
Ekonomia turke dhe kuadri i politikës monetare 
 

 

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 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 kapitalit, që rezultuan në kriza, veçanërisht në vendet e 
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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 
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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 çinflacionit, reformat 

strukturore u hartuan në një formë që të rrisnin efikasitetin në 

sektorin publik.  

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, 
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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.  

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 
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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 
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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 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 

I�K-në në vitin 2002 nuk u arrit. Inflacioni i I�K-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. I�K-ja u realizua 24.9 për qind vit 



 7

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 I�K-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 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 
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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.  

  

 


