që janë të talentuar, të mund të financohen nëpërmjet
subvencioneve që mbështesin arsimimin.

Këto fatura të arsimimit duhet të jenë të vlefshme për çdo fushë të
tij. Kjo do të mundësonte një shpërndarje neutrale, që nuk mund
të arrihet nëse arsimi i lartë subvencionohet gjerësisht dhe ku hyrja
të ishte e lirë (si në mjaft vende evropiane).

Çështja ndryshon tërësisht përsa i takon daljeve në fushën e
mjedisit. Teoria tregon se daljet negative mund të përvetësohen
nëpërmjet taksimit si edhe subvencionimit të palës përgjegjëse.
Përsa i takon efekteve shpërndarëse, të dyja mënyrat janë
ekuivalente. Megjithatë, një subvencion për pakësimin e ndotjes
sjell probleme buxhetore, dhe në të njëjtën kohë nxitje negative
për ndotjet e tjera të mundshme. Është përvetësimi i daljeve
negative që tregon mjaft qartë karakterin kontrollues të të
ashtuquajturës taksë Pigoruviane. Në këtë kontekst, një taksë e
mirë është ajo që bëhet vetë e panevojshme.

3.3 Prona private.

Pa asnjë dyshim, kjo fushë përbën një nga detyrat më të
rëndësishme të sektorit publik: krijimi dhe sigurimi i pronës private.
Shpenzimet e lidhura me këto detyra duhen kërkuar në financimin
e ligjit dhe të rregullit si edhe të sistemit ligjor në një vend. Gjatë
procesit të tranzicionit, këto shpenzime kanë edhe anën  e të
ardhurave: ecuria e privatizimit. Në praktikë, gjërat shpeshherë
duken krejt ndryshe. Kjo ndodh sepse shitja e ndërarrjeve shpesh
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lidhet me kërkesat e politikës sociale apo të atyre të tregut të punës.
Në vitet 1990-të, kjo praktikë në Gjermani çoi në humbje të
jashtëzakoshme të Treuhandanstalt-it, dhe ishte përgjegjëse për
privatizimin e ndërmarrjeve publike të ish-Republikës Demokratike
të Gjermanisë. Përveç kësaj, kjo strategji na tregoi se zhvillimi i
ndërmarrjeve private ishte gjithashtu i ngadaltë.  Akoma sot,
Gjermania duhet të mbartë pasojat e këtij privatizimi jo të
suksesshëm, sepse nevoja për të transferuar fonde nga perëndimi
në lindje arrin ende afërsisht në 80 miliardë euro çdo vit. Më shumë
se gjysma e raportit të deficitit gjerman dhe PBB-së, që sot e kalon
kufirin prej 3 për qind të vendosur nga Pakti i Stabilitetit dhe Rritjes
së Bashkimit Evropian, mund t’i atribuohet privatizimit publik jo të
suksesshëm.

Një mësim i përgjitshëm nga kjo strategji do të ishte: një privatizim
i shpejtë pa kërkesat e politikës së tregut të punës, kursen
shpenzime dhe sjell para. Nëse do të bashkonim privatizimin dhe
objektivat e politikës sociale, gjithsesi, kjo do të çonte në të
kundërtën.

3.4 Problemi i pronës private.

Problemi i pronës private i ka rrënjët në mungesën e të drejtës mbi
pronën private, gjë që çon në mungesë të nxitjeve për një përdorim
efikas të burimeve. Nëse mallrat përkatës janë të rrallë, atëherë
kemi të bëjmë me një problem. Po marrim shembullin e përdorimit
të lirë të ujit dhe të energjisë nga popullsia. Në politikën ekonomike
të jetës reale, praktika të tilla njihen si “sociale”. E kundërta është
e vërtetë. Nëse çmimet e tregut do të ndryshonin, kjo do të
pasqyronte kostot e prodhimit, dhe nëse konsumatorëve nevojtarë
do t’u bëhej transfertë të ardhurash, do të kishte përfitime në
mirëqenie për të gjithë siç thuhet edhe në teorinë e financës publike.
Kështu, ekziston, një domosdoshmëri në dy mënyra sesi qeveria
mund të veprojë. Nga njëra anë, ajo duhet të sigurojë furnizimin
me mallra të tillë në të gjithë tregun – nëse është e nevojshme
duke privatizuar burimin e ofertës së këtyre mallrave – dhe nga
ana tjetër, ajo duhet të sigurojë – nëpërmjet transfertave në të
ardhura – që të gjithë individët   të mund të financojnë nevojat e
tyre themelore.

Mjedisi është një tjetër shembull i rëndësishëm. Mbi mjedisin nuk
ka të drejta përdorimi. Dhe pasoja do të ishte mbishfrytëzimi
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nëpërmjet ndotjes së mjedisit. Kjo reflekton racionalitetin individual,
por është e dëmshme për objektivat e përgjithshëm të ekonomisë.
Po marrim shembullin e zhvillimit të turizmit. Këtu, kostot e
mundësisë, për shkak  të rasteve të humbura të zhvillimit, mund të
çojnë në humbje neto të pasurisë për të gjithë (edhe për ndotësit)
nëpërmjet dëmtimeve të mjedisit. Është mëse e qartë se në këtë
rast ka nevojë për kufizime ligjore nga ana e qeverisë.

3.5 Informacioni asimetrik dhe tregje të papërfunduara.

Informacioni asimetrik në të dyja anët e tregut është kushti më i
rëndësishëm për shpërndarje efikase. Shembulli i famshëm, tregu-
limon i George Akerlof (1970) e ilustron më së miri këtë. Ç’mund të
bëjë sektori publik në këtë rast? Duke qenë se konsumatorët kanë
disavantazhe tipike nga informacioni joperfekt, një strategji e
sektorit publik, e afërt me tregun, do të ishte ajo që përfshin
institucione subvencionuese që kujdesen për informimin e
konsumatorit mbi cilësinë dhe çmimet e mallrave të ofruar.

Kjo do të ishte racionale për individin, por jooptimale. Shembulli i
Gjermanisë tregon që në praktikë, shteti mund të jetë pjesë e
marrëveshjes mes brezave në dy mënyra. Së pari, nëse vepron
për të siguruar shlyerjen e Fondit të Sigurimeve Shoqërore
(Gesetzliche Rentenversicherung, GRV), që çdo vit tregon
shpenzimet që arrijnë përafërsisht vëllimin e buxhetit të qeverisë
qendrore6. Së dyti, shteti financon përmes buxhetit të qeverisë
qendrore, përafërsisht një të tretën e shpenzimeve lidhur me FSS7.
Raporti i bashkëfinancimit është gjithashtu, një pasojë e ribashkimit
joekonomik të suksesshëm të Gjermanisë, që pati dhe një sforcim
të stërmadh mbi marrëveshjen mes brezave. Kjo bëhet akoma më
e qartë po të shikojmë buxhetin e sigurimeve shoqërore të
Gjermanisë, që mbulon rreziqet e mëdha të jetës si pleqëria,
sëmundjet, papunësia dhe aksidentet. Në vitin 2002, shpenzimet
për mirëqenien sociale arritën afërsisht në një të tretën e PBB-së.
50 për qind e saj u financua nga sektori publik, 20 për qind nga
kompanitë private dhe vetëm 30 për qind nga palët e siguruara
vetë. Ky shembull tregon dy gjëra. Nga njëra anë, sektori publik ka
rolin e tij si palë kontratuese në marrëveshjen mes brezave. Nga
ana tjetër, gjithsesi, ai nuk duhet të bëhet financuesi më i madh i
rreziqeve të mëdha të jetës private.
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3.6 Fuqia e tregut dhe të ardhurat në rritje sipas shkallës.

Humbjet ekonomike në situata kur fuqia e tregut (monopoli apo
oligopoli etj.) rezultojnë nga fakti se prodhuesit vënë çmime që
janë shumë të larta, krahasuar me një situatë të konkurrencës
perfekte, dhe kur sasia e ofruar është shumë e ulët. Në rastet e
monopoleve të zakonshme të ti l la situata nuk kanë
domosdoshmërisht nevojë për ndërhyrjen e qeverisë. Për këtë
jepen dy arsye. Së pari, përfitimet e monopolit mund të jenë një
shpërblim për sipërmarrësit inovatorë Schumpeterian – në këtë
rast, thithja e përfitimeve nga sektori publik – e parë nga
këndvështrimi i efikasitetit – po aq të dëmshme sa edhe për
shembull, heqja e mbrojtjes së patentës. Monopolet bëhen
problematike vetëm kur ato ngulin këmbë. Pavarësisht nga kjo,
teoria e konkurrencës monopolistike tregon se kjo nuk pritet në
rastet e monopoleve të zakonshme. Në këtë kontekst, misioni i
shtetit është të parandalojë kartelat dhe fiksimin e çmimit kështu
që përfitimet monopoliste të mund t’i merren konkurruesve.
Shembuj të konkurrencës monopolistike ka në industrinë e pijeve.
Birra “Tirana”, për shembull, është furnizuesi i vetëm i birrës
shqiptare, por nuk ka arsye për ta luftuar këtë pozicion monopolistik
duke qenë se kjo është një konkurrencë për mallra të
zëvendësueshëm.

Situata në sektorin e telekomunikacionit është ndryshe. Ky sektor
është një monpol i natyrshëm dhe për rrjedhojë, karakterizohet
nga të ardhura në rritje sipas shkallës. Ka ekonomi sipas shkallëve,
por nuk ka konkurrencë monopolistike. Në situata të tilla, shteti
duhet të ndalojë flakjen e konkurrueseve jashtë tregut nëpërmjet
kufizimeve ligjore. Pikërisht për këtë arsye, në Gjermani është
ngritur një agjenci rregullatore, me qëllim vëzhgimin e tregut dhe
vendosjen e çmimeve tavan për shërbimet e telekomunikacionit.
Për momentin, Qeveria Gjermane ka parashikuar bazën ligjore për
përfshirjen në përgjegjësitë e agjencisë edhe të rregullores mbi
energjinë dhe gazin.

3.7 Rishpërndarja dhe mbështetja e zhvillimit ekonomik.

Në diskutimin e deritanishëm, aktivitetet e sektorit publik janë
justifikuar kryesisht mbi bazat e efikasitetit. Një pjesë e madhe e
shpenzimeve publike në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian i
shkojnë, gjithsesi individëve në formën e transfertave dhe
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kompanive në formën e subvencioneve8. Transfertat për individët
i shërbejnë qëllimeve të shpërndarjes. Ndërsa, subvencionet ndaj
kompanive janë pjesë e promovimit të zhvillimit ekonomik. Në
politikën e përditshme buxhetore, shpenzimet për promovimin e
zhvillimit ekonomik përbëjnë pa dyshim grupin më të madh. Kjo
bie në kundërshtim me logjikën e ekonomisë së tregut. Nëse, masat
që nxisin ekonominë mund të merren vetëm pëkohësisht, ato i
shërbejnë qëllimit të tyre nëse mund të shfuqizohen shpejt. Nëse
masa të tilla merren në mënyrë ngulmuese, ato sigurojnë struktura
që janë jo konkurruese nga ana ekonomike dhe çojnë në humbje
të mëdha të mirëqenies.

Politika e përbashkët e agrikulturës së Bashkimit Evropian është
pa dyshim një shembull paralajmërues në këtë kontekst.
Përafërsisht 50 për qind e buxhetit vjetor të Bashkimit Evropian,
buxhet prej rreth 100 miliardë eurosh, përdoret për të subvencionuar
produktet bujqësore evropiane, domethënë, ajo ka si synim të ulë
çmimet e kostos së tyre në nivelin e tregut botëror. Ky “promovim
i konkurrencës” afatgjatë të prodhuesve bujqësorë evropianë, është
pa dyshim një çorientim i jashtëzakonshëm i konkurrencës së tregut
të lirë, që çon në humbje të mëdha të konsumatorëve evropianë.

Shembuj të tjerë të subvencioneve të pakuptimta nga ana
ekonomike janë ato të prodhimit të duhanit në Evropë apo prodhimi
i qymyrit në Gjermani. I pari është akoma më kontradiktor, përsa
shteti synon në të njëjtën kohë parandalimin e konsumit të duhanit
nëpërmjet taksave të larta. E fundit është joproduktive nga ana
ekologjike. Që të dy shembujt kanë të përbashkët faktin se një
ndërprerje e subvencionimeve të prodhimit, duke i drejtuar ato
pagesa drejt individëve të angazhuar në procesin e prodhimit, janë
asnjanës nga ana e buxhetit, por arrijnë në të ardhura vjetore të
individit më të larta se mesatarja9. Në të njëjtën kohë, kjo zgjidhje
mund të sjellë përfitime duke larguar çrregullimet në çmime.

Pak shembuj bëjnë të qartë se veçanërisht shpenzimet publike
për promovimin e zhvillimit ekonomik duhen ndjekur si macja miun.
Megjithatë, ekziston edhe një tjetër kategori “e padukshme” e
shpenzimeve: lehtësitë fiskale. Në këtë kontekst, i referohemi
shpenzimeve të taksave, duke qenë se lehtësitë e taksave nuk janë
gjë tjetër veçse një heqje dorë nga të ardhurat e siguruara prej tyre.
Në Gjermani, shpenzimet federale të taksave arritën në afërsisht 6.4
për qind e të ardhurave të taksës federale në vitin 2002.
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Tabela 1 ilustron me shembuj nga buxheti federal gjerman për vitin
buxhetor 2002 sesi në shumë fusha, shpenzimet në formën e
transfertave dhe të subvencioneve karakterizojnë shpenzimet e
përgjithshme.

Tabelë 1: Madhësia dhe përbërja e shpenzimeve të Qeverisë Federale të Gjermanisë për vitin 
buxhetor 2002, në miliardë euro dhe në përqindje të shpenzimeve totale (vlera të rrumbullakosura). 

 Euro Përqindje 
Sigurimet Shoqërore  105,353 42.57% 
këtu:     
1. Kontributet e sigurimeve shoqërore 72,179 29.16% 
2. Tregu i punës 15,316 6.19% 
3. Ndihma familjare 3,940 1.59% 
4. Pagesa residente 2,100 0.85% 
5. Mbështetje për viktimat e luftës 3,787 1.53% 
6. Masa e politikës sociale në sektorin e bujqësisë 4,103 1.66% 
7. Shpenzime të tjera në politikën sociale 2,767 1.12% 
Mbrojtja 23,761 9.60% 
Mbrojtaj e konsumit,ushqimi dhe bujqësia 1,450 0.59% 
1. Detyrimet e komunitetit (Niveli shtetëror dhe federal) 872 0.35% 
2. Shpenzime të tjera në bujqësi 578 0.23% 
nxitja e zhvillimit ekonomik 8,297 3.35% 
1. Energjia 3,276 1.32% 
2. Nxitja e sektorëve të tjerë 640 0.26% 
3. Sipërmarrje tëvogla dhe të mesme, kërkimet dhe tekonologjia 793 0.32% 
4. Zhvillimi ekonomik rajonal 1,021 0.41% 
5. Garancitë, etj. 2,567 1.04% 
Transporti 20,865 8.43% 
këtu:     
1. Hekurudhat  11,368 4.59% 
2. Autaostadat  5,519 2.23% 
3. Mjetet e transportit nëpër bashki  1,677 0.68% 
4. Transporti detar 1,588 0.64% 
 Ndërtimi  2,587 1.05% 
1. Ndërtimi i shtëpive dhe zhvillimi urban 1,990 0.80% 
2. Godinat e Parlamentit dhe Qeverisë 597 0.24% 
Kërkime, arsimi dhe shkenca, kultura 11,025 4.45% 
1. Shkenca, kërkimet dhe zhvillimi (përveç universitetit) 6,520 2.63% 
2. Universitetet 1,427 0.58% 
3. Nxitja e kërkimeve të reja shkencore  1,113 0.45% 
4. Arsimimi profesional dhe dhe fusha të tjera të arsimit 492 0.20% 
5. Kultura  1,473 0.60% 
Mbrojtja e mjedisit, shëndeti, sportet  2,109 0.85% 
 Mbrojta  i brendshëm 2,692 1.09% 
Bashkëpunimi ekonomik dhe zhvillimi 3,621 1.46% 
Shpenzime të përgjithshme publike 65,740 26.56% 
këtu     
1. Pagesat e interesave 38,971 15.75% 
2. Pagesat e pensioneve 14,443 5.84% 
Shpenzime gjithsej 247,500 100.00% 
Burimi: BMF (2002) dhe loogaritje të bëra vetë 
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4 SI TË MATIM PËRMASAT E SEKTORIT PUBLIK?

Përmasat e sektorit publik mund të maten me anë të shpenzimeve
të një shteti. Këto shpenzime mund të klasifikohen ose sipas qëllimit
të funskioneve të shtetit siç tregohet në tabelën 1 për rastin e
buxhetit federal të Gjermanisë, ose  sipas llojit të shpenzimeve. Të
dyja klasifikimet, gjithsesi, çojnë në të njëjtin përfundim nëse të
gjitha buxhetet publike integrohen në një buxhet të bashkuar. Një
buxhet i tillë përmban  shpenzimet e qeverisë federale, të shtetit
dhe të qeverive vendore (mbas një konsolidimi të brendshëm).
Ekzistojnë gjithashtu, konsiderata për të integruar buxhetin e
siguracionit shoqëror në buxhetin e bashkuar. Vënia e shpenzimeve
totale të sektorit publik në raport me PBB-në, do të çojë në raportin
e shpenzimeve qeveritare, që tregon përqindjen e totalit të
shpenzimeve të një ekonomie, realizuar në përgjegjësinë e shtetit
për çdo vit. Siç u përmend edhe në fillim, ky raport i shpenzimeve
qeveritare është rreth 50 për qind, çuditërisht i lartë në shumicën e
vendeve evropiane.

Eliminimi i shpezimeve të sigurimeve shoqërore nga shpenzimet
e përgjithshme dhe marrja parasysh e pagesave në Fondin e
Sigurimeve Shoqërore më tepër si një “kontribut i sigurimeve
shoqërore” sesa si një “taksë e sigurimeve shoqërore”, do të
rezultonte  në një raport të ngushtë të shpenzimeve qeveritare,
rreth 30 për qind për Gjermaninë në vend të 50 për qind. Në një
kontekst ndërkombëtar, ky raport i ngushtë është shumë më tepër
përfaqësues sepse ka diferencë të  madhe në financimin dhe në
nivelin e mbulimit të sistemeve të sigurimeve shoqërore në vende
të ndryshme. Kur trajtojmë raportin  e ngushtë të shpenzimeve
qeveritare, është e mundur të gjykojmë në mënyrë të pavarur nga
ndikime demografike, nëse një sektor publik është zgjeruar apo
është  zvogëluar përgjatë viteve.

Është interesante se si shembulli i Gjermanisë tregon se sasia
aktuale e shpenzimeve të vogla të qeverisë është rreth të njëjtit
nivel  me atë të vitit 1965. Megjithatë, ka patur rritje dhe rënie
thelbësore në dekadat e fundit. Këto lëvizje ndërlidhen me qeveri
të ndryshme dhe me preferencat e tyre specifike për aktivitetet e
tregut apo jashtë tregut.

Fatkeqësisht, shpenzimet buxhetore konvencionale mund të japin
një përshtypje jo të saktë mbi shkallën në të cilën burimet e një
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shoqërie janë nën kontrollin e qeverisë. Për këtë ka dy arsye:
ekzistenca e artikujve jashtë buxhetit dhe kostot  e fshehura të
qeverisë10.

Aspekti i artikujve jashtë buxhetit përfshin të gjitha kompanitë
shtetërore dhe pjesëmarrjet në kompanitë private të mbajtura nga
shteti. Aspekti i dytë, ai i kostove të fshehura nga qeveria përfshin
të gjitha ato aktivitete rregullatore të shtetit, të cilat nuk prekin direkt
shpenzimet shtetërore, por që  gjithsesi rezultojnë në kosto të larta
për ata që u duhet t’iu përmbahen këtyre rregulloreve. Kështu,
rregulloret e tepërta dhe burokracia e fryrë, për shembull, mund të
çojnë në kosto të fshehura sepse rritja vështirësohet dhe në të
njëtën kohë, burimet private bashkohen në mënyrë joefikase.

Këta dy shembuj tregojnë se çështja e  përmasave të sektorit publik
mund të zgjidhet fare lehtë po të konsiderohen vetëm kriteret
formale apo ato fiskale. Një përgjigje ekonomike e kënaqshme,
ndonëse do të kërkonte integrimin në raportin e shpenzimeve
qeveritare të pjesës së burimeve ekonomike, që sektori publik nuk
e disponon. Pa hyrë në detajet e kësaj çështjeje, mund të pranonim
se përdorimi i një raporti të tillë të shpenzimeve qeveritare do të
zmadhonte akoma më shumë diferencën në krahasimin mes
Evropës dhe SHBA.

Çorientuese do të ishte edhe përpjekja për të matur përmasat e
sektorit publik me anë të numrit të të punësuarve në shtet. Në
procesin e tranzicionit, numri i të punësuarve në shtet mund të jetë
një tregues i vlefshëm për suksesin e procesit të ristrukturimit drejt
një ekonomie tregu. Megjithatë, roli i vërtetë i sektorit publik mund
të matet vetëm nëse burimet e bashkuara në punën e përdorur
publike të mund të mateshin me produktivitetin e  tyre. Numri aktual
i të punësuarve nga qeveria si edhe rinumërimi i tyre, nuk është e
thënë të jenë tregues të mjaftueshëm për këtë.

Deri tani i jemi referuar anës së shpenzimeve publike për të matur
përmasat e sektorit publik. Pa dyshim, mund të konsideronim,
gjithashtu, të ardhurat publike si bazë për këtë masë.

Tabela 2 tregon struktuën e Buxheteve të Unifikuara të Gjermanisë,
në vitin 2002, në formë agregate. Përmasa (fiskale) e sektorit publik
mund të matet gjithashtu, si shuma e raportit të të ardhurave nga
taksat me PBB-në, raporti i taksës sociale me PBB-në, raporti i të
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ardhurave të veçanta (për shembull të ardhura nga privatizimi, fitime
të Bundesbank) me PBB-në, dhe raporti i deficitit me PBB-në.

Nga pikëpamja e anës së të ardhurave, problemet financiare të
buxheteve  publike mund të përmblidhen si më poshtë. Raporti
gjerman i të ardhurave nga taksat ndaj PBB-së në vitin 2002 është
një ndër më të ulëtit që nga viti 1949, dhe në vitin 2002 ai ishte
gjithashtu më i ulëti në të gjithë Evropën. Rrjedhimisht, raporti i
deficitit ndaj PBB-së ishte ende 3 për qind, ndonëse ka patur një
raport mjaft të lartë të të ardhurave të veçanta ndaj PBB-së, raport
ky 7 për qind. Ky shembull bën të qartë se një raport i ulët i të
ardhurave nga taksat ndaj PBB-së, nuk përbën absolutisht një
tregues të ngarkesës taksore të mbledhur nga sektori privat apo
shkallën e rolit të shtetit në ekonomi. Thelbësore për përcaktimin e
kësaj ngarkese janë kostot e fshehura, të shkaktuara nga rregullore
që vështirësojnë rritjen. Dhe janë pikërisht këto kosto të fshehura
ato që janë përgjegjëse për faktin që Gjermania ka ritmin më të
ulët të rritjes ekonomike në Evropë për momentin. Rrjedhimisht,
një politikë ekonomike që synon zvogëlimin e përmasave të sektorit
publik vetëm nëpërmjet lehtësive të taksave, nuk do të ketë asnjë
ndikim në origjinën e problemeve të rritjes.

Duke përmbledhur rezultatet e këtij kapitulli do të nxirrnim dy
përfundime. Nga njëra anë, përmasat e sektorit publik përfshijnë
në terma ekonomikë shkallën në të cilën shteti pretendon burime
ekonomike. Nga ana tjetër, kjo shkallë pa dyshim nuk mund të
matet duke marrë parasysh të ardhurat totale të shtetit. Kur masim
këtë shkallë duke marrë parasysh anën e shpenzimeve, është
thelbësore të integrojmë të gjithë artikujt e papërfshirë në buxhet,
për të marrë një rezultat më real.

Tabelë 2: Struktura Buxhetit të Unifikuar të Gjermanisë për vitin 2002, në përqindje me 
PBB-në (vlera të rrumbullakosura). 

Shpenzimet Përqindja ndaj PBB-
së Të ardhura Përqindja ndaj PBB-së 

Buxhetet federale, 
shtetërore dhe vendore 30 Taksat 20 

Sigurimet shoqërore 20 Sigurimet 
shoqërore 20 

  Buxheti i kapitaleve, 
e të tjera 7 

  Deficit 3 
Σ 50 Deficiti 50 

Burimi: llogaritje të autorit. 
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5. ZHVILLIMET E SEKTORIT PUBLIK NË VENDET E BALLKANIT
PERËNDIMOR

Në Shqipëri, shpenzimet e përgjithshme qeveritare (që përfshijnë
shtetin, bashkitë dhe fondet ekstra të buxhetit) në harkun kohor
1995-2002, janë të  krahasueshme me rastin e Gjermanisë nëse
maten me përcaktimin e raportit të ngushtë të shpenzimeve
qeveritare ndaj PBB-së, siç tregon dhe tabela 3. Për  më tepër, kjo
lidhje është relativisht e qëndrueshme në të gjithë periudhën e në
të njëjtën kohë, më e ulëta në krahasim me Bosnje-Hercegovinën,
me ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, madje edhe me
Kroacinë.

Tabelë 3: Shpenzimet e përgjthshme qeveritare në vendet e
Ballkanit Perëndimor dhe mesatarja (e pamatur) arithmetike 1995-
2002 (në përqindje të PBB-së).11

Burimi: BERZH (2003), Rifreskimi i raportit të tranzicionit, maj.
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Siç tregon tabela 4, deficiti fiskal përpara fondeve, gjithsesi, është
7 - 8 për qind më shumë se mesatarja. Kjo mund të shpjegohet
nga një situatë jo e mirë në marrjen e të ardhurave nga tatimet dhe
nga procedurat e privatizimit. Krahasuar me fillimin e procesit të
transformimit, situata është përmirësuar mjaft, por në krahasim
me vendet  e tjera të Ballkanit Perëndimor, problemi i deficitit fiskal
në Shqipëri është më i rëndi.

Tabelë 4: Deficiti fiskal përpara fondeve në vendet e Ballkanit
Perëndimor dhe mesatarja arithmetike (e pamatur) 1991 –2003
(në përqindje të PBB-së).12

Burimi: BERZH (2003), Rifreskimi i raportit të tranzicionit, maj.

Duke interpretuar këtë pikë nën dritën e rritjes së prodhimit në
ekonominë shqiptare, e cila ra nga 6.5 për qind në vitin 2001 në
4.7 për qind në vitin 2002 – por ishte, dhe ende është, më e larta
krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor – ecuria e
dobët e deficitit fiskal qeveritar të përgjithshëm tregon akoma më
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shumë se problemi ka si origjinë një sistem taksash që funksionon
dobët.

Deficiti fiskal shton borxhin e përgjithshëm qeveritar, dhe siç dhe e
shohim nga tabela 5, në vitin 2002, Shqipëria kishte raportin e
borxhit ndaj PBB-së afërsisht 65 për qind, që është më i lartë se ai
kroat, i cili është rreth 57.5 për qind në vitin 2002. Ky është një
interpretim i gabuar i të dhënave të krahasuara. Por, interpretimi
pozitiv është se kur raporti i borxhit të Kroacisë rritet vazhdimisht,
raporti shqiptar qëndron relativisht konstant.

Tabelë 5: Borxhi i përgjithshëm qeveritar në Shqipëri dhe Kroaci
dhe mesatarja arithmetike (e pamatur) 1995 – 2002 (në përqindje
të PBB-së).13

Burimi: BERZH (2003), Rifreskimi i raportit të tranzicionit, maj.

6. VËREJTJET PËRMBYLLËSE.

Ekonomistët e dinë se shpenzimet qeveritare dhe raporti i PBB-së
që qeveritë shpenzojnë, nuk janë kriteret e  duhura për të gjykuar
nëse sektori publik në një vend të caktuar është shumë i madh
apo shumë i vogël. Faktori përcaktues është krahasimi i përfitimeve
nga shpenzimet qeveritare dhe kostot e financimit të këtij shpenzimi,
duke përfshirë humbjet e rënda të shoqëruara me metodën e
financimit të atij shpenzimi14.

Përfitimet mund të maten si dobishmëri neto, vetëm për shkak të
kostove oportune të përdorimit të burimeve të pakta ekonomike.

Financimi i taksave përfshin dy ngarkesa, ngarkesën e taksës në
vetvete dhe ngarkesën e tepërt, që rezulton nga çrregullimet e
taksave. Ngarkesa e parë nuk duhet të evitohet, dhe e dyta vetëm
mund të zvogëlohet nëpërmjet një taksimi inteligjent me një bazë
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të gjerë taksash dhe me një raport të ulët të taksave marxhinale.

Financimi i borxhit, nga ana tjetër nuk e përfshin ngarkesën e parë,
por vetëm të dytën duke kufizuar mundësitë e taksapaguesve të
ardhshëm për të zgjedhur. Duke qenë se kostot që dalin prej saj
mund t’i kalojnë së ardhmes, qeveritë kanë një tendencë tipike për
të reaguar në një mënyrë miope. Dhe kjo është arsyeja pse ky lloj
financimi duhet kufizuar nëpërmjet kufizimeve ligjore.

Përveç kostove të financimit dhe dobishmërisë së programeve të
shpenzimeve, ekziston dhe një kategori e tretë: kostot e fshehura
të një qeverie që dalin nga rregullat. Këto kosto të fshehura janë të
vështira për t’u matur, por dikush mund të mendojë se ato janë
mjaft të mëdha.

Atëherë, cili është thelbi i një politike të mirë të sektorit publik? E
para, të kufizojë shpenzimet publike deri në fushat më thelbësore
të aktivitetit publik; e dyta, të financojë aktivitetet publike me nivele
taksash të ulëta; e treta, të marrë borxh deri në nivelin e
shpenzimeve të investimeve publike dhe e katërta, të paraqesë
rregulla kufizues në mënyrë mjaft të kujdesshme.
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SHËNIM

1 Autorët falenderojnë Jörg Lackenbauer, Björn Saß dhe Julia Bersch për komentet
e vlefshme dhe për ndihmën në mbledhjen e materialeve.

2 Banka Botërore  (1997, p. III).

3 Duke qenë se financimi i borxhit të sektorit publik kryhet pa kufizuar pavarësinë
e atyre që blejnë bono, dikush mund të arrijë në përfundimin se financimi i borxhit
është instrumenti më i përshtatshëm në ekonomitë e tregut. Po këtu nuk flitet për
këtë, sepse kontratat (afatgjata) të financimit të borxhit futen pa marrë parasysh
palët e treta të prekura (domethënë brezat e ardhshëm).

4 Shpenzimet e të gjitha autoriteteve territoriale duke përfshirë dhe sistemet  e
sigurimeve shoqërore zinin 48.6 për qind në Gjermani në vitin 2002.

5 Në Gjemani, shpenzimet vjetore për investimet publike janë llogaritur që të
plotësojnë kërkesat e nenit 115 të ligjit themelor gjerman (German Grundgesetz),
i cili parashikon se huamarrjet vjetore neto nuk duhet të kalojnë shpenzimet për
investimet publike.

6 Në vitin 2002, shpenzimet e FSS-së arritën afërsisht në 230 miliardë euro, rreth13
për qind të PBB-së.

7 Për vitin 2003, pagesat e përgjithshme të qeverisë ndaj FSS nga 77 miliardë
euro janë hequr tashmë mënjanë.

8 Në Gjermani, në vitin 2001, vëllimi total i transfertave dhe i subvencioneve arriti
afërsisht në 6 për qind të PBB-së, shih BMF (2001).

9 Në vitin 2000, subvencioni i prodhimit të qymyrit arriti afërsisht 70.000 euro në
një të punësuar (!).

10 Shih Rosen për këtë aspekt (1992).

11 Të dhënat për vitin  2002 janë vlerësime. Zhvillimi i shpenzimeve të përgjithshme
qeveritare për secilin vend paraqitet me anë të kolonave dhe mesatarja aritmetike
me vijë të trashë.

12 Të dhënat janë vlerësime për vitin 2002 dhe projeksione për vitin 2003. Zhvillimi
i deficit fiskal përpara fondeve për secilin vend paraqitet me anë të kolonave dhe
mesatarja arithmetike me vijë të trashë.

13 Të dhënat për vitin 2002 janë vlerësime. Zhvillimi i borxhit të përgjithshëm të
qeverisë për secilin vend paraqitet me anë të kolonave dhe mesatarja arithmetike
me vijë të trashë.

14 Shih Fekdstein (1996) për koncepte të diskutueshme të përmasave.
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Shënim

Bërja e një prezantimi me këtë titull nuk është një gjë e lehtë. Tema
është mjaft e gjerë dhe ka të bëjë me çdo aspekt të reformave në
periudha tranzicioni. Si e tillë është e pamundur të përfshish të
gjitha këto aspekte në një prezantim të vetëm. Qëllimi i këtij
prezantimi është hapja e një debati në këtë forum të shquar rreth
pyetjes “Kur mbaron Tranzicioni? Për  këtë arsye do të përpiqemi
të diskutojmë disa aspekte të reformave në tranzicion, duke
adoptuar një kuadër të përcaktuar.

A MUND T’I PËRGJIGJEMI PYETJES?

Një nga ekonomistët e shquar të kohrave tona, Joe Stiglitz, ka
shkruar se kalimi nga regjimet socialiste në ekonomitë  e tregut
është një eksperiment i madh. Kjo nënkupton se diçka po vihet në
provë. Me sa duket në këtë eksperiment ato që po vihen në provë
janë pikërisht metodat dhe mënyrat për të marrë rezultatin,
ndërkohë që rezultati njihet – një ekonomi tregu me zhvillim të
plotë. Pra, debati qëndron pikërisht në mënyrat për ta arritur këtë
rezultat. Mbas më shumë se një dekade ndryshimesh dhe
reformash në vendet në tranzicion, një pyetje lind natyrshëm. Kur
po i vjen fundi tranzicionit? Tranzicion-sikurse pohon edhe vetë
emri, do të thotë se duhet t’i vijë fundi në një kohë të caktuar. A
është akoma tranzicion apo zhvillim?

KUR MBARON TRANZICIONI?
TEORIA KUNDREJT REALITETIT NË

SHQIPËRI

Ermelinda Meksi

Auron Pasha
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Shumë studiues kanë ngritur çështjen “Fundi i Tranzicionit” dhe
janë munduar t’i japin disa përgjigje. Ndonjëherë përgjigjet e tyre
vetëm sa e ngatërruan më tej faktin se, nga se përcaktohet
saktësisht fundi i tranzicionit. Si matet përfundimi i tranzicionit?
Janë bërë shumë përpjekje për të njehsuar treguesit, të cilët do të
përcaktonin statusin e zhvillimit në tranzicion. Disa nga këta tregues
janë cilësorë dhe disa të tjerë janë sasiorë. Përdorimi i këtyre
treguesve është i rëndësishëm për të gjykuar rreth progresit dhe
problemeve, por duhet të themi gjithashtu, se shpeshherë këta
tregues nuk bëjnë gjë tjetër veçse konfirmojnë atë çka fare thjesht
mund “të shihet pa ndihmën e një udhërrëfyesi”1. Ndonjëherë
tregues anektodikë mund të tregojnë shumë më mirë se ku ndodhet
një vend.  Një tregues i tillë, që përshtatet për kushtet e Shqipërisë,
është kohëzgjatja e nevojshme për të kaluar nëpër sportelin/
seksionin e imigracionit në aeroport.2 Po ta përkthenim këtë tregues
për qëllimin e këtij prezantimi mund të thonim se – sa më e shkurtër
kohëzgjatja, aq më afër fundit të tranzicionit është një vend. Dhe
mund të thonim se kohëzgjatja kur kalon në sportelin e imigracionit
në Rinas është shkurtuar në këto vitet e fundit.

Reformat e fazës së parë kanë të bëjnë me liberalizimin e çmimeve,
me liberalizimin e tregtisë, me privatizimin e shkallës së ulët dhe
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me vendosjen e ligjeve kyçe të tregtisë. Në fazën e dytë3 reformat
janë disi më të komplikuara. Privatizimi i një shkalle të lartë,
ristrukturimi i ndërmarrjeve, politika e konkurrencës, reformat e
sektorit financiar (duke përfshirë tregjet bankare dhe kapitale),
infrastruktura si dhe efektiviteti i ligjeve kryesore tregtare. Ideja e
këtyre treguesve është të matin progresin e reformave si edhe
mënyrën që mund të krahasohet me pikën e referimit (benchmark-
un) të ekonomisë së tregut.

Freedom House përdor, gjithashtu, edhe një skemë tjetër për tre
përmasat e reformave ekonomike në vendet në tranzicion (Privatizimi,
reformat makroekonomike dhe reformat mikroekonomike).

Tabela 1. Vendet në tranzicion.

  Privatizim Ref Makro. Ref Mikro. Mes.* 
    1998 2002 1998 2002 1998 2002   
1. Polonia 2.25 2.25 1.75 2.0 1.75 1.5 1.92 
2. Estonia 2.0 1.75 2.0 2.0 2.0 2.0 1.92 
3. Hungaria 1.5 1.5 1.75 2.5 1.75 2.0 2.00 
4. Rep. Çeke  2.0 1.75 2.0 2.25 2.0 2.25 2.08 
5. Sllovenia 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.17 
6. Letonia 2.5 2.5 2.5 2.25 2.5 2.25 2.33 
7. Sllovakia  3.25 2.0 3.75 2.5 3.75 2.5 2.33 
8. Lituania  2.25 2.25 2.75 2.75 2.75 2.25 2.42 
9. Bullgaria  4.0 3.0 4.0 3.0 4.25 3.75 3.25 
10. Kroacia  4.0 3.25 3.75 3.5 3.75 3.75 3.50 
11. Armenia  3.75 3.25 4.25 3.5 4.25 4.0 3.58 
12. Kirgistani  4.25 4.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75 
13. Shqipëria  4.0 3.25 5.0 4.0 4.5 4.0 3.75 
14. Gjeorgia  4.0 3.25 4.0 4.0 4.0 4.0 3.75 
15. Rumania  4.5 3.75 4.5 3.75 4.5 4.25 3.92 
16. Rusia  3.0 3.5 4.25 3.75 4.25 4.5 3.92 
17. Moldavia  4.0 4.0 4.25 4.5 4.25 4.25 4.25 
18. Kazakistani  4.25 4.0 4.5 4.25 4.75 4.5 4.25 
19. Ukraina  4.5 4.25 4.5 4.5 5.25 4.5 4.42 
20. Azerbaixhani  5.0 4.25 5.0 4.5 5.0 4.5 4.42 
21. Maqedonia  4.0 4.25 5.0 4.75 5.0 5.0 4.67 
22. Serbi/Mal i Zi 4.5 4.75 5.0 5.25 5.0 5.0 5.0 
23. Taxhikistani  6.25 5.5 6.0 5.5 5.75 5.25 5.08 
24. Bosnje-

Herzegovina 
5.5 5.0 6.0 5.5 6.0 5.5 5.33 

25. UzBashkimi 
Evropiankistan  

6.25 6.0 6.25 6.0 6.25 6.0 6.0 

26. Bjellorusia  6.0 6.0 6.25 6.25 6.5 6.5 6.25 
27. Turkmenistani  6.75 6.75 6.25 6.25 6.25 6.5 6.5 
Burimi: renditjet janë bazuar në sistemin normal Freedom House, ku në mënyrë thelbësore 1= 
“progress” maksimum dhe 7= asnjë progres. 
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Ka, gjithashtu, edhe modele të njohura që përpiqen të matin kohën
që vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore iu duhet për të arritur
nivelet e zhvillimit të vendeve të Evropës Perëndimore duke
përdorur një metodë standarde regresi për rritjen, sipas të cilës
rritja e PBB-së varet nga faktorë që janë të lidhur ngushtë me rritjen
ekonomike, faktorë këta që janë nxjerrë nga një numër studimesh
nëpër vende të ndryshme (për shembull, regjistrimi në shkolla,
raporti i investimeve ndaj PBB-së, PPB-ja fillestare)5. Megjithatë,
sikurse është vënë në dukje, me të drejtë, nga shumë studiues,
këto modele supozojnë se ekonomitë me treg të zhvilluar dhe
ekonomitë në tranzicion reagojnë njëlloj  ndaj sinjaleve (kjo
nënkupton se tregjet kanë të njëjtën strukturë). Dhe faktikisht, kjo
është dhe çështja që ka të bëjë me fundin e tranzicionit.

Të tjerë vlerësojnë “largesën” e vendeve të ish-Bashkimit Sovietik
(CEEC) nga ekonomitë e tregut të vendeve perëndimore duke iu
referuar variablave makroekonomikë të tillë, si inflacioni dhe deficiti
buxhetor. Gjithësesi, nuk janë këta tregues ata që karakterizojnë
qartë një ekonomi tregu. Të tjerë studiues analizojnë ndryshimin
ndërmjet vendeve të ish-Bashkimit Sovietik (CEEC) dhe atyre
anëtare në Bashkimin Evropian duke mbajtur parasysh më shumë
tregues të tjerë themelorë siç është infrastruktura.

Për t’iu përgjigjur pyetjes: “A ka mbaruar tranzicioni?”, ndoshta
do të na duhet t’i përgjigjemi pyetjes: A ka lënë ekonomia e
centralizuar e planit, e pushtetit komunist një trashëgimi, që
edhe mbas një dekade ndryshimesh, ekonomitë komuniste (në
këtë rast Shqipëria) dallohen nga vendet e tjera të botës me
një të ardhur për frymë të krahasueshme?” (M.Suhrcke).

PROCESI I INTEGRIMIT NË BASHKIMIN EVROPIAN: MATJA SE KUR
PO I VJEN FUNDI

Do të mundohemi të trajtojmë problemin “fundi i tranzicionit” duke
adoptuar një kuadër të caktuar. Dhe në këtë rast një kuadër i tillë
duket se është procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Përgjigja e
pyetjes “Kur mbaron tranzicioni?” do të ishte – Kur Shqipëria të bëhet
anëtare e Bashkimit Evropian. Duket e lehtë por nuk jep asnjë detaj mbi
procesin. Më poshtë do të shtjellojmë se çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë.

Përpara se të fillojmë me detajet e procesit, duhet të sqarojmë një
çështje. A shënon hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian fundin
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e tranzicionit? Sipas këndvështrimit teorik, një vend mund të ketë
ekonomi tregu dhe megjithatë mund të mos jetë anëtar i Bashkimit
Evropian. Kështu, fundi i tranzicionit mund të jetë më i shpejtë se
sa pranimi, por e rëndësishme është se me t’u bërë anëtar i
Bashkimit Evropian, kjo pyetje nuk ka më rëndësi. Një vend që
është anëtar i Bashkimit Evropian zor se mund të ketë akoma një
ekonomi në tranzicion.

Kandidatët për pranimin në Bashkimin Evropian duhet të
përmbushin ato çka njihen si “Kriteret e Kopenhagenit”, që
përfshijnë kriteret e mëposhtme:

- Politike – arritja e stabilitetit të institucioneve që garantojnë
demokracinë, pushtetin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe
respektimin e minoriteteve.

- Ekonomike – ekzistenca e një ekonomie tregu që
funksionon, dhe aftësia për të përballuar presionin
konkurrues dhe forcat e tregut brenda Bashkimit Evropian.

- Administrative – aftësia për të marrë përsipër detyrimet e
anëtarësisë, përfshirë edhe besnikërinë ndaj tendencës
për bashkime politike, ekonomike dhe monetare.

Në funksion të këtij prezantimi, do t’i grupojmë këto kritere në dy
grupe: ekonomike dhe të qeverisjes (politike dhe administrative).

KRITERE EKONOMIKE

Çdo të thotë të kesh një ekonomi tregu që funksionon? Sipas, këtyre
kritereve, sikurse është përcaktuar në Agenda 2000, ekzistenca e
një ekonomie tregu që funksionon kërkon liberalizimin e çmimeve
dhe të tregtisë, si edhe një sistem ligjor të imponueshëm, përfshirë
këtu edhe të drejtën mbi pronën. Ecuria e një ekonomie tregu
forcohet nga konsesusi midis politikave ekonomike dhe stabilitetit
makroekonomik. Një sektor financiar i zhvilluar mirë dhe mungesa
e çdo pengese të rëndësishme ndaj hyrjes dhe daljes nga tregu,
përmirësojnë efikasitetin e ekonomisë.

· Liberalizimi i çmimeve
– Shqipëria ka arritur një shkallë të lartë të liberalizimit. Të vetmet
çështje për t’u përfshirë në këtë fushë janë ato të lidhura me numrin
e produkteve të infrastrukturës së shërbimeve komunale të tilla si:
energjia; uji; telekominikacioni etj.. Disa nga këto çmime po
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decentralizohen (si uji), por liberalizimi i plotë i çmimeve të
shërbimeve komunale ka nevojë për një trajtim të kujdesshëm.

· Liberalizimi i  tregtisë
- Shqipëria është tashmë anëtare e OBT-së, çka sugjeron se
liberalizimi i tregtisë është “provim i kaluar” si çështje. Megjithatë,
liberalizimi i tregtisë ka si objektiv sigurimin e një baze të fortë për
më shumë rritje ekonomike, e nxitur nga rritja e eksporteve.

Kur liberalizimi i tregtisë nuk ndiqet nga oferta e eksporteve, nuk
do të thotë se ai nuk është i efektshëm. Shpeshherë, kjo nënkupton
se liberalizimi i tregtisë është zbatuar vetëm pjesërisht. (Veprimet
për nxitjen e eksporteve, shpeshherë mungojnë ose janë të
kufizuara.) Tashmë puna në këtë drejtim ka filluar.

Gjithashtu, liberalizimi i tregtisë e detyron ekonominë të
përqendrohet në sektorë më potencialë konkurrues. Nga
këndvështrimi i pyetjes të shtruar në fillimin të këtij prezantimi, mund
të themi gjithashtu, se një ekonomi ku organizimi i prodhimit nuk
ka arritur ende ekuilibrin afatgjatë të tregut, është ende në
tranzicion.  (Annette N. Brown, 1999.) Kjo s’do të thotë se organizimi
i prodhimit nuk ndryshon më, por se struktura e prodhimit ndryshon
ngadalë me zhvillimin e ekonomisë. Një ekonomi është akoma në
tranzicion kur industritë janë ende duke u riformuar ndjeshëm.
Shenjat e konsolidimit të strukturës janë vënë re këto vitet e fundit,
por ka akoma rrugë për të bërë.

· Stabiliteti makroekonomik
Shqipëria ka arritur një fazë të kënaqshme të stabilitetit
makroekonomik.  Ecuria e rritjes ka qenë e qëndrueshme gjatë
viteve të fundit. (Megjithatë, duhet thënë se llogaritjet e rritjes nuk
janë shumë të besueshme duke qenë se nuk ka ende të dhëna
kombëtare zyrtare, dhe llogaritjet zyrtare të rritjes përfshijnë në
mënyrë jo të saktë sektorin privat dhe atë jozyrtar.) Në mënyrë të
veçantë, inflacioni ka rënë dhe arriti në fund të vitit 2002 në 2,1 për
qind. (Inflacioni mesatar për vitin 2002 ishte 5,4 për qind6.) Çështja
këtu është sesa i qëndrueshëm është stabiliteti makroekonomik.
Në këtë aspekt ka disa sfida. Problemi i energjisë duket të jetë një
tjetër çështje problematike që pengon rritjen e qëndrueshme.
Efektet e para të krizës energjitike u panë në ritmet më të ulëta të
rritjes për vitin 2002. Me sa duket, ka patur përmirësime në këtë
fushë, por megjithatë, problemi mbetet akoma pa një zgjidhje të
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plotë. Niveli i ulët i investimeve, dërgesat nga jashtë dhe
mbështetjet financiare të huaja karakterizuar këto nga një tendencë
në rënie, janë të tjerë faktorë sfidues. Nga ana tjetër, niveli i PBB-
së për frymë mbetet ai më i ulëti në rajon (duke arritur nivelin e
1521 dollarë për frymë në vitin 2002). Të gjitha këto janë çështje
për t’u përballur në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.

· Të drejtat mbi pronën
Të drejtat mbi pronën, që zbatohen si duhet, janë elementet kyçe
në një ekonomi tregu që funksionon. Përforcimi i të drejtave mbi
pronën mbetet ende i vështirë në Shqipëri. Ndonëse ka përmirësim
në reformat ligjore, sërish besimi i  njerëzve në sistemin ligjor, si
garanci për zbatimin e tij, është i dobët. Të drejtat mbi pronën
intelektuale fatkeqësisht janë ende shumë të panjohura në Shqipëri.
Problemet kanë të bëjnë me legjislacionin, por si gjithmonë edhe
me zbatimin e tij. Me sa duket, tregu i përcaktuar më qartë është
tregu i strehimit, ndonëse edhe këtu ka akoma probleme me zyrat
e regjistrimit. Pavarësisht, ky treg duket se po ecën mirë. Ndërsa
tregu i tokës është diçka që kërkon akoma ndërhyrje. Ky treg nuk
po funksionon si duhet, veçanërisht ai i lidhur me tokën bujqësore,
sepse të drejtat mbi pronën nuk janë përcaktuar si duhet, ende.
Procesi i kthimit apo i kompensimit nuk ka mbaruar, dhe deri sa të
përfundojë, ky treg do të qëndrojë në vend. Sistemi i regjistrimit të
tokës akoma nuk është finalizuar. Ky përbën një pengesë serioze
në rritjen e produktivitetit në bujqësi.

· Privatizimi
Shqipëria konsiderohet si një vend që ka kryer privatizime në nivele
të ulëta. Sfida për momentin është vazhdimi i procesit të privatizimit
strategjik me AlbTelekom, me INSIG-un dhe me Bankën e
Kursimeve, me Industrinë e Naftës, me sektorin energjitik, me
ujësjellësim etj.. Ekziston akoma një çështje pezull, që lidhet me
programin e privatizimit masiv, si dhe me skemën e garantimit. Kjo
skemë mund të konsiderohet një dështim7 dhe kjo çështje mbetet
ende e pazgjidhur. (Këtu mund të përmendim parrullën e
institucioneve ndërkombëtare financiare për privatizimin e
ndërmarrjeve – “vlerën e vendos tregu” ndërkohë që TREGU NUK
FUNSIONONTE si duhet).

· Zhvillimi i sektorit financiar
Sektori bankar mund të themi se është zhvilluar gjatë viteve të
fundit. Megjithatë, zhvillimi ka qenë kryesisht në terma sasiorë.
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Është e lehtë të kesh banka të sigurta, banka që nuk i humbasin
paratë për shkak të huave të këqija – për këtë mjafton që ato të
investojnë në bonot e thesarit. Sfida nuk është vetëm të krijosh
banka të sigurta, por banka të sigurta që sigurojnë kredi për rritje
ekonomike.

Kredia për ekonominë vitin e kaluar në Shqipëri ishte vetëm 7,2
për qind e PBB-së, kundrejt mesatares prej 40 për qind që është
në vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore.8

Në një studim interesant të BERZH-it, përgatitur nga Steven Fries
dhe Anita Taçi, është llogaritur raporti i totalit të sektorit privat ndaj
PBB-së si dhe pika e referimit (benchmark-u) të ekonomisë së
tregut, që nënkupton këtë raport për një vend me ekonomi tregu
dhe me nivele të ngjashme zhvillimi të matura nga PKB për frymë
(me bazë PPP)9.

Tabela 2. Benchmark-u  i ekonomisë së tregut.

POLITIKA E KONKURRENCËS

Përfitimet nga zhvillimi i sektorit privat janë të lidhura me
përmirësimin e eficencës së shpërndarjes dhe të produktivitetit.
Në këtë kontekst, reformat ekonomike si liberalizimi i tregtisë dhe
i tregut financiar, privatizimi etj., janë parë gjithmonë si mjete për të

 

 

Totali i 
kredisë së 

sektorit privat 
ndaj PBB-së 

Kroacia 31.5
Republika 
Çeke  76.6

Estonia 15.4
Hungaria 26.2
Letonia 18.4
Lituania 20
Polonia 18.6
Sllovakia 43.3
Sllovenia 23.3
Shqipëria 5.7
Bullgaria 49.3
Maqedonia 45.3
Rumania 19.1
Burimi: Studimi ” Reforma Ban
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nxitur konkurrencën dhe për të promovuar një efikasitet më të madh.
Politika e konkurrencës është shumë më tepër se vetëm
legjislacioni i konkurrencës. Politika e konkurrencës është një set
me masa dhe me instrumente ku përfshihen edhe privatizimi,
ristrukturimi, parregullsia, liberalizimi, investimet e huaja direkte.

Ndonëse janë bërë përpjekje kohët e fundit në përgatitjen e
legjislacionit për konkurrencën, në harmoni me legjislacionin
evropian të kësaj fushe (ligji i ri “Për mbrojtjen e konkurrencës” u
miratua nga Kuvendi i Shqipërisë më 28 korrik 2003), forcimi i
politikës së konkurrencës në Shqipëri ka ende nevojë për
përmirësim. Ligji i ri hedh themelet për vendosjen e një Autoriteti
të Pavarur të Konkurrencës. Aktualisht, objektivi kryesor është bërja
e kësaj strukture plotësisht funksionale dhe operacionale.
(Bashkërendimi i kësaj strukture me autoritetet e tjera rregullatore
është mëse i domosdoshëm për  prezantimin e politikave të reja,
pro-konkurrencës, në sektorët e rregulluar).

Hyrja në treg është përmirësuar ndjeshëm, por akoma paraqiten
probleme të tilla si procedurat e licencimit apo pengesa të tjera
administrative, që duhen shqyrtuar. Ndërkohë, dalja  nga tregu nuk
po funksionon si duhet. Vetëm një numër i papërfillshëm firmash
kanë deklaruar falimentimin, ndonëse vitin e kaluar është miratuar
një ligj sipas standardeve ndërkombëtare “Mbi falimentimin”.
Procedurat e paaftësisë paguese duhen përmirësuar, ndërsa
sistemi juridik duhet të trajtojë seriozisht problemet në këtë fushë.

Një tjetër çështje e lidhur me konkurrencën është ekonomia
informale. Kjo çështje është shumë komplekse dhe nuk mund të
shikohet vetëm nga një këndvështrim. Ne të gjithë jemi dakord se
informaliteti ka pasoja negative në zhvillimin e sektorit privat formal,
po t’i referohemi konkurrencës. Nga ana tjetër, informaliteti në
ekonomi është një matës përfaqësues i eficiencës së strukturave
të shtetit.

Ndonëse na mungojnë të dhënat për matjen e ekonomisë informale
(më mirë të themi se na mungon konsensusi për një metodologji)
shifrat nga institucione të ndryshme tregojnë se ekonomia informale
është rreth 30 për qind (INSTAT) në 60 për qind (vlerësime nga
institucione financiare ndërkombëtare). Duket qartë se kjo është
një sfidë që duhet të përballohet në të ardhmen.
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KRITERET E QEVERISJES

Reformat efektive ekonomike janë të lidhura ngushtë me një
qeverisje të mirë. Janë ngritur shumë tregues mbi çështje të
qeverisjes. Megjithatë, mund të themi se efikasiteti i institucioneve
të shtetit nuk matet lehtë.

Për të ilustruar çështjen e qeverisjes në Shqipëri, do të donim të
paraqisnim, në këtë material, disa tregues të qeverisjes që u
analizuan në një projekt kërkimor10 (ku është përfshirë edhe
Shqipëria)  nga Daniel Kaufmann, Aart Kraay dhe Pablo Zoido-
Lobaton. Materiali i studimit të tyre kishte për qëllim krijimin e
indekseve agregate të qeverisjes, duke u bazuar në gjashtë
koncepte të gjera të qeverisjes11, të ndara në tre grupe.

Grupi parë i treguesve agregatë synon të masë procesin sipas të
cilit përzgjidhen dhe zëvendësohen autoritetet. Ai përfshin dy grupe:

1.  “Votat dhe përgjegjësia”12. Ky tregues përfshin një numër
nëntreguesish që masin aspekte të ndryshme të procesit politik, të
lirive të qytetarit dhe të të drejtave politike. Të gjithë këta tregues
matin nivelin sipas të cilit shtetasit e një vendi mund të marrin pjesë
në zgjedhjen e qeverive. Në këtë kategori përfshihen, gjithashtu,
edhe tregues që matin pavarësinë e mediave, të cilat luajnë një rol
të rëndësishëm në mbikëqyrjen e autoriteteve në pushtet dhe në
vënien përpara përgjegjësisë për veprimet e tyre.

Grafik 2: Votat dhe Përgjegjësia - 2001.
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(1997/98 krahasuesi i paraqiturgjithashtu për vendet e zgjedhura)
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Shënim: Pikat blu paraqesin vlerësimin e
mesatarespër treguesin eqeverisjespër vitet
2000/01. Vi jaehollëvertikale përfaqëson
gabimet standarde për secilin prej këtyre vlerësimeve
për secilin vend të këtyre vlerësimeve për secilin
vend të modelit botëror. Pikat e zeza përfaqësojnë
vlerësimet e viteve 1997/98.
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2.  “Stabiliteti politik”. Në këtë indeks janë kombinuar
tregues të ndryshëm, të cilët matin ndjesinë e gjasës (probabilitetit)
që një qeveri në pushtet do të destabilizohet ose do të rrëzohet me
mjete të dhunshme apo jokushtetuese. Ky indeks nënvizon idenë
se cilësia e qeverisjes në vend, kompromentohet (rrezikohet) nga
gjasa (probabiliteti) të ndryshimit me dhunë të qeverisjes, të cilat
kanë jo vetëm një efekt të drejtpërdrejtë në vazhdimësinë e
politikave, por edhe më shumë vënë në rrezik aftësinë e të gjithë
shtetasve për të zgjedhur dhe për të ndërruar paqësisht një qeveri.
Shënim: Pikat blu paraqesin vlerësimin e mesatares për treguesin
e qeverisjes për vitet 2000/01. Vija e hollë vertikale përfaqëson
gabimet standarde për secilin prej këtyre vlerësimeve për secilin
vend të modelit botëror. Pikat e zeza përfaqësojnë vlerësimet e
viteve 1997/98.

Grupi i dytë i indekseve përbëhet nga disa tregues, të cilët matin
aftësinë e qeverisë për të formuluar dhe për të zbatuar politika të
shëndosha dhe efektive.

3. “Efikasiteti i qeverisë”. Në këtë indeks kombinohen
perceptimet për cilësinë e dispozitave të shërbimeve publike, për
cilësinë e burokracisë, kompetenca e nëpunësve civilë, pavarësia
e shërbimit civil nga presionet politike si dhe besueshmëria e
angazhimit të qeverisë ndaj politikave në një grupim të vetëm.
4. “Cilësia rregullatore”. Fokusohet më shumë në vetë
politikat. Ajo përfshin matjen e peshës që zënë politikat jomiqësore

Shënim: Pikat blu paraqesin vlerësimin e mesatares
për treguesin e qeverisjes për vitet 2000/01.
Vija e hollë vertikale përfaqëson gabimet standarde
për secilin prej këtyre vlerësimeve për secilin vend
të modelit botëror. Pikat e zeza përfaqësojnë vlerësimet
e viteve 1997/98.

Grafik 3: Stabiliteti politik dhe mungesa e dhunës - 2001.
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të tregut, si për shembull kontrolli mbi çmimet, mbikëqyrja bankare
jo e përshtatshme si edhe ndjesitë e ngarkesave të vëna nga
rregullore të tepërta, në fusha si tregtia me jashtë dhe zhvillimi i
biznesit.

Grupi i fundit përmbledh në terma të përgjithshëm respektin e
shtetasve dhe të shtetit për institucionet që drejtojnë ndërveprimet
e tyre.

5. Sundimi i ligjit. Në këtë indeks janë përfshirë disa faktorë
të cilët matin masën e besimit dhe të bindjes për rregullat e
shoqërisë. Këtu përfshihen ndjesi (perceptimi) për shkallën e
(madhësisë, nivelit, peshës) veprimit si të krimit të dhunshëm ashtu
edhe të atij jo të dhunshëm, për efektivitetin e gjyqësorit, për aftësinë
parashikuese të tij si dhe për aftësinë për të imponuar zbatimin e
kontratave. Në një fjali të vetme, ky indeks reflekton faktin sesa e
suksesshme është një shoqëri në krijimin e një ambienti, në të
cilin rregullat e ndershëm dhe të parashikueshëm të saj formojnë
bazën e  ndërveprimit ekonomik dhe shoqëror.

Shënim: Pikat blu paraqesin vlerësimin e mesatares
për treguesin e qeverisjes për vitet 2000/01.
Vija e hollë vertikale përfaqëson gabimet standarde
për secilin prej këtyre vlerësimeve për secilin vend
të modelit botëror.
Pikat e zeza përfaqësojnë vlerësimet e viteve 1997/98.

Grafik 4: Cilësia rregullatore - 2001.
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6. Kontrolli ndaj korrupsionit. Ky indeks mat perceptimin
mbi korrupsionin, që në mënyrë konvencionale përkufizohet si
përdorimi i autoritetit publik për përfitime private. Korrupsioni
manifeston një mungesë respekti si nga ata që korruptojnë ashtu
edhe nga ata që korruptohen kundrejt ligjit dhe rregullave, duke
përfaqësuar në këtë mënyrë dështim në qeverisje.

Grafik 5: Sundimi i ligjit - 2001.
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Shënim: Pikat blu paraqesin vlerësimin e mesatares
për treguesin e qeverisjes për vitet 2000/01.
Vija e hollë vertikale përfaqëson gabimet standarde
për secilin prej këtyre vlerësimeve për secilin vend
të modelit botëror.
Pikat e zeza përfaqësojnë vlerësimet e viteve 1997/98.

Grafik 6: Kontrolli ndaj korrupsionit - 2001.
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(1997/98 krahasuesi paraqitet edhe për vendet e zgjedhura)
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Shënim: Pikat blu paraqesin vlerësimin e mesatares
për treguesin e qeverisjes për vitet 2000/01.
Vija e hollë vertikale përfaqëson gabimet standarde
për secilin prej këtyre vlerësimeve për secilin vend
të modelit botëror.
Pikat e zeza përfaqësojnë vlerësimet e viteve 1997/98.
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Ndjeshmëria kundrejt realitetit

Në çështjen “fundi i tranzicionit” nuk mund të neglizhojmë faktorin
e ndjeshmërisë. Sa të ndjeshëm jemi ndaj progresit të reformave?
Ndjeshmëria ndryshon më ngadalë se realiteti. Shembulli më i mirë
që do të donim të sillnim këtu është indeksi i lirisë ekonomike nga
treguesit e fondacionit “Heritage” /Gazeta “Wall Street”. Indeksi mat
renditjen e 161 vendeve në një listë me 50 variabla të pavarur, të
ndarë në 10 faktorë të përgjithshëm të lirisë ekonomike. Sa më të
larta pikët në një faktor, aq më i madh është niveli i ndërhyrjes
qeveritare në ekonomi dhe aq më e ulët liria ekonomike që gëzon
një vend. Këta 50 variabla grupohen në kategoritë e mëposhtme:

• Politika e tregtisë.
• Ngarkesa fiskale e qeverisë.
• Ndërhyrja e qeverisë në ekonomi.
• Politika monetare.
• Fluksi i kapitalit dhe investimet e huaja.
• Bankat dhe financa.
• Pagat dhe çmimet.
• Çmimet e pasurisë.
• Rregulloret.
• Tregu i zi (2003).

Secili faktor llogaritet sipas një shkalle klasifikuese që është e vetme
për atë (secilin) faktor. Shkallët variojnë nga 1 në 5: pika 1
nënkupton një set institucional apo të qëndrueshëm politikash, që
janë mëse të favorshme për lirinë ekonomike, ndëra pika 5
nënkupton një set politikash që nuk janë të favorshme. Katër
kategoritë e lirisë ekonomike  në indeks janë:

- Të lira – vendet me rezultat mesatar të përgjithshëm 1.95
ose më pak.

- Mëse të lira – vendet me rezultat mesatar të përgjithshëm
2.00 deri në 2.95.

- Mëse jo të lira – vendet me rezultat mesatar të
përgjithshëm 3.00 deri në 3.95.

- Të shtypura – vendet me rezultat mesatar të përgjithshëm
4.00 apo më lart.
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Tabela 3. Faktorët individualë.

Duke marrë parasysh faktin se me iniciativën e Qeverisë së Bushit
mbi llogaritjen e sfidave të mijëvjeçarit, ky indeks do të jetë një
nga masat për të vendosur se si po ecën një vend në zbatimin e
reformave, atëherë ky është me të vërtetë një faktor i rëndësishëm.

Shumica e treguesve këtu duken tepër të saktë, por gjithësesi ne
kemi rezervat tona për disa prej tyre – sidomos për treguesit që iu
referohen politikave tregtare. Sipas indeksit, politika e tregtisë në
Shqipëri renditet në shkallën 5, që do të thotë – nivel i lartë
protektonizmi. Matja bazohet kryesisht në çmimet mesatare të
tarifave duke  i shtuar edhe vlerësimin mbi çmimet jotarifore.
Përfundimi i këtij indeksi është i gabuar po të bazohemi në këtë
metodologji. Shqipëria është anëtare e OBT-së dhe si e tillë ajo i
nënshtrohet rregullave të tarifave që kjo organizatë vendos mbi
anëtarët  e saj.

Gjithashtu, bazuar në metodologjinë dhe në të dhënat, rregullat
mesatarë të tarifave për vitet 2000 dhe 2001 janë përkatësisht 10,
4 për qind dhe 7,87 për qind13. Rrjedhimisht, Shqipëria duhet të
arrijë një rezultat prej 3 pikësh për vitin 2000 (niveli i mesatar) dhe
2 pikësh për vitin 2001 (pengesa të ulëta). Nëse  do të llogaritnim
bilancin e tregëtisë kombëtare, atëherë maksimumi i pikëve që
Shqipëria do të merrte për vitin 2001 është 3.

Ky është thjesht një shembull për të treguar se ndonjëherë treguesit
nuk janë të saktë dhe se ata kanë pasoja në ndjeshmërinë ndaj
progresit të një vendi.

Faktorë individualë  Pikët 
Politika e tregtisë 5 
Ngarkesa fiskale e qeverisë 3.5 
Ndërhyrja e qeverisë 3 
Politika monetare 2 
Investimet e huaja 2 
Bankat dhe financa 3 
Pagat dhe çmimet 2 
Të drejtat mbi pronën 4 
Rregullacioni 4 
Tregu i zi 5 
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PËRFUNDIM

Ky prezantim nuk ishte thjesht një listë e lodhshme e të gjitha
veprimeve që Shqipëria duhet të ndërmarrë për t’i dhënë “fund
tranzicionit.” Por, ai ishte një vështrim mbi reformat kryesore bazuar
në një kuadër, që sipas mendimit tonë i përshtatet më së miri
qëllimeve të Shqipërisë për të ardhmen. Objektivi i këtij prezantimi
ishte paraqitja e procesit të integrimit si një “proces matës” i
progresit të reformave që përcaktojnë fazën e një vendi në
tranzicion.

Duke iu kthyer pyetjes se kur mbaron tranzicioni, ne besojmë që
përgjigja duhet të jetë – ATËHERË KUR SHQIPËRIA TË JETË
PJESË E BASHKIMIT EVROPIAN. Çështja nuk është se ajo
përcakton fundin e tranzicionit, por me t’u bërë anëtare e Bashkimit
Evropian, çështja e “përfundimit të tranzicionit” nuk do të ketë më
rëndësi. Një vend mund të ketë ekonomi tregu dhe mund të mos
jetë anëtar i Bashkimit Evropian, por një anëtar i Bashkimit Evropian
ka pa dyshim një ekonomi tregu.

Çështja e fundit të tranzicionit duhet lidhur me faktin nëse e kaluara
socialiste ka lënë ende trashëgimi, që e bëjnë Shqipërinë të jetë
ndryshe nga vendet e tjera me të ardhura të krahasueshme për
frymë.

Nëse do t’i ndanim faktorët në dy grupe (ekonomikë dhe qeverisës),
është e qartë se ka ende reforma të papërfunduara në të dyja
fushat. Përfundimi i tyre është i lidhur ngushtë me progresin drejt
integrimit evropian.
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SHËNIM

1 Fshati që duket, s‘do kallaus – Proverb shqiptar.

2 Jak Bashkimi Evropians – Mbi (Pa)dobishmërinë e Treguesve të Qeverisjes – ABD 2002.

3 Është e pranueshme nga të gjithë se faza e dytë është më problematike, sepse
kapaciteti institucional i kërkuar për zbatimin e këtyre reformave është shumë më
i lartë se për fazën e parë. Faza e dytë e reformave faktikisht ka të bëjë me krijimin
e kapacitetit të qeverive për të qeverisur. Megjithatë, me sa duket diçka që nuk
është thënë shpesh në të  kaluarën po përmendet tani. Dhe kjo është – mënyra
sesi reformat u zbatuan në fazën e parë (ndonëse mund të jetë thuajse e përfunduar)
pati ndikim në zbatimin e reformave të fazës së dytë. Këto reforma ose u
përshpejtuan ose u vonuan.

4 Marrë nga "Vëzhgim mbi Progresin e Vendeve" - USAID- E dhe E. Renditjet e lirive
demokratike janë marrë nga Freedom House, Nations in Transit (2002), dhe përfshin
ngjarje deri në 31 dhjetor 2001. Renditjet e reformave të politikave ekonomike janë
marrë nga BERZH, Raporti i Tranzicionit 2001 (Nëntor 2001), dhe mbulon ngjarjet deri në
shtator 2001. Reformat e politikave ekonomike përfshijnë liberalizimin e çmimeve, tregtinë
dhe shkëmbimet me jashtë, privatizimin, kuadrin juridik, tregjet bankare dhe ato të kapitalit,
ristrukturimin e sipërmarrjeve (politikën e kreditimit dhe të subvencionimit), dhe reformat në
infrastrukturë. Liritë demokratike përfshijnë: të drejtat politike (zgjedhje të lira dhe të ndershme,
qeverisje dhe administrim publik) dhe liritë e qytetarit (media dhe gjyqësor i lirë, liri për
zhvillimin e OJQ-ve dhe të sindikatave, barazi në mundësitë dhe liri ndaj korrupsionit).
Renditjet janë bazuar në një shkallë nga 1 në 5, ku 5 përfaqëson më të avancuarit.

5 Marc Suhrcke. (intereconomics )

6 Sipas Raportit Vjetor 2002 të Bankës së Shqipërisë.

7 Ky proces nuk ishte i suksesshëm as në vendet e ish-Bashkimit Sovietik, ku
parametrat e tregut ishin më të zhvilluar.

8 Sipas Raportit Vjetor 2002, të Bankës së Shqipërisë.

9 Autorët kanë llogaritur benchmark-un e ekonomisë së tregut duke u bazuar në
një model regresioni jolinear të PKB për frymë ($PPP) me raportin e sektorit privat
ndaj PBB-së për 122 vende në zhvillim dhe të industrializuara.

10 “Governance Matters II: Updated Indicators for 2000/01”.

11 Të gjashta indekset janë matur me njësi që variojnë nga –2.5 në 2.5, ku –2.5 është
një nivel shumë i ulët i indeksit dhe 2.5 është një nivel shumë i lartë. Megjithatë, duhet
thënë se marzhi (diferenca) i gabimit të indekseve është relativisht i madh dhe kjo
tregohet në grafikët me viza vertikale. Këto indekse janë akoma subjekt i kërkimeve si
dhe i përmirësimeve të mëtejshme. Por, megjithatë ato tregojnë një tendencë që është
e vlefshme për vlerësimin e politikave dhe të reformave të ndryshme në një vend të caktuar.

12 Grafikët janë ndërtuar me një plan interaktiv të dhënash.

13 INSTAT – Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
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Që tranzicioni post-komunist është përgjithësisht drejt fundit të tij,
kjo vërehet nga fakti se debati i madh mbi interpretimin historik të
tij, tashmë ka filluar.

Megjithatë ky është një konstatim i përgjithshëm, pasi vendet e
veçanta të tranzicionit, sot pas 12 vitesh të fillimit të tij, ndodhen në
largësi të ndryshme nga pika e mbërritjes, pra nga përfundimi i tij.

Për Poloninë, Republikën Çeke, Hungarinë apo Slloveninë sot nuk
po përdoret më denominativi “vende në tranzicion”, por në vend të
tij përdoret “vende në post-tranzicion”. Disa vende të tjera si për
shembull Shtetet Balltike, cilësohen si vende “të tranzicionit të
suksesshëm”, të tjerë si Rusia e mjaft ish-republika të Bashkimit
Sovjetik cilësohen “vende të tranzicionit të dështuar”, ndërsa vendet
e Ballkanit si vende “të tranzicionit të vështirë”, “të vonuar” apo “të
ndërprerë”.

Nga ana tjetër, duke filluar nga mesi i dekadës së kaluar, para
shumicës së vendeve të tranzicionit (kryesisht atyre të Evropës
Qendrore e Juglindore) u paraqit një perspektivë e re historike,
mundësia për t’u integruar në Bashkimin Evropian. Me përparimin
gjatë viteve pasuese, të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian
drejt ish-botës komuniste, axhenda e tranzicionit u mpleks me
axhendën e integrimit, madje shpesh kjo e fundit po bëhej më

KOMENTE MBI: KUR PËRFUNDON
TRANZICIONI?

TEORIA KUNDREJT REALITETIT NË
RASTIN E SHQIPËRISË

Genc Ruli
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prioritare e lakmuese për vendet mëtonjëse. Vende të ndryshme
tashmë më shpesh kategorizohen sipas afërsisë që kanë arritur
në raport me Bashkimin Evropian se sa sipas stadit të avancimit
në tranzicion. Vendeve në tranzicion, të cilat priten të pranohen në
vitin 2004, iu akordua statusi i “ekonomisë së tregut funksionale”,
pak kohë më parë. Pra, praktikisht pranohet se këto vende e kanë
përfunduar përgjithësisht me sukses korpusin e reformave
transformuese të tranzicionit post-komunist.

A mos duhet të mendojmë, në këto rrethana të reja, se si moment
i përfundimit të tranzicionit do të pranohet momenti në të cilin vendi
arrin të bëhet kandidat apo anëtar i Bashkimit Evropian. Në fakt,
këto dy realitete, ndonëse koincidojnë në kohë, nuk janë
reciprokisht të lidhura e të kushtëzuara veçse në një drejtim: statusi
i anëtarit të Bashkimit Evropian, nuk mund të fitohet nga një vend
që ende nuk ka përfunduar tranzicionin post-komunist. Strategjitë
e afrimit dhe të pranimit në Bashkimin Evropian nuk përputhen
tërësisht me strategjitë e tranzicionit dhe të zhvillimit, në disa
aspekte ato dhe nuk janë komplementare e madje dhe
kundërshtohen mes tyre.

Tranzicioni, teorikisht është quajtur procesi historik gjatë të cilit
shoqëritë ish-komuniste kryejnë transformimet radikale të regjimit
politik e ekonomik socialist në atë të demokracisë pluraliste e të
ekonomisë së tregut. Pra, në aspektin ekonomik, përgjatë
periudhës së tranzicionit sistemi ekonomik nuk është më socialist,
por ende nuk është as tërësisht kapitalist.

Integrimi në Bashkimin Evropian, përbën një anëtarësim politik dhe
ekonomik në grupimin e vendeve më të zhvilluara të botës, atyre
të Evropës Perëndimore, që dallohen si për nivelin e konsoliduar
të demokracisë liberale, ashtu dhe për shkallën e funksionalitetit
të tregut të tyre e konkurrueshmërisë së ekonomive të tyre.

Përfundimi i tranzicionit, teorikisht dhe praktikisht, është momenti
në të cilin sistemi ekonomik pushon së transformuari (nga një tip
sistemi në tjetrin) dhe ai “ngrin” përfundimisht në formën e modelit
të synuar. Pas këtij momenti, sistemi ekonomik i vendit nuk është
më një sistem “në tranzicion”, por një sistem “normal” i tregut të
lirë. Politikat ekonomike që ndiqen më pas pushojnë së qeni politika
tranzicioni, duke qenë politika zhvillimi e modernizimi.
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Në fillim të viteve 1990, mjaft studjues e analistë të tranzicionit
post-komunist, parashikonin një afat optimal prej 10 vjetësh për
kryerjen e transformimeve të sistemit ekonomik dhe afërsisht 4-5
vjet për transformimin e sistemit politik

Por në realizimin praktik, tranzicioni rezultoi një proces tej mase
kompleks dhe me një variacion të madh në performancat e vendeve
të ndryshme. Rezultatet dhe ecuria e tij u ndikuan ndjeshëm si nga
kushtet specifike të nisjes të çdo vendi, ashtu dhe nga modeli i
transformimeve që u ndoq dhe konsistenca në kryerjen e reformave.

Në mjaft vende procesi i tranzicionit u mpleks dhe me fenomene
të tjera të natyrës jotranzitore si: luftrat civile, konfliktet etnike apo
formimi i shteteve kombëtare.

Ndërsa vendet e tranzicionit nuk mund të cilësohen si të varfëra
në shumë aspekte të tyre, mjaft prej tyre (përfshirë vendet e
Ballkanit, pra dhe Shqipërinë), u përballën dhe me një sërë
problemesh që janë karakteristike për vendet e varfëra si:
institucione të dobëta, pabarazi në rritje, paaftësi e elitës politike.

Pra, simptoma të nënzhvillimit (underdevelopment) të shfaqura më
dukshëm gjatë viteve të tranzicionit, kanë sjellë një “demodernizim”
të shoqërive tona, që shfaqet në këto drejtime:

• Deindustrializim (riagrarizim) i ekonomive kombëtare.
• Prani e ndjeshme e veprimit të institucioneve joformale

(paramoderne).
• Dobësim i kapitalit social (polarizim i thelluar i pasurive,

urbanizim i egër, korrupsion i lartë, marxhinalizim i grupeve
sociale, rritje e kriminalitetit).

• Varfërim i kapitalit human (rrënim i ndjeshëm i sistemit
arsimor, përkeqësim i shërbimeve shëndetësore, dobësi
e sistemit të mbrojtjes sociale, “brain-drain” etj.).

Politikat që duhet të ndërmerren për përballimin e këtyre
problemeve, nuk janë të natyrës tranzitore, por përbëjnë politika të
mirëfillta zhvillimi (development). Pra, vendeve si ne u duhet të
përballojnë një proces shumë më kompleks sesa thjesht tranzicioni
post-komunist.

*  *  *
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Në cilin moment të tranzicionit ndodhet sot Shqipëria?

Gjykuar nga tërësia e indikatorëve të progresit në reformat e
tranzicionit, mund të thuhet se Shqipëria ka arritur deri më sot një
përparim të nivelit mesatar (krahasuar me tërë grupin e vendeve
në tranzicion). Stabiliteti makroekonomik ka rezultuar i
qëndrueshëm për periudha të gjata kohe; shkalla e privatizimit të
ekonomive është e lartë, mbi 75 për qind; liberalizimi i tregut
pothuajse i plotë; ritmet e rritjes gjatë 10 vjetëve përgjithësisht të
larta; shkalla e hapjes së ekonomisë ka një trend rritës; ndërtimi i
institucioneve të tregut pjesërisht i kryer.

Është pranuar se tranzicioni zhvillohet në tre stade reformash:

Stadi I, përbëhet kryesisht nga politikat e stabilizimit
makroekonomik, por dhe nga mjaft reforma strukturore që
shënojnë fillimin e kalimit në ekonominë e tregut.
Stadi II, cilësohet si periudha e konsolidimit dhe e
administrimit të tranzicionit, me një përqendrim në reformat
institucionale e ligjore që konsolidojnë themelet e
ekonomisë së tregut. (Ky stad kërkon domosdoshmërisht
një administratë kompetente e një qeveri të forte.)
Stadi III, do të jetë procesi i rritjes dhe I konvergjencës
(“catching-up”).

Në raport me këtë fazim historik, Shqipëria ndodhet sot diku në
mes të proceseve të stadit të dytë. Duke e konsideruar si moment
të kalimit në këtë stad, vitin 1995, konstatojmë një qëndrim të
tejzgjatur në këtë stad dhe një përparim të ngadaltë dhe spazmatik
në reformat e tij.

Pra, nëse pranojmë që Shqipëria ka sot një ekonomi të tregut, nuk
do të kishim argumente të mjaftueshme për të pohuar se ekonomia
jonë e tregut është “funksionale”. Dobësi të ndjeshme të vetë
karakterit të sistemit, imponojnë këtë vlerësim, sikundër janë:
mungesë e disiplinës financiare, transparencë e stabilitet i pakët i
kuadrit rregullues; zbatim i pamjaftueshëm apo i deformuar i
rregullave të tregut; administratë publike ineficiente; një gjyqësor i
papranueshëm.

Ndërsa ekonomia shqiptare është ende sot mjaft vulnerabël dhe
jo e vetmbajtëshme, duke u karakterizuar nga:
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• Deficit i jashtëm i paqëndrueshëm.
• Deficit fiskal i lartë e ndoshta shpejt i papërballueshëm.
• Sektor bujqësor problematik.
• Nivele të larta e rrezikuese të papunësisë dhe treg pune

jofleksibël.
• Kredibilitet i pamjaftueshëm i sektorit bankar e

përgjithësisht një treg financiar i zhvilluar dobët.
• Privatizim i ngadaltë e ineficient.
• Sistem i dobët i mbrojtjes sociale.

Kostoja marzhinale e vonesave në kryerjen e reformave strukturore
e institucionale, rritet me kohën. Pra, sfida e përshpejtimit e kryerjes
së tyre sot, është disa herë më e madhe sot se disa vite më parë.

Një çështje e rëndësishme që do të doja të prekja në funksion të
këtij debati mbi tranzicionin shqiptar, është problemi i rritjes
ekonomike dhe i trendeve të pritshme të saj.

Rritja e lartë ekonomike përbën një faktor tepër të rëndësishëm
për të mbështetur e për të lehtësuar reformat e tranzicionit, por
sidomos përgjatë stadit të tretë të tij, për të siguruar modernizimin
e konvergjencën e ekonomisë së vendit. Si e tillë, rritja ekonomike
duhet të jetë e gjeneruar nga vetë reformat, e qëndrueshme dhe
afatgjatë.

Por, cila ka qenë tipologjia e rritjes ekonomike të deritanishme në
Shqipëri.

• Ritmet e rritjes të ekonomisë sonë kanë qenë veçanërisht
të larta (mbi 8 për qind gjatë periudhave 1993-1996 dhe 1999-
2000).
• Në një pjesë të saj kjo rritje nuk është efekt i drejtpërdrejtë
i reformave, por i kontrastit të krijuar nga rëniet drastike të prodhimit
në periudhën 1988-1992 e sërisht në 1997-1998.
• Pjesërisht kjo rritje përmban dhe ndikimin e flukseve të
jashtme financiare (të cilat në PBB-në e vendit mund të kenë
ndikuar në masën deri në 20 për qind).
• Të paktën deri para dy vjetësh dinamika e lartë e rritjes
ekonomike erdhi kryesisht nga një përparësi specifike për
Shqipërinë: të qënit një vend kryesisht agrar (në teorinë ekonomike
të zhvillimit ky quhet “përparësia e prapambetjes”). Sektori bujqësor
u zhvillua shpejt në dekadën e kaluar, nxitur vetëm nga liberalizmi



320

e privatizimi i tij. Efektet e kësaj përparësie sot mund të quhen të
ezauruara, madje sektori i madh bujqësor mund të kthehet në një
frenues të rritjes në vitet e ardhshme, në qoftë se ai nuk i
nënshtrohet një ristrukturimi të thellë e nuk preket nga investime
të ndjeshme në teknologji.
• Rritja ekonomike përgjatë tranzicionit u gjenerua kryesisht
nga sektori i ri privat, se sa nga sektori i trashëguar shtetëror (sektori
privat realizon rreth 70 për qind të PBB-së). Por, duhet pranuar se
sektori i ri privat, ndonëse dinamik, po zhvillohet ende me një
strukturë të atomizuar (biznese të vogla e tepër të vogla) e me një
komponent të ndjeshëm informal, kjo vështirëson si akumulimin e
kapitalit ashtu dhe institucionalizimin e tregut.
• Normat e kursimeve e të investimeve në vend, janë ende
të ulëta shoqëruar kjo dhe me alokime joeficiente e joproduktive të
kapitalit. Ende jemi larg normave optimale të akumulimit të kapitalit
e sidomos të produktivitetit të kapitalit e të punës

Pra, nuk është e vështirë të kuptohet se rritja ekonomike e siguruar
gjatë këtyre viteve të tranzicionit, pavarësisht ritmeve të larta të
saj, është larg së qenuri një rritje e qëndrueshme e afatgjatë. Kjo e
fundit do të kërkonte domosdoshmërisht rritje të ndjeshme në asetet
kapitale, futjen e teknologjive të reja, riindustrializimin e ekonomisë
kombëtare dhe investime sistematike në kapitalin human.

Në qoftë se vendi ynë nuk do të arrijë të krijojë një rritje të
qëndrueshme në një periudhë afatmesme (5-7 vjet), ai rrezikon të
mbetet i kllaposur në orbitën e prirjeve negative dhe të jetë pre e
krizave kronike të nënzhvillimit.

Por, duhet pranuar se në këtë moment në ekonominë shqiptare (si
dhe në të gjitha ekonomitë e rajonit tonë) potencialet e nevojshme
për të siguruar një rritje të shpejtë dhe për të realizuar “catching-
up” me Evropën Perëndimore, janë të pamjaftueshme.

Politikat e mira ekonomike (shpesh të munguara) janë një parakusht
thelbësor i progresit të ardhshëm, por jo një faktor i mjaftueshëm.
Një perspektivë konkrete për integrimin në Bashkimin Evropian
dhe një ndihmë e ndjeshme financiare do të jenë përcaktuese.
Objektivi i integrimit në Bashkimin Evropian është më i rëndësishëm
sesa vetë anëtarësimi në të.
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PANELI I KATËRT: “POLITIKA
MONETARE NË RAJON”
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ABSTRAKT

Ky prezantim shqyrton drejtimin e politikës monetare në Shqipëri
gjatë periudhës së tranzicionit. Ne identifikojmë kanale të ndryshme
nëpërmjet të cilave politika monetare mund të ndikojë në çmimet
dhe në prodhim, dhe vlerësojmë rëndësinë e tyre relative.
Vlerësimet nga një model autoregresioni të vektorit (VAR) të
variablave kyç makroekonomikë, tregojnë lidhjen e dobët ndërmjet
ofertës së parasë dhe inflacionit deri në mes të vitit 2000. Megjithatë,
lëvizja gjatë vitit 2000 nga instrumente direkte në instrumente
indirekte të kontrollit monetar, ka ndihmuar në forcimin e
parashikueshmërisë së lidhjes së transmisionit nga oferta e parasë
tek inflacioni. Ne konkludojmë duke argumentuar se një lëvizje
drejt objektivit të inflacionit mund të ndihmonte në nxitjen e
transparencës dhe të besueshmërisë së politikës monetare, por
një lëvizje e tillë duhet të futet vetëm pasi vendi të jetë gati për të.

Klasifikimi JEL: E52, P24
Fjalët kyç: politika monetare, inflacioni, Shqipëria.

Dëftesë njohje: Ky prezantim u paraqit në Konferencën e Katërt
Ndërkombëtare me temë: “Ekonomia shqiptare, arritjet dhe sfidat
e politikave ekonomike”, 11-12 Shtator, 2003, në Sarandë, Shqipëri.
I jemi mirënjohës pjesëmarrësve në Konferencë për komentet
ndihmuese.
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Pikëpamjet e kësaj kumtese janë të autorëve dhe jo të Korporatës
Anteon apo të EBRD.

1. HYRJE

Ecuria e ekonomisë shqiptare gjatë periudhës së tranzicionit ka
qenë një surprizë e këndshme për shumë njerëz.1 Duke filluar nga
një bazë shumë e ulët në vitet 1991-92, Shqipëria shpejt hyri në
rrugën e rritjes së lartë të PBB-së dhe rënies së inflacionit, të lidhura
me lëvizjet e para drejt reformave serioze për tregun. Këto arritje u
rrezikuan, por nuk u kthyen përgjithmonë kundër për shkak të një
periudhe trazirash dhe pothuajse anarkie në fillim të vitit 1997, kur
ranë disa skema të mëdha piramidale, në të cilat kishte futur
kursimet pjesa më e madhe e popullsisë. 2 Që atëherë, ekonomia
shqiptare përsëri ka gëzuar ritme të larta të rritjes vjetore dhe
inflacion të ulët. Ky kombinim është arritur në një mjedis ku zhvillimi
i sektorit financiar është ende në një etapë të hershme dhe tregjet
joformale janë duke lulëzuar. Rrjedhimisht, roli i politikës monetare
në ndikimin ndaj inflacionit dhe rritjes, është natyrisht i kufizuar.
Megjithatë, në Shqipëri po i kushtohet një vëmendje gjithnjë e më
e lartë rolit të politikës monetare, dhe veçanërisht kostove dhe
përfitimeve të futjes së instrumenteve të reja dhe të lëvizjes drejt
regjimit të objektivit të synuar të inflacionit.

Ky prezantim ka tre qëllime kryesore. I pari është të vlerësohet
drejtimi i politikës monetare në Shqipëri gjatë tranzicionit dhe shkalla
e funksionimit të mekanizmave të transmisionit të njohur, nga
variablat nominalë në ato realë gjatë kësaj periudhe. I dyti është të
shqyrtojë sistematikisht, duke përdorur teknikat ekonometrike të
serive kohore, ndërveprimet ndërmjet disa variablave-kyç, dhe
efektin që ka patur në këto ndërveprime zhvendosja gjatë viteve
të fundit drejt instrumenteve indirekte të kontrollit të politikës. Së
fundi, kumtesa vlerëson nëse lëvizja drejt regjimit të objektivit të
inflacionit në Shqipëri është e mundshme apo e dëshirueshme.
Pika 2 e prezantimit shqyrton lidhjen e katër kanaleve të ndryshme
nëpërmjet të cilave, ndryshimet në variablat nominalë mund të
ndikojnë në ekonominë reale: normat e interesit; kurset e këmbimit;
racionimi i kredive: dhe pritshmëritë e inflacionit. Ndikimi i disa
prej këtyre kanaleve mbi çmimet dhe mbi prodhimin ka qenë i
kufizuar. Arsyeja kryesore është se institucionet financiare në
Shqipëri janë ende në një etapë të hershme zhvillimi dhe nuk kanë
qenë në gjendje të luajnë rolin që ato luajnë në vendet e zhvilluara
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perëndimore. Në të vërtetë, gjatë pjesës më të madhe të periudhës,
ka vetëm një korrelacion të dobët ose s’ka fare korrelacion ndërmjet
agregatëve monetarë dhe inflacionit apo prodhimit. Megjithatë,
është interesante që korrelacioni ndërmjet ofertës së parasë dhe
inflacionit është shumë më i lartë që nga viti 2000, kur banka
qendrore kaloi nga instrumentet direkte në instrumentet indirekte
të kontrollit monetar. Stabiliteti i kursit të këmbimit dhe stabiliteti i
çmimeve vazhdojnë të jenë të lidhur ngushtë, duke sugjeruar se
kursi i këmbimit mbetet një tregues-kyç për pritshmëritë e inflacionit.
Seksioni 3 eksploron korrelacionet ndërmjet disa variablave –
ofertës së parasë, inflacionit, kursit të këmbimit, bilancit tregtar dhe
remitancave të emigrantëve  – duke vlerësuar një model
autoregresioni të vektorit (VAR). Rezultatet tregojnë për rolin
stabilizues të remitancave në kursin e këmbimit dhe kështu edhe
në inflacionin në Shqipëri.3 Ato ndihmojnë, gjithashtu, në
përcaktimin e shkallës në të cilën goditjet në ofertën e parasë mund
të shpjegojnë ndryshimin në inflacion mbas mesit të vitit 2000, kur
politika monetare u zhvendos nga instrumentet direkte në
instrumentet indirekte.

Pjesa 4 eksploron përparësitë e adoptimit të regjimit të objektivit
të inflacionit formal nga ana e autoriteteve monetare. Argumentojmë
se një lëvizje e tillë mund të ndihmojë në nxitjen e transparencës
dhe të besueshmërisë së politikës monetare, në një mjedis ku
institucionet financiare po bëhen gjithnjë e më të sofistikuara.
Megjithatë, ka mungesa të konsiderueshme për të lehtësuar futjen
e kësaj politike, veçanërisht mungesa e statistikave të besueshme
dhe e informacionit për treguesit korentë. Pjesa 5 jep konkluzionet
e kësaj kumtese.

2. POLITIKA MONETARE NË SHQIPËRI

2.1 Mjedisi

Rënia e komunizmit në Shqipëri ndodhi në fund të vitit 1990 dhe
në fillim të vitit 1991, dhe u pasua nga një vit rënieje ekonomike,
çrregullsie sociale dhe emigracioni të përhapur. Kthesa filloi në
vitin 1992; masat e stabilizimit u paraqitën nëpërmjet një programi
njëvjeçar reformash që filloi në mes të vitit 1992. Sipas këtij
programi, rënia e inflacionit, i cili në një pikë kohore (në vjeshtën e
vitit 1992) po kalonte mbi 300 për qind, në nën 20 për qind ishtë
një objektiv - kyç. Rritja e parasë ishte parashikuar të ishte ankora
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nominale kryesore e programit, e mbështetur, së pari, nga një
politikë fiskale që kishte si objektiv qendror eleminimin e financimit
të deficitit monetar nga mesi i vitit 1993; dhe së dyti, nga një politikë
të shtrënguar krediti. Gjithashtu, rreth kësaj kohe u krijua edhe një
sistem bankar dynivelor.

Sipas këtij programi, i cili u mbështet nga FMN dhe nga institucione
të tjera ndërkombëtare, politika monetare u bazua në instrumente
direkte të kontrollit monetar. Ky vendim u diktua nga gjendja e dobët
e sistemit bankar, nga gjendja e borxhit të jashtëm dhe nga nevoja
për të financuar deficitin e lartë buxhetor. Në fillim të vitit 1996 u
lëshuan disa licenca për aktivitet bankar privat për disa banka të
huaja, duke shtruar rrugën për treg real në këtë fushë. Vetëm kohët
e fundit, konsolidimi i sistemit bankar ka lejuar instrumentet indirekte
të kontrollit monetar, përfshirë krijimin e rezervës së detyruar, një
hapësirë rifinancimi dhe një kërkesë likuiditeti, për të zëvendësuar
instrumentet direkte. Bankat e reja private kanë luajtur një rol kyç
në inkurajimin e përdorimit të instrumenteve indirekte të kontrollit
monetar dhe të konkurrencës ndërbankare.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kontrolli i normave të interesit ishte një pjesë e rëndësishme e
politikës së stabilizimit të Shqipërisë gjatë tranzicionit. Normat reale
të interesit u kthyen në pozitive në tremujorin e tretë të vitit 1994
(shihni grafikun 1) kur inflacioni u ul, por ato mbetën nën kontrollin
e bankës qendrore derisa sistemi bankar filloi të konsolidohej dhe

Grafik 1: Kursi real i depozitave dhe inflacioni vjetor
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politika monetare lëvizi gradualisht drejt përdorimit të instrumenteve
indirekte. Banka e Shqipërisë filloi të eleminonte kontrollin direkt
mbi normat e interesit në fillim të vitit 2000. Brenda një viti, të treja
normat e kontrolluara të interesit për depozitat tremujore,
gjashtëmujore, dhe dymbëdhjetëmujore u hoqën dhe u
zëvendësuan me instrumente indirekte të politikës monetare.
Efektet e këtyre ndryshimeve trajtohen hollësisht më poshtë.

2.2 Mekanizmi i transmisionit

Ka disa mënyra nëpërmjet të cilave politika monetare mund të
ndikojë në ekonominë reale. Katër janë kanalet nëpërmjet të cilave
ajo ndikon në ekonominë e tregut: normat e interesit; tavanet e
kredisë; kursi i këmbimit; dhe pritshmëritë e inflacionit. Lista është
larg të qenit e plotë, por në rastin e Shqipërisë kanale të tjera si
çmimet e aksioneve apo tregu i shtëpive janë më pak të lidhura, të
paktën për tani. Duhet të vihet në dukje gjithashtu, që efektet mund
të mbivendosen deri-diku, siç shpjegohet më me hollësi më poshtë.

Siç u theksua më lart, normat e interesit ishin nën kontrollin direkt
të bankës qendrore deri në gusht të vitit 2000. Një ndikim indirekt
i rëndësishëm i normave të interesit mbi inflacionin mund të ketë
ndodhur nëpërmjet normave të larta të depozitave duke ndjekur
kërkesën për depozita në monedhën vendase, të cilat nga ana e
tyre ndihmuan në ruajtjen apo edhe në forcimin e vlerës së
monedhës vendase, duke pakësuar në këtë mënyrë kostot e
importit dhe çmimet.

Megjithatë, edhe pse bankat kishin konkretisht rezerva të mëdha
të tepërta, bankës kryesore në vend, Bankës së Kursimeve, iu
ndalua të jepte hua të re gjatë gjithë kësaj periudhe. Rrjedhimisht,
shuma e kredisë së re e dhënë në ekonomi ishte e vogël dhe ndikimi
direkt i normave të interesit dhe vendimet për dhënien e kredisë
për ekonominë reale ishin të papërfillshme.

Kanali i kursit të këmbimit është ndoshta rruga më premtuese për
të shpjeguar zhvillimet inflacioniste në Shqipëri. Stabiliteti i kursit
të këmbimit nga ana e tij është ndihmuar nga flukset thelbësore
hyrëse të remitancave gjatë gjithë periudhës së tranzicionit.4 Siç
tregohet edhe nga grafiku 2, ka një lidhje të qartë dhe të fuqishme
ndërmjet stabilitetit të kursit të këmbimit dhe inflacionit.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kjo lidhje është parë më qartësisht gjatë periudhës së anarshisë
të fillimit të vitit 1997, kur qoftë kursi i këmbimit, qoftë norma e
inflacionit u rritën ndjeshëm, për të rënë me shpejtësi sapo gjendja
e sigurisë të vihej nën kontroll. Shkalla e korrelacionit nuk është e
habitshme në një ekonomi relativisht të hapur si Shqipëria, ku valuta
e huaj qarkullon gjerësisht, edhe për shkak të fluksit të lartë hyrës
të remitancave nga shqiptarë që punojnë jashtë vendit dhe nga
kontrabanda apo nga korrupsioni. Në fakt, evidenca empirike në
Hadëri et al (1999) dhe Muço et al. (1999) treguan se, për vitet e
para të tranzicionit (1993-96), kursi i këmbimit dhe remitancat
shpjeguan shumë më shumë ndryshimin e inflacionit sesa bënë
ndryshimet në ofertën monetare. Më poshtë provojmë nëse ky
rezultat ende vazhdon të jetë i vërtetë.

Kursi stabël i këmbimit pa dyshim që ka luajtur një rol kyç në
ankorimin e pritshmërive inflacioniste, kanali i katërt i përmendur
më lart. Që në vitin 1998, banka qendrore ka njoftuar në fillim të
çdo viti një objektiv sasior të qartë për inflacionin vjetor, zakonisht
brenda një zone mjaft të ngushtë (për shembull, 2-4 për qind). Kjo
transparencë e rritur ka ndihmuar gjithashtu politikën monetare,
veçanërisht në dritën e ecurisë relativisht të suksesshme deri më
sot nga banka qendrore në arritjen e këtij objektivi.

Grafik 2: Korrelacioni midis inflacionit vjetor dhe kursit të këmbimit lek/usd
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Duke u kthyer në lidhjen ndërmjet ndryshimeve në ofertën e parasë
dhe inflacionit, grafiku 3 tregon bashkëlëvizjen ndërmjet dy
variablave nga viti 1994 deri në vitin 2003. Është e qartë se realisht
nuk ka korrelacion deri në vitin 2000; gjatë asaj kohe, ndryshimet
në ofertën monetare nxiteshin nga zhvendosjet e kërkesës.
Ndonjëherë ato lëvizin në drejtim të kundërt, për shembull në vitet
1994/95, kur rritja e parasë ishte e fuqishme ndërsa inflacioni vjetor
po binte me shpejtësi në nivele njëshifrore, ose në vitin 1997, kur
rritja e parasë ra ndërsa inflacioni u rrit me shpejtësi si rrjedhim i
krizës së skemave piramidale.

Shënim: Vija vertikale tregon shtatorin e vitit 2000, kohën kur Banka e Shqipërisë
kaloi në përdorimin e instrumenteve indirekte të politikës monetare.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Megjithatë, lindi një korrelacion pozitiv pas futjes së instrumenteve
indirekte të kontrollit monetar në shtator të vitit 2000, siç tregohet
qartë edhe në grafikun 3. Ky ndryshim, i cili shoqërohet me
zhvendosjen nga instrumentet direkte në instrumentet indirekte,
është nxjerrë nga rezultatet ekonometrike më poshtë. Ai është,
gjithashtu, në pajtueshmëri me grafikun 4, i cili tregon se ka një
korrelacion të qartë ndërmjet rritjes vjetore të M1 dhe kursit të
këmbimit lek/usd pas futjes së instrumenteve indirekte të politikës
monetare.

Grafik 3: Korrelacioni midis rritjes vjetore të M1 inflacionit vjetor

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1994_01 1994_05 1994_09 1995_01 1995_05 1995_09 1996_01 1996_05 1996_09 1997_01 1997_05 1997_09 1998_01 1998_05 1998_09 1999_01 1999_05 1999_09 2000_01 2000_05 2000_09 2001_01 2001_05 2001_09 2002_01 2002_05 2002_09 2003_01

M1 - Rritja vjetore Inflacioni vjetor



330

Shënim: Vija vertikale tregon shtatorin e vitit 2000, kohën kur Banka e Shqipërisë
kaloi në përdorimin e instrumenteve indirekte të politikës monetare.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Lidhja ndërmjet variablave realë dhe nominalë në Shqipëri është
vështirë të vlerësohet, pasi masa kryesore e aktivitetit ekonomik –
PBB – është vlerësuar me një shkallë të lartë pasigurie. Mbulesa
statistikore e sektorit të ri privat në zhvillim, është e pamjaftueshme,
dhe ekziston një sektor i gjerë joformal, i cili ndoshta llogaritet për
të paktën një të tretën e PBB-së.5 Krahas kësaj, PBB është
vlerësuar vetëm në mënyrë vjetore, ndërsa agregatët monetarë,
inflacioni dhe kurset e këmbimit janë të disponueshëm në një
shpeshtësi më të madhe. Për këto arsye, do të ishte e dobishme
për hartuesit e politikës, të kishin në dispozicion një ndërmjetës
(proksi) të mirë për PBB-në, me qëllim që të kuptohen më mirë
ndërlidhjet ndërmjet variablave nominalë dhe realë.

Grafikët 5-7 tregojnë korrelacionet ndërmjet rritjes reale të PBB-së
dhe tre variablave: importi i makinerive, konsumi i energjisë dhe
eksportet neto. Për shkak të kufizimeve në të dhëna ne lidhim serinë
e të dhënave të periudhave të ndryshme kohore: të dhënat vjetore
për rritjen reale të PBB-së me të dhënat mujore për rritjen reale të
importit të makinerive dhe eksporteve neto dhe të dhënat mujore mbi
rritjen reale të konsumit të energjisë. Grafikët 5-6 tregojnë se ka një
korrelacion mjaft të lartë ndërmjet rritjes reale në importet e makinerive
dhe konsumit të energjisë, dhe rritjes reale të PBB-së. 6

Grafik 4: Korrelacioni ndërmjet rritjes vjetore të M1 dhe kursit të këmbimit lek/usd
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Së fundi, ne shqyrtojmë korrelacionin e PBB-së me eksportet neto
(shihni grafikun 7). Gjatë gjithë periudhës, duket se ka një
bashkëlëvizje të konsiderueshme ndërmjet të dy variablave.
Meqënëse kemi një seri kohore më të gjatë për eksportet neto
krahasuar me importet e makinerive dhe të konsumit të energjisë,
dhe në mungesë të një alternative më të mirë, ne përdorim eksportet
neto si një ndërmjetësim për PBB-në në  analizën tonë
ekonometrike.

Rritja reale të PBB-së Rritja e importit të makinerive

Grafik 6: Korrelacioni ndërmjet rritjes reale të PBB-së dhe konsumit të energjisë
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Grafik 5: Korrelacioni ndërmjet rritjes reale të PBB-së importit të makinerive
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3. REZULTATET EKONOMETRIKE

Ndërkohë që grafikët dhe korrelacionet e raportuara më lart janë
të nevojshme për të nxjerrë në pah tendencat kryesore, dikush do
të donte të dinte rreth ndërveprimeve ndërmjet variablave kyçe në
ekonomi, veçanërisht rreth mënyrës se si goditjet ndaj një variabli
ndikojnë në zhvillimet vijuese të të tjerëve, dhe nëse fuqia
shpjeguese e variablave monetarë është rritur nga zhvendosja në
instrumentet indirekte. Pak studime janë bërë në Shqipëri për
korrelacionin ndërmjet vendimeve të politikës monetare dhe
reagimeve të eksport/importit nëpërmjet përgjigjes së kursit të
këmbimit.7 Është, gjithashtu, interesante të provohet nëse kanali i kursit
të këmbimit operon në Shqipëri dhe si ka ndryshuar efektshmëria e
këtij kanali me futjen e instrumenteve monetare indirekte.

Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, ne vlerësojmë një model
autoregresioni të vektorit (VAR) ndërmjet variablave të mëposhtëm:
rritjes së parasë, kursit të këmbimit, remitancave dhe bilancit tregtar.
VAR përbën një metodë fleksibël për përmbledhjen e
ndërveprimeve ndërmjet variablave makroekonomikë, pa imponuar
supozime egzogjene jorealiste. Megjithatë, ai duhet të shihet vetëm
si një mjet përshkrues sepse fuqia shpjeguese e këtij lloj modeli
është e kufizuar, veçanërisht kur seritë kohore janë mjaft të shkurtra.
Periudha e vlerësimit, për të cilën ne përdorim të dhëna mujore
për të gjitha seritë përkatëse është janar 1994 deri në maj 2003.

Rritja reale të PBB-së

Grafik 7: Korrelacioni ndërmjet rritjes reale të PBB-së dhe eksporteve neto
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Për të investiguar nëse fuqia shpjeguese e variablave monetarë
është rritur nga zhvendosja në instrumentet indirekte në shtator të
vitit 2000, ne ndajmë gjithashtu, të njëjtën periudhë në dy periudha:
periudhën kur përdoreshin instrumentet direkte të politikës
monetare: nga janari 1994 deri në gusht 2000, dhe periudhën kur
u përdorën instrumentet indirekte të politikës monetare: nga muaji
shtator 2000 deri në maj 2003.

Të pestë variablat e përdorur janë si më poshtë: norma mujore e
rritjes së M3, inflacioni mujor, kursi i këmbimit lek/usd në formën e
logaritmit, remitancat në dollarë amerikanë në formën e logaritmit
dhe norma mujore e rritjes së bilancit tregtar. Të tre variablat e
parë – rritja e parasë, inflacioni dhe kursi i këmbimit – janë përfshirë
për të parë nëse kanali i kursit të këmbimit shpjegon zhvillimet
inflacioniste në Shqipëri. Megjithatë, meqënëse stabiliteti i kursit
të këmbimit është ndihmuar nga ana e tij nga flukset e fuqishme
hyrëse të remitancave gjatë gjithë periudhës, ne përfshijmë
gjithashtu, remitancat në analizën e VAR. Eksportet neto janë
përfshirë për të shqyrtuar kanalin e kursit të këmbimit si një
mekanizëm të transmisionit monetar në ekonominë reale.

Vlerësimi i një VAR kërkon imponimin e disa kufizimeve renditëse.
Siç tregohet në Hadëri et al. (1999), ne argumentojmë se renditja
më e përshtatshme është: remitancat -> rritja e parasë -> kursi i
këmbimit -> inflacioni -> bilanci tregtar. Remitancat ndikojnë direkt
si ofertën e parasë dhe kursin e këmbimit. Rritja e parasë gjithashtu,
ndikon kursin e këmbimit dhe të dyja, oferta e parasë dhe kursi i
këmbimit priten të ndikojnë në normën e inflacionit. Së fundi,
inflacioni apo ndryshimi në çmimet relative të eksport - importit
shoqëruar me një ndryshim në kursin e këmbimit, i cili nga ana e tij
është ndikuar nga rritja e parasë, do të ndikonte në bilancin tregtar
(ndryshimi në kërkesën relative dhe për eksport importet).
Ndryshimi në bilancin tregtar atëherë do të shkaktonte një ndryshim
në prodhim.

Nisur nga seritë kohore të shkurtra, sistemi u vlerësua duke
përdorur vetëm dy periudha-vonese për çdo variabël. Madje,
vonesat më të larta në renditje u hodhën poshtë sipas Kriterit të
Informacionit Schwarz-Bayes. Grafikët 8-9 tregojnë funksionet e
prejardhura të përgjigjes së impulsit të katër variablave – rritja e
parasë, inflacioni, kursi i këmbimit dhe bilanci tregtar.8 Funksionet
e veçanta të përgjigjes së impulsit u përdorën përkatësisht nga
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periudha e instrumenteve direkte të politikës monetare dhe të
instrumenteve indirekte të politikës monetare.9 Për çdo variabël,
shifrat ilustrojnë përgjigjen e atij variabli ndaj një goditjeje dhe ndaj
secilit variabël të mbetur.

Fillimisht, ne fokusohemi në faktin nëse goditjet ndaj rritjes së
parasë shoqërohen me drejtimin vijues të inflacionit. Për periudhën
e instrumenteve direkte të politikës monetare (deri në gusht 2000)
është e qartë nga funksioni i reagimit të impulsit se goditjet për
ofertën e parasë nuk duket që lidhen me inflacionin. Remitancat
dhe bilanci tregtar kanë një efekt pozitiv të pritur mbi inflacionin,
që arrin pikun pas rreth dy muajsh, por efekti venitet shpejt pas dy
ose tre muajsh. Efekti i vogël negativ i një goditjeje të kursit të
këmbimit mbi inflacionin është i vazhdueshëm gjatë një periudhe
dymbëdhjetëmujore.

Grafik 8: Analiza VAR për periudhën e instrumentave direkte të
politikës monetare (1994:01-2000:08)

Burimi: Llogaritjet e autorëve, duke përdorur të dhëna nga Banka e Shqipërisë.

Efekti fillestar negativ (domethënë vlerësimi) i remitancave në
kursin e këmbimit është i vazhdueshëm dhe venitet gradualisht
vetëm pas 12 muajsh. Bilanci tregtar, gjithashtu, nuk duket se
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ndikohet nga rritja e parasë. Lidhja pozitive ndërmjet goditjeve ndaj
kursit të këmbimit dhe drejtimi vijues i bilancit tregtar, arrin kulmin
pas dy muajve dhe gradualisht zhduket pas katër ose pesë muajve.
Megjithatë, efekti i remitancave është më i vogël dhe zhduket pas
rreth katër muajsh.

Këto rezultate plotësohen me analizën e shpërbërjes së variancës,
paraqitur në tabelën 1. Për secilin variabël në horizonte të ndryshme
kohore, analiza e shpërbërjes tregon përqindjen e variancës gabim
të parashikimit, shkaktuar nga goditjet ndaj atij variabli dhe nga
goditjet ndaj variablave të tjerë. Tabela tregon shpërbërjen e
variancës për horizonte kohore një, gjashtë dhe 12-muaj.

Blloku i tretë i rreshtave në tabelën 1 tregon se pjesa më e madhe
e variancës së gabimit të parashikimit në inflacion shpjegohet nga
goditjet e veta. Goditjet ndaj remitancave shpjegojnë deri në 7.9
për qind  - dhe goditjet ndaj kursit të këmbimit deri në 6.4 për qind
– të variancës së gabimit të parashikimit në inflacion, duke treguar
se remitancat dhe kursi i këmbimit së bashku, luajnë një rol të
rëndësishëm në përcaktimin e pritjeve të inflacionit. Rritja e parasë
shpjegon vetëm deri në 0.4 për qind të variancës së parashikuar
gabim në inflacion, duke konfirmuar se lëvizjet në inflacion nuk
mund të shpjegohen nga ndryshimet në ofertën e parasë gjatë
kësaj periudhe.

Tabelë 1: Dekompozimi i  variancës (VAR 1994:01-2000:08). 
 Muaj Remitancat M3 Inflacioni Kursi i këmbimit Bilanci tregtar 

Remitancat 1 100 0 0 0 0 
 6 36.8 5.8 1.2 24.3 31.8 

 12 23.9 5.3 1.6 33.3 36 
Rritja e parasë 1 0 100 0 0 0 

 6 0.3 96.5 0 3.2 0 
 12 0.3 91.5 0.1 8 0.1 

Inflacioni 1 0.2 0.2 99.5 0 0 
 6 7.9 0.4 86.1 3.3 2.3 

 12 7.6 0.4 83.1 6.4 2.5 
Kursi i këmbimit 1 10.6 0 0.1 89.3 0 

 6 2.5 0.1 1 96.4 0 
 12 1.9 0 1 96.8 0.2 

Bilanci tregtar  1 84.4 0.4 0 1.3 13.9 
 6 69.5 1.1 1.5 12.3 15.5 

 12 68.6 1.3 1.5 12.5 16.2 
Burimi: Llogaritje të autorëve, duke përdorur të dhëna të Bankës së Shqipërisë. 
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Blloku i fundit i rreshtave në tabelën 1 tregon se pjesa më e madhe
e variancës së parashikuar gabim në bilancin tregtar shpjegohet
nga goditjet ndaj remitancave (afërsisht 70 për qind në një horizont
kohor dymbëdhjetëmujor). Goditjet e veta shpjegojnë deri në 16.2
për qind dhe goditjet ndaj kursit të këmbimit shpjegojnë deri në
12.5 për qind të variancës së parashikuar gabim në bilancin tregtar.
Goditjet ndaj ofertës së parasë shpjegojnë vetëm deri në 1.3 për
qind.

Grafik 9: Analiza VAR për periudhën e instrumentave indirekte të
politikës monetare  (2000:09-2003:05)

Burimi: Llogaritje të autorëve, duke përdorur të dhëna të Bankës së Shqipërisë.

Megjithatë, për periudhën e instrumenteve indirekte të politikës
monetare, funksioni i reagimit të impulsit në grafikun 9, tregon se
rritja e parasë ka një efekt pozitiv mbi inflacionin, i cili arrin pikun
pas tre muajsh dhe gradualisht fashitet pas katër deri në pesë
muajsh. Kjo tregon një lidhje ndërmjet ofertës së parasë dhe
inflacionit. Efekti pozitiv i kursit të këmbimit është gjithashtu i
dukshëm, duke arritur pikun pas rreth katër muajsh dhe duke u
fashitur pas gjashtë muajsh.

Goditjet ndaj rritjes së parasë shpjegojnë, gjithashtu, një pjesë të
rëndësishme të variancës në bilancin tregtar. Efekti më i madh
ndodh pas rreth tre muajsh dhe pastaj fashitet me shpejtësi. Efekti
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negativ i rritjes së parasë në kursin e këmbimit ndodh pas dy muajsh
dhe është mjaft i dukshëm. Ai venitet gradualisht pas katër apo
pesë muajsh. Goditjet ndaj remitancave dhe inflacionit kanë një
efekt negativ të vazhdueshëm ndaj lëvizjeve vijuese të kurseve të
këmbimit. Kjo analizë sugjeron se fuqia shpjeguese e variablave
monetarë është rritur nga zhvendosja në instrumentet indirekte.
Përsëri, mënyra se si goditjet ndaj një variabli ndikojnë zhvillimet e
mëpasme në variabla të tjerë nën gjykim, bëhet më i qartë me një
analizë të shpërbërjes së variancës paraqitur në tabelën 2.

Duke vështruar në shpërbërjen e variancës për inflacionin gjatë
kësaj periudhe, shohim se, pas 12 muajsh, goditjet ndaj rritjes së
parasë tashmë shpjegojnë 16 për qind të variancës së parashikuar
gabim në inflacion, krahasuar me thjesht 0.4 për qind gjatë
periudhës së instrumenteve monetare direkte. Kjo sugjeron se
lëvizjet në inflacion janë shpjeguar në një shkallë më të madhe
sesa më parë (kur instrumentet direkte të kontrollit monetar hynë
në fuqi) nga ndryshime në ofertën e parasë gjatë kësaj periudhe.
Vetë goditjet e saj shpjegojnë shumicën e variancës së parashikuar
gabim në inflacion. Goditjet ndaj remitancave shpjegojnë afërsisht
30 për qind dhe goditja ndaj kursit të këmbimit shpjegon deri në
14.7 për qind të variancës së parashikuar gabim në inflacion, në
një horizont kohor dymbëdhjetëmujor, duke treguar se remitancat
dhe kursi i këmbimit, janë ende një tregues i mirë i pritshmërive
inflacioniste.

Tabelë 2 : Dekompozimi i variancës (VAR 2000:09-2003:05). 
 Muaj Remitancat M3 Inflacioni Kursi i këmbimit Bilanci tregtar 

Remitancat 1 100 0 0 0 0 
 6 58.9 31.3 2.3 2.8 4.7 
 12 57.6 30.1 2.4 4.5 5.3 
Rritja e parasë  1 3.1 96.9 0 0 0 
 6 5.1 84.6 5.8 2.8 1.7 
 12 11.3 71.9 5.4 5.9 5.5 
LInflacioni 1 41.9 3.6 54.5 0 0 
 6 28.8 16.6 39.6 14.6 0.5 
 12 29.6 15.8 37.9 14.7 1.9 
Kursi i këmbimit 1 0 12.1 19.2 68.7 0 

 6 10.9 18.4 8.7 51.6 10.4 
 12 25.6 9.8 6.4 41 17.2 

Bilanci tregtar 1 98.8 0 0.2 0 0.9 
 6 58.6 33 2 1.9 4.5 
 12 58.4 32.5 2.1 2.2 4.8 
Burimi: Llogaritje të autorëve, duke përdorur të dhëna të Bankës së Shqipërisë. 
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Gjithashtu, shpërbërja e variancës për bilancin tregtar tregon se
rritja e parasë shpjegon deri në 33 për qind të variancës së
parashikuar gabim në bilancin tregtar. Remitancat shpjegojnë
afërsisht 60 për qind të variancës së parashikuar gabim në bilancin
tregtar, gjatë një horizonti kohor dymbëdhjetëmujor. Këto rezultate
sugjerojnë se kanali i transmisionit të kursit të këmbimit është i
pranishëm gjatë periudhës së përdorimit të instrumenteve indirekte
të politikës monetare.

Ne testuam, gjithashtu, fuqinë e rezultateve tona lidhur me
ndryshime në renditjen e variablave të përdorur. Veçanërisht,
provuam nëse kursi i këmbimit parashikon rritjen e parasë dhe të
remitancave, pasi Banka e Shqipërisë monitoron në mënyrë aktive
kursin e këmbimit dhe e merr atë në konsideratë në hartimin e
programit monetar. Domethënë, ne provojmë nëse kursi i këmbimit
duhet të jetë primar në VAR. Ne provojmë, gjithashtu, nëse niveli i
remitancave përcaktohet nga norma e interesit, e cila nga ana e
vet ndikohet nga rritja e parasë, duke i vendosur remitancat pas
rritjes së parasë në VAR. Ne gjetëm se renditja e variablave nuk
është përcaktuesi kritik i rezultateve tona, pasi ndryshimi i renditjes
së variablave na dha të njëjtat rezultate lidhur me funksionet e
reagimit të impulsit.

4. REGJIMI I OBJEKTIVIT TË INFLACIONIT: NJË MUNDËSI?

Gjatë viteve të fundit, banka qendrore ka marrë në konsideratë
lëvizjen nga shpallja e kufirit të inflacionit brenda të cilit ajo synon
të operojë në regjimin e inflacionit shënjestër (Inflation Targeting).10

Një politikë e tillë lejon fleksibilitet, kur hasen goditje reale të
brendshme (kërkesa agregate) dhe të jashtme. Krahas kësaj,
regjimi i objektivit të inflacionit përdor një metodë me vështrim nga
e ardhmja, që e lejon bankën qendrore të shmangë politika që
janë në kundërshtim me objektivin. Duke qenë një politikë me
vështrim nga e ardhmja, ka mundësi të ketë një efekt stabilizues
ndaj tregjeve financiare. Republika Çeke ishte vendi i parë në
tranzicion, që filloi të adoptonte këtë alternativë në politikën
monetare.11

Kjo strategji mund të jetë, gjithashtu, tërheqëse për Shqipërinë.
Regjimi ekzistues i kursit të këmbimit lirisht i luhatshëm, e lehtëson
zëvendësimin e kontrollit monetar me atë të inflacionit të synuar.
Ajo mund të ndihmojë, gjithashtu, në forcimin e pavarësisë së
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bankës qendrore. Megjithatë, ka disa arsye, pse Shqipëria ende
mund të mos jetë gati për të adoptuar plotësisht një politikë të tillë.
Së pari, siç e bën të qartë edhe analiza e mësipërme, mekanizmi i
transmisionit ende nuk është i përcaktuar mirë në Shqipëri, dhe
rrjedhimisht pasiguria rreth efekteve të ndonjë ndryshimi në politikën
monetare është e lartë. Jo vetëm që ka një sektor të madh joformal,
por gjithashtu tregjet e letrave me vlerë janë fillestare dhe ende
kërkojnë kohë për të monitoruar ndikimet dhe efektet që ato mund
të kenë në ekonomi. Instrumentet indirekte të politikës monetare
janë ende relativisht të reja dhe jo të testuara plotësisht.

Së dyti, teknikat e parashikimit të inflacionit nuk janë të zhvilluara
mirë në Shqipëri. Ka mjaft vend për përmirësime të mëtejshme
drejt më shumë saktësie. Në të vërtetë, indeksi kryesor i përdorur
në llogaritjen e inflacionit – IÇK – është krahasuar me arsyet që ai
nuk duket se është përfaqësues i modeleve të konsumit. Indekset
alternative ende nuk përdoren dhe statistikat në llogaritë kombëtare
nuk janë të besueshme.

Së treti, transparenca dhe përgjegjshmëria e vendimeve të politikës
monetare ende nuk kuptohen mirë nga publiku. Banka e Shqipërisë
ka rritur në mënyrë të konsiderueshme masën e edukimit publik,
duke u përpjekur të ndikojë në pritshmëritë e inflacionit, por duhet
të punohet edhe më shumë. Madje, politika monetare ndikon
variablat realë ndonjëherë me vonesa të gjata dhe të
paparashikuara, duke e bërë procesin e edukimit më të vështirë.
Për pothuajse tre vjet Banka e Shqipërisë, me sugjerim të FMN-
së, ka caktuar objektivin vjetor të inflacionit si një interval prej 2-4
për qind. Nuk është e qartë se ky është kufiri optimal i inflacionit
në rastin e Shqipërisë apo nëse vërtet ai duhet të jetë një interval
apo një pikë? Deri tani intervali është arritur dhe ka qenë një
disiplinë e mirë për autoritetet shqiptare. Megjithatë, ngjarjet e
jashtme si mungesa e stabilitetit politik, zgjedhjet, mungesat e
mallrave kyç si elektriciteti mund të pengojnë zbatimin e objektivit.
Goditjet spekulative, si ajo që shkaktoi problem likuiditeti në
sistemin bankar shqiptar në pranverën e vitit 2002, do të
komplikonin konsiderueshëm futjen e regjimit të objektivit të
inflacionit. Gjithë këto gjykime sugjerojnë se koha e duhur për
adoptimin e regjimit të objektivit të inflacionit në Shqipëri mund të
jetë pak larg.
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5. PËRFUNDIME

Ka tre konkluzione kryesore nga kjo analizë e politikës monetare
në Shqipëri. Së pari, ndikimet e jashtme, duke kontribuar në
stabilitetin e kursit të këmbimit kanë luajtur një rol të rëndësishëm
në mbajtjen e një inflacioni të ulët për pjesën më të madhe të
periudhës së tranzicionit. Së dyti, vargu i instrumenteve të politikës
monetare të disponueshme për autoritetet është zgjeruar në vitet
e fundit, duke çuar në më shumë stabilitet dhe parashikueshmëri
për lidhjen ndërmjet ndryshimeve në ofertën e parasë dhe
ndryshimeve në nivelin e çmimeve.

Gjithashtu, futja e instrumenteve indirekte të politikës monetare
duket se ka kontribuar në efektshmërinë e mekanizmit të
transmisionit të kursit të këmbimit të politikës monetare në
ekonominë reale. Së fundi, politika e synimit drejt një intervali për
inflacionin ka funksionuar mjaft mirë deri tani, por lëvizja drejt
regjimit të objektivit të inflacionit mund të mbajë rreziqe afatshkurtra
dhe nuk është diçka tek e cila duhet të vërsulemi me nxitim.

Një ndër vështirësitë më të mëdha që hasin politikëbërësit në
Shqipëri është cilësia e dobët e të dhënave në sektorin real. Kur
cilësia të përmirësohet, lidhja ndërmjet variablave realë dhe
monetarë do të bëhet më transparente. Ndërkohë që kjo mund të
lehtësojë detyrën e Bankës së Shqipërisë në formulimin e politikës
monetare, është e qartë se fusha e veprimit të një politike monetare
aktiviste që përpiqet të ndikojë prodhimin dhe punësimin do të
mbetet veçanërisht e kufizuar. Ekonomia shqiptare gjatë 13 vjetëve
të fundit ka lëvizur nga izolimi pothuajse i plotë në hapje relative,
dhe rrjedhimisht është gjithnjë e më e varur në zhvillime përtej
kufijve të saj. Megjithatë, Banka e Shqipërisë mund të vazhdojë të
luajë një rol stabilizues në ekonomi, nëpërmjet vazhdimit të
politikave të matura monetare dhe administrimit të kursit të këmbimit
herë pas here për të lehtësuar goditjet. Me kalimin e kohës, futja e
regjimit të objektivit të inflacionit formal do të jetë e mundshme,
dhe do të ndihmojë në kontribuimin drejt stabilitetit në ekonomi.
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3 Prezantimet e mëparshme që tregojnë këtë lidhje në Shqipëri janë Hadëri et al.
(1999) and Muço et al. (1999).
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paralajmëron se ka mundësi të jetë i zvogëluar.

6 Rritja reale për të gjitha seritë është llogaritur duke përdorur IÇK.

7 Shihni Kunst and Luniku (1998) and Kalra (1998).
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në grafikët 8 dhe 9.

9 Ne vlerësojmë, gjithashtu, një VAR për gjithë periudhën kohore. Rezultatet, që
nuk janë treguar këtu, janë të njëjta me rezultatet e analizës VAR për periudhën e
instrumenteve direkte të politikës monetare. Kjo pjesërisht shpjegohet nga fakti
që periudha jonë kohore e instrumenteve indirekte të politikës monetare është
shumë më e shkurtër sesa periudha e instrumenteve direkte  të politikës monetare.

10 Shihni për një shpjegim të detajuar dhe përvojë Blejer at al. (eds.) 2000 and
Svensson 2000.

11 Megjithatë, disa Polonia. Shihni për shembull Orlowski, 1998 and Dabrowski,
1999.
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Së pari, do të dëshironim të falenderonim autorët e materialit për njohjet
e qarta në lidhje me ndërveprimin midis treguesve ekonomikë realë
si edhe mbi rolin dinamik të politikës monetare në këtë proces.

Në diskutimin tonë do të donim të parashtronim tre çështje:

· Lidhjen midis rritjes ekonomike dhe stabilitetit ekonomik.
· Politikën monetare në Shqipëri.
· Sfidat në vendosjen në Shqipëri të regjimit të inflacionit të

synuar.

(I) LIDHJE MIDIS RRITJES EKONOMIKE DHE STABILITETIT EKONOMIK

Ekonomia shqiptare është rritur shpejt gjatë dekadës së fundit, me
një mesatare prej 6.3 për qind në terma realë gjatë periudhës 1993-
20011. Do të donim të argumentonim që stabiliteti makroekonomik,
ndërkohë që është një kontribues kyç në rritjen e PBB-së, nuk ka
qenë faktori lëvizës i rritjes në Shqipëri. Nga ana tjetër, eksperienca
jonë tregon që mungesa e stabilitetit makroekonomik ka një efekt
negativ në rritjen ekonomike, siç kanë treguar ngjarjet e vitit 1997
dhe deri në njëfarë mase edhe ato të vitit 2002.

Para se të vlerësojmë faktorët që ndodhen pas rritjes së lartë
ekonomike të Shqipërisë, është e nevojshme që kjo rritje të shihet

KOMENTE MBI:
MATERIALIN:“INFLACIONI, KURSET E

KËMBIMIT DHE ROLI I POLITIKËS
MONETARE NË SHQIPËRI”

Lavdosh Zaho
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në perspektivë: është me vlerë të theksohet që ekonomia shqiptare
filloi periudhën e tranzicionit nga një bazë shumë e ulët. Në vitin
1989, të ardhurat kombëtare vlerësohet të ishin rreth 800 usd për
frymë. Është e kuptueshme që mund të priten norma të larta rritjeje
kur fillohet nga një bazë e ulët. Gjithsesi, të ardhurat mesatare
pothuajse u dyfishuan gjatë periudhës së tranzicionit. Të ardhurat
kombëtare në vitin 2002, vlerësohet të jenë rreth 1600 usd për
frymë.

Motorri kryesor i rritjes ekonomike ka qenë zhvillimi i sektorit privat.
Vlerësohet që kontributi i sektorit privat në PBB ka qenë 75 për
qind për vitin 20012. Ekonomia publike dhe kontributi i sektorit publik
në procesin e krijimit të pasurisë, ka rënë në mënyrë të
qëndrueshme duke reflektuar kalimin drejt ekonomisë së tregut.
Prandaj, faktorët kryesorë pas kësaj rritjeje duket se kanë qenë:

· Kërkesa e brendshme. Një kërkesë “e fshehur”, e
paplotësuar gjatë ekonomisë së centralizuar, shërbeu si
katalizator për zhvillimin ekonomik. Filloi me mallrat e
konsumit dhe vazhdoi më pas me strehimin. Kjo kontribuoi
fillimisht në zhvillimin e tregtisë dhe më  pas në zhvillimin
e industrive të ndërtimit dhe të transportit.

· Remitancat  private nga emigrantët, të cilat kanë qenë një
burim i qëndrueshëm të ardhurash, kanë nxitur kërkesën
e brendshme. Shifrat zyrtare i vlerësojnë në rreth 13 për
qind të PBB-së për vitin 2002. Ato kanë ndihmuar në
mbështetjen e kërkesës agregate dhe në financimin e
investimeve private në infrastrukturë. Një vlerësim më i
mirë i rolit të këtyre remitancave në nxitjen e kërkesës së
brendshme mund të arrihet, nëse shohim që investimet e
huaja direkte, gjatë viteve 1999-2001, kanë qenë
mesatarisht në nivelin 3.8 për qind të PBB-së, më ulët se
shumica e vendeve kandidate për të hyrë në Bashkimin
Evropian.

· Ekonomia informale dhe aktivitetet ilegale në bazë rajonale,
kanë kontribuar në të ardhurën kombëtare. Burime të
ndryshme e vlerësojnë “ekonominë gri” në rreth 30 për
qind të PBB-së.

Stabiliteti makroekonomik ka qenë një kontribues kyç, por jo forca
lëvizëse në këto zhvillime. Zhvillimi i vendit është financuar kryesisht
nga remitancat ose nga burimet e veta, siç është rasti i
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ndërmarrjeve. Kredia e sistemit bankar për sektorin privat,
megjithëse është rritur me nivele shumë të larta (rreth 25 për qind
në vit gjatë dy viteve të fundit) është vetëm 6.6 për qind e PBB-së3.
Kredia e sektorit bankar dhe flukset hyrëse ndërkombëtare të
kapitalit kanë patur një rol të kufizuar. Megjithatë, roli i stabilitetit
makroekonomik dhe vendi që politika monetare natyrshëm ka në
të, pritet të rritet në të ardhmen. Kjo do të ofrojë bazat për një
funksionim normal të ekonomisë, të financimit të saj nga sektori
bankar dhe do të ndihmojë për tërheqjen e investimeve të huaja
direkte.

(II) POLITIKA MONETARE NË SHQIPËRI.

A. Vlerësimi i efektivitetit.

Ka tregues të shumtë për të gjykuar për efektivitetin e politikës
monetare. Ne do të donim ta thonim thjeshtë: politika monetare ka
qenë e suksesshme në Shqipëri përderisa ka bërë të mundur uljen
relativisht të shpejtë të çmimeve (1991-1995 dhe 1997-1998) dhe
ka mbajtur një stabilitet të kënaqshëm çmimesh në 5 vitet e fundit.
Sigurisht, ka edhe faktorë të tjerë që kontribojnë në stabilitetin e
çmimeve, por nuk mund të mohohet roli parësor i politikës
monetare.

B. Zhvillimi i mekanizmit të transmisionit.

Zhvillimi i mekanizmit të transmisionit është një proces i cili lidhet
me shumë faktorë në vend. E thënë më gjerë, mekanizmi i
transmisionit mund të ndahet  në dy pjesë: pjesa e parë nis me
Bankën e Shqipërisë dhe mbaron në sistemin financiar. E dyta,
përfshin lidhjet dhe dinamikat midis sistemit financiar dhe sektorit
real në ekonomi. Pjesa e parë e mekanizmit të transmisionit në
Shqipëri mund të përcaktohet si funksionale ose të paktën, e
pranueshme për shkallën e zhvillimit të tregut tonë financiar. Normat
e interesit të Bankës së Shqipërisë janë transmetuar në kohë në
normat e interesit të tregut tonë financiar. Pjesa e dytë e mekanizmit
të transmisionit është në masën më të madhe e panjohur. Lidhjet
midis sektorit financiar dhe sektorit real pengohen nga ekonomia
informale, nga shkalla e konkurueshmërisë në sektorin financiar
etj..
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C. Regjimi i politikës monetare në Shqipëri.

Banka e Shqipërisë ka një regjim të targetimit monetar. Si
mbështetje teorike, oferta monetare shihet si përcaktuesja kryesore
e nivelit të çmimeve në ekonomi. Do të donim të bënim disa
komente:

· Roli i agregatëve monetarë në ekonomi është i
rëndësishëm për nivelin e çmimeve. Analizat e regresionit,
të bëra nga Banka e Shqipërisë, sugjerojnë që paraja e
gjerë influencon çmimet me një zhvendosje në kohë prej
5 deri në 6 muaj. Tërheqja e depozitave në vitin 2002 është
një tregues i mirë i efektit të likuiditetit në nivelin e çmimeve
në Shqipëri.

· Targetimi i parasë së gjerë (M3) nënkupton mbulimin e
zhvillimeve në kursin e këmbimit, duke qenë se niveli i
kursit të këmbimit përfshihet në depozitat në monedhë të
huaj.

D. Kanalet e transmisionit të politikës monetare.

Do të donim të fokusoheshim në dy kanale kryesore:

- Kanali i normave të interesit.
Në Shqipëri, normat e interesit e ndikojnë aktivitetin ekonomik në
dy drejtime:

· Efekti që ka në kredinë për ekonominë.
Ky duket të jetë i kufizuar në Shqipëri, pasi huadhënia në monedhën
vendase është relativisht e vogël, Banka  e Kursimeve nuk lejohet
të japë kredi për ekonominë.

· Ndikimi që ka në raportin kursime-konsum, si edhe në
vendimet në lidhje me portofolin e aseteve të kursimeve
(para në dorë ndaj depozita).

Rritja në normat  e interesit ka patur një rol të rëndësishëm në
kthimin në sistem të likuiditetit të tërhequr nga sistemi bankar në
vitin 2002.

- Kanali i kursit të këmbimit.
Banka e Shqipërisë ka adoptuar sistemin e luhatjes së lirë të
kurseve të këmbimit. Ne jemi dakord dhe mbështesim konkluzionin
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e materialit që kursi i këmbimit është shumë i rëndësishëm për
stabilitetin e çmimeve. Kursi i këmbimit i ndikon çmimet përmes
inflacionit të importuar. Nga ana tjetër, ai është një input i
rëndësishëm në  mekanizmin e përcaktimit të çmimit në Shqipëri.

(III) HAPI PASUES. ZBATIMI I REGJIMIT TË INFLACIONIT TË SYNUAR
NË SHQIPËRI.

Banka e Shqipërisë e ka bërë të qartë që synon të adoptojë regjimin
e inflacionit të synuar në afatin e mesëm, si regjimin e politikës së
saj monetare.

Sipas McNees, kuadri i politikës monetare përfshin “rregullimet
institucionale në bazë të të cilave merren dhe zbatohen vendimet
e politikës monetare”.

Prandaj, zgjedhja e regjimit të politikës monetare kërkon një analizë,
e cila shtrihet përtej bankës qendrore. Banka e Shqipërisë
përmbush një sërë kushtesh paraprake të nevojshme për zbatimin
e kuadrit të inflacionit të synuar. Ajo ka:

· një mandat të qartë për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve, si objektivin e saj kryesor;

· pavarësinë ligjore në dy aspekte, si pavarësinë në qëllim
ashtu edhe atë në instrumente;

· bërë një progres të shpejtë në kapacitetet e saj analitike
gjatë dy viteve të fundit.

Zbatimi i regjimit të inflacionit të synuar në Shqipëri paraqet nevojën
e adresimit të një sërë çështjeve:

1. Zhvillimi i tregjeve financiare.
Nuk ekziston një konsensus i qartë teorik i asaj ç’ka përfaqëson
një shkallë e nevojshme e zhvillimit të tregjeve financiare.
Megjithatë, ne mund të identifikojmë fushat në të cilat tregjet
financiare shqiptare janë aktualisht të papërshtatshme për
mbështetjen e një regjimi të inflacionit të synuar:
· thellësia e tregjeve financiare – (tregu financiar shqiptar

është praktikisht ekuivalent me sektorin bankar, nuk ka
asete financiare afatgjata për të mbështetur inflacionin e
synuar, si një masë politike e shtrirë në kohë);

· transmetimi i vendimeve të Bankës së Shqipërisë në lidhje
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me normat e interesit në tregjet financiare është subjekt i
pasigurive në kohë dhe në madhësi (një treg financiar më
konkurrues do t’i përgjigjej kësaj çështjeje).

2. Identifikimi dhe përpunimi mekanizmit të transmisionit.
Kjo çështje lidhet ngushtë me të parën. Ajo, gjithashtu, kërkon
zhvillimin e sektorit real të ekonomisë: përmirësimin e lidhjeve të
tij me sektorin financiar dhe korrigjimin e disa dobësive strukturore,
si tregjet informale, transaksionet me para në dorë dhe monopolet.

3. Zhvillimi i kapaciteteve të nevojshme analitike kërkon
të dhëna me cilësi nga të gjithë sektorët e ekonomisë.

Shpërndarja e statistikave mbi llogaritë kombëtare (SNA) është
hapi i parë në këtë proces.

4. Mbështetje e qartë e të gjithë aktorëve të rëndësishëm
në bërjen e politikave ekonomike në adoptimin dhe
zbatimin e një regjimi të inflacionit të synuar.

Përfitimet teorike të regjimit të inflacionit të synuar janë gjerësisht
të njohura. Siç e vuri me të drejtë në dukje Mr.Hossein në materialin
e tij, Banka e Shqipërisë ka përdorur maturinë në vendimet e saj
të politikës monetare, megjithëse duket të jenë afër parashikimeve
të rregullës së Taylor. Kjo ka patur efekt pozitiv në besueshmërinë
e Bankës së Shqipërisë. Adoptimi i inflacionit të synuar si një si
regjim i politikës monetare nuk ndikon në fleksibilitetin e Bankës
së Shqipërisë. Punime teorike sugjerojnë që nuk ekziston një trade-
off midis besueshmërisë dhe fleksibilitetit (Fry. M. “Çështje kyçe
në zgjedhjen e një kuadri monetar, 2000”). ‘Duke imponuar një
strukturë konceptuale dhe disiplinën e tij të natyrshme në bankën
qendrore, por pa eliminuar gjithë fleksibilitetin, inflacioni i synuar
kombinon disa nga avantazhet që tradicionalisht i atribohen
rregullave, me ato që i atribohen gjykimit (Bernanke, Laubach,
Mishkin dhe Posen, 1999).
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SHËNIM

1 Duke përjashtuar rënien e ekonomisë shqiptare gjatë vitit 1997, rezultat i krizës
së përgjithshme socioekonomike, rritja e PBB-së në Shqipëri gjatë kësaj periudhe
ishte mesatarisht 7.9 për qind.

2 Burimi: EBRD, Transition Report 2002.

3 Të dhënat i referohen fundit të gushtit 2003.
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Pikëpamjet e shprehura në këtë kumtesë janë të autorëve dhe
nuk duhet të interpretohen si të Bankës Greke.

Më lejoni të filloj fjalën time me vitin 1994, sepse pikërisht në atë
kohë filloi përpjekja e Greqisë për rregullim. Ja tek janë disa fakte:

1. Në vitin 1994, norma e inflacionit të Greqisë ishte pothuajse
11 për qind. Mesatarja e Bashkimit Evropian ishte më pak
se 3 për qind.

2. Deficiti i Greqisë në raport me PBB-në ishte rreth 10 për
qind. Raporti mesatar i Bashkimit Evropian ishte rreth 5 ½
për qind.

Gjashtë vitet e tjera patën një konvergjencë madhështore të
ekonomisë greke me pjesën tjetër të Bashkimit Evropian. Inflacioni
u ul nga rreth 11 për qind në vitin 1994 në rreth 3 për qind në vitin
2000, ndërsa rritja ekonomike u përshpejtua.

Si u bë kjo gjë? Në Greqi, kishte ndodhur një shtrëngim i
konsiderueshëm i politikës monetare në vitin 1994, gjë që shtroi
bazat e disinflacionit në vitin 1995 dhe më gjerë1. Duke filluar nga
viti 1995, në përpjekje për të fokusuar pritjet e tregut, banka miratoi
një “politikë të dhrahmisë së fortë”, sipas së cilës kursi i këmbimit
u përdor si një ankorë nominale. Për herë të parë, banka shpalli
një objektiv specifik për kursin e këmbimit. Ideja që nënvizohet

POLITIKA MONETARE E GREQISË
GJATË RRUGËS DREJT BASHKIMIT

MONETAR EVROPIAN (BME)

George S. Tavlas

Theodoros Papaspyrou
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nëpërmjet kësaj strategjie është se, në qoftë se angazhimi për
kursin e këmbimit është i besueshëm, në mënyrë të tillë që të
besohet vërtet nga agjentët ekonomikë, atëherë kostot e prodhimit
të politikave monetare të shtrënguara do të pakësohen.

Politika e dhrahmisë së fortë ishte një sukses i papërmbajtur. Gjatë
viteve 1995-1997, Banka i mbajti normat reale të interesit në
intervalin 5 deri në 6 për qind. Gjatë të 3 viteve, inflacioni ishte më
tepër se i përgjysmuar, ndërkohë që rritja reale e PBB-së u
përshpejtua, duke arritur mesatarisht në rreth 3 për qind në
krahasim me 1 për qind që ishte gjatë viteve 1991-1994.

Pse rritja reale u përshpejtua gjatë një periudhe kur inflacioni u ul
nga një nivel i lartë në inflacion njëshifror? Edhe pse fitimi nga
besueshmëria është vështirë të matet, politika e dhrahmisë së fortë
krijoi një objektiv të qartë për politikën monetare, duke ushtruar
një masë të vetëdisiplinimit dhe duke shërbyer për të mbajtur poshtë
pritshmëritë për inflacionin. Faktorë të tjerë që forcuan besueshmërinë
janë si më poshtë:

• Ndodhi një rregullim thelbësor fiskal. Deficiti fiskal u
pakësua nga rreth 10 për qind e PBB-së që ishte në vitin
1995, në rreth 4 për qind në vitin 1997.

• Duke filluar nga mesi i viteve 1980, u ndërmorën hapa për
të liberalizuar sistemin financiar, dhe rreth vitit 1995, ai u
derregullua plotësisht, ndërsa u adoptuan rregullat e matur
të Komunitetit në tregjet bankare dhe të kapitalit. Me
derregullin e sistemit financiar, Banka e Greqisë ishte
gjithnjë e më shumë në gjendje të përdorte instrumente të
kontrollit monetar të bazuara në treg.

• Parlamenti Grek miratoi pavarësinë e bankës qendrore dhe
i siguroi Bankës së Greqisë mandat për të arritur stabilitetin
e çmimeve.

Në shkencën e ekonomiksit, nuk ekziston koncepti i drekës së lirë
(pra, çdo gjë e ka një kosto). Bota jonë është ajo e politikës së dytë
optimale pas më të mirës (second best), ku një politikë e veçantë
shoqërohet me përfitime dhe kosto. Politika e dhrahmisë së fortë
ishte mjaft e suksesshme në uljen e inflacionit dhe në lejimin e
përshpejtimit të rritjes. Megjithatë, ajo paraqiti edhe vështirësi.
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1. Normat relativisht të larta greke, bashkë me lidhjen (peg)
gjithnjë e më të besueshme të kursit të këmbimit, çuan në një
problem të flukseve të kapitalit hyrës. Në qoftë se flukset hyrëse
nuk do të ishin sterilizuar, ato do të kishin rritur bazën monetare
dhe do të kishin ulur normat nominale të interesit. Kjo do të kishte
nënkuptuar një lehtësim të kushteve monetare, në kundërshtim
me qëndrimin e politikës monetare të shtrënguar që nevojitej për
disinflacion.

2. Një përgjigje e Bankës së Greqisë ndaj flukseve hyrëse
ishte të ndërmerrte operacione sterilizimi. Megjithatë, sterilizimi
ishte i kushtueshëm, pasi Bankës i duhej të paguante një normë të
lartë interesi për të marrë fonde hua.

3. Një problem thelbësor përballë regjimeve të lidhjeve të
kursit të këmbimit me ankorë nominale është se monedha e vendit
me inflacion të lartë mund të mbivlerësohet gjatë lëvizjes drejt një
regjimi inflacioni të ulët. Në rastin e Greqisë, një vlerësim i kursit
real të këmbimit kontribuoi në një zgjerim të deficitit të llogarisë
korente në rreth 4 për qind të PBB-së në vitin 1997, nga gati
balancim në vitin 1994.

Zgjerimi i deficitit të llogarisë korente ushqeu pritshmëritë e tregut
për mbivlerësim e dhrahmisë dhe krijoi një bazë pjellore për infektim
nga Azia, që filloi me zhvlerësimin e bahtit tailandez në korrik të
vitit 1997. Rritja e madhe në normat e interesit, e nevojshme për të
mbështetur dhrahminë pengoi mjaft objektivat fiskalë dhe rritjen.
Si rezultat, nga fundi i vitit 1997 dhe fillimi i vitit 1998, Greqia u
përball me një rast klasik të kthimeve të papritura dhe të
konsiderueshme të flukseve të kapitalit; kishte filluar dhe po
zhvillohej një goditje mjaft spekulative.

Rrjedhimisht, nga fillimi i vitit 1998, objektivi i qeverisë për t’u
bashkuar me Bashkimin Monetar Evropian në fillim të vitit 2001,
ishte në rrezik. Në përgjigje të kësaj, në mars të vitit 1998, dhrahmia
u zhvlerësua me 12 për qind dhe monedha hyri në Sistemin e
Kursit të Këmbimit (ERM). Nuk kishte goditje tjetër spekulative.
Nuk kishte krizë vijuese financiare. Dalja e dhrahmisë nga pariteti
i saj qendror ishte një ndër daljet e pakta të kursit të këmbimit të
rregullt në vitet 1990.
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Çfarë e bëri atë kaq të suksesshme? Kohët e fundit ka patur një
literaturë lidhur me arritjen e strategjive të daljes nga kursi i këmbimit
i rregullt. Në vijim jepet një listë zërash që u zbatuan për dhrahminë.

• Literatura këshillon fuqishëm se duke ndjekur daljen nga
një kurs qendror, vendi në fjalë duhet të ketë objektiv-kyç
inflacionin e ulët dhe duhet t’i japë pavarësi bankës
qendrore. Ulja e inflacionit ka qenë qëllimi kryesor i Bankës
së Greqisë për disa vjet, dhe pas dhënies së pavarësisë,
mandati i bankës ishte të arrihej stabiliteti i çmimeve.

• Zhvlerësimi i dhrahmisë lidhej me vështrimin nga e kaluara
dhe nga e ardhmja. Madhësia e zhvlerësimit lidhej si me
diferencialet e inflacionit të së shkuarës ashtu edhe me
diferencialet e së ardhmes në periudhën që do të çonte
deri në hyrjen e pritur të Greqisë në Bashkimin Monetar
Evropian.

• Së treti, dhrahmia doli nga një lidhje njëpalëshe dhe hyri
në marrëveshjen e Sistemit të Kursit të Këmbimit, ku përfitoi
nga disponueshmëria e lehtësive të ndërsjellta mbështetëse
dhe e kufijve të kursit të këmbimit ± 15 për qind të gjera2.

• Literatura rekomandon zbatimin e rregulloreve të matura
për ekspozimin e kursit të këmbimit para daljes. Rregullorja
e matur ishte implementuar në Greqi dhe bankat efektivisht
nuk kishin ekspozim neto të këmbimit valutor në kohën e
zhvlerësimit.

• Literatura e strategjisë së daljes rekomandon shtrëngimin
e politikës fiskale pas daljes. Shtrëngimi fiskal kishte
ekzistuar në Greqi gjatë viteve që çuan deri në zhvlerësimin
e dhrahmisë, dhe vazhdoi edhe pas zhvlerësimit.

Në mënyrë kritike banka nuk lehtësoi kushtet monetare; ajo e bëri
të qartë se do të përdorte pavarësinë e saj për të siguruar
përmbushjen e kriterit të Mastrihtit për inflacionin. Zonat e gjera të
Sistemit të Kursit të Këmbimit lehtësuan strategjinë e disinflacionit,
duke lejuar bankën të mbante norma të larta të interesit dhe të
lejonte vlerësimin e kursit të këmbimit sipas normës së saj qendrore.

Pjesa tjetër, siç thuhet, është histori. Konvergjenca vazhdoi për
disa vite të tjera dhe në 1 janar të vitit 2001 Greqia u bë anëtarja e
dymbëdhjetë që pranoi euron si monedhë. Mësimet kryesore janë
si më poshtë: Suksesi i përpjekjes për disinflacion grek thekson
rolin kritik të besueshmërisë së politikave. Është thelbësore që
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angazhimi i qeverisë për të realizuar qëllimet e politikës së saj
është besuar. Megjithatë, besueshmëria nuk mund të arrihet brenda
një nate, veçanërisht në qoftë se ka një histori të përpjekjeve të
dështuara për stabilizim. Në një situatë të tillë, besueshmëria mund
të ushqehet nga një ndryshim në regjimin e politikës; në rastin e
Greqisë, politika e dhrahmisë së fortë përbënte një ndryshim të
tillë të regjimit. Ndërkohë që një objektiv për kursin e këmbimit
mund të ndihmojë në krijimin e besueshmërisë duke siguruar një
ankorë nominale të qartë dhe transparente, ai ka rrezik se mund
të bëhet i paqëndrueshëm në mungesë të politikës fiskale
mbështetëse. Faktorë të rëndësishëm që forcojnë besueshmërinë
e ankorës nominale të kursit të këmbimit ishin rregullimi i
vazhdueshëm fiskal, dhënia e pavarësisë për Bankën e Greqisë
nga ana e legjislacionit, dhe hyrja e dhrahmisë në Sistemin e Kursit
të Këmbimit. Kufijtë e gjerë të kursit të këmbimit e lejuan bankën
të vazhdonte politikën e saj të shtrënguar monetare në periudhën
para hyrjes në Bashkimin Monetar.

Për Greqinë, hyrja në Bashkimin Monetar Evropian shënoi fundin
e një rruge të gjatë. Ajo prezantoi gjithashtu, fillimin e një rruge
tjetër, duke sjellë sfida të reja, sepse Greqia jo vetëm dëshiron të
mbijetojë në Zonën e Euros, por edhe të lulëzojë në të. Përsëri një
rrugë tjetër? Kjo është një tjetër histori për një herë tjetër.
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SHËNIM

1 Politika monetare ishte pjesë e riorientimit të politikës ekonomike dhe monetare
të përcaktuar në një program konvergjence të rishikuar të Greqisë, 1994-1999.

2 Vetë operacioni i sistemit të kursit të këmbimit ishte përmirësuar pas reformës së
tij në vitin 1993 si dhe ishin përmirësuar kufijtë e kursit të këmbimit dhe kredibiliteti
i tij, pasi projekti i Bashkimit Monetar Evropian në fillim të vitit 1998 ishte vënë në
rrugë të mbarë.
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Është një kënaqësi e madhe për mua pjesëmarrja në këtë
konferencë dhe dhënia e mendimeve të mija mbi ekonominë turke
dhe mbi politikën monetare një auditori kaq të veçantë. Do të doja
gjithashtu, të falenderoja Bankën e Shqipërisë që më krijoi këtë
mundësi.

Fillimisht, në prezantimin tim do të ndalem shkurtimisht mbi
periudhën përpara se përpjekjet për stabilizimin real të fillonin; më
pas do të flas mbi programet e stabilizimit të vitit 2000 dhe të viteve
2002-2004 dhe në pjesën e fundit do të flas mbi arritjet tona gjatë
programit të fundit të stabilizimit. Duke parë vitet 1970, qeveritë
kanë ndjekur politika të zëvendësimit të importeve të brendshme
dhe politika monetare e Turqisë është mbështetur më shumë mbi
kursin fiks të këmbimit dhe sistemin e kursit të drejtuar këmbimit.
Kur arritëm në vitet 1980, zëvendësimi i importeve dhe  politikat e
shtrënguara të tregtisë së jashtme u zëvendësuan me politika
liberale.  Përveç liberalizimit të tregtisë së jashtme gjatë viteve
1980, u krijuan edhe tregjet e parasë, të këmbimit valutor dhe të
letrave me vlerë. Gjatë viteve 1980, banka qendrore ndoqi një
politikë monetare, e cila mbështeste kryesisht strategjinë e rritjes
të  drejtuar nga eksportet, duke kontrolluar si kursin e këmbimit
ashtu edhe normat e interesit.

Në vitet ’90-të lëvizjet e kaptalit u bënë sa vjen e më liberale dhe
morën hov. Kjo çoi në rritje të papritur të hyrjeve dhe daljeve të

EKONOMIA TURKE DHE KUADRI I
POLITIKËS MONETARE

Yusuf Bora Enhos
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kapitalit, që rezultuan në kriza, veçanërisht në vendet e
sapokrijuara. Gjatë këtij dhjetëvjeçari, Banka Qendrore e Turqisë
vëzhgonte sistemin financiar dhe u përpoq të zbuste luhatjet
financiare të shkaktuara nga hyrjet dhe daljet e mëdha e të
menjëhershme të kapitalit. Me fjalë të tjera, Banka Qendrore e
Turqisë zgjodhi një rrugë të mesme të kursit të këmbimit fiks, por
të rregullueshëm dhe sistem të normave të interesit të caktuara
lirisht nga tregu. Kur erdhëm në fund të viteve 1990, pavarësisht
nga të gjitha përpjekjet për të stabilizuar ekonominë, ajo që arritëm
ishte inflacion i lartë, norma rritjeje të paqëndrueshme, deficit i rritur
në sektorin publik, një bilanc i përkeqësuar i llogarisë rrjedhëse
dhe një ekonomi e dollarizuar ndjeshëm.

Duke parë zhvillimet e njëzet deri tridhjet viteve të fundit, kuptuam
se Turqisë i nevojitej një program stabilizimi i plotë për të stabilizuar
ekonominë. Në këtë aspekt, Turqia nisi një program stabilizimi të
mbështetur nga FMN në vitin 2000, me qëllim sigurimin e një klime
politike të qëndrueshme duke ulur si inflacionin ashtu edhe normat
reale të interesit, me qëllim përmirësimin e potencialit të rritjes
afatgjatë të ekonomisë turke.

Programi i vitit 2000 ishte një program stabilizimi i bazuar në kursin
e këmbimit. Në një ekonomi ku kapërcimi nga regjimi i kursit të
këmbimit në atë të inflacion është i konsiderueshëm, programi i
stabilizimit i bazuar në kursin e këmbimit, besueshmëria e të cilit
është provuar më pare, dukej si një zgjidhje frutëdhënëse për
problemin e inflacionit. Me këtë qëllim, shporta e kursit të këmbimit
shpallej çdo ditë, duke mbuluar një periudhë njëvjeçare. Ky ishte
instrumenti kryesor i politikës në thyerjen e inercisë inflacioniste
dhe në sigurimin e një perspektive afatgjatë ndaj agjentëve
ekonomikë. Përveç kësaj, drejtimi i politikës monetare udhëhiqej
nga një rregull. Sipas këtij rregulli, baza e parasë mund të krijohet
vetëm nga ndryshimet në mjetet e huaja neto të bankës qendrore.
Një tjetër përbërës qendror i programit ishte disiplina fiskale.
Objektiva të ecurisë u vendosën për tepricën primare të sektorit të
konsoliduar të qeverisë.

Politika e të ardhurave, në linjë me inflacionin e synuar, ishte një
tjetër shtyllë e programit. Pagat publike dhe çmimet e administruara
u vunë në linjë me objektivat e inflacionit, dhe me qëllim pakësimin e
shpenzimeve të procesit të reduktimit të inflacionit, reformat strukturore
u hartuan në një formë që të rrisnin efikasitetin në sektorin publik.
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Në fillim, programi pati rezultate mjaft pozitive. Normat e interesit
u ulën ndjeshëm si pasojë e heqjes së pasigurisë së kursit të
këmbimit, programit iu kthye besimi dhe parashikimet dolën
pozitive. Më vonë, bankat filluan të rrisnin pozicionet e tyre të hapura
të valutës së huaj si dhe zotërimet e tyre të shprehura në Lira
Turke me maturitete relativisht më të gjata në formën e krediteve
të konsumatorit dhe të letrave me vlerë të qeverisë. Kjo strukturë
e la sistemin bankar qendror tërësisht të ekspozuar ndaj goditjeve
të mundshme.

Inflacioni më i lartë seç pritej, i shkaktuar kryesisht nga kërkesa
vendase e madhe dhe nga çmimet më të larta të naftës, çoi në
vlerësimin e Lirës Turke të fiksuar. Vlerësimi i monedhës vendase
në terma realë, së bashku me rritjen e kredive të konsumatorëve,
e rriti më tej kërkesën e brendshme, e për pasojë deficiti i llogarisë
rrjedhëse u thellua afërsisht deri në 10 miliardë usd, që përbënte
rreth 5 për qind të PKB-së. Të gjitha këto ngritën shqetësimet mbi
qëndrueshmërinë e kursit të fiksuar. Gjithashtu, vonesat në reformat
strukturore u konceptuan nga pjesëmarrësit  e tregut si angazhime
të dobëta të qeverisë ndaj programit. Këto zhvillime ndikuan
negativisht parashikimet dhe lëvizja e pjesëmarrësve të tregut në
bashkësi, çoi në rritje të normave të interesit gjë që përkeqësoi
kushtet financiare të bankës, e cila si pasojë çoi në humbjen e
besimit. Mbas kalimit të dy krizave të njëpasnjëshme, besueshmëria
humbi dhe qeverisë iu desh të hiqte dorë nga regjimi i pikëmbajtjes
rrëshqitëse më 22 shkurt 2001.

Gjatë periudhës shkurt 2001 – janar 2002, programi kalimtar u
zbatua nën regjimin e lëkundur të kursit të këmbimit. Vëmendja
kryesore e këtij programi ishte përforcimi i elementeve strukturore
të programit të mëparshëm. Duke filluar nga janari i vitit 2002, Turqia
nisi një program të ri të mbështetur nga FMN-ja. Qëllimet kryesore
të programit janë pothuajse të njëjta me programin e stabilizimit të
vitit 2000, ndonëse hartimi është krejt ndryshe.

Në programin e ri, objektiva ambiciozë të tjerë u caktuan dhe procesi
strukturor transformues, i filluar me programin e vitit 2000, u
përshpejtua. Me qëllim që të vendosej një sistem bankar më
transparent dhe më i shëndetshëm, ne filluam të zbatojmë një
program ristrukturues dhe të vendosnim rregulla të rinj në sistemin
bankar.
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Në këtë ambient të ri, ku kursi i këmbimit është shumë i
paqëndrueshëm, banka  qendrore ndërmerr një strategji më aktive
në politikën monetare. Vetë inflacioni u caktua si një mjet i ri
shpëtimi. Banka qendrore sot merr të gjitha vendimet e saj duke
marrë parasysh inflacionin në të ardhmen me synimin e arritjes së
qëndrueshmërisë së çmimeve, ndërsa normat e interesit
afatshkurtër përdoren si instrumentet kryesore për të arritur këtë
qëllim. Duke administruar normat afatshkurtra të interesit, ne
synojmë t‘u japim një formë parashikimeve mbi tregun. Kjo është
shumë e rëndësishme në uljen e primeve të rreziqeve si pasojë e
pasigurisë. Me rritjen e besimit të sektorëve ekonomikë, normat
reale të interesit do të ulen në nivele më të arsyeshme, në harmoni
me parimet themelore të ekonomisë, dhe ulja e shpenzimeve të
përdorimit të kapitalit do të na ndihmojë në    arritjen e një rritjeje të
qëndrueshme.

Sipas politikës monetare të tanishme, ne kemi zbatuar objektiva
inflacioni të nënkuptuara deri në zgjedhjen e objektivave inflacioni
plotësisht të zhvilluara. Kështu, objektivi i infalcionit u caktua 20
për qind për vitin 2003. Përveç kësaj, objektivi ynë afatmesëm
është inflacioni njëshifror. Një kurs këmbimi i lëkundur është guri
themeltar në politkën tonë monetare. Në këtë regjim të ri, nevojitet
një mjet i ri shpëtimi duke qenë se valuta e huaj nuk është më një
i tillë.  Siç thashë dhe më parë, vetë inflacioni është një “spirancë”
shpëtimi, por megjithatë, ne vendosëm edhe objektiva të
ndërmjetëm mbi agregatët monetarë, në mënyrë që të funksiononin
si mjete “shpëtimi”. Pavarësisht nga disa disavantazhe, rezerva
monetare u zgjodh sepse është një agregat që mund ta vendosë
programin monetar në drejtimin e duhur gjatë periudhave të
tranzicionit në përgjigje të objektivave të veçanta për inflacionin.
Sipas programit aktual monetar objektivi i bazës së parasë është
vendosur të jetë i pajtueshëm me rritjen reale të PKB-së dhe me
normën e synuar të inflacionit.

Gjithashtu, kemi patur kushtëzime edhe mbi mjetet e brendshme
neto (MBN) dhe rezervat ndërkombëtare neto (RNN) brenda kuadrit
të programit të mbështetur nga FMN-ja. Qëllimi parësor i këtyre
kushteve është më tepër të sigurojë që programi ruan apo realizon
qëndrueshmërinë e pozicionit të jashtëm të vendit, sesa të vendosë
një kontroll të fortë mbi inflacionin. Në këtë kontekst, është vendosur
një nivel dysheme për RNN-në, që të tregojë nëse një program ka
gjasa të arrijë objektivin e tij të jashtëm, që është ripagimi i
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detyrimeve të jashtme, dhe një nivel tavan vendoset mbi MBN si
një mbrojtje shtesë, duke qenë se ai kërkon të sigurojë
mosrrezikimin  e objektivit të jashtëm nga një zgjerim i tepruar i
kreditit.

Në këtë pikë, do të doja të flisja rreth arritjeve tona përsa i takon
objektivave të projektit. Në frontin e inflacionit, objektivi për IÇK-
në në vitin 2002 nuk u arrit. Inflacioni i IÇK-së ra në 29.7 për qind
në fund të vitit 2002, që është mjaft më poshtë se objektivi ynë 35
për qind për vitin 2002.

Në tremujorin e parë të vitit 2003, ishin zhvillimet e jashtme ato që
përcaktuan kryesisht tendencën e inflacionit. Meqë lufta në Irak
krijoi pasiguri, në çmimet e naftës dhe në kurset e këmbimeve pati
lëkundje. Tendenca rënëse në inflacion ka patur ndërhyrje nga rritja
e shpenzimeve  si pasojë e rritjeve të çmimit të naftës dhe e
zhvlerësimit të kursit të këmbimit. Përveç këtyre faktorëve
shpenzimenxitës, rritja e shpejtë  në çmimet e artikujve bujqësorë
dhe ushqimorë si edhe rregullimi publik i çmimeve, luajtën një rol
të rëndësishëm në rritjen e inflacionit në tremujorin e parë. Gjatë
kësaj periudhe, parashikimet për inflacionin kishin gjithashtu, një
tendencë rritjeje.

Duke filluar nga muaji maj, efektet shpenzimenxitëse filluan të
zvogëlohen me vlerësimin e vazhdueshëm të Lirës Turke  dhe me
rritjen e prodhueshëmërisë. IÇK-ja u realizua 24.9 për qind vit pas
viti në gusht, ndërsa parashikimet vazhdojnë të takohen në një
pikë me objektivin tonë të fundvitit për inflacionin. Sipas një analize
të fundit, parashikimi i fundvitit për IÇK-në ka rënë në 22.4 për
qind.

Pavarësisht nga disa rreziqe, objektivi 20 për qind për inflacionin
në fund të vitit është mëse i arritshëm për aq sa të mbahet një
angazhim strikt mbi programin ekonomik. Procesi strukturor i
reformës dhe masat për disiplinën e buxhetit përforcuan, gjithashtu,
vizionin tonë shpresëdhënës mbi tendencën e ardhshme të
inflacionit.

Ekonomia turke filloi të rimëkëmbej në çerekun e parë të vitit 2002,
mbas një ngushtimi prej 9.6 për qind në vitin 2001. Në të vërtetë
në fillim të vitit 2002, norma e rritjes u vlerësua 3 për qind në
program, por më pas u ripërsërit në vlerën 6.5 për qind, si pasojë e
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zhvillimeve të favorshme në aktivitetin ekonomik. Gjithsesi, PKB
paraqiti një zgjerim të fortë prej 7.8 për qind në vitin 2002.

Parashikimi ynë për rritjen e  PKB ishte 5 për qind në fillim të vitit.
Megjithatë, në tremujorin e parë të vitit 2003, rritja e PKB u realizua
në masën 7.4 për qind, shifër kjo mbi parashikimet; ecuria e rritjes
ekonomike ishte përsëri e lartë në tremujorin e dytë dhe të tretë të
vitit. Ecuria e mirë e eksporteve dhe një përmirësim i ndjeshëm në
kërkesën e brendshme ishin shtysat kryesore të rritjes, dhe një
normë rritjeje prej 5 për qind është e realizueshme për vitin 2003.
Siç thashë dhe më parë, një nga objektivat më kryesorë të programit
tonë ekonomik është arritja e një pozicioni të suksesshëm të borxhit.
Në vitin 2001 e në vazhdim raporti borxh neto/PKB u rrit ndjeshëm
për shkak të shpenzimeve në rindërtimit e sektorit bankar, të huave
të reja nga FMN dhe të shpenzimeve më të larta të huamarrjes. Si
pasojë e zbatimit strikt të programit, ky raport ka ardhur duke rënë.
Duke patur shpenzime të huamarrjes në ulje dhe një rritje
ekonomike më të lartë se ajo e parashikuar është mbështetur
tendenca zbritëse e borxhit neto. Kjo është shumë themelore për
suksesin e programit ekonomik duke qenë se shqetësimet mbi
rifinancimin e qeverisë dhe çështjet e zgjatjes së borxhit, kanë qenë
përcaktueset kryesore të parashikimeve mbi tregun.

Në përfundim, përvojat tona provuan se politikat e kujdesshme
fiskale dhe monetare, si edhe reformat strukturore janë mëse të
domosdoshme për politikat e qëndrueshmërisë. Duke zbatuar
programin e ri siç duhet, sot, Turqia është futur mjaft mirë në rrugën
e rritjes së qëndrueshme, joinflacioniste. Tani, ne jemi më elastikë
ndaj goditjeve të jashtme dhe më pak të ndjeshëm ndaj krizave.
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KUADRI I POLITIKËS MONETARE NË KROACI.

Pavarësisht nga një periudhë e zgjatur e stabilitetit makroekonomik
(gjatë dekadës së fundit, norma e inflacionit mesatar u mbajt nën
2.5 për qind), “euroizimi” i lartë jozyrtar mbetet një ndër elementet
më të spikatura të mjedisit të politikës monetare në Kroaci.
Depozitat në valutë në Kroaci përbëjnë 90 për qind të totalit të
depozitave, ndërsa dy të tretat e parasë gjithsej shprehen në valutë.
Fenomeni i “euroizimit” është i vetmi faktor i rëndësishëm që ndikon
në zgjedhjen e kuadrit të politikës monetare. Për shkak të ndikimit
të kundërt të nënkuptuar të lëkundjeve të mëdha në kursin e
këmbimit si rezultat i një “euroizimi” të tillë të lartë, banka qendrore
thekson veçanërisht qëllimin e stabilitetit të kursit të këmbimit1.
Megjithatë, nuk ka angazhim paraprak në emër të bankës qendrore
për të mbrojtur nivele të caktuara të kursit të këmbimit dhe për
rrjedhojë, janë lejuar lëvizje që besohet se janë në përputhje me
“bazat themelore”. Kanali kryesor i krijimit të parasë është ndërhyrja
në këmbimin valutor. Ndërhyrja e nevojshme për të stabilizuar
kursin e këmbimit shpesh rezulton në likuiditet të tepërt, për shkak
të madhësisë së flukseve të kapitalit hyrës në vend. Likuiditeti i
tepërt që rezulton në sistemin bankar shpesh sterilizohet me
emetimin e bonove të Bankës Kombëtare Kroate (BKK). Kjo lloj
politike në disa raste është referuar si “thuajse bord-monedhë”
(quasi-currency-board). Kursi i këmbimit është i amvisuar, por pa

POLITIKA MONETARE NË KROACI –
SFIDA E NGADALËSIMIT TË BUMIT TË

HUADHËNIES

Vedran Šošic
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një zonë eksplicite, ndërkohë rezervat ndërkombëtare janë mbajtur
në një nivel më të lartë se oferta e parasë (konkretisht pothuajse
30 për qind) – përpjekje për të përdorur si besueshmërinë që lind
nga stabiliteti i kursit të këmbimit ashtu edhe fleksibilitetin duke
rregulluar luhatje të caktuara të kursit të këmbimit.

SFIDA TË POLITIKËS MONETARE AKTUALE.

Bankat tregtare iniciuan bumin e huadhënies gjatë vitit 2001. Ky
bum i huadhënies nxiti konsumin dhe investimet, por rriti gjithashtu
ndjeshëm edhe importet. Kështu deficiti i llogarisë korente
pothuajse u dyfishua në vitin 2002 (duke arritur 7.1 për qind të
PBB-së) krahasuar me vitin 2001. Përdorimi i burimeve të huaja të
kapitalit për të financuar huadhënien vendase rriti borxhin e
jashtëm, i cili në fund të vitit 2002 arriti në 68 për qind të PBB-së,
një rritje prej rreth 10 pikë përqindjeje mbi vitin e kaluar. Së fundi,
megjithëse pjesa e huave të pakthyera është ende e vogël, është
jashtëzakonisht vështirë të përcaktohet cilësia reale e aktivave
bankarë gjatë periudhës së bumit të huadhënies.

Ekzistonin disa shkaqe lidhur me bumin e huadhënies. Zgjerimi i
huadhënies fillimisht u iniciua nga flukset e fuqishme të depozitave
në valutë, që hynë në sistemin bankar pas fundit të krizave bankare
të vitit 1998/99. Fluksi hyrës i depozitave arriti kulmin në tremujorin
e fundit të vitit 2001, gjatë periudhës së kalimit në monedhën euro,
kur depozitat në valutë u rritën me rreth 2 miliardë euro. Pas këtij
kalimi, flukset e depozitave shteruan, por bankat tregtare nuk donin
të hiqnin dorë nga lufta për pjesën e tregut. Për të qenë në gjendje
të vazhdonin aktivitetin e fuqishëm të huadhënies, shumë nga
bankat tregtare u kthyen në financimin e huaj. Që në periudhën
1999/2000, disa nga lojtarët kryesorë të huaj hynë në tregun bankar
kroat, pra nuk patën shqetësim lidhur me gjetjen e burimeve për
financa nga jashtë.
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Grafik 1: Dinamikat e huadhënies dhe të depozitave (ndryshimi vit
pas viti në përqindje).

Burimi: Banka Kombëtare e Kroacisë.

MASAT PËR IMPLEMENTIMIN E POLITIKËS.

Raundi i parë i masave të politikës së implementuar përbëhej nga
masa direkte dhe masa mbikëqyrëse. Këto masa përfshinin
kufizime për kredinë dhe kufizime për likuiditetitn minimal. Bankat,
aktivet me rrezik të të cilave u rritën “jashtëzakonisht”, të
përcaktuara si më tepër se 4 për qind për qind për tremujor, janë
kërkuar të blejnë bono të Bankës Kombëtare të Kroacisë me yield
të ulët (normë interesi prej 0.5 për qind) dy herë më shumë se
sasia e rritjes së tepërt. Ky instrument synon direkt të ngadalësojë
bumin e huadhënies. Masa e dytë e prezantuar kërkonte prej
bankave të mbanin aktive valutore likuide, të barabarta me të paktën
35 për qind të totalit të detyrimeve të tyre në valutë. Synimi i kësaj
mase ishte të bëhej më e vështirë huamarrja nga jashtë. Krahas
këtyre masave makroekonomike, kishte një masë mbikëqyrëse
shtesë, nëpërmjet të cilës u kërkohej bankave me rritje të shpejtë
(norma e rritjes  ishte mbi 20  për qind) të formonin rezerva shtesë
(0,1 për qind të aktiveve me rrezik).

Duket se masat e zbatuara nga banka kombëtare arritën të
ngadalësonin disi bumin e huadhënies. Megjithatë, borxhi i jashtëm
ende vazhdon të rritet. Gjithashtu, arsyeja shtesë për të qenë
mosbesues ndaj zhvill imeve ekonomike është çështja e
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besueshmërisë së statistikave monetare. Krahas përpjekjeve të
para të bankave tregtare për të shitur pjesë të aktivave të tyre dhe
për të ulur kështu normën e rritjes së tyre, gjë që u sanksionua
shpejt,  ato filluan menjëherë të përdornin kanale shtesë për të
dhënë hua (për shembull, të jepnin me qira kompanitë që ato
zotëronin). Kjo strategji bankare ndihmon zhvill imin e
ndërmjetësimeve të tjera financiare, por  shtrembëron pamjen reale
të dinamikës së huadhënies.

Për shkak të arsyeve të mësipërme, banka qendrore vendosi të
implementojë një masë shtesë. Kjo masë lidhet me rritjen e pjesës që
zë monedha vendase në rezervën e detyruar nga 25 për qind në 35
për qind. Pritet që nëpërmjet kësaj mase të thithet likuiditeti i tepërt në
sistemin bankar dhe të ngadalësohet më tej rritja e huadhënies.

Në rast se gjithë këto masa nuk kontribuojnë konsiderueshëm në
ngadalësimin e rritjes së huadhënies dhe rritjes së borxhit të
jashtëm, banka qendrore po konsideron shtrëngimin edhe më tej
të pozicionit të politikës monetare. Kjo do të bëhet nëpërmjet rritjes
së normës së rezervës së detyruar. Gjithashtu, po konsiderohet
edhe futja e kontrolleve ndaj kapitalit.

Megjithëse FMN i sugjeroi bankës qendrore të rriste normat e
interesit, ka disa arsye pse banka qendrore vendosi të mos e bënte
këtë gjë. Arsyeja e parë lidhet me mekanizmin e transmisionit të
politikës monetare, e cila bazohet në tregun e këmbimit valutor.
Në mjedisin e likuiditetit të tepërt strukturor në sistemin bankar, i
cili është kreditori neto i bankës qendrore, bankat tregtare përdorin
lehtësitë e bankës qendrore, kryesisht për të amvisuar likuiditetin
e tyre të tepërt. Rrjedhimisht, është e paqartë nëse rritja e normave
të interesit në bonot e Bankës Kombëtare të Kroacisë do t’i bënte
burimet e financës më të shtrenjta dhe do të çonte norma të tjera
interesi. Së dyti, meqënëse norma e bonove të Bankës Kombëtare
të Kroacisë është rreth 2.5 për qind, ndërkohë që normat e
huadhënies janë ende brenda intervalit 8-10 për qind, ndoshta
norma duhet të rritet në mënyrë të ndjeshme për t’i bërë bankat të
kalojnë nga huadhënia ndaj sektorit privat në bono të Bankës
Kombëtare të Kroacisë. Madje, rritja e normave të interesit,
ndërkohë që normat e interesit në botë mbeten të ulura, mund të
nxiste edhe më shumë flukse të futjes së kapitalit në vend. Së
fundi, rritja e normave të interesit do të rriste kostot e shërbimit të
borxhit për Ministrinë e Financave.
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SHËNIM

1 Objektivi primar i politikës monetare është stabiliteti i çmimeve. Për shkak të
mjedisit tepër të “euroizuar” dhe lidhjes së nënkuptuar ndërmjet kursit të këmbimit
dhe çmimeve, ky objektiv çon në detyrën e mbajtjes stabël të kursit të këmbimit.
Megjithëse kërkimi i kohëve të fundit tregon se efektet e rënies nga lëkundjet e
kursit të këmbimit në lëvizjet e çmimeve janë të dobëta në Kroaci, kjo mund të jetë
në mënyrë të saktë për shkak të suksesit të politikës apo të kufirit të ngushtë
brenda të cilit është mbajtur kursi i këmbimit.
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HYRJE

Bosnje-Hercegovina është një vend i vogël që vuajti mjaft nga lufta
dhe u përball me tre procese kryesore, të njëpasnjëshme tranzicioni:

- kalimi nga lufta në paqe;
- kalimi nga një ekonomi e komanduar socialiste e dominuar nga

shteti në një ekonomi të sektorit privat, e drejtuar nga tregu; dhe
- kalimi nga qenia pjesë e një kombi të madh në një vend të

pavarur, me institucionet e tij vendase dhe administrative.

Vetëm një nga këto procese tranzicioni është jashtëzakonisht
sfidues në vetvete. Në fazën e parë të procesit të reformës, Shtetit
të Bosnje-Hercegovinës i duhej të siguronte disa mbështetje të
qëndrueshmërisë ekonomike. Një nga këto mbështetje, të cilën
na e ofron përvoja e Bosnje-Hercegovinës dhe që mund të ndiqet
me sukses dhe relativisht shpejt, është një monedhë e qëndrueshme.

POLITIKA MONETARE – MARRËVESHJA E CURRENCY BOARD NË
BOSNJE-HERCEGOVINË.

Kuadri i politikës monetare është përcaktuar si Marrëveshja për
Currency Board, sipas Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit për
Bosnje-Hercegovinën, në vitin1995.

EFIKASITETI I POLITIKËS MONETARE
DHE ZËVENDËSIMI I MONEDHËS

SIPAS MARRËVESHJES SË TRYEZËS SË
MONEDHËS NË BOSNJE-

HERCEGOVINË

Dragan Kovacevic
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Kuadri institucional dhe ligjor i këtij sistemi monetar është
përcaktuar sipas ligjit “Për Bankën Qendrore të Bosnje-
Hercegovinës”, që u miratua nga Parlamenti i Bosnje-Hercegovinës.

Ligji përcakton se banka qendrore nuk duhet të përfshihet në asnjë
operacion në tregjet e parasë dhe kapitalit dhe se ajo nuk duhet t’i
japë kredi asnjë sektori, përfshirë edhe sektorët bankarë dhe
qeveritarë.

Grupi drejtues i Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës quhet
Bordi Drejtues, është i përbërë nga 4 anëtarë. 3 anëtarë janë nga
kombet që jetojnë në Bosnje-Hercegovinë (serb, kroat, boshnjak)
dhe anëtari, i cili nuk është nga Bosnje-Hercegovina, është Kryetari
i Bordit Drejtues. Është përcaktuar që Bordi Drejtues duhet të ketë
një strukturë të tillë në 6 vitet e para të veprimtarisë së Bankës
Qendrore të Bosnje-Hercegovinës. Nga gushti i këtij viti ne kemi
pesë anëtarë vendas të Bordit Drejtues. Ligji siguron pavarësinë e
Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës. Banka Qendrore e
Bosnje-Hercegovinës nisi veprimtarinë e saj në 11 gusht 1997.

PARIMET E POLITIKËS MONETARE

Marrëveshja e Currency Board në Bosnje-Hercegovinë parashikon:

- Mbulimin e plotë të detyrimeve monetare të Bankës
Qendrore të Bosnje-Hercegovinës nëpërmjet rezervës së
huaj valutore.

- Kurs këmbimi fiks në lidhje me monedhën e fiksuar, Marka
Gjermane (1 KM = 1 dem).

Që nga 1 janari i vitit 2002, km i është përshtatur euros kundrejt
kursit të këmbimit 1 euro =1,955830 km, domethënë 1 km =
0,511292 euro.

- Konvertim i pakufizuar i markës së konvertueshme.

EFEKET E POLITIKËS MONETARE

Që nga fillimi i operacioneve të Bankës Qendrore të Bosnje-
Hercegovinës, kuadri ligjor i përcaktuar për zbatimin e politikës
monetare, është zbatuar tërësisht:
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- Parimi i Currency Board është respektuar plotësisht.
- Qëndrueshmëria e monedhës vendase është siguruar.
- Monedha vendase është këmbyer kundrejt monedhës së

fiksuar pa kufizime.
- Rezervat e valutës së huaj janë në rritje.
- Prani e plotë e km në transaksionet e pagesave vendase.
- Nivel i ulët i inflacionit.

Rezultatet dhe efektet e politikës monetare mund të shihen në
vrojtimet dhe në analizat e mëposhtme.

Aktivet e Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës janë rritur
vazhdimisht gjatë gjithë periudhës  që nga fillimi i operacioneve.
Në fund të vitit 2002, ato arritën në  2,465 miliardë km (në fillim të
operacioneve të Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës ato
ishin 132 milionë km), ndërsa rezervat neto të lira ishin (diferenca
ndërmjet rezervës neto të valutës së huaj dhe detyrimeve monetare
të Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës) mbi 118 milionë km.

Diagramë 1. Rezerva neto e valutës së huaj.

INFLACIONI

Në periudhën  që fillon me prezantimin e Currency Board, niveli i
inflacionit në Bosnje-Hercegovinë ka shënuar një tendencë të
ndjeshme rënëse, dhe ishte nën 1 për qind në vitet 2001 dhe 2002
(tabela 1 dhe diagrama 2).
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Diagramë 2. Niveli inflacionit në Bosnje-Hercegovinë.

SHITBLERJA E KM.

Marka e konvertueshme shitet dhe blihet pa kufizime.

Në fillim të operacioneve të Bankës Qendrore të Bosnje-
Hercegovinës, në vitin 1997, në Bosnje-Hercegovinë përdoreshin
katër monedha: km, dem, kuna kroate dhe dinari jugosllav. Marka
gjermane, kuna kroate dhe dinari jugosllav u përjashtuan nga
sistemi i pagesave në tremujorin e katërt të vitit 1999. Në fund të
vitit 1999, 14,5 milionë dem, 1,4 milionë kuna kroate dhe 2,4 milionë
dinarë jugosllavë ishin në sistemin e pagesave, shumat e të cilave
u llogaritën në km.

Ndarja e këtyre katër monedhave në totalin e transaksioneve të
pagesave, në fund të vitit arriti në 25,5 për qind. Përdorimi  i kunës
kroate dhe i dem, pushoi së vepruari faktikisht në vitin 2000 në
Federatën e Bosnje-Hercegovinës, ndërsa dinari jugosllav doli nga
përdorimi në Republikën Serbe të Bosnje-Hercegovinës në qershor
të vitit 2000, si edhe dem.

Tabelë 1. Tendencat e infla
Niveli i inflatcionit në vitet 
 
Federata e Bosnje-Hercego
Republika Serbe 
Totali i Bosnje-Hercegovinë
*Inflacioni i matur sipas veprim
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Rritja e besimit në km dhe rritja e përdorimit të saj, tregohen në të
dhënat e mëposhtme:

Në vitin 2002, shitja e km arriti nivelin e 10,4 milionë km, ndërsa
blerja arriti 8,3 miliardë km; (diagrama 3). Shitblerja e km është e
mundur sot përveçse në Bosnje-Hercegovinë, në Austri, në Zvicër,
në Gjermani, në Republikën Çeke, në Kroaci, në Hungari, në
Sllovaki, në Slloveni dhe në Serbi e Mal të Zi. Bilanci i shitblerjes
arriti në 2,1 miliardë.

Përgjatë gjithë periudhës, niveli i përdorimit të km në sistemin e
pagesave të Bosnje-Hercegovinës ishte në rritje (diagrama 4).

Diagramë 3. Shitblerja e km.

Diagramë 4. km në qarkullim.
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Qëndrueshmëria e kursit të këmbimit dhe e nivelit të inflacionit të
një vendi, janë përfitime ekonomike jashtëzakonisht të rëndësishme
për:

- tërheqjen e vizitorëve;
- zhvillimin e sektorit financiar.

Qëndrueshmëria e kursit të këmbimit dhe niveli i inflacionit të një
vendi u jep mundësi njerëzve të planifikojnë vendimet e tyre
ekonomike për të ardhmen me më shumë besim. Kjo ka rëndësi
të veçantë për investimet sepse të ardhurat ekonomike nga çdo
investim shpërndahen përgjatë shumë viteve. Ky përfitim u takon
si investitorëve vendas ashtu dhe atyre të huaj.

Qëndrueshmëria e inflacionit dhe e kursit të këmbimit janë
gjithashtu, mjaft të rëndësishme për zhvillimin e sektorit financiar.
Për momentin, rreziku kryesor tek i cili bankat duhet të përqendrohen
është rreziku i huamarrësve të tyre. Ky është ende një problem i
madh në Bosnje-Hercegovinë, veçanërisht në sektorin e biznesit.
Kjo është dhe arsyeja kryesore se pse bankat u japin më tepër
hua individëve sesa sektorit të biznesit.

Por, duke qenë se rreziku i kreditimit është tashmë zona kryesore
e rrezikut financiar për huadhënien bankare në Bosnje-
Hercegovinë, për autoritetet, për bankat dhe për sektorin e biznesit,
këto mund të punojnë së bashku për të zhvilluar politika që ta
reduktojnë sa më shumë atë. Sektori bankar në Bosnje-
Hercegovinë ka bërë një progres të jashtëzakonshëm përgjatë tre
viteve të fundit. Cilësia e bankave është përmirësuar dhe shumica
e bilanceve të tyre janë më të fuqishme. Llojshmëria e shërbimeve
që ofrojnë, është rritur dhe niveli i interesave mbi huatë ka rënë
ndjeshëm.

Bosnje-Hercegovina është një vend i vogël; ajo ka një bilanc të
madh të deficitit tregtar;ajo ka nevoja të jashtëzakonshme për
zhvillim me qëllim që të përmirësojë standardin e jetesës për
qytetarët e saj. Të gjitha këto nënkuptojnë se Bosnje-Hercegovina
ka nevojë themelore për investime, përfshirë investimet private të
huaja. Por, ato nuk ka pse vijnë në Bosnje-Hercegovinë. Atje ka
ende një shkallë të ndjeshme rreziku politik dhe biznesi për të
investuar. Currency Board ka mundësuar një qëndrueshmëri të
kursit të këmbimit dhe një inflacion të ulët. Këta janë faktorët më
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pozitivë që ka tashmë Bosnje-Hercegovina për të bindur investitorët
e huaj të mundshëm që të sjellin kapitalin e tyre në Bosnje-
Hercegovinë.

Qëndrueshmëria e monedhës vendase dhe transparenca e politikës
monetare brenda Currency Board në Bosnje-Hercegovinë, kanë
kontribuar mjaft në zhvillimin e sektorit bankar dhe në kthimin e
besimit tek bankat. Kjo është manifestuar nëpërmjet rënies së
numrit të bankave (shkurtimi i sektorit bankar) dhe ndryshimit të
strukturës së pronësisë në banka (tabelat 2 dhe 3).

Në fund të vitit 2002, në Bosnje-Hercegovinë vepronin 40 banka,
8 më pak se në vitin 2001. Në vitin 1990, kishte 61 banka që
vepronin në Bosnje-Hercegovinë. Numri i bankave, si dhe struktura
e pronësisë, jepet si më poshtë.

STRUKTURA E PRONËSISË NË BANKA.

STRUKTURA E GJENDJES SË KAPITALIT NË BANKA.

Struktura e gjendjes së kapitalit jepet në tabelën e mëposhtme:

Pjesëmarrja e kapitalit të huaj në totalin e gjendjes së kapitalit është
66 për qind, ndërsa pjesëmarrja e kapitali të huaj në atë privat
është 74 për qind.

Tabelë 2: Struktura e pronësisë në banka. 
 31.12.2000 31. 12. 2001 31.12.2002 

Banka shtetërore 19 12 6 
Banka private 36 34 34 
Nga kjo:  
Totali 55 48 40 
 

Tabelë 3:  Struktura e gjendjes së kapitalit në banka, në milionë km. 
 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 
 Sasia Përpjestimi Sasia Përpjestimi Sasia Përpjestimi 

Totali gjendjes së 
kapitalit 658 100% 627 100% 745 100% 

Kapitali shtetëror 307 47% 119 19% 72 10% 
Kapitali privat 351 53% 505 81% 671 90% 
Nga kjo:  
Kapital i huaj 135 38 346 68 494 74 
Kapital vendas 216 62 159 32 177 26 
 351 100% 505 100% 671 100% 
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Huatë

· Totali i huave të dhëna në vitin 2002 arriti në 3.213 milionë
km dhe ato ishin 53 për qind më të larta krahasuar me
fundvitin 2001.

· Duke parë strukturën e huave sipas sektorëve, 41 për qind
e zënë huatë e kompanive private, 44 për qind huatë e
qytetarëve, 11 për qind huatë e sipërmarrjeve publike dhe
4 për qind huatë në sektorët e tjerë.

· Huatë e qytetarëve shënuan një rritje të ndjeshme prej 118
për qind, ato të kompanive private u rritën me 32 për qind
dhe ato të sipërmarrjeve publike  me 3 për qind.

Vetëm banka qendrore, brenda Currency Board mund të përdorë
si instrument monetar rezervën e detyruar.

FUNKSIONE TË TJERA TË BANKËS QENDRORE TË BOSNJE-
HERCEGOVINËS.

Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës luan tashmë një rol tjetër
shtesë në sektorin financiar të Bosnje-Hercegovinës:

- Ne, Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës, operojmë
me sistemin e kleringut dhe pagesës për sistemin e
pagesave jo cash. Banka ka mundësinë të zgjerojë rolin e
saj të kleringut dhe të pagesave me zhvillimin e mëtejshëm
të sistemit financiar në Bosnje-Hercegovinë.

Tabelë 4:  Struktura e huave. 
 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 31.12.02 
 Sasia Përqindja Sasia Përqindja Sasia Përqindja 

Totali i huave 1652 100% 2101 100% 3213 100% 
Kompanitë private 833 50% 988 47% 1304 41% 
Sipërmarrjet publike 322 20% 350 16% 361 11% 
Qytetarët 375 23% 647 31% 1415 44% 
Sektorët e tjerë 122 7% 116 6% 133 4% 
 

Tabelë 5: Bilanci i Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës. 
Aktive Detyrime 

Aktive të huaja neto Cash-i në qarkullim 
Rezerva e detyruar e bankës 
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- Ne ofrojmë shërbime bankare për Shtetin e Bosnje-
Hercegovinës dhe për institucionet financiare
ndërkombëtare; disa nivele të tjera të qeverisë kanë
vendosur të përdorin gjithashtu, disa shërbime bankare të
Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës.

- Ne, luajmë një rol ndërlidhës në mbikëqyrjen bankare.

Currency Board në Bosnje-Hercegovinë në të ardhmen:

- Arsyet kryesore që Currency Board duhet të mbahet si
politika monetare e Bosnje-Hercegovinës është, se ajo po
sjell përfitime ekonomike dhe sociale të vërteta. Shtetasit
e Bosnje-Hercegovinës e shikojnë këtë.

- Arsyeja e dytë për të mbajtur përqasjen e Currency Board
në politikën monetare është se shumica e vendeve të
rajonit tashmë kanë një nivel të lartë të qëndrueshmërisë
së kursit të këmbimit kundrejt euros.

- Arsyeja e tretë e rëndësishme se pse Currency Board duhet
mbajtur në Bosnje-Hercegovinë është se nuk ka alternativë
më të arsyeshme, po të kemi parasysh gjendjen aktuale
të ekonomisë dhe institucioneve të saj.

- Arsyeja e fundit se pse Currency Board duhet mbajtur
është se synimi afatgjatë i politikës së Bosnje-
Hercegovinës është ta çojë ekonominë më afër dhe
rrjedhimisht brenda Evropës.

PËRFUNDIM

Përqasja e Currency Board në politikën monetare ka arritur synimin
që iu kërkua të arrinte: qëndrueshmëri financiare në Bosnje-
Hercegovinë. Kjo i ka sjellë përfitime të konsiderueshme ekonomike
dhe sociale  ekonomisë dhe qytetarëve.

Currency Board duhet të vazhdohet sepse është e rëndësishme
mbajtja e qëndrueshmërisë së sektorit financiar. Qëndrueshmëria
financiare nuk është një synim që arrihet një herë dhe më pas
kalon në një objektiv tjetër. Qëndrueshmëria e sektorit financiar
duhet mbajtur me anë të një zbatimi të qëndrueshëm  të politkës
monetare.

Por është gjithashtu, e mundur për një bankë qendrore që operon
si një Currency Board të mbartë role të tjera të sektorit financiar,
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që do të ndihmonin zhvillimin ekonomik – me kushtin e fortë se
politikat e tjera nuk duhet të rrezikojnë asnjëherë Currency Board.
Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës e zbaton këtë në sistemin
e pagesave  dhe në banka. Ne do të vazhdojmë të zgjerojmë rolin
tonë në sektorin financiar të Bosnje-Hercegovinës duke kujtuar
gjithmonë se synimi ynë kryesor është të rrisim në maksimum
qëndrueshmërinë financiare duke vepruar si një Currency Board.
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ABSTRAKT

Politika monetare në 10 – 12 vitet e fundit megjithë vështirësitë
dhe kufizimet që burojnë nga trashëgimia dhe nga zhvillimi
ekonomik i vendit ka qenë relativisht e efekshme. Fillimisht
nëpërmjet një kontrolli të drejtpërdrejtë dhe më pas nëpërmjet
veprimeve në tregun e parasë, politika monetare në shumicën e
kohës ka arritur ta ketë nën kontroll ofertën e parasë.

Në kalimin e viteve janë bërë përpjekje për sofistikimin e saj,
veçanërisht në qoftë se i referohemi kuadrit operacional, i cili këto
kohët e fundit mund të konsiderohet relativisht i zhvilluar.
Pavarësisht kësaj, ende nuk mund të thuhet se politika monetare
e Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe është perfekte. Ka ende pika
të dobëta, të cilat zbehin ndjeshëm transmetimin e vendimeve të
saj në ekonomi ndërkohë që analizat empirike janë të pakta dhe
që për shumë arsye konkluzionet e nxjerra prej tyre kanë shkallë
të ulët utiliteti.

Në këtë kuadër, prej disa kohësh është hedhur si tezë për debat
rishikimi i të gjithë kuadrit aktual politik, duke synuar t’i japë përgjigje
pyetjes: cili regjim politik do të ishte më i përshtatshëm për rastin e
Shqipërisë, regjimi monetar ku jemi aktualisht apo ai i inflacionit1 (IT)?
Kjo është një çështje e hapur për diskutim megjithëse çdo ditë e më

A DUHET BANKA E SHQIPËRISË TË
ADOPTOJË NJË REGJIM IT?

Sulo Hadëri

Gramoz Kolasi
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shumë në mendimin politik të Bankës së Shqipërisë po fiton terren
ideja se regjimi politik i së ardhmes afatmesme mbetet ai i inflacionit.

Ky punim i konceptuar në dy pjesë do të tentojë që në mënyrë të
përmbledhur fillimisht të bëjë një vështrim në vitet e kaluara,
kryesisht duke evidentuar kuadrin politik dhe atë operacional të
ndjekur nga ana e Bankës së Shqipërisë. Ndërsa në pjesën e dytë
do të tentohet të sillen gjykime dhe argumente në lidhje me kuadrin
politik të së ardhmes ose e thënë ndryshe do të mundohemi t’i
japim një përgjigje pyetjes: A duhet Banka e Shqipërisë të adoptojë
një regjim inflation targeting?

NJË VËSHTRIM MBI DEKADËN E KALUAR

Objektivi final i politikës monetare

Në ligjin aktual “Për Bankën e Shqipërisë” është shprehur qartë se
objektivi më madhor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja
e stabilitetit të çmimeve, ndërkohë që të gjithë objektivat e tjerë
janë dytësorë në shërbim të plotësimit të objektivit themelor. Një
shprehje kaq e qartë në lidhje me objektivin kryesor nuk ka qenë e
pranishme që në fillesat e bankingut modern shqiptar. Në ligjin e
parë të miratuar në vitin 1992, detyra kryesore e Bankës së
Shqipërisë ishte të ruante vlerën e monedhës kombëtare, Lekut2.

Në vitet e para të tranzicionit, ndonëse nuk shpallej publikisht,
objektivi ligjor i Bankës së Shqipërisë për ruajtjen e stabilitetit të
monedhës identifikohej me normën mujore të inflacionit, e cila me
kalimin me viteve u konvertua në normë tremujore dhe vetëm nga
viti 1995 filloi të flitej për normën e inflacionit dymbëdhjetëmujore.
Hiperinflacioni i viteve 1992 dhe 1993 e bënte të pakuptimtë
vendosjen e objektivit mbi një përqindje me bazë vjetore.  Si rezultat
i politikave të shtrënguara monetare dhe kontrollit të deficitit
buxhetor, inflacioni erdhi gjithnjë në zbritje derisa në fund të vitit
1995 regjistroi një normë vetëm me një shifër, zhvillime këto që
mundësonin vendosjen e objektivave më afatgjatë për inflacionin.
Sidoqoftë, zhvillime realisht cilësore në këtë drejtim u verifikuan
pas vitit 1998 e në vazhdim. Këto vitet e fundit, në ndryshim nga
vitet e para, në mënyrë të vazhdueshme është shpallur publikisht
se objektiv për t’u arritur është norma dymbëdhjetëmujore e
inflacionit në fund të vitit, e cila në terma sasiorë nënkupton një
shifër që luhatet në nivelin 2 – 4 për qind.
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Në përcaktimin e objektivit përfundimtar të politikës monetare duhet
thënë se Banka e Shqipërisë nuk ka pasur asnjë mëdyshje në
përzgjedhjen e stabilitetit të çmimeve si objektiv të tillë. Ky vendim
i saj është në përputhje me mendimin e përgjithshëm akademik
dhe atë të shumicës së bankave homologe, i cili vlerëson se një
inflacion nën kontroll është kontributi më i mirë i mundshëm që
mund të japë një bankë qendrore.

Në ditët tona, ndoshta edhe diçka më herët duke filluar që nga
fundi i viteve ’80, mendimi akademik dhe profesional gjithnjë e më
shumë po konvergon në një pikë të vetme, që inflacion i ulët do të
thotë rritje ekonomike më e lartë dhe më shumë punësim. Në
rrjedhën e viteve ndërthurja e argumenteve teorike në favor ose
në kundërti me praninë apo jo të një ambienti inflacionist ka qenë
e madhe, duke lënë hapësira edhe për interpretime të tilla se një
politikë monetare ekspansioniste mund të gjeneronte më shumë
rritje dhe më shumë vende të reja pune. Gjithësesi, ajo që duhet të
theksohet është se në çdo rast pranohet se në terma afatgjatë kjo
nuk është e vërtetë, derisa në ditët tona të gjitha evidencat empirike
tregojnë se lidhja ndërmjet inflacionit dhe rritjes ekonomike është
negative, që në një gjuhë më të thjeshtë do të thotë se sa më i
lartë të jetë inflacioni aq më e ulët është rritja ekonomike (Barro
1995, De Gregorio 1994, Fischer 1994).

Parë në terrenin më konkret të Shqipërisë, në këto 11 vitet e fundit,
ndër arritjet ekonomike më të vlerësuara është ajo që ka të bëjë
me kontrollin që autoriteti monetar i vendit, Banka e Shqipërisë ka

Grafik  1. Rritja ekonom ike në  vite . 
(rritja reale e PBB-së në%)
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vendosur mbi inflacionin. Kjo përfaqëson një përpjekje të gjatë dhe
të vazhdueshme që ka njohur edhe zigzaket e veta, por që gjithësesi
mund të konsiderohet një përpjekje e suksesshme.

Në mënyrë të veçantë, statistikat e këtyre viteve të fundit, siç
tregohet edhe në grafikun 2, tregojnë një normë inflacioni të ulët, e
cila për pjesën më të madhe të kohës luhatet brenda intervalit të
mësipërm. Edhe pse në vitet e fundit ka patur lëvizje në grupin e
çmimeve të kontrolluara si dhe ngjarje të ndryshme politike të
brendshme dhe të jashtme, përfshirë dhe konflikte të armatosura
në rajon, përsëri politika e kujdesshme monetare e kombinuar me
një deficit buxhetor nën kontroll, kanë ndikuar mjaftueshëm në
kërkesën agregate, duke mbajtur presionet inflacioniste në nivele
të pranueshme.

Regjimi i politikës monetare

Në përcaktimin e regjimit të politikës monetare, Banka e Shqipërisë
para së gjithash, është kushtëzuar nga ambienti ekonomik dhe
nga natyra e mekanizmit të transmisionit që karakterizonte
ekonominë tonë në fillimin e viteve ‘90.

Grafik 2. Inflacioni vjetor .
(dhjetor '94 - gusht '03) 
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Megjithëse, Bankës së Shqipërisë, që në ligjin e parë të saj të vitit
1992, i është njohur e drejta për të ideuar dhe për të zbatuar politikën
valutore të vendit, rrethanat e momentit i jepnin përparësi
përzgjedhjes së një regjimi të pastër monetar, ku si objektiv i
ndërmjetëm që nga ajo kohë e deri në ditët tona vazhdon të jetë
agregati monetar M3 ose siç quhet ndryshe oferta e parasë.

Grafik  3. Ofe r ta m onetare . 
(ndryshim i 12 - m ujor në  përqindje ; dhje tor  '94 - gusht '03)
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Grafik 4. Rezerva valutore bruto.
(në milionë USD)
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Kjo përzgjedhje midis dy alternativave: parasë dhe kursit të
këmbimit, në favor të së parës, u kushtëzua nga pamundësia për
të mbështetur një regjim të fiksuar të kursit të këmbimit. Edhe pse
rezultati i dëshiruar do të ishte më i shpejtë në rastin e adoptimit të
një regjimi fiks të kursit të këmbimit (për më shumë zbatimi i këtij
regjimi është më i lehtë), në kohën për të cilën flasim, niveli i
rezervave valutore në dispozicion të Bankës së Shqipërisë ishte
shumë i ulët dhe për më tepër, deficiti në bilancin e pagesave ishte
i thellë dhe rritej nga njëra periudhë në tjetrën.

Tashmë shumë kohë pas zgjedhjes së bërë, mund të konkludohet
se vendimi i marrë ka qenë i duhuri. Eksperienca e viteve të kaluara
tregoi se shumë vende, përfshirë dhe vende në tranzicion, u gjetën
të papërgatitura në një moment të caktuar, kur për rrethana të
ndryshme ato duhej të shkëputeshin nga regjimi i kursit të këmbimit.
Siç vë në dukje z. Crockett3 “Për aq kohë sa regjimi i kursit të
këmbimit është duke funksionuar, politikëbërësit nuk gjejnë arsye
për ta zëvendësuar atë. Dhe në momentin që monedha e tyre
gjendet nën goditje, autoritetet nuk dëshirojnë të besojnë se
strategjia e fiksimit të monedhës tashmë është e dështuar”.

Bazuar në trashëgiminë e varfër infrastrukturore dhe institucionale
të tregjeve vendase, Banka e Shqipërisë në fillimet e veta nuk
mund të adoptonte objektiva operacionalë të bazuar mbi parime
tregu. Për këtë arsye, kontrolli monetar u realizua nëpërmjet
përdorimit të një kuadri operacional të drejtpërdrejtë të kontrollit,
rezultat i të cilit do të ishte plotësimi i disa kufizimeve sasiore në
anën e aktiveve të sistemit bankar dhe të Bankës së Shqipërisë.
Në këtë mënyrë, kontrolli i objektivit të ndërmjetëm, agregatit
monetar M3, do të ishte frut i drejtpërdrejtë i kontrollit mbi mjetet
valutore të Bankës së Shqipërisë, mbi aktivet e brendshme të
sistemit bankar ku nuk bënin përjashtim si kredia neto për qeverinë
ashtu dhe kredia për ekonominë. Në këtë mënyrë, këto kufizime
sasiore de facto marrin statusin e objektivit të ndërmjetëm dhe
realisht, edhe sot e kësaj dite, kufizimet sasiore4 përbëjnë elementin
llogaridhënës për efektivitetin e politikës monetare në ekonomi.
Pa u ndalur në detaje teknike të përcaktimit të nivelit të këtyre
objektivave, shkurtimisht në lidhje me logjikën, që qëndron prapa
këtyre objektivave mund të thuhet:

• Mjetet valutore neto5 të Bankës së Shqipërisë, kanë lidhje
me zhvill imet e bilancit të pagesave dhe reflektojnë
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qëndrueshmërinë e pozicionit valutor të një vendi. Këto rezerva
janë garanci për të mbrojtur kursin e këmbimit të lekut, në rastet
kur, si pasojë e lëvizjeve të dëmshme afatshkurtra apo spekulative
të tij, Banka e Shqipërisë e shikon të nevojshme një ndërhyrje të
saj në tregjet valutore. Rezervat valutore shikohen, gjithashtu, edhe
si mundësia e fundit në financimin e shpenzimeve apo të konsumit
të një ekonomie, në raste zhvillimesh të paparashikuara; për këtë
arsye ato maten edhe në muaj importesh dhe objektivi i tyre
mbështetet edhe në këtë logjikë.
• Kredia e sistemit bankar për qeverinë shërben si një tjetër
masë për disiplinimin dhe për kontrollin e shpenzimeve buxhetore.
Banka e Shqipërisë angazhohet të kontrollojë nivelin e kreditimit
të sistemit bankar për qeverinë duke ndihmuar në kontrollin e nivelit
të borxhit të brendshëm publik dhe, indirekt, në shpenzimet
qeveritare që kanë pasoja inflacioniste për ekonominë. Duke qenë
se ky objektiv përfshin në vetvete rolin dhe kontributin e tre aktorëve,
Ministrisë së Financave, bankave tregtare dhe Bankës së
Shqipërisë, kontrolli i Bankës së Shqipërisë mbi të nuk është i plotë
dhe për këtë arsye Banka e Shqipërisë nuk është përgjegjëse për
realizimin e këtij treguesi.
• Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë
pasqyrojnë një pjesë të likuiditetit të gjeneruar nga Banka e
Shqipërisë në sistem. Ndryshimet në mjetet e brendshme neto vijnë
kryesisht si pasojë e marrëdhënieve të Bankës së Shqipërisë me
bankat tregtare dhe me qeverinë. Niveli i këtij likuiditeti përcakton
në një masë të madhe gjendjen e përgjithshme të likuiditetit në
ekonomi duke ndikuar edhe nivelin e inflacionit.

Kuadri operacional i politikës monetare

Më lart u evidentua që fillimisht kontrolli monetar ka qenë i
drejtpërdrejtë, duke zbatuar disa masa administrative ose duke iu
imponuar bankave me anë të instrumenteve të tilla si rezerva e
detyrueshme dhe kufiri i kreditit. Ndoshta ka kaluar shumë kohë
dhe nuk është më i nevojshëm një kthim mbrapa në detaje, por
vlen të theksohet se me kalimin e viteve, diktimi i tregut nëpërmjet
përqindjes administrative6 të interesit  dhe kufirit të kredisë u bë
gjithnjë e më i vështirë. Shtimi i bankave të reja private, në kushtet
kur Banka e Kursimeve u privua nga e drejta për të dhënë kredi
dhe, kur ekzistonte një nivel i lartë i rrezikut në treg, u shoqërua
me një rënie të ndjeshme të kredisë për ekonominë. Nga ana tjetër,
ndikimi i kufizimit të vënë për bankat shtetërore në lidhje me
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përqindjet që ato paguanin për depozitat me afat në lekë u zbeh
ndjeshëm sidomos pas vitit 1999, kur reagimi i tregut nuk po ndiqte
më uljet e vazhdueshme të përqindjes administrative, nga ana e
Bankës së Shqipërisë. Në këto rrethana, u mor në konsideratë një
rikonceptim i tërë kuadrit operacional të deriatëhershëm dhe u
vendos që politika monetare e Bankës së Shqipërisë të bazohej
vetëm në aplikimin e instrumenteve të tregut. Më konkretisht, u
vendos që roli i përqindjes bazë në ekonomi t’i jepej normës së
përqindjeve të marrëveshjes së riblerejes (repove), transaksione
këto që do të zhvilloheshin në ankande të rregullta javore,7 të cilat
do të mbaheshin nga ana e Bankës së Shqipërisë.

Siç e tregon dhe figura 1, instrument parësor i politikës monetare
të Bankës së Shqipërisë është norma fikse e përqindjeve të repos.
Në varësi të sinjalit që do t’i përçojë tregut Banka e Shqipërisë,
zhvillon dy tipe ankandesh.

Në rastin e parë kur synohet të dërgohen sinjale neutraliteti, shuma
e pranuar është e pakufizuar, ndërkohë që kjo shumë kërkohet
ose ofrohet kundrejt një çmimi të fiksuar të shpallur më parë, i cili
nuk është gjë tjetër veçse norma e përcaktuar prej Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për marrëveshjet e riblerjes
me afat maturimi njëjavor.
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Në rastin tjetër kur Banka e Shqipërisë synon të sinjalizojë tregun
për kushte monetare më konservatore ose më zbutëse, atëhere
ajo shpall anakande ku shuma e pranuar është fikse dhe çmimi i
shpallur është nivel kufi (përsëri bëhet fjalë për normën e interesit
për marrëveshjet e riblerjes me afat maturimi njëjavor).

Pavarësisht formës së ankandit, qëllim i vetëm është kontrolli i
likuiditetit në sistem, duke synuar mbajtjen e tij në nivele optimale,
në mënyrë që të sigurohet eficiencë maksimale e mekanizmit të
transmisionit. Siç mund të merret me mend, përqindja fikse e repove
shërben si referencë për përqindjet e tjera, jo vetëm për lehtësitë
kredituese që Banka e Shqipërisë i ofron sistemit bankar por edhe
për tregjet e tjera në përgjithësi.

Përveç veprimeve në tregun e hapur të parasë, aktualisht Banka e
Shqipërisë në marrëdhëniet e saj me sistemin bankar aplikon dhe
lehtësi të tjera, të cilat shkurtimisht do të listoheshin si më poshtë:

• Shitblerjet me të drejta të plota të letrave me vlerë.
Shitblerjet permanente të letrave me vlerë mund të përdoren në
ato raste kur kërkohet një sterilizim, me bazë të qëndrueshme, i
tregut. Aktualisht, si instrumenti që përdoret në kryerjen e këtyre
transaksioneve shërbejnë bonot e thesarit me maturim deri në një
vit si dhe me afat maturimi të mbetur, jo më pak se 14 ditë8.

• Ndërhyrjet në tregun valutor
Megjithëse Banka e Shqipërisë ka adoptuar një regjim këmbimi
valutor plotësisht fleksibël, ajo përsëri gjatë gjithë kohës ka qenë e
pranishme në treg, sigurisht në shumicën e rasteve për të shmangur
spekulimet me lekun. Në rastin e shitblerjes së valutës
transaksionet mund të jenë me të drejta të plota ose me bazë të
përkohshme (swaps).

• Lehtësitë kredituese
Kredia lombard. Lehtësia e kreditimit lombard është prezantuar
relativisht herët, por duhet thënë se ajo është përdorur në raste
shumë të rralla9. Kuptohet që qëllimi i saj është klasik, ofron një
ndihmë për bankat me probleme të përkohshme10 likuiditeti dhe
konsiderohet si burim kreditimi i fundit, pasi të jenë shfrytëzuar
paraprakisht të gjitha mundësitë e tjera. Aktualisht, përbën dhe
përqindjen më të shtrenjtë që ofron Banka e Shqipërisë në sistem.
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Çmimi i kredisë lombard11, caktohet si shumë e përqindjes së
repove plus një penalizim në masën 6 për qind.

Kredi njëditore. Kjo lehtësi kreditimi i është ofruar sistemit bankar
vitin e fundit, dhe ka për qëllim furnizimin me likuiditet njëditor të
bankave të veçanta, që kanë nevojë për të. Nga vetë emri kuptohet
që kredia duhet shlyer ditën pasardhëse dhe çmimi12 i saj, ashtu si
kredia lombard bazohet në çmimin e repove plus një penallti në
masën 2.5 për qind. Kredia13 njëditore është përdorur rrallë.

• Rezerva e detyrueshme
Rezerva e detyrueshme është një nga instrumentet e pakta të
kontrollit të tërthortë, që është përdorur që nga korriku i vitit 1992,
dhe që për më tepër ka ruajtur të njëjtin nivel prej 10 për qind.
Rezerva e detyrueshme llogaritet mbi të gjitha depozitat14 (detyrime
të bankave tregtare ndaj të tretëve) si në lekë ashtu dhe në
monedhë të huaj. Një risi e kohëve të fundit, i përket tetorit të vitit
2000, kur Banka e Shqipërisë, me qëllimin e vetëm për të ulur
koston e ndërmjetësimit të sistemit bankar, ofroi një nivel
remunerimi të tyre fillimisht në masën 1/3 e përqindjeve15 të tregut
dhe duke filluar që nga tremujori i parë i vitit 2001, e nxitur nga
dëshira për të pasur një efekt më të shpejtë, niveli i remunerimit
kaloi nga 1/3 në ½ e përqindjeve të tregut.

• Vizioni politik i Bankës së Shqipërisë për të ardhmen
afatmesme.

Korniza aktuale e politikës monetare, duke gjykuar nga inflacioni
përgjithësisht i ulët që ka karakterizuar Shqipërinë, mund të
gjykohet si e suksesshme. Megjithatë, pavarësisht nga ky sukses,
shumë ekonomistë nuk janë të bindur mbi përshtatshmërinë e
objektivave monetarë për vendet në tranzicion. Këto dyshime,
lidhen sidomos me paqëndrueshmërinë e paevitueshme të
kërkesës për para në këto vende (Wagner 1998). Gjithashtu, duke
qenë se transparenca, qëndrueshmëria dhe besueshmëria janë
kushtet më të rëndësishme që duhen plotësuar për suksesin e
çdo politike stabilizuese, kontrolli i ofertës së parasë nuk ofron një
mjet të mirë për uljen e shpjetë të inflacionit. Objektivat për aktivet
e brendshme (kredia për qeverinë, kredia për ndërmarrjet
shtetërore dhe private, jofinanciare) për paranë nuk janë shumë
transparentë, sepse ata, edhe sikur të botohen, nuk i japin një
mesazh shumë të qartë publikut se çfarë niveli inflacioni mund të
pritet. Gjithashtu, objektivat e shtrënguar monetarë zakonisht kanë
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kosto të larta që lidhen me kontraktimet e theksuara ekonomike
që ato shkaktojnë, megjithëse për një periudhë të shkurtër, si dhe
me rritjet fillestare të theksuara të normave reale të interesit (Sahay
dhe Vegh, 1995). Këto kosto, mund të dëmtojnë besueshmërinë,
duke rritur pritjet që politikat aktuale do të lirohen shpejt.

Megjithëse, analizat empirike nuk janë të shumta16, përsëri në
rrjedhën e viteve ka pasur tentativa për të studjuar përcaktuesit e
inflacionit në Shqipëri. Disa autorë17 kanë arritur në konkluzionin
se lidhja e parasë me inflacionin është e dobët.

Pavarësisht sa më sipër, të gjithë autorët bien dakord në një pikë,
se inflacioni në masë të konsiderueshme është i varur nga variabla
të tjerë makro, të cilët në njëfarë mënyre janë  jashtë kontrollit të
Bankës së Shqipërisë ose nuk janë pjesë e vendimmarrjes politike.
Një nga treguesit më të përfolur është kursi i këmbimit, i cili me
ngarkesën e lartë të importeve, përbën një faktor të rëndësishëm në
krijimin e presioneve inflacioniste në ekonomi (Hadëri dhe
bashkëautorë 1999). Po kështu, dhe ngarkesa e madhe fiskale në
një farë kuptimi zbeh efektivitetin e politikës monetare ndaj inflacionit.
Për të gjitha arsyet e përmendura më sipër është e kuptueshme
që motivi për të matur ndikimin e të gjithë këtyre faktorëve është
bërë një domosdoshmëri, dhe për këtë qëllim ndoshta ka ardhur
koha që Banka e Shqipërisë të mos ketë më si objektiv të
ndërmjetëm tregues monetarë por vetë inflacionin. Për këtë qëllim,
publikisht Banka e Shqipërisë për të ardhmen e saj afatmesme,
ka shpallur si objektiv regjimin inflation targeting. Në dokumentin e
saj strategjik “Plani i zhvillimit afatmesëm të Bankës së Shqipërisë
(2003 – 2005)” është shkruar18 se “… regjim i përshtatshëm është
konsideruar regjimi i inflacionit shënjestër (inflation targeting)…”.

Në praktikë, inflation targeting ka rezultuar një strategji e
suksesshme kur nga njëra anë gjen një terren të shëndoshë
makroekonomik dhe institucional dhe kur, nga ana tjetër, vihet
përballë një auditori (agjentët ekonomikë, individët, publiku në
përgjithësi) i cili e kupton dhe e mirëpret atë.

Çfarë mbështet adoptimin e shpejtë të regjimit Inflation
Targeting?

Në literaturë citohet se adoptimi i suksesshmëm i inflation targeting
kërkon një ambient me inflacion të stabilizuar, të paktën për një
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periudhë paraprake që luhatet nga 2 – 3 vjet. Pa qenë e nevojshme
që të ndalemi në kuptimin e nocionit inflacion stabël, do të
theksonim se ekonomia shqiptare këto pesë – gjashtë vitet e fundit,
ka regjistruar një inflacion të përshtatshëm në nivele të ulëta.
Mesatarisht, inflacioni vjetor për periudhën dhjetor ’98 – gusht ’03
luhatet rreth vlerës 2.4 për qind, diçka mbi kufirin e poshtëm të
intervalit objektiv. Megjithatë, zhvillimi më i rëndësishëm në këtë
aspekt qëndron në shpalljen publike që Banka e Shqipërisë i bën
synimit të saj në lidhje me kontrollin e inflacionit në të ardhmen,
brenda një intervali të caktuar shifror. Deri në momentin aktual,
është shpallur si synim politik që përqindja vjetore (ndryshim
dymbëdhjetëmujor) e inflacionit e pritshme për fundin e vitit
ushtrimor, të mos jetë më shumë se 4 për qind dhe më pak se 2
për qind. Pa u zgjatur më tej në këtë pikë do të konkludonim se ky
fakt përbën një arsye të fortë në mbështetje të një adoptimi të
suksesshëm të regjimit inflation targeting.

Një parakusht tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me aplikimin e një
regjimi fleksibël të këmbimit valutor. Edhe në këtë pikë, eksperienca
shqiptare është e tillë që mbështet një adoptim të shpejtë të regjimit
inflation targeting. Që nga mesi i vitit 1992 e në vazhdim, Banka e
Shqipërisë zgjodhi një politikë të këmbimit të lirë valutor ku çmimi
përcaktohet nga tregu. Aktualisht, pas më shumë se 11 vjetësh bie
në sy se monedha jonë kombëtare në përgjithësi ka qëndruar
stabël, pavarësisht goditjes “së pamerituar” në vitin 1997. Në ditët
e sotme, Banka e Shqipërisë, në politikën e saj valutore parashikon
të ndërhyjë vetëm për të eleminuar spekulimet në treg si dhe për
mos lejuar devijime të mëdha nga tendenca historike që ka shfaqur
monedha jonë ndër vite.

Zbatim i suksesshëm i regjimit inflation targeting nënkupton dhe
një konsolidim të deficitit buxhetor dhe në përgjithësi një angazhim
institucional të autoritetit fiskal për të mos kompromentuar politikën
monetare. Zhvillimet e viteve të fundit pasqyrojnë arritje në këtë
drejtim, megjithëse ngarkesa fiskale rezulton të jetë ende e lartë.
Pavarësisht sa më sipër objektivi i vendit për t’iu bashkuar Bashkimit
Evropian, në vetvete mbart dhe angazhimin më të fortë insitucional
de facto, për të ulur efektet negative të politikës fiskale në ekonomi.
Dy kushtet e rëndësishme të imponuara nga kriteret e
konvergjencës: ndalimi me ligj i financimit të deficitit buxhetor nga
banka qendrore si dhe mbajtja e deficitit buxhetor poshtë nivelit 3
për qind në raport me PBB-në shpresohet se do të jenë
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materializuar në një perspektivë 3 – 4 vjeçare, duke përkuar në
këtë mënyrë me synimin e Bankës së Shqipërisë për adoptim të
inflation targeting në harkun kohor të 2 – 3 viteve të ardhshme.

Një pikë tjetër që inkurajon Bankën e Shqipërisë në zbatimin e
regjimit inflation targeting ka të bëjë me kuadrin e përgjithshëm
ligjor dhe institucional të këtij institucioni. Ligji aktual i Bankës së
Shqipërisë garanton një shkallë të lartë pavarësie ligjore,
operacionale dhe ekonomike. Sipas studiuesve shqiptarë “nëse
studiohet ligji në fuqi për Bankën e Shqipërisë vërehet që ajo është
një bankë që gëzon pavarësi ligjore të konsiderueshme19” (Cani,
Baleta 1999). Në të njëjtin konkluzion autorët e mësipërm kanë
arritur edhe për pavarësinë ekonomike dhe atë operacionale.

Aktualisht, Banka e Shqipërisë ka ndërtuar një kuadër operacional
relativisht modern të kontrollit të tregut të parasë, ndërkohë që
edhe ligjërisht asaj i njihet e drejta për të përzgjedhur ato
instrumente që asaj i duken më të përshtatshme. Megjithatë, autorët
e sipërcituar janë relativisht skeptikë kur bie fjala për atë që quhet
pavarësi reale, duke sjellë një varg argumentesh, të cilat të krijojnë
përshtypjen se në realitetin e përditshëm situata është disi më e
ndryshme dhe se sfidat për të ardhmen janë ende të shumta në
këtë drejtim.

Duke qëndruar akoma në këtë çështje, me interes do të ishte trajtimi
i shpejtë i disa elementeve të tjerë insitutcionalë, të cilët kanë ndikim
shumë të madh në zbatimin e suksesshëm të regjimit inflation
targeting.

Vitet e fundit Banka e Shqipërisë e ka rritur shumë nivelin e
transparencës, në të gjitha rrugët e mundshme të saj. Objektivi i
saj në këtë drejtim ka qenë aplikimi i “Kodit të praktikave më të
mira për transparencën të politikës monetare të bankës qendrore”.
Pavarësisht shtimit të botimeve, të kanaleve të komunikimit etj.,
Banka e Shqipërisë ende nuk mund të konsiderohet institucion
shumë transparent dhe më së shumti kjo i detyrohet kapaciteteve
të saj ende jo plotësisht të afta në shpjegimin e vendimeve të saj
politike. Gjithësesi, zhvillimet e viteve të fundit janë pozitive dhe
krijojnë optimizëm për të ardhmen.

Rritja e transparencës, ka çuar në përmirësimin e imazhit të Bankës
së Shqipërisë në publik ndërkohë që nga ana tjetër e ka imponuar
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këtë të fundit të jetë më e përgjegjshme në procesin e saj të
llogaridhënies. Nga disa sondazhe të bëra, nga interesi në rritje
për botimet e Bankës së Shqipërisë, nga vlerësimet e institucioneve
ndërkombëtare etj., rezulton se kredibiliteti i Bankës së Shqipërisë
është në përmirësim të vazhdueshëm, faktor ky pozitiv në
mbështetje të një regjimi inflation targeting. Po kështu, edhe
llogaridhënia e Bankës së Shqipërisë është më bashkëkohore,
duke konsistuar gjithnjë e më shumë në shpegimin e rolit të politikës
monetare, në rolin e Bankës së Shqipërisë si ent mbikëqyrës dhe
në bërjen publike të llogarive të saj, përfshirë rezultatin financiar
dhe raportin e auditorëve të specializuar. Gjithësesi, në të dyja
aspektet e përmendura më sipër, ekzistojnë hapësira për të qenë
më profesionalistë dhe kryesisht bëhet fjalë për shpegimin më
cilësor të procesit të vendimmarrjes politike dhe të asaj
administrative.

Çfarë pengon adoptimin e regjimit të Inflation Targeting?

Shqipëria ende përbën një ekonomi në reformim, me ndryshime
të herëpashershme strukturore, të cilat në njëfarë mënyre kanë
ndikimet e tyre në treguesit kryesorë të ekonomisë. Po kështu,
dhe sistemi imunitar i saj ndaj krizave të brendshme dhe të jashtme
ende nuk është perfekt, shkak ky që e bën atë të ndjehet e brishtë.
Për të gjitha këto arsye dhe për të tjera të thëna në paragrafet e
mësipërme, Bankës së Shqipërisë i mungon një kuptim i qartë në
mënyrën se si transmetohen20 vendimet e saj politike në ekonomi.
Cani në prezantimin21 e tij në Konferencën III të Bankës së
Shqipërisë ka theksuar “… se efekti i politikës monetare zbehet
ndjeshëm nga prania e disa faktorëve si: (i) pozicioni monopol i
Bankës së Kursimeve në tregun e depozitave në lekë; (ii) roli i
kufizuar i kreditimit në lekë; (iii) diferenca relativisht e madhe midis
përqindjeve të interesit për kredinë me ato për depozitat; (iv)
aktiviteti i kufizuar i tregut ndërbankar, i cili është i përqëndruar në
instrumente shumë afatshkurtra; (v) të ardhurat nga emigrantët;
(vi) zotërimet e mëdha në cash në lekë dhe në valutë të huaj të
individëve shqiptarë etj.”

Ky konstatim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë nxjerr në pah
se në rast të zbatimit të mundshëm të regjimit inflation targeting,
asaj (Bankës) i duhet që domosdoshmërisht të adresojë çështje të
tilla të rëndësishme si eficienca e ulët e tregjeve, problemet me
konkurrencën dhe dominimin e Bankës së Kursimeve, shkallën
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ende të ulët të ndërmjetësimit financiar (veçohet kreditimi i ulët i
ekonomisë), paqartësinë që karakterizon mekanizmin e
transmisionit monetar (figura 2), përmasat dhe ndikimet që vijnë
nga ekonomia gri si dhe shkalla e dollarizimit, problemet e njohura
me statistikat makroekonomike, aftësitë e kufizuara të Bankës së
Shqipërisë në teknikat e modelimit dhe të parashikimit etj.. Të gjitha
këto çështje, të bashkuara dhe me nevojën për një përmirësim të
pavarësisë reale të Bankës së Shqipërisë, përbëjnë pengesa të
qenësishme për një adoptim të regjimit inflation targeting.

Natyrshëm kuptohet se nuk është rasti që të bëhet një bilanc i
faktorëve që janë pro dhe atyre që janë kundër adoptimit të regjimit
të inflation targeting. Sigurisht që në të dyja drejtimet ka hapësira
për të bërë më shumë. Më konkretisht, nuk mund të thuhet se
inflacioni në këto vitet e fundit ka qenë i ulët dhe kjo mjafton, ashtu
sikurse nuk mund të mohohet fakti se po në këto dy vitet e fundit
ka arritje në uljen e dominimit të tregut nga ana e Bankës së
Kursimeve. Konkluzioni kryesor që mund të nxirret në këtë pikë ka
të bëjë me faktin se angazhimi institucional i Bankës së Shqipërisë
për të adoptuar në periudhë afatmesme regjimin inflation target si
kuadër politik, kërkon impenjim më të madh të vetë asaj ashtu
sikurse dhe të insitucioneve të tjera brenda vendit. Nuk ka mëdyshje
se ka vend për më shumë stabilitet makroekonomik, më shumë
rritje ekonomike, më shumë vende të reja pune, më shumë stabilitet
çmimesh, më shumë shpejtësi në kryerjen e reformave strukturore
etj..
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SHËNIM

1 Për shkak se ende nuk është aritur në një shqipërim të përshtatshëm të termit
Inflation Targeting Regime në material është përdorur shkurtimi IT (inflation
targeting) ose shprehja regjimi i inflacionit.

2 Gjithësesi, në asnjë rast objektivi final i Bankës së Shqipërisë nuk ka qenë
kombinim i disa treguesve. Në asnjë rast tregues të tillë si rritja e prodhimit, punësimi
etj., nuk kanë bërë pjesë në objektivat finalë të politikës monetare të ndjekur nga
Banka e Shqipërisë.

3 Andrew Crockett, “Monetary policy objectives in light of Asian crises”, Monetary
Policy Frameworks in a Global Context, faqe 224.

4 Kufizimet sasiore vazhdojnë të zbatohen edhe sot e kësaj dite, ndonëse në
përmbajtjen e tyre janë diçka më të ndryshme se ato që zbatoheshin në pjesën e
pare të viteve’90.

5 Në praktikën e programimit monetar trajtohet një koncept i rezervës valutore
neto të Bankës së Shqipërisë, e cila është diçka e ndryshme nga termi i përdorur
rëndom: “rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë” apo “mjetet valutore të Bankës
së Shqipërisë”.

6 Bëhet fjalë për përqindjen dysheme të diktuar nga ana e Bankës së Shqipërisë
për normat e interesit për depozitat me afat në lekë të vendosura në bankat e
nivelit të dytë me kapital shtetëror .

7 Në varësi të synimeve të Bankës së Shqipërisë, ankandet mund të jenë: (i)
marrëveshje riblerjeje – për të thithur likuiditet – ose marrëveshje të anasjellta
riblerjeje – për të injektuar likuiditet në treg.

8 Gjatë vitit 2001, janë kryer dy shitje permanente bonosh thesari për një shumë
prej rreth 8 miliardë lekësh dhe në të dyja rastet, blerësi ka qenë Banka e Kursimeve.

9 Në periudhën 2000 – 2001 nuk është përdorur asnjëherë.

10 Maturimi i saj shkon deri në tre muaj  dhe mund të përfitohet vetëm një herë
gjatë një tremujori.

11 Aktualisht, çmimi i saj është 13 për qind.

12 Aktualisht, çmimi i saj është 9.5 për qind.

13 Deri më 31 tetor 2001.

14 Bëjnë përjashtim depozitat ndërbankare.

15 1/3 e përqindjes së bonove të thesarit me maturim tremujor për rezervën në lekë
dhe 1/3 e përqindjes së depozitave mujore në usd dhe në euro respektivisht për
rezervën në usd dhe për rezervën në euro.
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16 Mc.Neilly Schiesser (1998); Helbirt & Domac (1998); Karla (1999); Mytkolli &
Hadëri (1999); (Hadëri dhe bashkëautorë 1999); Kolasi (2000); Rother (2000),
Kolasi, Çeliku & Hashorva (2001); Sanfey, Muço & Luçi (2001); Hledik (2001) etj..

17 Hadëri & Mytkolli; Kunst & Luniku (1998); Kolasi, Çeliku & Hashorva, 2001.

18 Plani i zhvillimit afatmesëm të Bankës së Shqipërisë (2003
– 2005), faqe 27.

19 Shkëlqim Cani, Teuta Baleta, “Elementet e pavarësisë së bankës qendrore.
Banka e Shqipërisë: Sa e pavarur është ajo?”, material diskutimi, nr. 1/99, shtator
1999, botim i Bankës së Shqipërisë.

20 Figura 2 pasqyron një skemë të mundshme të mekanizmit të transmisionit
monetar në Shqipëri.

21 Shkëlqim Cani, “Politika Monetare: një vështrim analitik mbi të kaluarën dhe
vizionin e saj drejt së ardhmes”, Prezantim në Konferencën e tretë të Bankës së
Shqipërisë, dhjetor 2002.
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Duke e marrë të mirëqenë se realiteti është vlerësuesi më i drejtë
i efektivitetit të politikës monetare të ndjekur nga vendet
pjesëmarrëse në këtë konferencë, unë po lë mënjanë mendimet e
mija për të, duke organizuar komentet e mëposhtme:

1. Mësimet e nxjerra nga zbatimi i politikës monetare.
2. Kuadri i mundshëm i politikës monetare në të ardhmen.

MËSIMET E NXJERRA NGA ZBATIMI I POLITIKËS MONETARE

a- Qeveria, nëpërmjet programeve ose marrëveshjeve me
institucione financiare ndërkombëtare, duhet të shpallë
objektivat e saj publikisht. Këto programe duhet të
shërbejnë në të ardhmen si referencë për vlerësimin e
aktivitetit të saj ekonomik.

b- Arritja e mirëkuptimit dhe e mbështetjes së publikut me
qëllim shmangien e humbjes së besimit.

c- Në rast të lindjes së nevojës për ndryshime në politikën e
ndjekur, këto ndryshime duhet të jenë transparente për
publikun dhe për tregjet duke pasur parasysh njëkohësisht
domosdoshmërinë e konsistencës me politikat e
mëparshme.

d- Duke pasur parasysh se pjesa më e madhe e vendeve të
rajonit pjesëmarrëse në këtë konferencë, klasifikohen si

KOMENTE MBI: “ÇËSHTJE TË VEÇANTA
TË POLITIKËS MONETARE –

EKSPERIENCA BALLKANIKE.”
Marian Gjermeni
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ekonomi në tranzicion, duhet të jemi të ndërgjegjshëm që
ekziston nevoja për reforma strukturore si në sektorin real
dhe në atë financiar.

e- Mbajtja nën kontroll e deficitit buxhetor dhe mostolerimi i
tij sidomos nëpërmjet vendimit për të lehtësuar politikën
monetare.

f- Ndërtimi dhe ruajtja e pavarësisë së bankës qendrore.
g- Respektimi i rregullave të lojës dhe përmbushja e

vazhdueshme e synimeve, do të ndihmonte në krijimin dhe
në rritjen e besueshmërisë. Kjo në të njëjtën kohë do të
krijonte kushtet për të shmangur ndonjë sulm spekulativ.

h- Puno për të krijuar një sistem bankar të shëndetshëm
nëpërmjet zbatimit me përpikmëri të rregulloreve, të
ndjekjes nga afër të zhvillimeve në aktivitetin kreditues, të
monitorimit dhe pse jo të shmangies së pozicioneve të
hapura në bilancin e bankave ose në bilancet e klientëve
të tyre.

i- Ndjekja me kujdes e prurjeve të valutës duke hartuar
politika, të cilat duhet të trajtojnë jo vetëm hyrjen e valutës,
por dhe rastet e ndalimit të këtyre prurjeve apo të daljes
së valutës.

KUADRI I MUNDSHËM I POLITIKËS MONETARE NË TË ARDHMEN

Duke supozuar se objektivi kryesor i politikës monetare do të mbetet
stabiliteti i çmimeve si dhe që ky objektiv nuk do të zgjerohet apo
të zëvendësohet nga objektiva të tjerë si:  nxitja e rritjes së prodhimit,
të punësimit dhe të konkurrencës, më lejoni të them fillimisht se
cilat mund të jenë dy strategjitë kryesore të adoptuara nga banka
qendrore:

1. Politika indirekte e bazuar në objektivat e ndërmjetëm si:
rritja e agregatëve monetarë, norma e interesit apo kursi i
këmbimit. Këtu presupozohet se ka një lidhje të
parashikueshme ndërmjet objektivit të ndërmjetëm dhe
inflacionit të ardhshëm duke iu referuar teorisë sasiore të
parasë.

2. Politika direkte e bazuar mbi objektivin final të inflacionit.
Zakonisht caktohet një objektiv për ecurinë e inflacionit
në të ardhmen, me qëllim lejimin e një kohe vonese midis
ndryshimeve të politikës monetare dhe ndikimit të tyre në
normën e inflacionit. Në këtë rast, politika ndryshon duke
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u bazuar në variblat e ndërmjetëm të kërkesës dhe ofertës
në ekonomi dhe ne mund të kemi tre skenarë:

• “Strict Constuctionist” - norma e interesit duhet t’i përgjigjet
kursit të këmbimit vetëm kur ndikon inflacionin aktual ose
atë të parashikuar (përndryshe do të krijojë konfuzion në
publik për sa i përket objektivit përfundimtar).

• “Flexible inflation target” – kursi i këmbimit mund të jetë
një objektiv logjik (i politikës monetare) përkrah inflacionit
(në këtë rast, ndiqet politika monetare në funksion të kursit
të këmbimit vetëm pasi inflacioni mbetet në kufijtë e
objektivit).

• “Singaporian View” –   ndjeshmëria e inflacionit ndaj
çmimeve të importuara (pass through) është mjafueshëm
lart dhe stabilizimi i inflacionit kërkon administrimin të
kujdesshëm të kursit të këmbimit.

Pasi bëmë një përshkrim të shkurtër të politikave monetare si dhe
duke iu kujtuar kuadrin monetar të ndjekur nga vendet
pjesëmarrëse: Greqia – pa politikë monetare; Turqia para krize ka
ndjekur politikë për zhvlerësimin e kontrolluar të kursit të këmbimit
ndërsa tani ka objektiv të deklaruar agregatët monetarë dhe si
objektiv të nënkuptuar ka inflacionin; Kroacia ka deklaruar regjim
monetar ndërsa si objektiv të nënkuptuar ka kursin e këmbimit;
Bosnje-Herzegovina ka si politikë “currency board”; Shqipëria ka
si objektiv të nënkuptuar inflacionin e synuar ndërsa objektiv të
shpallur regjimin monetar, unë mund të them diçka rreth kuadrit të
mundshëm të politikës monetare në të ardhmen për këto vende:

Greqia do të mbetet siç është aktualisht.
Turqia modelin e “Strict Constuctionist”.
Kroacia modelin “Singaporian View”.
Bosnje -  Herzegovina modelin”Singaporian View”.
Shqipëria modelin e “Flexible inflation target”.
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Qëllimi kryesor i procesit të tranzicionit ka qenë  transformimi tërësor
i sistemit të ekonomisë së centralizuar drejt një sistemi të
vendimmarrjes së decentralizuar të një ekonomie tregu, si dhe
arritja dhe mbajtja e ekuilibrave makroekonomikë.

Përvoja e deritanishme ka treguar se për të arritur këtë qëllim
kërkohet më shumë se sa thjesht të liberalizohen tregjet.
Institucionet që mbështesin ekonominë e re të tregut duhet të jenë
më të stabilizuara dhe më të konsoliduara.

Reformat institucionale në ekonomitë në tranzicion, megjithatë,
kanë provuar se janë më komplekse se sa pritej. Progresi i ngadaltë
i reformave institucionale duket se ka qenë përgjegjës për një
zhvillim joadekuat të shumë sektorëve të ekonomisë, siç u diskutua
në këtë Konferencë.

Shkalla e ekonomisë informale në Shqipëri ka kapur nivele të tilla
që është bërë pengesë për zhvillimin ekonomik, duke kufizuar
seriozisht rolin e qeverisë nëpërmjet politikës së saj fiskale. Procesi
i transformimit të ekonomisë informale drejt një ekonomie formale,
sipas zotit Olters, kërkon përmirësimin e shërbimeve publike dhe
zhvillimin e një plani edhe më të besueshëm kundër evazionit fiskal.

Nga ana tjetër, qëndrueshmëria e deficitit të llogarisë korente do
të kërcënohet nëse reformat strukturore që kanë si qëllim të rrisin

KONKLUZIONE
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konkurrencën e produkteve shqiptare në funksion të zëvendësimit
të importit dhe të nxitjes së eksportit nuk do të zbatohen.

Në bazë të analizës së bërë nga z. Nikols, megjithëse Shqipëria
ka avantazhe që lidhen me gjeografinë, me integrimin dhe me
kuadrin e politikës ekonomike, ajo ka probleme lidhur me
institucionet, dhe në veçanti, me të drejtën e pronësisë dhe të
qëndrimeve burokratike ndaj  biznesit. Ai vuri në dukje se
megjithëse këto çështje po trajtohen në mënyrë urgjente dhe me
besim, ekziston një rrezik i madh se "ekonomia e tregut" mund të
transformohet në "kapitalizëm nepotik", në të cilin ata që kanë lidhje
përfitojnë, ndërsa të tjerët humbasin, gjë e cila mbyll shtegun për
një zhvillim të qëndrueshëm.

Kështu, siç del nga këto diskutime, konsolidimi institucional është
sfida kryesore që Shqipëria  dhe ekonomitë e tjera në tranzicion
përballojnë në këtë fazë të tranzicionit.

Kjo, nuk do të thotë që fusha të tjera të politikës ekonomike, si
politika monetare dhe zhvillimi financiar kanë më pak rëndësi në
këtë stad të tranzicionit.

Megjithë stabilitetin makroekonomik që ka arritur Shqipëria, sfida
të ndryshme qëndrojnë përpara, që synojnë rritjen e efektivitetit
dhe të rolit të politikës monetare, siç u sugjerua edhe në prezantimet
e bëra në sesionin e fundit.

Gjithashtu, përvojat e vendeve të tjera, të diskutuara sot në sesionin
e fundit, zbuluan vështirësitë e ndryshme që hasen për arritjen e
stabilitetit makroekonomik nëpërmjet një regjimi të rreptë të politikës
monetare, pa vënë në rrezik ekuilibrat e tjerë të brendshëm apo të
jashtëm.

Kjo konferencë sugjeroi konkluzione të ndryshme lidhur me politikën
ekonomike. U përcaktuan gjashtë tema madhore për politikat
ekonomike që do të ndiqen në të ardhmen.

Së pari, kërkohet një filozofi dhe një politikë ekonomike orientuar
nga bashkëpunimi mes qeverisë dhe tregjeve si plotësues të njëri-
tjetrit, duke punuar së bashku në partneritet, duke e bërë të qartë
që edhe pse tregjet janë thelbi i ekonomisë, qeveria duhet të luajë
një rol të rëndësishëm, edhe pse ky rol është i kufizuar.
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Së dyti, shteti duhet të luajë një rol të rëndësishëm në arritjen dhe
në garantimin e rritjes ekonomike. Tashmë ka ardhur koha të
kuptohet drejt roli vendimtar i sektorit publik, në mënyrë të veçantë
në periudhat e depresionit ekonomik si dhe në  prani të dështimeve
të tregut.

Së treti, klima e biznesit në Shqipëri ka nevojë për përmirësime të
mëtejshme që do të promovonin eksportet dhe investimet e huaja
direkte, të cilat nga ana tjetër janë të domosdoshme për mbajtjen
e ekuilibrit të jashtëm dhe të një rritjeje të qëndrueshme ekonomike.

Së katërti, komuniteti i biznesit duhet të angazhohet për respektimin
e rregullave të ekonomisë së tregut dhe të konkurrencës së
ndershme si dhe të zbatimit të kuadrit ligjor. Biznesmenët duhet të
rrisin transparencën e aktiviteteve të tyre dhe duhet të drejtkuptojnë
se partneriteti me autoritetet shtetërore është "çelësi" për zgjidhjen
e shumë problemeve, me të cilat po përballet ekonomia shqiptare.

Së pesti, Banka e Shqipërisë duhet të vazhdojë të zhvillojë aftësitë
e saj për të analizuar zhvillimet ekonomike, për të përcaktuar politikën
monetare në funksion të mbajtjes së stabilitetit makroekonomik dhe
financiar, pa penguar zhvillimin ekonomik.

Së gjashti, sistemi financiar, duke u konsideruar si  "zemra" e
ekonomisë së tregut, kërkon një vëmendje të veçantë në funksion
të vazhdimësisë së rritjes së mëtejshme të nivelit të kreditimit, aq
i nevojshëm për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
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