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ParathënIe

I nderuar lexues, 

Pas një viti pune intensive, ju paraqesim grupin e dytë të diskutimeve 
dhe të komenteve, lidhur me zgjedhjen e rrugës optimale, për 
drejtimin e një politike monetare eficiente në Shqipëri. Grupi i parë 
i këtyre diskutimeve dhe komenteve u paraqit në vitin 2006. në 
të, përmblidheshin punimet e forumit të hapur mbi inflacionin e 
shënjestruar, i organizuar në muajin dhjetor 2005, në tiranë. 

Dy vjet më parë, ne filluam të mendonim dhe të punonim mbi 
diçka, që në atë kohë, mund të dukej si një objektiv i paqartë. 
Gjithçka, e pati zanafillën me grupimin e një numri të vogël 
njerëzish, të cilët u përpoqën të nënvizonin veçoritë kryesore të 
inflacionit të shënjestruar dhe të vlerësonin mënyrën, se si mund 
të përshtatet ekonomia e vendit tonë, në një kuadër të mirëfilltë 
të inflacionit të shënjestruar. këtu, po dëshmojmë zgjerimin e 
këtij grupi, i cili po përfshin gjithnjë e më tepër njerëz, në këtë 
proces. këta janë ekspertë, të cilët përfaqësojnë departamente 
dhe përvoja të ndryshme, por edhe pikëpamje të reja, duke 
shënuar një progres të dukshëm gjatë dy viteve të fundit. 

me rritjen e numrit të ekspertëve, puna teknike dhe shkencore 
ka bërë përparime të konsiderueshme. Sigurisht, që përpjekjet 
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tona nuk mund të quhen “shkencë”, megjithatë, ne besojmë se 
jemi në rrugën e duhur, gjë e cila na jep besim për të ardhmen. 
ne kemi mjaft besim, pasi kemi hedhur themele të forta teknike, 
për të qenë të suksesshëm në adoptimin e regjimit të ri të 
inflacionit të shënjestruar. megjithatë, besimi ynë nuk mbështetet 
vetëm mbi këto baza. Gjatë vitit të kaluar, e ardhmja e regjimit 
të politikës monetare, ka qenë në qendër të diskutimeve tona 
të përditshme. Personeli i bankës së Shqipërisë, por edhe 
aktorët vendas, kanë rritur ndërgjegjshmërinë e tyre, lidhur 
me ndryshimet e mundshme në mënyrën e drejtimit të politikës 
monetare. Deri tani, një mendim i tillë nuk është sfiduar e as 
nuk është vënë në dyshim, megjithatë, heshtja nuk është gjithnjë 
flori. kjo temë madje, ka kapërcyer kufijtë e vendit, duke qenë 
se diskutohet gjerësisht me miqtë tanë ndërkombëtarë, në 
organizime të ndryshme. libri që keni në duar, përfaqëson një 
provë të gjallë të këtij komunikimi të frytshëm. 

Puna e bërë gjatë vitit 2006, dhe e përmbledhur në materialet 
e mëposhtme të diskutimit, u nxit kryesisht, nga rekomandimet e 
bëra në forumin e hapur, organizuar në muajin dhjetor 2005. 
ky forum, përfaqësoi përpjekjen tonë të parë publike, për të 
diskutuar çështje që lidhen me inflacionin e shënjestruar. Duke 
qenë i tillë, ndoshta nuk arriti të depërtonte thellë në veçoritë 
e mjedisit shqiptar. megjithatë, ky forum, shënoi një hap të 
rëndësishëm përpara dhe u bë një faktor nxitës, për zhvillimin 
e politikës monetare në bankën e Shqipërisë. në të vërtetë, 
forumi i hapur arriti të nxirrte përfundime dhe rekomandime 
të rëndësishme, të cilat hodhën bazat për drejtimin e politikës 
monetare, në të ardhmen. 

Sot, një vit më vonë, ne mund të deklarojmë publikisht, se disa 
prej këtyre rekomandimeve janë përmbushur. ndër to, mund të 
përmendim, që duke filluar nga muaji janar i këtij viti, objektivi 
ynë lidhur me inflacionin, ka ndryshuar nga një interval vjetor prej 
2-4 për qind, në një objektiv pikësor prej 3.0 për qind, dhe me 
tolerancë +/- 1.0 për qind. me qëllim përmirësimin e procesit 
të vendimmarrjes së politikës monetare, është krijuar komiteti 
për zbatimin e Politikës monetare. ky komitet përbëhet nga një 
numër i vogël ekspertësh të lartë të bankës së Shqipërisë, detyra 
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kryesore e të cilëve, është shqyrtimi i qëndrimit dhe i zbatimit të 
politikës monetare, si dhe dhënia e këshillave të vlefshme për 
këshillin mbikëqyrës. Gjatë këtij procesi, ne kemi rritur aftësinë 
tonë të të kuptuarit të implikimeve ligjore, lidhur me inflacionin 
e shënjestruar. kemi identifikuar pengesat ligjore dhe gjithashtu, 
i kemi përfshirë ato, në kuadrin ekzistues ligjor. 

Pjesa tjetër e rekomandimeve janë përfshirë në programin 
tonë të punës, për vitet në vijim. ky program pune, është 
zgjeruar ndjeshëm pas përfundimeve të nxjerra nga kjo tryezë e 
rrumbullakët. faqet në vijim, ofrojnë diskutime mbi 8 çështje të 
rëndësishme, të cilat përfaqësojnë fushat ku janë përqendruar 
përpjekjet tona gjatë dy viteve të fundit, në lidhje me drejtimin 
e një politike monetare eficiente, si dhe me përforcimin e 
pavarësisë institucionale të bankës së Shqipërisë. këto tema, 
përqendrohen në çështjet, që lidhen me ndërtimin e një 
modeli makroekonometrik për ekonominë shqiptare, por edhe 
të modeleve për parashikimin e inflacionit, me qëllim për t’i 
ndihmuar vendimmarrësit, si dhe për të ndërtuar një strategji 
komunikimi të duhur, për transmetimin e qartë të vendimeve 
të bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, ato kanë të bëjnë me 
përmirësimin e bazës së të dhënave, të cilat ndihmojnë procesin 
e vendimmarrjes dhe zhvillojnë aftësinë e të kuptuarit të raportit të 
politikës monetare. këto tema, lidhen me aspektet institucionale 
të bankës së Shqipërisë, si dhe shqyrtojnë marrëdhënien e saj 
me ministrinë e financave dhe me agjencitë e tjera, si nga 
pikëpamja praktike, ashtu dhe ajo ligjore. materiali i fundit i 
diskutimit, paraqet një tablo gjithëpërfshirëse të pozicionit të 
bankës së Shqipërisë nga pikëpamja ligjore, si dhe identifikon 
sfidat për përparim të mëtejshëm. 

ne na pëlqen, që këto materiale t’i quajmë “materiale 
diskutimi”, duke qenë se ato përfshijnë mjaft diskutim dhe 
komente. Puna jonë, ende nuk ka përfunduar; ajo vijon më tej. 
komentet tuaja dhe shkëmbimi i pikëpamjeve ndihmojnë në 
përmirësimin e mëtejshëm të produkteve tona. 
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fjalë PërShënDetëSe

Zonja dhe Zotërinj, 

është një kënaqësi për mua t’ju uroj mirëseardhjen në tiranë, 
në këtë tryezë të rrumbullakët mbi inflacionin e shënjestruar. ky 
takim është një vazhdim i forumit të hapur, që u mbajt në dhjetor 
të vitit të shkuar. Sot dhe nesër, ne do të diskutojmë mbi punën 
që banka qendrore ka bërë që nga forumi i hapur. Shpresojmë 
të kemi diskutime të thella së bashku dhe të përcaktojmë një 
listë me çështje për axhendën tonë të inflacionit të shënjestruar 
për vitin 2007, mundësisht edhe për vitin 2008. 

jam shumë i kënaqur që i uroj mirëseardhjen të ftuarve tanë 
të huaj. me disa prej jush jemi takuar edhe më parë këtu në 
tiranë, gjatë forumit të hapur. Disa të tjerë bashkohen me 
ne sot për herë të parë. ju vini këtu me përvojën tuaj nga 
banka të tjera qendrore evropiane (kroacia, republika Çeke, 
frankfurti, finlanda, hungaria, mbretëria e bashkuar dhe 
turqia), nga institucionet kryesore ndërkombëtare (fmn, 
komisioni evropian) dhe së fundi por jo më pak të rëndësishëm 
nga bota akademike. Pas të ftuarve tanë të huaj, i uroj një 
mirëseardhje të ngrohtë edhe të ftuarve tanë nga institucionet 
e tjera në tiranë. 

Fatos Ibrahimi*
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nga banka e Shqipërisë, rreth 30 specialistë do të marrin 
pjesë aktivisht në diskutim gjatë këtyre dy ditëve. Disa prej tyre 
do të prezantojnë materialet tona të diskutimit dhe të tjerët do të 
marrin pjesë në diskutim me të ftuarit tanë. Drejtuesit e bankës 
së Shqipërisë do të shkëmbejnë ide me ju mbi vazhdimin e këtyre 
projekteve në periudhën afatshkurtër dhe atë afatmesme. 

Guvernatori ynë, z. ardian fullani do të bashkohet me ne sot 
më vonë ose nesër. 

në mënyrë metaforike, do t’i skicoja këto dy ditë si më poshtë. 
Sot do të fillojmë të notojmë në një oqean të trazuar. megjithëse 
i trazuar, ju do të dalloni dy shkolla peshqish. Shkolla e parë 
përbëhet nga punonjësit e bankës së Shqipërisë. ndërsa, 
shkolla e dytë përbëhet nga të ftuarit tanë. Peshqit e shkollës së 
parë mund të notojnë, le të themi “egërsisht”, por së bashku. 
ndryshimet mes tyre do të bëhen më të dukshme gjatë këtyre 
ditëve: peshqit e ndryshëm kanë karakteristika të ndryshme dhe 
disa notojnë cekët e të tjerë notojnë thellë. Disa edhe mund të 
arrijnë fundin e oqeanit. të dyja shkollat do të notojnë veças, 
por diskutimi do t’i bëjë të shkojnë në të njëjtin drejtim. në fund 
të ditës së nesërme ju mund të mos i dalloni më ndryshimet 
ndërmjet tyre. e të shpresojmë që të gjithë peshqit do të lëvizin 
drejt ujërave më të kthjellta. 

Për sa i përket përmbajtjes, sot do të përqendrohemi mbi 
rrugën që po ndjek banka e Shqipërisë për inflacionin e 
shënjestruar, modelimin makroekonometrik, parashikimin e 
inflacionit dhe strategjinë e komunikimit. banka e Shqipërisë 
mund të notojë gjerë e gjatë më vete. megjithatë, ajo po kërkon 
konfirmim mbi drejtimin dhe nivelin e thellësisë. 

nesër, futet në lojë marrëdhënia me institucionet e tjera 
këtu në Shqipëri. banka e Shqipërisë po kërkon një mënyrë 
për të: (1) përmirësuar strukturën statistikore për Shqipërinë; 
(2) shndërruar raportin e saj të Politikës monetare në një 
raport Inflacioni; (3) koordinuar çështjet me ministrinë e 
financave; dhe (4) identifikuar kufijtë ligjorë për inflacionin 
e shënjestruar.
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zonja dhe zotërinj, ju uroj të keni diskutime të frytshme gjatë 
këtyre dy ditëve. 

Siç e thashë edhe më lart, ne kërkojmë konfirmim për të 
kuptuar nëse po ecim në rrugën e drejtë për ta çuar bankën 
e Shqipërisë drejt standardeve të larta të bankave qendrore. 
ashtu siç e kërkon edhe natyra njerëzore kudo, ne na pëlqen 
të marrim fjalë të mira. krahas konfirmimit, ju lutemi të na 
jepni pikëpamjet tuaja të sinqerta. megjithatë, gjatë tryezës së 
rrumbullakët ne do të kemi nevojë për vërejtjet tuaja kritike, për 
të bërë përmirësime të mëtejshme të proceseve të përditshme të 
bankës së Shqipërisë.  

ju faleminderit për vëmendjen tuaj.

* fatos Ibrahimi, zëvendësguvernator i Parë, banka e Shqipërisë.
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InflacIonI I ShënjeStruar,
raStI I ShQIPërISë. 

uDhëzueS Për zbatImIn e InflacIonIt të 
ShënjeStruar në ShQIPërI

Erald Themeli
Gramoz Kolasi*

abStrakt

banka e Shqipërisë synon të zbatojë inflacionin e shënjestruar, 
si regjimin e ardhshëm të politikës së saj monetare. regjimi i 
inflacionit të shënjestruar do të shërbejë si një kornizë më e 
mirë për integrimin e të gjithë informacionit të nevojshëm për 
vendimmarrjen e politikës monetare, si dhe do të ofrojë një mjet 
më të mirë komunikimi për politikën monetare. ky material, 
tenton të paraqesë një përmbledhje të punës së kryer në këtë 
drejtim, si dhe të detyrave dhe sfidave që shtrihen në të ardhmen, 
për adoptimin e inflacionit të shënjestruar në Shqipëri.

hyrje

Puna e bankës së Shqipërisë (bSh) për kontrollin e inflacionit 
ka qenë e kënaqshme. ajo ka arritur të administrojë dy raste 
deflacioni, gjatë viteve 1992-1993 dhe 1997-1998, brenda 
një kohe relativisht të shkurtër dhe pa përkeqësuar gjendjen 
korente të ekonomisë. Përtej këtyre periudhave, inflacioni ka 
qëndruar brenda objektivit të bankës së Shqipërisë, prej 2-4 
për qind. Prirja stabilizuese e faktorit monetar në ekonomi është 
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pasqyruar në rritjen e besimit në monedhën vendase, lek, si 
dhe ka promovuar zhvillimin e një sistemi bankar të shëndoshë. 
Suksesi i bSh në sigurimin e stabilitetit të çmimeve gjen një 
vlerësim më real, nëse gjykohet në sfondin e disa faktorëve, që 
janë: zhbalancat makroekonomike, situata e vështirë politike, 
mungesa e përvojës institucionale, si dhe prania e disa faktorëve 
makroekonomikë shock.

një përfundim më i qartë, lidhur me suksesin e politikës 
monetare, ka nevojë për një vështrim gjithëpërfshirës. Politika 
monetare ka qenë pjesë e një klime dhe pakete politikash, të 
orientuara drejt stabilitetit makroekonomik. Politika e kujdesshme 
fiskale, e ndjekur gjatë këtyre viteve, ka kontribuar pozitivisht në 
mbajtjen nën kontroll të presioneve inflacioniste. në dallim nga disa 
vende të tjera në tranzicion, Shqipëria ka shmangur zhbalancimet 
makroekonomike me origjinë fiskale. Deficiti buxhetor dhe borxhi 
publik kanë njohur një rënie graduale ndër vite. emigracioni, në 
shkallë të gjerë ka zbutur papunësinë dhe tensionet sociale në 
vend, duke u shndërruar në një kontribut pozitiv, në formën e të 
ardhurave nga remitancat në ekonomi. efektet e remitancave, 
shtrihen edhe në stabilizimin e kursit të këmbimit të lekut dhe në 
pakësimin e presioneve inflacioniste të importuara.

megjithatë, pyetjet që i shtrohen politikës monetare po bëhen 
vazhdimisht e më komplekse. zgjerimi dhe thellimi i sektorit 
financiar dhe kompleksiteti në rritje i aktivitetit ekonomik, kërkojnë 
një përqasje më të sofistikuar në mënyrën e drejtimit të politikës 
monetare. Përvoja jonë me ekonominë shqiptare sugjeron, 
se lidhja midis parasë dhe çmimeve në ekonomi duket jo e 
qëndrueshme dhe për më tepër, e vështirë për t’u administruar. 
e vetëdijshme për këtë, banka e Shqipërisë synon drejt një 
regjimi të politikës monetare, të përqendruar në shënjestrimin e 
inflacionit. ky regjim, priret të ankorojë pritshmëritë inflacioniste 
dhe të zbusë goditjet makroekonomike, që përjeton një ekonomi 
(shiko jonas dhe mishkin 2003, dhe Imf, 2005). Vitet e fundit, 
bSh ka integruar disa prej elementeve të inflacionit të shënjestruar 
në kuadrin aktual të politikës monetare, ndërkohë që ka punuar 
të përmbushë parakushtet e nevojshme, për një lëvizje graduale 
drejt një regjimi formal të inflacionit të shënjestruar.
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Veçoritë e duhura për një regjim të inflacionit të shënjestruar, 
u prezantuan në forumin e hapur “Parakushtet për shënjestrimin 
e inflacionit në Shqipëri”, të organizuar nga banka e Shqipërisë 
(tiranë, dhjetor 2005). ky forum, dha mjaft sugjerime dhe 
propozime, lidhur me çështje të ndryshme të inflacionit të 
shënjestruar, të cilat u pasqyruan në përqasjen tonë ndaj këtij 
regjimi dhe në hapat e hedhur gjatë vitit 2006. ky material, 
synon të bëjë një përmbledhje të hapave të bSh gjatë vitit 2006, 
në aspektin e inflacionit të shënjestruar dhe të parashtrojë pikat-
kyçe të punës së mëtejshme, drejt zbatimit të plotë të këtij regjimi. 
Struktura e materialit ndahet në tre pjesë. Seksioni i parë, bën 
një përmbledhje të infrastrukturës aktuale të politikës monetare 
të bankës së Shqipërisë. Seksioni i dytë, detajon progresin e 
bërë në aspektin e inflacionit të shënjestruar gjatë vitit 2006, 
duke e krahasuar me rekomandimet e forumit të hapur. në 
fund, jepet një kornizë e orientimeve të ardhme të bankës së 
Shqipërisë, në lidhje me inflacionin e shënjestruar.

1. PolItIka monetare e bSh Dhe reGjImI I 
InflacIonIt të ShënjeStruar

Politika monetare u bë pjesë e paketës së politikave 
makroekonomike të Shqipërisë në vitin 1992, kur Shqipëria 
filloi procesin e kalimit nga një ekonomi e planifikuar, drejt 
strukturimit si një ekonomi tregu. ky proces, u bë i mundur 
përmes një liberalizimi të përgjithshëm, ndonëse jo të plotë, të 
çmimeve dhe të krijimit të një sistemi bankar me dy nivele. banka 
e Shqipërisë u identifikua në rolin dhe me funksionet tipike të 
një banke qendrore. bankës së Shqipërisë, iu dha mandati ligjor 
i hartimit dhe i zbatimit të politikës monetare në Shqipëri, me 
synim ruajtjen e stabilitetit të çmimeve1.

1.1 kuaDrI I PolItIkëS monetare të bankëS Së 
ShQIPërISë

në fillimet e saj si bankë qendrore, banka e Shqipërisë zbatoi 
regjimin e shënjestrimit monetar dhe një regjim të luhatshëm të 
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kursit të këmbimit. një vendim i tillë, u diktua nga disa faktorë, 
si për shembull niveli i pazhvilluar i sistemit bankar dhe i tregut 
financiar, mungesa e përvojës institucionale dhe niveli i ulët 
i rezervës ndërkombëtare. Gjithashtu, regjimi i shënjestrimit 
monetar përbënte një zgjedhje tipike për vendet në tranzicion. 
ky regjim, përshtatej me kornizën e Programimit financiar, 
në të cilin u mbështetën programet e asistencës teknike të 
fmn. Shënjestrimi monetar, ka synuar kontrollin e ofertës së 
parasë në ekonomi, duke monitoruar m3 si një objektiv të 
ndërmjetëm. në përputhje me kornizën formale të programeve 
të mbështetura nga fmn, shënjestrimi monetar u shoqërua 
me objektiva sasiorë (minimum) të rezervës ndërkombëtare 
neto, të mjeteve të brendshme neto të bSh (maksimum) dhe 
të financimit total të deficitit buxhetor (tavan). këto kufizime, 
përveçse pjesë e kushtëzimeve të programeve të fmn, morën 
statusin e objektivave operacionalë të bankës së Shqipërisë, me 
anë të të cilëve do të synohej kontrolli i ofertës monetare.

Politika monetare e bankës së Shqipërisë ka operuar brenda 
kësaj strukture të përgjithshme, ndonëse gjatë viteve, ajo është 
pasuruar me elemente shtesë. Gjithashtu, është përmirësuar 
korniza ligjore dhe rregullatore në mbështetje të saj. Duhen 
veçuar dy momente të rëndësishme të përmirësimit të kuadrit të 
politikës monetare:

• në nivel teorik – publikimi i një objektivi numerik të 
inflacionit që prej vitit 1999. objektivi i inflacionit 
publikohet në një horizont kohor trevjeçar. në vitin 2001, 
kjo praktikë u pasurua me një element shtesë, që është 
përfshirja e parashikimit numerik të inflacionit, si pjesë 
e informacionit që merr organi vendimmarrës i politikës 
monetare të bankës së Shqipërisë.

• në nivel operacional – ndryshimi i kuadrit operacional të 
politikës monetare në një kornizë me instrumente indirekte. 
Instrumentet direkte u hoqën nga përdorimi në vitin 2000.

Përgjegjësia institucionale e hartimit të politikës monetare i 
përket këshillit mbikëqyrës (km) të bankës së Shqipërisë. Çdo 
muaj, km vlerëson zhvillimet monetare dhe merr një vendim, 
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në lidhje me qëndrimin e politikës monetare. ky qëndrim, 
shprehet nëpërmjet ndryshimit ose mosndryshimit të normës së 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes (repo), si normë bazë e 
politikës monetare të bSh. Së fundi, në përgjigje të rritjes së 
ndjeshmërisë së tregjeve financiare dhe të zhvillimit më kompleks 
të marrëdhënieve ekonomike, km ka filluar publikimin e 
njoftimeve për shtyp pas çdo mbledhjeje. ky komunikim, synon 
të shpjegojë vendimin aktual të politikës monetare, si dhe të 
njohë aktorët e tregut me faktorët, që do të orientojnë kursin e 
politikës monetare në vendimmarrjen e ardhme. 

km merr vendim në lidhje me qëndrimin e politikës monetare, 
bazuar në analizën dhe parashikimet për inflacionin, të kryera nga 
personeli i bSh. megjithëse bSh, zyrtarisht operon në regjimin 
e shënjestrimit monetar, një element kryesor në të cilin bazohet 
vendimmarrja për kursin e politikës monetare është parashikimi i 
inflacionit. Parashikimi vlerësohet kundrejt objektivit të inflacionit. 
analiza monetare dhe treguesit monetarë kanë një rol plotësues 
dhe mbështetës, ndonëse jo rol dominues, në vendimmarrje.

këshilli mbikëqyrës zgjidhet nga kuvendi. ky këshill përbëhet 
nga 9 anëtarë: Guvernatori, dy zëvendësguvernatorë dhe gjashtë 
anëtarë të jashtëm. Vendimet e politikës monetare dhe të tjerat, 
merren me shumicën e thjeshtë të votave individuale. në rast 
balance të numrit të votave, vota e Guvernatorit bëhet përcaktuese. 
Procesverbalet e mbledhjes së km janë konfidenciale.

1.2 ecurIa e PolItIkëS monetare

Vendet në tranzicion janë përballur me alternativa të vështira 
në hartimin e politikave stabilizuese. rënia e prodhimit të 
brendshëm, në vitet e para pas ndërrimit të sistemit politik, 
solli rënie të të ardhurave fiskale dhe rritje të papunësisë, ku 
kjo e fundit u shoqërua me rritje të shpenzimeve në formën e 
ndihmës ekonomike. mungesa e zhvillimit të tregut financiar e 
bëri financimin e deficitit buxhetor alternativë të vetme financimi. 
në prani të ndryshimeve të natyrshme të çmimeve relative gjatë 
periudhës së tranzicionit në një ekonomi tregu, deficitet e larta 
kontribuan drejtpërdrejt në norma të larta inflacioni. njëkohësisht, 
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vitet e para u shoqëruan me një përkeqësim të dukshëm të 
llogarisë korente. në këto kushte, politika ekonomike u përball 
me sfida paralele të nevojës së marrjes së masave shtrënguese, 
me synim stabilizimin makroekonomik, si dhe të nevojës për 
të nxitur ekonominë, duke synuar zbutjen e papunësisë dhe të 
tensioneve sociale. zgjidhja e kësaj dileme, përbënte thelbin e 
ritmit dhe dinamikës së politikave deflacioniste.

Politikat ekonomike në Shqipëri, kanë synuar rikthimin e 
stabilitetit makroekonomik, nëpërmjet shtrëngimit të politikës 
fiskale dhe normave të larta të interesave realë. liberalizimi 
i çmimeve në vitin 1992, u pasua nga norma inflacioni në 
nivel treshifror. Paketa stabilizuese, e zbatuar që prej këtij viti, 
rezultoi efektive. në vitin 1995, rënia e aktivitetit ekonomik 
ishte rekuperuar, norma e inflacionit zbriti në 6 për qind, 
ndërsa bilanci i pagesave shfaqi shenja përmirësimi. lulëzimi 
dhe rënia e skemave piramidale gjatë viteve 1996-1997, ishte 
një hap i madh prapa, në rrugën e stabilizimit makroekonomik. 
ndërprerjet e shpeshta të aktivitetit ekonomik sollën rënie të 
prodhimit, ndërsa norma e inflacionit arriti në 42 për qind. kjo 
periudhë, u shoqërua me një paketë tjetër stabilizuese në vitin 
1998, me synim stabilizimin e ekonomisë dhe uljen e inflacionit. 
masat e marra rezultuan të suksesshme. brenda vitit 1998, 
inflacioni ra në nivel njëshifror. Përveç vitit 1999, kur ekonomia 
përjetoi një deflacion të lehtë, gjatë viteve të tjera, inflacioni 
mesatar ka qëndruar afër intervalit 2-4 për qind.
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ecuria e politikave monetare, në funksion të stabilitetit të 
çmimeve, është mbështetur nga faktorë të tjerë. Politika fiskale e 
ndjekur gjatë kësaj periudhe, ka qenë e kujdesshme. fillimisht, 
u ndërprenë subvencionet për ndërmarrjet shtetërore joeficiente 
dhe vijoi reduktimi gradual i deficitit buxhetor, nëpërmjet uljes 
së shpenzimeve dhe rritjes graduale të të ardhurave. Politika 
monetare e bSh, ka synuar ruajtjen e normave reale pozitive të 
interesave, gjatë viteve ‘90. normat reale pozitive të interesave, 
ndihmuan në rritjen e besimit në sistemin financiar dhe në rritjen 
e kërkesës për mjete financiare në lekë. kërkesa e lartë për 
monedhën, në prani të prurjeve valutore nga remitancat, solli 
vlerësim nominal dhe real të kursit të këmbimit2. Vlerësimi i kursit 
të këmbimit gjatë viteve, ka kontribuar në kontrollin e presioneve 
inflacioniste në ekonomi dhe ka rritur besimin në monedhën 
vendase lek, me efekte potenciale në uljen e primit të rrezikut.

ambienti pozitiv makroekonomik dhe norma e ulët dhe e 
qëndrueshme e inflacionit, i mundësuan bankës së Shqipërisë 
lehtësimin gradual të kushteve monetare në ekonomi, që prej 
vitit 2000. kjo politikë, lehtësoi presionet mbiçmuese ndaj kursit 
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të këmbimit dhe krijoi hapësirë për zgjerimin e ndërmjetësimit 
financiar. megjithatë, ndërmjetësimi në kredidhënie realizohet në 
pjesën më të madhe në valutë dhe niveli i ulët i normave të interesit 
në tregjet ndërkombëtare, përbën shtysë për këtë fenomen. Përtej 
sektorit bankar, sistemi financiar mbetet ende i pazhvilluar dhe me 
institucione me peshë të vogël, kryesisht të sektorit të sigurimeve 
dhe të pensioneve, por në mungesë të tregut të kapitaleve.

1.3 banka e ShQIPërISë Dhe reGjImI I InflacIonIt të 
ShënjeStruar

Pavarësisht ecurisë së qëndrueshme të treguesve kryesorë, 
stabiliteti makroekonomik është ende i pakonsoliduar dhe 
suksesi i politikës monetare, nuk mund të konsiderohet i arrirë. 
ecuria e disa treguesve të tregut financiar, dëshmon se ka ende 
punë për të bërë, në mënyrë që të arrihet një bazë e fortë e 
besimit të publikut shqiptar në monedhën vendase. bolle dhe 
meyers (2005) argumentojnë, se primi i inflacionit, i shprehur në 
kurbën e yield-it të letrave me vlerë dhe niveli i lartë i dollarizimit, 
tregojnë se pritshmëritë inflacioniste ende nuk janë konsoliduar 
afër objektivit të bSh. regjimi i shënjestrimit monetar bëhet 
edhe më sfidues, nëse bëhet dallimi midis ecurisë së inflacionit 
dhe ecurisë së regjimit të shënjestrimit monetar. 

luçi dhe Ibrahimi (2005) argumentojnë, se ecuria e këtij 
regjimi monetar është dukshëm më e dobët, sesa vetë ecuria e 
inflacionit. Gjatë gjashtë viteve të fundit, bSh ka arritur të ruajë 
inflacionin brenda objektivit interval prej 2-4 për qind, ndërkohë 
që rritja e objektivit të ndërmjetëm m3, ka devijuar vazhdimisht 
nga objektivi monetar. në këtë kontekst, autorët nënvizojnë se 
m3 ka nivel të ulët shpjegues, në lidhje me zhvillimet e inflacionit 
të pritshëm3.

Tabelë �. Ecuria e inflacionit dhe e treguesit të ndërmjetëm 
monetar M� kundrejt objektivave (rritje vjetore, në përqindje).
Viti m3 - objektiv m3 - aktuale Inflacioni - objektiv* Inflacioni - aktual
1993 44.1 74.4 - 30.9
1994 29.0 41.0 24.0 15.8
1995 23.0 51.8 10.0 6.1
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1996 22.0 43.8 12.0 17.4
1997 - 28.5 53.0 44.6
1998 23.0 20.6 10.0 8.7
1999 15.0 22.2 7.0 -1.0
2000 12.1 12.8 2-4 4.2
2001 15.4 19.9 2-4 3.5
2002 6.2 5.1 2-4 1.7
2003 9.5 8.3 2-4 3.3
2004 10.6 13.5 2-4 2.2
2005 8.3 14.0 2-4 2.4

burimi: luçi dhe Ibrahimi (2005).
* objektivi i inflacionit për periudhën 1994-1998, i referohet parashikimeve 
të brendshme të bSh.

Gjithashtu, shpejtësia e m3 real ka treguar luhatshmëri 
relativisht të lartë, që e bën m3 një tregues jopraktik, në zbatimin 
e politikës monetare. ndonëse rritja vjetore e m3 mund të ruajë 
aftësinë parashikuese, në horizonte kohore afatgjata, ai nuk 
është i mjaftueshëm për t’i shërbyer vendimmarrjes së politikës 
monetare në kohën e duhur. Si rrjedhim, bSh i duhet të shohë 
mundësi dhe alternativa të tjera të përdorimit të informacionit, 
që mund t’i shërbejnë zbatimit në kohë të politikës monetare.

Përvoja e vendeve në tranzicion nuk jep një përgjigje të 
saktë, përsa i përket zgjedhjes së një regjimi optimal të politikës 
monetare. Përfundimi më i mirë është se zgjedhja duhet të bazohet 
në një vlerësim të kujdesshëm të kushteve specifike të ekonomisë 
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dhe të koordinohet me politikat e tjera makroekonomike. 
Qëndrueshmëria e nivelit të përgjithshëm të çmimeve në vitet e 
fundit, i lejon bankës së Shqipërisë një alternativë të ndjekjes së 
politikës monetare në formën e shënjestrimit monetar. ndërsa 
zbatimi i politikës monetare është orientuar drejt shënjestrimit të 
nivelit të likuiditetit në treg dhe politikës së normës së interesit 
në funksion të ruajtjes së inflacionit të ulët, bSh ka ruajtur 
luhatshmërinë e reagimit në kohë ndaj goditjeve të brendshme 
makroekonomike, sikurse ishte tërheqja masive e depozitave në 
vitin 2002 (shiko: raporti Vjetor i bankës së Shqipërisë, 2002). 
zgjedhja e një regjimi monetar të bazuar në kursin e këmbimit, 
do të dëmtonte luhatshmërinë e bankës qendrore, të fituar 
në kohë. një regjim strikt i kursit të këmbimit, do të kërkonte 
vlerësimin e kursit real të këmbimit, për shkak të objektivit më të 
lartë të inflacionit. në një situatë të tillë, dobësohet konkurrenca 
e ekonomisë me jashtë, ndërkohë që cënohet besueshmëria 
e bankës qendrore në arritjen e objektivit, nëse efekti zbutet 
nëpërmjet një zhvlerësimi nominal të kursit. Gjithashtu, ky 
regjim e vështirëson zbutjen e sfidave specifike të vendeve në 
tranzicion, sikurse janë flukset e larta të kapitaleve në formën 
e prurjeve valutore. Duke evidentuar këto probleme, fmn 
(1997) i sugjeroi vendeve në tranzicion me regjim fiks të kursit 
të këmbimit, kalimin në një regjim të luhatshëm, pasi të kenë 
arritur inflacion të ulët4.

bSh synon zbatimin e inflacionit të shënjestruar, si një regjim 
efektiv në zbatimin e politikës monetare, në të ardhmen. zbatimi 
i këtij regjimi, motivohet nga disa arsye. Inflacioni i shënjestruar 
nxit një nivel më të lartë transparence të politikës monetare dhe 
si i tillë, ky regjim i mundëson bankës qendrore një instrument 
unik për komunikimin e politikës monetare me publikun. 
kjo veçori lejon një administrim më efektiv të pritshmërive 
inflacioniste, ulje të primit të rrezikut, si dhe një ecuri më të mirë 
në funksion të përmbushjes së objektivit. Gjithashtu, zbatimi i 
politikës monetare nën inflacionin e shënjestruar ndërtohet 
mbi një bazë të gjerë informacioni, duke i dhënë mundësi bSh 
të përfshijë në strukturën e vendimmarrjes, kompleksitetin në 
rritje të ekonomisë shqiptare. kjo i mundëson bankës qendrore 
fleksibilitetin e nevojshëm ndaj goditjeve makroekonomike të 
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mundshme. Inflacioni i shënjestruar, i përkufizuar si një regjim 
me “liri të kufizuar”, pritet të mundësojë një ekuilibër të mirë të 
hapësirave të politikës monetare: përcaktimin e kufizimeve të 
nevojshme për të shmangur problemin e mospërputhjes kohore 
të politikës monetare – e shprehur në rritjen e besueshmërisë -, 
si dhe fleksibilitetin e duhur për të administruar faktorët specifikë 
shock të ekonomisë. Duke qenë se inflacioni i shënjestruar 
shoqërohet me një regjim të kursit të luhatshëm të këmbimit, 
ai lejon hapësira për administrim efektiv të faktorëve të jashtëm 
shock. Së fundi, përfitimet e bSh nga ndërtimi i kapaciteteve për 
të zbatuar inflacionin e shënjestruar, nuk mund të mendohen si 
përfitim afatshkurtër. në periudhën afatgjatë, rruga e politikës 
monetare ndërthuret me adoptimin e monedhës euro, një 
proces mjaft i largët, nëse shihet nga perspektiva e viteve, që 
parashikon përfundimi i këtij procesi.

2. InflacIonI I ShënjeStruar në ShQIPërI 
Gjatë VItIt 2006

banka e Shqipërisë, e shprehu qartë synimin e saj për 
adoptimin e regjimit të inflacionit të shënjestruar në forumin e 
hapur të vitit 2005, organizuar në tiranë. Pjesëmarrësit u njohën 
me një kornizë të qartë të projektit të bSh, lidhur me inflacionin 
e shënjestruar. Sugjerimet dhe vërejtjet e mbledhura gjatë këtij 
forumi, u mirëpritën dhe u përfshinë në planin tonë të punës, 
për vitin 2006. Pjesa në vijim, synon të bëjë një përmbledhje të 
drejtimeve kryesore të punës dhe të realizimeve të tyre gjatë vitit 
2006, nën perspektivën e inflacionit të shënjestruar.

2.1 orGanIzImI InStItucIonal nën reGjImIn e 
InflacIonIt të ShënjeStruar

Identifikimi i natyrës shumëplanëshe të projektit të inflacionit 
të shënjestruar, u pasua me ngritjen e një grupi pune, me rol 
koordinues, brenda bankës së Shqipërisë, të quajtur Grupi 
për rivlerësimin e Strategjisë së Politikës monetare në bSh. 
roli i këtij grupi shtrihet në tre drejtime. Së pari, ai shërben 
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si një forum për diskutimin e çështjeve teorike dhe teknike, që 
lidhen me inflacionin e shënjestruar. Gjetja e një konsensusi 
rreth çështjeve të ndryshme që në hapat e parë, i shërben 
garantimit të përputhshmërisë së projektit, në tërësi. Së dyti, 
ky grup përcakton planin e punës për zbatimin e inflacionit të 
shënjestruar në Shqipëri, duke ndjekur përmbushjen e detyrave 
specifike në kohë. Së treti, ai përbën një forum llogaridhënieje 
brenda bankës së Shqipërisë. Grupi drejtohet nga Guvernatori, 
me pjesëmarrjen e drejtuesve dhe të ekonomistëve brenda 
bankës së Shqipërisë, të përfshirë në këtë projekt. bazuar në 
një plan të detajuar për punën në të ardhmen, ky grup realizoi 
takime mujore gjatë vitit 2006 dhe diskutoi çështjet përkatëse, 
që kanë të bëjnë me zbatimin e inflacionit të shënjestruar.

në vijim të përfundimeve të forumit të hapur të vitit të kaluar, 
bSh ka institucionalizuar mbledhjet për diskutimin e politikës 
monetare në një komitet të zbatimit të Politikës monetare 
(kzPm). Pjesërisht, ky organizim shpreh njohjen nga ana e bSh, 
të vështirësive ligjore dhe kushtetuese për krijimin e një kPm- 
komiteti i Politikës monetare (shiko Gogu et al., 2006). Diskutimet 
e kzPm luajnë rolin e një forumi këshillues, i cili synon nxitjen 
e diskutimeve rreth politikës monetare, në një nivel teknik. në 
bazë mujore, ky komitet merr në shqyrtim analizën ekonomike, 
parashikimet e inflacionit dhe qëndrimin e politikës monetare, 
që i propozohet këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë. 
kzPm drejtohet nga Guvernatori, ndërkohë që anëtarët e tjerë 
janë personel drejtues brenda bSh, të kualifikuar në çështjet 
monetare. kzPm shërben si një strukturë filtruese e çështjeve 
të politikës monetare, që i paraqiten këshillit mbikëqyrës, i cili 
mbart përgjegjësinë institucionale në vendimmarrjen e politikës 
monetare të bankës së Shqipërisë. (kzPm shqyrton dhe vendos 
mbi operacionet e tregut për zbatimin e politikës monetare.)

ne kemi identifikuar çështjet ligjore dhe statistikore, si fusha 
me përparësi për një zbatim të suksesshëm të inflacionit të 
shënjestruar. bSh krijoi Departamentin e Statistikës (i cili më 
parë, funksiononte si një sektor) dhe e plotësoi atë me personelin 
e nevojshëm, për të përballuar nevojën urgjente për statistika, 
sidomos në lidhje me inflacionin e shënjestruar. në të njëjtën 
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kohë, u krijua Departamenti juridik, me synim strukturimin e 
iniciativave të ardhme ligjore të bankës së Shqipërisë, në një 
bazë ligjore të shëndoshë.

me synim rritjen e transparencës, vendimet e politikës monetare 
të km i komunikohen publikut, përmes njoftimeve për shtyp. këto 
publikime, e komunikojnë vendimin e politikës monetare në një 
perspektivë afatgjatë (të bazuar në ecurinë e pritshme të inflacionit), 
ndërkohë që bëjnë një vlerësim përshkrues të ekuilibrit të rreziqeve, 
që prekin ecurinë e pritshme të inflacionit dhe shpjegojnë drejtimin 
e mundshëm të kursit të politikës monetare, në të ardhmen. 
Gjithashtu, bSh organizoi një konferencë për shtyp, e cila shpjegoi 
arsyet e ndryshimit (të vetëm) të normës bazë në vitin 2006, një 
praktikë e cila synohet të vijohet në të ardhmen.

2.2 objektIVI Dhe ParaShIkImI I InflacIonIt

në vijim të sugjerimeve të forumit të hapur të vitit 2005, bSh 
ndryshoi formën e objektivit, nga forma interval e objektivit prej 
2-4 për qind, në një objektiv pikësor prej 3 për qind, me një zonë 
tolerance prej +/- 1 pikë përqindjeje. Gjithashtu, bSh rishikoi 
horizontin kohor të objektivit të inflacionit, nga një horizont njëvjeçar 
i fiksuar në fund të vitit, në një horizont kohor të vazhdueshëm. ky 
ndryshim, u publikua dhe u shpjegua në Dokumentin e Politikës 
monetare të vitit 2006 dhe u shtri në një periudhë kohore trevjeçare 
në “zhvillimin e bankës së Shqipërisë në periudhën 2006-2008”5. 
forma e re e objektivit, synon të mundësojë fokusimin e pritshmërive 
inflacioniste dhe ankorimin e tyre në një vlerë të vetme prej 3 për 
qind. ky supozim, rrjedh nga besimi, se në formën intervalore të 
objektivit, pritshmëritë inflacioniste janë përgjithësisht të orientuara 
drejt kufirit të sipërm të intervalit objektiv.

kuadri i inflacionit të shënjestruar, si një regjim i orientuar nga e 
ardhmja, bazohet kryesisht në ecurinë e parashikuar të inflacionit. 
aktualisht, bSh ka në përdorim një portofol të modeleve të 
parashikimit të inflacionit, produkti i të cilave i paraqitet km 
çdo muaj. modelet, parashikimet dhe supozimet kryesore të 
tyre nuk i paraqiten ende publikut. Personeli i bSh dhe organi 
vendimmarrës janë në dijeni të kufizimeve të këtyre modeleve, 
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të cilat kanë si origjinë probleme me të dhënat, përvojën e 
shkurtër në procesin e modelimit dhe vështirësitë në vlerësimin 
e zhvillimeve të pritshme të variablave ekzogjenë. Për këtë arsye, 
puna aktuale është përqendruar në dy drejtime. Përparësi i është 
dhënë përmirësimit të instrumenteve ekzistuese të parashikimit. të 
gjashtë modelet përmirësohen dhe përditësohen vazhdimisht me 
tregues të rinj, të cilët shfaqin ecuri më të mirë të shpjegimit dhe 
të parashikimit të inflacionit6. aktualisht, parashikimet e përftuara 
nga modelet, përgjatë 18 muajve më të fundit, po rivlerësohen 
(kota et al. 2006). Gjatë vitit 2007, ecuria e secilit model do të 
vlerësohet formalisht dhe do të bëhet përzgjedhja e parashikimeve 
të inflacionit, që do t’i prezantohen publikut. rezultatet paraprake 
tregojnë, se modelet tremujore të parashikimit shfaqin ecuri më 
të mirë të parashikimit të inflacionit kundrejt modeleve me bazë 
mujore, ndërkohë që baza statistikore e modeleve tremujore është 
më e plotë dhe më e besueshme (kota et al. 2006). në të ardhmen 
e afërt, modelet mujore do të zëvendësohen nga ato tremujore, 
duke qenë se fokusi i politikës monetare të bankës së Shqipërisë 
do të zhvendoset drejt frekuencave tremujore.

një drejtim i dytë i përqendrimit të punës është zhvillimi i 
një modeli makroekonometrik për Shqipërinë (meam). Dushku 
et al. (2006) bën një përshkrim teknik të detajuar të modelit7. 
megjithëse ka një progres të konsiderueshëm në këtë drejtim, 
meam është një proces i vazhdueshëm, i cili konsiston në 
përmirësimin e bazës statistikore të të dhënave, në zhvillimin 
e ekuacioneve dhe në forcimin e lidhjeve midis strukturës së 
modelit dhe politikës monetare. rezultatet e meam, synohet të 
përdoren në prodhimin e parashikimeve makroekonomike të 
besueshme në vitin 2008, në variantin më të hershëm të marrjes 
së mundshme të rezultateve të besueshme. Gjatë periudhës 
para marrjes së këtyre rezultateve, meam do të përdoret për 
simulimin e goditjeve makroekonomike, të cilat do të ndihmojnë 
vendimmarrjen e politikës monetare të bankës së Shqipërisë.

2.3 zhVIllImet në SektorIn fInancIar

banka qendrore ka rol themelor në sektorin financiar, për 
shkak të funksioneve të hartimit dhe të zbatimit të politikës 
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monetare, të mbikëqyrjes së sistemit bankar dhe të huadhënësit 
të fundit. roli i bankës qendrore bëhet akoma më i rëndësishëm 
në ekonomitë në tranzicion, për shkak të sistemit financiar dhe 
të tregjeve të kapitalit të pazhvilluara, si dhe të mungesës së 
kapaciteteve institucionale. objektivi kryesor i propozimeve 
tona në forumin e hapur, ishte stabiliteti i sistemit financiar 
dhe rritja e konkurrencës në sistem. në këtë aspekt, ne bëmë 
propozime të hollësishme dhe morëm sugjerime dhe vërejtje, të 
cilat u adresuan si më poshtë.

një sërë çështjesh, që lidhen me sistemin bankar, janë 
adresuar në ligjin e ri “Për bankat në republikën e Shqipërisë”, i 
cili po hartohet me asistencën e fmn. ne shpresojmë, që ligji të 
miratohet dhe të hyjë në fuqi gjatë vitit 2007. ligji i ri, ka përfshirë 
përvojën tonë, si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 
krahas përmirësimit të praktikës mbikëqyrëse dhe minimizimit të 
mospërputhjeve, ky ligj synon rritjen e transparencës së sistemit 
bankar, në raport me klientët.

me asistencën e bankës botërore, bSh është në një fazë të 
avancuar të krijimit të zyrës së Informacionit të kredive. kjo, 
përbën një masë me rëndësi të veçantë, në kushtet aktuale të 
zgjerimit të kredisë. kjo zyrë, do të ndihmojë bankat, që të bëjnë 
një vlerësim më të mirë të klientëve të mundshëm.

me nismën e bankës së Shqipërisë, agjencitë e tjera 
rregullatore të sistemit financiar janë integruar në një institucion 
të vetëm. ne e konsiderojmë këtë, si një hap të nevojshëm për 
të siguruar cilësi në mbikëqyrje dhe një mekanizëm rregullues, 
që parandalon konkurrencën e padrejtë, ndërmjet sektorëve të 
ndryshëm të sistemit financiar.

në vijim të punës për konsolidimin e sistemit financiar, zgjidhja 
e të drejtave të pronësisë për dy banka të sistemit financiar, u 
përfundua gjatë vitit 2006. njëkohësisht, një bankë e re hyri në 
tregun bankar, duke e rritur numrin e bankave në 17. bSh ka 
përmirësuar më tej infrastrukturën e sistemit të pagesave dhe ka 
bashkëpunuar me ministrinë e financave, për zgjatjen e afatit 
të borxhit të qeverisë. një afat maturimi më i gjatë i kurbës së 
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yield-it të obligacioneve të qeverisë, do të promovojë zhvillimin 
e instrumenteve të tjera financiare me maturitet afatgjatë, si 
edhe do t’i mundësojë bankës së Shqipërisë informacion shtesë, 
në lidhje me pritshmëritë inflacioniste në ekonomi.

2.4 marrëDhënIet InStItucIonale të bankëS Së 
ShQIPërISë

një temë tjetër e ngritur dhe e debatuar gjerësisht në forumin 
e hapur të vitit të kaluar, ishin marrëdhëniet institucionale 
të bSh. kjo temë, mbuloi një gamë të gjerë çështjesh, duke 
përfshirë rolin e bSh në sektorin financiar, marrëdhëniet me 
ministrinë e financave dhe raportet e saj me publikun e gjerë. 
Diskutimet ngritën një larmi sugjerimesh.

marrëdhëniet midis bSh dhe Qeverisë Shqiptare, veçanërisht 
me ministrinë e financave, patën një përkushtim dhe vëmendje 
të veçantë nga ana jonë. ne kemi synuar qartësimin e raporteve 
përkatëse midis dy institucioneve, për të siguruar besimin e 
publikut në pavarësinë e bankës së Shqipërisë. një tjetër seri 
sugjerimesh, lidhej me raportet e bSh me agjentët privatë. këto 
propozime, synuan rritjen e efektivitetit të politikës monetare, 
nëpërmjet komunikimit me publikun. bazuar në sugjerimet që 
morëm në këtë forum, bSh ka hartuar strategjinë e komunikimit 
në lidhje me inflacionin e shënjestruar (nervaj et al. 2006), e 
cila synon rritjen e ndërgjegjësimit të publikut, në lidhje me 
çështjet e politikës monetare në tërësi, dhe me inflacionin e 
shënjestruar, në veçanti. kjo strategji, parashtron hapa konkretë 
në planin afatmesëm, lidhur me shqyrtimin dhe përshtatjen e 
opinionit të publikut, në lidhje me inflacionin e shënjestruar. 
Strategjia e propozuar përcakton, se prezantimi i inflacionit të 
shënjestruar në publik do të jetë një proces gradual. Gjithashtu, 
ajo përcakton grupet e audiencës, që përbëjnë objektivin e 
kësaj strategjie dhe masat specifike për të arritur vëmendjen 
e tyre.
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3. PlanI I PunëS Për zbatImIn e InflacIonIt 
të ShënjeStruar

3.1 rruGa Drejt zbatImIt të InflacIonIt të 
ShënjeStruar

bSh synon kalimin gradual drejt një regjimi të inflacionit të 
shënjestruar, në një të ardhme të afërt. ecuria e treguesit të 
inflacionit gjatë viteve të fundit, nuk e bën të nevojshëm një 
ndryshim të menjëhershëm të regjimit monetar, pavarësisht 
problemeve që paraqet ky regjim. bSh e konsideron zbatimin 
e inflacionit të shënjestruar, si një hap përmirësues të kuadrit të 
politikës monetare. Gjithashtu, marrëveshja aktuale PrGf/eff 
me fmn, përcakton se: “kuadri aktual i politikës monetare 
– një program i bazuar në treguesin e bazës monetare dhe në 
objektiva sasiorë të përcaktuar në konsultim me fmn, si dhe 
në ndryshimin e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
(repo) si instrument kryesor i politikës – do të jetë kuadri formal 
gjatë periudhës së programit, për sa kohë ai të jetë efektiv në 
kontrollin e inflacionit” 8. bSh parashikon organizimin e punës 
së saj, me synim zbatimin e inflacionit të shënjestruar, në fund 
të kësaj marrëveshjeje, që përkon me fillimin e vitit 2009.

me këtë perspektivë, dy vitet e ardhshme, 2007-2008, do 
të shërbejnë për të vlerësuar dhe për të përmbushur kushtet e 
nevojshme për zbatimin e inflacionit të shënjestruar (shiko boksin 
1). në fund të vitit 2008, këshillit mbikëqyrës do t’i prezantohet 
një vlerësim i kushteve dhe në bazë të këtij vlerësimi, km do 
të vendosë në lidhje me zbatimin e këtij regjimi. km do të 
vendosë edhe për veçoritë specifike të inflacionit të shënjestruar, 
duke u bazuar në analizat dhe në propozimet e detajuara, të 
paraqitura nga personeli i bSh. bSh do të kërkojë një njohje 
zyrtare nga ministria e financave për adoptimin e regjimit të 
inflacionit të shënjestruar. kjo njohje, do të konkretizohet në 
një memorandum të Stabilitetit makroekonomik (mSm), i cili 
do t’i shërbejë koordinimit të politikave makroekonomike të të 
dy institucioneve (shiko luçi et al. 2006).
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Grupi për rivlerësimin e Strategjisë së Politikës monetare në 
bSh do të vijojë të luajë rolin kryesor në përqasjen graduale 
të inflacionit të shënjestruar. ky grup pune, do të kryejë 
koordinimin e projektit në tërësi, ndërkohë që do të shërbejë si 
një forum i brendshëm për diskutimin e kuadrit teorik. një theks 
i veçantë, do t’i jepet zhvillimit të kapaciteteve të brendshme 
për inflacionin e shënjestruar. ky regjim, kërkon një bazë të 
mirë të aftësive dhe të metodave analitike e parashikuese, për 
një funksionim të suksesshëm të tij. Investimi në zhvillimin e 
burimeve të nevojshme njerëzore, do të jetë çështje e rëndësisë 
parësore për bSh. njëkohësisht, përqasja graduale e inflacionit 
të shënjestruar do të krijojë hapësirën e nevojshme kohore për 
zhvillimin e metodave analitike, të procedurave vendimmarrëse 
dhe për testimin e produkteve dhe të proceseve të ndryshme të 
këtij regjimi, si për shembull raporti i Inflacionit dhe modelet 
parashikuese të inflacionit. në fund të çdo viti – dhjetor 2007 
dhe dhjetor 2008 – bSh do të vijojë të organizojë forume, në 
formën e një tryeze të rrumbullakët, ku do të diskutojë përparimin 
e arritur në lidhje me inflacionin e shënjestruar, si dhe do të 
marrë këshilla mbi sfidat që paraqet ky regjim. 

zbatimi i inflacionit të shënjestruar do të bëhet publik, nëpërmjet 
një dokumenti specifik, i cili do të shpjegojë elementet e regjimit 
për publikun. Paraprakisht, bSh do të intensifikojë komunikimin 
e saj me publikun, në mënyrë që të rrisë ndërgjegjësimin dhe 
njohjen e tij me inflacionin dhe me politikën monetare.

Boks �. Parakushtet e inflacionit të shënjestruar.

Literatura mbi inflacionin e shënjestruar rekomandon disa parakushte, 
të cilat duhet të plotësohen përpara zbatimit të këtij regjimi. 
Eichengreen et al. (�999) e sheh mungesën e kapaciteteve teknike të 
bankave qendrore në vendet në tranzicion, si një pengesë themelore 
në zbatimin e inflacionit të shënjestruar. Autorë të tjerë, kanë mbajtur 
një qëndrim më të balancuar në këtë drejtim. Ndërsa detajon një listë 
të parakushteve dhe thekson nevojën e përmbushjes së tyre, Carare et 
al. (�00�) i qëndron idesë, se këto “parakushte” nuk duhet të shihen si 
“parakushte strikte” për fillimin e zbatimit të inflacionit të shënjestruar. 
Kjo nënkupton, se një bankë qendrore mund të vijojë me zbatimin 
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e tij, edhe nëse disa prej këtyre parakushteve, nuk janë plotësuar 
ende. Megjithatë, ata e theksojnë nevojën për politika të nevojshme, 
me qëllim përmbushjen e këtyre parakushteve në të ardhmen. Një 
qëndrimi të ngjashëm, i bashkohet edhe Jonas and Mishkin (�00�). 
FMN (�005) evidenton, se asnjë nga vendet në tranzicion nuk i ka 
plotësuar të gjitha parakushtet, përpara fillimit të zbatimit të inflacionit 
të shënjestruar. 

Në Vlerësimin e Ekonomisë Botërore, shtator �005 (World Economic 
Outlook, September, �005), FMN i ndan këto parakushte në katër 
kategori:

• Pavarësi institucionale.
• Infrastrukturë teknike e zhvilluar.
• Strukturë ekonomike.
• Sistem financiar i shëndetshëm.

Në secilin nga grupet përfshihen disa nënçështje, të cilat do të 
shqyrtohen dhe do të analizohen me kujdes nga BSH, në të ardhmen. 
Përveç financimit të drejtpërdrejtë të deficitit buxhetor, ne parashikojmë, 
që BSH do t’i plotësojë parakushtet në fund të vitit �008. Çështja e 
financimit të borxhit, kërkon një ndryshim të kuadrit ligjor në ligjin 
“Për Bankën e Shqipërisë”, i cili sipas Planit Kombëtar për Zbatimin 
e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, do të hartohet dhe do të 
miratohet jo më vonë se në fund të vitit �0�0. Ligji i ri, duhet të jetë 
në përputhje të plotë me acquis communitaire të Bashkimit Evropian, 
duke e ndaluar në mënyrë të detyrueshme financimin e deficitit nga 
banka qendrore. Ky moment, do të përfaqësojë kalimin zyrtar në një 
regjim të plotë të inflacionit të shënjestruar në Shqipëri.

3.2 Puna Për InflacIonIn e ShënjeStruar Gjatë VItIt 
2007

bSh do të vijojë përpjekjet e saj për përmirësimin e kuadrit të 
politikës monetare, duke zbatuar veçori të ndryshme të inflacionit 
të shënjestruar. në gjykimin tonë, kjo përqasje graduale do 
t’i shërbejë bSh që të fitojë përvojë të vlefshme në aspektin 
praktik dhe të realizojë një kalim gradual drejt regjimit të plotë 
të inflacionit të shënjestruar. në vetvete, këto masa nuk janë të 
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domosdoshme vetëm për këtë regjim. ato janë elemente, që 
lidhen me inflacionin e shënjestruar dhe përfaqësojnë veçori 
unike për një politikë monetare të shëndoshë. objektivat e bSh 
për vitin që vjen, janë përcaktuar më poshtë.

organizimi i procedurës vendimmarrëse të politikës monetare 
në bSh do të zhvillohet më tej. mbledhjet e km, që kanë të 
bëjnë me politikën monetare do të pakësohen nga 12, në 8 
mbledhje në vit. një kalendar i mbledhjeve për vitin 2007, do 
të njoftohet paraprakisht në fund të vitit 2006.

Duke filluar nga viti 2007 (mundësisht tremujori i parë), 
raporti i Politikës monetare (rPm) do të prodhohet dhe do të 
publikohet, në bazë tremujore (aktualisht, ai prodhohet çdo 
muaj). ky do të jetë një hap i parë drejt shndërrimit të tij gradual 
në një raport Inflacioni (shiko Shtylla et al., 2006). normalisht, 
mbledhjet e km, në të cilat do të merren vendimet për normën e 
interesit, do të jenë mbledhjet ku do të paraqitet rPm. kjo, nuk 
përjashton mundësinë e vendimmarrjes për normën e interesit 
në mbledhjet e tjera, nëse informacioni i disponueshëm e bën 
të nevojshme. në mbledhjet e ndërmjetme, km do të njihet me 
parashikimet e rishikuara të inflacionit dhe me rivlerësimin e 
kushteve monetare dhe makroekonomike.

Duke filluar nga viti 2007 (mundësisht tremujori i dytë), 
bSh do të publikojë në rPm tremujore, një paraqitje grafike 
të parashikimit të inflacionit, bazuar fillimisht në parashikimet 
e pjesshme ekonometrike të tij. kjo, do t’i shërbejë 
komunikimit më të mirë të vendimeve të politikës monetare 
të bSh në publik. (aktualisht, parashikimet e inflacionit janë 
konfidenciale. megjithatë, vendimet e politikës monetare të km, 
shpjegohen në formën e vlerësimeve relative të informacionit të 
disponueshëm.)

bSh do të vijojë të rishikojë meam. Përmirësimet do të 
përfshijnë bazën statistikore, rillogaritjet dhe studimin e 
literaturës për kalibrimin e parametrave. në vitin 2007, meam 
do të gjejë përdorim për ushtrimin e brendshëm të simulimeve në 
mbledhjet e kzPm (komiteti për zbatimin e Politikës monetare). 
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në perspektivë, meam do të shndërrohet në një model për 
parashikimin e plotë makroekonomik në Shqipëri.

bSh do të zbatojë strategjinë e komunikimit të inflacionit 
të shënjestruar. kjo strategji, synon rritjen e njohjes dhe 
të familjarizimit të publikut me politikën monetare dhe me 
inflacionin e shënjestruar (shiko nervaj et al., 2006).

bSh synon të praktikojë publikimin e Indeksit të besimit të 
bizneseve (Ibb) dhe të Indeksit të besimit të konsumatorëve 
(Ibk), gjatë vitit 2007. këto indekse prodhohen nga bSh dhe 
aktualisht, ato janë të përfshira në kornizën e analizës ekonomike, 
ndonëse ende nuk publikohen për publikun. ne e konsiderojmë 
publikimin e tyre, jo si një domosdoshmëri të lidhur ekskluzivisht 
me inflacionin e shënjestruar, por si një hap të nevojshëm për 
rritjen e transparencës.

Çështje të tjera, që lidhen me inflacionin e shënjestruar.

Çështjet statistikore, përbëjnë një nga fushat më sfiduese për 
fillimin e zbatimit të inflacionit të shënjestruar. aktualisht, ne po 
marrim masa për të përmirësuar bazën e të dhënave statistikore, 
si nga ana sasiore, ashtu edhe ajo cilësore (shiko Shijaku et al., 
2006). Shkurtimisht, këto masa parashikojnë:

• ndërtimin e treguesve të rinj për çmimet e pasurive të 
patundshme, indeksin vjetor të prodhimit industrial dhe 
borxhin e jashtëm me bazë tremujore, anketimet mbi 
investimet e huaja direkte dhe matjen e remitancave.

• Shkurtimin e kohës për mbledhjen dhe përpunimin e të 
dhënave monetare.

• ngritjen e bazës së brendshme të të dhënave, që mundëson 
përdorimin e saj nga përdoruesit brenda bSh.

• marrëdhëniet e vazhdueshme me institucionet raportuese, 
si ministritë, InStat dhe institucionet e tjera raportuese; 
koordinimin e marrëdhënieve, ndërmjet agjencive të tjera 
statistikore dhe fmn, për qëllim të përgatitjes së projektit 
SDDS dhe të memorandumit të mirëkuptimit me agjencitë 
statistikore.
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bSh do të nxisë zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve financiare. 
Deri në mesin e vitit 2007, bSh do të hartojë një plan konkret 
me masa të detajuara për këtë qëllim. ky plan, do të synojë 
bashkëpunimin me ministrinë e financave, në këtë fushë me 
interes të përbashkët.

bSh do të intensifikojë bashkëpunimin e saj me ministrinë 
e financave. Përtej çështjes së koordinimit të politikave, e 
cila do të realizohet nëpërmjet mSm, bSh synon ndërtimin 
e marrëdhënieve funksionale në nivel teknik midis bSh dhe 
ministrisë së financave. ky bashkëpunim në rritje, do të përfshijë 
shkëmbimin e vazhdueshëm të informacionit (shiko luçi et al., 
2006). në këtë linjë, meam do të gjejë përdorim, midis të 
tjerave, për parashikime makroekonomike.
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1 mandati i stabilitetit të çmimeve u përcaktua në ligjin “Për 
bankën e Shqipërisë” në vitin 1997, ndërkohë që ligji i vitit 1992 
kërkonte nga banka e Shqipërisë “... të ruajë vlerën e lekut”.

2 efektet e mundshme të balassa-Samuelson në kursin e 
këmbimit nuk duhen përjashtuar. olters (2005) ofroi evidenca 
empirike, të cilat tregojnë se prania e këtij efekti mund të ketë 
një rol domethënës.

3 testime të brendshme të bSh, tregojnë se agregatët e tjerë 
monetarë, si m1, kanë një lidhje të dobët me inflacionin e matur 
nëpërmjet IÇk.
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nëse kalojnë në një regjim të luhatshëm të kursit të këmbimit. 
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dobësojnë qëllimin e një politike monetare të pavarur.
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7 Shiko Dushku e., kota V., dhe binaj G., 2006, “një 
përqasje e modelit makroekonometrik për Shqipërinë”, banka e 
Shqipërisë – material Diskutimi.

8 Shiko fmn, “albania – Imf country report”, janar 2006.



40



4�

komente mbI: InflacIonI I 
ShënjeStruar, raStI I ShQIPërISë.

uDhëzueS Për zbatImIn e InflacIonIt të 
ShënjeStruar në ShQIPërI

Marko Škreb*

Dëshiroj të bëj tre rrëfime paraprake: a) unë nuk jam një 
vëzhgues objektiv i procesit të inflacionit të shënjestruar në 
Shqipëri; b) jam i prirur drejt përqasjeve më praktike, kundrejt 
atyre krejtësisht teorike; dhe c) komentet e mia do të jenë 
përgjithësuese dhe jo teknike. 

e pranoj se: a) unë nuk jam një vëzhgues plotësisht objektiv 
i procesit të inflacionit të shënjestruar në Shqipëri, pasi vij 
rregullisht në Shqipëri, marr pjesë shpesh në takimet e grupit të 
punës për zbatimin e politikës monetare nga banka e Shqipërisë 
dhe në njëfarë mënyre, jam një “i brendshëm”. kështu që, mund 
të them se kam mjaft informacion, mbi zhvillimet në Shqipëri. 

b) Për më tepër, shumë shpejt do t’ju paraqes preferencat e 
mia. Duke u bazuar në informacionin në dispozicion, mendoj se 
inflacioni i shënjestruar është një zgjedhje e mirë për Shqipërinë, 
në periudhën afatmesme. nuk është e thënë, që ky regjim të 
jetë medoemos një regjim i pastër i inflacionit të shënjestruar, 
por një kuadër “hibrid” i politikës monetare, do t’i përshtatej 
realitetit shqiptar. e rëndësishme për një bankë qendrore është 
ruajtja e çmimeve në nivele të qëndrueshme, si edhe stabiliteti i 
sistemit financiar. theksoj përsëri, se nuk mendoj që një regjim 
i pastër i inflacionit të shënjestruar është i përshtatshëm për 
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Shqipërinë1 dhe as një regjim fiks i monedhës, nuk është një 
zgjidhje e mirë në kushtet e tanishme (“Pse të rregullosh diçka, 
nëse nuk është e prishur?”). Sipas pikëpamjes time, zbatimi i 
ardhshëm i politikës monetare në Shqipëri do të jetë i ngjashëm 
me zbatimin e tanishëm dhe me atë të dy-tre viteve të fundit. nuk 
mendoj, se përfundimi i programit të fmn (fundi i vitit 2008) 
do të shoqërohet me ndryshime “tektonike”, në strategjinë e 
politikës monetare në Shqipëri. Sipas mendimit tim, banka e 
Shqipërisë do të vazhdojë të ndjekë, pak a shumë, të njëjtët 
hapa, që po ndjek tani (sigurisht, në mungesë të faktorëve shock). 
këta hapa janë: shpallja e objektivit të inflacionit, por de facto, 
duke u ekuilibruar midis dy ankorave nominale: 1) shmangia e 
vlerësimit nominal2 të monedhës për të ruajtur konkurrencën; 
dhe 2) mbajtja e “premtimit” për inflacionin. kështu, ajo që po 
diskutojmë sot, janë hijet e ngjyrës gri, e jo një shkëputje bardhë 
e zi në drejtimin e politikës monetare, në Shqipëri. 

c) rrëfimi i tretë, është që komentet e mia nuk do të kufizohen 
vetëm në materialin e parë apo në pjesën e tij teknike, por 
do të shqyrtojnë disa çështje më të përgjithshme, në lidhje me 
politikën monetare aktuale dhe të ardhme, në Shqipëri. me 
fjalë të tjera, do të përpiqem t’ju paraqes një tablo më të gjerë, 
parë nga këndvështrimi im, me theks të veçantë mbi çështjet më 
strategjike. 

Deklarata ime e parë, është që banka e Shqipërisë ka bërë mjaft 
përparime në përgatitjet për adoptimin e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar dhe në të kuptuarit e politikës monetare. Personalisht, 
jam mjaft i kënaqur me punën teknike të kryer gjatë këtij viti3, 
nga personeli i bSh, përsa i përket përgatitjes për inflacionin e 
shënjestruar. Dhe kjo gjë, duhet të theksohet qartë, që në fillim. 
jam i befasuar me përkushtimin dhe me përqendrimin në punën 
tuaj. mendoj, se të gjitha materialet dhe puna juaj dëshmojnë 
për një progres dhe standard të lartë profesional, që japin siguri 
për të ardhmen. të gjithë ne, tashmë kemi një vizion më të 
qartë, të sfidave dhe përparësive të inflacionit të shënjestruar 
në Shqipëri, në krahasim me një vit më parë. Pa dyshim, ajo që 
kemi tani, nuk është një produkt i përfunduar dhe kjo përpjekje, 
nuk mund të quhet e tillë. Gjithsesi, ItItf e meriton vlerësimin 
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për punën e bërë. Duke patur këtë parasysh, do të vijoj me disa 
sugjerime. 

Sugjerimi im i parë, është që ju duhet të kuptoni dhe të 
përshkruani më mirë atë që bëni aktualisht, në drejtimin e 
politikës monetare. komenti im i parë, është që ju duhet të 
kuptoni e të përshkruani më mirë, gjendjen aktuale të politikës 
monetare. ju ende keni programin me fmn, me objektivat 
sasiorë të tij, i cili do të përfundojë në vitin 2008. në një shkallë 
të gjerë, kjo përcakton politikën tuaj monetare, por jo plotësisht. 
Personalisht, nuk do ta quaja këtë një shënjestrim të pastër 
monetar. Programi i fmn ju përcakton kufirin e poshtëm në 
rezervat ndërkombëtare neto (rnn), kufirin e sipërm në mjetet e 
brendshme neto të bankës së Shqipërisë (bSh), si dhe kufirin e 
sipërm në kredinë e brendshme neto të Qeverisë4. 

ky, nuk është një kufi i sipërm në bazën monetare apo në m3. 
ai thjesht, kufizon mënyrën se si mund të rritet baza monetare 
(duke kufizuar krijimin e parasë së brendshme). Duke marrë 
parasysh fluksin e madh të kapitalit, programi lejon rritjen e 
lartë të bazës monetare (dhe rritjen e rnn-së), ashtu sikurse dhe 
rritjen në sektorin privat. në të njëjtën kohë, ju shpallni objektivin 
tuaj të inflacionit dhe përpiqeni t’i përmbaheni rregullisht atij. 
bazuar në këtë të fundit, disa autorë ju klasifikojnë si një vend 
me regjim të luhatshëm të inflacionit të shënjestruar (Stone, 
2003). kam përshtypjen, që ju nuk e ”neglizhoni” krejtësisht 
kursin e këmbimit; ju shqetësoheni për konkurrueshmërinë dhe 
për rritjen e deficitit të llogarisë korente. Por, ju nuk jeni as 
shënjestrues të kursit të këmbimit. me fjalë të tjera, duket sikur ju 
nuk keni një ankorë të vetme. në fakt, nuk jeni të vetmit në këtë 
drejtim. ju duhet të përpiqeni të përcaktoni peshën përkatëse të 
objektivave/ankorave tuaja, duke qenë specifikë, se cili është 
objektivi kryesor përfundimtar, objektivi dytësor përfundimtar, 
objektivi operacional etj.. mendoj, që arsyet për t’i bërë këto 
përcaktime, janë si më poshtë: 

a) ju keni nevojë të përcaktoni pozicionin tuaj të tanishëm, 
pra, çfarë po bëni saktësisht (përqasja pozitive).

b) ju duhet të përcaktoni, se ku dëshironi të jeni (ndoshta 
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është inflacioni i shënjestruar - por me modalitete të 
specifikuara).

c) ju duhet të përcaktoni, se si duhet shkuar nga -a tek -b. 

në forumin e hapur të vitit të kaluar dhe gjatë kësaj tryeze 
të rrumbullakët, ne po përqendrohemi në pikat b) dhe c), të 
cilat janë përqasjet normative. Por, mund të jetë e dobishme 
të kuptohet mirë, ajo që po bëni aktualisht. Gjej rastin, që të 
përsëris domosdoshmërinë, që banka e Shqipërisë të kuptojë 
qartë, se çfarë po bën me ndërhyrjet valutore tani (pa kaluar në 
hollësi). Çështja nuk është, që të përshkruani se çfarë mendoni 
se po bëni apo çfarë do të dëshironit të bënit, por të shpjegoni, 
se çfarë realisht po bëni në politikën monetare, duke përfshirë 
dhe ndërhyrjet valutore. në pikëpamjen time, kjo duhet të jetë 
një detyrë e veçantë në planin e punës për vitin 2007. Do të 
ishte shumë e dobishme, që të prodhohej dhe të diskutohej një 
material mbi politikën tuaj monetare (duke përfshirë, ndërhyrjet 
valutore). 

ndërtoni një rast “më të fortë” për inflacionin e shënjestruar 
në Shqipëri, duke shpjeguar më qartë, arsyen pse nuk do të 
adoptoni strategji të tjera të politikës monetare; për shembull, 
një regjim fiks të kursit të këmbimit si një zgjidhje, për një 
ekonomi shumë të vogël e të hapur si Shqipëria5. 

edhe këtë, do ta rekomandoja si një detyrë të veçantë në 
planet e punës për vitin 2007. është e vërtetë, që në materialin 
tuaj, ju diskutoni edhe regjime të tjera të politikës monetare. 
kjo është bërë në disa pjesë të tij (për shembull, tek hyrja në 
faqen 1 ose në krahasimin e bërë me regjimin e shënjestrimit 
monetar dhe me atë të kursit të këmbimit, në faqen 8). 
rekomandimi im është, se duhet të paraqiten argumente më 
të forta. Për publikun dhe për këshillin mbikëqyrës të bSh, ju 
duhet të vlerësoni me kujdes çdo përparësi dhe disavantazh, 
për çdo regjim të mundshëm të politikës monetare. Për një 
vendim optimal dhe profesional, lidhur me regjimin monetar 
në Shqipëri (pas përfundimit të programit të fmn), ju duhet të 
shqyrtoni me kujdes çdo alternativë të mundshme. ju nuk do 
të donit, që një vendim kaq i rëndësishëm, të merrej thjesht 



45

për inerci ose sepse është në “modë”. Pa dyshim, inflacioni i 
shënjestruar është në “modë”, duke qenë regjimi kryesor i 
politikës monetare, në njëzet vitet e fundit. megjithatë, vendimi 
që do të merrni, kërkon baza të forta6. në spektrin e zgjedhjeve 
të mundshme, rasti për heqjen dorë nga një shënjestrim i plotë 
monetar është relativisht i qartë dhe unë personalisht, mendoj 
se nuk duhet të shpenzoni më shumë kohë dhe mund në këtë 
të fundit7, ndonëse ju nuk duhet të përjashtoni aktivet financiare 
nga vëmendja juaj. Sugjerimi i dhënë në material, për të mos 
marrë parasysh regjimin fiks të kursit të këmbimit, ka nevojë për 
më shumë argumente, në rastin e Shqipërisë8. ju thoni “…një 
regjim i fortë i kursit të këmbimit, do të nxiste vlerësimin real të 
monedhës, për shkak të inflacionit të brendshëm më të lartë.” 
(faqe 24). në teori kjo mund të jetë e vërtetë, por cila është 
praktika në rastin e Shqipërisë? në “regjimin aktual fleksibël”, 
ju keni “një kurs të fortë këmbimi”. nëse do të kishit një regjim 
fiks të lekut ndaj euros kohë më parë, kursi nominal i këmbimit 
do të ishte “më i lartë”. Për shembull, në fillim të vitit 2003, kursi 
i lekut ndaj euros ishte rreth 140 lekë, ndërkohë, që në 4 dhjetor 
të vitit 2006, ishte 124 lekë, me një vlerësim nominal prej 13 
për qind9. në të ardhmen, ju duhet të prisni vlerësime më të 
mëdha nominale (të paktën presione të forta). flukset hyrëse të 
kapitalit, bashkë me regjimin e kursit të lirë të këmbimit (pjesë e 
inflacionit të shënjestruar), në një vend si Shqipëria, ka shumë 
mundësi, që të çojnë në vlerësime nominale të mëtejshme. kjo 
ka ndodhur në shumë vende në tranzicion të rajonit. Pse do të 
përbënte Shqipëria një përjashtim? unë jam i bindur, se nëse 
ju tani, do të kishit një regjim fiks të kursit të këmbimit, nuk do 
të përballeshit me vlerësim nominal kundrejt euros. Por, nëse 
adoptoni regjimin e inflacionit të shënjestruar dhe e lini kursin 
të lirë, ashtu sikurse ju thoni, do të përballeni me një vlerësim 
të fortë nominal. nëse i trembeni vlerësimit, mendojeni këtë me 
kujdes. Për më tepër, pavarësisht nga përkrahja e fmn për më 
shumë fleksibilitet në kursin e këmbimit, në praktikë, ka disa 
vende që kanë patur sukses në adoptimin e një regjimi “fiks” 
të kursit të këmbimit, si për shembull, tre vendet balltike dhe 
bullgaria, të cilat tashmë, janë anëtare të be. jo shumë vende 
mund ta përballojnë “fleksibilitetin”10. Shikoni rastin e kroacisë 
dhe atë të Serbisë. ju flisni për fleksibilitetin e nevojshëm (të 
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cilin, thoni që e keni fituar me vështirësi). Sa fleksibilitet mendoni 
që mund të përballoni? a nuk do të frikësoheshit nga të qenurit 
vërtet të lirë? kjo çështje, shtjellohet në komentin në vijim. 

Vlerësoni kufizimet strukturore në drejtimin e politikës 
monetare dhe mendohuni mirë, për regjimin e inflacionit të 
shënjestruar, në kontekstin e një ekonomie të dollarizuar, si 
dhe arrini në konkluzione që i përshtaten ekonomisë shqiptare. 
Shkalla e dollarizimit të ekonomisë shqiptare është modeste11 
(do ta quaja relativisht të lartë), ndërkohë, që bëhet fjalë për një 
ekonomi të hapur12. a mundet Shqipëria “ta anashkalojë” kursin 
e këmbimit, me mekanizma të tillë transmetimi? Për më tepër, a 
jemi të qartë lidhur me kanalet e transmetimit në Shqipëri dhe 
me forcën e tyre? Sa i fortë është përçimi i kursit të këmbimit? 
a jemi të sigurtë, që inflacioni i shënjestruar në Shqipëri, nuk 
do të përfundojë duke patur e stabilitetin e kursit të këmbimit si 
një objektiv operacional? mos ndoshta duhet, që Shqipëria të 
ketë ankora të dyfishta si objektiva përfundimtarë (inflacioni dhe 
kursi i këmbimit)?

këto dhe pyetje të tjera, nuk do të marrin shumë shpejt 
përgjigje përfundimtare. megjithatë, ne duhet t’i analizojmë dhe 
të përpiqemi të gjejmë përgjigje, të cilat nuk mund të merren në 
librat e shkollës apo në materialet e punuara nga njerëz të tjerë. 
ju duhet të bëni detyrat tuaja. Për mua, kjo është çështja kryesore 
nëse inflacioni i shënjestruar mund të funksionojë në Shqipëri: ju 
duhet të shikoni tablonë e madhe dhe strategjike. në këtë detyrë, 
do të rekomandoja, që t’i kushtoni vëmendje të veçantë punës 
më të fundit të fmn, mbi inflacionin e shënjestruar në vendet 
me ekonomi të dollarizuar (leiderman et al, 2006). Përfundimi i 
tyre, lidhur me rastet e Perusë dhe të bolivisë (si dhe të kilit dhe 
kolumbisë, si grupi i padollarizuar) është që, ndërsa dollarizimi 
ndryshon kapacitetin e transmetimit të politikës monetare dhe 
efektin e tij në sektorin real dhe financiar të ekonomisë, ai nuk 
e përjashton adoptimin e inflacionit të shënjestruar, si regjimin e 
politikës monetare. Do të doja të shikoja një punim të ngjashëm, 
për rastin e Shqipërisë. më fjalë të tjera, “zotërojeni” këtë hipotezë; 
mos e merrni të gatshme nga të tjerët. ashtu si veshjet më të mira, 
politika monetare optimale duhet të jetë “e bërë me porosi”. 
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bëni skenarë, lidhur me atë që do të ndodhë pas përfundimit 
të programit të fmn (1 janar 2009). Do të përballeni me mjaft 
kufizime, ndaj kini kujdes. kjo është pjesë e regjimit të inflacionit 
të shënjestruar, që ju duhet të përmbushni; nuk është një 
ushtrim akademik i pavlerë. është e vërtetë, se ky nuk është një 
ushtrim urgjent, por duhet të bëhet në kohën e duhur. cilat janë 
zgjedhjet tuaja, pas përfundimit të programit të fmn? Shikojeni 
këtë nga një perspektivë “realpolitik”13. nuk mendoj, se do të 
keni “të gjithë lirinë e botës”. 

krahas kufizimit të lartpërmendur strukturor të dollarizimit, 
mendoni dhe për kufizimet e tjera. Së pari, me adoptimin e 
regjimit të inflacionit të shënjestruar, ju do të merrni dhe 
vlerësimin mbi rrezikun e vendit, kështu që do t’ju duhet “të 
luani” sipas rregullave të lojës ndërkombëtare në politikën 
monetare. mendoj, që do të jetë e nevojshme, që rezervat tuaja 
ndërkombëtare të jenë në një nivel “të shëndetshëm” (i njëjti 
përfundim u arrit nga fmn Shqipëri, 2005). në rrethanat tuaja, 
rezervat e përdorshme bruto do të përcaktojnë politikën tuaj 
monetare gjatë viteve 2009-2010. nëse nuk do t’ju duhet të 
përballeni me ndonjë faktor negativ shock, nuk shoh ndonjë 
ndryshim të madh në politikën tuaj monetare, pas programit të 
fmn. mund të nevojiten disa deklarata për publikun, por a do 
të ndryshojë karakteri i politikës tuaj monetare? Sipas mendimit 
tim, njoftimi për një zhvendosje në inflacionin e shënjestruar, 
nuk do të ndryshojë thelbësisht mënyrën, se si e drejtoni ju 
politikën monetare. 

Gjithashtu, kini parasysh kufizimet e tjera, me të cilat do 
të përballeni pas përfundimit të programit të fmn. Së pari, 
më 1 janar 2009, ju do të vazhdoni të financoni qeverinë. 
kjo nuk është një pengesë e madhe, për sa kohë ju mund ta 
kontrolloni atë, pra, për sa kohë ky financim nuk ndërhyn në 
arritjen e objektivave tuaj monetarë. Por, ju duhet të jeni të 
vetëdijshëm, se pas dy vjetësh, financimi i qeverisë do të vijojë 
sërish (ndoshta, deri në vitin 2010, kur të ndryshohet ligji “Për 
bankën e Shqipërisë”). Së dyti, ju nuk do të keni një këshill 
të pavarur të politikës monetare, por një këshill mbikëqyrës 
(atë aktual), me aspektet e tij pozitive dhe negative (nuk pritet 
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një ndryshim i shpejtë në kushtetutë). edhe kjo gjë, mund të 
rregullohet pa penguar regjimin e inflacionit të shënjestruar, 
megjithatë, ju duhet ta bëni këtë të qartë. Së treti, do të 
përballeni me mungesa statistikore; për shembull, dyshoj se do 
të keni të dhëna tremujore për Pbb, ndërkohë, që të dhënat 
e tjera do vijojnë të mungojnë. ju mund të jetoni dhe pa to, 
megjithatë konsiderojeni këtë aspekt. Së katërti, siç e përmenda 
më lart, do të vazhdoni të jeni (në njëfarë mase) të dollarizuar. 
Së pesti, thellësia e sistemit tuaj financiar, nuk do të jetë e njëjtë 
me atë të një vendi të zhvilluar. Dy kufizimet e fundit, do të 
përcaktojnë mekanizmin e transmetimit tuaj. mendoj, se është 
e rëndësishme që të vlerësohen kufizimet ekzogjene (ekzogjene 
për punën e bSh) dhe jo të shpenzohet kohë në to (nëse nuk 
rrezikojnë inflacionin e shënjestruar). Shkurtimisht, pjesa më e 
madhe e materialeve, që diskutojnë inflacionin e shënjestruar 
në vendet me ekonomi në zhvillim, bien dakord për faktin, se 
ai mund të funksionojë (dhe funksionon në disa vende), por që 
është më i komplikuar, sesa në vendet me ekonomi të zhvilluar. 
Për ju, kjo nënkupton më tepër sfida dhe trajtim të kufizimeve të 
lartpërmendura strukturore.

Sidoqoftë, jini të vëmendshëm për rreziqet e zbatimit të një 
politike pragmatike. Përqasja pragmatike, që përmenda më lart, 
ka dhe rreziqet e saj, për të cilat ju duhet të jeni të vetëdijshëm. Së 
pari, ju mund të përpiqeni të arrini shumë objektiva, me shumë 
pak instrumente. këto probleme janë mjaft të njohura për teorinë 
ekonomike (më saktësisht nga jan tinbergen). Së dyti, ekziston 
rreziku, që fokusi juaj të ndryshojë me kalimin e kohës, çka mund 
të çojë në paqëndrueshmërinë e veprimeve tuaja. nëse publiku ju 
percepton si të paqëndrueshëm, ky do të jetë fundi i besueshmërisë 
ndaj jush, me gjithë ndikimet negative që sjell mungesa e saj. ju 
keni nevojë për qëndrueshmëri në kohë. Dhe për të përsëritur 
atë që dihet mirë, besueshmëria është vlera më e rëndësishme 
e çdo banke qendrore. Qëndrueshmëria është art në vetvete, 
aq më tepër, në një ambient me informacion të pamjaftueshëm 
dhe me ndryshime të shpejta strukturore. Së treti, me një regjim 
“pragmatik”, është shumë e vështirë të jesh transparent. Dhe ne e 
dimë fare mirë, rëndësinë e të qenurit transparent në bankingun 
qendror modern. Së katërti, kujtoni trinitetin e pamundur.14 
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Sigurohuni, që të jeni në linjë me zhvillimet akademike dhe 
praktike, lidhur me inflacionin e shënjestruar, në vendet me 
ekonomi në zhvillim. literatura mbi inflacionin e shënjestruar 
në vendet me ekonomi në zhvillim po zgjerohet me ritme të 
shpejta15. e tillë, është dhe përvoja me inflacionin e shënjestruar 
në këto vende. Disa vite më parë, inflacioni i shënjestruar 
konsiderohej si i pazbatueshëm në vendet me ekonomi në 
zhvillim16. Pikëpamja dhe praktika e ditëve të sotme shprehen 
ndryshe. Për këtë arsye, do të doja të kisha më tepër referenca 
lidhur me këtë, në materialet e ardhme mbi këtë regjim. Sugjeroj, 
që krahas materialit të lartpërmendur (leiderman et al 2006), të 
lexohen materialet e përgatitura nga Stone (2003), Imf (2006), 
mishkin (2004)17, eichengreen (2002) dhe ho et al (2006).

kjo listë, do të vijojë të rritet më tej. këto materiale, janë 
vetëm disa punime të zgjedhura, mbi inflacionin e shënjestruar 
në vendet me ekonomi në zhvillim. asnjë prej tyre, nuk iu 
referohet vendeve me ekonomi të zhvilluar. botëkuptimi i sotëm 
mbi inflacionin e shënjestruar, në vendet joindustriale, është 
i kufizuar. Për këtë arsye, ju duhet të ndiqni nga afër dhe në 
mënyrë “më formale”, zhvillimet brenda bankës së Shqipërisë. 
Përdorini këto “zhvillime”, për të mësuar prej tyre. Deri tani, 
inflacioni i shënjestruar në vendet me ekonomi në zhvillim 
ka shfaqur rezultate shumë të mira (Imf 2006), madje, disi 
më superiore, përsa i përket ecurisë makroekonomike dhe 
brishtësisë së reduktuar ndaj faktorëve shock, krahasuar me 
vendet, që nuk zbatojnë inflacionin e shënjestruar. Por, koha 
e shkurtër thekson nevojën për më shumë kujdes. në gjuhën 
moderne, ky program mund të ketë ndonjë “virus”, që nuk e ka 
shfaqur veten akoma. Dhe, nëse ka ndonjë “virus”, më mirë të 
jeni në dijeni në kohë, duke ndjekur përvojat e të tjerëve. kini 
parasysh, se regjimi i inflacionit të shënjestruar, nuk është me 
pa të meta. Parashikimet e inflacionit, mund të jenë mjaft të 
pasigurta (ashtu si hendeku i prodhimit). Për më tepër, inflacioni 
i shënjestruar nuk merr parasysh krijimin e zhbalancave të 
jashtme ose të llogarisë korente. këto, dhe mangësi të tjera 
të këtij regjimi (shiko për shembull, ceccheti, 2003), duhet të 
shqyrtohen me kujdes dhe të gjenden përgjigjet e duhura për 
realitetin shqiptar. 
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Përqendrohuni në mbikëqyrjen e plotë të stabilitetit të sistemit 
financiar në Shqipëri. kjo çështje diskutohet paksa në material 
(faqe 11, pika 2.3, zhvillimi i sektorit financiar). mendoj, që ky 
aspekt është mjaft i rëndësishëm, ndaj dhe duhet përsëritur. Për 
të shmangur konfliktet e mundshme midis politikës monetare “të 
përqendruar në inflacion” dhe problemeve të sistemit financiar, 
do të këshilloja krijimin e një njësie të veçantë të stabilitetit 
financiar, në bankën e Shqipërisë. kjo nuk përmendet në 
materialin e diskutimit, i cili trajton ligjin e ri “Për bankat në 
republikën e Shqipërisë”, krijimin e zyrës së informacionit të 
kredive, përforcimin e rregulloreve etj.. të gjitha këto çështje, 
janë mjaft të rëndësishme. një sistem bankar i shëndoshë është 
një parakusht për çdo regjim monetar, pra edhe për inflacionin 
e shënjestruar. kjo ishte këshilla ime e katërt, në komentet e 
mia përmbyllëse në forumin e hapur (Škreb, 2005). një fillim 
i mirë, lidhur me këtë çështje, është dhe vlerësimi i fundit fSSa. 
Për këtë arsye, nuk duhet të shqetësoheni menjëherë, por duhet 
të punoni mbi stabilitetin financiar, për të garantuar një sistem 
të qëndrueshëm edhe për të ardhmen (lidhur me sfidat e reja). 
një sistem financiar i qëndrueshëm dhe masat e ndërmarra 
nga bSh lidhur me mbikëqyrjen, janë më të rëndësishme, sesa 
komiteti për Politikën monetare apo strukturat drejtuese të bSh. 
me fjalë të tjera, rreziqet për stabilitetin e çmimeve janë më 
të mëdha nga kjo fushë. kështu, për bSh, do të rekomandoja 
krijimin e një departamenti të stabilitetit financiar. Duke patur 
këtë parasysh, do të shtoja krijimin e një njësie për stabilitetin 
financiar, si një detyrë e veçantë për punën gjatë vitit 2007. 

Vendimet tuaja duhen bazuar në teori dhe në praktikë, po aq 
sa dhe në punën tuaj. ju mund të ndiheni konfuzë nga kjo që 
po them, por mendoj se shumë bankierë qendrorë, nuk mund 
t’iu përmbahen në mënyrë të verbër disa rregullave mekanikë. 
ne e dimë, se në vetvete, bankingu qendror është art. Për këtë 
arsye, kjo tryezë e rrumbullakët është e dobishme. Po kaq 
të nevojshme, janë dhe materialet e publikuara, të cilat unë 
i rekomandova pak më lart. ju duhet të ndiqni në mënyrë të 
vazhdueshme, zhvillimet teorike mbi inflacionin e shënjestruar, 
duke i krahasuar me përvojën tuaj dhe me ato të vendeve të 
tjera. ajo që dua t’ju them, është se banka e Shqipërisë duhet 
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t’i marrë vetë vendimet e saj. Vetëm ju mbani përgjegjësi 
përpara publikut tuaj. unë nuk besoj në një listë universale të 
parakushteve për inflacionin e shënjestruar ose në modelin më 
të mirë të tij. modelet janë shumë të mira, por siç checceti 
(2003) ka theksuar “…bankierët qendrorë e fitojnë pagën 
e tyre, në momentin e dështimit të modeleve” (faqe 2). unë 
besoj në punën e madhe, në gjykimin profesional, të bazuar 
në informacionin sasior dhe cilësor dhe në vendime objektive, 
brenda një strategjie të qëndrueshme të politikës monetare. ju 
uroj fat të mbarë në këtë udhëtim!
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ShënIme

* marko Škreb, ish-Guvernator i bankës kombëtare kroate.
1 Inflacion i plotë i shënjestruar, në kuptimin e leiderman et 

al (2006) faqe 5. 
2 këtu nuk merren parasysh, inflacioni relativ dhe efektet e 

mundshme mbi vlerësimin real.
3 një periudhë kohore prej një viti; njësia matëse, duke filluar 

nga forumi i hapur mbi inflacionin e shënjestruar, organizuar 
vitin e kaluar. 

4 Për një përkufizim të këtyre koncepteve, shiko Imf program 
with albania: www.imf.org.

5 Vlen të përmendet, se një koment i ngjashëm u bë gjatë 
forumit të hapur, vitin e kaluar. Imf mission report 2005 (faqe 
1, koment i përgjithshëm dhe faqe 5, koment specifik). 

6 nuk jam në dijeni të ndonjë punimi serioz profesional, mbi 
regjimet e ndryshme monetare në Shqipëri. 

7 Ish-Guvernatori i bankës Qendrore të kanadasë, Gerald 
bouey, ka thënë: “ne nuk i braktisëm agregatët monetarë, ata 
na braktisën ne.” 

8 kjo nuk do të thotë, që rekomandoj një bord të monedhës 
për Shqipërinë.

9 regjimi fiks me dollarin amerikan do të nxirrte rezultate 
akoma më dramatike. Pa vlerësimin nominal të monedhës, 
inflacioni në Shqipëri do të ishte më i lartë (përmes zhvlerësimit), 
duke gjeneruar vlerësim real. 

10 Shiko materialin e punuar nga Guillermo calvo, mbi “fear 
of floating“ (“frika e regjimit të lirë”). 

11 mbi dollarizimin në Shqipëri, shiko për shembull: Imf 
albania: Selected Issues and Statistical appendix (2005). 
mendoj, se dollarizimi në Shqipëri është më i lartë, sesa shifrat 
zyrtare të raportuara (për shkak të parasë cash në qarkullim). 

12 Sipas statistikave tuaja, eksportet dhe importet e mallrave dhe 
të shërbimeve, në përqindje të Pbb, janë rreth 70 për qind. 

13 realpolitik (nga gjuha gjermane: real (“reale”, “praktike” 
ose “aktuale”) dhe politik (“politike”)). është një term, që përdoret 
për të përshkruar politikat e bazuara në praktikë dhe jo në 
nocione idealiste dhe të praktikuara pa “iluzione sentimentale”. 
www.wikipedia.org 
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14 ju nuk mund të keni njëkohësisht: një kurs fiks të këmbimit, 
një politikë monetare të pavarur dhe një llogari kapitale të 
hapur. 

15 nëse do të kërkonit në Google “Inflacioni i shënjestruar 
në vendet me ekonomi në zhvillim”, do të dilnin me qindra 
referenca dhe konferenca të shumta, lidhur me këtë çështje. 

16 kur Shqipëria përmendi për herë të parë inflacionin e 
shënjestruar, gjatë misionit të asistencës teknike të fmn në vitin 
2001, si ekspert rezident mora korrespondenca mjaft cinike nga 
fmn, lidhur me inflacionin e shënjestruar në Shqipëri. Vetëm 
pesë vite më vonë, në pranverën e vitit 2006, bordi i fmn diskutoi 
ndryshimet në asistencën teknike, mbi inflacionin e shënjestruar 
në vendet me ekonomi në zhvillim (shiko Imf 2006). me fjalë 
të tjera, në vetëm pesë vjet, inflacioni i shënjestruar u shndërrua 
nga “një lodër e shtrenjtë”, në diçka normale. 

17 ju përmendni materialin e mishkin and jonas, por mishkin 
(2004) dhe kontributi i tij në materialin e punuar nga calvo, 
mund të jetë me rëndësi për ju.
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komente mbI: InflacIonI I 
ShënjeStruar, raStI I ShQIPërISë.

uDhëzueS Për zbatImIn e InflacIonIt të 
ShënjeStruar në ShQIPërI

David G Mayes*

arritjet e Shqipërisë në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, që nga 
koha e përcaktimit të objektivit të inflacionit në vitin 1999, kanë 
qenë befasuese. Shumë vende evropiane, do të donin të kishin 
një progres të tillë. jo vetëm që gjatë kësaj kohe, inflacioni ka 
qenë mesatarisht afër mesit të intervalit të zgjedhur prej 2-4 për 
qind në vit, por edhe luhatja e normës së inflacionit ka qenë e 
ulët, kryesisht brenda intervalit 2 për qind. megjithatë, Shqipëria 
ka zgjedhur, që ky regjim të mos quhet inflacion i shënjestruar, 
kryesisht sepse mënyrat e zbatimit të tij, kanë ndjekur një numër 
objektivash monetarë. adoptimi formal i regjimit të inflacionit të 
shënjestruar, pritet të ndodhë në vitin 2009, vit i cili shënon një 
dekadë të plotë pas hapit fillestar.

ka disa arsye të tjera të dukshme për këtë ngurrim. e para, është 
se Shqipëria ende nuk ka arritur disa nga ato, që deri tani janë 
përshkruar si “parakushtet” për një shënjestrim të suksesshëm të 
inflacionit. adoptimi formal i inflacionit të shënjestruar, vetëm 
për të zbuluar më vonë se forca jashtë kontrollit të bankës 
qendrore e shtyjnë inflacionin shumë larg objektivit, nuk është 
mënyra e duhur për të rritur besimin në regjimin e ri. megjithatë, 
disa nga parakushtet për arritjen e një inflacioni të suksesshëm 
të shënjestruar, janë parakushte për arritjen e suksesit në çdo lloj 
politike monetare. në qoftë se një qeveri vendos të emetojë para, 



56

atëherë inflacioni do të fillojë të shfaqet. Shmangia e faktorëve të 
mëdhenj shock nga ana e ofertës, mund të jetë e vështirë për t’u 
arritur. një shtet duhet të ketë një politikë monetare, pavarësisht 
nga vështirësia e kushteve me të cilat përballet.

arsyeja e dytë për këtë ngurrim, është se shumë vende të 
tjera në rrethana të ngjashme, kanë marrë vendime të ndryshme 
lidhur me regjimin e politikës monetare. mali i zi për shembull, 
ka adoptuar monedhën euro, ndërkohë që vendet e tjera kanë 
adoptuar një element të shënjestrimit të kursit të këmbimit. 
Inflacioni i shënjestruar nuk është zgjedhja e shumicës së vendeve. 
megjithatë, ekziston një element i fortë i varësisë së atyre, që 
zgjedhin një regjim të caktuar. besimi në një regjim, rritet në 
mënyrë graduale, dhe zbatuesit e tij fitojnë përvojë në përballimin 
e faktorëve shock. Për këtë arsye, ndryshimet në ndjekjen e një 
regjimi, priren të konsiderohen si ngjarje të mëdha. besueshmëria 
duhet të kompromentohet në masë të madhe për t’i dhënë një 
regjimi të ri, të paprovuar më parë, përparësi mbi atë ekzistues. 

megjithatë, të gjithë janë duke kërkuar mënyrën më të 
përshtatshme për të arritur stabilitetin e çmimeve.

nuk është e qartë që në fillim, se cilat do të jenë politikat optimale, 
ndonëse është e mundur që të nxirren në pah karakteristikat e 
rrethanave të një vendi, të cilat përjashtojnë zbatimin e politikave 
të caktuara monetare. një shembull i thjeshtë është, se nëse kursi 
i këmbimit duket të jetë më shumë një burim i faktorëve shock sesa 
i zbutjes së tyre, atëherë një shtet ka më shumë interes të zbatojë 
një kurs fiks të këmbimit, sesa një kurs të luhatshëm, që shoqëron 
inflacionin e shënjestruar. nuk është e qartë menjëherë, se cilat 
janë politikat e përshtatshme për Shqipërinë, por nuk duket shumë 
frutdhënëse të zbulosh se cilat mund të jenë ato, në rrethanat e 
tanishme. mund të thuhet vetëm, se me ndryshimin e rrethanave, 
do të ketë alternativa të ndryshme për të ecur përpara. 

ParakuShtet

Për drejtimin e një politike të suksesshme monetare, ekzistojnë 
disa parakushte, që duhen përmbushur nga autoriteti monetar:
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• ai duhet të ketë autoritetin dhe instrumentet e nevojshme, 
për të arritur një objektiv të përcaktuar qartë.

• ai duhet të ketë pavarësinë dhe stimujt, për ta bërë arritjen 
e këtij objektivi të besueshëm, në sytë e të tjerëve.

• ai duhet të ketë procedurat e brendshme të nevojshme, 
për kryerjen e analizave dhe për marrjen e vendimeve të 
duhura.

• nga ana tjetër, duhet marrë parasysh që autoritetet e 
tjera, të cilat gëzojnë të drejtën e pengimit të arritjes së 
objektivave të autoritetit monetar, nuk do ta ushtrojnë 
atë.

unë me qëllim, nuk e përmenda inflacionin e shënjestruar 
më lart, pasi këto katër parakushte aplikohen për çdo politikë 
monetare. është zbatimi i tyre specifik, që ndryshon. Sistemet 
fikse dhe ato të bordit të monedhës, kanë nevojë për rezerva të 
mjaftueshme, por nëse ekziston një marrëdhënie e dobët midis 
kursit të këmbimit dhe nivelit të çmimeve, një politikë e tillë nuk 
do të mund të arrinte stabilitetin e çmimeve. e njëjta gjë, është e 
vërtetë dhe për regjimin e inflacionit të shënjestruar. nëse banka 
qendrore nuk ka mjetet e nevojshme për të patur një ndikim 
të dukshëm në normën e inflacionit, atëherë mundësia për të 
qenë e suksesshme do të jetë e vogël. në rastin e euroizimit, 
nuk është autoriteti monetar kombëtar që i zotëron mjetet e 
nevojshme, por eurosistemi, ndonëse përgjegjësia e tij është 
ruajtja e stabilitetit të çmimeve në eurozonë. në qoftë se ky 
stabilitet, nuk do të përcillet në vendin e euroizuar, atëherë kjo 
politikë nuk do të funksionojë. 

Për këtë arsye, çështja kryesore në adoptimin e regjimit të 
inflacionit të shënjestruar është se shoqëria në përgjithësi, 
e pranon si rrugën më të mirë e më praktike për t’u ndjekur. 
aktorët kryesorë që duhen bindur, janë së pari vetë banka 
qendrore dhe më pas qeveria. megjithatë, një regjim i politikës 
monetare duhet shkojë më larg sesa tek qeveria dhe të gjejë 
mbështetje të gjerë në ligj. nëse mbështetja është e dobët, 
atëherë regjimit do t’i mungojë besueshmëria, sepse njerëzit do 
të mendojnë se ai mund të ndryshojë. Për rrjedhojë, pritshmëritë 
e inflacionit mund të mos pasqyrojnë objektivin, duke e bërë 
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drejtimin e politikës monetare më të vështirë dhe me më tepër 
kosto për t’u zbatuar.

është e vështirë të kritikosh mënyrën, se si ka vepruar banka e 
Shqipërisë në rrugën e saj drejt adoptimit të plotë të inflacionit të 
shënjestruar. ajo ka marrë mjaft këshilla dhe ka parë përvojën e 
shumë vendeve, të cilat tashmë e zbatojnë këtë regjim. Pra, ajo jo 
vetëm ka renditur parakushtet e nevojshme, por edhe ka përcaktuar 
strategjinë për përmbushjen e tyre. kjo strategji, përfshin edhe 
rritjen e ndikimit të instrumenteve të politikës, në ekonomi.

rruga e duhur, që duhet ndjekur, është rritja e informimit lidhur me 
këtë regjim, të shoqërisë në përgjithësi, dhe aktorëve të ekonomisë, 
në veçanti. është mjaft thelbësore, që të ketë një mbështetje të gjerë 
nga Qeveria dhe nga kuvendi. megjithatë, ky proces mbështetjeje 
ka vijuar në një front më të gjerë, duke shpalosur idetë për komente 
ndërkombëtare, veçanërisht nga vendet fqinje, organizatat 
ndërkombëtare, si dhe nga vlerësimet e pavarura akademike. 
takimi i sotëm është një shembull i këtij procesi.

është e qartë, se ky regjim duhet konsideruar nga aspekti 
ekonomik, ndonëse vendimi përfundimtar do të jetë politik. 
fatmirësisht, banka e Shqipërisë ka patur një mandat të qartë 
për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe ajo ka patur mundësi 
të zhvillojë një strategji brenda kësaj kornize, duke filluar me një 
regjim të shënjestrimit monetar, të mbështetur nga fmn, deri 
në zhvillimin e instrumenteve të caktuara, për adoptimin e një 
regjimi më të sofistikuar.

zhvillimi i “mjeteve” në aspektin e infrastrukturës statistikore, 
analitike dhe të komunikimit është deri-diku, diçka e brendshme 
e bankës Qendrore. është e vështirë, që kjo infrastrukturë të 
paraqitet në një mënyrë bindëse para të tjerëve, përveçse përmes 
analizave ose komenteve analitike të publikuara nga banka, të 
cilat duken mjaft të besueshme dhe të nevojshme në këtë kohë. 
kjo nuk mund të ndodhë brenda një nate. rruga më e mirë për 
t’u ndjekur, në periudhën afatshkurtër, e ku banka e Shqipërisë 
mund të fitojë nga përvoja e një banke tjetër qendrore që e ka 
adoptuar këtë regjim, është ajo e adoptimit të metodave, të cilat 
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janë provuar më parë. mbështetja e dhënë nga akademikët dhe 
nga ekspertët, pa dyshim është mjaft e vlefshme.

Siç e kam përmendur edhe në një prezantim të mëparshëm 
në Shqipëri (Driessen dhe mayes, 2005), marrja e vendimeve të 
mira dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve me instrumente relativisht 
të dobëta, nëse politika është “e fortë” dhe përqendrohet në 
drejtimin e duhur, duke shmangur gabimet e mëdha, janë të 
mundura për t’u arritur. zakonisht, objektivat e inflacionit janë 
mjaftueshmërisht të gjerë për të rekuperuar gabimet e vogla e të 
vazhdueshme, që karakterizojnë edhe politikat më të mira.

PërcaktImI I rruGëS në VIjIm

banka e Shqipërisë, ka kryer pjesën më të madhe të ndryshimeve 
të përcaktuara vitin e kaluar, për adoptimin e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar, duke e shndërruar atë në një proces të vazhdueshëm, 
e jo thjesht në diçka, që duhet realizuar brenda vitit. megjithatë, 
ende nuk është bërë e qartë se sa “i luhatshëm” do të jetë ky 
regjim në rast faktorësh shock, veçanërisht kur bëhet fjalë për 
faktorë, që e drejtojnë inflacionin jashtë intervalit të shënjestruar. 
Shqipëria tani, ka një objektiv inflacioni prej 3 për qind, me interval 
luhatjeje +/- 1 pikë përqindjeje. kjo shifër, përcakton objektivin 
që duhet synuar. nëse ky objektiv është për të ardhmen e afërt, për 
shembull për një vit ose më pak, ose nëse ka një përqendrim në 
pikën e mesit, atëherë politika mund të luhatet në masë të madhe. 
në vetvete, diçka e tillë çon në probleme, ndaj edhe luhatja në 
instrumente duhet të jetë në funksion të objektivit, bashkë me vetë 
luhatjen e inflacionit. (një inflacion i shënjestruar dhe i drejtuar 
mirë, priret të arrijë një stabilizim të duhur të prodhimit.) 

ndonëse të qenurit të paqartë, lidhur me fokusin, mund të 
jetë tundues, siç është rasti i eurosistemit për shembull, një 
paqartësi e tillë ndoshta do të rezultonte me kosto për një bankë 
qendrore, që nuk mund të mbështetet në një histori të gjatë dhe 
të suksesshme (si ajo e bundesbank, për shembull).

banka e Shqipërisë po bën gjithashtu, progres të vazhdueshëm 
në drejtim të zhvillimit të mjeteve, të cilat janë: të dhënat, treguesit, 
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personeli, modelet, si dhe mekanizmi vendimmarrës. megjithatë, 
suksesi i këtyre ndryshimeve është i vështirë të gjykohet, deri 
sa ato të shqyrtohen në veprim. ndryshimet pozitive në rolin e 
komitetit të vendimmarrjes dhe në informacionin që atij i vihet 
në dispozicion, duhet të vijojnë më tej në gjithë sistemin. ato 
nuk duhen ndalur, për shkak se politika monetare po arrin të 
drejtojë në mënyrë efektive inflacionin e shënjestruar. rreziku nga 
gabimet është të paktën, po aq i madh sa dhe në një regjim të 
plotë të inflacionit të shënjestruar. ky rrezik është akoma dhe më 
i madh, në një regjim me nivel më të ulët besueshmërie dhe me 
instrumente, që janë në zhvillim e sipër. Publikimi i diskutimeve 
të takimeve të tilla, si kjo tryezë e rrumbullakët, është mjaft i 
dobishëm, ndonëse eficienca e disa sistemeve, është e vështirë 
për t’u vlerësuar. Sistemi i parashikimit dhe i politikës monetare 
do të vihet në zbatim në vitin 2009, pavarësisht nga treguesit dhe 
modelet në dispozicion. Pas fillimit të zbatimit të tij, përditësimi i 
vazhdueshëm do të jetë një proces normal, ndonëse komunikimi 
me publikun do të pësojë ndryshime më të mëdha, të cilat do të 
synojnë ruajtjen e besueshmërisë.

Vlerësimi i pjesës më të madhe të këtyre sistemeve, përbën 
një pjesë të diskutimeve të kësaj tryeze të rrumbullakët, prandaj 
nuk ka arsye që ato të paragjykohen. megjithatë, unë kam 
përgatitur disa komente të shkruara për dy prej tyre.

zbatimi është një proces. ndërkohë që zhvillimi i bazës së 
nevojshme ligjore dhe marrëveshja me qeverinë janë parakushte 
të nevojshme, pjesa më e madhe e kritereve të kërkuara, ndonëse 
jo të përsosura, janë përgjithësisht të mjaftueshme për regjimin 
e ri. Siç dëshmohet nga rasti i turqisë, të qenurit të kujdesshëm, 
është një strategji e mirë për t’u ndjekur. megjithatë, në një 
moment të caktuar, inflacioni i shënjestruar duhet të fillojë 
të zbatohet, pavarësisht nga mospërsosja e kushteve. Përtej 
periudhës së caktuar, vonesat mund të cënojnë besueshmërinë, 
më shumë sesa adoptimi i parakohshëm. ndërsa ekonomia 
vijon të zhvillohet më tej, shënjestrimi i thjeshtë monetar bëhet 
gjithnjë e më pak eficient. është e rëndësishme, që të bëhen 
përmirësime mbi regjimin e dhënë, sesa të lihet inflacioni (ose 
deflacioni) të zhvillohet, për shkak se ndryshimi i pritshmërive 
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të inflacionit ka më tepër kosto, sesa përforcimi i pritshmërive, 
lidhur me stabilitetin e vazhdueshëm të çmimeve. Vonesa mund 
të shkaktojë faktorë shock, të cilët nuk mund të mbahen nën 
kontroll, e që dëmtojnë regjimet aktuale dhe të ardhme.

miratimi politik dhe publik mund të kërkojë pak kohë, por 
deri në ardhjen e këtij momenti, duhen ndërmarrë hapa të tjerë. 
në një regjim të ri, fazave të hershme iu kushtohet më tepër 
vëmendje, sesa atyre të mëvonshme. kujtoni për shembull, 
vëmendjen që iu kushtua krijimit të kPm-së në mbretërinë e 
bashkuar, emërimit të ben bernanke si kryetar i bordit të rezervës 
federale apo kritikave të shumta në fillimet e eurosistemit. 
Pavarësisht nga fakti, që politika vepron në rrethana mjaft të 
pasigurta, është e rëndësishme që hapat e parë të jenë të sigurtë 
dhe të qëndrueshëm. Deri tani, hapat e ndërmarrë nga banka e 
Shqipërisë, përbëjnë bazën e nevojshme. 

*David G mayes, banka e finlandës dhe universiteti i auckland.
këto komente janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e bankës së 
finlandës ose të eurosistemit.
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ShQIPërInë
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1. hyrje

modelet e ekonomisë janë mjete mjaft të dobishme për 
vendimmarrësit e politikës monetare, për të paktën dy arsye. 
Së pari, këto modele ndihmojnë për parashikimin e normave të 
ardhshme të inflacionit, të prodhimit dhe të variablave të tjerë, 
të cilët janë thelbësorë për një bankier qendror, i cili duhet të 
jetë largpamës, për shkak të ndikimit me vonesë në kohë të 
politikës monetare. Së dyti, modelet makroekonomike mund të 
ndihmojnë në përcaktimin e pasigurisë, me të cilën përballen 
bankierët qendrorë gjatë vendimmarrjes së politikës monetare, 
veçanërisht nëpërmjet përdorimit të simulimeve alternative të 
modelit (rudebusch, 2002). Gjithsesi, asnjë model nuk pritet të 
jetë i përsosur, për sa kohë që supozimet mbi të cilat ai ndërtohet 
janë thjeshtëzime të realitetit (banka e anglisë, 2005).

në këtë material, bëhet një përpjekje e parë për ndërtimin e 
një modeli makroekonomik për Shqipërinë, i quajtur meam. Për 
këtë, kemi ndërtuar identitetet kryesore që duhen përmbushur 
në një ekonomi dhe kemi modeluar kanalet kryesore të 
transmetimit, nëpërmjet këtyre identiteteve dhe ekuacioneve 
të vlerësuara. jemi plotësisht të ndërgjegjshëm, se ndërtimi i 
një modeli makroekonometrik për Shqipërinë është një projekt 
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ambicioz, në këtë fazë të procesit të tranzicionit. ekonomia 
shqiptare po ndryshon me hapa të shpejtë. llogaritë kombëtare 
dhe identitetet e tjera duhet të përmbushen si në çdo ekonomi, 
por ekuacionet e vlerësuara mund të mos jenë të qëndrueshme 
në kohë. Për më tepër, përmbushja e identiteteve pengohet 
nga mungesa e të dhënave statistikore të qëndrueshme, të 
besueshme dhe të vazhdueshme në kohë.

Qëllimi ynë kryesor është ndërtimi i një mjeti analitik, i cili 
nëpërmjet simulimeve të ndryshme, do të jetë në shërbim të 
analizave makroekonomike dhe monetare. ky proces, duhet të 
ndihmojë procesin e vendimmarrjes në bankën e Shqipërisë (bSh).  
Së pari, duhet të modelohen kanalet kryesore të transmetimit, me 
qëllim kryerjen e analizave me anë të simulimeve (goditjeve), si dhe 
për të përfituar dhe diskutuar analitikisht reagimin e variablave 
makroekonomikë gjatë mbledhjeve të polikës monetare. modeli 
i paraqitur në këtë material, duhet të konsiderohet si hapi i parë 
i një procesi ndërtimi. Shumë nga ekuacionet e vlerësuara do 
të ripunohen, ndërsa shtohen të dhënat statistikore, me qëllim 
rianalizimin e marrëdhënieve midis variablave dhe rivlerësimin 
e koeficientëve të reagimit. Deri tani, ende mbizotëron një 
përqasje pragmatike dhe intuita jonë ekonomike. ne presim, 
që me kalimin e kohës modeli të zgjerohet shpejt, një proces 
gjatë të cilit do të përdoret një strukturë më e mirë e të dhënave 
statistikore dhe ekonomia do të shkojë drejt stabilizimit. 

Struktura e materialit është si më poshtë. Seksioni 2, shpjegon 
në detaje metodologjinë e përdorur për ndërtimin e modelit. 
Seksioni 3, diskuton të dhënat dhe ndërtimin e tyre. Seksioni 4, 
paraqet ekuacionet kryesore të vlerësuara për përbërësit e Pbb, 
rregullin e politikës monetare, tregun e punës dhe vlerësimin e 
kursit të këmbimit. Seksioni 5, paraqet zgjidhjen e modelit. të 
dhënat teknike jepen në shtojcë. 

2. metoDoloGjIa

Qëllimi kryesor i modelit makroekonometrik është përdorimi i tij 
për analizat e politikës monetare, për të studiuar ndikimin e goditjeve 
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të mundshme në ekonomi. Për këtë arsye, do të përqendrohemi më 
shumë në strukturën bazë të ekonomisë dhe në zhvillimet afatgjata 
të kanaleve të transmetimit. megjithatë, vlerësimi i një modeli 
është i mundur të bëhet. ky vlerësim, ka për qëllim shqyrtimin e 
strukturës afatgjatë të ekonomisë dhe të dinamikave të zhvillimeve 
afatshkurtra. Pjesa kryesore e modelit, është ndërtuar duke përdorur 
Vector error correction model (Vecm). ekuacionet e përdorura, 
përfshijnë strukturën afatgjatë të marrëdhënies midis variablave, e 
cila është bazuar në teorinë ekonomike. këto ekuacione përbëhen 
nga dy përbërës: marrëdhënia afatgjatë dhe rregullimi i devijimit 
nga marrëdhënia afatgjatë:

marrëdhënia afatgjatë: 
ttt XY εβα +⋅+=           (1)   

 
kjo marrëdhënie përcakton ekulibrin afatgjatë dhe normalisht, 

ajo duhet të lidhet me sjelljen e agjentëve në ekonomi. kur 
ekonomia nuk është një ekuilibër, duhet të përcaktojmë dinamikën 
e rregullimit, që e tërheq atë drejt marrëdhënies afatgjatë:

kthimi drejt afatit të gjatë:
[ ] tttttt XYXYY ωδδβαλ +∆+∆⋅+⋅−−=∆ −−−− 121111  (2)

Ku Y dhe X janë variablat, ∆ është operatori i ndryshimit,   
21 ,,,, δδβαλ  janë parametrat dhe tε  dhe tϖ  termat e gabimit. 

termi 
tλ  është veçanërisht i rëndësishëm për dinamikën, sepse ai 

është treguesi i shpejtësisë, me të cilin eliminohen zhbalancimet. 
Siç shpjegohet në detaje më poshtë, ne vlerësojmë ekuacione 
Vec individuale dhe jo sisteme. në këtë rast, 

tλ  është treguesi 
i shpejtësisë së kthimit, ndërkohë që të gjithë variablat e tjerë 
afatgjatë, nuk po kontribuojnë në kthimin në ekuilibër. Si 
rrjedhim, do të duhet më shumë kohë, që ekonomia të kthehet 
në ekuilibër.

hapi i parë për ndërtimin e Vecm, është përcaktimi nëse 
seritë janë jostacionare. rezultatet e testit unit root (augmented 
Dickey-fuller) për variablat tregojnë, se nuk mund të hidhet 
poshtë hipoteza zero, se seritë kanë unit root. këto seri, nuk janë 
stacionare. në hapin e dytë, duhet të testojmë nëse diferencat 
e para të serive janë stacionare1. rezultatet e testit tregojnë, se 
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diferencat e para të serive mund të trajtohen si procese stacionare. 
Sipas engle dhe Granger (1987), kombinimi linear i dy ose më 
shumë serive jostacionare mund të jetë stacionar, ndaj testojmë 
nëse ekziston një kombinim linear stacionar. në këtë rast, thuhet 
se seritë jostacionare janë të kointegruara. Për çdo grup të serive 
jostacionare, që do të përdoren për vlerësimin e Vecm, është 
zbatuar testi johansen i kointegrimit. testi është zbatuar me dhe 
pa variabla ekzogjenë, duke favorizuar ekuacionin me maximum 
eigenvalue, që përgjithësisht, pranohet si më kuptimplotë. nëse 
testi johansen i kointegrimit tregon, se ka një marrëdhënie të 
kointegruar, atëherë vlerësojmë ekuacionin Vecm. nga vlerësimi 
i një sistemi kalojmë në vlerësimin e një ekuacioni individual 
Vecm dhe përfundojmë duke pranuar vetëm koeficientët 
statistikisht të rëndësishëm. ekuacionet e vlerësuara, përfshihen 
në sistemin e ekuacioneve dhe përdoren për të ndërtuar skenarë 
të ndryshëm, për modelin makroekonometrik të Shqipërisë. Për 
secilin ekuacion të vlerësuar, diagnozat e vlerësimit jepen si më 
poshtë. Vlerat absolute të statistikës t paraqiten në kllapa poshtë 
koeficientëve, (-) vendoset kur parametri është kalibruar, r2-adj 
është r2 i rregulluar sipas shkallëve të lirisë, Se jep gabimin 
standard të vlerësimit.

3. nDërtImI I të DhënaVe

aktualisht, modeli makroekonometrik i Shqipërisë përfshin 
mbi 60 variabla tremujorë. meqenëse një pjesë e të dhënave 
statistikore deri në fund të vitit 2005 nuk është e disponueshme, 
vlerat që mungojnë janë ekstrapoluar, duke përdorur metodën 
e sheshimit eksponencial ose të normës së rritjes. Shumica e të 
dhënave statistikore janë vjetore dhe duke përdorur metodën 
linsman2, janë kthyer në të dhëna tremujore. Disa variabla janë 
ndërtuar, pasi mungojnë të dhënat. Duke përdorur statistikat e 
bankës botërore, kemi përcaktuar të ardhurat e disponueshme, si 
shumë e konsumit dhe kursimit. një varibël tjetër që gjen përdorim, 
por që nuk ekziston si e dhënë, është Pbb potenciale. kjo seri, 
është derivuar duke përdorur metodën e filtrit hodrick-Prescot. 
Pjesa tjetër e variablave, është marrë nga institucionet zyrtare si: 
Pbb dhe përbërësit e tij, çmimet dhe punësimi nga InStat, të 
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dhënat fiskale nga ministria e financave dhe të dhënat monetare 
dhe bilanci i Pagesave nga banka e Shqipërisë. modeli përfshin 
periudhën nga viti 1996 deri në vitin 2005.

 

4. PërShkrImI I moDelIt

në këtë fazë fillestare të modelit, kemi synuar të identifikojmë 
marrëdhëniet bazë makroekonomike të ekonomisë. ndërkohë 
që modeli mund të përdoret për parashikim, qëllimi kryesor është 
që ai të paraqesë një strukturë të thjeshtë dhe të qëndrueshme 
të mënyrës, se si variablat bazë, si për shembull: prodhimi, 
inflacioni, norma reale e interesit dhe kursi i këmbimit, reagojnë 
ndaj skenarëve të ndryshëm dhe shpjegojnë dinamikën 
afatshkurtër drejt ekuilibrit. 

modeli përfshin kërkesën, duke u bazuar në teorinë e re 
kejnsianiste, ku ndryshimet në kërkesë ndikojnë në prodhim. 
kërkesa agregate, përbëhet nga katër ekuacione të vlerësuara 
për konsumin, investimet, importet dhe eksportet. ajo nxitet 
nga kurba e Phillipsit, e cila lidh inflacionin me papunësinë. 
Variablat bazë, si norma e interesit dhe kursi i këmbimit, janë 
endogjenizuar. Për kursin e këmbimit, është përdorur kushti i 
paritetit të pambuluar të normës së interesit. modeli përfshin 
gjithashtu, një rregull për politikën monetare bazuar në devijimet 
e inflacionit dhe të hendekut të prodhimit. në këtë fazë, oferta 
përbëhet vetëm nga tregu i punës, i cili ndikon mbi pagat dhe 
papunësinë, por jo mbi prodhimin. megjithatë, synojmë që së 
shpejti, modeli të plotësohet me ofertën. ekuacionet kryesore të 
vlerësuara, janë si më poshtë:

I. kërkesa agregate.
a. konsumi = f (të ardhurat e disponueshme, të ardhurat nga 

emigrantët, norma e interesit).
b. Investimet = f (prodhimi real, norma nominale e interesit, 

inflacioni).
c. Importet = f (prodhimi real, kursi i këmbimit).
d. eksportet = f (kërkesa e huaj, çmimet relative të 

eksporteve).
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II. tregu i punës dhe çmimet.
a. kërkesa për punë = f (paga reale, prodhimi real).
b. Pagat = f (çmimet, papunësia, produktiviteti i punës).
c. Çmimet = f (çmimet e importuara, norma e papunësisë).

III. norma e interesit dhe kursi i këmbimit.
a. norma nominale e interesit = f (norma repo, shpenzimet 

qeveritare).
b. kursi i këmbimit = f (çmimet relative, normat relative të 

interesit).

Variablat ekzogjenë kryesorë janë: të ardhurat nga emigrantët, 
kërkesa e jashtme, çmimet e huaja, normat e interesit dhe 
çmimet e importit.

më poshtë, kemi paraqitur diagramën e funksionimit të 
modelit. katrorët e bardhë, janë blloqet kryesore të modelit; 
katrorët me ngjyrë gri të hapur, përmbajnë pjesën tjetër të 
kanaleve dhe rrathët gri, japin variablat ekzogjenë. ky diagram 
i thjeshtë, jo vetëm që tregon kanalet e përfshira, por edhe 
kanalet që mungojnë dhe do të përfshihen më vonë. 

ka disa arsye, pse kemi zgjedhur të fillojmë me një model të 
thjeshtë. Së pari, disponueshmëria e të dhënave dhe cilësia e 
tyre në vendet në tranzicion, kufizon hapësirën e zgjedhjes së 
koeficientëve nga vlerësimet ekonometrike. kalibrimi i modelit, 
duke u bazuar thjesht në bazat teorike, mund ta bëjë atë një 
përfaqësues jo të mirë të ekonomisë shqiptare. Përdorimi i 
koeficientëve nga modele të vendeve të tjera, që janë në një 
fazë të ngjashme zhvillimi me Shqipërinë, është një alternativë 
që po merret në konsideratë. megjithatë, asnjë nga metodat 
nuk garanton, se modeli do të përafrojë mirë karakteristikat e 
ekonomisë shqiptare. Prandaj, ndërsa do të mund të kuptojmë 
më mirë se si modeli aktual funksionon për Shqipërinë dhe ndërsa 
do të kemi më shumë evidenca mikroekonomike nga kërkimet 
në vazhdim mbi ekuacionet e vlerësuara, koeficientët aktualë 
do të përmirësohen dhe do të shtohen lidhjet që mungojnë.  
një përparësi e një modeli të thjeshtë, në vend të një modeli 
kompleks, është se ai mund të rivlerësohet lehtësisht dhe mund 



69

të kalibrohet sipas nevojave. në këtë pikë, edhe pse modeli 
nuk mund t’iu përgjigjet të gjitha pyetjeve, që mund të ngrihen 
gjatë diskutimeve të vendimmarrjes mbi politikën, ai mund të 
jetë i dobishëm për analizimin e shumë situatave, që ekonomia 
shqiptare mund të kalojë në të ardhmen e afërt.

4.1 kërkeSa aGreGate

në këtë seksion, paraqiten ekuacionet individuale dhe 
parametrat e vlerësuar të Vecm. 

nga ana e kërkesës, Pbb jepet nga identiteti ex-post i të 
ardhurave: 

y=cr+I+G+ (eX-Im) +chIn+DIf_y

ku, y janë të ardhurat, cr është konsumi, I investimet, 
G shpenzimet qeveritare, eX eksportet, Im importet, chIn 
ndryshimet në inventar and DIf_y jep gabimet në matje. të 
gjithë variablat, janë në terma realë.

Kërkesa agregate:
Konsumi
Investimet
Shpenzimet qeveritare
Eksportet 
Importet
Ndryshimet në inventar

( D)

Produkti i brendshëm kombëtar

Të ardhurat e disponueshme

Paga
Kosto për njësi të punës

Kërkesa për punë
(S)

Kursi i këmbimit Papunësia

Norma e interesit

Politika monetare

Sektori publik 

Çmimet e
importuara

Faktorët ekzogjenë:
Kërkesa e huaj
Çmimet e importuara
Norma e huaj e interesit
Të ardhurat nga emigrantët

IÇK

Figurë 1. Kanalet kryesore të transmetimit të MEAM.
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tabela 1, paraqet strukturën e kërkesës agregate. është e 
qartë, se konsumi privat është përbërësi kryesor i kërkesës. 
mesatarisht, ai përbën 72 për qind të Pbb, për periudhën 1997-
2003. konsumi i qeverisë, zë 11 për qind të Pbb, investimet 37 
për qind, eksportet 16 për qind, importet 37 për qind, ndërsa 
ndryshimet në inventar 2 për qind të Pbb. tek meam, shpenzimet 
qeveritare dhe ndryshimet në inventar, do të konsiderohen si 
variabla ekzogjenë. Përbërësit e tjerë të Pbb, do të vlerësohen si 
variabla endogjenë. 

 

Tabelë �. Kontributi i përbërësve ndaj PBB reale totale (në përqindje).
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pbb (y) 98.7 100 99.9 100 99.9 100 100 100
konsumi përfundimtar 102.2 98.1 84.9 78.1 72.8 76.2 76.6 74.4

konsumi i 
individëve (c) 90.4 86.7 74.1 67.4 61.9 64.5 65.6 63.1

konsumi i qeverisë (G) 11.7 11.4 10.7 10.6 10.7 11.6 10.8 11.2
konsumi i nPISh 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Investimet (I) 24 24.9 30.4 39.3 46.2 47.4 52.6 55.1
eksportet (eX) 9.5 10.6 15.5 17.5 18.2 19.3 20.3 21.8
Importet (Im) 33.5 34 31.6 37.3 38.5 43.7 44.9 44.0

ndryshimi në 
inventar (chIn) -3.5 0.3 0.7 2.4 1.3 0.8 -4.6 -8.1

burimi: InStat 2005.

Konsumi privat. në modelin shqiptar, kemi ndërtuar një 
ekuacion të thjeshtë për konsumin real privat. në të, ne 
supozojmë që konsumi varet nga ecuria e kaluar, duke qenë se 
në ekuacion përfshihet konsumi me vonesë kohore (barrell et.al. 
2001). në periudhën afatgjatë, konsumi varet nga të ardhurat 
e disponueshme, ndërkohë që në periudhën afatshkurtër, ka 
disa variabla që masin faktorët ciklikë, si për shembull norma 
e interesit. Gjithashtu, në periudhën afatshkurtër, kemi përfshirë 
remitancat, si një burim i rëndësishëm i të ardhurave në Shqipëri 
(uruçi dhe Gëdeshi, 2003). koeficientët e vlerësuar të ekuacionit 
për konsumin real, janë si më poshtë: 

dlog (crt) = *{log (cr t-1) – *log (yDnt-1/*cPIt-1} -)+ 1*dlog(cr t-1)   (1)

t-stat          (-3.18)       (-7.57)                               (2.62)     
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- 2*dlog (yDnt-1/*cPIt-1) + 3*dlog ((remt-3/*cPIt-3) - 4* d (IG)   - c  

(-2.18)         (3.51)     (-3.32)             (-0.76)

r2 –adj. = 0.55, Se=0.02

ku, cr është konsumi privat real, yDn jep të dhënat e 
disponueshme nominale, rem remitancat nominale në lekë, 
cPI indeksin e çmimit të konsumatorit (2001=100), IG norma 
e ponderuar e bonove të thesarit, me maturitete të ndryshme. 

elasticiteti i konsumit ndaj të ardhurave të disponueshme është 
0.78. kjo do të thotë. se një rritje me 1 për qind e yDn rrit cr 
me 0.78 për qind, në periudhën afatgjatë. koeficienti i kthimit 
në ekuilibër -0.31 tregon, se rregullimi drejt ekuilibrit ndodh 
shpejt. 1 për qind devijim i konsumit nga periudha afatgjatë, 
rikthehet në ekuilibër pas pak më shumë se 1 viti. në periudhën 
afatshkurtër, kemi përfshirë normën e papunësisë, por rezultoi 
e pakonsiderueshme ose me shenjën e kundërt nga teoria. 
ndikimi i drejtpërdrejtë i normës së interesit në konsum është 
përfshirë si efekti i zëvendësimit. një rritje në normën e interesit 
në periudhën afatshkurtër, do të dekurajojë konsumin, për shkak 
të nxitjes së rritjes së kursimit. të ardhurat e disponueshme, kanë 
një efekt negativ në periudhën afatshkurtër, ndaj nevojitet studim 
i mëtejshëm i këtij ndikimi të kundërt, nga pritshmëritë teorike. 

Investimet. Investimet përcaktohen nga një sërë variablash, si 
për shembull: prodhimi total, investimet e huaja direkte, kostoja 
e kapitalit, inflacioni, kursi i këmbimit etj. (jorgenson 1963). Si 
përcaktues afatgjatë, kemi përfshirë prodhimin real dhe normën 
nominale të interesit të bonove me maturim dymbëdhjetëmujor. 

koeficientët e vlerësuar, janë si më poshtë:

dlog (It) =-  *{log (It-�)) – 1*log (yt-�) +  20.045*b (12)t-� } +  1*dlog(It-�)  (2)

t-stat       (-6.�4)       (-�0�)            (��.47)                   (�0.8�)

+ 2*dlog(y t-1) + 3*∆ (b(12)t-�) + 4*Inft-�   

 (�.00)       (�.9�)              (5.�7)        
 
r2-adj = 0.85, S.e = 0.03
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ku, I jep investimet reale, y prodhimin real, Inf normën e 
interesit në përqindje dhe b (12), normën e interesit të bonove 
me maturim dymbëdhjetëmujor.

koeficienti i kthimit në ekuilibër (-0.26) tregon një kthim të 
shpejtë të investimeve në ekuilibrin afatgjatë. më shumë se 
25 për qind e diferencës midis investimit aktual dhe nivelit të 
dëshiruar të periudhës afatgjatë, kthehet në ekuilibër brenda 
tremujorit të parë. Investimi është shumë i ndjeshëm ndaj 
prodhimit real, siç reflektohet nga koeficienti i lartë në periudhën 
afatgjatë (0.97) dhe norma nominale e interesit ka një ndikim 
të vogël negativ mbi investimet reale. Dinamikat në periudhën 
afatshkurtër, përcaktohen kryesisht nga norma nominale e 
interesit b(12), prodhimi real dhe inflacioni. rritja e inflacionit, 
do të rrisë investimet në periudhën afatshkurtër, por ndikimi i saj 
është shumë i vogël. 

Importet. modeli i importeve është bazuar në gjetjet e 
bahmani-oskooee (1998), se kërkesa për importe në vendet 
në tranzicion në periudhën afatgjatë, përcaktohet nga çmimet 
relative dhe nga prodhimi real. megjithatë, në analizën tonë 
kemi përdorur kursin e këmbimit, si përcaktuesin e ekuilibrit 
afatgjatë. Warner dhe kreinin (1983) argumentojnë, se në 
praninë e kursit të luhatshëm të këmbimit, importet përcaktohen 
gjerësisht nga kursi nominal. Për të identifikuar këtë ndikim, do 
të përdorim kursin eur_lek. 

koeficientët e vlerësuar, janë si më poshtë:

dlog(Imt)=-  *{log(Imt-�)-  1*log(yt-�) -  2*log(eur_lekt-�) -  }               (3)
 t-stat     (-4.70)             (-4�.94)         (-�.7�)                       

             +  10.96*dlog(Imt-�) +  2*dlog(eur_lekt-�) 
               (��.06)                  (-�.69)   
             
r2-adj = 0.97, S.e = 0.005

ku, Im jep importet reale, rel_cPI raportin e cPI së huaj 
ndaj cPI të vendit, dhe eur_lek, kursin e këmbimit euro/lek.
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koeficienti i kthimit në ekuilibër është (-0.12), që do të thotë 
se 12 për qind e ndryshimit midis ekuilibrit të dëshiruar në 
periudhën afatgjatë dhe importeve aktuale, kthehet në ekuilibër 
në tremujorin e parë. Importet reale, janë më shumë të ndjeshme 
ndaj ndryshimeve në Pbb reale, sesa ndaj kursit të këmbimit. është 
e pritshme, që kërkesa për importe të jetë më pak e ndjeshme 
ndaj kursit të këmbimit, sesa ndaj të ardhurave në vend, pasi 
importet përbëjnë më shumë se 75 për qind të vëllimit tregtar. 

Eksportet. në modelimin e eksporteve reale supozojmë, 
që mallrat dhe shërbimet e vendit dhe ato të huaja nuk janë 
zëvëndësues të plotë. kjo do të thotë, se eksportet varen vetëm 
nga kërkesa botërore dhe nga konkurrueshmëria, e cila matet nga 
çmimet relative të eksporteve. kemi supozuar, që çmimet relative 
të eksporteve kanë elasticitet njësi, në periudhën afatgjatë.

koeficientët e vlerësuar për ekuacionin e eksporteve reale, 
janë si më poshtë: 

dlog (eXt) =- *{log (eXt-�- *log (frG_yt-�) + 1*log (PX_relt-�) }                (4)
 t-stat      (-4.75)            (-��4.97)

             + 1 *dlog (eXt-�) +  2*dlog (PX_relt-�) 
              (9.9�)          (�.47)

r2-adj = 0.87, S.e = 0.02

ku, eX jep eksportet reale, frG_y kërkesën e huaj dhe PX_
rel, çmimet relative të eksporteve.

rezulton, se shpejtësia e kthimit në ekuilibër është shumë e 
vogël, vetëm -0.037, që nënkupton se do të duhet një kohë 
e gjatë, që të rregullohet zhbalancimi. ndërkohë, elasticiteti 
afatgjatë i kërkesës së huaj është i vogël dhe zhvillimet 
afatshkurtra përcaktohen kryesisht nga çmimet e eksportit. 

4.2 treGu I PunëS Dhe ÇmImet

në model, kemi përfshirë tregun e punës, si përfaqësues i 
ofertës agregate. treguesit kryesorë të tregut të punës që kemi 
modeluar, janë kërkesa për punë dhe pagat. fillojmë me 
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një funksion prodhimi cobb-Douglas. nga këtu, derivojmë 
ekuacionet e kërkesës për punë dhe të pagës. Duke supozuar 
elasticitet konstant të zëvendësimit (ceS), funksioni i prodhimit 
me dy faktorë merr formën e mëposhtme:

( )[ ] ρρρ αατ −−− −+=
1

1 LDKY                              (5)

ku,  dhe  janë parametrat e shkallës së  funksionit dhe elasticiteti 
i zëvendësimit  jepet nga1/(1+ ), y i referohet Pbb reale, lD jep 
kërkesën për punë dhe k, stokun e kapitalit. nëse supozojmë të 
ardhura konstante të shkallës, atëherë  dhe . kemi supozuar, 
që nuk ekziston një proces teknologjik, i cili rrit efektshmërinë e 
punës. Duke përdorur log-linearizimin e kushtit të rradhës së parë 
për maksimizimin e fitimit, derivohet kërkesa për punë e kushtëzuar 
nga pagat reale (W) dhe prodhimi real (y) (barrel dhe Pain, 1997). 
Sipas barazimit standard të produktit marxhinal të punës (llogaritur 
sipas funksionit të prodhimit ceS) dhe pagave reale të indeksuara 
sipas IÇk, kërkesa për punë paraqitet si:

δσ ++−= )log()/log()log( YCPIWLD                            (6)

ku,  jep një konstante dhe variablat e tjerë janë përcaktuar 
si më lart3.

kjo do të thotë, se ndryshimet në Pbb reale, pagat reale dhe 
kërkesa për punë lëvizin së bashku. 

në periudhën afatshkurtër, kemi përfshirë veprimtarinë reale 
të vendit dhe një variabël dummy për tremujorin e parë të vitit 
2001 (dum_lD), sepse duke filluar nga viti 2001, ka një thyerje 
strukturore në të dhënat e kërkesës për punë. koeficientët e 
vlerësuar të ekuacionit të kërkesës për punë, janë si më poshtë:

dlog (lDt)=- *{log (lDt-�)- 1*log(Wt-�/cPIt-�) – 2*log(yt-�)} - 1*dum_ld (7)
t-stat         (-�.5�)      (�.06)                         (-�0.78)    (-��.��)    
 
r2-adj=0.92 Se=0.007

Parametri i kthimit në ekuilibër është shumë i vogël (-0.012), 
kështu që 1 për qind devijim i kërkesës për punë, rikthehet në 
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ekuilibër pas më shumë se një viti. ka rezultuar, se kërkesa për 
punë në periudhën afatgjatë, lidhet pozitivisht me Pbb reale dhe 
negativisht, me pagat reale. 

Pagat. Pagat janë derivuar nga ekuacioni 7 dhe rezulton, që 
pagat varen nga norma e papunësisë un dhe nga produktiviteti 
i punës lP (barrel et. al. 2001). Duke hequr termin e konstantes, 
rezulton se:

t
t

t

t

t UN
LD
Y

CPI
W

⋅−







=








βloglog

                                        (8)    

Sipas ekuacionit (8), pagat nominale rriten në përputhje 
me çmimet në periudhën afatgjatë. Gjithashtu, pagat lidhen 
negativisht me rritjen e normës së papunësisë, un. rezultatet e 
vrojtimit të besimit të bizneseve, kryer nga banka e Shqipërisë4, 
tregojnë se inflacioni dhe produktiviteti i punës janë faktorët 
kryesorë, që përcaktojnë zhvillimet e pagave. 

Gjatë periudhës 1998-2002, norma vjetore e rritjes së pagës 
ka qenë 34 për qind, me një mesatare prej 13.3 për qind. 
këto zhvillime, janë në përputhje me ecurinë e produktivitetit 
të punës sipas deklarimit të bizneseve: 23 për qind e rritjes 
së produktivitetit pasqyrohet në paga. në figurën 1, paraqitet 
norma vjetore e rritjes së pagave dhe të produktivitetit, për 
periudhën 1996-2005. Produktiviteti, përcaktohet si raporti 
i prodhimit ndaj punësimit për të gjithë ekonominë. figura 
2, paraqet normën mesatare të rritjes së pagës për të gjithë 
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Figurë 2.  Rritja vjetore e pagës dhe rritja e produktivitetit të punës
(1996-2005).

Burimi: INSTAT.
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sektorët e ekonomisë. kjo figurë, konfirmon rezultatet e vrojtimit 
(bSh, 2005), duke treguar se ka një lidhje pozitive midis pagës 
dhe rritjes së produktivitetit.

rezultatet e mëposhtme, japin vlerësimin e koeficientëve të 
përcaktimit për pagën nominale për punëtor, gjatë periudhës 
1996-2005:

dlog(Wt)=- *{log(Wt-�)-  1*log(cPIt-�)-  2*unt-�  - }                                (9)

t-stat    (-3.56)          (-6.84)             (2.62)

     - 1*dlog(Wt-�)  + 2*log(lPt-4) - c

               (-1.61)               (2.67)          (2.98)

r2 adj=0.25, Se=0.04

ku, W jep pagën nominale, cPI është indeksi i çmimit të 
konsumatorit (2001=100), un përcakton normën e papunësisë 
dhe lP=y/lD, është produktiviteti i punës në Shqipëri.

koeficienti i kthimit në ekuilibër (-0.26) tregon, se shpejtësia 
e kthimit është mesatare, sepse 1 për qind devijim i pagave 
kthehet në ekuilibër pas një viti dhe një tremujori. Sipas këtyre 
vlerësimeve, pagat në periudhën afatgjatë, varen vetëm nga 
norma e papunësisë dhe nga indeksi i çmimit të konsumatorit. 
kështu, një rritje prej 1 për qind e IÇk vendase, i rrit pagat 
me 1.8 për qind, ndërsa një rritje me 1 për qind e normës 
së papunësisë, zvogëlon pagën nominale me 0.05 për qind. 
Produktiviteti i punës në periudhën afatgjatë nuk rezultoi i 
konsiderueshëm; megjithatë, ai ndikon mbi pagat në periudhën 
afatshkurtër, me një vit vonesë. ky ekuacion, ka nevojë për 
studime të mëtejshme, sepse nuk jep rezultate të kënaqshme, 
nga pikëpamja ekonomike dhe ekonometrike.

Çmimet. Çmimet përfshihen në model në mënyra të ndryshme, 
pavarësisht se modeli bazohet në variablat realë. Veçanërisht, 
ato përdoren si përafrim për stabilitetin makroekonomik. 
kemi përdorur një ekuacion të inflacionit5, i cili e ndan IÇk 
në dy përbërës: në IÇk e vendit dhe në IÇk e importuar. Për 
vlerësimin e këtij ekuacioni, është përdorur mzkV. Përbërësi i 
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parë, përcaktohet gjerësisht nga presionet e brendshme, ndërsa 
i dyti, ndikohet nga çmimet e importit. ekuacioni ynë, do të 
vlerësojë zhvillimet e IÇk në bazë tremujore, duke përdorur tre 
përcaktues kryesorë.

  
dlog4(cPIt)=c(0) +c(1)*dlog4(cPIt-�)+c(2)*dlog4(ImP_54t)-c(4)*dlog4(unt-�) (10)
      
      (�.6)       (�.0)                 (�.�)       (-4.4) 

r2-adj. = 0.80, Se = 0.009

ku, ImP_54 përcakton çmimet e importuara dhe un normën 
e papunësisë, si një përafrim i kërkesës agregate. 

ky vlerësim, pasqyron ndikimin e fortë të çmimeve të importit 
mbi çmimet vendase. ndikimi neto i normës së papunësisë mbi 
IÇk vendase është negativ, duke mbështetur pikëpamjen teorike 
mbi këtë marrëdhënie.

4.3 kurSI I këmbImIt Dhe normat e IntereSIt

Kursi i këmbimit. kursi i këmbimit për Shqipërinë do të 
vlerësohet, duke marrë në konsideratë kombinimin e paritetit të 
pambuluar të normës së interesit me paritetin e fuqisë blerëse. 
ekuacioni, ndjek modelin e bundesbank dhe modelet euromon, 
ndaj kursi i këmbimit, shprehet si më poshtë:

log (eur_ lekt)= c(0) + c(1)*log(eur_ lek t-1) + [1-c(1)]* log(cPIt/cPI_bet)   (11) 
   

- 1*0.01*(r_alt-ret) + c(1)*0.01*[r_alt-1-ret-1]   
       

ku, eur_lek jep kursin e këmbimit midis monedhës vendase 
dhe asaj euro, cPI është indeksi i çmimit të konsumatorit 
(2001=100), cPI_be është indeksi i çmimit të konsumatorit 
në eurozonë, r-al dhe re janë përkatësisht, norma e interesit 
të bonove të thesarit me maturim tremujor në Shqipëri dhe në 
eurozonë. 

kemi supozuar një prim konstant të rrezikut, që reflektohet 
në koeficientin njësi të normës së interesit vendase dhe të huaj. 
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Duke supozuar që kursi i këmbimit ndjek zhvillimet e kaluara 
dhe ndryshon vetëm për shkak të ndryshimeve në çmimet relative 
dhe në diferencën e normave të interesit, argumentojmë se këta 
janë faktorët e vetëm, që ndryshojnë kursin e këmbimit. kjo do 
të thotë, se ndryshimi total në kursin e  këmbimit shpërbëhet në 
ndryshimet e faktorëve të lartpërmendur dhe shuma e këtyre 
ndryshimeve duhet të jetë 1. 

koeficientët e vlerësuar, janë si më poshtë:

 log (eur_ lek) = c(0)+ c(1)*log (eur_ lek t-1) + [1-c(1)]*log (cPI/cPI_be)  (12)

t-stat                   (�.�9)   (�9.7�)

    -1*0.01*(r_al-re) + c(1)*0.01*[r_alt-1-ret-1]

                                         (19.72)
r2 –adj. = 0.81, Se=0.04 

 
rezultatet tregojnë, se ndryshimet në fuqinë blerëse kanë një 

ndikim të vogël në kursin e këmbimit, ndërkohë që ndryshimet në 
diferencën e normave të interesit kanë ndikim të menjëhershëm 
mbi kursin e këmbimit. 

Rregulli i politikës monetare. Instrumenti i politikës monetare 
në Shqipëri është norma nominale afatshkurtër e interesit. 
banka Qendrore, e përdor këtë instrument për të arritur normën 
e dëshiruar të inflacionit. megjithatë, do të supozojmë që banka 
Qendrore reagon edhe ndaj hendekut të prodhimit, duke 
ndërtuar një rregull taylori. Do të përqendrohemi vetëm te ky 
rregull i politikës monetare, që do të thotë, se norma e interesit 
ndryshon sipas devijimeve të variablave të shënjestruar, si për 
shembull inflacioni dhe prodhimi, nga vlerat e dëshiruara. banka 
e Shqipërisë, filloi të përdorë instrumentet indirekte të politikës 
monetare në janar 2001. të dhënat e përdorura për normën 
e interesit janë norma e rifinancimit të bSh para kësaj date 
dhe normat e marrëveshjes së riblerjes javore, për periudhën 
në vazhdim. 

Duke ndjekur një rregull të kombinuar të shënjestrimit të 
normës së inflacionit dhe të shënjestrimit nominal, rregulli 
paraqitet si më poshtë: 
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( )[ ]nttrttrt ygaprr −
∗

−−− ⋅+−⋅−−++⋅= 12)1( 111 ππγγπγγ ππ        (13)  

ku, r është norma bazë e politikës monetare,  inflacioni,     
 inflacioni i shënjestruar, që në rastin e Shqipërisë supozohet 

3 për qind,  hendeku i prodhimit.

Supozojmë, që devijimet e inflacionit nga vlera e dëshiruar 
janë 2 herë më të konsiderueshme, sesa efekti i hendekut të 
prodhimit në përcaktimin e normës bazë. Pas vlerësimeve të 
koeficientëve, rregulli monetar jepet si më poshtë:

r= r*rt-�+ *Inft-� +(1- r-  )*{2*(Inft-�-3)+1*GaPt-5}                              (14)
t-stat    

  (23.38)     (2.16)

r2-adj=0.96, Se=2.02

nga ekuacioni (14) rezulton, se  është 0.88, që do të thotë 
se 88 për qind e normës bazë përcaktohet nga ecuria e kaluar 
e saj. Vlera e  në një funksion reagimi tipik empirik është midis 
0.50 and 1 (berg et al. 2006). Devijimet e inflacionit nga vlera 
e dëshiruar prej 3 për qind, ndikojnë mbi normën bazë me më 
pak se 1 për qind. hendeku i prodhimit është i konsiderueshëm, 
por ndikimi i tij është ende i vogël dhe me vonesë kohore, prej 
më shumë se 1 vit.

rregulli i taylorit është interesant për ndërtimin e skenarëve 
të ndryshëm. në regjimin e  inflacionit të shënjestruar, do të 
shënjestrohej vetëm inflacioni. kështu, në ekuacionin (14), do 
të mungonte termi i fundit brenda kllapave. Për më tepër, nën 
këtë regjim, normalisht do të shënjestrohej inflacioni i pritshëm, 
në vend të atij të kaluar. rregulli monetar do të paraqitej, si më 
poshtë:  

 ( )*
4 infinf −=∆ +Π ttr γ         (15)

ku kemi supozuar, se shënjestrohet inflacioni i pritshëm për 
1 vit.  Synimi ynë, është që ky ekuacion të përdoret dhe në 
të ardhmen, me qëllim ndërtimin e skenarëve të ndryshëm. 
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ky rregull, mund të jetë më realist, por është për modele më 
të ndërlikuara, sepse ai përfshin pritshmëritë racionale dhe 
pritshmëritë mbi ekuacionin. 

Norma e bonove të thesarit. kemi përdorur normat e 
bonove të thesarit, si një përafrim me koston e kapitalit. ky 
është instrumenti i vetëm, që përdoret në Shqipëri. Si variabla 
ekzogjenë, përdoren norma bazë e politikës monetare, kërkesa 
për kapital dhe inflacioni. meqënëse në Shqipëri nuk ka treg 
për kapitalin, përveç bonove të qeverisë dhe tregut ndërbankar, 
përfshijmë vetëm kërkesën e qeverisë për kapital. ndryshimet 
në politikën monetare, pritet të kenë një ndikim të fortë në 
normat e bonove të thesarit. megjithatë, nëse inflacioni është 
i lartë dhe rreziku rritet, investitorët do të kërkojnë norma më 
të larta kthimi për paratë e tyre. në rastin tonë, nuk e kemi 
përfshirë inflacionin si një variabël ekzogjen, sepse rezultati nuk 
mbështetej në teori. 

Pas vlerësimit të koeficientëve, ekuacioni i normës mesatare 
të bonove të thesarit është si më poshtë:

∆(IGt)= c(0)+c(1)*∆(Rt)+c(2)*G_Growtht-�+C(3)*∆(IGt-�)                 (15)

t-stat  (-2.45)  (1.91)  (2.27)           (3.78)

r2-adj = 0.58, S.e = 1.02  

ku, IG është norma e ponderuar e bonove të thesarit me 
maturitet të ndryshëm, G_Growth është rritja në përqindje e 
shpenzimeve qeveritare dhe r, është norma bazë e politikës 
monetare. 

rezultatet tregojnë, se ka një lidhje pozitive midis normës bazë, 
rritjes së shpenzimeve qeveritare dhe normës së interesit. një 
rritje me 1 për qind e normës bazë, e rrit normën e ponderuar të 
bonove të thesarit me 0.2 pikë përqindjeje. një rritje e normës 
së rritjes së shpenzimeve qeveritare me 1 për qind, e rrit normën 
e interesit afërsisht me 0.1 për qind.
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5. zGjIDhja e moDelIt

modeli është një sistem i dy ose më shumë ekuacioneve që së 
bashku, përshkruajnë marrëdhëniet midis një grupi variablash. 
të gjitha ekuacionet e vlerësuara dhe identitetet, bashkohen në 
një objekt të vetëm, që quhet “model”. kur modeli zgjidhet duke 
përsëritur procesin e optimizimit nëpërmjet algoritmit Gauss-
Seidel, përftohen vlerat e variablave endogjenë, që njihen si 
“baseline”. ky grup i variablave endogjenë, që përftohet me 
zgjidhjen e modelit, është zgjidhja përcaktuese e përbashkët për 
të gjitha ekuacionet (deterministic joint solution).

Për thjeshtësi, supozojmë që kemi 2 ekuacione të vlerësuara 
me dy variabla endogjenë  dhe , një identitet me një 
variabël endogjen , dhe një variabël ekzogjen  në një sistem, 
si më poshtë:

ttt xyy 112111 λβα ++= −

13222 −+= tt yy βα

ttt yyz 21 +=

ku, simbolet greke japin parametrat e vlerësuar. Si gjithmonë, 
numri i ekuacioneve është i njëjtë me numrin e variablave 
endogjenë. Pasi zgjidhet modeli duke llogaritur baseline, marrim 
vlerat  , dhe . kuptohet, që variablat ekzogjenë të baseline 
nuk ndryshojnë nga vlerat aktuale të tyre.  

Variablat ekzogjenë të baseline, do të ishin të njëjtë me vlerat 
aktuale të këtyre variablave, nëse barazimet në sistem do të 
përmbusheshin plotësisht. Për identitetet, në rastin tonë ekuacioni i 
tretë në sistem, normalisht përmbushet barazimi = . ekuacionet 
e vlerësuara, si për shembull dy ekuacionet e para të këtij sistemi, 
normalisht kanë mbetje. modeli ynë përfshin edhe këto mbetje, 
në mënyrë që =  dhe = . në rast se një ekuacion nuk 
përfshin mbetjet, atëherë nuk do të përmbushet barazimi dhe 
variabli i tij endogjen, do të ndikojë edhe mbi ekuacionet e tjera. Si 
rrjedhim, variblat në baseline do të ndryshojnë nga vlerat aktuale. 
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në çdo skenar, një ose më shumë variablave ekzogjenë iu 
jepet një goditje, veçanërisht variablave që nuk ndikohen nga 
politika monetare. Për të ilustruar këtë, supozojmë se  i jepet 
një goditje me  %. ekuacioni i parë i sistemit tonë, ndryshon si 
më poshtë: 

)100/1(112111 δλβα +++= − ttt xyy

modeli me tre ekuacione zgjidhet sërish dhe kështu, 
përftojmë vlerat “e reja” të simuluara për variablat endogjenë; 
le t’i quajmë,  dhe . Për përcaktimin e rezultateve të 
simulimit, paraqesim devijimet në përqindje nga baseline.

100* %)100/1(
δ

δ
=

−+
b
t

b
t

b
t

x
xx

        si variabli i goditur.

and 100* b
t

b
t

s
t

y
yy

1

11 − , 100* b
t

b
t

s
t

y
yy

2

22 − and 100* b
t

b
t

s
t

z
zz −

si reagimi në 
përqindje i devijimit nga baseline, për këtë goditje. 

 

Duam të kuptojmë, se si funksionon modeli, sa i ndjeshëm 
është ai ndaj simulimeve të ndryshme dhe si mund të përmirësohet 
më tej. ky është një hap i domosdoshëm, që duam të ndjekim, 
para se modeli të përdoret për analiza të ndryshme. 

aktualisht, po punojmë me skenarë të ndryshëm dhe 
po vlerësojmë rezultatet, pasi kjo do të jetë e dobishme për 
vlerësimin e ecurisë së modelit.

6. PërfunDIme

6.1. zGjerImI I moDelIt

meam është përpjekja e parë për ndërtimin e një mjeti për 
modelimin e ekonomisë shqiptare. Si i tillë, nevojiten përmirësime 
të mëtejshme. Së pari, modeli duhet të pasurohet me të gjitha 
kanalet e mundshme. ne po punojmë, për përfshirjen e plotë 
të ofertës agregate. rregulli i politikës monetare mund të 
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riformulohet, sepse të dhënat mbi hendekun e prodhimit nuk 
janë lehtësisht të disponueshme. Gjithashtu, mund të përdorim 
një riformulim të ri për ekuacionin e kursit të këmbimit, për të 
përfshirë përcaktues të rëndësishëm, si për shembull remitancat. 
Dhe së fundi, në model duhet të përfshihet ana fiskale, për të 
dhënë një paraqitje të plotë të ekonomisë.

6.2. konSolIDImI I moDelIt

Përmirësimi i bazës së të dhënave statistikore është hapi i 
parë për konsolidimin e modelit. kjo mund të bëhet nëpërmjet 
përditësimit të të dhënave ekzistuese me informacionin e ri, 
nëpërmjet përdorimit të metodave të ndryshme të interpolimit 
dhe extrapolimit, si dhe nëpërmjet përfshirjes së variablave të rinj. 
në rast se meam do të përdoret si një mjet për parashikim apo 
projektime, struktura e të dhënave duhet të jetë e besueshme. të 
dhënat e rregulluara nga sezonaliteti, mund të bëhen gjithashtu 
të dobishme. 

 
një përqasje tjetër e ndryshme nga ajo e prezantuar në këtë 

material, do të ishte përdorimi i studimeve empirike për vendet 
në tranzicion, me qëllim ndërtimin e “intervaleve të vlerave”, 
për kalibrimin e parametrave afatgjatë. Gjithsesi, kjo kërkon një 
gjykim të shëndoshë për karakteristikat e ekonomisë shqiptare. 
në këtë kontekst, mund të përmendim ndikimin e remitancave 
mbi konsumin. në mënyrë që të përfshihen kanalet e rëndësishme 
për ekonominë shqiptare, nevojiten më shumë sesa “intervale 
vlerash”. ne mund të përfitojmë nga studimet individuale të 
bankës së Shqipërisë, duke përdorur metoda të ndryshme për 
vlerësimin e ekuacioneve individuale ose të njëhershme.

hapat e ardhshëm që do të ndjekim, do të kenë një ndikim të 
konsiderueshëm mbi karakteristikat e modelit, kufizimet e tij dhe 
mbi qëllimin e përdorimit të tij.
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Shtojcë

Identitetet*

1. y  = cr  + G  + I  + X  - m  + chIn  + DIf_y*
2. DD = y  + m
3. yn  = 0.01  * Py * y
4. cn  = 0.01  * cPI  * cr
5. Gn = 0.01  * PG  * G
6. mn  = 0.01  *Pm  * m
7. Xn = 0.01  * PX  * X
8. In = 0.01  * PI  * I
9. chInn = 0.01  *PchIn * chIn
10. lP  = y / lD
11. un = 100  * (lS - lD)  / lS
12. DDom = Db - Dfor
13. Gb = reV - Gn
14. Inf = 100  * (cPI - cPI(-4)) / cPI(-4)
15. ulc = W* lD /y
16. GaP = ( y - yPot) / y  * 100
17. cab= Xn - mn+ Inc_leke+ rem + trn_leke
18. yDn = cn+Sn
19. Dy= 100*(Db/yn)
20. Gby = 100*(Gb/yn)
21. Db = Db(-1) -Gb+ DIf_Db*
22. GIeX = (IG/ 100)*DDom(-1) + feX + DIf_GIeX*
     
*të gjithë variablat DIf_  janë mbetjet që iu shtohen 

identiteteve, me qëllim përmbushjen e kushtit të barazimit. ato 
llogariten si diferencë e variablit në krahun e djathtë, me shumën 
e variablave në krahun e majtë të identiteteve.

Tabelë �. Variablat e përfshirë në model.
Variablat lloji Përshkrimi burimi

cab enD llogaria korente me 
çmime korente banka e Shqipërisë

chIn eXG ndryshimet në inventar 
me çmime konstante InStat
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chInn enD ndryshimet në inventar 
me çmime korente InStat

cn enD konsumi privat me çmime korente InStat
cPI enD Indeksi i çmimeve të konsumatorit InStat

cPI_be eXG Indeksi i çmimeve të 
konsumatorit, eurozonë eurostat

cr enD konsumi privat me 
çmime konstante InStat

Db enD borxhi publik me çmime korente ministria e financave

DD enD kërkesa e brendshme 
me çmime konstante ministria e financave

DDom enD borxhi i brendshëm me 
çmime korente ministria e financave

DeX eXG Shpenzimet për pagesat e interesit 
të brendshëm me çmime korente ministria e financave

Dfor eXG borxhi i huaj me çmime korente ministria e financave

Dy enD raporti i borxhit publik ndaj 
Pbb me çmime konstante banka e Shqipërisë

eur _lek enD kursi i këmbimit euro/lek banka e Shqipërisë

feX eXG Shpenzimet për pagesat e interesit 
të jashtëm me çmime korente ministria e financave

G eXG Shpenzimet qeveritare 
me çmime konstante InStat

yGaP enD hendeku i prodhimit me 
çmime konstante Vlerësim

Gb enD bilanci i qeverisë me 
çmime korente ministria e financave

Gby enD raporti i deficitit qeveritar 
ndaj Pbb nominale

ministria e 
financave, InStat

GIeX enD Shpenzimet për pagesat e 
interesit me çmime korente ministria e financave

Gn enD Shpenzimet e qeverisë 
me çmime korente InStat

I enD Investimet private me 
çmime konstante InStat

IG enD norma e ponderuar e 
bonove të thesarit ministria e financave

In enD Investimet private me 
çmime korente InStat

Inc_lek eXG bilanci i të ardhurave 
me çmime korente banka e Shqipërisë

Inf enD Inflacioni banka e Shqipërisë
lD enD kërkesa për punë InStat
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lP enD Produktiviteti i punës me 
çmime konstante InStat 

lS eXG oferta për punë InStat
m enD Importet me çmime konstante InStat
mn enD Importet me çmime korente InStat

PchIn eXG Deflatori i ndryshimeve në inventar InStat

PG eXG Deflatori i shpenzimeve qeveritare InStat
PI eXG Deflatori i investimeve InStat
Pm eXG Deflatori i importeve InStat
PX eXG Deflatori i eksporteve InStat
PX_eur eXP Çmimi i eksporteve në eurozonë eurostat
Py eXG Deflatori i Pbb InStat
r eXG norma e repos banka e Shqipërisë

r_al eXG norma e bonove 3-
mujore të thesarit banka e Shqipërisë

re eXG norma e bonove 3-
mujore në eurozonë eurostat

rel _cPI eXG Çmimet relative të 
eksporteve (Pf/pd)

Departamenti i 
kërkimeve, banka 
e Shqipërisë

rem_lek eXG remitancat në monedhën vendase banka e Shqipërisë

reV eXG të ardhurat e qeverisë 
me çmime korente ministria e financave

Sn enD kursimet private me 
çmimet korente econstat

trn_lek eXG bilanci i transfertave 
me çmime korente banka e Shqipërisë

ulc enD kosto për njësi të punës 
me çmime konstante InStat

un enD norma e papunësisë InStat

W eXG Paga mesatare për të punësuar 
me çmime konstante InStat

X enD eksportet me çmime konstante InStat
Xn enD eksportet me çmime korente InStat
y enD Pbb me çmime konstante InStat

yDn enD të ardhurat e disponueshme 
me çmime korente Vlerësim

yn enD Pbb në çmime korente InStat

yPot eXG Pbb potencial me 
çmime konstante Vlerësim
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material Diskutimi i prezantuar në tryezën e rrumbullakët 2 për 
Inflacionin e Shënjestruar, banka e Shqipërisë.  
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komente mbI: moDelI 
makroekonometrIk Për ShQIPërInë

David G Mayes*

të kuptosh ekonominë dhe në veçanti, mënyrën se si ajo 
ndikohet nga veprimet e politikës monetare, është një pjesë e 
rëndësishme për suksesin e çdo politike monetare. kjo është 
veçanërisht e vërtetë, për politika monetare aktive, siç është 
inflacioni i shënjestruar. është mjaft e dobishme, që të ekzistojë 
një strukturë formale, brenda së cilës formohen këto njohuri 
dhe modele, qofshin tërësisht analitike apo empirike. Politika 
monetare është gjithashtu largpamëse, kështu që modelet, 
ndonëse varen nga përvoja jonë dhe puna empirike në të 
kaluarën (jo vetëm në Shqipëri, por kudo), duhet të na ndihmojnë 
në shpjegimin e asaj që mund të ndodhë në të ardhmen, sipas 
zgjedhjeve të ndryshme të politikës monetare, që mund të bëhen 
në varësi të faktorëve shock, që mund të ndodhin në ekonomi.

modelet nuk janë të përsosura dhe ato, do të kontribuojnë 
vetëm në rritjen e njohurive tona. një model i vetëm, nuk mund 
t’i përgjigjet të gjitha pyetjeve që kemi, në lidhje me kuadrin e 
politikës monetare. Për më tepër, teoria ekonomike nuk ka një 
konsensus, që do të mundësonte zbatimin e një specifikimi të 
vetëm, i cili do të ishte i përshtatshëm për të gjitha rrethanat në 
të cilat ndodhemi. Praktika e zakonshme për bankat qendrore 
është ndërtimi i një modeli kryesor, që përdoret për simulime 
dhe parashikime dhe i cili pasurohet në dy mënyra: së pari, 
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me modele ndihmëse, të cilat ose mbulojnë pika të veçanta, 
ose janë më të përshtatshme për parashikime me horizonte 
të ndryshme; dhe së dyti, duke ndërtuar variante konkurruese 
të modelit bazë të cilat ose kombinohen në parashikim dhe 
në procesin e analizës, ose thjesht përdoren si kontrast gjatë 
vlerësimit të rezultateve. modele ose metoda të tilla konkurruese 
mund të ndërtohen nga grupe të ndryshme, brenda dhe jashtë 
bankës qendrore. krahasimi i parashikimeve të modelit bazë 
me parashikimet e modeleve të jashtme, është një praktikë e 
njohur, ndonëse ekziston një debat i gjerë, lidhur me faktin se sa 
herët është i dobishëm ky krahasim në procesin e parashikimit, 
me qëllim shmangien e ndikimit të tij mbi këtë proces. 

Puna e bankës së Shqipërisë për ndërtimin e modelit, është në 
një fazë fillestare, por disa nga karakteristikat e tij janë të qarta. 
aktualisht, ajo po ndërton një model bazë dhe ka vlerësuar disa 
modele afatshkurtra, të cilat janë përdorur për parashikimin e 
inflacionit deri në një vit më vonë. Gjithashtu, bSh po ndërton 
disa tregues, që ndihmojnë në krijimin e pritshmërive për të 
ardhmen, siç është indeksi i besimit të bizneseve. kjo metodë 
anketimi dhe të tjera të ngjashme, mund të sigurojnë mjaft 
informacion, lidhur me mënyrën se si politika monetare mund 
të ndikojë mbi ekonomi, ndonëse të anketuarit mund të thonë 
atë që do të donin të ndodhte dhe jo, atë që ata presin. 

 
në punimin e tij për modelimin në bankën e anglisë, adrian 

Pagan thekson se modelet mund të përshkruhen, si një vijimësi 
midis atyre modeleve me karakter kryesisht statistikor dhe atyre, 
të udhëhequr kryesisht nga teoria. Drejtimi i një politike të mirë 
monetare kërkon një variant modeli të kombinuar. modele 
tepër statistikore, si për shembull Var, mund të përshtaten mjaft 
mirë me të dhënat statistikore dhe ato, mund të jenë të mira 
për parashikime afatshkurtra, por nuk janë të përshtatshme për 
analiza të politikës monetare ose për parashikime afatgjata. 
modelet e rënduara teorike, tentojnë të kenë karakteristika 
të kundërta. ato mund t’iu përshtaten më mirë analizave të 
politikës monetare ose parashikimeve afatgjata, por kanë më 
pak të dhëna statistikore. nëse jeni me fat, synoni të gjeni mesin 
dhe kombinojini aspektet më pozitive të këtyre dy drejtimeve. 
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Pikërisht këtu, synon të arrijë modelimi SDGe dhe bankat 
qendrore të kanadasë, të finlandës, zelandës së re dhe britanisë 
së madhe, kanë patur sukses në këtë aspekt. megjithatë, kjo 
është një detyrë komplekse. rreziku i këtij procesi, qëndron në 
përfundimin me aspektet më negative të këtyre dy drejtimeve. 
në këtë mënyrë, modeli nuk do të ishte i përshtatshëm për 
parashikim e as për analiza të politikës monetare dhe ai, nuk 
do të arrinte të përfaqësonte me të vërtetë ekonominë e vendit. 

modeli shqiptar, anon nga spektri i të dhënave statistikore. 
Për këtë arsye, do të ishte e dobishme, që të zbatohej një model 
më i orientuar nga teoria. në formën aktuale, modeli mund 
të përdoret për ndonjë parashikim, por nuk do të ndihmonte 
shumë në analizat e politikës monetare, siç do të përshkruhet 
më poshtë.

ne mund të bëjmë vlerësimin e punës së bërë deri tani dhe të 
planeve për të ardhmen, lidhur me mënyrën se sa do të mundet 
sistemi i modelimit të japë rezultate të dobishme për politikën 
brenda bankës së Shqipërisë dhe për ruajtjen e stabilitetit të 
çmimeve, si në sektorin privat ashtu dhe në atë publik. Vlerësimet 
e bankës Qendrore dhe mënyra se si mund të zhvillohet politika 
monetare janë të dhëna të rëndësishme për veprimet e të tjerëve, 
të cilat ndikojnë në krijimin e çmimeve.

meam

modeli makroekonomik (meam) është pa diskutim, pjesë e 
një projekti kërkimi, që ka filluar duke studiuar se çfarë mund 
të rezultojë nga përdorimi i një metode të mirëformuluar, për 
vlerësimin e marrëdhënieve kryesore në një ekonomi. autorët 
kanë vendosur të përdorin formën e rregullimit të gabimeve (error 
correction), duke i kushtuar vëmendje faktit, që variablat e përfshirë 
të jenë të kointegruar siç duhet. Si përfundim, ai do të paraqitet 
në formën e një vektori, me qëllim që reagimet dhe marrëdhëniet 
midis ekuacioneve të merren parasysh. modeli trajton konsumin, 
investimin, eksportet dhe importet sipas shpenzimeve, kërkesën për 
punë, pagat dhe çmimet, kursin e këmbimit, politikën monetare 
dhe ekuacionin për normën e bonove të thesarit. 
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maDhëSIa (komPlekSItetI)

ky model është më kompleks, sesa vlerësimi i modelit të 
politikës monetare i përshkruar nga Woodford (2006) me tre 
ekuacione: një funksion i ofertës agregate, një kurbë Phillipsi dhe 
një rregull për politikën monetare. megjithatë, në një ekonomi 
të vogël e të hapur, kursi i këmbimit duhet të luajë rol, si në 
kurbën e ofertës agregate, ashtu dhe në formën e ekuacionit të 
paritetit të normave të interesit, në mënyrë që politika monetare 
e huaj, në këtë rast në eurozonë, të ketë ndikim mbi ekonominë. 
kjo, do të rezultonte në një model të vogël, ku vlerësimet e 
parametrave merren nga shumë vende dhe ku është e mundur 
të merren karakteristika të pranueshme të modelit, në përputhje 
me ciklet e biznesit. Duke filluar me një model kompleks, është 
e vështirë të arrish ta kuptosh.

të Dhënat StatIStIkore

të dhënat statistikore shkaktojnë disavantazhe mjaft serioze. 
ato, jo vetëm iu përkasin 10 viteve të fundit, por pjesa më e 
madhe e tyre janë vjetore dhe janë kthyer në tremujore nëpërmjet 
interpolimit dhe ekstrapolimit. kështu, modeli ka më pak shkallë 
lirie dhe dinamikat e tij do të krijohen kryesisht nga metodat e 
interpolimit. Përvoja në bankat e tjera qendrore sugjeron, se 
kur të dhënat statistikore nuk janë të mira, nevojitet një dozë e 
konsiderueshme kalibrimi, të paktën derisa të përmirësohen të 
dhënat (shiko black etj. (1996) për shembull). 

moDelI I VëShtrImIt nGa e kaluara

ndonëse shumë nga koeficientët individualë gjenden brenda 
vlerave të pranueshme, formulimi i modelit ka dy disavantazhe. 
ai bazohet në të kaluarën, kështu që pritshmëritë nuk luajnë 
asnjë rol. kjo nuk është mirë, pasi vendimet surprizë të politikës 
monetare duhet të kenë ndikim, ndërsa ndryshimet e pritura të 
politikës duhet të kenë ndikim të ulët. modeli i vështrimit nga e 
kaluara, e ul eficiencën e politikës monetare dhe është i prirur të 
shfaqet i plogët. kështu, modeli do të ishte i dobët në atë fushë 
ku nevojitet më shumë, që është analiza e politikës monetare.
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PjeSë të lëna jaShtë

modeli nuk është i plotë dhe lë jashtë disa nga elementet 
kryesore të mekanizmit të transmetimit. Sektori publik është një 
burim i faktorëve shock në ekonomi dhe për rrjedhojë, duhet të 
përfshihet në model. Për më tepër, në model nuk është përfshirë 
paraja. në të kaluarën, politika monetare është karakterizuar 
nga shënjestrimi monetar, ndaj ndoshta, kjo duhet të jetë një 
marrëdhënie e dobishme për t’u përfshirë. në modelin Woodford, 
kjo marrëdhënie do të ishte e tepërt, por në shumë vende 
në tranzicion janë regjistruar rritje mjaft të shpejta monetare. 
Për këtë arsye, supozimi se këto shifra nuk kanë rëndësi për 
politikën monetare, nuk do të ishte me mend. mënyra më e mirë 
për të vepruar në një fazë të hershme, është që kjo marrëdhënie 
të konsiderohet si konkurruese. në këtë mënyrë, modeli do të 
ishte në përputhje me strategjinë e dy shtyllave të eurosistemit. 
të paktën, zhvillimet monetare shërbejnë për të kontrolluar 
politikën dhe ato, do të kenë ndikim nëse numrat rriten në masë 
të madhe. 

PjeSët e PërfShIra

Gjatë punës time me modele të tilla të vogla në eurozonë 
(shiko mayes dhe Viren, 2005 për shembull), kam zbuluar se 
është e dobishme të përfshihen çmimet e aktiveve në model, 
ndoshta vetëm në formën e çmimeve të banesave. funksioni 
i konsumit nuk përfshin matjen e pasurisë. matjet e pasurisë 
financiare nuk do të kenë shumë vlerë për Shqipërinë në këtë 
moment, por banesat dhe aftësia për të lehtësuar huamarrjen 
teksa sistemi bankar zhvillohet, ka mundësi të zhvillohet nëse 
ekonomitë në tranzicion të vendeve të tjera evropiane do të 
ecin në të njëjtin drejtim. Për më tepër, pasuria në formën e 
të ardhurave të pritshme pritet të ketë ndikim. meqenëse e 
ardhmja e Shqipërisë është e pasigurtë, njerëzit janë të prirur t’i 
ndryshojnë mendimet e tyre herë pas here. një gjë e tillë, do të 
ndikojë mbi konsumin aktual. (në bankën e finlandës, modelimi 
i pasurisë ka një rol kryesor në sistemin e pensioneve. në fakt, 
ky model ndërton me kujdes bilancin midis forcës korente të 
punës dhe atyre që janë varur prej këtij sistemi. Personat me të 
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ardhura të vogla janë të kufizuar në shpenzimet e tyre dhe në 
aftësinë për të marrë hua. Për rrjedhojë, ata ndikohen ndryshe 
nga politika monetare.)

nDryShImet Strukturore

një tjetër vështirësi me këtë përqasje, qëndron në faktin se 
ndryshimi strukturor ndërtohet mbi një marrëdhënie ekuilibri, 
ndërkohë që koeficientët nuk ndryshojnë me kalimin e kohës. 
nuk është e qartë sa funksionon një metodë e tillë, ndonëse ajo 
mund të përfshihet në mënyrë eficiente në termin e produktivitetit. 
në gjendjen aktuale të funksionit të prodhimit, produktiviteti ka 
mundësi që të jetë një nxitës-kyç i rritjes në model. 

reflektIme

kjo është vetëm një punë në proces dhe ne nuk jemi në gjendje 
të gjykojmë mënyrën, se si modeli funksionon si i tërë. autorët 
me të drejtë, nuk bëjnë vlerësime të ekuacioneve individuale, 
deri sa të arrijnë të kuptojnë se si funksionon modeli në tërësi 
dhe mënyrën se si bashkëveprojnë pjesët e ndryshme. një nga 
karakteristikat kryesore të këtyre modeleve, është mënyra e 
riprodhimit të dinamikave të ekonomisë. me bashkëveprimet 
midis ekuacioneve, kanalet e transmetimit shpesh mund të 
reagojnë ndryshe nga struktura e ekuacioneve individuale.

ka mjaft pyetje që mund të adresohen. Për shembull, individët 
maksimizojnë dobinë, firmat maksimizojnë fitimet, politika 
monetare dhe ajo fiskale zbatojnë rregulla - cili është motivi për 
sektorin e huaj? a po e maksimizon ky sektor normën e kthimit 
të investimeve të tij? në variantin e pjesshëm aktual, nuk ka 
një objektiv të qartë. në punën e saj të vazhdueshme, banka e 
Shqipërisë duhet të inkurajohet për rishikimin e këtij modeli, kur 
drafti i tij të jetë i përfunduar. 

Vetëm një pyetje mbetet: kur do të jetë modeli gati për t’u 
përdorur si bazë për procesin e vendimmarrjes së politikës 
monetare? Sipas meje, kjo nuk do të ndodhë shpejt, por zbatimi 
i këtij modeli në vitin 2009 duhet të jetë në përputhje me 
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zhvillimin e tij deri në këtë periudhë. brenda vitit 2007, duhet 
të ketë përfunduar vlerësimi dhe shqyrtimi i karakteristikave 
të modelit. më pas, në vitin 2008, ai mund të rishikohet, të 
kalibrohet dhe të përshtatet në sistemin e përgjithshëm të 
parashikimit dhe të politikës monetare. katër vjet është një 
përvojë e konsiderueshme, kështu që periudha nga fillimi i 
punës për zhvillimin e modelit në vitin 2006 dhe përfundimi i tij 
në vitin 2009, është e pranueshme. 

megjithatë, karakteristikat më të rëndësishme për t’u përfshirë 
do të jenë vendosja e modelit në një sistem të plotë parashikimi 
dhe analize të politikës monetare, në mënyrë që informacioni 
që jep, të lidhet me pjesën tjetër të informacionit në bankën 
e Shqipërisë. Gjatë prezantimit të tij, si ndaj vendimmarrësve 
të politikës monetare, ashtu dhe për shpjegimin e vendimeve 
jashtë bankës, theksi duhet të vihet mbi shpjegimet dhe jo mbi 
vetë modelin. ndërkohë që herë pas here, mund të jetë me 
vend që të diskutohet mbi modelin, për përfundimet nuk mund 
t’i vihet faji atij dhe të thuhet “...modeli thotë...”. analiza është 
përgjegjësi e atyre që bëjnë analiza dhe ata duhet të vendosin 
mbi vlerësimin e rezultateve të përftuara nga modeli. Do të 
ishte e dobishme, që të krijohej një sistem informacioni, i cili 
organizon të dhënat e mbledhura. ky sistem, jo vetëm ndihmon 
në përshpejtimin e procesit të parashikimit dhe të analizës, por 
dhe mundëson përputhshmërinë nga një periudhë në tjetrën. 
krijimi i këtij sistemi, mund të kërkojë më shumë kohë dhe 
mund, sesa ndërtimi i vetë modelit. Dhe për fat të keq, kjo punë 
shpesh konsiderohet si jo shumë tërheqëse. 

*David G mayes, banka e finlandës dhe universiteti i auckland.
këto komente janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e bankës së 
finlandës ose të eurosistemit.
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komente mbI: moDelI 
makroekonometrIk Për ShQIPërInë

Gülbin Şahinbeyoğlu*

1. hyrje

është një kënaqësi të jem e ftuar të marr pjesë në diskutimet 
e tryezës së Dytë të rrumbullakët mbi Inflacionin e Shënjestruar 
në Shqipëri. Duke qenë se turqia është ndoshta anëtarja më e re 
e regjimit të inflacionit të shënjestruar, shpresoj që përvoja jonë 
e deritanishme të hedhë dritë mbi sfidat me të cilat përballet 
Shqipëria. komentet e mia do të bazohen mbi tre perspektiva. 
Së pari, do të përpiqem të ofroj një vlerësim të përgjithshëm të 
rolit të modelimit makroekonomik në regjimin e inflacionit të 
shënjestruar. Së dyti, do të përpiqem të jap komente më specifike 
mbi modelin e propozuar nga banka e Shqipërisë (bSh). në 
përfundim, do të përmend fushat ku mund të bëhen përmirësime 
të mundshme, duke u përpjekur të marr nga përvoja e bankës 
Qendrore të turqisë, në këtë regjim. 

2. PSe neVojItet moDelImI makroekonomIk 
në reGjImIn e InflacIonIt të ShënjeStruar?

Inflacioni i shënjestruar po kthehet në një regjim të zakonshëm 
të politikës monetare, për mjaft vende me ekonomi dhe treg 
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në zhvillim. aktualisht, 24 vende mund të klasifikohen si 
shënjestruese të inflacionit, 7 nga të cilat janë industriale dhe 
17 janë vende me ekonomi në zhvillim.1 midis tyre, turqia sapo 
është përfshirë në këtë listë dhe mban numrin 24, ndërkohë që 
Shqipëria ka shpallur planin e saj për të qenë shënjestruese e 
inflacionit në të ardhmen e afërt, afërsisht për 3 deri në 5 vite.

kushtet fillestare për fillimin e zbatimit të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar për vendet me ekonomi në zhvillim, 
janë diskutuar gjerësisht në literaturë. Duket që ekziston një 
konsensus mbi parakushtet, që duhet të përmbushin vendet 
për një adoptim të suksesshëm të inflacionit të shënjestruar. 
Për shembull, punimi i jonas dhe mishkin (2003) rendit 
parakushtet e mëposhtme: 

• një pozicion i fortë fiskal. 
• një mekanizëm transmetimi funksional midis instrumenteve 

të politikës monetare dhe inflacionit. 
• një sistem financiar i zhvilluar.
• Pavarësi e bankës qendrore dhe një mandat i qartë lidhur 

me stabilitetin e çmimeve. 
• aftësi për parashikimin e inflacionit. 
• mungesë e ankorave nominale krahas inflacionit. 
• një politikë monetare transparente dhe e përgjegjshme.

aftësia për parashikimin e inflacionit nuk është parakushti më 
i rëndësishëm për një ekonomi me treg në zhvillim. ky parakusht, 
renditet më poshtë në listë. Për rrjedhojë, tipare të veçanta 
që karakterizojnë vende me treg në zhvillim, si për shembull 
mungesa e të dhënave, ndryshimet e vazhdueshme strukturore, si 
dhe brishtësia e ekonomisë ndaj faktorëve të jashtëm shock janë 
sfida të zakonshme gjatë përgatitjes së modeleve statistikore. Për 
këtë arsye, nevojitet që këto vende të mbështeten më shumë në 
gjykimin e tyre gjatë procesit të parashikimit dhe të vendimmarrjes 
së politikës monetare. Gjithashtu, natyra e ndërtimit të modelit 
përbën në vetvete një kufizim tjetër, duke qenë se ai është një 
proces i gjatë dhe i vazhdueshëm dhe gjithmonë, subjekt i 
përmirësimeve të mëtejshme. Prandaj, ndonëse personeli i një 
banke qendrore është i kualifikuar dhe me përvojë në ndërtimin 
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e modelit, gjithmonë do të ketë teknika më të mira dhe fusha të 
tjera për të përmirësuar në modelet e tyre të parashikimit. carare 
etj. (2002) për shembull, thekson mungesën e përvojës praktike 
në punën me modelet e vështrimit nga e ardhmja të inflacionit, 
në mbledhjen e informacionit cilësor mbi kushtet ekonomike, si 
dhe në dhënien e gjykimit ekspert mbi perspektivën e inflacionit. 
në këto kushte, reagimi i duhur i politikës monetare dobësohet 
në fillimin e përdorimit të modeleve të parashikimit, në regjimin 
e inflacionit të shënjestruar.   

ndonëse për vendet me treg në zhvillim ekzistojnë kufizime në 
ndërtimin e një modeli parashikimi makroekonomik, fillimi i këtij 
procesi është i nevojshëm dhe pikërisht këtë gjë kemi bërë dhe 
ne në turqi. ky proces, nuk krijon vetëm një instrument teknik 
me të cilin bëhen parashikime, por ai gjithashtu nxit ndryshimet 
institucionale, të cilat mund të përmirësojnë mënyrën e drejtimit të 
politikës monetare, përmes përmirësimeve teknike dhe të punës 
në grup brenda personelit përgjegjës për politikën monetare. 
këto ndryshime përfshijnë: (i) krijimin e një baze të dhënash, 
e cila përditësohet në mënyrë sistematike; (ii) përgatitjen e 
raportimeve për autoritetin vendimmarrës lidhur me vlerësimin; 
(iii) prodhimin e raporteve periodike; dhe (iv) paraqitjen e 
parashikimeve. në tërësi, ky proces mund të shihet si pjesë e 
një “sistemi parashikimi dhe të analizës së politikës monetare”. 
modeli bazë, duke qenë pjesa kryesore e këtij sistemi, përbën 
gjuhën e përbashkët me të cilën personeli i bankës qendrore 
dhe autoriteti vendimmarrës, mund të diskutojnë qëndrimin 
ekonomik dhe reagimin e politikës monetare, si dhe të shpjegojnë 
veprimet e politikës monetare përpara publikut.  

laxton dhe Scott (2000) për shembull, rendisin përfitimet e 
përdorimit të sistemit të parashikimit dhe të analizës së politikës 
monetare, të cilat janë si më poshtë:

• komunikimi midis palëve të përfshira në parashikim dhe në 
debatin e politikës monetare mund të përmirësohet e për 
rrjedhojë, pikëpamja kolektive do të rezultojë eficiente.

• rreziqet në parashikim, mund të debatohen në një mënyrë 
më të strukturuar, me qëllim që vendimmarrësit e politikës 
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monetare të përqendrohen në çështjet kryesore. 
• baza e të dhënave të historikut të parashikimeve mund të 

shërbejë si informacion gjatë procesit të kërkimit.
• mund të zhvillohet kapital njerëzor mjaft i specializuar.
• mund të formohen njohuri institucionale lidhur me 

mekanizmin e transmetimit monetar dhe me efektet e 
turbullirave, që ndikojnë mbi ekonomi.

• Do të mundësohet një transparencë më e madhe lidhur 
me politikën monetare dhe me mënyrën e kryerjes së 
parashikimeve.

regjimi aktual i politikës monetare i zbatuar nga bSh është 
një program i rezervës monetare, me objektiva sasiorë të 
përcaktuar në bashkëpunim me fmn. Gjithashtu, bSh përcakton 
paraprakisht objektivin e inflacionit për fundin e vitit, i cili është 
3 për qind, me interval tolerance +/-1 pikë përqindjeje. norma 
javore e marrëveshjeve të riblerjes është instrumenti bazë 
i politikës monetare, i cili shërben për arritjen e objektivit të 
stabilitetit të çmimeve. ndërkohë që ruhet një regjim i luhatshëm 
i kursit të këmbimit. në aspektin institucional, bSh ka bashkuar 
një numër ekspertësh ekonomikë, të cilët ndihmojnë autoritetin 
qendror të vendimmarrjes së politikës monetare, këshillin 
mbikëqyrës.2 kështu, në njëfarë mënyre, përbërja aktuale e 
bSh është në linjë me udhëzimet e inflacionit të shënjestruar 
dhe e gatshme për të filluar zbatimin e sistemit të parashikimit 
dhe të analizës së politikës monetare. në fakt, përpjekja e 
këtij materiali për të ndërtuar një model makroekonomik për 
ekonominë shqiptare, mund të konsiderohet si hapi i parë drejt 
fillimit të zbatimit të sistemit të parashikimit dhe të analizës së 
politikës monetare. 

3. komente mbI meam

materiali i përgatitur nga Dushku etj. (2006) është përpjekja e 
parë për ndërtimin e një modeli makroekonomik për Shqipërinë, 
i quajtur meam (modeli makroekonometrik shqiptar). ndonëse 
autorët e pranojnë, se kjo përpjekje është mjaft ambicioze, 
duke qenë se vendi po përballet me ndryshime të shpejta 
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strukturore për shkak të kalimit nga një ekonomi tranzicioni në 
një ekonomi tregu dhe se cilësia e statistikave është mjaft e ulët, 
kjo përpjekje e parë duhet lavdëruar.3 ky material gjithashtu, 
tregon vendosmërinë e bSh për të adoptuar regjimin e inflacionit 
të shënjestruar dhe përpjekjet e saj për të përmbushur kushtet 
teknike përpara zbatimit të këtij regjimi.  

në komentet e mia, do të shqyrtoj mekanizmin e transmetimit 
në modelin meam dhe më pas, do të sugjeroj zgjerimet 
e mundshme për ekonominë shqiptare, duke iu referuar 
shkurtimisht kanaleve individuale të transmetimit. 

3.1. tranSmetImI I PolItIkëS monetare: tenDencat 
kryeSore në ekonomInë ShQIPtare.

hapi i parë në zbatimin e meam, duhet të jetë krijimi i 
një tabloje të qartë për mekanizmin e transmetimit monetar, 
si dhe për faktorët kryesorë shock që ndikojnë mbi ekonomi 
dhe mbi inflacion. roli kryesor i autoritetit të vendimmarrjes së 
politikës monetare duhet të bëhet i qartë, gjithashtu. në këtë 
kontekst, modeli tremujor i parashikimit duhet të përfshijë tiparet 
karakteristike të ekonomisë shqiptare dhe ai duhet të ndërtohet 
si një instrument i thjeshtë dhe i mirëstrukturuar, i cili trajton 
karakteristikat bazë të mekanizmit të transmetimit të politikës 
monetare, në periudhën afatmesme. 

Për fat të keq, materiali nuk trajton tendencat kryesore të 
zhvillimit ekonomik në Shqipëri, të cilat janë thelbësore për të 
përcaktuar mekanizmin e transmetimit në meam. cilat janë 
këto tendenca kryesore? Disa prej tyre janë si vijon: (i) kalimi i 
ekonomisë shqiptare, nga grupi me të ardhura të ulëta në grupin 
me të ardhura mesatare, (ii) ndikimi i madh e remitancave në 
këtë proces përafrimi, (iii) rritja e importeve dhe e eksporteve 
në aktivitetin e ekonomisë reale, e për rrjedhojë, efekte më të 
theksuara të shpenzimit ndërmjet mallrave shqiptarë dhe atyre 
të huaj, si dhe prania e efektit të transmetimit të luhatjeve të 
kursit nominal të këmbimit, (iv) dëshira për zbatimin e plotë të 
inflacionit të shënjestruar e për rrjedhojë, ndikimin e krijimit 
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të pritshmërive të inflacionit, dhe (v) administrimi i kërkesës 
agregate përmes kanalit të normës reale të interesit, duke qenë 
se norma e interesit kthehet në instrumentin kryesor të politikës 
monetare.4 materiali duhet të përpiqet të lidhë modelin me këto 
ndryshime në ekonominë shqiptare.

3.2. tranSmetImI I PolItIkëS monetare: kanalet 
StanDarDe

transmetimi i politikës monetare nga norma e inflacionit të 
bankës qendrore në inflacion funksionon përmes kanaleve të 
ndryshme, të cilat janë:5 

• Vlerësimi i kursit nominal të këmbimit, i cili ul në mënyrë 
të shpejtë çmimin e mallrave të importuar në monedhën 
vendase dhe kështu, ul inflacionin.

• rritja e kostos së huamarrjes e për rrjedhojë, ulja e 
investimeve dhe e konsumit dhe rritja e hendekut të 
prodhimit.

• ndikimi mbi normat afatgjata të interesit të përcaktuara 
nga tregu, në varësi të pritshmërive të pjesëmarrësve në 
tregun e obligacioneve, lidhur me ecurinë e ardhshme të 
normës së interesit. 

• ndikimi mbi normat reale të interesit, përmes normave të 
përcaktuara nga tregu dhe/ose ndryshimeve në profilin 
kohor të pritshmërive të inflacionit. 

• ndikimi mbi papunësinë, përmes ndryshimeve në normën 
reale të interesit dhe efekteve të saj mbi kërkesën agregate 
dhe mbi hendekun e prodhimit. 

• ndikimi mbi normën e inflacionit, përmes kanaleve të 
përmbledhura nga kurba e Phillipsit, e cila lidh ndryshimet 
në hendekun e prodhimit me papunësinë. 

3.3 meam: a ka VenD Për PërmIrëSIm?  

ky regjim, krijon një standard për vlerësimin e mekanizmit të 
transmetimit në meam. në këtë kontekst, çështjet e mëposhtme 
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mund të konsiderohen si fusha, të cilat mund të përmirësohen 
më tej:

• kursi i këmbimit shfaqet si një variabël mbizotërues, i 
cili ka efekte të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta 
mbi inflacionin e konsumatorit. në meam, çdo politikë 
monetare e nxitur nga ndryshimi i normës së interesit çon 
në ndryshimin e kursit të këmbimit përmes ekuacionit uIP. 
megjithatë, ndikimi i drejtpërdrejtë i këtij ndryshimi mbi 
mallrat e tregtueshëm nuk është marrë parasysh, ndërkohë 
që çmimet e importit janë një nga variablat shpjegues 
ekzogjenë. kanali i transmetimit të kursit të këmbimit mbi 
IÇk, i cili përcakton strukturën e duhur të vonesës kohore, 
nuk është modeluar.6  

• Përfshirja e kanalit të kredisë shfaqet si një zgjerim-kyç 
i meam, veçanërisht po të merren parasysh zhvillimet e 
fundit në ekonominë shqiptare.7 kredia në valutë përbën më 
shumë se 2/3 e totalit të vëllimit të kredisë; për rrjedhojë, 
ndryshimet në kursin e këmbimit duhet të kenë ndikim të 
fortë (duke përfshirë ndikimet e bilancit) mbi vendimet, 
lidhur me konsumin dhe me investimin në ekonominë 
shqiptare. megjithatë, në meam nuk ekziston një lidhje 
midis ndryshimeve të kursit të këmbimit dhe kërkesës së 
brendshme.        

      
• remitancat janë një burim i rëndësishëm i flukseve valutore 

hyrëse në ekonominë shqiptare, duke financuar pothuajse 
2/3 e deficitit tregtar. në meam, remitancat vlerësohen 
të jenë pozitivisht të lidhura me kërkesën për konsum, por 
ato nuk përcaktojnë kërkesën për investim. megjithatë, ato 
gjithashtu konsiderohen si një burim kryesor i kërkesës për 
strehim në Shqipëri, ndaj ato duhen përfshirë në ekuacionin 
e kërkesës për investim.     

• administrimi i pritshmërive është një mjet i rëndësishëm në 
regjimin e inflacionit të shënjestruar. Për këtë arsye, do të 
ishte mirë që ai të përfshihej në modelin meam. Diçka 
e tillë do të ishte mjaft thelbësore, duke patur parasysh 
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synimin e bSh për të adoptuar regjimin e inflacionit të 
shënjestruar, në periudhën afatshkurtër. (Inflacioni i pritur 
duhet të përfshihet në ekuacionin e IÇk, i cili duhet të 
llogarisë mesataren e përbërësve të pritur dhe të kaluar.)

• modeli përdor disa përkufizime të normës së interesit në 
ekuacione të ndryshme, me maturitete nga javore në vjetore.8 
megjithatë, nuk ka një ekuacion të kanalit të transmetimit të 
normës së interesit, që lidh normën afatshkurtër të interesit 
me atë afatgjatë (norma e përcaktuar nga tregu, në varësi 
të pritshmërive të pjesëmarrësve në tregun e obligacioneve 
lidhur me ecurinë e ardhshme të normës së interesit). ky 
kanal i pritshmërive të tregut duhet të përfshihet, me qëllim 
nxitjen e normave afatgjata të interesit dhe të normave 
reale të interesit. Gjithashtu, do të ishte e nevojshme që 
të përcaktohej dhe të përfshihej niveli i rrezikut të vendit (i 
përafruar nga jP morgan embI + seri).  

• Siç përmendet në Seksionin III.1, për rastet e vendeve me 
ekonomi në zhvillim, të cilat janë në periudhë tranzicioni 
dhe që përballen me procesin e përafrimit me vendet 
me të ardhura të larta, ekzistojnë tendenca themelore të 
zhvillimeve ekonomike, të cilat mund të konsiderohen si 
variabla të tendencave, duke qenë se ato mund të ndikojnë 
në mënyrën e funksionimit të mekanizmit të transmetimit 
monetar, në periudhën afatmesme. në kontekstin e 
meam, këto tendenca mund të lidhen me vlerësimin real 
të lekut,9 me nivelin e mundshëm të prodhimit (që përfshin 
produktivitetin më të madh të punës dhe një strukturë më 
intensive në kapitalin e prodhimit), si dhe me rrezikun e 
vendit, i cili do të ulet në mënyrë graduale gjatë gjithë 
procesit të përafrimit. 

• ndonëse materiali përmban një seksion teorik mbi 
zgjidhjen e modelit, rezultatet e simulimit të reagimeve 
ndaj disa faktorëve shock nuk janë paraqitur. Paraqitja e 
këtyre funksioneve të reagimit do të jepte një perceptim më 
të mirë, lidhur me aftësinë e meam për të shpjeguar efektet 
e politikës monetare dhe asaj fiskale (veçanërisht efektet e 
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politikës monetare mbi inflacionin, i cili është thelbësor për të 
patur një regjim të suksesshëm të inflacionit të shënjestruar) 
e për rrjedhojë, do të përcaktonte hapësirat për përmirësim 
në model. Paraqitja e grafikëve, të cilët bëjnë krahasimin 
midis vlerave aktuale dhe të përshtatura, do të ishte e 
nevojshme, me qëllim vlerësimin e aftësisë së ekuacioneve 
për të identifikuar ecurinë e kaluar ekonomike. 

4. PërfunDIm

Përpjekja e bSh për fillimin e studimit të modelit të 
parashikimeve është për t’u lavdëruar, pasi ajo tregon vullnetin 
e saj për të përmbushur zhvillimin e nevojshëm teknik përpara 
adoptimit formal të regjimit të inflacionit të shënjestruar, i cili 
është synimi kryesor dhe përfundimtar i bSh. megjithatë, duke 
qenë një vend në tranzicion, Shqipëria përbën një rast sfidues për 
zbatimin e modeleve statistikore. Si personeli i bSh, ashtu dhe 
autoriteti vendimmarrës i saj, janë të vetëdijshëm për kufizimet 
e këtyre modeleve.10 mungesa e të dhënave, ndryshimet e 
vazhdueshme strukturore, vështirësitë në vlerësimin e zhvillimeve 
të ardhshme të variablave ekzogjenë, pasiguritë në mekanizmin 
e transmetimit monetar dhe përvoja e shkurtër në modelime, 
përbëjnë disa nga vështirësitë kryesore. 

megjithatë, bSh nuk pret që t’i përdorë rezultatet e meam 
si parashikime zyrtare të saj, përpara vitit 2008. Por, ajo synon 
që t’i publikojë të dhënat e modelit me fillimin e zbatimit të 
regjimit të inflacionit të shënjestruar. Siç sugjeron përvoja 
e shumë bankave qendrore, duke përfshirë dhe përvojën e 
bankës Qendrore të turqisë, përpara se ky model të bëhet 
publik, mund të nevojitet një periudhë testimi.11 Për fat të keq, 
mund të nevojitet mjaft kohë, që ky model të arrijë fazën e 
pjekurisë së tij. Gjatë kësaj kohe, modeli bazë mund të shërbejë 
si një instrument bazë, gjatë diskutimeve të vendimmarrjes së 
politikës monetare. Për këtë arsye, do të ishte e dobishme, që 
fillimisht të publikoheshin vetëm parashikimet zyrtare dhe një 
pjesë e informacionit lidhur me dinamikat e modelit. kjo është 
praktika, pak a shumë e suksesshme, që ne kemi ndjekur në 
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bankën Qendrore të turqisë, kur filluam zbatimin e regjimit të 
inflacionit të shënjestruar.    

Do të ishte gjithashtu e nevojshme, që të përdorej një 
model i kalibruar (të paktën si pjesë plotësuese), në vend të 
një modeli tërësisht ekonometrik. Preferohet, që ky model të 
jetë ndërtuar për një vend me ekonomi në tranzicion. Për të 
konfirmuar vlefshmërinë e tij për ekonominë shqiptare, modeli 
standard mund të rikalibrohet, duke u bazuar në tendencat 
kryesore të kësaj ekonomie. në këtë kontekst, meam pa dyshim 
do të ndihmojë në procesin e rikalibrimit. kështu, sfidat që 
vijnë si pasojë e mungesës së të dhënave dhe të pasigurisë në 
mekanizmin e transmetimit të politikës monetare mund të zbuten 
disi nga përfitimi, që sjell përvoja e vendeve të tjera. Gjithashtu, 
në ndihmë të modelit bazë duhet që vazhdimisht të ekzistojnë 
modele të tjera të veçuara prej tij dhe/ose të bëhen kërkime 
shtesë. analizat e krijimit të pritshmërive, kanali i transmetimit të 
kursit të këmbimit në inflacion, vlerësimi i hendekut të prodhimit 
ose marrëdhënia ndërmjet normave të interesit të bazuara në 
treg dhe normës së interesit janë disa nga fushat ku mund të 
bëhen kërkime, me qëllim pasurimin e dinamikave të modelit 
meam.
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ShënIme

*zëvendësdrejtore, Departamenti i kërkimeve dhe i Politikës 
monetare, banka Qendrore e republikës së turqisë. mendimet 
e shprehura në këtë material, janë të autorit dhe nuk duhen 
interpretuar si pikëpamjet e bankës Qendrore të republikës së 
Turqisë. Dëshiroj të falenderoj Ahmet Kıpıcı, Cengiz Cihan dhe 
Cihan Yalçın për komentet e tyre të vlefshme. 

1 fmn (2006a) rendit vendet, që kanë adoptuar inflacionin e 
shënjestruar deri në vitin 2005.  turqia filloi zbatimin formal të 
inflacionit të shënjestruar në vitin 2006.

2 Shiko themeli dhe kolasi (2006) për informacione më të 
hollësishme.

3 Statistikat zyrtare duhen përmirësuar, me qëllim që të 
shërbejnë si një bazë e besueshme për procesin e vendimmarrjes 
së politikës monetare dhe për hartimin e programit të saj. 
llogaritë kombëtare dhe bilanci i pagesave kanë mjaft dobësi. 
Për më tepër, mungesa e të dhënave në kohë mbi tregun e 
punës vazhdon të përbëjë një pengesë, në procesin e analizës 
së politikës monetare (Imf, 2006b).

4 aktualisht, bSh po përdor instrumentet indirekte të politikës 
monetare për mbajtjen nën kontroll të rritjes së shpejtë të kredisë 
private. këto masa të natyrës prudente, synojnë përmirësimin 
e cilësisë së kredisë dhe shëndoshjen e zhvillimit të shpejtë të 
sistemit bankar. krahas komunikimit aktiv për të promovuar 
vetëkufizimin nga ana e bankave tregtare, bSh pret gjithashtu, 
që këto masa të ngadalësojnë rritjen e kredisë, duke rritur koston 
e huasë (Imf, 2006b). 

5 Shiko carare etj. (2002) dhe laxton and Scott (2000) për 
informacion më të hollësishëm. 

6 Çmimi i ulët i ushqimit dhe vlerësimi i lekut pas procesit 
zgjedhor, e mbajti inflacionin e mallrave të tregtueshëm 
nën kontroll, duke mbuluar kështu, rritjen e vazhdueshme të 
inflacionit të mallrave të patregtueshëm (Imf, 2006b).

7 bSh deklaron, se presionet e çmimeve korente janë ndikuar 
mjaft nga kërkesa dhe vijnë si rezultat i rritjes së shpejtë të 
kredisë. Instrumentet e politikës monetare të bazuara në treg 
do të jenë mjaft të rëndësishme për mbajtjen e inflacionit nën 
kontroll. megjithatë, duke patur parasysh ndikimin e kufizuar 
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të ndryshimeve të normës së interesit mbi kërkesën për kredi, 
përdorimi i përkohshëm i instrumenteve të drejtpërdrejta për 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, mund të konsiderohet gjithashtu 
si një hap i fundit (Imf, 2006c).

8 në ekuacionin e konsumit, IG është mesatarja e peshuar 
e normave të interesit mbi bonot e thesarit me maturitete të 
ndryshme. në ekuacionin e investimit, b(12) është norma e 
interesit mbi obligacionet e qeverisë me maturitet 12-mujor; r-
al është norma e interesit të bonove të thesarit me maturitet 
3-mujor në ekuacionin uIP. Dhe në funksionin e reagimit të 
politikës monetare, r është norma e interesit, e cila është norma 
javore e marrëveshjeve të riblerjes.

9 analizat e kryera nga personeli i fmn dhe nga autoritetet 
shqiptare sugjerojnë, se një vlerësim vjetor i reer prej rreth 11/2 
për qind është në përputhje me rritjen e shpejtë të produktivitetit 
(Imf, 2006b).

10 themeli dhe kolasi (2006).
11 kjo konfirmohet gjithashtu, nga praktikat e vendeve të 

tjera. Vetëm disa banka qendrore i publikojnë modelet zyrtare 
të parashikimit. Disa prej tyre janë: banka e anglisë, banka e 
kanadasë, banka e tajlandës dhe banka e zelandës së re. Vendet 
me ekonomi në zhvillim, duke përfshirë Poloninë, republikën 
Çeke, brazilin, meksikën dhe turqinë nuk i publikonin modelet e 
parashikimit në fillimin e zbatimit të inflacionit të shënjestruar.   
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ky material, hartohet duke u bazuar në një studim të mëparshëm, 
të titulluar “Parashikimi i inflacionit në bankën Qendrore të 
Shqipërisë” (2005). objektivi i këtij materiali, është të paraqesë 
zhvillimin e serisë së modeleve ekonometrike, të përdorura për 
parashikimin e inflacionit në bankën e Shqipërisë. Duke filluar nga 
tremujori i dytë i vitit 2005, po përdoren tre modele me frekuencë 
mujore dhe tre të tjera, me frekuencë tremujore. në vijim të 
rekomandimeve të forumit të hapur “Parakushtet për shënjestrimin 
e inflacionit në Shqipëri” (2005), modelet u rivlerësuan dhe si 
pasojë, u rishikuan pjesërisht, duke përdorur seri më të gjata 
kohore. në këtë proces, u bënë kërkime më të thella për gjetjen e 
lidhjeve dhe të variablave të tjerë të mundshëm, nëpërmjet të cilëve, 
të mund të arrihej në një shpjegim më të mirë të zhvillimeve në 
inflacion. ndonëse në themel, modelet nuk reflektuan ndryshime 
thelbësore, disa nga variablat ekzogjenë u kalibruan më mirë, 
për të pasqyruar më qartë lidhjet dhe karakteristikat e ekonomisë 
shqiptare. testet e stabilitetit për koeficientët e regresit tregojnë, 
se pjesa më e madhe e parametrave janë të qëndrueshëm, gjatë 
periudhës së vlerësimit. Gjykohet, se vlerësimi i modeleve të 
parashikimit, është një proces i vazhdueshëm dhe si i tillë, duhet 
të kryhet në mënyrë të rregullt në bankën e Shqipërisë.
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1. hyrje

objektivi kryesor i bankës së Shqipërisë (bSh), siç përcaktohet 
dhe në ligjin “Për bankën e Shqipërisë”, është arritja dhe ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve, që nënkupton, një vlerë të ulët pozitive 
të normës vjetore të inflacionit. bSh, si autoriteti i vetëm monetar 
në Shqipëri, harton dhe zbaton politikën monetare në vend, 
me qëllim arritjen e objektivit të saj kryesor. bSh merr vendime, 
në lidhje më normën bazë të interesit (normën e repove), duke 
e mbajtur inflacionin vjetor, për një periudhë relativisht të 
shkurtër ose për 12 muajt e ardhshëm, pranë vlerës 3 për qind. 
Për shkak të natyrës paraprirëse të vendimmarrjes së politikës 
monetare, vendimmarrësve në bSh, duhet t’u ofrohet edhe një 
seri parashikimesh për inflacionin, i cili i orienton dhe i ndihmon 
ata për të mbështetur gjykimet e tyre, në lidhje me vendimet mbi 
normën bazë të interest. Gjithashtu, parashikimet duhet të jenë 
të disponueshme edhe për publikun e gjerë, në mënyrë që ai të 
kuptojë atë që po bën banka qendrore dhe atë që synon të arrijë 
politika monetare, në të ardhmen. meqenëse bSh, është duke 
studiuar mundësinë e adoptimit formal të regjimit të infacionit të 
shënjestruar në një të ardhme të afërt, procesi i parashikimit të 
inflacionit do të merrte një rëndësi edhe më të madhe në raportet 
e politikës monetare të bSh. modelet e parashikimit të inflacionit, 
kanë një rëndësi jo vetëm për procesin e parashikimit, por ato së 
bashku me modelin makroekonomik, mund të përdoren për të 
kuptuar edhe më mirë dinamikat e ekonomisë shqiptare.

Puna për parashikimin e inflacionit në bSh, ka filluar disa 
vite më parë, me anë të disa modeleve të thjeshta mujore, që 
më shumë ngjanin me forma arIma. Gradualisht, modelet u 
zhvilluan dhe horizonti kohor i parashikimit u zgjerua nga 3 në 6 
muaj dhe aktualisht, në 12 muaj. ndërkohë, janë bërë përpjekje 
të vazhdueshme për të ndërtuar modele të tjera, të cilat mund të 
parashikojnë inflacionin, jo vetëm në frekuencë mujore, por edhe 
në frekuencë tremujore. modeli i parë tremujor, e lidhi rritjen e 
IÇk me vlerat e vonuara të rritjes së saj, me vlerat e vonuara të 
agregatit monetar m1 dhe me kursin nominal të këmbimit lek/
euro. Dy modele të tjera, u ndërtuan në mënyrë të pavarur nga 
personeli i bSh. një model, u bazua mbi katër grupet e ndërtuara 
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të IÇk, ndërkohë që modeli tjetër, mbi konceptin e inflacionit bazë. 
në fund të tremujorit të parë të vitit 2005, bSh zotëronte dy grupe, 
me nga tre modele secili (për çdo frekuencë) dhe parashikimet 
e arritura nga këto modele, u përfshinë në mënyrë graduale në 
raportet mujore të politikës monetare. Pjesë e materialeve bazë, 
të përgatitura në kuadrin e forumit të hapur (dhjetor 2005), ka 
qenë edhe një material teknik, i pari në llojin e tij, në të cilin u 
prezantuan të gjitha modelet fillestare parashikuese për inflacionin, 
si dhe gjetjet kryesore të tyre. Periudha ndërmjet tremujorit të 
parë të vitit 2005 dhe atij të tretë të vitit 2006, u konsiderua 
si periudhë testuese për ecurinë dhe aftësinë parashikuese të 
modeleve përkatëse (shiko kota etj., 2006). modelet mujore dhe 
ato tremujore, janë rivlerësuar përkatësisht, në fillim të çdo muaji 
dhe tremujori. modelet në formën e tyre aktuale (të tremujorit të 
dytë të vitit 2006), janë krahasuar me modelet e prezantuara në 
materialin e parë me titull “Parashikimi i inflacionit në bankën 
Qendrore të Shqipërisë”, 2005. Qëllimi i materialit në vijim, është 
të tregojë jo vetëm ngjashmëritë ndërmjet modeleve aktuale dhe 
atyre fillestare, por mbi të gjitha, të tregojë atë që është bërë, për 
të përmirësuar cilësinë e parashikimit. Sipas opinionit tonë, nuk ka 
ndryshime thelbësore ndërmjet modeleve fillestare dhe atyre më të 
fundit. megjithatë, për qëllime të transparencës, gjykohet se është 
mjaft e rëndësishme, që bSh të publikojë në mënyrë të rregullt, 
modelet e parashikimit të inflacionit, në trajtën e një dokumenti 
teknik. 

në mënyrë të përmbledhur, më poshtë jepen ndryshimet 
kryesore ndërmjet modeleve fillestare dhe atyre të rivlerësuara e 
të përditësuara. Grupi i variablave shpjegues është modifikuar. 
Indeksi i çmimeve të importit dhe ai i kursit nominal të këmbimit 
janë dy tregues, që janë rillogaritur në bazë të një informacioni më 
të plotë. Seritë e rindërtuara në këtë mënyrë, besohet se kanë një 
kuptim më të plotë ekonomik. Shpenzimet totale buxhetore janë 
ndarë në korente dhe kapitale, sepse nga evidencat ekonomike 
dhe empirike, ka rezultuar, që këto dy seri paraqesin sjellje të 
ndryshme në kohë. në disa raste, gjatësia e vonesës kohore 
të variablave shpjegues është ndryshuar, duke rritur shkallën 
e shpjegueshmërisë së modeleve. Sidoqoftë, këto ndryshime, 
jo gjithmonë janë mbështetur nga shpjegime konsistente të 
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fenomeneve, nga pikëpamja ekonomike. në të shumtën e rasteve, 
ato janë justifikuar nga rezultatet e përmirësuara të statistikave 
të tilla si, akaike Information criterion dhe Schwarz criterion. 
në procesin e rivlerësimit, variabli m1 është zëvendësuar nga 
agregati m3, sepse ky i fundit, solli përmirësime të dukshme 
në vlerësimet statistikore të modelit. ky ndryshim, u motivua 
gjithashtu, edhe nga zhvillimet e reja në sektorin bankar, gjatë dy 
viteve të fundit. norma e papunësisë, vijoi të mbetet një variabël 
statistikisht i rëndësishëm, edhe pas vlerësimeve të përsëritura. 
kjo tregon, që lidhja në formën e kurbës së Phillipsit, ndërmjet 
papunësisë dhe inflacionit, është vazhdimisht e pranishme në 
ekonominë shqiptare. Përsa i përket modeleve parashikuese mbi 
konceptin e serive të inflacionit bazë dhe jobazë, mendojmë se 
në të ardhmen, duhet të eksplorohen alternativa të tjera, që do 
të përmirësonin cilësinë e parashikimeve, me anë të modeleve 
përkatëse. kryerja e këtij procesi, do të nënkuptojë përpjekjet 
për të paraqitur matje më të përshtatshme dhe më transparente 
të inflacionit bazë, për publikun e gjerë. 

Pjesa e tjetër e materialit, është organizuar si vijon: Seksioni 2, 
paraqet modelet e rishikuara për inflacionin total, me frekuencë 
mujore dhe tremujore. Seksioni 3, shpjegon modelin mujor dhe 
tremujor, me anën e metodës Var. Seksioni 4, paraqet modelin 
e inflacionit total nga agregimi i parashikimit të atij bazë dhe 
jobazë. Seksioni 5, jep rezultatet e testeve të stabilitetit, për 
koeficientët e regresit për modelet parashikuese, me qëllim 
që të evidentohet zhvillimi i tyre, me zgjerimin e periudhës 
së vlerësimit. Seksioni 6, paraqet përfundimet, duke bërë një 
përmbledhje të aspekteve më të rëndësishme të procesit të 
parashikimit të inflacionit në bSh, për periudhën nga tremujori 
i dytë 2005 deri në tremujorin e tretë 2006. 

Modelet e parashikimit të inflacionit në BSH: periudha �005-
�006

të gjitha të dhënat e përdorura në modele, janë në formën 
e ndryshimeve vjetore, për ato në bazë mujore dhe tremujore. 
Për të shmangur në maksimum rrezikun e rezultateve të 
paqëndrueshme të regreseve, është verifikuar prania e 
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stacionaritetit të variablave, pjesëmarrës në modele. meqenëse 
të gjithë variablat rezultojnë I (1), pra jostacionarë, ata duhet 
të transformohen, në mënyrë që të arrihet stacionariteti i tyre. 
ashtu siç është shpjeguar në (Çeliku etj., 2005), në diferencat e 
para të logaritmeve të variablave, ata arrijnë të transformohen 
në stacionarë. në mënyrë që të përmirësojmë modelet, jemi 
përpjekur që gjatë procesit të rivlerësimit, të përfshijmë variabla 
të tjerë shpjegues1. Variabla të tillë, si Pbb, hendeku i prodhimit, 
si dhe treguesit e besimit, të arritur nga vrojtimet e bizneseve 
dhe të konsumatorëve, kanë vijuar të mos dëshmojnë për një 
rol të rëndësishëm në shpjegimin e zhvillimeve të kaluara në 
inflacion. Sidoqoftë, gjatë periudhës 2005-2006, ne kemi 
përdorur informacionin e marrë nga vrojtimet, për të ndërtuar 
supozimet bazë dhe për të mbështetur gjykimet, të cilat janë të 
domosdoshme gjatë procesit të parashikimit. 

2. ParaShIkImI I InflacIonIt total

2.1. ParaShIkImI mujor I InflacIonIt total

nga kombinimi i një modeli të thjeshtë linear dhe i një modeli 
arIma, u arrit në një model linear më të plotë, rezulatet e regresit 
të të cilit, janë si më poshtë2: 

DloG12(IÇkt) =-0.007+  0.70 DloG12(IÇk t-1) + 0.28 DloG12(IÇk t-6) + 
            (-1.7)      (11.1)                       (4.2)                          

0.04 DloG12(m3t-16) - 0.05 DloG12(neer t-1) 
(2.0)                         (-2.5)

 - 0.05 DloG12 (un t-2)
 (-2.2)           

r2-adj = 0.75,       Se=0.008      (1)    

agregati monetar m1 është zëvendësuar nga agregati m3 
– paraja e gjerë -, sepse ky i fundit, paraqitet si një tregues më 
i qëndrueshëm për kërkesën për para në ekonominë tonë. kjo 
veti, i atribuohet më së shumti, zhvillimeve të dy viteve të fundit në 
sistemin bankar. ky argument, mbështetet edhe nga rezultatet e 
testeve të stabilitetit të parametrave për m1 dhe për m3.   
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Boks �. Inflacioni total dhe agregatët monetarë.

Analiza e agregatëve monetarë është veçanërisht e rëndësishme 
në procesin e parashikimit, për shkak të marrëdhënies ndërmjet 
variablave monetarë dhe inflacionit. Me zhvillimin e sistemit financiar 
dhe me rritjen e ndërmjetësimit të sistemit bankar, agregatët monetarë 
më pak likuidë priren të bëhen më të qëndrueshëm. Kështu, agregatë 
likuidë, si paraja jashtë bankave dhe M�, u përgjigjen më shpejt 
zhvillimeve apo ndryshimeve afatshkurtra, ndërkohë që agregatët 
më pak likuidë, si M�, paraqesin prirje më të qëndrueshme ndaj 
ndryshimeve apo zhvillimeve në periudha afatmesme, me një vonesë 
kohore më të gjatë. Rezulton, se M� është më i qëndrueshëm në kohë 
sesa M�, gjë që pasqyrohet në lëvizje të përkohshme (afatshkurtra) në 
inflacion. Përfundimi që lidhet me një stabilitet relativisht më të lartë të 
M� krahasuar me M�, mbështetet edhe nga disa rezultate paraprake 
të një studimi në proces, që përqendrohet në qëndrueshmërinë e 
kërkesës për para (Tanku, A., �006).

Për më tepër, strategjitë e zhvilluara nga bankat më të mëdha në 
vend dhe mbizotëruese në sistemin bankar, janë pasqyruar në 
treguesit bankarë, duke ndikuar në strukturën e agregatëve monetarë. 
Kështu, kalimi i një pjese të konsiderueshme të depozitave bankare 
nga jolikuide në më likuide, për shkak të strategjive të ndjekura 
nga disa banka, ndryshuan raportin e M� ndaj agregatëve të tjerë, 
duke modifikuar karakteristikat monetare të shfaqura nga M�, në 
të kaluarën. Norma e rritjes së agregatit M�, që erdhi si rrjedhojë e 
ndryshimit të strategjive të bankave tregtare në lidhje me depozitat 
bankare, fakt që nuk pasqyron kërkesën për aktive likuide, e ktheu 
atë në një faktor, që nuk shpjegonte në mënyrë të konsiderueshme 
zhvillimet inflacioniste në ekonomi. Agregati monetar M�, rezulton 
si një nga variablat shpjegues, që përcakton zhvillimet e ardhme në 
inflacion (shiko ekuacionin �). 

me qëllim që të identifikohen variabla të tjerë ekonomikë, të 
cilët shpjegojnë zhvillimet në inflacion, si rezultat i rivlerësimit të 
modelit, që nga muaji gusht 2006, norma e papunësisë u përfshi 
si një variabël ekzogjen shtesë në model. ashtu si në modelet 
e tjera të paraqitura në (Çeliku etj., 2005), edhe në modelin e 
parashikimit të inflacionit mujor total, rezultoi një lidhje negative 
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ndërmjet ndryshimeve në normën e papunësisë dhe inflacionit, 
duke mbështetur në këtë mënyrë, praninë e një lloji të kurbës 
së Phillipsit në ekonomi. Përsa i përket sjelljes së variablave të 
tjerë shpjegues, përfundohet se kursi i këmbimit mbetet një nga 
përcaktuesit kryesorë të inflacionit në Shqipëri. ky fenomen, ndeshet 
shpesh në ekonomitë e vogla dhe të hapura, ku kursi i këmbimit 
shpjegon një pjesë të konsiderueshme të presioneve inflacioniste, 
me origjinë jashtë ekonomisë së vendit. Vijon të evidentohet prania 
e lidhjes negative, ndërmjet inflacionit dhe kursit të këmbimit, që 
është në kundërshtim me teorinë ekonomike, sepse nënkupton që 
në rast dobësimi të kursit të këmbimit, inflacioni do të pësonte 
rënie. ndonëse ky rezultat, është në të njëjtën linjë me përfundimet 
e arritura nga studime të ndryshme, nevojiten shqyrtime dhe 
kërkime më të thella, për të shpjeguar formën e lidhjes dhe për të 
zbuluar shkaktarët kryesorë të saj3. 

2. 2. ParaShIkImI tremujor I InflacIonIt total

Vlerësimet për regresin dhe për rezultatet e parashikimit 
të inflacionit total, që përftohen prej tij me anën e modelit 
tremujor, sugjerojnë faktin, që këto modele mund të ndihmojnë 
vendimmarrjen e politikës monetare në bSh, për të zgjeruar 
horizontin e parashikimit, duke u përballur në këtë mënyrë, 
më mirë me sfidat në të ardhmen. mbështetur në vlerësimet 
e modeleve dhe në parashikimet e tyre gjatë periudhës 2005-
2006, më i përshtatshëm ndër të gjitha modelet e prezantuara 
në (Çeliku etj., 2005), është ai në vijim:  

DloG4(IÇkt ) = 0.01 + 0.29 DloG4(IÇk t-2) + 
         (3.9)       (2.5)
                
+ 0.36 DloG4(ImP_54t) - 0.14 DloG4(unt-2)
    (2.5)             (-4.8) 

r2-adj. = 0.78, Se = 0.008            (2)

modeli i rishikuar bazohet përsëri në një lidhje ndërmjet 
inflacionit dhe normës së papunësisë, që shpjegohet nga një 
kurbë e llojit të Phillipsit. në të njëjtën kohë, modeli përmban 
edhe lidhjen ndërmjet inflacionit të importuar dhe inflacionit 
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total, në Shqipëri. norma e papunësisë dhe variabli i çmimeve 
të importit, kontribuojnë në shpjegimin e mirë të presioneve 
inflacioniste, me origjinë brenda dhe jashtë ekonomisë së vendit. 
rezultatet janë në linjë me teorinë ekonomike, ku evidentohet 
qartë lidhja negative ndërmjet inflacionit dhe ndryshimeve në 
normën e papunësisë (shiko ekuacionin 2). 

Boks �. Kurba e Phillipsit në Shqipëri.

Në praktikë, përdoren forma të ndryshme të kurbës të Phillipsit, por 
pjesa me e madhe e tyre, përafrojnë më mirë me atë të modelit 
trekëndësh të inflacionit, të shpjeguar nga Gordon (�997). Modeli i 
tij, përcakton një lidhje ndërmjet inflacionit dhe tre përcaktuesve bazë, 
që janë: inercia, kërkesa dhe oferta. 

Kurba e Phillipsit na ofron një arsyetim racional ekonomik, duke 
evidentuar lidhjen pozitive ndërmjet inflacionit dhe aktivitetit ekonomik. 
Kështu, ndryshimet në çmime janë negativisht të lidhura me normën e 
papunësisë. Për ekonominë shqiptare, lidhja cobweb e shpjeguar në 
tekstet ekonomike, shfaqet kur aplikohen ndryshimet vjetore të normës 
së papunësisë, ashtu siç paraqitet në grafikun �. Duket se ekziston një 
trade-off (zëvendësim) ndërmjet inflacionit dhe ndryshimeve në papunësi, 
që do të thotë, se një rritje në normën e papunësisë do të shkaktonte rënie 
të kostos së inflacionit. Gjatë shtatë viteve të fundit, (�999:T� - �006:
T�), rezultojnë ndryshime më të vogla të normës së papunësisë dhe të 
inflacionit. Inflacioni ka rënë nga 4 për qind në vitin �999, në �.7 për 
qind në vitin �006, ndërkohë që ndryshimi i normës së papunësisë ka 
rënë nga �4 për qind në -� për qind, për periudhat referuese.
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Grafik 1. Normat vjetore të ndryshimit të IÇK-së dhe të papunësisë. 
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Boks �. Ndryshimet ndërmjet dy përafruesve të ndërtuar për çmimet 
e importit në Shqipëri. 

Për sa kohë që ekonomia shqiptare është mjaft e orientuar drejt 
importeve, pritet që zhvillimet në kursin e këmbimit, si dhe në çmimet 
e eksporteve të partnerëve të huaj tregtarë, të ndikojnë në mënyrë të 
konsiderueshme inflacionin e Shqipërisë. Deri më sot, nuk disponohet 
ende një tregues cilësisht i mirë i çmimeve të importit, në të cilin të 
kombinohen informacioni mbi lëvizjet në çmimet e huaja të eksportit dhe 
në kursin e këmbimit. Sidoqoftë, për të mbështetur procesin e parashikimit 
dhe të analizës së inflacionit në Shqipëri, janë bërë përpjekje për të 
ndërtuar të paktën, dy përafrues të ndryshëm për çmimet e importit. 

Përafruesi i parë, u ndërtua duke përdorur informacionin mbi indekset 
e çmimeve të konsumit të Italisë dhe të Greqisë, si dy prej partnerëve 
kryesorë tregtarë të Shqipërisë. Arsyeja ekonomike për ta konsideruar 
këtë informacion si të rëndësishëm, qëndron në faktin se rreth 80 për 
qind e importeve të Shqipërisë kanë për origjinë vendet e Eurozonës 
dhe veçanërisht, Greqinë dhe Italinë. Përafruesi për çmimet e importit, 
u ndërtua duke kombinuar dy indekset përkatëse në një indeks të 
vetëm, ku si ponderues, u përdorën peshat e normalizuara të vëllimit 
të importeve nga këto dy vende. Në indeksin e krijuar, u përfshi 
edhe informacioni për kursin e këmbimit lek/euro. Në ndërtimin e 

Për shkak të përfshirjes së serisë së rindërtuar dhe përafruese 
për inflacionin e importuar, është arritur një koeficient elasticiteti 
më i lartë, sesa në modelin paraardhës të parashikimit të 
inflacionit total. Gjetjet empirike, tregojnë se rritjet në çmimet 
e importit ndikojnë në rritjen e vlerave të inflacionit dhe për më 
tepër, këto efekte shfaqen në të njëjtin tremujor. nga pikëpamja 
ekonomike, ne do të prisnim që efektet nga inflacioni i importuar 
në inflacionin e vendit, të reflektoheshin në tremujorët e 
ardhshëm. Por, importet në ekonominë shqiptare, zënë një vend 
mjaft të lartë, në terma të vëllimit të tregtisë së jashtme, fakt që 
shprehet në peshën e konsiderueshme të mallrave të importit 
në shportën e IÇk (InStat, 2004). evidencat e mësipërme 
ekonomike, mund të shpjegohen me faktin, që ndryshimet në 
çmimet e importit transmetohen relativisht shpejt në inflacionin 
total, madje brenda muajve të të njëjtit tremujor. 
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këtij përafruesi, kemi supozuar se: (a) Importet tona janë me origjinë 
vetëm nga Italia dhe Greqia. (b) Shportat e IÇK të partnerëve të huaj 
tregtarë janë të ngjashme me atë të Shqipërisë. Në fakt, përmbajtja 
dhe struktura e shportave të IÇK të Italisë dhe të Greqisë, nuk mund të 
konsiderohen të njëjta me strukturën dhe me përmbajtjen e importeve, 
sipas mallrave që vendi ynë importon nga shtetet përkatëse. Shportat 
e IÇK të tyre, nuk përmbajnë të njëjtët mallra, krahasuar me listën 
e atyre që Shqipëria importon nga këto vende. (c) IÇK e Italisë dhe 
të Greqisë, janë trajtuar si përafrues të indekseve të çmimeve të 
eksporteve të këtyre vendeve. Aspekti problematik i këtij supozimi 
qëndron në faktin, se çmimet e eksporteve dhe të konsumit ndryshojnë 
ndërmjet tyre, për shkak të diferencave në kostot e transportit, në 
shpenzimet doganore, në çmimet e prodhimit dhe në politikat fiskale, 
të zbatuara në vende të ndryshme. 

Gjatë vitit �006, janë bërë përpjekje për ndërtimin e një alternative 
tjetër, për serinë e çmimeve të importit. Për këtë qëllim, janë përdorur 
peshat e importuara për secilin nëngrup, të ofruara nga INSTAT. Ky 
informacion është i vlefshëm për 54 nëngrupet e shportës së IÇK 
dhe peshat janë përllogaritur për vitin �004. Pesha e importuar e 
nëngrupeve të shportës, u kombinua me indekset përkatëse, për 
të arritur një indeks agregat, i emërtuar si indeksi i çmimeve të 
importit. Krahasuar me përafruesin e parë, procedura për ndërtimin 
e përafruesit të dytë, nuk kërkon ndërtimin e supozimeve shtesë. 
Ndërkohë, peshat e importit u mbajtën të fiksuara për të gjithë 
periudhën e vlerësimit dhe të parashikimit, për shkak të mungesës së 
informacionit të përditësuar për to. Ky përafrues, është konsideruar më 
i drejpërdrejtë sesa paraadhësi i tij, sepse në të, përdoret informacion 
direkt dhe shumë më pranë IÇK së Shqipërisë, sesa seria e arritur 
duke përdorur IÇK e vendeve të huaja.

Kërkime më të thella do t’i kushtohen hulumtimit të lidhjes ndërmjet 
çmimeve të eksporteve të huaja dhe luhatjeve, në nivelin e çmimeve 
të Shqipërisë. 

3. ParaShIkImI I InflacIonIt me GruPe

ky seksion, shqyrton një metodë për parashikimin e 
inflacionit, në të cilën përdoren grupe të veçanta të shportës 
së IÇk. në bazë të kësaj metode, duhet të testohet supozimi, 
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Boks 4. Ndarja e shportës së IÇK në katër grupe.

Në IÇK e Shqipërisë të matur nga INSTAT, në përfundim të procesit 
llogaritës, agregohen �� indekse, të ponderuara me peshat përkatëse 
për �� nëngrupet kryesore të shportës së IÇK. Në bazë të logjikës dhe 
të funksionit ekonomik, u tentua drejt një rigrupimi të mallrave dhe 
të shërbimeve të shportës dhe konkretisht, u krijuan katër grupe të 
mëdha të saj. Një ndarje e tillë, besohet se siguron një proces më të 
thjeshtë shpjegimi dhe parashikimi ndërmjet grupeve me njëri-tjetrin, 
si edhe me ndihmën e variablave të tjerë ekzogjenë/shpjegues. Këto 
grupe janë: mallrat e importuar, shërbimet, mallrat dhe shërbimet 
me çmimet e rregulluara apo thjesht, çmimet e rregulluara, të tjerë 
(zakonisht mallra të prodhuar në vend)6. 

që zhvillimet në indeksin e agreguar të çmimeve për një grup 
specifik të shportës, ndikojnë, nxitin ose shkaktojnë ndryshimet 
në indeksin e çmimeve të grupeve të tjera, të së njëjtës shportë. 
metoda e aplikuar e vlerësimit ekonometrik është ajo e Vector 
autoregressive regression (Var), si një metodë e njohur për 
të kryer parashikime, me anë të sistemeve të serive kohore të 
ndërlidhura dhe për të analizuar ndikimin dinamik të “zhurmave 
të rastit” në sistemin e variablave dhe të ekuacioneve. Përqasja 
Var, shmang nevojën e kryerjes së modelimeve strukturore. 
Sistemi ynë Var, përbëhet nga tre ekuacione të ndara. Përbërësit 
e IÇk janë variabla të varur, pra ata, janë të së njëjtës natyrë 
dhe besohet të ndikojnë mbi njëri-tjetrin. Për këtë arsye, është 
përdorur metoda e quajtur Seemingly unrelated regressions 
(Sur)4, në vend të metodës ordinary least Squares (olS)5. 
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Grafik 2. Kontributi i inflacionit vjetor të
çdo grupi në inflacionin total (në %).
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tabelë 1. Grupet e IÇk dhe peshat përkatëse.
 Grupet e ndërtuara Peshat (%)  
a mallra të importuar (importe) 38
b Shërbime 31
c Çmime të rregulluara 16
D mallra të tjerë (të tjerë) 15

Ndarja në 4 grupe, mundëson kryerjen e analizës së kontributeve në 
inflacion të secilit grup, në inflacionin vjetor total, në bazë mujore dhe 
tremujore. Grafiku 4 evidenton faktin, që grupi “çmime të rregulluara” 
ka luajtur një rol të rëndësishëm në përcaktimin e profilit të inflacionit 
total, gjatë periudhës së analizuar, megjithëse ky grup, ka të njëjtën 
peshë si edhe grupi “mallra të tjerë”. Po kështu, grupet “shërbime” 
dhe “çmime të rregulluara” kanë regjistruar norma pozitive inflacioni 
dhe si të tilla, në mënyrë të vazhdueshme ato kanë ushtruar presion në 
rritje, në inflacionin total. Ndërkohë që gjatë periudhës së analizuar, 
grupi “mallra të importuar” ushtron presione në të dyja drejtimet, në 
rritjen dhe në rënien e inflacionit total.

Parashikimi i inflacionit të grupit “çmime të rregulluara” 
është i vështirë duke përdorur informacionin ekonomik, 
sepse inflacioni i këtij grupi varet më së shumti nga vendime 
administrative. Për këtë arsye, ky grup nuk është vlerësuar 
brenda modelit ekonometrik. në këtë mënyrë, ai është përfshirë 
në model në momentin përfundimtar, kur është ndërtuar 
indeksi total i vlerësuar i IÇk, i krahasuar me vlerën aktuale të 
indeksit. kështu, për të vlerësuar tre ekuacione të veçanta, është 
përdorur metoda Sur – një për secilin grup. Grupi “çmime të 
rregulluara”, është përfshirë në listën e variablave shpjegues si 
variabël ekzogjen, krahas m3, shpenzimeve buxhetore (kapitale 
dhe korente), normës së papunësisë, neer dhe çmimeve të 
importit. modeli i parë i zgjeruar, konsistoi në vlerësimin e një 
sistemi me tre ekuacione të njëhershme, ku të njëjtët variabla 
endogjenë dhe ekzogjenë, ndikojnë sjelljen e secilës nga seritë 
e çmimeve. në vijim, jepet specifikimi i përgjithshëm i secilit prej 
ekuacioneve të modelit:

∑∑ = −= − Φ+Φ+Φ=
n

i itii
k

j jtjt ZXX
1 ,10
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në këtë model, variabli tripërmasor Xt paraqet ndryshimet 
vjetore në çmimet e grupeve “mallra të importuar”, “shërbime” 
dhe “mallra të tjerë”, në momentin t të kohës. ndërkohë që, 
variabli ekzogjen zi,t ku i=1,2…k përfaqëson të gjithë variablat 
ekzogjenë, duke përfshirë edhe serinë e çmimeve të rregulluara. 
Parametrat që do të vlerësohen, janë shënuar me simbolin 
.  hapi përfundimtar është llogaritja e IÇk totale, me frekuencë 
mujore dhe tremujore. bazuar në seritë e IÇk për secilin grup 
dhe në peshat e tyre përkatëse (tabelë 1), arrijmë në vlerësimin e 
serisë së IÇk totale, me anë të zbatimit të formulës në vijim: hapi 
përfundimtar është llogaritja e IÇk totale, me frekuencë mujore 
dhe tremujore. bazuar në seritë e IÇk për secilin grup dhe në 
peshat e tyre përkatëse (tabelë 1), arrijmë në vlerësimin e serisë 
së IÇk totale, me anë të zbatimit të formulës në vijim:

IÇkt = IÇkImporte * 0.38+ IÇkShërbime * 0.31+IÇkÇmime të rregulluara  *
 0.16 + IÇktë tjera * 0.15

3.1 ParaShIkImI mujor I InflacIonIt me GruPe 

Gjatë gjithë procesit të parashikimit, janë mbajtur në vëmendje 
rëndësia statistikore dhe kuptimi ekonomik i variablave të vjetër 
dhe të rinj. në harkun kohor të parashikimit, mund të përmenden 
vetëm disa elemente më të spikatura, të cilat evidentohen në 
formën përfundimtare të modelit. në frekuencë mujore, modeli 
Var, tashmë i përditësuar si në ekuacionet (3-a,b,c), evidenton 
disa ndryshime të lehta në gjatësinë e vonesave kohore, për 
shkak të përfshirjes në model të përafruesit të ri për çmimet e 
importit dhe të serive më të gjata kohore, mbi të cilat është bërë 
rivlerësimi i modelit. në ekuacionin e rivlerësuar për grupin 
“shërbime” (3b), seria e çmimeve të importit lidhet pozitivisht me 
inflacionin e grupit përkatës, ndërkohë që e kundërta ndodhte 
në variantin e mëparshëm. të gjitha ekuacionet e modelit, 
përfshijnë normën e papunësisë dhe çmimet e importit si variabla 
ekzogjenë. norma e papunësisë shfaqet negativisht e lidhur me 
normën e inflacionit të çdo nëngrupi dhe gjatësia e vonesës 
kohore është e njëjtë, për të treja ekuacionet. evidentojmë më 
shumë variacion në gjatësinë e vonesës kohore të indeksit të 
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çmimeve të importit. agregati monetar m3, hyn si një variabël 
i rëndësishëm në ekuacionet 3a dhe 3b, duke qenë pozitivisht 
i lidhur me variablat e varur. në procesin e rivlerësimit, i kemi 
kushtuar një kujdes të veçantë argumentimit të vonesave kohore 
në funksionimin e mekanizmit të transmetimit monetar, duke 
vendosur përfshirjen e vonesave relativisht më të gjata për 
agregatët monetarë në ekuacionet e rivlerësuara, krahasuar me 
ato të evidentuara në fazën e parë të vlerësimeve (Çeliku etj., 
2005). 

format e rivlerësuara të modelit mujor të grupeve, janë si më 
poshtë:

DloG12 (IÇkimporte,t) = - 0.01 + 0.51 DloG12(IÇkimporte,t-1)  -
                                (-1.1)      (7.3)                                
- 0.22 DloG12(IÇkshërbime,t-4) 
 (-3.06)
                                
+ 0.71 DloG12(IÇktë tjera,t-1) - 0.16 DloG12(IÇkçmime të rregulluara,t) + 0.10 DloG12(m3t-14)
    (4.3)                              (-5.1)                                 (2.1)
 
 – 0.15 DloG12(unt-2) – 1.41 DloG12(ImP_54t-1)  + 1.41 DloG12(ImP_54t)
   (-4.2)                          (-6.4)                                 (6.6)

r2-adj=0.85,    Se = 0.01       (3a)

DloG12 (IÇkshërbime,t) = 0.002 + 0.8 DloG12(IÇkshërbime,t-1) -
                               (0.5)    (17.1)                            

- 0.11 DloG12(IÇktë tjera,t-5) + 0.07 DloG12(m3t-13)     
 (-1.8)                             (1.8)

-0.1 DloG12(m3t-15) – 0.05 DloG12(unt-2) 
 (-1.9)                      (-2.2)                                         

r2-adj = 0.84,    Se = 0.008     (3b)

DloG12(IÇktë tjera,t) = -0.004 + 0.81 DloG12(IÇktë tjera,t-1) +
     (-2.7)      (12.1)                            
+ 0.06 DloG12(IÇkshërbime,t-1)
    (1.8)
+ 0.1 DloG12(unt-1) - 0.10 DloG12(unt-2) - 
   (2.5)                     (-2.2)                     

- 0.2 DloG12(ImP _54t-1) + 0.3 DloG12(ImP_54t) 
 (-2.0)                               (3.5)

r2-adj = 0.90,    Se = 0.006            (3c)
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Përsa i përket ndërvarësisë së grupeve të ndërtuara, shohim 
se çmimet e shërbimeve dhe të mallrave të importit janë ndikuar 
mjaft nga çmimet e mallrave të tjerë. 

3.2 ParaShIkImI tremujor I InflacIonIt me GruPe

modeli tremujor i përditësuar Var paraqet më shumë 
ndryshime, sesa ai mujor (shiko ekuacionet 4-a,b,c). në këtë 
model, u përdorën më shumë variabla shpjegues. kështu, 
shpenzimet totale fiskale u ndanë në kapitale dhe korente, që 
nga muaji mars 2006. krahas përafruesit të ri për çmimet e 
importit, u përdor edhe neer si një variabël shpjegues në këtë 
model. këto ndryshime, përmirësuan fuqinë e përgjithshme 
shpjeguese të modelit për periudhën e vlerësimit. në krahasim me 
ekuacionet fillestare të vlerësuara, në ekuacionin e shërbimeve 
evidentohet rritja më e dukshme e fuqisë shpjeguese të modelit, 
të matur nga koeficienti i korrigjuar i përcaktueshmërisë (r2-
adj). modeli tremujor, gjithashtu i vlerësuar me anë të metodës 
Sur, është si vijon:

DloG4(IÇkimports,t) = 0.02 + 0.4 DloG4(IÇkshërbime,t-1) - 
                             (4.3)     (6.9)                           
-0.9 DloG4(IÇktë tjera,t-2) - 0.3 DloG4(IÇkçmime të rregulluara,t-1) 
(4.3)         (-6.2)

+ 0.5 DloG4(neert-1) + 0.14 DloG4(fISk_kor_ShPt-1)
 (-12.3)         (4.1)
 
r2-adj=0.83,    Se = 0.01 

DloG4(IÇkshërbime,t) = 0.01 + 1.2 DloG4(IÇkshërbime,t-1) - 
                              (1.9)    (8.2)                         
- 0.4 DloG4(IÇkshërbime,t-2) - 0.12 DloG4(unt-1)
(-3.1)                              (-2.4)

+ 0.02 DloG4(fISk_kaP_ShPt-1)  
  (2.6)                               

r2-adj=0.86,    Se = 0.01        (4b)

DloG4(IÇktë tjera,t) = -0.02 - 0.2 DloG4(IÇkimport,t-1) + 
    (-7.4)  (4.1)
+0.19 DloG4(IÇkimport,t-2) + 0.32 DloG4(IÇkshërbime,t-2)
   (4.4)   (9.2) 
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+ 0.6 DloG4(ImP_54t-1) + 0.2 DloG4(neert-1) – 
  (6.6)                                (5.9)       

- 0.1 DloG4(unt-1) – 0.6 DloG4(IÇktë tjera,t-2)
 (3.2)   (-4.3)

r2-adj=0.78,    Se = 0.008       (4c)

mund të theksojmë, se variblat endogjenë i shpjegojnë mjaft 
mirë luhatjet e njëri-tjetrit. Secili nga ekuacionet, përmban të 
paktën dy nga grupet e tjera, ndërkohë që variablat e shpjeguar 
me vonesat e tyre kohore, janë gjithmonë të pranishëm. Variablat 
ekzogjenë të përdorur në secilën fazë janë: norma e papunësisë, 
kursi nominal efektiv i këmbimit, paraja e gjerë (m3), shpenzimet 
korente dhe kapitale të qeverisë dhe çmimet e rregulluara. këta 
variabla, paraqiten në model me më shumë se dy vonesa kohore. 
Variablat ekzogjenë, që kanë rezultuar statistikisht të parëndësishëm 
në nivelin e rëndësisë mbi 10 për qind, janë përjashtuar nga 
modeli. në këtë fazë, mund të vërejmë një përputhje të pjesshme 
ndërmjet modeleve mujore dhe atyre tremujore të grupeve. në 
disa raste, ekuacionet e modelit tremujor, përmbajnë variabla që 
nuk janë përfshirë në modelet mujore (ose e kundërta). Variablat 
shpjegues, ndryshojnë edhe në drejtim të gjatësisë së vonesës 
kohore dhe të shenjave të koeficientëve të tyre.

4. ParaShIkImI I InflacIonIt total, bazuar 
në PërbërëSIt bazë Dhe jobazë

Gjatë periudhës 2005-2006, inflacioni total është parashikuar 
gjithashtu duke agreguar përbërësit e inflacioneve bazë dhe 
jobazë. Qëllimi i këtij trajtimi është të parashikojë përkatësisht, 
një përbërës që identifikon prirjen afatgjatë dhe një tjetër, që 
pasqyron lëvizjet afatshkurtra në normën vjetore të inflacionit 
total. Seria e inflacionit bazë, paraqet pjesën e qëndrueshme 
të inflacionit, ndërkohë që pjesa e mbetur ose thënë ndryshe, 
inflacioni jobazë, është përfaqësues më i drejtpërdrejtë i 
efekteve të përkohshme në çmimet e konsumit. Por, përdorimi 
i inflacionit bazë, të matur me anë të metodës së mesatares 
së trimuar (në rastin tonë 30 për qind)7, imponon përdorimin 
e peshave të ndryshueshme të nënshportës “bazë” të mallrave 
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dhe të shërbimeve, pra, të atyre që paraqesin kontributin më të 
qëndrueshëm në normën e inflacionit, në kohë. ndryshueshmëria 
e peshave është vlerësuar si burim papërshtashmërie në procesin 
e agregimit të parashikimeve të pjesëve bazë dhe jobazë, 
gjatë periudhës 2005-2006. një tjetër çështje problematike e 
metodës së mësipërme, ka të bëjë me vështirësinë që mund të 
ndeshë publiku, për të kuptuar inflacionin bazë dhe parashikimin 
nëpërmjet tij, të inflacionit total. 
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Grafik 3. Inflacioni bazë dhe neto vit pas viti.

Boks 5. Përse të kalohet drejt metodologjisë së përjashtimit të 
përhershëm për matjen e inflacionit bazë? 

Zgjedhja e metodës më të përshtatshme, ndërmjet metodologjive të 
ndryshme të matjes së inflacionit bazë sipas kritereve statistikore, është 
një aspekt i debatueshëm dhe i vështirë (Silver, �006). Në përgjithësi, 
bankat qendrore preferojnë të deklarojnë inflacionin bazë ose neto, 
të matur përmes metodologjisë së përjashtimit të përhershëm. 
Kjo metodë, ofron për publikun kuptueshmëri dhe transparencë 
më të lartë, sesa metodat e tjera, sidomos kur bankat qendrore 
shënjestrojnë inflacionin bazë. Në rastin e Shqipërisë, krahas aspektit 
të transparencës, parashikimi i inflacionit total duke përdorur vlerat 
e parashikuara të pjesës bazë dhe jobazë, paraqet disa vështirësi. 
Peshat e dy përbërësve ndryshojnë në kohë. Supozimet mbi peshat 
përkatëse të përbërësve, ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në 
parashikimet e inflacionit bazë. 
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4.1 ParaShIkImI mujor I InflacIonIt bazë (meSatare 
e trImuar)

modeli i inflacionit bazë ka pësuar disa ndryshime të lehta, 
gjatë procesit parashikues në periudhën 2005-2006. Sidoqoftë, 
modeli mujor dhe ai tremujor duket se konvergojnë në drejtim 
të variablave shpjegues. modeli i përditësuar, për inflacionin 
bazë në frekuencë mujore, është si vijon: 

DloG12(IÇkbazë,t)= -0.001 + 0.86 DloG12(IÇkbazë,t-1) - 
                (-1.6)     (18.4)  
- 0.01 DloG12(unt-3)   + 0.004 DloG12(m1t-7) 
 (-3.6)                          (2.0)                    (5a)                                         
                
r2-adj = 0.90,    Se=0.002 

modeli i përditësuar ndryshon nga ai paraardhës në dy aspekte 
kryesore. Së pari, që nga muaji qershor 2006, variabli cilësor 
(dummy), që synonte të identifikonte efektin e hyrjes së euros 
në qarkullim në Shqipëri, është eliminuar nga modeli, sepse ai 
humbi rëndësinë statistikore. Së dyti, gjatësia kohore e normës 
së papunësisë shfaqet më e lartë, sesa në modelin fillestar. 
Qëndrueshmëria e inflacionit bazë, evidentohet nga prania e një 
peshe më të madhe statistikore për termin autoregresiv (inercinë). 
rezultatet e regresit (5a) tregojnë, që 1 për qind rritje e m1 do 
të rriste inflacionin bazë pas shtatë muajve, me 0.004 për qind. 

Problemi i shkaktuar nga peshat e ndryshueshme, mund të mënjanohet 
nëpërmjet përdorimit të metodës së përjashtimit të përhershëm të 
disa artikujve nga shporta e IÇK. Duke iu referuar kësaj metode, 
matja e inflacionit bazë mund të përjashtojë: mallra, çmimet e të 
cilëve paraqesin një sezonalitet të lartë, tipike kjo për disa artikuj të 
papërpunuar; mallra, që shpesh bëhen subjekt i politikave doganore 
apo i taksave indirekte dhe i atyre, që janë të ndikuar nga politikat 
fiskale në përgjithësi (mallrat e akcizës); mallrat me çmime të 
administruara etj.. Për qëllime parashikimi të inflacionit total, BSH po 
shqyrton mundësinë e rishikimit të matjes së inflacionit bazë, në një 
të ardhme shumë të afërt.



���

Gjithashtu, norma e papunësisë rezulton që luan një rol të 
rëndësishëm në zhvillimet e inflacionit bazë: 1 për qind rritje e 
normës së papunësisë e ul inflacionin bazë me 0.01 për qind, tre 
muaj më pas. 

4.2 ParaShIkImI tremujor I InflacIonIt bazë 
(meSatare e trImuar)

modeli më i mirë për parashikimin tremujor të inflacionit 
bazë, pas procesit të rivlerësimit, është si vijon: 

DloG4(IÇkbazë,t) = 0.003 +  0.20 DloG4(IÇkbazë,t-1) - 0.04 DloG4(unt-3) + 
                (3.1)       (1.9)                        (-4.5)   

+ 0.013 DloG4(m1t-8)+ 0.024 DloG4(eeuro,t-1)
     (2.5)                           (2.2)

r2-adj = 0.78,    Se = 0.002                     (6a)

ashtu si edhe në modelin mujor, ndryshimet në normën 
e papunësisë dhe në agregatin monetar m1, janë mjaft të 
rëndësishme për inflacionin bazë. këto ndryshime, ndikojnë mbi 
inflacionin bazë, por me një gjatësi kohore, që është shumë më e 
madhe, sesa ajo e vërejtur në terma mujorë. elasticiteti i normës 
së papunësisë është 0.04 për qind. Po kështu, kursi i këmbimit 
lek/euro, rezulton të ndikojë mbi inflacionin bazë tremujor me 
një elasticitet prej 0.024 për qind, ndërkohë që gjatësia kohore 
e vonesës, me të cilën ai vepron mbi inflacionin bazë, është një 
tremujor më pak, sesa në modelin e paraqitur në (Çeliku etj., 
2005).

4.3 ParaShIkImI mujor Dhe tremujor I InflacIonIt 
jobazë

me qëllim që të arrihet një parashikim për inflacionin bazë, 
përbërësi jobazë është parashikuar duke përdorur një model, 
që paraqet një proces arIma. ky model, paraqitet i thjeshtë për 
të gjithë periudhën e vlerësimit. 
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Procesi arIma në bazë mujore, është si vijon:

DloG12(IÇkjobazë,t) = 0.04+ 0.41 ar(1)+ 0.22 ar(7) + 0.94 ma(6)
                                 (2.2)    (4.1)             (2.4)  (4.9)

r2-adj = 0.53,    Se=0.03    (5b)

në bazë tremujore, ai është si vijon:

DloG4(IÇkjobazë,t) =   0.04 + 0.39 ar(1) + 0.95 ma(2)
       (2.55)    (2.24)           (12.6)

r2-adj = 0.61,    Se = 0.026   (6b)

rezultatet e procesit arIma tregojnë, që modeli tremujor ka 
një fuqi më të madhe shpjeguese, sesa ai mujor.

në këtë fazë të procesit parashikues, modeli me grupe të 
inflacionit konsiderohet më fleksibël, sesa dy të tjerët. forma e 
modelit, lejon më shumë variacion në zgjedhjen e variablave 
shpjegues dhe të vonesave të tyre kohore, të cilat nuk është e 
nevojshme të jenë të njëjta për grupe të ndryshme të inflacionit. 
një shkallë më e mirë përafrimi për ekuacionet e veçanta, pritet 
të japë një nivel më të lartë përafrimi, ndërmjet inflacionit total 
të parashikuar dhe atij të faktuar. këto pritshmëri, mbështeten 
nga gjetjet e trajtuara në dy materialet, në lidhje me vlerësimin 
e gabimeve të parashikimit.

5. teStet e StabIlItetIt Për koefIcIentët

Qëllimi kryesor i këtij seksioni, është të analizojë zhvillimin e 
koeficientëve të vlerësuar të modeleve, ndërkohë që përdoren 
gjithnjë e më shumë të dhëna në kohë, në procesin e parashikimit. 
Sa më shumë konvergojnë koeficientët drejt një vlere apo drejt 
një intervali të ngushtë vlerash në kohë, aq më i mirë është dhe 
përafrimi i vlerave teorike të parashikimit me ato faktike. në 
këtë seksion, janë paraqitur rezultatet e testeve të stabilitetit, 
bazuar në metodën e vlerësimit rekursiv të koeficientëve, për 
modelet mujore dhe tremujore të inflacionit total dhe atij bazë. 
nga rezultatet e testeve të stabilitetit, arrijmë në përfundimin, se 
parametrat pranë variablave të normës së papunësisë, të m1, të 
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m3, të kursit të këmbimit dhe të çmimeve të importit, paraqesin 
një nivel të përshtatshëm stabiliteti në kohë (shiko grafikun 4). 
ashtu siç konkludohet në seksionin e mëparshëm, janë pikërisht 
këta variabla, që luajnë një rol të rëndësishëm në shpjegimin e 
zhvillimeve të ardhshme në inflacion.  

               

Modelet e inflacionit total Modelet e inflacionit bazë
4.1. Termi autoregresiv në modelet mujore.
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4.2. Termi autoregresiv në modelet tremujore.

Grafik 4. Rezultatet e testeve të stabilitetit.
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4.3. Agregatët monetarë në modelet mujore.

4.4. Agregatët monetarë në modelet tremujore.
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4.5. Norma e papunësisë në modelet mujore.

4.6. Norma e papunësisë në modelet tremujore.

4.7. Kursi i këmbimit (NEER) në modelet mujore.

4.8. Indeksi i çmimeve të importit (IMP_54) dhe kursi i këmbimit (lek/euro) në modelet tremujore.
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6.  PërfunDIme

ky material, paraqet rezultatet e modeleve të rishikuara 
ekonometrike, në frekuencë mujore dhe tremujore, të përdorura 
gjatë 18 muajve të fundit në bSh, për shpjegimin dhe parashikimin 
e inflacionit për 12 muajt e ardhshëm. këto modele, kanë synuar 
të identifikojnë ndryshimet më të rëndësishme në ekonominë 
shqiptare deri në muajin shtator 2006. këto ndryshime, lidhen 
me zhvillimet në inflacion dhe me faktorët, që ndikojnë mbi 
këtë variabël. Periudha parashikuese ka shërbyer në të njëjtën 
kohë, si një periudhë testimi për modelet, bazuar në rezultatet 
e vlerësimit. një prej përmirësimeve që vlen të theksohet, 
krahasuar me punën e bërë në modelet e mëparshme, është 
shtimi i listës së variablave shpjegues. Variablat statistikisht më 
të rëndësishëm në të gjitha modelet janë: norma e papunësisë, 
kursi i këmbimit, oferta e parasë, çmimet e importit, shpenzimet 
kapitale, shpenzimet korente dhe çmimet e rregulluara. 
modifikimi i gjatësisë së vonesave kohore, në disa raste, ka 
përmirësuar fuqinë shpjeguese të modeleve. 

Që nga muaji janar 2006, është ndërtuar dhe përdorur 
një përafrues i ri për çmimet e importit, për të identifikuar 
më mirë presionet e jashtme mbi inflacionin e vendit. kjo 
seri, është konsideruar më e përshtatshme, sesa përafruesi i 
parë, në drejtim të shpjegimit dhe parashikimit të inflacionit. 
Indeksi i ri i çmimeve të importit, është ndërtuar duke përdorur 
informacionin më të fundit nga InStat. Informacioni i 
ri, konsiston në peshat e pandryshuara të importit për 
nëngrupet e shportës së IÇk së Shqipërisë, për vitin 2004. ne 
mendojmë, që seria e re e çmimeve të importit, që llogaritet 
duke përdorur peshat e importeve në konsum, përmban 
informacion më të drejtpërdrejtë dhe është më pranë IÇk së 
Shqipërisë, sesa seria e mëparshme, që arrihej duke përdorur 
IÇk e vendeve të tjera. Përditësimi i informacionit në lidhje me 
pjesën e importit në konsumin shqiptar, do të përmirësonte 
cilësinë e këtij përafruesi. ndërkohë që, kërkime të mëtejshme 
do t’i kushtohen hulumtimit të lidhjes ndërmjet çmimeve të 
eksporteve të huaja dhe lëvizjeve në nivelin e çmimeve, në 
Shqipëri. 
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ne besojmë, se ka vend për përmirësime në ndërtimin 
e nëngrupeve të IÇk, që ato të kenë një kuptim më të plotë 
ekonomik. Qëllimi përfundimtar, do të jetë krijimi i nën-indekseve, 
që të mund të përdoren më mirë në modelet e parashikimit dhe 
që të pasqyrojnë më qartë, dinamikat e ekonomisë shqiptare.

nga një krahasim më i plotë i modeleve, vërejmë se megjithëse 
modelet janë vlerësuar nga metoda të ndryshme dhe janë në 
frekuenca të ndryshme, përcaktuesit me nivel të lartë rëndësie 
për modelet mujore, evidentohen si të tillë edhe në ato tremujore. 
koeficientët e tyre janë të qëndrueshëm në kohë. norma e 
papunësisë dhe agregatët monetarë marrin pjesë, në pothuajse 
të gjitha modelet dhe ata ndikojnë në inflacion, përkatësisht 
në periudhën afatmesme dhe atë afatgjatë. Variabla të tillë, si 
neer dhe çmimet e importit, identifikojnë presionet e jashtme 
në inflacionin total dhe sipas modeleve, ata kërkojnë një kohë 
më të shkurtër për të ndikuar mbi inflacionin total, krahasuar me 
variablat e përmendur më parë. ne e konsiderojmë modelin e 
bazuar mbi inflacionet e veçanta të grupeve, më fleksibël sesa 
dy modelet e tjera. forma e modelit, lejon një variacion më 
të lartë në zgjedhjen e variablave shpjegues dhe të vonesave 
kohore, që nuk vlerësohet të jenë domosdoshmërisht të njëjtë për 
grupe të ndryshme të inflacionit. një përputhje më e mirë, midis 
parashikimeve dhe vlerave faktike sipas ekuacioneve të veçanta, 
do të sillte rezultate më të mira për parashikimin e inflacionit 
total. Përsa i përket matjes së inflacionit bazë dhe parashikimit 
të inflacionit total, nga agregimi i serive të parashikuara bazë 
dhe jobazë, në të ardhmen do të bëhen përpjekje të mëtejshme, 
me qëllim ndërtimin e një serie për inflacionin bazë, e cila të 
jetë më e drejtpërdrejtë për ekspertët dhe për publikun. në 
përfundim, theksojmë se vlerësimi i modeleve të parashikimit 
është një proces në vazhdim. Për arsye të transparencës, ne 
e gjykojmë thelbësor faktin, që bSh të publikojë modelet e 
parashikimit të inflacionit, në mënyrë periodike, në formën e një 
dokumenti teknik.
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Shtojcë. lISta e VarIablaVe, e ShënImeVe Dhe e 
emërtImeVe të Shkurtuara Për moDelet.

IÇk Indeksi i çmimeve të konsumit 

IÇkbazë

Indeksi bazë i çmimeve të konsumit, sipas 
metodës së mesatares së trimuar

IÇkimporte Indeksi i çmimeve të konsumit për mallrat e importuar

IÇkjobazë Indeksi jobazë i çmimeve të konsumit  

IÇktë tjera Indeksi i çmimeve të konsumit për mallrat e tjerë 

IÇkçmime të rregulluara Indeksi i çmimeve të konsumit për mallrat me çmime të rregulluara 

IÇkshërbime Indeksi i çmimeve të konsumit për shërbimet 

eeuro kursi i këmbimit lek/euro (rritja e tij tregon dobësim të lekut)

fISk_kaP_ShP Shpenzime kapitale 

fISk_kor_ShP Shpenzime korente 

head mon modeli mujor i inflacionit total 

head Qua modeli tremujor i inflacionit total 

ImP_54 Indeksi i çmimeve të importit 

m1 oferta e parasë së ngushtë (agregati monetar m1)

m3 oferta e parasë së gjerë (agregati monetar m3)

neer kursi nominal efektiv i këmbimit 

trim mon modeli mujor i inflacionit bazë

trim Qua modeli tremujor i inflacionit bazë

un norma e papunësisë 

r2-adj koeficienti i korrigjuar i përcaktueshmërisë

Se Gabimi standard i regresit

Indeksi t është tregues i kohës. 

DloG12(x) dhe DloG4(x) paraqesin ndryshimet vjetore të 
logaritmeve të variablit x, përkatësisht, për seritë mujore dhe 
tremujore. 

Periudha e vlerësimit për të gjitha modelet ekonometrike 
mujore, është 1998m1-2006m9 dhe për ato tremujore, është 
1998t1-2006t3. 
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Pikëpamjet e trajtuara në këtë material, janë nën përgjegjësinë 
e autorëve. ata falenderojnë veçanërisht, zj. marga Peeters, 
këshilltare rezidente e fmn për politikën monetare, për komentet 
e saj të vlefshme, sugjerimet dhe ndihmën e dhënë në hartimin 
e këtij materiali. falenderime edhe për e. troqe, e. Dushku dhe 
r. Shllaku, për komentet e bëra gjatë procesit të diskutimit të 
materialit.  

1 Simbolet e përdorura në këtë material, në lidhje me modelet 
dhe me variablat, janë shpjeguar në shtojcë.

2 në të gjitha rezultatet e vlerësimit të regreseve të këtij 
materiali, shifrat në kllapa janë rezultatet e statistikës së Studentit 
(t).

3 nga disa testime të modelit për periudha kohore më të afërta, 
konkretisht për periudhën 2000:m1 – 2006:m9, evidentohet 
një lidhje pozitive ndërmjet dy variablave në fjalë, fakt që është 
në përputhje me teorinë ekonomike.

4 regresioni në dukje i palidhur. 
5 katrorët më të vegjël të zakonshëm.
6 Për informacione më të dejuara mbi përbërjen e secilit grup, 

shiko tabelën 1, në (Çeliku etj., 2005).
7 Për informacione më të detajuara, në lidhje me rezultatet 

statistikore të metodave të matjes së inflacionit bazë, shiko 
tabelën 2, në (Çeliku, 2005). 
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komente mbI: PortofolI I moDeleVe 
ekonometrIke Për ParaShIkImIn e 

InflacIonIt në bankën e ShQIPërISë
Ronald Albers*

VlerëSImI I ParaShIkImeVe të InflacIonIt

1. VlerëSIme të PërGjIthShme

në forumin e hapur të vitit të kaluar, u diskutuan çështje të 
përgjithshme në lidhje me zbatimin e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar në Shqipëri. tryeza e rrumbullakët e këtij viti, në 
mënyrë të qartë përqendrohet në çështjet praktike të zbatimit 
të këtij regjimi dhe ka karakter më teknik. Duke patur këtë 
parasysh, komentet e mëposhtme përqendrohen në procesin 
parashikues të inflacionit, si një mjet praktik për inflacionin e 
shënjestruar dhe bazohen në studimet e bankës së Shqipërisë 
për modelet e parashikimit të inflacionit dhe për vlerësimin e 
gabimeve të parashikimit të inflacionit. Sidoqoftë, në fillim, më 
lejoni të bëj disa vlerësime të përgjithshme.

banka e Shqipërisë është ambicioze në përpjekjen e saj 
për të kaluar plotësisht në zbatimin e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar. literatura sjell shembuj debatesh mbi faktin se sa e 
arritshme ose sa e dëshirueshme është për ekonomitë në zhvillim, 
që të bëjnë një lëvizje të tillë.1 unë nuk do të jap një gjykim 
këtu, por thjesht do të përmend shkurtimisht disa argumente, 
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pse regjimi i inflacionit të shënjestruar konsiderohet një mundësi 
e pranueshme për Shqipërinë, megjithëse mund të ketë dhe 
alternativa të tjera si strategji monetare. mund të diskutohet, nëse 
në rastin e Shqipërisë, parakushtet që shpeshherë përmenden 
në literaturë (duke përfshirë qartësinë e objektiviti kryesor, 
pavarësinë e instrumenteve, mungesën e dominimit fiskal, 
tregjet financiare mjaftueshmërisht të zhvilluara, nevojën për 
të dhëna të mira makroekonomike), përmbushen para zbatimit 
të këtij regjimi ose jo. e parë nga një këndvështrim i ngushtë, 
përgjigja është “jo”, të paktën jo të gjitha parakushtet. Por, është 
evidentuar se asnjë nga vendet që zbaton regjimin e inflacionit 
të shënjestruar nuk i ka përmbushur të gjitha parakushtet që në 
fillim. Përvoja e deritanishme sugjeron, se parakushtet mund të 
përmbushen dhe pas zbatimit, nëse ka një përkushtim të fortë 
për zbatimin e inflacionit të shënjestruar, në mënyrën e duhur. 
Disa ekonomi me tregje në zhvillim, kanë qenë të suksesshme 
në zbatimin e regjimit të inflacionit të shënjestruar, pavarësisht 
se pikënisja nuk ka qenë e favorshme. kjo përvojë e huaj është 
inkurajuese për Shqipërinë. Për më tepër, vetë pikënisja e 
Shqipërisë është premtuese. Për shembull, inflacioni aktual në 
Shqipëri është relativisht i ulët dhe i qëndrueshëm. në mënyrë 
që regjimi i inflacionit të shënjestruar të ketë sukses, banka e 
Shqipërisë duhet t’i vërtetojë botës jashtë, aftësinë e saj teknike 
për të modeluar ekonominë, për të parashikuar inflacionin dhe 
për ta komunikuar atë në mënyrë transparente. në këtë kuadër, 
materialet e përgatitura nga personeli i bankës së Shqipërisë 
tregojnë, që për një kohë relativisht të shkurtër, janë bërë 
përparime mbresëlënëse. zhvillimi në të ardhmen i kapaciteteve 
teknike të nevojshme, duhet të jetë i mundur për t’u arrirë. 

ndërkohë që banka e Shqipërisë ka vendosur të zbatojë 
inflacionin e shënjestruar, mendimi i deritanishëm është që 
zbatimi i tij të jetë gradual dhe të shtrihet në një horizont më të 
gjatë kohor deri në vitin 2009. kjo, siguron kohë për të përsosur 
gradualisht strukturat teknike dhe institucionale dhe për të gjetur 
mënyrat më efektive të komunikimit me publikun. një strukturë 
funksionale për parashikimin e inflacionit është thelbësore për 
zbatimin e suksesshëm të inflacionit të shënjestruar. është e 
rëndësishme të informosh mbi vendimet e politikës monetare 
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dhe gjithashtu, të japësh arsyet në mënyrë transparente për 
shmangiet nga objektivi. Për këtë qëllim, parashikimi i inflacionit 
është instrumenti mbi të cilin duhet të mbështetemi. Suksesi i 
strategjisë së ankorimit të pritshmërive të inflacionit në një nivel 
të ulët inflacioni varet nga struktura funksionale e parashikimit 
të tij. Pra, ka shumë arsye për të përmirësuar portofolin aktual të 
modeleve. megjithatë, parashikimi i inflacionit është veçanërisht 
i vështirë (Den reijer dhe Vlaar 2006). në fakt, inflacioni 
është ndër variablat makroekonomikë më të vështirë për t’u 
parashikuar, pjesërisht, sepse karakteristikat statistikore të serive 
kohore të inflacionit nuk janë optimale. 

të prezantosh regjimin e inflacionit të shënjestruar ngjason 
me prezantimin e një pajisjeje të teknologjisë së përparuar 
në një ndërmarrje tradicionale. Përvoja historike sugjeron, se 
nevojitet një proces përshtatjeje që të funksionojë optimalisht. 
askush nuk duhet të presë, që çdo gjë të shkojë përsosmërisht 
mirë që në ditën e parë, sepse ky proces është i tillë që mëson 
duke bërë. në mënyrë që të mësohet, çdokush duhet të jetë 
aktiv dhe duhet të përfitojë nga përvoja e të tjerëve. Pa dyshim, 
banka e Shqipërisë ka treguar vullnet të mirë për t’u përpjekur, 
për të mësuar dhe për të përdorur përvojën e të tjerëve. cilado 
të jetë zgjedhja e bërë, ky qëndrim dhe gatishmëria për të qenë 
i hapur ndaj diskutimeve, janë të lavdërueshme dhe mund të 
çojnë në rezultate më të mira me kalimin e kohës, pavarësisht 
nga politika monetare që do të ndiqet përfundimisht. 

2. VlerëSImI I ParaShIkImeVe të InflacIonIt

në pjesën që vijon, unë nuk do të krahasoj modelet e 
parashikimit të inflacionit të përdorur nga banka e Shqipërisë me 
modele referuese tepër të sofistikuara. kjo bëhet, për të qenë në 
të njëjtën linjë me trajtimin praktik dhe të lirë të materialeve, që, 
ndoshta është dhe karakteristika e tyre më e dukshme. autorët 
përqendrohen më shumë në atë që funksionon në parashikimin 
e inflacionit. kjo duket në faktin, se zgjedhja e variablave 
dhe përcaktimi i vonesave në kohë në modelet e ndryshme, 
përcaktohen nga kriteret statistikore. Çështja e statistikave është 
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gjithashtu në thelb të përpjekjeve për të identifikuar matjet e 
inflacionit bazë. modelet e zgjedhura nga banka e Shqipërisë 
përdorin ekonometri të thjeshtë, për shembull përsa i përket 
stacionaritetit dhe stabilitetit të parametrave. në këtë pikë për 
shembull, gjej pak për të debatuar.

është interesant fakti, që autorët pranojnë që në fillim se ata 
janë dyshues për bazat teorike të modeleve të tyre. në vend 
që të propozojnë një model teorik që mund të kalibrohet dhe 
të testohet, ata thuajse menjëherë shkojnë tek hapi tjetër, ai i 
parashikimit. unë mendoj se, deri në njëfarë mase, kjo zgjedhje 
është e drejtë: qëllimi mbi të gjitha është prakticiteti dhe një 
ekonomie, që është në një proces të vazhdueshëm transformimi 
strukturor i lejohet të jetë pragmatike dhe të mos vendosë shumë 
pritshmëri për strukturën e ekonomisë. Sidoqoftë, shmangia nga 
baza teorike ka një kosto. Duke lexuar materialet, dikujt mund 
t’i lindë pyetja, për shembull për rolin e ofertës së parasë në 
inflacion, për vonesat kohore në politikën monetare dhe për 
lidhjen midis parashikimeve të inflacionit dhe instrumenteve të 
politikës monetare, që janë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të 
bankës qendrore. kështu, nuk duhet lënë mënjanë strategjia 
alternative e ndërtimit të një modeli teorik të kalibrueshëm, që 
mund të ballafaqohet me gjykimin e ekspertëve dhe që mund 
të përshtatet me ndryshimet në strukturën ekonomike dhe me 
mekanizmin e transmetimit, megjithëse zbatimi i tij në këtë 
fazë duhet të jetë i vështirë. më poshtë, jepen disa komente të 
detajuara mbi materialet e përgatitura nga banka e Shqipërisë 
për modelet dhe vlerësimet e parashikimit. 

2.1 moDelet e ParaShIkImIt të InflacIonIt

I pari nga dy materialet shoqëruese nga Çeliku etj., shqyrton 
portofolin e modeleve ekonometrike, që përdoren aktualisht 
nga banka e Shqipërisë. krahasuar me punën e prezantuar në 
forumin e hapur vitin e kaluar, ato reflektojnë ndryshime dhe 
përmirësime thelbësore në disa drejtime. Pa dashur të zgjatem, 
më poshtë jepen komentet mbi disa prej çështjeve të rëndësishme 
në materiale, duke i renditur pa ndonjë qëllim. 
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zgjedhja për të patur një portofol modelesh të ndryshme, 
në vend të një modeli të vetëm parashikimi argumentohet më 
së miri. Pranohet gjerësisht, se modele të ndryshme mund të 
përdoren për qëllime të ndryshme dhe banka e Shqipërisë ka 
bërë zgjedhjen e duhur në përdorimin e një portofoli modelesh 
të ndryshme, në vend që të veçonte vetëm njërin. në materialin 
shoqërues rezulton, se disa modele kanë ecuri më të mirë në 
periudhën afatshkurtër dhe të tjerë në periudhën afatgjatë dhe se 
disa modele kanë veçanërisht ecuri më të mirë në parashikimin e 
drejtimit të ndryshimit të inflacionit. në interpretimin e rezultateve 
të parashikimit, mund të shërbejë krahasimi i pikave relative të 
forta dhe të dobëta të çdo modeli.

 
Përsa i përket specifikimeve, është e drejtë të thuhet se 

ekuacionet e vlerësuara janë përgjithësisht ekuacione lineare 
me formë të reduktuar, që përfshijnë një numër të kufizuar 
variablash dhe vonesash kohore. ato përmbushin disa kritere 
ekonometrike të përgjithshme. kohëzgjatja e tyre e shkurtër, 
si dhe pikëpyetjet mbi cilësinë e statistikave të përdorura janë 
argumente kundër përdorimit të modeleve të komplikuara. kjo, 
përputhet me gjetjet e banerjee, marcellino dhe masten (2005), 
se në parashikimin e variablave makroekonomikë, në vendet e 
reja anëtare të be, pritet që modelet e thjeshta të kenë ecuri më 
të mirë; pjesërisht, për shkak të serive të shkurtra kohore. Shtimi 
i një termi autoregresiv zakonisht është i vlefshëm. megjithatë, 
është e dukshme se në studimet e fundit mbi parashikimin e 
inflacionit në ekonomitë në tranzicion që janë më të zhvilluara 
se ekonomitë e tjera (shiko për shembull, consolo (2006) 
për estoninë) theksohet ecuria shumë më e mirë e modeleve 
(shpeshherë jolineare) më komplekse. Për bankën e Shqipërisë, 
përpjekjet në këtë drejtim ndoshta nuk do të ishin të vlefshme 
në këtë fazë, por është e këshillueshme të jesh i informuar për 
përpjekje të tilla, bërë nga vende të tjera. 

ndërsa shqyrton detajet e disa ekuacioneve, lindin disa 
pyetje. Për të dhënë një shembull, në lidhje me ekuacionin (2) 
(parashikime të inflacionit total në bazë tremujore), një person 
mund të hamendësojë për shtimin e variablave të varur me 
vonesë kohore. Gjithashtu, në lidhje me modelin mujor të 



�46

parashikimit të inflacionit total dhënë në ekuacionin (1), shenja 
e kundërt e kursit të këmbimit të çon në konfuzion. në fakt, 
pranohet se kjo “bie ndesh me teorinë ekonomike”.2 Për një 
ekonomi si Shqipëria, çdokush pret që kanali i kursit të këmbimit 
të ketë një rol të madh në mekanizmin e transmetimit, kështu që 
ky rezultat kërkon hulumtime të mëtejshme (cf. muço etj. 2004). 
një mendim, mund të jetë se kjo vjen nga vetë procesi statistikor, 
si pasojë e periudhës së karakterizuar nga një inflacion i ulët 
dhe i qëndrueshëm dhe nga një mbiçmim i zbutur i lekut (nga 
ana tjetër, stabiliteti i kursit të këmbimit ka kontribuar në uljen e 
inflacionit dhe të pritshmërive për të), por, në këtë rast, mund të 
nevojitet një model alternativ. 

të dhënat statistikore nuk diskutohen në detaje. Deri në njëfarë 
mase, këto çështje janë trajtuar në materialin shoqërues lidhur 
me kuadrin statistikor. nga këndvështrimi i parashikimit, ia vlejnë 
të përmenden shqetësime të mundshme mbi besueshmërinë 
dhe mbi mbulimin e gabimeve të matjeve.3 niveli i lartë i 
ekonomisë informale, ndikon në besueshmërinë e të dhënave 
mbi aktivitetin real, papunësinë, pagat dhe mbi flukset e parasë. 
Pjesë kryesore të flukseve hyrëse nga remitancat e emigrantëve 
mund të reflektohen në m3, por një pjesë e madhe mbetet 
jashtë sektorit bankar, duke kufizuar sasinë e të dhënave mbi 
likuiditetin. në veçanti, është e rëndësishme të bëhet e ditur 
për shembull, nëse përafrimi i përdorur për çmimet e inputeve 
të diskutuara në boksin 3, është në të vërtetë një nëngrup i 
IÇk, siç duket të jetë. nëse kjo është e vërtetë, problemet e 
endogjenitetit në ekuacionet që përdorin si variabël shpjegues 
çmimet e importit, janë shumë të qenësishme. Gjithashtu, 
trajtimi i çështjeve të sezonalitetit, i thyerjeve strukturore dhe i 
shmangieve të mundshme duhet të përpunohet më tej. 

Përsa i përket horizontit të parashikimit, zgjedhja për të 
parashikuar një vit më pas motivohet nga arsye krejtësisht 
praktike dhe asnjë referim i përgjithshëm nuk bazohet në 
vonesat kohore, me të cilat politika monetare pritet të ndikojë 
inflacionin. të paktën në teori, duhet të synohet një horizont në 
të cilin veprimet e politikës monetare japin ndikimet më të forta 
në inflacion.4 në Shqipëri, tregjet financiare janë të pazhvilluara 
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dhe kanali i normës së interesit është i dobët, duke reflektuar 
kështu mungesën e zhvillimit të këtyre tregjeve, rëndësinë e 
parasë cash dhe peshën e madhe të huamarrjes në monedhë 
të huaj. nga ana tjetër, periudha e transmetimit mund të jetë 
relativisht e shkurtër, duke marrë parasysh strukturën e ekonomisë 
dhe të sektorit financiar. Për sa kohë që këto aspekte lidhen me 
procesin e inflacionit, ato kërkojnë një motivim më të fortë. në 
kohën e duhur, kur seri më të gjata të vihen në dispozicion, 
ndoshta do të ishte me vlerë zgjatja e horizontit të parashikimit, 
mundësisht në dy vjet. Duke qenë se gabimet e parashikimit në 
fund të horizontit të parashikimit nuk zmadhohen, me modelet 
ekzistuese një gjë e tillë mund të bëhet e mundur. 

Shqetësime serioze lindin në lidhje me diskutimin e kurbës së 
Phillipsit (boksi 2), e cila përdoret për të mbështetur përfshirjen e 
ndryshimeve të papunësisë në disa modele. këtu, ndihet nevoja 
për mbështetje teorike më të kujdesshme. Për më tepër, nga 
një bankë qendrore mund të pritet një testim i marrëdhënies 
afatgjatë vertikale të kurbës së Phillipsit. 

në të njëjtën frymë, unë jam disi dyshues për lidhjen e 
parashikimeve të inflacionit me vendimet e politikës monetare, 
ashtu siç bëhet në fjalinë hyrëse të seksionit 2.2. është e 
këshillueshme, që të bëhet një ndarje e qartë midis mjeteve 
dhe modeleve të parashikimit me vendimet. nën regjimin e 
inflacionit të shënjestruar, parashikimet e inflacionit janë një 
input i rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes, por nuk 
ka ndonjë lidhje mekanike midis tyre. modelet e paraqitura 
në material, janë ekuacione të formës së reduktuar dhe në 
këtë pikë, është e vlefshme të kujtojmë disa nocione teorike 
të frymëzuara nga teoria e kritikës së lukasit. hipotetikisht, 
ndikimi i politikës monetare identifikohet në mënyrë të tërthortë 
në parametrat e vlerësuar, të cilët reagojnë ndaj ndryshimeve 
të politikës monetare dhe ndikohen nga thyerje të mundshme 
strukturore. 

modelet që parashikojnë një formë të inflacionit bazë janë 
shumë informuese, por kanë nevojë të padiskutueshme për 
zhvillim të mëtejshëm. unë jam dakord me dyshimet e hedhura 
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në material, nëse inflacioni aktual “bazë” si mesatare e trimuar 
është i përshtatshëm ose jo. Veçanërisht, ndryshueshmëria e 
përbërësve dhe e peshave të tyre e bën të vështirë shpjegimin e 
kësaj metode për publikun. Përjashtimi i përhershëm i disa zërave 
duket më premtues, sidomos, për sa i përket komunikimit me 
jashtë bankës. Sipas meje, është e vlefshme të dallohen tre grupe 
të mëdha: çmimet e administruara (që mendoj se është “termi” 
për atë që në material përmendet si çmime të rregulluara), çmimet 
e paadministruara të energjisë (të cilat supozohen të ndikohen 
mjaft nga çmimet botërore të energjisë dhe nga kursi i këmbimit) 
dhe inflacioni bazë. brenda inflacionit bazë, është e dobishme të 
veçohen çmimet e produkteve ushqimore. Gjithashtu, është pa 
dyshim e dobishme që të përfshihen vlerësime të ndikimeve të 
ndryshimeve në taksat indirekte. Sidoqoftë, duke qenë se kushtet 
e tregut dhe ndryshimet në indeksim ndikojnë mbi çmimet e 
mallrave dhe të shërbimeve, të cilat janë ndikuar nga ndryshimet 
në taksa, është një pikë e debatueshme nëse këta zëra mund të 
konsiderohen një kategori e veçantë apo jo. kjo ndarje, ndryshon 
nga propozimet e dhëna në boksin 5. Por, ato kanë një përparësi-
kyçe, për faktin se ato përdorin maksimalisht zhvillimet në çmime 
të zërave që nuk kanë pse të parashikohen (duke qenë se janë të 
rregulluar dhe ndryshimet në këto çmime, pak a shumë, dihen që 
më parë) apo të zërave, ndryshimet në çmimet e të cilëve mund 
të vlerësohen me një nivel të lartë sigurie (ndikimet e taksave, 
çmimet e naftës). Gjithashtu, përvoja e ekonomive të tjera në 
tranzicion sugjeron, se me kalimin e kohës, ndryshimet në taksa 
dhe në çmimet e administruara kanë shkaktuar goditje të mëdha 
mbi inflacion. është e rëndësishme të izolosh ndikimin e tyre, si për 
arsye analize, por edhe për të justifikuar shmangie të mundshme 
të inflacionit nga objektivi, në të ardhmen; shmangie, që janë 
jashtë kontrollit të bankës qendrore. 

nëse këto arsye të çojnë në shënjestrimin e disa matjeve të 
inflacionit bazë (duke përjashtuar çmimet e administruara), kjo 
është për t’u debatuar. Shënjestrimi i inflacionit total ka disa 
përparësi në terma qartësie dhe transparence. Përgjithësisht, 
bankat qendrore kanë arsye të forta të shqetësohen, lidhur me 
zgjedhjen e indekseve të çmimeve të konsumit për të përkufizuar 
stabilitetin e çmimeve dhe për të hartuar politikën monetare 
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(Wellink 1998). Shënjestrimi i një matjeje më pak transparente 
të inflacionit bazë, mund të jetë një alternativë më e mirë nga 
pikëpamja teknike, por nuk është optimale në kuptimin e 
përgjithshëm. 

2.2 VlerëSImI Dhe ParaQItja e ParaShIkImIt të 
InflacIonIt

materiali i prezantuar nga kota etj., shqyrton vlerësimin e 
parashikimeve të inflacionit total, të prodhuara për një kohë 
relativisht të shkurtër, duke filluar nga muaji prill 2005 deri në 
shtator 2006, dhe mënyrat e mundshme të prezantimit në publik 
të parashikimeve të inflacionit dhe të marzheve të pasigurisë. 
Vlerësimi i gabimeve të parashikimit prezantohet shumë qartë, 
duke përdorur matje të zakonshme dhe të përhapura të saktësisë 
së parashikimit.5 modelet tremujore të parashikimit, nuk kanë 
ecuri më të dobët se ato mujore. kjo është inkurajuese, sidomos 
duke patur parasysh synimin për të publikuar parashikime 
tremujore. ndërkohë që pak gjëra mund t’i shtohen analizës së 
gabimeve të parashikimit në material, më shumë kujdes duhet 
të tregohet në nxjerrjen e përfundimeve konkrete.

Së pari, periudha e vlerësimit është relativisht e shkurtër. 
Për të parë ecurinë e gabimeve të parashikimit, nevojitet 
një monitorim i vazhdueshëm në të ardhmen. Gjithashtu, 
gabimet e parashikimeve rezultuan relativisht të pranueshme 
gjatë periudhës vlerësuese. kjo ndoshta pasqyron rrethana 
rastësore, duke qenë se kushtet ekonomike në Shqipëri kanë 
qenë të qëndrueshme gjatë periudhës vlerësuese. rrjedhimisht, 
këshillohet të qëndrojmë modestë, përsa i përket ecurisë 
relative të parashikimeve të inflacionit në Shqipëri, në krahasim 
me vende të tjera (jo të gjithë janë shënjestrues inflacioni). 
Pavarësisht nga ecuria inkurajuese e deritanishme, përvoja në 
vendet e tjera sugjeron, se shmangiet nga objektivi mund të 
ndodhin në të ardhmen. është e pamundur të thuhet se kur 
mund të ndodhin dhe ka shumë mundësi, që ato të ndodhin për 
arsye jashtë kontrollit të bankës qendrore, megjithatë është mirë 
të jesh i përgatitur. 
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nëse faktorë të mëdhenj shock të brendshëm apo të jashtëm, 
ndikojnë mbi ekonominë (duke përfshirë ndryshimet në taksa dhe 
në çmimet e administruara), shmangiet e mëdha të inflacionit 
nga objektivi mund dhe do të ndodhin. Shqipëria është e 
ekspozuar ndaj faktorëve realë shock, për shkak të bazës së 
vogël të eksportit, strukturës së përqendruar të tij dhe të varësisë 
nga importet. e thënë ndryshe, nën veprimin e ndryshimeve 
të shpejta dhe të vazhdueshme strukturore të ekonomisë 
shqiptare, ka shumë të ngjarë të ketë raste të luhatjeve të 
mëdha të parashikimit të inflacionit. në disa vende evropiane 
që zbatojnë regjimin e inflacionit të shënjestruar (rumania, 
republika Çeke), situata të tilla çuan në një ecuri të dobët të 
parashikimeve të inflacionit në lidhje me objektivin, në hapat 
e parë të adoptimit të këtij regjimi të ri. Por, për fat të mirë, 
kjo nuk duket të ketë dëmtuar reputacionin e bankës qendrore 
në mënyrë të parekuperueshme. këmbëngulja, përkushtimi, 
transparenca dhe ecuria e mirë, me kalimin e kohës ndihmuan 
në ruajtjen e besueshmërisë. 

teknikisht, ngushtimi i intervaleve të pasigurisë në fund të 
horizontit të parashikimit bie ndesh me intuitën. në njëfarë 
mase, kjo pasqyron rritjen e shpejtë të pasigurisë të parashikimit 
në tremujorin pasardhës apo dy tremujorë më tej, gjë që nuk 
është ngushëlluese. zgjatja e periudhës së parashikimit mund t’i 
ndryshojë këto gjetje. 

materiali do të ishte më i plotë, nëse mënyra sipas të cilës 
supozimet e jashtme ndërtohen, do të tregohet në detaje. 
Sensibiliteti i parashikimit ndaj ndryshimeve në supozimet e 
jashtme është mjaft i lartë. Përpjekjet për ta matur këtë nga 
një analizë sensibiliteti e standardizuar (e bazuar në model) 
janë të mirëpritura. Supozimet e shtimit dhe të linearitetit 
për të vlerësuar ndikimin e kombinuar të ndryshimeve të 
njëkohshme në më shumë se një supozim të jashtëm, duhet të 
japin rezultat në rrethana normale. Përsa i përket prezantimit 
të parashikimeve, është shumë e rëndësishme të bëhet qartë 
dallimi midis parashikimeve të kushtëzuara (të cilave mund t’u 
referohemi me termin “projektime”) dhe atyre të pakushtëzuara. 
ky, mund të jetë një mesazh i vështirë për t’iu përcjellë publikut. 
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nga ana tjetër, prezantimi i mënyrës sipas së cilës parashikimet 
kushtëzohen nga kursi i këmbimit dhe nga norma e interesit, 
duke përfshirë normën bazë të politikës monetare, është 
akoma më i vështirë. në krahasim me parashikimet e tjera, 
parashikimet e prodhuara nga bankat qendrore janë të veçanta, 
në kuptimin që variablat kryesorë që përcaktojnë inflacionin 
lidhen me politikën monetare, e cila nuk mund të trajtohet as si 
një variabël ekzogjen e as si endogjen. kështu, një parashikim 
i bazuar, për shembull mbi një skenar bazë të mosndryshimit 
të politikës monetare, nuk jep inflacionin e vërtetë të pritur, 
duke qenë se normat e interesit do të përcaktohen ndryshe 
gjatë horizontit të parashikimit. nga ana tjetër, parashikimet e 
pakushtëzuara nënkuptojnë që politika monetare reagon në një 
mënyrë të tillë që të japë rezultatet e dëshiruara për inflacionin, 
nëse bëhet supozimi se modelet janë eficiente. kjo, mund të 
shkaktojë probleme komunikimi, duke qenë se publiku dhe 
tregjet mund ta interpretojnë parashikimin si një deklaratë të 
politikës monetare, që nënkupton se banka qendrore do të 
sillet ashtu siç parashikohet. Veçanërisht, kur parashikimi bëhet 
nga personeli i bankës apo nga komiteti i Politikës monetare, 
perceptimi aktual i vendimmarrësve në bankën qendrore mund 
të jetë i ndryshëm, duke lënë vend për mjaft konfuzion. në 
terma praktikë, duke qenë se tregjet financiare nuk janë të 
zhvilluara plotësisht, supozimet për normën e interesit dhe për 
kursin e këmbimit ndoshta nuk mund të merren nga pritshmëritë 
e tregjeve. Për më tepër, sipas një mënyre të tillë ekziston rreziku 
i një rrethi vicioz të hamendësimeve të tregut dhe vendimeve për 
normën e interesit nga banka qendrore, bazuar pjesërisht në 
këndvështrimin e tregjeve (berg 2005). Prandaj, është logjike 
që të fillosh me një supozim për një qëndrim të pandryshuar të 
politikës monetare. 

Disa çështje të fundit, por të rëndësishme, lidhen me 
prezantimin dhe komunikimin e jashtëm të parashikimeve. 
banka e Shqipërisë synon që t’i publikojë modelet për publikun 
e gjerë, në kohën e duhur. kjo nxit transparencën dhe sigurisht 
që mirëpritet. Pa dyshim, që mund të thuhet se kjo mund të çojë 
dhe në kritika. Por, banka e Shqipërisë do t’i përdorë këto kritika 
për t’i përmirësuar modelet dhe kjo është e lavdërueshme. Përsa 
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i përket prezantimit të parashikimeve, një frekuencë tremujore 
duket optimale dhe gjithashtu, do të mundësonte dhe publikimin 
e parashikimeve në një frekuencë të përballueshme (disa herë 
në vit). në rastin e Shqipërisë, të publikosh parashikimet dy herë 
në vit mund të mjaftojë, duke marrë parasysh problemin e të 
dhënave afatshkurtra, që vihen në dispozicion me një vonesë 
të caktuar. Përsa i përket pasigurive të mëdha në lidhje me 
marzhet e gabimeve gjatë horizontit të parashikimit, është e 
këshillueshme të shtyhet publikimi i fan charts derisa të ndërtohet 
një bazë më e qëndrueshme statistikore.

një problem i fundit për t’u marrë parasysh është llogaridhënia 
para publikut për shmangiet e inflacionit nga objektivi.6 është 
shumë e rëndësishme për bankën e Shqipërisë, që të theksojë rolin 
e faktorëve përtej kontrollit të saj (faktorë të tillë, si për shembull 
ndryshimet në çmimet e mallrave, ndryshimet në taksa dhe në 
çmimet e administruara), me qëllim ruajtjen e besueshmërisë dhe 
ankorimin e pritshmërive afatgjata të inflacionit. komunikimi i 
dallimit midis parashikimeve të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara 
mund të ndihmojë, por, ashtu siç u tha dhe më lart, është e 
vështirë të shpjegohet tek publiku i gjerë. 

3. PërfunDIme

Progresi i bërë nga banka e Shqipërisë në ndërtimin e 
kapaciteteve teknike për adoptimin e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar është shumë inkurajues. Vendimi për të zgjatur 
periudhën përgatitore është i drejtë. faza aktuale e parashikimit 
të inflacionit lë vend për shumë pyetje pa përgjigje. zgjatja e 
periudhës, mundëson zhvillimin e mëtejshëm të parashikimeve 
dhe të kapaciteteve monitoruese, si dhe një vlerësim më të mirë 
të besueshmërisë së parashikimieve. Për më tepër, një periudhë 
më e gjatë, që mundëson ndërtimin e komunikimit të jashtëm, 
mirëpritet. kjo do të lejonte për shembull, testimin e mënyrave të 
ndryshme për të gjetur rrugën më të mirë të prezantimit të regjimit 
të inflacionit të shënjestruar, duke përfshirë marzhet e pasigurisë 
dhe rrugët më eficiente për të informuar mbi shmangiet nga 
objektivi. 
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banka e Shqipërisë duhet të vazhdojë të punojë shumë 
në ndërtimin e një reputacioni të fortë. transparenca dhe 
komunikimi eficient nevojiten për ta bërë të suksesshëm regjimin 
e inflacionit të shënjestruar dhe për të ndërtuar reputacionin. 
Duket, sikur vetëm bankat qendrore të ekonomive të zhvilluara 
dhe me reputacion të fortë mund të kenë të drejtën e të qenurit 
më të rezervuara lidhur me vendimet e politikës së tyre monetare 
(carare dhe Stone 2006). në mënyrë të qartë, Shqipëria nuk 
mund t’ia lejojë vetes këtë. banka e Shqipërisë duhet të jetë e 
ndërgjegjshme, se pavarësisht nga përmirësimet në parashikimet 
e inflacionit, shmangie të mëdha nga objektivi i tij ka të ngjarë të 
ndodhin në të ardhmen. ky është një fakt jete dhe ajo nuk duhet 
të shkurajohet, por të përqendrohet në ruajtjen e besueshmërisë, 
nëpërmjet komunikimit të qartë dhe përpjekjeve të vazhdueshme 
për të arritur përsosje analitike. 
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ShënIme

* ronald albers, Drejtoria e Përgjithshme për Çështjet 
ekonomike dhe financiare, komuniteti evropian. Pikëpamjet e 
shprehura në këtë material, janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë 
mendimet e Drejtorisë së Përgjithshme për Çështje ekonomike 
dhe financiare apo të komisionit evropian. Pa i përfshirë në 
përgjegjësi, falenderoj zdenek cech, julia lendvai, aurora 
mordonu and martin Spolc, për sugjerimet e vlefshme.

1 carare et al. (2002), diskuton avantazhet dhe disavantazhet. 
Siklos dhe Ábel (2002) japin një argumentim të mirëpeshuar, 
nëse zbatimi i regjimit të inflacionit të shënjestruar është i 
dëshirueshëm për hungarinë; një analizë e kryer gjatë kohës 
kur vendi po niste zbatimin e tij. Për Slloveninë,  Festić (2003) 
nxjerr përfundime negative.

2 është interesant fakti, se në studimin e kryer nga kota etj,  
analiza e skenarit të bazuar në model propozon një kanal 
transmetimi të rëndësishëm dhe me shenjën e pritur. 

3 Për problemin e llogaritjes së IÇk, shiko lebow dhe rudd 
(2003). 

4 në faqen 8, përmendet mekanizmi i transmetimit për të 
argumentuar përfshirjen e vonesave më të gjata kohore të m3 
në ekuacionet e parashikimit të inflacionit, sipas grupeve.

5 Shiko hyndman dhe koehler (2006), për një vlerësim kritik 
të përdorimit të matjeve të varura nga njësia e saktësisë të 
parashikimit.

6 Shiko komunikimet e bëra nga banka kombëtare e hungarisë 
si një rast studimi, ku një gjë e tillë përpiqet të arrihet. 
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komente mbI: PortofolI I moDeleVe 
ekonometrIke Për ParaShIkImIn e 

InflacIonIt në bankën e ShQIPërISë
Bill Allen*

Personeli përgjegjës për parashikimin e inflacionit në bankat 
qendrore, e konsideron si mjaft të rëndësishëm kontrollin e 
ecurisë së këtij procesi ex post, domethënë pasi është njohur 
me vlerën reale të inflacionit. Për këtë arsye, puna e kryer në 
bankën e Shqipërisë në këtë drejtim, është për t’u përshëndetur 
dhe mendoj se ky proces, duhet të përsëritet në mënyrë të 
rregullt. Gjithsesi, duhet të shtoj se jam shumë i befasuar me 
punën e kryer nga personeli i bSh, gjatë vitit të kaluar. në 
fjalën time, do të rendis një numër komentesh mbi vlerësimin e 
parashikimit dhe mbi disa çështje të ngritura prej tij. komentet 
e mia klasifikohen në tre grupe: interpretimi i rezultateve, 
implikimet në procesin e parashikimit dhe implikimet në procesin 
e simulimeve, të përmendura në seksionin e katërt lidhur me 
politikën monetare. 

1.  InterPretImI I rezultateVe

në këtë material, për arsye krejtësisht praktike, vlerësimi i 
parashikimit është kufizuar në periudhën prill 2005 - shtator 
2006, duke patur kështu një zgjedhje me 18 periudha. në 
materialin e diskutimit, kjo zgjedhje cilësohet si një zgjedhje të 
vogël. 
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zgjedhja në fakt, është akoma dhe më e shkurtër sesa 
paraqitet. të 18-të periudhat nga 12 muaj secila, mbi të cilat 
është bërë vlerësimi i parashikimit, janë të mbivendosura. në 
këtë rast, ky fakt përbën një kufizim të konsiderueshëm. nëse, 
për shembull, njëri prej ekuacioneve jep një gabim të madh në 
vlera pozitive në parashikimin e normës vjetore të inflacionit 7 
muaj më pas nga vlera aktuale, atëherë është shumë e mundur 
që dhe parashikimi i normës vjetore në muajin e 8-të, të ketë të 
njëjtin gabim. me fjalë të tjera, të dhënat nuk janë të pavarura.

të dhënat do të ishin të pavarura, nëse parashikimet që 
vlerësohen, lidhen me periudha 12-mujore të pambivendosura. 
Por, kjo është e pamundur, për shkak se nuk ka të dhëna të 
mjaftueshme për ta mbështetur një vlerësim të tillë. megjithatë, 
duhet pranuar se vlerësimi bazohet në më pak se tre të dhëna të 
pavarura. ky mbetet një kufizim i pashmangshëm, që nënkupton 
se nga rezultatet nuk mund të nxirren shumë përfundime. 

Për fat të keq, vlerësimi i parashikimit të inflacionit, në përgjithësi 
dhe jo vetëm për Shqipërinë, kërkon disa vite pas kryerjes së 
parashikimeve, që të materializohet. nga njëra anë, parashikimi 
ka një horizont kohor prej 2 vjetësh dhe nga ana tjetër, vlerësimi 
i parashikimit kërkon një seri kohore me të dhëna të pavarura. 
nëse një vlerë e parashikuar publikohet një herë në dy vjet, duhet 
të kalojë një periudhë shumë e gjatë, që të fillojë të kryhet një 
vlerësim i mirë i parashikimit. ky fakt, përbën një kufizim mjaft të 
madh për përgjegjshmërinë e bankave qendrore.  

Pjesa më e madhe e bankave qendrore që kanë adoptuar 
regjimin e inflacionit të shënjestruar deklarojnë, se i marrin 
vendimet e tyre duke u bazuar në parashikimin e normës vjetore 
të inflacionit për 2 vitet e ardhshme. Vlerësimi i parashikimit, për 
të cilin po debatojmë sot, nënkupton që për politikën monetare 
i rëndësishëm është parashikimi i inflacionit vetëm për vitin e 
ardhshëm. megjithatë, unë nuk sugjeroj që banka e Shqipërisë të 
zgjerojë horizontin e parashikimit të inflacionit nga 1 në 2 vjet. 

fakti që modeli i parashikimit mon_GrouP parashikon më 
mirë drejtimin e lëvizjes së normës së inflacionit sesa modelet e 



�59

tjera, nuk është për t’u habitur. modeli mon_GrouP përdor 
shumë më tepër informacione rreth çmimeve të produkteve 
të caktuara, sesa modelet e tjera. modele të tilla, pritet që të 
parashikojnë relativisht saktë normën e inflacionit, në periudhën 
afatshkurtër. Parashikimi për periudhën afatgjatë, zakonisht nuk 
kryhet duke përdorur modele të këtij lloji. 

2. ImPlIkImet në ProceSIn e ParaShIkImIt

Siç e theksova dhe më lart, unë mendoj se seria kohore e 
të dhënave është shumë e shkurtër dhe është e pamundur të 
nxirren përfundime të sakta nga ky vlerësim i parashikimit. 
megjithatë, disa vendime duhen marrë menjëherë, duke përdorur 
informacionin në dispozicion dhe pa dyshim, rezultatet e vlerësimit 
të parashikimit të inflacionit mund të shërbejnë për këtë qëllim. 
Për shembull, banka e Shqipërisë mund të dojë të identifikojë 
ekuacionin, i cili parashikon më mirë normën e inflacionit, në 
gjendjen aktuale të njohjes së ekonomisë së vendit. 

Përfundimet e vlerësimit mund të përdoren për të ndërtuar një 
ekuacion të tillë, si një mesatare e peshuar e tre ekuacioneve që 
u testuan në vlerësim (në rastin e parashikimeve mujore). Peshat 
e mesatares së peshuar duhet të jenë të tilla, që të përftohet një 
ekuacion përfundimtar me rmSe  sa më të vogla që të jetë e 
mundur. llogaritja e peshave duhet të bëhet duke konsideruar 
rmSe-të e të tre ekuacioneve që u vlerësuan, korrelacionin 
ndërmjet gabimeve të të tre ekuacioneve, si edhe rmSe-të dhe 
korrelacionin ndërmjet gabimeve në parashikimin e variablave 
ekzogjenë në të tre ekuacionet (shiko seksionin tjetër për 
komente mbi trajtimin e variablave ekzogjenë). 

materiali i diskutimit kalon shumë shpejt nga përshkrimi 
i vlerësimit të modeleve, në një propozim për prezantimin e 
pasigurisë së parashikimit të inflacionit për publikun. unë jam 
dakord me propozimin për t’i prezantuar publikut pasigurinë 
e parashikimit, por mendoj se ekzistojnë një numër çështjesh, 
të cilat me të drejtë vijnë pas specifikimit të ekuacioneve dhe 
përpara publikimit të pasigurisë në parashikim. 
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normalisht, parashikimi përfundimtar i inflacionit nuk do 
të jetë një parashikim i papërpunuar i një ekuacioni. ai do 
të rishikohet dhe do të rregullohet, duke përdorur arsyetimin 
njerëzor e duke u bazuar në njohjen e situatës ekonomike 
aktuale. kjo është në përgjithësi, rruga që duhet ndjekur. të 
mendosh se të gjithë faktorët që kanë lidhje me normën e 
inflacionit në vitin e ardhshëm, të mund të identifikohen me një 
ekuacion të vetëm, nuk është realiste. ndaj, është e logjikshme, 
që për të arritur në parashikimin përfundimtar, parashikimet e 
ekuacionit të rregullohen.   

një çështje e rëndësishme në këtë diskutim është fakti, se 
gjykimi i kujt do të merret parasysh në nxjerrjen e parashikimit 
përfundimtar? në disa vende, si për shembull në Suedi dhe në 
britaninë e madhe, një grup ekspertësh përgjegjës për vendimet 
e politikës monetare (anëtarët e bordit drejtues të bankës 
qendrore ose komiteti i politikës monetare), përdor arsyetimin 
e tij për të arritur në parashikimin përfundimtar. në këtë rast, ai 
quhet parashikimi i komitetit të politikës monetare. në bankën 
Qendrore evropiane, nga ana tjetër, parashikimi i publikuar 
bazohet në arsyetimet e personelit të bankës qendrore, e jo në 
ato të anëtarëve të këshillit Drejtues, të cilët janë përgjegjës për 
vendimet e politikës monetare.  

Problemi kryesor, në rastin kur parashikimi është përgjegjësi 
e komitetit të politikës monetare, është që ky komitet mund të 
mos jetë dakord me këtë parashikim. në këtë rast, parashikimi 
përfundimtar, i cili normalisht publikohet, duhet të përfaqësojë 
një mesatare të pikëpamjeve të të gjithë anëtarëve.  asnjë nga 
anëtarët mund të mos jetë dakord me parashikimin dhe nuk 
jepen të dhëna specifike lidhur me shkallën e ndryshueshmërisë 
së pikëpamjeve të anëtarëve individualë të këtij komiteti. Për 
këtë arsye, ka diçka të pakëndshme lidhur me parashikimet, 
që janë përgjegjësi e përbashkët e grupit të politikës monetare. 
Parashikimet që janë përgjegjësi e personelit të bankës qendrore 
nuk e kanë këtë problem, por natyrisht, ato nuk përfaqësojnë 
pikëpamjet e grupit përgjegjës për vendimmarrjen e politikës 
monetare. 
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3. ImPlIkImet në ProceSIn e SImulImeVe, të 
PërmenDura në SekSIonIn e katërt lIDhur me 
PolItIkën monetare

materiali i diskutimit me të drejtë thekson, se ekuacionet për 
parashikimin e inflacionit përfshijnë variabla shpjegues dhe 
se parashikimet e këtyre variablave, nevojiten për kryerjen e 
parashikimeve të inflacionit. Variablat shpjegues përfshijnë:

• Çmimet e rregulluara.
• Çmimet e importit.
• agregatët monetarë.
• normën e papunësisë.
• kursin e këmbimit.
• Shpenzimet buxhetore.

Seksioni 4 i materialit, përshkruan simulimet e efektit mbi 
inflacion në rastin e një nënçmimi të mundshëm të kursit të 
këmbimit, një rritjeje të papunësisë, një rritjeje të shpenzimeve 
buxhetore dhe të një rritjeje të çmimeve të rregulluara. 

Disa nga këto simulime mund të sjellin përfundime jo të 
drejta, për shkak se variablat shpjegues nuk janë me të vërtetë 
ekzogjenë. Simulimet me kursin e këmbimit janë një shembull i 
tillë. në material shpjegohet, se nëse kursi i këmbimit nënçmohet 
me 10 për qind, norma e inflacionit 3 tremujorë më vonë, do 
të jetë më e lartë se 2.05 për qind. megjithatë, në realitet, 
efekti i nënçmimit të kursit të këmbimit mbi inflacion, varet 
mjaft nga arsyeja pse ka ndodhur ky nënçmim.  le të marrim 
dy shembuj:

a. Supozojmë, që banka qendrore ndjek një politikë monetare 
lehtësuese, për një periudhë të shkurtër kohore. në këtë 
rast, kursi i këmbimit pritet të nënçmohet, ndërkohë që 
norma e inflacionit pritet të rritet. në këtë shembull, 
rezultatet e simulimit të kryer në seksionin 4 të materialit, 
janë realiste. 

b. rasti tjetër supozon, që kërkesa e huaj për eksporte 
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shqiptare pëson një rënie të dukshme. në këtë rast, kursi 
i këmbimit pritet sërish, që të nënçmohet. megjithatë, nuk 
ka arsye që të mendohet se norma e inflacionit do të rritet, 
për shkak të rënies së kërkesës agregate. 

në të njëjtën mënyrë, simulimet e ndryshimit në normën e 
papunësisë mund të rezultojnë si joinformative. nëse norma 
e papunësisë pëson rënie, për shkak se kërkesa është rritur 
ndjeshëm në krahasim me ofertën e mundshme, atëherë pritet 
që inflacioni të rritet, në të njëjtën mënyrë siç është përshkruar 
në seksionin 4 të materialit. Por, nëse papunësia bie për një 
arsye tjetër, për shembull nëse individët vendosin të kursejnë 
dhe të punojnë më shumë, atëherë norma e inflacionit ka më 
shumë të ngjarë të bjerë, sesa të rritet. 

këto fakte, lënë të kuptohet se ndonëse ekuacionet për 
parashikimin e inflacionit të përshkruara në material kanë rolin 
e tyre në hartimin e politikës monetare, ky rol është gjithsesi i 
kufizuar.  Për të patur një politikë të suksesshme monetare në 
Shqipëri, do të nevojitej dhe përdorimi i arsyetimit njerëzor.

* bill allen, ekonomist i lartë, brevan howard asset management llP dhe ish-
Guvernator, banka e anglisë.
1 rmSe – rrënja katrore e katrorit mesatar të gabimit. Shërben për matjen e 
gabimit të një ekuacioni.
2 në vendet ku vendimet e politikës monetare janë përgjegjësi e vetëm një 
personi, ky problem nuk ekziston. zelanda e re është një vend i tillë.   
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një ProPozIm Për StrateGjInë e 
komunIkImIt të bankëS Së ShQIPërISë 

lIDhur me InflacIonIn e ShënjeStruar
Erinda Nervaj

Rigers Kaso
Ina Kraja

Doriana Lama
Marga Peeters*

abStrakt

në këtë material Diskutimi, strategjia e bankës së Shqipërisë 
(bSh) për komunikimin e inflacionit të shënjestruar përkufizohet 
si objektivi i rritjes, i zhvillimit dhe i arritjes së ndërgjegjësimit 
(të plotë) të publikut, lidhur me çështjet e politikës monetare 
në përgjithësi dhe me regjimin e inflacionit të shënjestruar, në 
veçanti. Dorëshkrimi bën dallimin ndërmjet periudhës përpara 
dhe pas adoptimit të këtij regjimi të politikës monetare, duke 
diskutuar metodat e kësaj strategjie. në të, propozohet një 
adoptim gradual i inflacionit të shënjestruar dhe një dialog 
intensiv i bankës qendrore me segmente të ndryshme të publikut, 
me qëllim promovimin e stabilitetit të çmimeve, si një kusht i 
nevojshëm për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. në 
këtë material, propozohet monitorimi i perceptimit të publikut, 
në mënyrë që të sigurohet një kanalizim sa më i mirë i tij. ai 
prezanton më tej, planet e bSh për dy vitet e ardhshme. 

1. hyrje

ky material, paraqet strategjinë e komunikimit të inflacionit të 
shënjestruar. kjo është përpjekja e parë për paraqitjen e hapave 



�64

për t’u hedhur në të ardhmen e afërt, si dhe në periudhën 
afatmesme dhe në atë afatgjatë. Shpresojmë, që të kemi një 
debat të gjerë mbi këtë strategji dhe që hapat përfundimtarë të 
paraqitur në këtë material, të ndiqen me sukses. 

materiali trajton çështjet si më poshtë. Seksioni 2 bën një 
përmbledhje të mjeteve të komunikimit dhe të intensitetit 
të këtij të fundit, lidhur me politikën monetare të bSh dhe 
me inflacionin e shënjestruar, në veçanti. në këtë seksion, 
përmenden gjithashtu detyrimet ligjore të bSh. Seksioni 3 e 
vendos Shqipërinë në një perspektivë ndërkombëtare. Qëllimi i 
këtij seksioni, është që të nxjerrë në pah karakteristikat e vendit 
tonë, të cilat mund të ndihmojnë ose të pengojnë procesin e 
komunikimit. Seksioni 4, diskuton hapat që duhen ndërmarrë 
përpara adoptimit të inflacionit të shënjestruar në Shqipëri. 
karakteri gradual i adoptimit të këtij regjimi theksohet në të 
gjithë materialin.  Përveç kësaj, kjo strategji përkufizohet si rritja, 
zhvillimi dhe arritja e ndërgjegjësimit (të plotë) të publikut, lidhur 
me çështjet e politikës monetare në përgjithësi dhe me regjimin 
e inflacionit të shënjestruar, në veçanti. Seksioni 5, përshkruan 
mënyrën e komunikimit pas adoptimit të regjimit të inflacionit 
të shënjestruar. Seksioni 6, parashtron në vija të përgjithshme 
përbërësit kryesorë të veprimeve, që do të ndërmerren nga 
banka e Shqipërisë për vitet 2007 dhe 2008. Shtojca a, 
përmban të dhëna empirike për njohuritë e shqiptarëve mbi 
bankingun qendror dhe mbi politikën monetare, si një shembull 
për monitorimin e perceptimit të publikut lidhur me komunikimin 
e bankës së Shqipërisë.

 

2. një VëShtrIm I PërGjIthShëm mbI ProceSIn e 
komunIkImIt të bankëS Së ShQIPërISë

2.1 Pak fjalë mbI hIStorIkun 

Gjatë viteve të fundit, banka e Shqipërisë ka ndryshuar nga një 
institucion, i cili nuk i publikonte vendimet e tij, në një institucion 
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i cili është i bindur për nevojën për transparencë, përsa i përket 
objektivave dhe veprimeve të saj. Për rrjedhojë, mënyra e 
komunikimit të bSh me publikun e jashtëm, ka ndryshuar në 
mënyrë të qenësishme. 

banka e Shqipërisë publikoi për herë të parë buletinin ekonomik 
në vitin 1998. Që prej këtij viti, numri i publikimeve është rritur 
në mënyrë të ndjeshme. në të njëjtën kohë, kanë ndodhur 
ndryshime të mëdha, për shkak të zhvillimeve teknologjike dhe 
përvojës tonë me publikun.  

në mënyrë që të rrisë transparencën dhe komunikimin me 
publikun e jashtëm, bSh krijoi faqen e saj të internetit në vitin 
2002. kjo faqe, është përmirësuar gradualisht dhe një version 
i ri i saj do të krijohet së shpejti, duke e bërë atë më tërheqëse 
për publikun.

Boks �. Një vështrim i shpejtë mbi komunikimin e shkruar dhe atë 
verbal.

Komunikimi i shkruar  – botime të publikuara në letër dhe /ose formë 
elektronike. 

• Raporte periodike 
Analiza periodike publikohen në: Raportin Mujor të Politikës Monetare, 
në Raportin Gjashtëmujor të Politikës Monetare, Raportin Tremujor të 
Politikës Monetare, Raportin Vjetor, Raportin Vjetor të Mbikëqyrjes, 
Buletinin Vjetor të Bilancit të Pagesave, Raportin Statistikor, Buletinin 
Ekonomik dhe në Analizat e Vrojtimit. 

• Publikime edukative
Publikimet edukative kanë për qëllim informimin e publikut mbi çështje 
të ndryshme, që lidhen me objektivat dhe me funksionin e bankës 
qendrore. Midis të tjerave, mund të përmenden:
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 (i) Bonot e thesarit: Si t’i njohim ne ato?    
(ii) Të flasim thjesht për inflacionin  
(iii) Historia e akullores  
(iv) Pak fjalë për bankën qendrore 
(v) Sistemi bankar në Shqipëri
(vi) Instrumentet e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë
(vii) Banka Qendrore Evropiane
(viii) Euro, paraja jonë! 
(ix) Komuniteti Evropian dhe euro
(x) Çfarë është për ju stabiliteti i çmimeve?
(xi) Përgatitjet për euron. Udhëzuesi juaj për monedhat dhe 

kartëmonedhat euro
(xii) Përse duhet të keni një buxhet personal? 

• Të tjera 
Prezantime të Guvernatorit në Kuvend, deklarata për shtyp, legjislacioni 
bankar, leksione të Guvernatorit, historiku i Bankës së Shqipërisë, 
njoftime për shtyp, materiale diskutimi dhe manuale të ndryshme. 

Komunikimi verbal
 
• Konferenca për shtyp.
• Fjalë të Guvernatorit dhe të administratorëve të tjerë të BSH 

në konferenca ndërkombëtare.   
• Takime informale me vendimmarrësit e BSH dhe me 

përfaqësues të Qeverisë, të biznesit, tregjeve financiare, 
medias dhe akademisë. 

• Takime të Guvernatorit me përfaqësuesit e pesë degëve të 
BSH. 

• Intervista.

Komunikimi elektronik

• Faqja e internetit www.bankofalbania.org 

Mund të përdoret lehtësisht nga të gjithë. Është në versionin shqip 
dhe anglisht. 

Vetëm një pjesë e komunikimit me publikun është detyrim 
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ligjor. kjo, i referohet prezantimit të deklaratës së politikës 
monetare të bSh dy herë në vit përpara këshillit të ministrave 
dhe kuvendit. të gjitha llojet e tjera të komunikimit, si për 
shembull konferencat për shtyp të bSh, takimet e Guvernatorit 
me akademikë në forume kombëtare dhe ndërkombëtare, si 
dhe me përfaqësues të biznesit, janë iniciativa të vetë bSh. në 
vitin 2000, këshilli mbikëqyrës i bSh miratoi rregulloren mbi 
transparencën dhe konfidencialitetin në bSh.  

Përshkrimi i përgjithshëm historik i raportit të Politikës 
monetare të bSh për periudhën 1998 – 2005, mund të gjendet 
në Shtylla dhe Suljoti (seksioni III, 2006).

2.2 ProDuktet aktuale Dhe kanalet e komunIkImIt

boksi 1 paraqet listën e publikimeve të bSh, si në formë të 
shkruar ashtu dhe në atë verbale, si dhe kanalet e zgjedhura për 
komunikimin me publikun. të gjitha këto publikime përgatiten 
nga Departamenti i marrëdhënieve me jashtë, Integrimit evropian 
dhe komunikimit (DmjIk) dhe shtypen në Shtypshkronjën e 
bankës së Shqipërisë. Publikimet e shkruara mund të gjenden në 
bibliotekën e bSh, mund të dërgohen përmes postës elektronike 
ose përmes shërbimit postar.1 

2.3 leGjISlacIonI, autonomIa, PërGjeGjShmërIa, 
tranSParenca Dhe beSueShmërIa

në qoftë se një pjesë e publikut arrin të ketë një nivel më 
të lartë të të kuptuarit të bankës qendrore, atëherë kjo e 
fundit do të përfitojë një nivel më të lartë besueshmërie dhe 
transparence. kjo, do të ndihmojë mjaft në rritjen e mbështetjes 
së institucionalizimit të bankave qendrore dhe rrjedhimisht, edhe 
të autonomisë2 që kërkohet për të përmbushur objektivat e tyre. e 
parë në këtë këndvështrim, përgjegjësia kryesore e komunikimit 
të një banke qendrore qëndron në sigurimin e të kuptuarit të 
vizionit të saj për botën, si dhe në transmetimin e informacionit 
në një gjuhë, që mund kuptohet lehtësisht nga publiku. 
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modeli i paraqitur në grafikun 1, thekson raportin ndërmjet 
tre përbërësve të procesit të komunikimit. në qoftë se zbatohet 
si duhet, trilogjia e përbërësve autonomi – transparencë – 
përgjegjshmëri do të shndërrohet në besueshmëri, e cila më 
pas, do të çojë në arritjen e objektivit përfundimtar, që është 
arritja e reputacionit dhe e prestigjit. besueshmëria mund të 
konsiderohet si një pasojë e trilogjisë, e cila ndihmon në arritjen 
e reputacionit dhe të prestigjit. ky model sjelljeje, zhvillohet dhe 
bëhet i mundshëm nëpërmjet një lëvizjeje të qëndrueshme dhe 
të mjaftueshme komunikimi dhe informacioni. 

raporti ndërmjet këtyre tre shtyllave të sjelljes së bankingut 
qendror modern, të paraqitura në tre kuti në grafikun 1, 
megjithëse i thjeshtë dhe i qartë deri në këtë fazë, ndihmon 
në theksimin e dimensionit të marrëdhënies ndërmjet bankës 
qendrore dhe agjentëve të saj shoqërorë. 

një bankë qendrore autonome, vepron nën disa rregulla, të 
cilët janë hartuar për të parandaluar ndërhyrjet politike. bSh 
vepron si një institucion autonom. ajo vepron duke u bazuar në 
vendimet e marra nga këshilli mbikëqyrës i bankës së Shqipërisë. 
në vijim, paraqiten disa nga dispozitat e përcaktuara në ligjin 
aktual të bankës qendrore, që kanë të bëjnë me autonominë e 
këtij institucioni. 

në ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për bankën e Shqipërisë”, 

Besueshmëria Reputacioni 
dhe Prestigji

Autonomia

Transparenca Përgjegjshmëria
* Modeli i pavarësisë së bankës qendrore 

* Modeli i sjelljes për bankat qendrore 

* Lëvizja e qëndrueshme dhe e mjaftueshme
e informacionit dhe e komunikimit 

Grafik 1. Autonomia, transparenca, përgjegjshmëria dhe besueshmëria.

Burimi: Qendra për Studimet Monetare të Amerikës Latine (2004).
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neni 1, pika 3 përcaktohet se “banka e Shqipërisë, brenda 
kompetencave të përcaktuara në këtë ligj, është e pavarur nga 
çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë 
së saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara. Çdo subjekt 
është i detyruar të respektojë pavarësinë e bankës së Shqipërisë, të 
mos kërkojë të ndikojë mbi ndonjë anëtar të këshillit mbikëqyrës 
për të cënuar detyrimet e tij ndaj bankës së Shqipërisë, si dhe të 
mos ndërhyjë në veprimtaritë e bankës së Shqipërisë.”

jo më vonë se gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji 
dhe në intervale gjashtëmujore pas kësaj, banka e Shqipërisë 
i dorëzon kuvendit Popullor dhe këshillit të ministrave të 
republikës së Shqipërisë një deklaratë, e cila përmban3:

a)  vlerësimin mbi arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve 
për periudhën e mëparshme gjashtëmujore, si dhe 
parashikimin për gjashtë muajt e ardhshëm;

b)  vlerësimin e politikës monetare, të kreditit dhe të 
këmbimeve valutore të zbatuar nga banka e Shqipërisë 
për periudhën e mëparshme gjashtëmujore;

c)  përshkrimin dhe vlerësimin e politikave monetare, të 
kreditit dhe të këmbimeve valutore që do të ndiqen nga 
banka e Shqipërisë gjatë gjashtë muajve të ardhshëm;

ç)  përshkrimin e parimeve që do të ndiqen nga banka e 
Shqipërisë për hartimin dhe zbatimin e politikës monetare, të 
kreditit dhe të këmbimeve valutore gjatë dy viteve të ardhshëm 
ose për një periudhë kohe që e cakton banka e Shqipërisë. 

2.4 komunIkImI aktual I InflacIonIt të ShënjeStruar

Duke filluar nga muaji dhjetor i vitit të kaluar, periudhë në të cilën 
bSh theksoi synimin e saj për të adoptuar regjimin e inflacionit të 
shënjestruar si politikën e saj monetare duke organizuar një forum 
të hapur4, ky regjim është përmendur në publik akoma dhe më 
tepër. Gjatë vitit 2006, bSh ka përmendur regjimin e inflacionit të 
shënjestruar në raste të ndryshme, me qëllim prezantimin e publikut me 
këtë regjim. tabela 1, citon disa pjesë të fjalëve dhe të komunikimeve 
verbale të Guvernatorit gjatë këtij viti, ku ai i referohet këtij regjimi.  

Tabelë �. Fjalë të Guvernatorit gjatë vitit �006, të cilat i 
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referohen regjimit të inflacionit të shënjestruar.
Data ngjarja fjala e Guvernatorit njoftimi për shtyp

20 
janar

forumi XI i 
euromoney-it

“Për të ardhmen ne po konsiderojmë 
kalimin në regjime alternative, siç është 
ai i shënjestrimit të inflacionit, që mund 
të përçojë më mirë sinjalet e politikës 
monetare dhe të jetë më i përshtatshëm në 
mbajtjen e një ekuilibri ndërmjet faktorëve 
ekonomikë shock dhe inflacionit. në krye 
të listës së përfitimeve teorike të një regjimi 
të shënjestrimit të inflacionit krahasuar 
me regjimet e tjera (përmbledhur në një 
seri materialesh diskutimi nga mishkin 
etj. (1997, 2000, 2002)) është baza 
më e gjerë e informacionit që ai përdor, 
elasticiteti relativisht më i lartë i tij përsa 
i përket faktorëve shock të ofertës, fakti 
që kuptohet lehtë nga publiku, referenca 
e një adoptimi të suksesshëm të regjimit 
në ekonomitë e tjera evropiane në 
tranzicion e në zhvillim, si për shembull 
në republikën Çeke, në  hungari, në 
Islandë, në Poloni dhe në turqi.  
Duke pasur parasysh çështjet e mësipërme, 
banka e Shqipërisë gjykon se kalimi në 
shënjestrimin e inflacionit gjatë periudhës 
afatmesme do të na vendosë në një 
pozicion më të mirë, për të arritur ekuilibrin 
e duhur ndërmjet rritjes dhe stabilitetit. 
Për rrjedhojë, së bashku me asistencën 
teknike të fmn, banka e Shqipërisë ka 
filluar hapat e saj drejt përmirësimit të 
strukturës së drejtimit dhe përforcimit 
të kapaciteteve të saj analitike. Për 
këtë qëllim, në fund të vitit të kaluar u 
organizua një forum i hapur, ku ekspertët 
më të mirë diskutuan mbi pjesën më të 
madhe të çështjeve lidhur me zbatimin e 
shënjestrimit të inflacionit. motivimi kryesor 
për kalimin drejt një regjimi të shënjestrimit 
të inflacionit është vendosja e pritshmërive 
inflacioniste në periudhën afatmesme deri 
në atë afatgjatë, duke krijuar hapësira 
për përgjigjen ndaj faktorëve shock.  
jam i ndërgjegjshëm, se adoptimi zyrtar i 
regjimit të shënjestrimit të inflacionit është 
një proces që kërkon mjaft punë dhe 
plotësimin e disa parakushteve. forumi i 
organizuar prej nesh tregoi qartë se ky nuk 
është një vendim i njëhershëm, por më 
tepër ai duhet të jetë një proces gradual. 
kjo vlen sidomos për një vend në tranzicion 
siç është Shqipëria, pasi vendi ynë 
përballet me sfida dhe situata të ndryshme, 
krahasuar me ato të vendeve të zhvilluara.”  
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31 
mars 

takim në 
Gjirokastër

“…ne po përpiqemi që këtë gjë 
ta institucionalizojmë më tej, duke 
shqyrtuar mundësinë e adoptimit të 
regjimit të inflacionit të shënjestruar, 
i cili ka në qendër të tij pikërisht 
shpalljen dhe arritjen e një norme 
të mirëpërcaktuar inflacioni …“ 

22-26 
Prill 

në takimin 
e pranverës 
të fmn 
dhe bb-së 

“takimi u 
përqendrua 
në zhvillimet 
dhe situatën 
makroekonomike 
në Shqipëri, si 
zhvillimet në 
sistemin bankar 
dhe financiar, 
objektivat e 
bSh lidhur 
me zbatimin 
e regjimit të 
inflacionit të 
shënjestruar” 

“ … Guvernatori 
përmendi 
punën e bSh 
për rritjen e 
kapacitetit të saj 
institucional dhe 
për përmbushjen 
e parakushteve 
teknike, 
institucionale 
dhe ligjore, 
që nevojiten 
për zbatimin 
e regjimit të 
inflacionit të 
shënjestruar...” 

25 maj kuvend 

“…dëshiroj të them se pas konferencës 
së Pestë të bankës së Shqipërisë në 
muajin mars 2005, në qytetin e Durrësit, 
kulmi i aktivitetit publik u arrit në 
muajin dhjetor të vitit të kaluar kur, në 
praninë e Drejtorit të Përgjithshëm të 
bankës për rregullime ndërkombëtare, 
z. knight, bSh bëri një prezantim të 
aspiratave të saj të politikës monetare të 
së ardhmes drejt regjimit bashkëkohor 
të inflacionit të shënjestruar... “  
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5 
qershor

konferencë
“Qeverisja 
ekonomike 
në be” 

“…kështu, synimi ynë është adoptimi i 
një inflacioni të shënjestruar më formal, 
gjatë periudhës afatmesme. Për arritjen 
e këtij synimi, ne kemi ndërmarrë 
hapa për përmirësimin e strukturës 
sonë qeverisëse dhe për përforcimin 
e kapaciteteve tona analitike…”

26 
qershor 

takim me 
Guvernatorin 
e bankës 
së bosnje-
hercegovinës

“…z. fullani 
i bëri me dije 
homologut të tij, 
punën e filluar 
nga bSh që në 
vitin 2005 në 
lidhje me njohjen, 
shqyrtimin dhe 
plotësimin e 
parakushteve të 
domosdoshme 
për zbatimin 
e mundshëm 
të regjimit të 
inflacionit të 
shënjestruar në 
të ardhmen…”

3. ShQIPërIa në PerSPektIVën nDërkombëtare

komunikimi “i suksesshëm” i një banke qendrore duhet të 
kryhet në kohë, të mirëpritet nga publiku dhe të interpretohet në 
mënyrë të drejtë prej tij. në të njëjtën kohë, arritja e objektivave 
të çdo banke qendrore varet nga një sërë faktorësh, ndaj të 
cilëve ajo nuk ka asnjë ndikim. le të themi, që këta faktorë 
“ekzogjenë” duhet të identifikohen. Për identifikimin e këtyre 
faktorëve ekzogjenë për bSh, në këtë seksion krahasojmë 
Shqipërinë me disa vende të tjera, të cilat kanë adoptuar kohët 
e fundit një regjim të ri të politikës monetare. Pas identifikimit 
të këtyre faktorëve, do të jemi në gjendje të bëjmë dallimin 
ndërmjet faktorëve që mund të pengojnë procesin tonë të 
komunikimit dhe në anën tjetër, atyre të cilët mund ta lehtësojnë 
atë. Por fillimisht, në këtë seksion do t’i kushtojmë vëmendje 
atij aspekti, i cili pa dyshin ndikohet nga banka qendrore. ky 
aspekt, është transparenca e saj dhe më pas do ta krahasojmë 
atë me transparencën e disa bankave të tjera qendrore.
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3.1 tranSParenca

tabela 2, evidenton faktin që bSh është pothuajse aq 
transparente sa dhe banka Qendrore evropiane dhe banka 
e rezervës federale. kjo, dëshmohet edhe nga treguesi i 
përgjithshëm i transparencës prej 8.5 pikësh në fund të kësaj 
tabele, që ka Shqipëria për vitin 2006.  nga të gjitha vendet 
e tjera, banka e rezervës së zelandës së re është banka më 
transparente me 14 pikë. banka Qendrore evropiane ka 10.5 
pikë, ndërkohë që banka e rezervës federale vetëm 10. kështu, 
dalim në përfundimin se sipas kësaj tabele, banka e Shqipërisë 
është po aq transparente sa edhe këto institucione kryesore. 
Përbërësit e tjerë të indeksit të transparencës të treguar në këtë 
tabelë, dëshmojnë që banka e Shqipërisë ka më pak pikë, 
përsa i përket publikimit të parashikimeve dhe të modeleve 
ekonometrike. në këtë pikë, banka e Shqipërisë shpreson 
të arrijë institucionet e tjera vitin që vjen (siç shpjegohet në 
seksionin 5). 

këto rezultate janë të rëndësishme për strategjinë e komunikimit 
të inflacionit të shënjestruar, duke qenë se ato tregojnë se procesi 
i komunikimit të bankës së Shqipërisë merr vlerësime pozitive. 
krahas çështjeve të përmendura në tabelën 2, ndoshta mund 
të shtohen disa prej aktiviteteve të tjera të bSh, si për shembull 
konferenca vjetore e saj, fjalët e Guvernatorit (shiko tabelën 1) 
dhe forumi i hapur ose tryeza e rrumbullakët dhe publikimi 
i diskutimeve të mbajtura gjatë tyre. nga pikëpamja jonë, kur 
bëhet fjalë për masën e komunikimit të bankës së Shqipërisë, 
është e vështirë të vihen re mangësi.   

tani le të shohim faktorët ekzogjenë. 

Tabelë �. Transparenca e BSH krahasuar me banka të tjera 
qendrore.
transparenca 
e bankës 
qendrore

bSh 
2006 bQe banka e 

japonisë

banka e 
rezervës së 

zelandës 
së re

banka 
kombëtare 
zviceriane

banka e 
anglisë

rezerva 
federale

transparencë 
politike 3 3 1.5 3 2.5 3 1
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objektivi 
formal 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5

objektivat 
sasiorë 1 1 0 1 1 1 0

marrëdhëniet 
institucionale/
pavarësia

1 1 1 1 1 1 0.5

transparenca 
ekonomike 1 2.5 1.5 3 1.5 3 2.5

të dhënat 
ekonomike 1 1 1 1 1 1 1

modelet e 
politikave 0 1 0 1 0 1 1

Parashikimet 
e bankës 
qendrore

0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5

transparenca 
e procedurave 1 1 2 3 1 3 2

Strategjia 
e qartë 1 1 0 1 1 1 0

Procesverbalet 0 0 1 1 0 1 1
regjistrimi i 
votimeve 0 0 1 1 0 1 1

transparenca 
e politikave 1.5 2 1.5 3 2 1.5 3

njoftimi i 
menjëhershëm 1 1 1 1 1 1 1

Shpjegimi i 
politikave 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1

Prirja e 
politikave 0 0 0 1 0 0 1

transparenca 
operacionale 2 2 1.5 2 0.5 2.5 1.5

objektivat 
operacionalë 1 1 0.5 1 0.5 1 1

Çrregullimet 
në transmetim 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0

rezultatet e 
vlerësimit të 
politikave 

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5

totali 8.5 10.5 8 14 7.5 13 10
burimi: note (2005) dhe eijffinger dhe Geraats (2006).

3.2 aPekte të tjera të rënDëSIShme

tabela 3 paraqet të gjitha ato aspekte, për Shqipërinë dhe disa 
vende të tjera, që mund të konsiderohen si faktorë “ekzogjenë” 
për një bankë qendrore. Prej këtyre të dhënave, është e qartë se 
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Shqipëria ka një numër tepër të ulët të përdoruesve të internetit 
dhe një shtrirje të kufizuar në media. nga ana tjetër, vihet re se 
numri i degëve të bankave në raport me numrin e popullsisë 
është i madh. ndërmjet të tjerash, kjo do të favorizonte më 
tepër komunikimin nëpërmjet degëve të bankës, sesa nëpërmjet 
medias. 

Përveç këtyre faktorëve, duhet të kemi parasysh edhe që 
Shqipëria gjendet në një proces tranzicioni, ndryshe nga ai i 
shumë vendeve të tjera. 

Tabelë �. Krahasimi me bankat e tjera qendrore në disa 
aspekte të rëndësishme për strategjinë e komunikimit të inflacionit 
të shënjestruar.

Shqipëria rumania republika 
Çeke turqia emu

mesatarja e inflacionit vjetor në 5 
vitet e fundit (përpara adoptimit 
të inflacionit të shënjestruar) 

3.11 29.08 % 8.5% 

niveli i arsimimit 99% 97% 100% 87% 99%
mbulimi i përditshëm i 
medias së shkruar (raporti 
i Wna për vitin 2005) 

4% 49% 52% 65%

kriza ekonomike ‘01 / ‘97 1997 2001
Popullsia për bankë 
(për 1,000 banorë) 184 570 293 1492 45

Popullsia për degë banke 
(për 1,000 banorë) 12 8 6 12 2

Përdoruesit e internetit (për 
1,000 banorë) në vitin 2004 24 208 470 142 443

Persona pa një llogari bankare 82%

burimi: të dhënat e bankës botërore dhe të bankës së Shqipërisë për vitin 
2005.

4. aDoPtImI I InflacIonIt të ShënjeStruar 
në ShQIPërI

bSh dëshiron që procesi i adoptimit të këtij regjimi të bëhet 
në mënyrë graduale. në këtë material, fillimi zyrtar i këtij 
procesi përkufizohet si momenti, në të cilin regjimi i inflacionit të 
shënjestruar në të gjitha aspektet e tij, të shpallet në një publikim 
apo në një organizim të veçantë. 
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Shtrohet pyetja se sa të mëdha do të jenë ndryshimet, të 
brendshme apo të jashtme, nëse bSh do të fillojë të zbatojë 
regjimin e ri. nga pikëpamja e ndryshimeve të brendshme, 
bSh po zhvillon të gjitha instrumentet e brendshme analitike 
të nevojshme; mangësia kryesore këtu është mungesa e të 
dhënave të besueshme dhe në kohë. ndërsa nga këndvështrimi 
i jashtëm, IÇk në bazë vjetore për 5 vitet e fundit ka qenë i 
qëndrueshëm, duke u llogaritur në rreth 3 për qind, +/- 1 pikë 
përqindjeje, për çdo tremujor. kështu që, adoptimi i regjimit të 
inflacionit të shënjestruar nuk nënkupton ndryshime të mëdha. 

megjithatë, në mënyrë që inflacioni i shënjestruar të jetë 
një regjim i suksesshëm i politikës monetare, pritshmëritë e 
agjentëve kryesorë në ekonomi në lidhje me inflacionin, duhet 
të ankorohen në objektivin prej 3 për qind, në horizontin kohor 
prej një viti. këtu mund të identifikohen dy pika të rëndësishme, 
që kërkojnë vëmendje: 

• Pritshmëritë nga agjentët shqiptarë në përgjithësi, nuk janë 
largpamëse, për shembull jo më larg se një tremujor. 

• njohuritë lidhur me bashkëveprimin e zhvillimit të çmimeve 
(inflacioni), të normave të interesit dhe zhvillimit ekonomik 
dhe rrjedhimisht, edhe me ndërveprimin e politikës 
monetare dhe asaj fiskale, janë në nivele të ulëta. 

ekziston nevoja për t’i trajtuar këto çështje, por fillimisht, 
duhet të përkufizojmë strategjinë e komunikimit, në përgjithësi. 

4.1 StrateGjIa e bSh lIDhur me komunIkImIn e 
InflacIonIt të ShënjeStruar

Strategjia është një planveprim afatgjatë, i hartuar për të 
arritur një objektiv të caktuar të një individi apo të një organizate. 
fillimisht, strategjia lidhej vetëm me çështjet ushtarake, ndërkohë 
që më vonë, ajo u shndërrua në një praktikë të zakonshme në 
fusha të ndryshme, një prej të cilave është dhe komunikimi. 
një strategji komunikimi është plani, i cili përmban detaje rreth 
aktiviteteve zyrtare të komunikimit për arritjen e një objektivi.   



�77

njerëzit nuk janë përpunues idealë të informacionit. Prandaj, 
një bankë qendrore duhet të marrë në konsideratë se çfarë 
ka nevojë të dijë publiku më tepër dhe si mund të shprehet 
kjo në mënyrën më të mirë.  kështu, ajo ka nevojë të ketë një 
strategji komunikimi dhe jo vetëm të përqendrohet në çështjet e 
transparencës ose të përçojë informacionin dhe ta lërë marrësin 
e këtij informacioni të shohë atë që ai dëshiron. kjo vlen për çdo 
bankë qendrore, por për Shqipërinë ka akoma më tepër vlerë, 
për shkak të historisë së shkurtër të bankingut qendror. bSh dhe 
degëve të saj në rrethe do t’iu duhet të ndërtojnë shumë rrugë 
komunikimi me publikun. 

Pa dyshim, që bSh dëshiron që regjimi i inflacionit të 
shënjestruar të adoptohet me sukses. Strategjia e komunikimit 
të bankës qendrore në këtë kontekst, është tepër e rëndësishme. 
Qëllimi i strategjisë sonë të komunikimit është që të rrisë, të 
zhvillojë dhe të arrijë ndërgjegjësimin (e plotë) e publikut, 
në lidhje me regjimin e inflacionit të shënjestruar. kjo, mund 
të arrihet nëpërmjet një procesi të duhur komunikimi, i cili i 
drejtohet segmenteve të ndryshme të publikut në kohën e duhur 
dhe për hir të besueshmërisë. 

ndoshta, do të nevojitet njëfarë kohe në mënyrë që kjo strategji 
të përmbushet plotësisht. aktualisht, në mënyrë që inflacioni 
i shënjestruar të jetë një strategji monetare e suksesshme për 
Shqipërinë, banka qendrore do të ndërmarrë hapa të mëdhenj 
për përmbushjen e këtij objektivi. 

QËLLIMI
Audienca Mesazhi

Synimi

Burimi: Interneti.

Grafik 2. Elementet e strategjisë së komunikimit.
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Duke patur parasysh strategjinë e lartpërmendur, bSh duhet 
t’i përcjellë publikut të saj mesazhe, me synimin e qartë që të 
përmirësojë ndërgjegjësimin e tij lidhur me çështjet monetare. 
Grafiku 2 tregon trekëndëshin e lidhjes midis audiencës, qëllimit 
dhe mesazhit. Qëllimi kryesor, do të arrihet duke patur një lidhje 
të duhur të këtyre tre elementeve. 

4.2 komunIkIm Për Çfarë? 

në thelb të saj, strategjia ka të bëjë me regjimin e inflacionit 
të shënjestruar. ajo ka të bëjë me nevojën për të patur aftësi 
për të kuptuar çështjet monetare, të cilat gjithashtu, përfshijnë 
njohuritë bazë rreth funksionimit të bankës qendrore si autoritet 
monetar. këtyre njohurive të përgjithshme do t’iu rikthehemi në 
fund të këtij seksioni.  

Procesi i komunikimit të regjimit të inflacionit të shënjestruar 
ndahet në përbërësit e mëposhtëm: 

a) objektivat e politikës. Sipas ligjit “Për bankën e Shqipërisë”, 
objektivi kryesor i saj është arritja dhe ruajtja e stabilitetit 
të çmimeve. nën regjimin e inflacionit të shënjestruar, kjo 
nënkupton që për vitin pasardhës, të mbahet një normë 
inflacioni bazë prej 3 për qind, me interval tolerance +/- 
1 pikë përqindjeje.  

b) kuadri i politikës. ka të bëjë me autonominë e bankës 
qendrore, në krahasim me qeverinë dhe bankat tregtare, 
transparencën e sjelljes së politikës monetare dhe me 
përgjegjshmërinë e bSh para publikut. 

c) Vlerësimi i parashikimit të inflacionit dhe/ose vlerësimi 
i ekonomisë. Siç përcaktohet më poshtë, ky përbërës 
perceptohet vetëm nga disa segmente të publikut.

4.3 komunIkIm me kë?

Identifikimi i segmenteve kryesore të publikut në Shqipëri 
është parakusht për arritjen e një komunikim efektiv5. Grafiku 3 
paraqet një panoramë të segmenteve të publikut të një banke 
qendrore gjatë procesit të komunikimit të saj, nga Smart (2000) 
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për kanadanë, e cila mund të aplikohet për çdo vend të zhvilluar. 
më poshtë, bëhet një klasifikim i pesë grupeve kryesore në 
Shqipëri, të cilat fitojnë prioritet, duke marrë parasysh situatën 
aktuale në vend. 

a. Kuvendi dhe përfaqësues të Qeverisë
një linjë komunikimi konstante midis bSh dhe ministrisë së 

financave është themelore për një regjim të suksesshëm të 
inflacionit të shënjestruar.6 banka e Shqipërisë duhet të paktën të 
ketë një njohje zyrtare nga ministri i financave, në lidhje me këtë 
regjim. marrja e kësaj mbështetjeje zë një vend të rëndësishëm 
në programin e punës së Guvernatorit të bSh. Shiko gjithashtu 
luçi, Gjermeni dhe Gazidede (2006).     

b. Tregjet financiare, sektori i biznesit dhe përfaqësuesit e 
sindikatave 

takimet e Guvernatorit me drejtorët e bankave tregtare, me 
përfaqësuesit e sektorit të biznesit, si për shembull me Dhomën 
e tregtisë, dhe me përfaqësues të sindikatave do të marrin një 
rëndësi akoma edhe më të madhe gjatë procesit së tranzicionit 
drejt një ekonomie tregu. në të njëjtën kohë, këta përfaqësues janë 
tepër të rëndësishëm në procesin e transmetimit të informacionit të 
politikës monetare ndaj publikut të gjerë. ata mund t’i shpjegojnë 
çështjet monetare dhe financiare në mënyrë verbale dhe në të 
njëjtën kohë, në vendndodhjen e bizneseve të tyre mund të vihen 
në dispozicion materiale të shkruara nga bSh. 

Banka e Kanadasë
banka qendrore &
autoriteti i politikës

monetare

sektori i
biznesit

ekonomistë
akademikë

komision
ekspertësh

universitete

qeveria

analistët

pjesëmarrësit
tregjet

financiare

punësimi i
organizuar

publiku
i gjerë

media

Burimi: Graham Smart (2000).

Grafik 3. Segmentet e publikut për komunikimin e bankës qendrore.
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c. Media dhe analistët 
media është një grup tepër i rëndësishëm, për shkak të 

ndikimit që ajo ka mbi opinionin publik dhe mbi të kuptuarit 
të politikës monetare. bSh synon të vijojë me organizimin 
e takimeve/trajnimeve për të gjithë gazetarët dhe analistët, 
për t’i informuar ata mbi këtë regjim. në të ardhmen, ajo 
do të vlerësojë efektshmërinë e saj pas organizimit të këtyre 
trajnimeve. rezultatet e vrojtimeve mund të çojnë në kërkimin 
e alternativave të tjera, për transmetimin e informacionit në 
mënyrë më efektive. 

d. Akademikët dhe shkollat
Shpërndarja e informacionit mbi inflacionin e shënjestruar 

mund të ndodhë në një nivel teknik. nëpërmjet rolit të 
mësimdhënies të ekspertëve të bankës qendrore, informacioni 
mbi këtë regjim mund të shpërndahet gjerësisht. 

e. Publiku i gjerë 
ne do të përqendrohemi më tepër mbi rolin dhe funksionimin 

e bankës qendrore dhe mbi nevojën për të patur inflacion të 
ulët, sesa në vetë regjimin e inflacionit.

4.4 monItorImI I arrItjeVe të StrateGjISë

në përgjithësi, vendimmarrësit kryesorë në një ekonomi janë 
largpamës. bankat qendrore ndikojnë në ekonomi, si nëpërmjet 
ndikimit mbi pritshmëritë, ashtu edhe nëpërmjet ndërhyrjeve të 
drejtpërdrejta mekanike të bankës qendrore në treg për huatë 
njëditore. Për rrjedhojë, ekziston një arsye e fortë për bankën 
qendrore, që të angazhohet drejt një politike, e cila jo vetëm 
siguron një kuadër të qartë për procesin e vendimmarrjes brenda 
bankës, por dhe mund të përdoret për t’i shpjeguar publikut 
vendimet e saj. 

regjimi i inflacionit të shënjestruar mund të jetë i suksesshëm 
vetëm në qoftë se agjentët e ekonomisë i ankorojnë pritshmëritë 
e tyre të inflacionit, sipas objektivit të këtij të fundit. në mënyrë 
që kjo të arrihet, këta agjentë fillimisht, duhet të kuptojnë mirë 
funksionet dhe rolin e bankës qendrore në ekonomi.  
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Për të matur progresin që një bankë qendrore arrin në drejtim 
të strategjisë së saj të komunikimit për rritjen e ndërgjegjësimit të 
publikut mbi çështjet e politikës monetare, është e rëndësishme 
që të krijohen disa mjete monitorimi. Shtojca a paraqet një 
shembull të tillë. ajo analizon rezultatet e disa studimeve të kryera 
kohët e fundit. në këtë mënyrë, monitorimi i ndërgjegjësimit të 
publikut mund të kryhet rregullisht. 

5. komunIkImI Gjatë zbatImIt të reGjImIt të 
InflacIonIt të ShënjeStruar në ShQIPërI

ky seksion, përqendrohet në strategjinë e komunikimit të 
politikës monetare që dëshirojmë të kemi pas adoptimit zyrtar 
të inflacionit të shënjestruar. ai ofron një listë të instrumenteve, 
që mund të përdoren për t’u komunikuar të gjithë agjentëve në 
ekonomi procesin e vendimmarrjes së politikës monetare, nën 
regjimin e inflacionit të shënjestruar. Strategjia e komunikimit 
që do të përdorim pas adoptimit të këtij regjimi bazohet në 
parimet e transparencës, në strukturën e organit vendimmarrës 
dhe në faktin nëse inflacioni i shënjestruar do të jetë fleksibël 
ose jo.       

Çështja e komunikimit transparent bazohet në parimin që 
“banka qendrore duhet të bëjë të njohur për publikun e interesuar 
një sasi të nevojshme analizash, masash dhe diskutimesh të 
brendshme, në mënyrë që ata të kuptojnë logjikën dhe arsyen 
pas çdo vendimi të politikës monetare” (blinder etj., 2001). 
Së pari, transparenca i shërben pjesërisht përgjegjshmërisë së 
institucionit, në shkëmbim të pavarësisë që ai gëzon. Së dyti, ajo 
ndihmon në koordinimin e pritshmërive me objektivat politikë. 
me pak fjalë, komunikimi transparent konsiderohet si një nga 
karakteristikat më të dallueshme të inflacionit të shënjestruar 
(blinder dhe Wyplosz, 2004). Për të patur rezultate sa më të 
mira, bankat qendrore duhet të komunikojnë shumë rreth 
metodave që aplikohen për orientimin e vendimeve politike, 
duke përfshirë dhe parashikimet, si dhe ajo duhet të qartësojë 
mënyrat e zbatimit të ndryshimeve politike. 
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Përzgjedhja e instrumenteve të komunikimit nën regjimin e 
inflacionit të shënjestruar, ndryshon, në varësi të mënyrës së marrjes 
së vendimeve të politikës monetare. blinder (2004) argumenton, 
se vendimet e politikës monetare artikulohen ndryshe në qoftë se 
ato arrihen me konsensus apo me votim individual. në rastin e 
parë, një zë për të gjithë do të mjaftonte, ndërkohë që në rastin e 
dytë, shumëllojshmëria e mendimeve duhet t’i tregohet tregjeve. 
në rastin e bSh, supozohet që organi vendimmarrës do t’i marrë 
vendimet e tij me konsensus. Për këtë arsye, mjetet e komunikimit 
që do të përdoren për të transmetuar këto vendime, duhet të 
formulohen në mënyrë që t’iu përshtaten këtyre vendimeve. 

Çështja nëse inflacioni i shënjestruar është fleksibël ose jo, lidhet 
më tepër me përgjegjshmërinë. Sa informacion duhet t’i shpjegohet 
publikut dhe si duhet të justifikohen rastet kur nuk arrihet objektivi 
i inflacionit? objektivi i inflacionit të bSh është 3 për qind, me 
një interval tolerance prej +/- 1 pikë përqindjeje, që do të thotë 
se ka mjaft fleksibilitet për ta arritur këtë objektiv. Për më tepër, 
bSh i është dhënë pavarësi e plotë, për vetë faktin se asaj i është 
dhënë me ligj e drejta e hartimit të politikës së saj monetare dhe 
e vendosjes së objektivave dhe detyrave të saj kryesore. nga ky 
këndvështrim, ajo është e detyruar të shpjegojë plotësisht dhe me 
transparencë vendimet e saj të politikës monetare dhe zbatimin 
e tyre, si dhe devijimet nga objektivi i inflacionit. ajo duhet të 
respektojë ligjin në arritjen e objektivit. megjithatë, kjo përgjegjësi 
më tepër kufizohet në dhënien e shpjegimeve të rregullta7 ose sipas 
kërkesës përpara kuvendit, por jo në marrjen e masave ekstreme. 
Për këtë arsye, komunikimi i çështjeve politike do të bazohet në 
shpjegimin e kuptueshëm të ecurisë së politikës monetare dhe në 
dhënien e arsyeve, në rast devijimi nga objektivi. 

në vijim, do të gjeni listën e instrumenteve që do të përdoren 
për të komunikuar politikën monetare nën regjimin e inflacionit 
të shënjestruar. kjo listë, bazohet në përvojën e vendeve të 
tjera, të cilat e kanë adoptuar këtë regjim si regjimin e tyre të 
politikës monetare dhe që kanë qenë të suksesshme në ruajtjen 
e inflacionit nën kontroll. kësaj liste mund t’i shtohen mënyra të 
tjera komunikimi ose ato ekzistueset mund të pësojnë ndryshime, 
në varësi të ngjarjeve që do të ndodhin. 
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a) Dokumenti i inflacionit të shënjestruar
Publikimi i këtij dokumenti shënon shpalljen zyrtare të regjimit 

të inflacionit të shënjestruar nga banka e Shqipërisë. Qëllimi 
i tij, do të jetë përshkrimi i hollësishëm i këtij regjimi. në të, 
do të parashtrohet aspekti i autonomisë, i transparencës dhe i 
përgjegjshmërisë, si dhe i shumë parimeve dhe karakteristikave 
të tjera të regjimit të inflacionit të shënjestruar në Shqipëri. në 
momentin e publikimit të këtij dokumenti, ky regjim do të jetë një 
pasojë logjike e të gjithë hapave të mëparshëm, të ndërmarrë 
nga bSh.  

b) Raporti i inflacionit
të gjitha bankat qendrore që kanë adoptuar regjimin e 

inflacionit të shënjestruar, publikojnë raportin e Inflacionit. ky 
raport, është pjesë e rëndësishme e strategjisë së përgjithshme 
të komunikimit të një banke qendrore. Qëllimi i tij, është që 
të paraqesë një informacion të përgjithshëm mbi vendimet e 
politikës monetare dhe për këtë arsye, ai konsiderohet si një 
dokument largpamës. Gjithashtu, ky dokument ka për qëllim të 
japë informacion rreth vlerësimit ekonomik të bankës qendrore 
dhe të udhëheqë publikun e jashtëm për të kuptuar sa më 
mirë politikën monetare. frekuenca e publikimit të raportit të 
Inflacionit ndryshon nga gjashtë deri në tre muaj. Për shkak se 
objektivi i inflacionit në Shqipëri do të matet çdo tremujor si një 
normë vjetore, edhe raporti i Inflacionit do të masë ecurinë e 
inflacionit çdo tremujor.  

ashtu siç përshkruhet edhe në Shtylla dhe Suljoti (2006), 
raporti i Inflacionit do të mbulojë tre fusha kryesore: (a) 
analizën e zhvillimeve të inflacionit, me qëllim krahasimin e 
pritshmërive të kaluara dhe të objektivit. Gjithashtu, ai do të 
shqyrtojë  faktorët që kanë përcaktuar inflacionin bazë. këtu 
përfshihen: prodhimi, zhvillimet monetare dhe ato financiare; 
(b) parashikimi i inflacionit, si dhe pasiguritë në lidhje me të. 
krahas parashikimit, raporti do të paraqesë supozimet bazë 
për faktorët e jashtëm; (c) interpretimi i gjendjes aktuale dhe i 
parashikimeve, së bashku me pasiguritë për të ardhmen dhe me 
vendimet e politikës monetare që i përshtaten situatës.



�84

raporti i Inflacionit do të jetë njëkohësisht përbërësi kryesor 
gjatë mbledhjeve të vendimmarrjes së politikës monetare. këto 
mbledhje, planifikohen të zhvillohen tetë herë në vit. cikli i 
procesit të vendimmarrjes është rreth 12 javë, duke përfunduar 
me raportin e Inflacionit dhe me një tjetër mbledhje të ndërmjetme 
të politikës monetare (siç theksohet edhe në Dorëshkrim)8. 
Puna për hartimin e raportit të Inflacionit do të fillojë me një 
dokument të brendshëm, i cili do të përmbajë pikëpamjet e 
personelit të bSh, mbi ecurinë e inflacionit dhe mbi alternativat 
e ndryshme se si mund të zhvillohet situata ekonomike dhe ajo 
financiare. ky do të jetë raport i detajuar i situatës, i cili do të 
paraqitet dhe do të diskutohet në një mbledhje paraprake të 
këshillit mbikëqyrës. raporti i Inflacionit do të paraqesë ngjarjet 
më të mundshme dhe do të publikohet pas mbledhjes së km. 
Duke qenë dokumenti më i rëndësishëm, i cili do të shpjegojë 
perspektivën për të ardhmen dhe vendimet e bankës qendrore 
lidhur me politikën monetare, raporti duhet të jetë i shkruar 
qartë, thjeshtë dhe në mënyrë transparente.  

raporti i Inflacionit duhet gjithashtu që të përmbushë detyrimin 
ligjor të bankës qendrore. Sipas ligjit, banka qendrore është 
përgjegjëse ndaj kuvendit dhe i shpjegon atij rregullisht vendimet 
e saj, lidhur me politikën monetare (aktualisht, kjo detyrë kryhet 
2 herë në vit).  raporti i Inflacionit konsiderohet si dokumenti më 
i plotë dhe gjithëpërfshirës për ta përmbushur këtë detyrë.  

Për të qenë në linjë me adoptimin gradual të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar, ne propozojmë shndërrimin e 
raportit aktual të Politikës monetare në raport Inflacioni 
brenda një periudhe dyvjeçare. fokusi i këtij raporti mund të 
kalojë gradualisht më tepër ndaj inflacionit. ne gjithashtu, 
propozojmë publikimin e parashikimeve të inflacionit brenda 
një viti. kjo duhet bërë në mënyrë grafike për vitin paraardhës, 
duke përdorur një grup modelesh. nëse ky prezantim grafik do 
të përbëhet vetëm nga intervalet e besimit apo nga fan charts, 
është ende një çështje e debateve tona të brendshme.

cilësia e mënyrës së shkrimit të raportit mund të rritet së 
tepërmi, në rast se struktura statistikore përmirësohet më tej. 
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Departamenti i Statistikës aktualisht, po ndërton një bazë të 
brendshme të dhënash, e cila do të jetë tepër e lehtë për t’u 
përdorur dhe mund të zhvillohet me kalimin e kohës në një mjet 
të plotë të dhënash për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
cilësia e shkrimit të raportit mund të përmirësohet gjithashtu, 
duke shtuar përpjekjet dhe çështjet e shtruara në këtë raport 
nga muaji në muaj ose siç e parapëlqejmë ne, nga tremujori 
në tremujor. ne propozojmë, që të kalojmë në publikimin e 
raporteve tremujore sa më shpejt që të jetë e mundur. arsyeja 
kryesore, është që vlera e lajmit për një çështje të re që shtrohet 
në raport, të jetë e konsiderueshme.    

c) Njoftimet për shtyp pas mbledhjeve
Vendimet e politikës monetare do të bëhen publike menjëherë 

pasi të merren, duke mos lejuar që një “grup i zgjedhur” të ketë 
përparësi informacioni. në disa raste, raporti i Inflacionit, kur 
përmban vendime të politikës monetare, mjafton si instrument 
shpjegues. megjithatë, njoftimet për shtyp pas mbledhjeve 
kanë për qëllim rritjen e  besimit dhe të aftësisë të të kuptuarit 
të tregjeve lidhur me politikat. një vëmendje e veçantë do t’i 
kushtohet atyre situatave, kur inflacioni ka dalë jashtë intervaleve 
të caktuara, duke dhënë shpjegime të qarta dhe të detajuara 
për këtë devijim. në raste të tilla, do të ishte mirë që në vend të 
njoftimeve të thjeshta për shtyp, të organizohej një konferencë 
për shtyp. Devijimet e inflacionit jashtë kufijve të caktuar, nuk 
përbëjnë një kërcënim për reputacionin e bankës qendrore, 
për sa kohë kjo e fundit është në gjendje të japë një shpjegim 
të qartë dhe të arsyeshëm për këtë. Publikimi i njoftimeve për 
shtyp pas mbledhjeve do t’i shtojë më tepër vlerë transparencës, 
procesit të komunikimit me publikun, si dhe do të ndihmojë në 
rritjen e eficiencës.  

d) Publikimi i materialit të diskutimit  mbi modelet e 
parashikimit të inflacionit

Përpara adoptimit zyrtar të regjimit të inflacionit të shënjestruar, 
banka e Shqipërisë do të publikojë dokumentin, në të cilin 
përshkruhet kuadri aktual i parashikimit ekonometrik, i hartuar 
nga ekspertët e Departamentit të Politikës monetare dhe të 
Departamentit të kërkimeve (Çeliku etj. 2006). ky dokument, 
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nuk është vetëm një instrument i vendimmarrjes, por edhe një 
mjet i rëndësishëm komunikimi. Publikimi i karakteristikave të 
modeleve ekonometrike do t’i shtojë më tepër transparencë 
politikave të bankës qendrore, si dhe marrëdhënies me tregjet. 
kjo, do të rrisë stabilitetin e tregjeve dhe do të ndihmojë në 
transmetimin e politikës monetare në ekonomi. 

nga pikëpamja jonë, publikimi i një materiali mbi modelet 
rekomandohet të bëhet përpara publikimit të parashikimeve të 
para të inflacionit. ai i jep mundësinë publikut që të njihet me 
mjetet që përdoren për kryerjen e këtyre parashikimeve. materiali 
duhet të jetë i bazuar shkencërisht. Gjykimi i ekspertëve do të 
jetë pjesë e çdo parashikimi të inflacionit.  

e) Publikimi i materialit të diskutimit mbi modelin 
makroekonometrik për Shqipërinë

modeli makroekonometrik (meam), i krijuar për Shqipërinë 
për qëllime simulimi, po përdoret për simulim të brendshëm për 
procesin e vendimmarrjes së politikës monetare. një material 
Diskutimi paraprak është shkruar nga ekspertët e Departamentit 
të kërkimeve të bSh (shiko Dushku etj. 2006). ky material, 
trajton mekanizmat e transmetimit të politikës monetare në një 
kuptim më të gjerë, sesa modelet e parashikimit të inflacionit. 
meam përfshin të gjitha kanalet e transmetimit që aktualisht 
konsiderohen si të rëndësishme, si të shprehura ose jo. bSh 
gjithashtu, planifikon që ta publikojë këtë model, së bashku 
me modelet e parashikimit të inflacionit (shiko pikën më lart).  
ndoshta meam mund të përdoret gjithashtu, si një bazë për 
kryerjen e parashikimeve makroekonomike. Parakusht për 
këtë është që baza statistikore duhet të përmirësohet shumë. 

f) Publikimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit 
Mbikëqyrës

formati i procesverbaleve varet nga fakti nëse vendimet 
e politikës monetare arrihen me konsensus apo me votim 
individual. në përshkrimin e komitetit të politikës monetare, 
supozohet që vendimi të jetë kolegjial. Procesverbalet do të japin 
një përmbledhje të mendimeve dhe do të paraqesin argumentet 
kryesore pro ose kundra vendimit të marrë, por pa i publikuar 
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votat individuale të anëtarëve. objektivi ynë, është që publikimi 
i këtyre procesverbaleve të bëhet dy javë pas mbledhjes. 

g) Zgjedhja e një anëtari të Këshillit Mbikëqyrës si 
“zëdhënës” i vendimeve të politikës monetare – një pikëpamje 
për të gjitha vendimet

Sinjalet kontradiktore mund t’i çorientojnë pjesëmarrësit 
në treg dhe agjentët e tjerë të ekonomisë. Për këtë arsye, 
sugjerohet që vendimet do të përçohen në mënyrë më të qartë, 
në qoftë se ato artikulohen nga një zë i vetëm. meqenëse organi 
vendimmarrës i politikës monetare të bSh është kolegjial, detyra 
për të shprehur një mendim bëhet më e lehtë. të gjithë anëtarët 
janë përgjegjës për vendimin e marrë, por vetëm një person 
mund të caktohet për ta përcjellë vendimin e marrë tek publiku i 
jashtëm. zakonisht, ky rol i jepet kryetarit të këshillit, që në rastin 
e bSh është Guvernatori. 

6. rruGa PërPara në 2007-2008

komunikimi i brendshëm për vitin 2007:

a) monitorimi i ndërgjegjësimit të publikut, ashtu siç 
përmendet edhe më poshtë në pikën e parë të komunikimit 
të jashtëm, krahas analizave të vrojtimeve, që gjenden në 
shtojcën e DmjIek dhe DPm. 

b) transparencë, disponueshmëri në kohë, thellësi e kuadrit 
statistikor dhe në veçanti, krijimi i një baze statistikore nga 
Departamenti i Statistikës, e cila të jetë e plotë dhe e lehtë 
për t’u përdorur. 

c) Prezantime të rregullta nga Departamenti i kërkimeve mbi 
modelet ekonometrike të parashikimit të inflacionit dhe 
meam, si dhe organizimi i seminareve të brendshme. 

d) krijimi i intranetit.
e) Informacion i përditësuar, mundësisht në intranet, në 

veçanti mbi inflacionin e shënjestruar, për simulimin dhe 
zhvillimin e procesit të ndërgjegjësimit të vetë personelit. 
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komunikimi i jashtëm për 2007 - 2008:

f) komunikimi i bSh mbi çështjet e inflacionit, si dhe programe të 
tjera informative me grupe të ndryshme nga publiku. 

g) Publikime zyrtare mbi çështjet e inflacionit. 
h) Vrojtimet e kryera nga bSh do të përqendrohen në 

çështjet e inflacionit, duke qenë në përputhje me 
strategjinë e komunikimit të inflacionit të shënjestruar, jo 
domosdoshmërisht në sasi, por në thellësinë e informacionit. 
Përgjigjet për pyetje të thjeshta, si për shembull “Çfarë është 
inflacioni?” dhe “Sa është objektivi i inflacionit i vendosur 
nga bSh?” duhet t’i transmetohen publikut. 

i) një kalim gradual nga publikimi tremujor i raportit të 
Politikës monetare në raportin e Inflacionit, pa publikuar 
raporte mujore. 

j) Publikimi grafik i parashikimeve të inflacionit për vitin 
pasardhës në raportin e Politikës monetare, në tremujorin 
e katërt të vitit 2007. 

k) Publikimi në internet i një materiali mbi modelet 
ekonometrike të parashikimit të inflacionit, në gjuhën 
angleze dhe me një përmbledhje joteknike në gjuhën 
shqipe – për shembull, materiali i përditësuar  me titull 
“Parashikimi i inflacionit në bankën e Shqipërisë”. ky 
material, duhet të publikohet përpara publikimit të 
parashikimeve të para të inflacionit. 

l) Përmirësime në disponueshmërinë në kohë, në thellësinë 
dhe në lehtësinë e përdorimit të bazës së të dhënave 
statistikore në internet. 

m) Publikimi në internet i materialit mbi modelin 
makroekonometrik, në gjuhën angleze dhe me një 
përmbledhje joteknike në gjuhën shqipe – për shembull, 
materiali i përditësuar me titull “një përqasje për modelin 
makroekonometrik në Shqipëri”. 

n) krijimi i një baze të dhënash të plotë në internet. 
o) Përmendja e regjimit të inflacionit të shënjestruar nga 

Guvernatori në fjalët e tij.
p) theksimi i rëndësisë së pavarësisë së bankës qendrore, 

nëpërmjet kërkimeve akademike të personelit të bankës 
së Shqipërisë dhe fjalëve të Guvernatorit.
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Shtojca a. monItorImI I nDërGjeGjëSImIt të 
PublIkut 

a.1.  rezultate emPIrIke

Duke filluar nga viti 2003, janë kryer disa vrojtime për matjen 
e njohurive të publikut mbi institucionet dhe mbi inflacionin. 
Punonjësit e bankës qendrore kanë intervistuar rreth 200 njerëz 
në tiranë, në muajin tetor të vitit 2003. Grafiku 4a paraqet 
rezultatet e një prej pyetjeve mbi përkufizimin e inflacionit. 
nga të dhënat e këtij grafiku, rezulton se shumica, rreth 53 
për qind, janë përgjigjur saktë duke thënë se inflacioni është 
rritja e çmimeve të mallrave dhe të shërbimeve në një ekonomi. 
Pjesa tjetër, 47 për qind, e lidhën inflacionin në mënyrë të 
gabuar me kursin e këmbimit, çmimin e produkteve ushqimore 
ose me diçka tjetër. ndarjet në grafikët 4b dhe 4c, tregojnë që 
pyetjes rreth institucionit që publikon normën e inflacionit dhe 
rreth institucionit që është përgjegjës për ruajtjen e stabilitetit të 
çmimeve, i janë përgjigjur saktë përkatësisht 40 për qind dhe 
56 për qind e të intervistuarve.

këto përfundime mbi njohuritë e publikut mund të 
konsiderohen pozitive, duke qenë se një përqindje e madhe 
e të intervistuarve i është përgjigjur saktë këtyre tre pyetjeve. 
megjithatë, shtrohet pyetja nëse këto rezultate përfaqësojnë të 
gjithë popullsinë në Shqipëri. ndoshta ekziston një paragjykim 
ndaj përgjigjes së saktë, për shkak të përzgjedhjes së të 
intervistuarve. Vrojtimi përfshiu vetëm qytetin e tiranës, i cili 
është kryeqyteti i Shqipërisë dhe ku jetojnë njerëz, që kanë më 
tepër njohuri ekonomike dhe monetare. Gjithashtu, zgjedhja e 
të intervistuarve mund të ketë qenë e anshme, pasi nëpunësit e 
bankës qendrore mund të kenë intervistuar të afërmit e tyre ose 
rreth të ngushtë shoqëror, të cilët kanë njohuri rreth profesionit 
të intervistuesit.

një analizë e mëtejshme mbi këtë vrojtim, tregon se 17 për 
qind e të intervistuarve kanë dhënë përgjigje të sakta për të treja 
pyetjet e ilustruara në grafikët 4a – 4c. Përgjigjet e sakta nuk 
varen nga gjinia, mosha apo profesioni i të anketuarve.
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Grafik 4a. Çfarë përfaqëson “inflacioni” për ju?
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Grafik 4b. Cili institucion mat dhe publikon inflacionin në Shqipëri?

Grafik 4c. Cili institucion është përgjegjës për ruajtjen e stabilitetit
të çmimeve të konsumatorit në Shqipëri?
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Grafik 4a-4c. Niveli i njohurive mbi institucionet
dhe inflacionin në vitin 2003.

Burimi: Rezultatet e 199 të intervistuarve
prej punonjësve të BSH-së në Tiranë në vitin 2003.
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në korrik të vitit 2006, publikut shqiptar i janë bërë pyetje 
specifike rreth çështjeve të ndryshme të politikës monetare. 
InStat e përfshiu këtë vrojtim, si një pjesë e vrojtimit të rregullt 
tremujor mbi besimin e konsumatorit, ku u intervistuan rreth 
1,206 familje në Shqipëri9. 

Grafikët 5a – 5h paraqesin rezultatet e tetë pyetjeve, që ne 
i konsiderojmë si pyetje “të sakta” ose “të gabuara”. renditja 
sipas së cilës janë bërë këto pyetje, paraqitet në fund të kësaj 
shtojce. në këtë grafik, ato tregohen sipas përqindjes së 
përgjigjeve të sakta, nga përqindja më e lartë tek ajo më 
e ulët. Pjesët me ngjyrë të zezë në grafik, konsiderohen si 
“të sakta”, ndërsa pjesët e tjera janë përgjigjet “gabim”. 
kështu, ndarja me ngjyrë të zezë zvogëlohet nga grafiku 5a 
në grafikun 5h. 

Grafiku 5a tregon, që 94 për qind e familjeve janë përgjigjur 
që zhvillimi ekonomik është tepër i rëndësishëm për Shqipërinë. 
në mënyrë të ngjashme, grafiku 5b tregon se 92 për qind e 
familjeve vlerësojnë stabilitetin e çmimeve si tepër të rëndësishëm 
për vendin. me tepër interes për bSh është njohuria që kanë 
njerëzit për bankën qendrore. Grafikët 5c dhe 5d tregojnë, se 
84 për qind e të intervistuarve ishin në dijeni të faktit se banka 
qendrore është ajo që vendos normat e interesit, ndërkohë që 
79 për qind përmendin emrin e saktë të bankës së Shqipërisë. 
Sipas grafikut 5e, 74 për qind e familjeve janë përgjigjur duke 
thënë, se stabiliteti i çmimeve është një parakusht për rritjen 
ekonomike. megjithatë, koncepti i inflacionit duket se është më 
i vështirë për t’u kuptuar. Vetëm 61 për qind (shiko grafikun 
5f) dinë ta përkufizojnë saktë atë. Pyetja më e vështirë për t’u 
përgjigjur duket se është ajo e lidhjes midis normave të interesit 
dhe inflacionit, si dhe ajo që lidhet me detyrën e bankës 
qendrore. Vetëm 42 për qind e familjeve e dinë, se normat 
e larta të interesit janë ato, që ndikojnë në uljen e inflacionit 
(shiko grafikun 5g). Grafiku 5h tregon, se vetëm 27 për qind 
janë përgjigjur se detyra e bankës qendrore është që t’i mbajë 
çmimet në nivele të ulëta. ndërsa, 60 për qind e familjeve 
mendojnë se banka qendrore është së pari, përgjegjëse për 
zhvillimin ekonomik të vendit.  
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rezultatet në grafikët 5 dhe 4 nuk janë kontradiktorë me 
njëri-tjetrin. Sipas rezultateve të paraqitura në këta grafikë, 
publiku e kupton konceptin e inflacionit, atëherë kur u jepen 
disa përgjigje, nga të cilat duhet të zgjedhin atë që është e 
saktë. ata gjithashtu, e njohin bankën e Shqipërisë. 

kur bëhet fjalë për detyrën kryesore të bankës qendrore, 
përgjigjet që japin të intervistuarit bëhen të paqarta. bSh mund 
dhe duhet t’i kushtojë vëmendje qartësimit të rolit të saj në 
strategjinë e komunikimit. Gjithashtu, sipas këtyre rezultateve, 
drejtimi i politikës monetare është akoma edhe më i vështirë 
për t’u kuptuar. Por, kjo është e kuptueshme. një politikë e 
shtrënguar monetare ndoshta edhe në Shqipëri konsiderohet 
si një masë e pakënaqshme. në përgjithësi, njerëzve nuk iu 
duket e lehtë që të kuptojnë, që një normë e lartë inflacioni 
mund të shmanget vetëm nëpërmjet ndjekjes së një politike të 
shtrënguar monetare, aq më tepër në Shqipëri ku ende nuk ka 
një mekanizëm të duhur funksional të politikës monetare. 
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Grafik 5a.  Rritja ekonomike është e rëndësishme për Shqipërinë.
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Grafik 5b. Stabiliteti i çmimeve është i rëndësishëm për Shqipërinë.
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Grafik 5c. A i vendos banka qendrore normat e interesit?

po
84%

jo
13%

Asnjë përgjigje
3%

Grafik 5a-5h. Matja e njohurive rreth
politikës monetare në vitin 2006.
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Grafik 5d. Si quhet banka qendrore?
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Grafik 5e. Cila fjali është e saktë?
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Grafik 5f. Çfarë është inflacioni?
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Grafik 5g. Cila fjali është e saktë?

Grafik 5h. Cila është detyra kryesore e bankës qendrore?

Grafik 5i.  Sa shpesh lexoni në gazeta ose dëgjoni në televizor
për Bankën Qendrore të Shqipërisë?
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Burimi: Vrojtimi i besimit të konsumatorit,
i kryer nga INSTAT në vitin 2006, ndërmjet 1,197 familjeve.
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nga ky vrojtim, mund të arrijmë në disa përfundime. në 
grafikët 5a – 5h, vihet re që shumë prej të anketuarve, iu 
përgjigjën saktë pyetjeve të pyetësorit. megjithatë, duke u 
bazuar në numrin e familjeve që kanë dhënë vetëm përgjigje të 
sakta, rezultatet janë disi zhgënjyese. Vetëm 66 familje ose 5,5 
për qind e totalit, i përgjigjen saktë të tetë pyetjeve. Interesant 
është fakti, se 17 për qind nga këto 66 familje nuk kanë lexuar 
ose dëgjuar ndonjëherë për bSh në media, ndërkohë që 6 për 
qind e të anketuarve kanë dëgjuar për të vetëm një herë në vit. 
kështu, nuk ekziston ndonjë lidhje e fortë ndërmjet njohurisë 
së publikut rreth bSh dhe politikës së saj monetare, si dhe e 
paraqitjes së saj në media (shiko grafikun 5i). 

tabela 4 hedh dritë mbi këtë çështje. në rast se ky pyetësor, i cili 
përfshin 1,200 familje do të përfaqësonte popullsinë shqiptare, 
atëherë arrijmë në përfundimin se 65 për qind e popullsisë 
“e kalon provimin” mbi bankën qendrore dhe mbi politikën 
monetare. ata e dinë emrin e bankës qendrore, dinë gjithashtu, 
që ajo vendos normat e interesit dhe që stabiliteti i çmimeve dhe 
rritja ekonomike janë të rëndësishme për Shqipërinë. Shumë 
njerëz (17 për qind) nuk dinë të përgjigjen kur hasin në pyetje 
për inflacionin, aq më tepër kur përmendet lidhja ndërmjet tij 
dhe normave të interesit (20 për qind). komunikimi i bSh në të 
ardhmen mund dhe duhet të përqendrohet në këto çështje, për 
të rritur përqindjen e njerëzve që përgjigjen saktë. 

 
Tabelë 4. Njohuritë e publikut shqiptar mbi BSH dhe mbi 

politikën monetare. 
Pyetjet e vrojtimit Përqindja e familjeve që 

dhanë përgjigje të sakta*

1 zhvillimi ekonomik është i 
rëndësishëm për Shqipërinë 94

2 Stabiliteti i çmimeve është i 
rëndësishëm për Shqipërinë 90

3 banka qendrore vendos normat e interesit 78
4 emri i bankës qendrore 65

5 një periudhë e gjatë rritjeje ekonomike mund të 
arrihet vetëm në rastet kur kemi stabilitet çmimesh 52

6 Përkufizimi i inflacionit 35
7 norma më të larta interesi e ulin inflacionin 15
8 Detyra kryesore e bankës qendrore 6

* Përqindja në këtë kolonë nënkupton përgjigjet e sakta për pyetjen.
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është e rëndësishme për procesin e komunikimit, që të 
tregojmë që për çdonjërën prej këtyre pyetjeve ekziston një numër 
relativisht i madh njerëzish që nuk përgjigjen ose që nuk pranojnë 
se nuk dinë si të përgjigjen, pra bëhet fjalë për kategorinë “asnjë 
përgjigje” në grafikë. Përsa i përket emrit të bankës qendrore, 
kjo kategori përbën 12 për qind të të intervistuarve. Pra, kjo 
përqindje e njerëzve nuk është në gjendje të japë një përgjigje 
as kur lexon një pyetje me përgjigje alternative, ndërmjet të 
cilave është edhe emri i bankës së Shqipërisë. është i habitshëm 
fakti, që ky grup njerëzish nuk dëshiron as të hamendësojë një 
përgjigje. Gjithashtu, edhe për pyetjen rreth pasqyrimit të bSh 
në media (shiko grafikun 5i), ka një grup njerëzish prej 1 për 
qind, që nuk dinë si të përgjigjen. ndoshta, njerëzit kanë turp të 
tregojnë sjelljen e tyre ose njohuritë që kanë ose ndoshta, nuk 
janë të kënaqur me pyetjet që iu drejtohen. 

Përqindja e njerëzve që nuk i përgjigjen një pyetjeje kërkon 
më tepër vëmendje në të ardhmen. ai është një grup njerëzish, 
ndaj të cilëve bSh ka një detyrë për të përmbushur. ajo duhet t’i 
bindë këta njerëz për rolin e rëndësishëm që ka banka qendrore 
në interes të të gjithë njerëzve dhe për rëndësinë e statistikave 
të besueshme nëpërmjet pyetësorëve. banka qendrore mund të 
fitojë besueshmëri dhe ajo duhet ta fitojë atë. 

të dhëna të tjera vijnë nga regresioni ekonometrik. ne 
kemi kryer disa forma funksionale probabilitare të regresit mbi 
variablat e saktë dhe gabim, për të tetë pyetjet në grafikët 5a – 5f. 
Si variabla shpjegues, kemi përdorur moshën e të intervistuarve, 
nivelin e tij/saj të edukimit, punësimin dhe qytetin. 

rezultatet tregojnë, që grupi i të papunëve dhe i personave që 
janë në pension, nuk ka patur sukses në dhënien e përgjigjeve 
lidhur me inflacionin (përkufizimin e inflacionit dhe lidhjen e tij me 
normat e interesit). arsyeja për këtë, mund të jetë fakti që interesi i 
tyre personal lidhet më tepër me çmimet. ndërkohë që për normat 
e interesit, ato nuk janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me 
përfitimin personal, për shkak të mungesës së kursimeve ose të 
huave. kjo vlen në veçanti, në rastet kur sigurimi shoqëror është 
në nivele të ulëta ose kur njerëzit nuk kanë para.
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në ndryshim nga këto dy grupe, njerëzit të cilët janë të 
vetëpunësuar japin përgjigje relativisht të sakta. Për shkak se 
ata kanë biznese private, ky grup njerëzish është më tepër i 
ndërgjegjësuar lidhur me çështjet financiare. Vlen të përmendet 
fakti, që grupi i të punësuarve në administratë nuk shfaqet 
dukshëm në analizën tonë. ashtu si të punësuarit në sektorin 
privat, ky grup nuk ka ndikim të konsiderueshëm në rezultat.

Përsa i përket pyetjes 3 deri në pyetjen 6 në tabelën 2, të 
intervistuarit që kanë një diplomë universitare janë përgjigjur më 
mirë, sesa ata të cilët kanë mbaruar vetëm shkollën tetëvjeçare.  
ndoshta, bazat e bankingut qendror dhe të politikës monetare 
mësohen më tepër në universitet dhe ata që i kanë mbaruar këto 
studime nuk i kanë harruar njohuritë që kanë marrë mbi këtë 
fushë. Për pyetjet e tjera, niveli i arsimimit të të intervistuarve nuk 
duket se ka ndonjë rëndësi të madhe. 

Gjithashtu, edhe mosha nuk duket se ka rëndësi. është 
bërë një dallim midis grupmoshës 16 deri në 29 vjeç, 30 deri 
në 49 vjeç, 50 deri në 64 vjeç dhe për moshën mbi 65 vjeç. 
Për pyetjen rreth përkufizimit të inflacionit, moshat e reja janë 
përgjigjur duke thënë që ka të bëjë me ndryshimet e çmimeve, 
ndërkohë që të intervistuarit mbi moshën 65 vjeç i përgjigjen 
ndryshe kësaj pyetjeje.  megjithatë, në përgjithësi, për të gjitha 
këto pyetje, mosha nuk është e rëndësishme.   

Pyetësori më i vogël, i paraqitur në grafikun 4, përfshin vetëm 
të intervistuarit nga tirana. ndërkohë që, një nga përparësitë 
e vrojtimit të konsumatorit është që ai shtrihet në të gjithë 
Shqipërinë, duke qenë se ai u krye në 17 qytete. rezultatet tona 
ekonometrike tregojnë, që njerëzit në tiranë nuk u përgjigjen 
pyetjeve më mirë, sesa të intervistuarit në qytetet e tjera të vendit. 
Qyteti që është përgjigjur më dobët është ai i lushnjës, në të 
cilin të intervistuarit janë në gjendje t’iu përgjigjen saktë vetëm 3 
nga 8 pyetjet e bëra. Gjithashtu, qytetet e lezhës dhe Sarandës, 
rezultojnë të jenë më pak të informuara mbi bankingun qendror 
dhe mbi çështjet e politikës monetare. 
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Grafiku 6 na informon mbi pritshmëritë e 1,200 familjeve të 
intervistuara, për nivelin e inflacionit për vitin që vjen. rreth 30 
për qind e familjeve të intervistuara gjatë tremujorit të dytë të vitit 
2006, parashikuan që niveli i inflacionit për 12 muajt në vijim 
do të luhatet nga 2  në 4 për qind, duke qenë kështu brenda 
objektivit të shënjestruar nga banka qendrore. Shifra 30 për qind, 
mund të mos duket shumë e lartë. megjithatë, po të krahasohet 
me tremujorët e mëparshëm, vihet re që përqindja është rritur 
ndjeshëm. Duhet vënë re fakti, që numri i të anketuarve që presin 
që inflacioni të jetë më i ulët se 2 për qind është më i lartë, sesa 
ata që presin që inflacioni të jetë më i lartë se 4 për qind. ky 
perceptim asimetrik, vjen ndoshta si pasojë e normës së ulët të 
inflacionit, që ka karakterizuar vitet e fundit, duke konsideruar 
edhe muajt e parë të vitit, gjatë të cilëve inflacioni ka qenë si 
vijon: 1,4 për qind në janar, 1,3 për qind në shkurt dhe 1,5 për 
qind në mars. Gjithashtu, ka mundësi që koncepti “inflacion” të 
ngatërrohet me konceptin “çmimet e konsumatorit”, për të cilat 
konsumatorët kanë dëshirë të mos rriten. 

në mënyrë që të nxirren përfundime mbi këto rezultate 
empirike, kërkohet më tepër informacion. megjithatë, lajmi i 
mirë është se këto rezultate empirike, duken mjaft premtuese 
për regjimin e inflacionit të shënjestruar10.

Grafik 6. Pritshmëritë e inflacionit.
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Burimi: Vrojtimi i besimit të konsumatorit,
tremujori i parë 2005 – tremujori i katërt 2005, ku përfshihen 1,200 familje.

Çmimet gjatë 12 muajve të ardhshëm do të rriten me....
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a.2. PërfunDIme ParaPrake

Sipas analizave të paraqitura në seksionin e mëparshëm, 
rezulton se rreth 65 për qind e popullsisë shqiptare i përgjigjen 
saktë pyetjeve bazë rreth rëndësisë së rritjes ekonomike, emrit 
të bankës qendrore dhe rolit të saj në vendosjen e normave 
të interesit. megjithatë, 17 për qind e të anketuarve nuk dinë 
t’iu përgjigjen pyetjeve mbi inflacionin. kryerja e vrojtimit sipas 
nivelit të arsimit dhe vendbanimit, nuk solli ndonjë ndryshim të 
madh në rezultate. 

në vijim të këtyre rezultateve sugjerojmë si më poshtë. Së 
pari, duhet të gjenden mënyra të thjeshta për t’i shpjeguar 
publikut konceptin e inflacionit. DmjIek në veçanti, mund të 
gjejë mënyra nëpërmjet komunikimit verbal, për ta lidhur këtë 
koncept me atë të “parave” që hyjnë më shumë në xhepat e 
njerëzve. Së dyti, mund të konsiderohet një tjetër lloj ndarjeje 
e të anketuarve, si në grupet në kapitullin 3. Pritet, që njerëzit 
e biznesit të kenë më tepër njohuri mbi politikën monetare. Së 
treti, duhet të kemi parasysh që parashikimet e inflacionit do të 
publikohen në një formë grafike nga banka qendrore. Preferenca 
e grupit të njerëzve, të cilët e njohin konceptin e inflacionit dhe 
të parashikimit të tij, mund të pyetet në pyetësorët e kryer. 

a.3. PyetëSorI I realIzuar nGa bSh – InStat – Gtz, në 
korrIk 2006, ku u anketuan 1,206 famIlje

1)  Si quhet banka qendrore e Shqipërisë? 
a)  banka e Shqipërisë
b)  banka e kursimeve
c) të tjera
d)  nuk e di.

2)  Sa shpesh lexoni/dëgjoni në gazeta apo në televizor mbi 
bankën qendrore të Shqipërisë?

a)  Çdo ditë 
b) të paktën një herë në muaj 
c) një herë në vit 
d) asnjëherë.
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3)  cila është detyra kryesore e bankës qendrore? 
a)  ruajtja e çmimeve të larta
b)  ruajtja e çmimeve të ulëta
c)  zhvillimi ekonomik
d)  tjetër 

4)  Çfarë është inflacioni? 
a)  një ndryshim relativ i çmimeve 
b)  tjetër

5)  Duke patur në mendje kushtet ekonomike të Shqipërisë, 
sipas mendimit tuaj, cila është norma më optimale e 
inflacionit?

a)  0%-2%
b)  3%
c) mbi 3%
d)  tjetër

6)  a i vendos banka qendrore normat e interesit? 
a)  Po
b)  jo

7)  rritja ekonomike është e rëndësishme për Shqipërinë. 
a)  Saktë
b)  Gabim

8)  Stabiliteti i çmimeve është i rëndësishëm për Shqipërinë. 
a)  Saktë
b)  Gabim

9)  cila fjali është e saktë? 
a)  një periudhë e gjatë rritjeje ekonomike është gjithmonë 

e mundur të arrihet.
b)  një periudhë e gjatë rritjeje ekonomike mund të arrihet 

vetëm kur ka stabilitet çmimesh. 

10)  cila fjali është e saktë? 
a)  norma më të larta interesi e ulin inflacionin.
b)  norma më të ulëta interesi e ulin inflacionin. 
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ShënIme

* Ina kraja, Drejtore, Departamenti i marrëdhënieve me 
jashtë, Integrimit evropian dhe komunikimit; erinda nervaj 
dhe rigers kaso, specialistë, Departamenti i marrëdhënieve 
me jashtë, Integrimit evropian dhe komunikimit; Doriana 
lama, Përgjegjëse e zyrës së tregjeve, Departamenti i Politikës 
monetare, banka e Shqipërisë; marga Peeters, këshilltare e fmn 
për politikën monetare. autorët dëshirojnë të falënderojnë, pa 
i përfshirë në këtë material, bledar hoda, niuton mulleti dhe 
Sofika note për komentet e tyre të vlefshme.

1 Shiko www.bankofalbania.org ose kontaktoni me DmjIek.
2 Preferojmë të përdorim termin autonomi më tepër sesa 

pavarësi, për arsye se termi autonomi përfshin lirinë operacionale, 
ndërkohë që termi pavarësi nënkupton mungesë të kufizimeve 
institucionale (sipas lybek, 1999). 

3 Shiko ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për bankën e 
Shqipërisë”, neni 2, pika 2 dhe ndryshimet në ligjin nr. 8893, 
datë 25.07.2002. 

4 Qëllimi i forumit të hapur ishte të ritheksonte synimin e 
bankës së Shqipërisë, për të adoptuar regjimin e inflacionit të 
shënjestruar dhe për të identifikuar parakushtet e tij.

5 “Për një politikë të suksesshme monetare në një ekonomi 
tregu moderne, mjetet e komunikimit që synojnë audienca 
të ndryshme kanë mjaft rëndësi”. (Shiko komentet e bQe në 
diskutimet e vitit të kaluar, gjatë forumit të hapur)

6 Shiko komentet e Guvernatorit të bankës Qendrore të 
Serbisë, z. Radovan Jelašić në Dorëshkrimin e Forumit të Hapur 
të organizuar vitin e kaluar. 

7 Pikëpamja jonë ndryshon nga ajo e Guvernatorit të bankës 
kombëtare Çeke, z.zdenek t ma. në forumin e hapur vitin e 
kaluar, z.t ma theksoi rregullsinë e komunikimit “Për më tepër, 
mbledhjet ad hoc të bazuara në dokumente ad hoc të politikës, 
duhet të minimizohen. një masë e tillë jo vetëm ndihmon bankën 
qendrore në komunikimin e saj me publikun, por ndihmon dhe 
organin vendimmarrës në ruajtjen e disiplinës së brendshme.”

8 kjo skemë nuk përjashton situatat, gjatë të cilave 
kërcënimet ndaj ecurisë së inflacionit do të kërkojnë marrjen 
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e masave të menjëhershme dhe organizimin e mbledhjeve të 
paplanifikuara. 

9 Për arsye të analizave tona, 9 familje nuk janë përfshirë në 
studim për mospërgjigje ndaj asnjërës prej pyetjeve dhe ndaj 
10 pyetjeve për politikën monetare. kështu, në studim janë 
përfshirë vetëm 1,197 familje.

10 rezultate të tjera vijnë nga Ilirjani dhe Parker-Stephen në 
Shtetet e bashkuara të amerikës, në korrik të vitit 2006. Sipas 
rezultateve të tyre, 79.6 për qind nga 1,182 të anketuar në 
Shqipëri, i besojnë bankës së Shqipërisë. kjo përqindje është më 
e lartë, sesa ajo për presidencën (79.3 për qind), pushtetin lokal 
(74.6 për qind), qeverinë (71.6 për qind), kuvendin (67.8 për 
qind), prokurorin e përgjithshëm (53.6 për qind) dhe sistemin 
gjyqësor (49.8 për qind) në Shqipëri.
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komente mbI: një ProPozIm Për 
StrateGjInë e komunIkImIt të bankëS 

Së ShQIPërISë lIDhur me InflacIonIn e 
ShënjeStruar
Gülbin Şahinbeyoğlu*

1. hyrje

regjimi i inflacionit të shënjestruar përfshin më shumë, sesa 
thjesht shpalljen e një objektivi numerik të inflacionit. në fakt, 
strategjia e komunikimit që propozohet nga banka e Shqipërisë 
(bSh) përbën një nga tiparet më të rëndësishme të këtij regjimi 
të politikës monetare. ky fakt, shtron një numër çështjesh që 
duhen marrë parasysh nga vendimmarrësit e politikës monetare 
gjatë shënjestrimit të inflacionit: qartësimi i objektivave të 
politikës monetare, shpallja e objektivave (aktualë dhe ndoshta, 
rruga e mundshme për t’u ndjekur në të ardhmen), dhënia e 
informacioneve mbi ekonominë  dhe inflacionin, si dhe shpjegimi 
i vendimeve të politikës monetare. të gjitha këto, janë aspekte 
thelbësore të strategjisë së komunikimit të bankës qendrore, të 
cilat kërkojnë vëmendje të madhe.

adoptimi i regjimit formal të inflacionit të shënjestruar përbën 
programin afatmesëm të bSh. materiali i përgatitur nga nervaj 
etj. (2006), përfaqëson një përpjekje fillestare dhe të dobishme 
për përcaktimin e kontekstit dhe të qëllimit të strategjisë së 
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komunikimit të inflacionit të shënjestruar, që bSh synon të 
adoptojë gjatë dy viteve të ardhshme. Duke u nisur nga rëndësia 
e një strategjie komunikimi eficiente në regjimin e inflacionit 
të shënjestruar, kjo përpjekje e autorëve merr një rëndësi të 
madhe. 

në komentet e mia dhe duke u bazuar në literaturën ekzistuese 
ekonomike, fillimisht përmblidhet roli i një strategjie komunikimi 
eficiente, në kontekstin e regjimit të inflacionit të shënjestruar. 
më pas, shqyrtohen kanalet kryesore të komunikimit. Përmes 
komenteve të mia, do të përpiqem të zhvilloj një standard për 
vlerësimin e strategjisë aktuale dhe të propozuar të komunikimit 
në bSh. në seksionin e fundit, sugjerimet e dhëna lidhen me 
mundësinë e shqyrtimit të sferave të mëtejshme, duke marrë nga 
përvoja e bankës Qendrore të turqisë me regjimin e inflacionit 
të shënjestruar. 

2. rolI I komunIkImIt në reGjImIn e 
InflacIonIt të ShënjeStruar

në regjime të tilla, si për shembull regjimi i kursi të këmbimit 
apo ai i shënjestrimit monetar, ecuria e objektivave mund të 
monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.  në të kundërtën, në 
regjimin e inflacionit të shënjestruar,  banka qendrore kërkon 
të arrijë një objektiv, i cili nuk mund të përcaktohet me siguri 
të plotë dhe mbi të cilin, ajo mund të ndikojë me vonesë. këta 
faktorë, e vështirësojnë monitorimin publik të ecurisë së politikës 
monetare. Për rrjedhojë, bankat qendrore që zbatojnë regjimin 
e inflacionit të shënjestruar duhet të ndjekin gjithashtu edhe një 
strukturë transparente të politikave monetare dhe të shpërndajnë 
informacion mbi pikëpamjet e vendimmarrjes së politikës 
monetare, si dhe mbi veprimet e ndërmarra prej saj. në këtë 
mënyrë, publiku ka mundësi të bëjë një vlerësim të drejtë mbi 
ecurinë e bankës qendrore, si dhe të sigurohet që ajo po iu 
përmbahet objektivave të vendosur prej vetë asaj.1  

Gjatë fjalës së tij në Simpoziumin e Guvernatorëve të bankave 
Qendrore në vitit 1999, mervyn king iu referua përvojës së 
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mbretërisë së bashkuar në vitet e para të adoptimit të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar:  

“ne dëshironim të fitonim besueshmëri, por kjo nuk mund të 
arrihet aq lehtë, pa patur një histori të dhënash. Por, ju mund të 
bëni diçka për të patur një histori të dhënash. ne menduam, se 
duke qenë transparentë, duke shpjeguar jo vetëm objektivin tonë, 
por edhe atë që mendonim për ekonominë, ne mund të fitonim 
një lloj besueshmërie. Dhe kështu, nëse më parë disa gjëra nuk i 
tregonim, tani duhet të tregonim se çfarë po bënim. motoja jonë 
ishte: “bëj ashtu siç thua dhe thuaj atë që bën” dhe ishte pikërisht 
kjo, që udhëhoqi ndërtimin e regjimit tonë, ku rezultati ishte 
inflacioni i shënjestruar dhe një shkallë e lartë transparence.” 

king (2000)2    
 
Pikëpamjet e king përcaktojnë arsyet kryesore që nxisin 

transparencën, të cilat janë të vlefshme pothuajse për çdo vend, 
ku zbatohet një regjim i inflacionit të shënjestruar. në këtë 
kontekst, nëse bëjmë një vlerësim të regjimit aktual të politikës 
monetare të bSh, shikojmë se ajo ka tashmë disa nga veçoritë 
kryesore të komunikimit të regjimit të inflacionit të shënjestruar. 
madje, ajo mund të shihet si një formë “implicite” e inflacionit 
të shënjestruar. Për këtë arsye, do të ishte e dobishme që në 
materialin e prezantuar, të bëhej një vlerësim i praktikës 
ekzistuese. në material, mund të jepej gjithashtu një përkufizim 
më i qartë mbi formën e inflacionit të shënjestruar, që po zbaton 
aktualisht bSh, si dhe vendimet që janë marrë në lidhje me 
formën përfundimtare të tij. këto janë mjaft të rëndësishme, për 
faktin se një strategji komunikimi mund të jetë eficiente vetëm 
nëse është e qartë në atë çfarë ajo përpiqet të komunikojë. 

 

3. StrateGjIa e komunIkImIt të bSh lIDhur 
me InflacIonIn e ShënjeStruar: PraktIka 
ekzIStueSe

në këtë seksion, do të doja të përmendja ato që unë mendoj 
se përbëjnë elementet kryesore të regjimit aktual të politikës 
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monetare. ndërsa në seksionin tjetër, do të shqyrtoj mënyrën se 
si do të zhvillohet ai.   

Ekziston një mandat i caktuar për stabilitetin e çmimeve dhe 
një objektiv inflacioni i shpallur më parë. 

në ligjin “Për bankën e Shqipërisë”, i amenduar në vitin 
1997, bSh i jepet një mandat i qartë lidhur me stabilitetin e 
çmimeve. Duke qenë në një periudhë ndryshimi të regjimit të 
politikës monetare, politika monetare aktuale e bSh drejtohet 
nëpërmjet një përqasjeje prej dy nivelesh. nga njëra anë, është 
rregulli i shënjestrimit monetar, sipas të cilit oferta e parasë (m3) 
shërben si një objektiv i ndërmjetëm. kërkesat e programit të 
fmn përcaktojnë gjithashtu, objektivat operacionalë të zërave 
të bilancit të bSh, siç janë ata që kanë të bëjnë me rezervën 
ndërkombëtare (niveli i poshtëm), me mjetet e brendshme (niveli 
i sipërm) dhe me financimin e brendshëm të deficitit buxhetor 
(niveli i sipërm). Por nga ana tjetër, ekziston edhe një objektiv 
numerik inflacioni i shpallur më parë, ku instrumenti kryesor i 
politikës monetare është norma e interesit për marrëveshjet e 
riblerjes njëjavore. Sa më shumë afrohet data e adoptimit të 
regjimit të inflacionit të shënjestruar, aq më shumë afrohet edhe 
koha e përfundimit të zbatimit të shënjestrimit monetar.  kjo ishte 
përvoja e bankës Qendrore të turqisë gjatë zbatimit të regjimit 
të nënkuptuar të inflacionit të shënjestruar, në vitet 2002-2006. 
ashtu siç konstatohet nga themeli dhe kolasi (2006), bSh po 
përjeton të njëjtën situatë, ku objektivat monetarë luajnë vetëm 
një rol dytësor dhe nuk e përcaktojnë politikën monetare. 

Masat e politikës monetare janë pjesërisht transparente. 
Vendimet e politikës monetare votohen në mbledhjet mujore 

të këshillit mbikëqyrës (km). km përbëhet nga nëntë anëtarë, ku 
përfshihen: Guvernatori, dy zëvendësguvernatorët, si dhe gjashtë 
anëtarë të jashtëm. km është autoriteti më i lartë vendimmarrës. 
Vendimet e politikës monetare bëhen publike me anë të njoftimeve 
për shtyp, të cilat japin një vlerësim cilësor në lidhje me rreziqet e 
mundshme mbi inflacion dhe sinjalizojnë zhvillimet e mundshme të 
masave të politikës monetare. bSh ka shpallur gjithashtu, synimin 
e saj për të vijuar me organizimin e konferencave për shtyp, në 
rastet e ndryshimeve të normës bazë të interesit3.
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4. StrateGjIa e komunIkImIt të bSh lIDhur 
me InflacIonIn e ShënjeStruar: uDhëzIme 
Dhe fuSha të tjera Për PërmIrëSIm të 
mëtejShëm

Siç u shpreh dhe më lart, bSh ka adoptuar një formë 
implicite të regjimit të inflacionit të shënjestruar. Sidoqoftë, për 
të patur një regjim të plotë të inflacionit të shënjestruar, duhet 
të ndërmerren hapa të mëtejshëm. materiali i prezantuar, ka 
adresuar disa nga hapat që duhen marrë, megjithatë, do të 
ishte e nevojshme që të bëheshim qartësime të mëtejshme 
dhe që programi i punës të ishte më specifik. Duke u bazuar 
në klasifikimin e carare etj. (2002), do të doja të bëja një 
përmbledhje të kanaleve kryesore për zhvillimin e një strategjie 
komunikimi eficiente në regjimin e inflacionit të shënjestruar. 
kjo përmbledhje, na ofron edhe një listë të vlefshme udhëzimesh 
për të vlerësuar strategjinë e propozuar nga banka e Shqipërisë 
mbi komunikimin e inflacionit të shënjestruar.   

•  mandat i qartë për stabilitetin e çmimeve. objektivi 
numerik i inflacionit duhet të jetë i qartë dhe t’i shpallet 
publikut. Publikut duhet t’i shpjegohet qartë përkufizimi i 
indeksit të çmimeve (të konsumit ose çdo lloj tjetër mënyre 
matjeje), që përbën bazën për llogaritjen e objektivit  dhe 
kohëzgjatjen, brenda së cilës duhet arritur ky objektiv (një 
vit ose më shumë).   

në lidhje me këtë, bSh ka shpallur një objektiv numerik 
të inflacionit për një periudhë shumëvjeçare. megjithatë, në 
shpalljen e objektivit të politikës monetare, duhet të përcaktohet 
mirë edhe roli i Qeverisë. a është ky një objektiv i përbashkët apo 
një përgjegjësi vetëm e bSh? Pas qartësimit të rolit të Qeverisë, 
mund të përcaktohen procedurat për shpalljen e objektivit të 
politikës monetare. kështu për shembull, në rastet e vendosjes 
së një objektivi të përbashkët shumëvjeçar me Qeverinë, për 
të cilin pritet miratimi vjetor dhe zgjatje të mundshme, forma 
më e zakonshme e komunikimit është konferenca për shtyp e 
ministrit të financave dhe e Guvernatorit të bSh. ajo mund të 
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organizohet gjatë fundit të vitit, periudhë kur zakonisht autoritetet 
miratojnë buxhetin vjetor të Qeverisë dhe përcaktohen objektivat 
e inflacionit për vitin (-et) në vijim. 

• transparenca e instrumentit të politikës monetare. Publiku 
duhet të jetë i mirënformuar mbi treguesit, që pasqyrojnë 
më qartë qëndrimin e politikës monetare, mbi instrumentin 
kryesor të politikës monetare, si dhe mbi operacionet 
që banka Qendrore kryen, për të arritur objektivin e 
çmimeve. kështu, norma afatshkurtër e interesit, e cila 
është instrumenti më i përdorur i politikës monetare në 
regjimin e inflacionit të shënjestruar, mund të monitorohet 
nga afër dhe në kohë nga publiku. 

Duke u bazuar në praktikën aktuale të bSh, instrumenti kryesor 
i politikës monetare është norma e interesit për marrëveshjet 
njëjavore të riblerjes. Vendimet mbi këtë instrument, votohen çdo 
muaj gjatë mbledhjeve të km. Datat e mbajtjes së mbledhjeve të 
km, koha e saktë e shpalljes së vendimeve të politikës monetare, 
si dhe datat e publikimit të raportit të Inflacionit, duhet t’i bëhen 
të ditura publikut paraprakisht. në këtë mënyrë, mund të rritet 
parashikueshmëria e politikës monetare dhe të përmirësohet 
disiplina e brendshme.4 banka Qendrore duhet që gjithashtu, të 
jetë e vëmendshme ndaj publikut që ajo synon dhe ta paraqesë 
informacionin në mënyrë të thjeshtë, për t’u kuptuar nga një 
publik i gjerë. 

• transparenca e veprimeve të politikës monetare. Çdo 
ndryshim në qëndrimin e politikës monetare duhet t’i 
komunikohet menjëherë publikut. njoftimet duhet të 
shoqërohen me sqarimet përkatëse mbi vendimin e politikës 
monetare, pavarësisht nëse ka apo nuk ka ndryshime, si 
dhe gjithçka duhet të lidhet me perspektivën e ekonomisë 
dhe të inflacionit. Publikimi i parashikimeve zyrtare dhe 
dhënia e informacionit mbi qëndrimin e mundshëm të 
politikës monetare, luajnë një rol kryesor për komunikimin 
me publikun. megjithatë, është e rëndësishme që 
parashikimet për të ardhmen, si dhe rreziqet e lidhura me 
to, të kuptohen sa më mirë nga publiku. 
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Duke u mbështetur mbi sa u tha me sipër, materiali i diskutuar 
mund të përshkruante gjithashtu strukturën aktuale të deklaratave 
dhe të konferencave për shtyp, të cilat mbahen në vijim të 
mbledhjeve të këshillit mbikëqyrës, si dhe të jepte sugjerime në 
lidhje me përmirësimet e mundshme të tyre. krahas kësaj, duhet 
shpjeguar më qartë përmbajtja e raportit të Inflacionit. kjo 
pikë, diskutohet pjesërisht në materialin mbi raportin e Politikës 
monetare, ashtu siç diskutohet edhe propozimi për të kaluar 
gradualisht në një raport të Inflacionit, i cili do të përmbajë 
parashikime zyrtare dhe analiza largpamëse, të përqendruara 
në perspektivën e inflacionit. banka Qendrore duhet të bëjë 
gjithashtu, një përmbledhje të punës së saj në lidhje me vendimet 
e marra të politikës monetare. zhvillimet ekonomike dhe 
financiare, si dhe ndryshimi i perspektivës së inflacionit për shkak 
të vendimeve të politikës monetare, duhen diskutuar dhe bërë 
publike. Për këtë arsye, raporti i Inflacionit duhet të përmbajë 
edhe një vlerësim të ecurisë së parashikimeve të kaluara dhe të 
efektshmërisë së vendimeve të politikës monetare. 

• transparenca në rast mosarritjeje të objektivit. banka 
Qendrore duhet të jetë transparente, në rast se nuk 
arrihet objektivi i shënjestruar. nëse këto lloj shkeljesh nuk 
administrohen siç duhet, atëherë mund të cënohet seriozisht 
besueshmëria e saj. Për këtë arsye, banka Qendrore duhet 
të sinjalizojë çdo kërcënim të mundshëm që mund t’i bëhet 
arritjes së objektivit të inflacionit, si dhe masat e planifikuara 
për kthimin e inflacionit brenda objektivit. bankat qendrore, 
të cilat adoptojnë regjimin e inflacionit të shënjestruar, 
përgjigjen përpara publikut për masat e marra, përmes 
botimeve të rregullta të raporteve të tyre zyrtare. megjithatë, 
është mjaft e rëndësishme që të krijohet një mekanizëm i 
veçantë, në rast mosarritjeje të objektivit.

materiali i diskutuar, sugjeron organizimin e konferencave 
për shtyp dhe jo dhënien e një njoftimi të thjeshtë për shtyp. 
megjithatë, një praktikë e ndjekur nga shumë banka qendrore 
është që Guvernatori t’i drejtojë Qeverisë një letër të hapur, 
ku shpjegohen arsyet e mosarritjes së objektivit dhe qëndrimi 
i mundshëm i politikës monetare në të ardhmen, që do të 
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çojë në arritjen e tij. kjo letër duhet që gjithashtu, të informojë 
publikun mbi periudhën që i duhet inflacionit, të kthehet brenda 
objektivit.5

• Publikimi i dokumenteve teknike. Siç u përmend edhe 
më sipër nga autorët,  raportet teknike të bSh, të cilat 
synojnë përmirësimin e aftësisë së publikut për të kuptuar 
mekanizmin e transmetimit monetar dhe metodat e 
përdorura në parashikimin e inflacionit, do të përbëjnë 
një shtyllë tjetër të politikës së  komunikimit. në këtë 
drejtim, në material përmendet planifikimi i publikimit të 
një dokumenti, i cili do të përmbledhë të gjitha modelet 
ekonometrike për parashikimin e inflacionit, që përdoren 
nga bSh në procesin e vendimmarrjes. Preferohet, që ky 
dokument të botohet përpara publikimit të parashikimeve të 
para zyrtare të inflacionit në raportin e Politikës monetare, 
gjë që mund të ndodhë në tremujorin e fundit të vitit 2007. 
megjithatë, tiparet e përbashkëta për vendet në zhvillim, 
siç janë mungesa e të dhënave, ndryshimet e vazhdueshme 
strukturore në vend dhe ekspozimi i tyre ndaj faktorëve të 
jashtëm shock, bëjnë që vlerësimi i modeleve statistikore 
të përbëjë një sfidë. Gjatë kryerjes së parashikimeve dhe 
vendimmarrjes së politikës monetare, këto vende duhet të 
mbështeten më shumë në arsyetimin dhe gjykimin e tyre. 
literatura akademike dhe praktika e bankave qendrore 
janë në të njëjtën mendje lidhur me këto çështje. Vende 
të tilla, si republika Çeke, Polonia, brazili dhe turqia nuk 
zhvilluan modele ekonometrike formale gjatë viteve të 
para të zbatimit të regjimit të inflacionit të shënjestruar6. 
kështu, duke parë përvojën e vendeve me treg në zhvillim, 
bSh mund të vonojë dhënien e hollësive teknike në lidhje 
me modelet e parashikimit, deri në një fazë të mëvonshme 
të regjimit të inflacionit të shënjestruar.   

5. PërfunDIme 

Strategjia e komunikimit të bankës qendrore përbën një 
nga aspektet më të rëndësishme të regjimit të inflacionit të 
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shënjestruar. Duke qenë se banka qendrore synon të arrijë një 
objektiv, i cili i shërben së ardhmes, një gjë e tillë e vështirëson 
të kuptuarin e ecurisë së politikës monetare nga publiku. Për 
të kapërcyer këto vështirësi, nevojitet ndërtimi i një regjimi 
transparent të politikës monetare. kështu, materiali i përgatitur 
nga nervaj etj. (2006) bën një përpjekje të vlefshme për të 
përcaktuar kontekstin dhe qëllimin e strategjisë së komunikimit 
të bSh në lidhje me regjimin e inflacionit të shënjestruar, që 
ajo synon të adoptojë në dy vitet e ardhshme. kjo strategji 
komunikimi, luan një rol qendror në krijimin e transparencës së 
nevojshme. 

bSh aktualisht, vepron nën një formë të nënkuptuar të 
inflacionit të shënjestruar. Për rrjedhojë, regjimi aktual i 
politikës monetare përmban elemente kryesore të komunikimit 
të inflacionit të shënjestruar. një mënyrë për të ecur më tej, 
mund të jetë shqyrtimi më i hollësishëm i praktikave aktuale dhe 
nxjerrja e mësimeve prej tyre. Duke parë në perspektivë, sqarimi 
i mëtejshëm i formës përfundimtare të regjimit të inflacionit të 
shënjestruar që synon të zbatojë bSh, si dhe përcaktimi i kohës 
se kur do të fillojë të zbatohet ai, do të ndihmonte plotësimin e 
strategjisë së komunikimit të inflacionit të shënjestruar. 

ky material, mund të kishte dhënë një përkufizim më të qartë 
të rolit të Qeverisë në regjimin e inflacionit të shënjestruar dhe 
më pas, mund të kishte paraqitur propozime të elementeve 
më të detajuara të strategjisë së komunikimit, duke iu referuar 
çështjeve të tilla si: shpallja e objektivit, shpjegimi i vendimeve 
të politikës monetare dhe si të përballohen më mirë rastet e 
mosarritjes së objektivit. me një histori prej mëse dy dekadash, 
regjimi i inflacionit të shënjestruar gjen një përvojë të pasur 
të shumë vendeve. këto përvoja, mund t’i shërbejnë bSh për 
hartimin e planit të saj të punës, përfshirë këtu edhe strategjinë 
e komunikimit. Për këtë arsye, materiali mund të përmirësohet 
më tej, duke diskutuar përvojën dhe praktikat e vendeve të tjera, 
për të nxjerrë mësime të vlefshme, disa prej të cilave u mundova 
t’i trajtoj në komentet e mia. 

       



��6

referenca

carare a., a. Schaechter, m. Stone and m. zelmer (2002): 
“establishing Initial conditions in Support of Inflation targeting,” 
Imf Working Paper, no: 02/102, (Washington: International 
monetary fund). 

central bank of the republic of turkey (2005): “General 
framework of Inflation targeting regime and monetary and 
exchange rate Policy for 2006,” Press release, December 5, 
2006.

Debelle, G. (1997): “Inflation targeting in Practice,” Imf 
Working Paper, no: 97/35, (Washington: International 
monetary fund).

mahadeva, l., and G. Sterne (editors) (2000): monetary 
frameworks in a Global context, routledge, london.

themeli, e. dhe G. kolasi (2006): “rasti i inflacionit të 
shënjestruar në Shqipëri: rruga për zbatimin e inflacionit 
të shënjestruar në Shqipëri,” material Diskutimi i bankës 
së Shqipërisë në tryezën e rrumbullakët mbi Inflacionin e 
Shënjestruar 2.



��7

ShënIme

* Gülbin Şahinbeyoğlu, Zëvendësdrejtore, Departamenti 
i kërkimeve dhe i Politikës monetare në bankën Qendrore të 
republikës së turqisë. mendimet e paraqitura në këtë material, 
janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht 
pikëpamjet e bankës Qendrore të republikës së turqisë. Do të 
doja të falenderoja Ahmet Kıpıcı dhe Cihan Yalçın për komentet 
e tyre të vlefshme. 

1 Shiko Debelle (1997) dhe carare ej. (2002).
2 marrë nga procesverbali i bankës së anglisë mbi Simpoziumin 

VI të Guvernatorëve të bankave Qendrore, organizuar në 4 
qershor 1999, në mahadeva dhe Sterne (2000), faqe 184.

3 Për më shumë informacion, shiko themeli dhe kolasi 
(2006).

4 mbledhjet e komitetit të Politikës monetare në bankën 
Qendrore të turqisë mbahen në dy seanca, ndërmjet orës 
14:00 dhe 17:00, sipas datave të njoftuara më parë. në 
seancën e parë, marrin pjesë autoritete dhe specialistë të bankës 
Qendrore, si dhe autoritete nga nënsekretariati i Departamentit 
të thesarit. Gjatë kësaj seance, strukturat përkatëse të bankës 
Qendrore dhe autoritetet e nënsekretariatit të Departamentit të 
thesarit, paraqesin pikëpamjet e tyre mbi zhvillimet më të fundit 
ekonomike. më pas, bëhet diskutimi i tyre. në seancën e dytë, e 
cila mbahet në të njëjtën ditë, anëtarët e kPm-së japin vlerësimet 
përfundimtare për perspektivën dhe votojnë mbi vendimin që do 
të merret. Gjatë intervalit kohor 17:00-19:00, banka Qendrore 
e republikës së turqisë njofton publikun përmes një njoftimi 
për shtyp, mbi vendimin e marrë dhe arsyen për marrjen e tij. 
ky njoftim, publikohet gjithashtu në faqen e internetit të bankës 
(cbt, 2005). Gjatë pesë ditëve të ardhshme të punës, botohet 
gjithashtu një përmbledhje e detajuar e mbledhjes së kPm-së. 

5 në rastin e turqisë, dispozita e nenit 42 të ligjit mbi bankën 
Qendrore të turqisë, thotë se “banka duhet t’i paraqesë Qeverisë 
informacion me shkrim dhe të informojë publikun, në lidhje me 
arsyet e pamundësisë së arritjes në kohën e duhur të objektivave të 
përcaktuar, si dhe me vendimet që duhen marrë në situata të tilla.” 

6 Shiko carare et al. (2002) dhe bankën Qendrore të 
republikës së turqisë (2005).
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PërmIrëSImet në kuaDrIn StatIStIkor Për 
InflacIonIn e ShënjeStruar në ShQIPërI

Hilda Shijaku
Kliti Ceca
Evis Ruçi*

ShkurteSa

ASYCUDA – Sistemi i Automatizuar për të Dhënat Doganore
BSH – Banka e Shqipërisë
BPM 5 – Botimi i Pestë i Manualit të Bilancit të Pagesave
IÇK – Indeksi i Çmimit të Konsumit
DQAF – Kuadri i Vlerësimit të Cilësisë së të Dhënave
BQE- Banka Qendrore Evropiane
ESA – Sistemi Evropian i Llogarive
IHD – Investimet e Huaja Direkte
FISIM – Shërbimet e Ndërmjetësimit Financiar të Matura në Mënyrë 
Indirekte
GDDS – Sistemi i Përgjithshëm i Shpërndarjes së të Dhënave
PBB – Prodhimi i Brendshëm Bruto
HBS – Vrojtimi i Buxhetit Familjar 
PNI – Pozicioni Ndërkombëtar i Investimit
FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar
INSTAT – Institucioni Kombëtar Statistikor
LSMS – Vrojtimi mbi Matjen e Standardit të Jetesës
NACE Rev. � – Nomenclature statistique des Activités économiques 
dans la Communauté Européenne (Klasifikimi statistikor i aktiviteteve 
ekonomike në Komunitetin Evropian)
NSPD – Faqja e të Dhënave Përmbledhëse Kombëtare 
IÇP – Indeksi i Çmimit të Prodhimit
QNAM – Manuali i Llogarive Kombëtare Tremujore
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ROSC – Raporti mbi Respektimin e Standardeve dhe të Kodeve
SBS- Vrojtimi Strukturor i Biznesit
SDDS – Standardet e Veçanta të Shpërndarjes së të Dhënave
SNA – Sistemi i Llogarive Kombëtare
SRU – Sistemi i Raportimit të Unifikuar
TVSH – Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

1. hyrje 

rëndësia e inflacionit të shënjestruar në drejtimin e një politike 
monetare moderne ka bërë që shumë aspekte konceptuale 
të tij, të eksplorohen hollësisht nga literatura ekonomike. 
megjithatë, kjo literaturë i ka kushtuar relativisht pak vëmendje 
çështjeve statistikore, që dalin me adoptimin e këtij regjimi të ri. 
Pavarësisht nga kjo, bankat qendrore kanë fituar njëfarë përvoje 
në ndërtimin e kategorive të veçanta të të dhënave të nevojshme 
për regjimin e inflacionit të shënjestruar, në hartimin e kuadreve 
institucionale dhe ligjore që mbështesin statistika cilësore dhe 
të besueshme, si dhe në rritjen e transparencës dhe të aftësisë 
së publikut për të kuptuar të dhënat e përdorura në drejtimin e 
politikës monetare.  ky material synon të adresojë disa çështje 
që lidhen me sistemin statistikor në Shqipëri, çështje të cilat u 
ngritën gjithashtu, në forumin e hapur organizuar nga banka e 
Shqipërisë (bSh) në muajin dhjetor 2005. ai gjithashtu, tregon 
progresin e arritur në disa aspekte, si dhe diskuton probleme që 
ende janë të pranishme.  

Struktura e materialit është si vijon: pjesa e parë diskuton 
çështjet e ngritura në forumin e hapur (në dorëshkrim dhe në 
komentet e panelistëve) lidhur me kuadrin statistikor, të cilat më 
pas, adresohen në pjesët vijuese. një pikë e parë, e diskutuar në 
këtë forum lidhej me informacionet ekonomike në dispozicion, 
të nevojshme për përgatitjen, parashikimin dhe komunikimin 
përpara publikut të dokumenteve të tilla, si për shembull, raporti i 
Inflacionit. forumi i hapur e pranoi nevojën për të patur të dhëna 
më cilësore dhe të disponueshme në kohën e duhur, veçanërisht 
mbi sektorin real. Gjithashtu, ky forum sugjeroi që bSh të ketë 
një rol aktiv në prodhimin nga vetë ajo, të disa treguesve që 
aktualisht mungojnë, përmes vrojtimeve ose të dhënave të 
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mbledhura nga ministritë dhe organet e tjera qeveritare. Së dyti, 
forumi i hapur theksoi gjithashtu, si parakushte për adoptimin 
e inflacionit të shënjestruar, domosdoshmërinë që agjencitë 
kombëtare statistikore të jenë të pavarura dhe profesionale. Duke 
qenë se InStat është prodhuesi kryesor i informacionit statistikor 
dhe se me ligj, ka rolin drejtues në sistemin kombëtar statistikor, 
çështja e pavarësisë trajtohet në kontekstin e praktikave dhe të 
kuadrit të saj ligjor, të cilat duhet të garantojnë mosndërhyrjen 
e qeverisë ose të bankës qendrore në procesin e shpërndarjes 
së të dhënave. Çështja e tretë e trajtuar, lidhet me nevojën e 
përafrimit të praktikave kombëtare me standardet më të mira 
ndërkombëtare të shpërndarjes së të dhënave. këto standarde 
adresojnë nevojat statistikore të inflacionit të shënjestruar, që 
lidhen me rritjen e sasisë së treguesve statistikorë, nxitjen e 
bashkëpunimit të ngushtë midis agjencive statistikore, rritjen e 
transparencës së praktikave dhe zbatimin e metodologjive të 
shëndosha statistikore. Së katërti, në kuadrin e përmirësimit 
të komunikimit me publikun dhe me median, bSh duhet të 
zhvillojë praktika, që minimizojnë keqinterpretimin e të dhënave 
dhe ndihmojnë në ankorimin e pritshmërive.  

Pjesa e dytë, vijon me çështjen e disponueshmërisë së 
të dhënave. ajo paraqet treguesit kryesorë statistikorë dhe 
ekonomikë në dispozicion nga perspektiva statistikore dhe 
diskuton metodologjitë, burimet, vonesat dhe frekuencat. në 
veçanti, kjo pjesë trajton me hollësi aspektet metodologjike të 
disa treguesve, që bSh planifikon të përdorë si një alternativë ose 
plotësues të treguesve të matur në mënyrë të drejtpërdrejtë.        

Pjesa e tretë, bën një vlerësim të çështjes së pavarësisë 
së agjencisë Statistikore kombëtare (InStat). Pavarësia e 
dhënë me ligj mbulon mbledhjen e të dhënave, zgjedhjen e 
burimeve, mbrojtjen e personelit nga ndërhyrja nga jashtë, si 
dhe shpërndarjen e të dhënave statistikore. 

Pjesa e katërt, trajton bashkëpunimin me organizatat 
ndërkombëtare dhe me bankat e huaja qendrore, të cilat kanë 
adoptuar tashmë regjimin e inflacionit të shënjestruar dhe kanë 
zhvilluar standarde statistikore që iu përgjigjen, ndër të tjera, 
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kërkesave të këtij regjimi për statistika. në veçanti, kjo pjesë 
tregon progresin e bërë dhe planet lidhur me pjesëmarrjen e 
Shqipërisë në projektin SDDS, në fund të vitit 2007. rëndësia e 
këtij projekti në lidhje me regjimin e inflacionit të shënjestruar, 
qëndron në angazhimin e agjencive kombëtare statistikore për 
të arritur dhe ruajtur standarde në drejtim të transparencës së 
procedurave, të përdorimit eficient të burimeve të informacionit, 
të metodologjive të shëndosha dhe më e rëndësishmja, në 
drejtim të shpërndarjes së një numri treguesish të rinj, të cilët 
aktualisht mungojnë, si për shembull, mbi pagat, prodhimin 
industrial dhe mbi llogaritë kombëtare tremujore.  

Pjesa e fundit jep përfundimet e këtij materiali.
 

2. kuaDrI StatIStIkor I DISkutuar në forumIn 
e haPur, Dhjetor 2005 – ParakuShtet e 
IDentIfIkuara

forumi i hapur, organizuar nga bSh në muajin dhjetor 
2005, theksoi nevojën e zhvillimit të mëtejshëm të të gjitha 
sistemeve statistikore në vend, si parakusht për adoptimin e 
regjimit të inflacionit të shënjestruar. Gjithashtu, nga panelistët 
në forum, u ngritën një numër çështjesh specifike, të lidhura 
me aspektin statistikor. Duke qenë një nga agjencitë kryesore 
statistikore në vend, bSh synon që këto çështje të gjejnë zgjidhje 
në bashkëpunim me institucionet vendore dhe të huaja, si dhe 
me agjentët privatë në treg. në mënyrë më specifike, çështjet 
kryesore të adresuara në forumin e hapur vijojnë si më 
poshtë. 

Së pari, forumi i hapur (Dorëshkrimi) trajtoi çështjen e 
disponueshmërisë së të dhënave ekonomike, të nevojshme 
për procesin e vendimmarrjes, parashikimin, modelimin dhe 
komunikimin me publikun. Pjesa më e madhe e këtyre të 
dhënave prodhohen nga (ose janë përgjegjësi e) InStat, si 
për shembull indeksi i çmimit të konsumit, indeksi i çmimit të 
prodhimit, statistikat mbi llogaritë kombëtare, të dhënat mbi 
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tregun e punës, mbi tregtinë me jashtë, prodhimin, shitjet dhe 
investimet, sipas sektorëve ekonomikë. në bashkëpunim me 
InStat, bSh gjithashtu, mbledh të dhëna përmes vrojtimeve, 
siç është vrojtimi mbi turizmin dhe investimet e huaja direkte, 
vrojtimi i besimit të konsumatorit dhe të biznesit etj.. një pjesë 
e tyre, aktualisht, përdoret në raportet dhe publikimet e bSh, 
megjithatë të dhënat duhet të jenë më të disponueshme në 
kohë, me frekuencë më të shpeshtë dhe cilësia e tyre duhet të 
rritet. matjes së ekonomisë informale dhe anësive të mundshme 
që rrjedhin prej saj, duhet t’u kushtohet një vëmendje e veçantë, 
gjithashtu (Deroose, 2005). 

krahas rritjes së bashkëpunimit me InStat, bSh do të 
kërkojë rrugë të tjera bashkëpunimi, me qëllim mbushjen e 
boshllëkut informativ, lidhur me statistikat mbi sektorin real. 
forumi i hapur propozoi që bSh të mbante kontakt të ngushtë 
me Dhomën e tregtisë në Shqipëri, për shtimin e informacionit 
mbi kompanitë shqiptare; si dhe me operatorët e tregut të 
pronave të patundshme, për zhvillimin e indekseve të çmimit 
real të aktiveve. Gjithashtu, në forum u propozua zgjerimi i 
mbulimit rajonal të vrojtimeve, që aktualisht, kryhen përmes 
degëve të saj në pesë qytete. forumi i hapur theksoi nevojën, 
që degët e bSh të kenë një rol më të madh në mbledhjen e të 
dhënave statistikore, në vijimin e vrojtimeve mbi veprimtarinë 
e kompanive kryesore në qytetet përkatëse të degëve në bazë 
tremujore, si dhe mbledhjen e informacionit rajonal, lidhur me 
zhvillimet në çmime dhe ato makroekonomike.

Informacioni i marrë nga Dhoma e tregtisë përfshin kompanitë 
që kryejnë veprimtaritë e tyre në qytetet kryesore të tiranës dhe 
të Durrësit dhe të cilat, nuk janë pjesë e vrojtimeve të kryera nga 
degët.  

Së dyti, forumi i hapur ngriti çështjen e pavarësisë profesionale 
të agjencive statistikore dhe në veçanti, të agjencisë statistikore 
kombëtare (InStat). ajo duhet të jetë e pavarur si nga qeveria, 
ashtu dhe nga banka qendrore, me qëllim garantimin e publikut 
dhe të tregjeve financiare, se vlerësimet e saj mbi normën e 
inflacionit dhe mbi variabla të tjerë makroekonomikë, nuk 
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ndikohen nga qeveria ose nga banka qendrore. një pavarësi 
e tillë do të rrisë besueshmërinë ndaj inflacionit të shënjestruar 
dhe të politikës monetare. InStat duhet të ketë burime dhe 
status të mjaftueshëm për të tërhequr personel të talentuar, 
me qëllim që matja e inflacionit dhe e variablave të tjerë 
makroekonomikë të kryhet në mënyrë të plotë dhe të saktë. 
në këtë drejtim, mjaftueshmëria e burimeve financiare dhe 
njerëzore, siç u përmend nga disa panelistë të forumit të hapur 
(Deroose, klöckers, allen) është thelbësore për të garantuar 
besueshmërinë e regjimit të inflacionit të shënjestruar. 

Së treti, rrugët e bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare 
që vendosin standardet, si për shembull, bQe, bIS dhe fmn do 
të vazhdojnë të japin ndihmën e tyre, që statistikat shqiptare 
të përafrohen me praktikat më të mira ndërkombëtare të 
shpërndarjes së të dhënave. nga ana tjetër, shkëmbimi i 
përvojës me bankat e tjera qendrore të rajonit, të cilat kanë 
adoptuar regjimin e inflacionit të shënjestruar, konsiderohet si 
një mjet i nevojshëm për zgjidhjen e problemeve që lidhen me të 
dhënat, në një mjedis relativisht të pazhvilluar statistikor. 

Së katërti, në kuadrin e rritjes së komunikimit me publikun 
dhe me median, të dhënat e prodhuara nga bSh duhet të 
komunikohen dhe të kuptohen më mirë, me qëllim minimizimin 
e keqintepretimit të tyre dhe ankorimin e pritshmërive.  

nga pikëpamja statistikore, vendosja e standardeve të 
komunikimit bëhet me qëllim zbatimin e praktikave më të mira 
ndërkombëtare, në veçanti përmes:

• dhënies së termave dhe kushteve nën të cilat mblidhen, 
përpunohen dhe shpërndahen të dhënat;

• monitorimit të vazhdueshëm të përdorimit të të dhënave 
të bSh nga ana e medias, me qëllim komentimin 
e interpretimit të gabuar dhe të keqpërdorimit të të 
dhënave;

• njoftimit paraprak, në rast ndryshimesh të mëdha në 
metodologji, në burimet e të dhënave dhe në teknikat 
statistikore;
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• monitorimit dhe interpretimit të mospërputhjeve ndërmjet 
burimeve të ndryshme të të dhënave;

• kryerjes së herëpashershme të studimeve dhe analizave, 
dhe përdorimit të tyre të brendshëm si informacione, që 
shërbejnë në proceset statistikore;

• sigurimit të lehtësisë së përdorimit të metodologjisë së 
informacionit.

3. kuaDrI aktual StatIStIkor, arrItjet Gjatë 
VItIt 2006 Dhe SfIDat në VazhDIm

3.1 të Dhënat ekonomIke në DISPozIcIon

Informacioni ekonomik, i përdorur nga regjimi aktual i 
politikës monetare, mbetet informacioni kryesor dhe për regjimin 
e inflacionit të shënjestruar. megjithatë, kërkesat në regjimin 
e fundit përqendrohen më tepër në të dhënat e publikuara 
mbi çmimet dhe gjithashtu, në një lidhje më të mirë ndërmjet 
opinionit ekonomik dhe pritshmërive të inflacionit (carson et 
al., 2002), të cilat përgjithësisht sigurohen nga agjencitë e tjera 
statistikore, jashtë bSh.  

bSh po punon në drejtim të krijimit të një baze të brendshme 
të dhënash, të cilat do të përmbajnë të gjithë informacionin 
statistikor kombëtar dhe ndërkombëtar, të nevojshëm për 
modelimin e parashikimit, i cili pritet të përfundojë në fund 
të vitit 2006. aktualisht, disa departmente të bSh mbledhin, 
përditësojnë dhe përllogarisin treguesit statistikorë, të cilët 
u nevojiten gjatë punës së tyre. kjo bazë e të dhënave do të 
qendërzojë dhe standardizojë informacionin për përdorim 
nga të gjitha departamentet e interesuara. Departamenti i 
Statistikës ka grumbulluar pjesën më të madhe të kategorive të 
të dhënave, mbledhur nga Departamenti i Politikës monetare 
dhe nga Departamenti i kërkimeve. ai gjithashtu, ka hartuar 
metodologjinë e informacionit, e cila shpjegon shkurtimisht 
burimet, metodologjitë, përditësimet e fundit, statusin e të 
dhënave (paraprake ose përfundimtare) dhe frekuencën e tyre. 
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këto të dhëna mbulojnë energjinë, transportin, llogaritë fiskale 
të qeverisë, bujqësinë dhe ndërtimin. në këtë bazë të dhënash, 
do të përfshihen gjithashtu, një numër treguesish, si për shembull 
inflacioni bazë, kursi real efektiv i këmbimit, kursi nominal efektiv 
i këmbimit, inflacioni i importuar, inflacioni i tregtueshëm dhe 
i patregtueshëm, indekset e besimit, të cilat përllogariten nga 
personeli i bSh dhe që luajnë një rol të rëndësishëm në kryerjen 
e analizave dhe të parashikimeve. 

materiali në vijim përshkruan kategoritë kryesore të të dhënave 
të përdorura nga modelet dhe parashikimet, alternativat e 
mundshme, si dhe problemet aktuale në matjen dhe burimet 
e të dhënave. më specifikisht, ne përqendrohemi në të dhënat 
e prodhuara nga InStat, në të dhënat e prodhuara nga 
bSh, si pjesë e përgjegjësive të saj statistikore dhe në disa 
kategori të dhënash, përmirësimi metodologjik dhe kërkimi i të 
cilave është ende në proces dhe i vazhdueshëm. në aneksin 
1, paraqitet lista e të dhënave të nevojshme për raportin e 
Inflacionit dhe për qëllime modelimi, si dhe ajo çfarë është 
aktualisht e disponueshme. lista e treguesve të paraqitur nuk 
është e plotë dhe e përfunduar; ajo pritet të pasurohet më tej, 
përmes kërkimeve të ardhshme në fushën statistikore, me qëllim 
zgjidhjen e problemeve dhe të nevojave aktuale. 

 

3.1.1 të dhënat e prodhuara nga InStat

�.�.�.� Indeksi i Çmimit të Konsumit

Përparësitë e zgjedhjes së IÇk totale, si indeksin e çmimeve 
për t’u shënjestruar, kanë të bëjnë me disponueshmërinë, 
transparencën dhe përdorimin e tij të gjerë në procesin e 
vendimmarrjes ekonomike. IÇk hartohet dhe publikohet me 
frekuencë mujore, brenda 9 ditëve pas përfundimit të periudhës 
së referencës. në përgjithësi, peshat dhe vlerat e çmimeve të 
përdorura në hartimin e IÇk, janë në përputhje me klasifikimin 
e shpenzimeve të Sistemit të llogarive kombëtare 1993 (1993 
Sna) dhe me manualin e ri të Indeksit të Çmimit të konsumit. Për 
të gjitha produktet, peshat dhe çmimet klasifikohen në nivelin e 
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detajuar 7-shifror të coIcoP. Peshat për IÇk aktuale u përftuan 
nga hbS 2000, e cila mbulonte vetëm zonat urbane dhe që 
llogaritej në 45 për qind të të gjithë individëve. megjithatë, 
hbS e re, që është në procesin e përgatitjeve, do të mbulojë si 
individët në zonat rurale, ashtu dhe ata në zonat urbane. hbS 
2000 mbulonte të gjithë individët, pavarësisht nga përmasa 
apo nga niveli i të ardhurave. në të, përfshiheshin gjithashtu 
veprimtaritë e konsumit të individëve, që kishin të bënin me 
aktivitetin prodhues, si për shembull, me bujqësi. megjithatë, 
kjo e fundit nuk zinte një vend të rëndësishëm, duke qenë se 
në të përfshiheshin vetëm individët në zonat urbane. hbS 2000 
përfshinte të gjitha blerjet e mallrave dhe të shërbimeve të tregut 
për konsum, ndërkohë që nuk ekzistonte ndonjë përpjekje për të 
mbledhur të dhënat mbi blerjet e mallrave të paligjshëm, duke 
qenë se niveli i përgjigjeve konsiderohej të ishte i ulët. 

hbS 2000 nuk mblidhte të dhënat nga shitja e mallrave të 
përdorur. Për këtë arsye, në peshat e IÇk përfshihet vetëm vlera 
e blerjes së këtyre mallrave. InStat planifikon që në hbS-në e 
re, të mbledhë të ardhurat nga shitja e mallrave të përdorur dhe 
ta përdorë atë në përftimin e peshave të IÇk. 

hbS përdor një metodologji zgjedhjesh, të përbërë nga dy 
faza. në fazën e parë, bëhet një zgjedhje e rastësishme e zonave 
për t’u investuar. më pas, individët përzgjidhen duke përdorur 
zgjedhjen intervale. në vitin 2000, u zgjodhën 6,000 individë, 
prej të cilëve u përgjigjën 5,387. Individët që nuk dhanë 
përgjigje, nuk u zëvendësuan. Për rrjedhojë, një gjë e tillë mund 
të ketë ndikuar në rezultate, pasi individët me të ardhura të larta 
janë të prirur të refuzojnë pjesëmarrjen në hbS.

në hbS e re, individët që nuk japin përgjigje nuk do të 
zëvendësohen me individë të ngjashëm të të njëjtit vendbanim. 

burimi i të dhënave nuk vlerësohet në mënyrë të saktë. 
Vlerësimi i vetëm për burimin e të dhënave është kontrolli për 
devijim. metodat e vrojtimit nuk japin informacione mbi gabimet 
e bëra. cilësia e të dhënave të raportuara nga intervistuesit 
nuk kontrollohet, për shembull përmes kontrollit të burimeve të 
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kuotimeve të çmimeve. Programi software i përdorur nuk bën 
kontrollin automatik të të dhënave, ndërkohë që nuk përdoren 
teknikat statistikore për paraqitjen në kohë të produkteve të reja, 
që fitojnë rëndësi. Po kështu, nuk bëhen ndryshimet cilësore 
në axhustimin e IÇk. InStat planifikon promovimin e një 
programi verifikimi të besueshmërisë së kuotimeve të çmimeve 
të raportuara nga intervistuesit, paraqitjen e produkteve të reja 
në IÇk menjëherë sapo këto të fundit të bëhen të rëndësishme. 
ai gjithashtu, synon të bëjë axhustimin e IÇk, në rast se zbulohet 
një ndryshim cilësor. 

Përsa i përket kryerjes së rregullt të hbS-së, ende nuk ka një 
plan të përcaktuar, për shkak të fondeve të pamjaftueshme. 
Personeli i InStatt mendon, se kryerja e hbS-së çdo 3 vjet do 
të ishte e mjaftueshme.

�.�.�.� Indeksi i Çmimit të Prodhimit

krahas Indeksit të Çmimit të konsumit, InStat harton 
Indeksin e Çmimit të Prodhimit, i cili më pas, kontrollohet 
vazhdimisht për përputhshmëri me indeksin e parë. IÇP bazohet 
në konceptet e Sna 1993 dhe në manualin e ri të Çmimit të 
Prodhimit. klasifikimi industrial i përdorur është nace rev.1, 
deri në nivelin e kategorisë 4-shifrore. Gjithashtu, ekziston një 
version i papublikuar i IÇP, i bazuar në produkte dhe jo në 
industri, i cili përdor klasifikimin cPc deri në nivelin e kategorisë 
8-shifrore. megjithatë, ky version nuk përdoret.  

IÇP mbulon minierat, industrinë prodhuese, energjinë dhe 
furnizimin me ujë. ajo gjithashtu, mbulon bujqësinë, ndonëse 
kjo e fundit nuk konsiderohet e besueshme, për shkak të 
mospërfshirjes së veprimtarive të mëdha jashtë ndërmarrjeve. 

Programet e mbledhjes së peshave dhe të çmimeve bazohen 
në regjistrin e bizneseve dhe në Vrojtimin Strukturor vjetor të 
vitit 1998. ndërmarrjet e para u zgjodhën për të mbuluar 80 
për qind të xhiros së secilit nënsektor të industrisë. në rast se 
një ndërmarrje ndërpret aktivitetin e saj, ajo nuk zëvendësohet, 
ndonëse të dhënat për ta bërë këtë janë të disponueshme. në 
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vend të kësaj, peshat e ndërmarrjeve të tjera në atë nënsektor 
të industrisë, rillogariten për të dhënë të njëjtin total. është e 
qartë se me kalimin e kohës, mbulimi i xhiros ka mundësi që të 
ulet. Duke qenë se regjistri i bizneseve krijohet nga të dhënat 
mbi taksat, aktivitetet informale që nuk regjistrohen pranë 
autoriteteve tatimore nuk mbulohen.  

InStat planifikon të zëvendësojë metodën me bazë fikse të 
llogaritjes së IÇP me një metodë indeksi zinxhir (raporti roSc, 
Përgjigja nga autoritetet). nëse do të gjykohet e arsyeshme, 
gjatë përdorimit të këtij indeksi, çdo vit mund të përcaktohen 
pesha të reja dhe çdo transaksion do të krahasohet me çmimin 
e tij të muajit dhjetor, të vitit paraardhës. Përmirësimi i listës së 
produkteve u bë i mundur duke përdorur rezultatet e SbS-së 
të vitit 2004. ndryshimi i listës do të bëhet çdo vit, sa herë që 
një ndërmarrje ndalon prodhimin e një produkti. zëvendësimi 
i ndërmarrjeve, që ndalojnë kryerjen e veprimtarisë së biznesit, 
me një ndërmarrje tjetër, me të njëjtat përmasa dhe në të njëjtin 
nënsektor të industrisë, do të bëhet në muajin dhjetor të çdo 
viti. Pyetësorët lidhur me çmimet po hartohen me ndihmën e 
ekspertëve ndërkombëtarë, ndërkohë që krijimi i një sistemi të 
hyrjes së të dhënave të sakta, në bashkëpunim me personelin e 
teknologjisë së informacionit, është në proces.

burimi i të dhënave nuk jepet në kohë; çmimet mblidhen për 
secilin muaj, por vetëm një herë në çdo tremujor. Gjatë muajit 
që pason fundin e secilit tremujor, zyrat rajonale të InStatt 
dërgojnë intervistues, për të mbledhur të dhënat për secilin 
muaj të tremujorit të mëparshëm. më pas, brenda 45 ditëve të 
fundit të tremujorit, këta formularë dërgohen pranë InStatt për 
përpunim. IÇP për muajt e secilit tremujor, nuk publikohet para 
9 javëve pas fundit të tremujorit. kjo nënkupton, se indeksi për 
muajin e parë të secilit tremujor nuk publikohet para 4 muajve 
pasardhës. InStat planifikon që në periudhën afatmesme, 
mbledhja e çmimeve të bëhet në bazë mujore.

�.�.�.� Llogaritë kombëtare 

të dhënat vjetore mbi Pbb, të prodhuara dhe të shpërndara 
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nga InStat, mbulojnë të gjithë ekonominë. ato hartohen në 
përputhje me metodologjinë e Sistemit të llogarive kombëtare 
(1993 Sna). llogaritë kombëtare përfshijnë si më poshtë:

• vlerën e shtuar vjetore dhe Pbb në çmimet korente dhe 
konstante (viti paraardhës), nga 25 grupet më të mëdha 
të aktiviteteve, bazuar në nace rev. 1 dhe publikimin e 
një përmbledhjeje prej 9 aktivitetesh. bSh mund të kërkojë 
të dhëna të disagreguara mbi 25 degë, duke qenë se 
klasifikimi nace përdoret gjithashtu, në tregues të tjerë 
statistikorë;  

• përbërësit e shpenzimeve vjetore të Pbb në çmimet korente 
dhe konstante (viti paraardhës) 

InStat ende nuk harton përbërës të Pbb sipas metodës së të 
ardhurave. në bazë të disponueshmërisë dhe saktësisë së burimit 
të të dhënave, metoda e prodhimit gjykohet si metoda më e mirë 
për vlerësimin e Pbb. 

 
kohët e fundit, InStat ka përdorur një program hartimi të 

përshpejtuar për llogaritë kombëtare, i cili ekuilibron më mirë 
saktësinë dhe vonesën e të dhënave, duke shtuar një publikim 
të tretë të të dhënave. në këtë mënyrë, bëhet e mundur ulja e 
vonesës nga 18 muaj në 11 muaj, pas periudhës së referencës.

burimet kryesore të të dhënave në metodën e prodhimit 
përfshijnë: 

1. Vrojtimin Strukturor të biznesit (vjetor).
2. Pasqyrat e llogarive të ndërmarrjeve financiare dhe 

jofinanciare (vjetore).
3. të dhënat e konsoliduara të buxhetit të qeverisë së 

përgjithshme dhe Statistikat financiare të Qeverisë.
4. Statistikat nga ministritë e ndryshme.
5. Vrojtimin bujqësor nga ministria e bujqësisë (vjetor).
6. të dhënat tremujore mbi tVSh-në.
7. Statistikat demografike.
8. Indeksin tremujor të shitjeve me pakicë (nace 4-shifror).
9. Vrojtimet tremujore mbi statistikat afatshkurtra (për 
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prodhimin industrial, ndërtimin, tregtinë me shumicë, 
hotelet dhe energjinë).

InStat ka një program të rregullt për kryerjen e vrojtimeve 
mujore, tremujore dhe vjetore, të cilat mbulojnë një gamë të 
gjerë aktivitetesh ekonomike, ndonëse cilësia e tyre shpesh nuk 
është e mirë1. mungesa e vrojtimit të forcës së punës, kufizon 
verifikimin e saktësisë së burimeve të rregullta të të dhënave. 
Vrojtime të tilla si lSmS, hbS, regjistrimi i Popullsisë dhe i 
banesave 2001 dhe regjistrimi i Përgjithshëm bujqësor 1998 
përdoren për plotësimin e burimeve të rregullta të të dhënave. 
në vend të hbS-së është përdorur lSmS, për shkak të mungesës 
së fondeve për hbS-në.  

regjistri i ri statistikor i biznesit shërben si bazë për kryerjen 
e vrojtimeve mbi ndërmarrjet, duke u bazuar në numrin e 
punonjësve dhe të veprimtarive industriale. Përditësimi i regjistrit 
bëhet i mundur përmes përdorimit të informacionit të regjistrit 
kombëtar administrativ të Subjekteve ligjore mbajtur nga 
autoriteti tatimor, si dhe përmes rezultateve të vrojtimeve të 
ndryshme. megjithatë, regjistri statistikor i biznesit nuk përfshin 
të dhënat mbi xhirot, të cilat do të përmirësonin zgjedhjen e 
vrojtimit. në vitin 2005, InStat prezantoi Vrojtimin Vjetor mbi 
ndërmarrjet e reja të krijuara, me qëllim përditësimin e regjistrit 
statistikor të biznesit, veçanërisht përsa i përket punësimit dhe 
klasifikimit industrial. zgjedhja e vrojtimit bëhet në bazë të një 
modeli të ndarë me nivele, sipas numrit të popullsisë dhe numrit 
të punonjësve. njësitë në regjistër ndahen në tre kategori: 
ndërmarrjet e vogla me 1-4 punonjës, ndërmarrjet e mesme 
me 5-49 punonjës dhe ndërmarrjet e mëdha me 50 ose më 
shumë punonjës. ekziston gjithashtu, një regjistër i Përgjithshëm 
i njësive bujqësore dhe ekonomike.

SbS-ja vjetore jep informacione mbi ndërmarrjet në industritë 
e prodhimit, të ndërtimit, transportit dhe komunikacionit, tregtisë 
dhe të disa veprimtarive të tjera, që lidhen me shërbimet. 
Gjithashtu, SbS mbledh të dhëna mbi fitimin/humbjen, mbi 
ndarjet e kufizuara të konsumit të ndërmjetëm, si dhe mbi 
shpërblimin e punonjësve. klasifikimi për veprimtaritë dhe 
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produktet bëhet sipas nace. Vrojtimi mbulon një vrojtim me 
zgjedhje, për ndërmarrjet me 1-4 punonjës dhe një vrojtim 
të plotë, për ndërmarrjet me 5 ose më shumë punonjës. Për 
llogaritë kombëtare, veçanërisht për konsumin e ndërmjetëm, 
për ndryshimet në inventar dhe për krijimin e kapitalit, nevojiten 
më tepër burime të dhënash.

SbS-ja përdor një metodologji me zgjedhje rastësore për 
ndërmarrjet me më pak se 5 punonjës. Përqindja e përgjithshme 
e përgjigjeve është më shumë se 95 për qind. në rast se disa 
pyetje nuk marrin përgjigje, përdoret metoda e mesatares së 
përgjigjeve. Për vlerësimet që mungojnë dhe për gabime të 
tjera, përdoren teknika të tjera statistikore të vrojtimit.

krahas SbS-së, bilancet vjetore të ndërmarrjeve japin të 
dhëna plotësuese mbi vlerën e shtuar, prodhimin, konsumin e 
ndërmjetëm dhe mbi xhiron. të dhënat ngat dosjet e tVSh-
së pranë Drejtorisë së tatimeve, japin informacion mbi taksat 
dhe xhiron. ndërkohë që, të dhënat mbi sektorin financiar dhe 
mbi sigurimet merren përkatësisht, nga bSh dhe nga autoriteti i 
mbikëqyrjes së Sigurimeve.

Vrojtimi bujqësor kryhet çdo vit nga ministria e bujqësisë. 
zgjedhja e fermave bëhet në bazë të metodës së “vrojtimit 
me zgjedhje të zonës”. megjithatë, kjo metodë nuk është në 
përputhje me regjistrimin bujqësor 1998 dhe me regjistrimin 
e Popullsisë 2001. Pavarësisht nga kjo, InStat dhe ministria 
e bujqësisë po bashkëpunojnë për përmirësimin e vrojtimit 
bujqësor, gjatë vitit 2007.

burimi i të dhënave mbi prodhimin, jep informacione mbi 
të paktën 80 për qind të veprimtarive formale. Që prej muajit 
nëntor 2005, janë bërë përmirësime të ndjeshme, lidhur me 
vlerësimet e ekonomisë informale, duke mbledhur së bashku 
burime të ndryshme të dhënash dhe metodash vlerësimi. Për 
kryerjen e vlerësimeve të veprimtarive informale përdoret një 
metodë e pranuar në mënyrë ndërkombëtare. rezultatet e 
vlerësimeve të reja u përfshinë në publikimin e Pbb për vitin 
2004 dhe në vlerësimet e rishikuara të Pbb, për vitet 1996-
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2003. Përpara prezantimit të metodës së re, vlerësimet mbi 
veprimtaritë informale bazoheshin në raportet fikse, të krijuara 
nga ekspertët e sektorit. 

Sipas metodës së shpenzimeve, Pbb llogaritet si shuma e 
elementeve të saj, ndonëse jo të gjitha ato maten në mënyrë të 
drejtpërdrejtë. Për metodën e shpenzimeve, përbërësit e pavarur 
janë të vlefshëm vetëm për eksportet, importet, konsumin 
e qeverisë dhe për një pjesë të krijimit të kapitalit fiks bruto. 
Për të dhënat e rishikuara të Pbb (për vitet 1996-2004), në 
muajin nëntor 2005, u adoptua një metodologji e re. Pbb totale 
përftohet nga llogaritjet e bëra mbi prodhimin.  

Pjesa më e madhe e shpenzimeve për konsum përfundimtar 
përbëhet nga shpenzimet për konsum privat. konsumi 
përfundimtar i individëve llogaritet në bazë të metodës së 
grupmallrave: konsumi llogaritet si diferenca ndërmjet asaj që 
prodhohet/importohet dhe konsumohet si konsum i ndërmjetëm, 
krijimit të kapitalit fiks bruto dhe ndryshimeve në stok. më 
pas, konsumi përfundimtar i individëve llogaritet si diferenca 
ndëmjet konsumit të qeverisë dhe konsumit të institucioneve 
jofitimprurëse.  

burime të tjera statistikore për këtë llogaritje janë Vrojtimi i 
buxhetit familjar, statistikat e tregtisë me pakicë dhe tregtia e 
jashtme. kjo metodologji bazohet në supozime jashtëzakonisht 
të dobëta. Për vitin 2000, vlerat e standardit u përftuan duke 
përdorur teknikat e fluksit të grupmallrave. më pas, konsumi 
familjar për vitet e tjera, u llogarit duke supozuar që ai 
përfaqësonte 90 për qind të rritjes së Pbb totale. mospërputhja 
statistikore u llogarit mbi supozimin, se ai përfaqësonte 1-2 
për qind të Pbb. konsumi i Institucioneve jofitimprurëse që iu 
Shërbejnë Individëve (nPISh), u bazua në raportin nPISh/Pbb 
të një vrojtimi të vjetër (1998). më pas, duke qenë se ndryshimet 
në inventar mblidhen vetëm për një numër të kufizuar të mbulimit 
të ndërmarrjeve, ato përftohen nga mbetja. I rëndësishëm 
është fakti se këto supozime të dobëta nuk bëhen publike në 
momentin kur publikohen të dhënat. Përpara adoptimit të kësaj 
metodologjie të re në vitin 2005, zërat balancues për llogaritjet e 
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Pbb nga metodat e prodhimit dhe të shpenzimit, ishin kombinim 
i ndryshimit në inventar dhe i mospërputhjeve statistikore.2

Për metodën e shpenzimeve, burimi i të dhënave është mjaft 
i kufizuar, veçanërisht lidhur me konsumin familjar. burimet 
e të dhënave janë kryesisht nga hbS (bazuar në klasifikimin 
coIcoP), nga të dhënat e qeverisë dhe të tregtisë së jashtme. 
megjithatë, hbS nuk kryhet në mënyrë të rregullt dhe nuk mbulon 
të gjithë territorin shqiptar. Vrojtimi i parë i buxhetit familjar, i 
vitit 1998 mbulonte vetëm qytetin e tiranës; ndërkohë që vrojtimi 
i dytë i kryer në vitin 2000, mbulonte qytetin e tiranës dhe zonat 
e tjera urbane me 5,389 familje. InStat planifikon, që në vitin 
2006 të kryejë Vrojtimin e tretë të buxhetit familjar, i cili do të 
mbulojë të gjithë territorin shqiptar. të dhënat për shpenzimet 
mbi arsimin privat dhe kujdesin shëndetësor, mungojnë. të 
dhënat plotësuese merren nga vrojtime ad hoc, si për shembull 
lSmS (i cili përqendrohet kryesisht mbi të dhënat, që lidhen 
me varfërinë), fondi i sigurimit shoqëror, si dhe nga të dhënat 
mbi veprimet qeveritare. këto të dhëna përdoren për të bërë 
verifikimin e të dhënave mbi konsumin familjar. 

�.�.�.4 Indeksi i shitjeve
 

të gjitha subjektet që paguajnë tVSh, janë pjesë përbërëse 
e regjistrit të tVSh. Përmes zyrave Statistikore rajonale 
dhe formularëve të Deklarimit dhe të Pagesës së tVSh, të 
depozituara nga drejtoritë tatimore rajonale, për secilin subjekt 
identifikohen: shitjet e përjashtuara, eksportet dhe shitjet e 
tatueshme. Secilit subjekt i jepet një kod aktiviteti 4-shifror, në 
përputhje me klasifikimin nace, bazuar në veprimtarinë e tij 
kryesore ekonomike. 

 
hartimi i indekseve të shitjeve për një veprimtari të caktuar 

bëhet duke krahasuar shumën e tre llojeve të shitjeve S, për të 
gjitha vëzhgimet i, gjatë periudhës t, me shitjet e periudhës bazë 
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Indekset hartohen duke përdorur si referencë muajin janar 
(indeks = 100), muajin mesatar, muajin paraardhës (indeks 
= 100), tremujorin e parë, tremujorin mesatar dhe tremujorin 
paraardhës. fillimisht, këto të dhëna publikohen pa korrigjimet e 
ndryshimeve sezonale dhe rigrupohen sipas klasifikimit nace.

�.�.�.5 Llogaritjet e PBB tremujore: Një metodë indirekte

llogaritjet e Pbb tremujore përbëjnë një tregues të përdorur 
gjerësisht, me qëllim plotësimin e boshllëkut kohor ndërmjet 
çështjeve, që lidhen me të dhënat e llogarive kombëtare. 
Përparësia kryesore e kësaj metode është frekuenca, duke 
qenë se në rastin e metodës direkte nevojiten 11 muaj që të 
dhënat paraprake të bëhen të disponueshme dhe 18 muaj, 
për të dhënat përfundimtare. llogaritjet e Pbb tremujore bëhen 
të disponueshme 3 muaj pas periudhës së referencës, për të 
dhënat paraprake dhe 6 muaj pas periudhës së referencës, për 
të dhënat përfundimtare. Për më tepër, llogaritjet tremujore janë 
më pak të kushtueshme.  

Disavantazhi kryesor, në krahasim me metodën direkte është 
saktësia, duke qenë se metoda e fundit përfshin më tepër 
informacione dhe burime të dhënash. 

Llogaritja e PBB tremujore bazohet në SNA-�99�, ESA-95 dhe 
në QNAM, FMN, �000. 

Si në rastin e llogaritjes së Pbb vjetore, metoda e përdorur 
është ajo e prodhimit. Vlera e shtuar llogaritet për secilën 
degë. Pbb në çmime bazë llogaritet si shuma e vlerës së shtuar 
për secilën degë, minus fISIm (Shërbimet e ndërmjetësimit 
financiar të matura në mënyrë Indirekte, matur si interesi i 
përftuar nga ndërmjetësimi financiar minus interesin e paguar). 
Pbb në çmimet korente, llogaritet si Pbb në çmimet bazë, plus 
taksa, minus subvencione. 

llogaritjet e Pbb tremujore, hartuar nga InStat, nuk 
publikohen, duke qenë se ato ende konsiderohen si paraprake. 
InStat planifikon (në periudhën afatshkurtër) të rishikojë 
metodologjinë aktuale, në vijim të rekomandimit të misionit 
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roSc të fmn (mars 2006), me qëllim që të dhënat të jenë të 
disponueshme për publikim (deri në fund të vitit 2007). objektivi 
në periudhën afatgjatë, përsa i përket këtij treguesi, është 
llogaritja e Pbb sipas metodës së shpenzimeve dhe metodës së 
të ardhurave.  

metoda indirekte e llogaritjes së Pbb tremujore konsiston në 
hapat e mëposhtëm:

• bëhet krijimi i treguesve tremujorë të prodhimit, për 
secilën prej 25 degëve (nace). në mënyrë që të jenë të 
besueshëm, raporti i secilit tregues, bashkë me vlerën e 
standardit të tij3 duhet të jetë konstant. Për to, përdoren 
burimet e mëposhtme: 
• Për industrinë, ndërtimin dhe shërbimet jofinanciare 

përdoren të dhënat e marra nga dosjet e tVSh-së 
pranë autoriteteve tatimore. 

• Për bujqësinë, të dhënat vjetore të marra nga ministria 
e bujqësisë, kthehen nga InStat në të dhëna tremujore 
(sektori i bujqësisë). 

• Për shërbimet financiare, të dhënat merren nga bSh 
dhe nga autoriteti i mbikëqyrjes së Sigurimeve.

• nga treguesit tremujorë të prodhimit të 25 degëve, 
lëvizja relative nga një tremujor tek tjetri konsiderohet si 
informacioni i rëndësishëm, e jo nivelet e treguesve. 

• Për secilin tregues, llogariten indekset përkatëse të 
çmimeve. këto indekse përdoren për të ndryshuar treguesit 
nga “korentë” (në aspektin e vlerës) në “konstantë” (në 
aspektin e vëllimit). ashtu si në rastin e Pbb vjetore, indekset 
e përdorura janë indekset zinxhir. Duke zbritur treguesit 
me indekset korresponduese, përftohet një seri kohore e 
treguesve në terma konstantë (duke filluar nga t1 2001).

• Për secilin tregues të përmendur më lart, ndërtohen seritë 
kohore të vlerave standarde, në çmimet konstante dhe në 
ato korente.

 kryhet procesi i standardizimit të treguesve tremujorë, 
me vlerat vjetore përkatëse të standardizimit. ky proces 
siguron, që shuma e vlerave të shtuara për secilin tremujor 
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është e barabartë me vlerën vjetore dhe që ajo, ruan 
lëvizjet relative për secilin tremujor, me humbje minimale. 
ky proces bëhet duke përdorur metoda të ndryshme 
matematikore, të parashikuara në Qnam (aktualisht, 
metoda proporcionale e Denton-it). 

• një supozim i rëndësishëm i kësaj llogaritjeje është ai, 
që raporti midis vlerës së shtuar dhe prodhimit është i 
qëndrueshëm. ky është një supozim i arsyeshëm për 
periudha të shkurtra kohore (brenda një tremujori) dhe 
për më tepër, në çmimet konstante. kjo nënkupton, se 
llogaritjet e çmimeve konstante janë më të besueshme.

Saktësia dhe rëndësia e kësaj metode tregohen duke parë 
masën e axhustimit ose ndryshimin ndërmjet vlerave, përpara dhe 
pas procesit të standardizimit. një aspekt tjetër negativ i këtyre 
serive është se ato pësojnë ndryshim, sa herë që ndryshojnë 
llogaritë kombëtare.

3.1.2 të dhënat e prodhuara dhe të shpërndara nga bSh si 
një agjenci statistikore

�.�.�.� Kërkesa e jashtme neto dhe të dhënat e bilancit të 
pagesave 

Statistikat e bilancit të pagesave përgatiten në bazë mujore. 
Interesi për të patur të dhëna cilësore vjen nga përdorimi i madh 
i statistikave në hartimin e politikës, si për shembull në programin 
financiar (monetar) të bSh, si dhe në vendosjen e objektivit të 
saj lidhur me inflacionin e shënjestruar (me fokus të veçantë 
mbi IÇk). ky interes u materializua përmes përmirësimit të 
metodologjive, që kanë të bëjnë me dy tregues të rëndësishëm: 
investimet e huaja direkte dhe remitancat.

• metodologjia e matjes së remitancave është përmirësuar 
kohët e fundit me asistencën e fmn, në mbulimin e 
burimeve të të dhënave. Për shkak të vendit të rëndësishëm, 
që remitancat zënë në bilancin shqiptar të pagesave, do 
të kryhen disa vrojtime me individët që marrin para nga 
familjet e tyre jashtë, në bazë tremujore.  
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• Investimet e huaja direkte. zbatimi i raportimit të 
drejtpërdrejtë mbi ndërmjetësit financiarë (kompanitë e 
sigurimit- sigurimi i jetës ose jo-), si dhe vrojtimet e kryera 
mbi IhD-të (në bashkëpunim me InStat), kanë prodhuar 
të dhëna më të mira mbi llogarinë financiare të statistikave 
të bilancit të pagesave. 

• Përmirësimet në të dhënat mbi tregtinë, të cilat përdorin 
aSycuDa për të identifikuar mallrat për riparim, sipas 
kasifikimeve të tregtisë së mallrave të bPm 5. mbi 
kompanitë e mëdha importuese do të kryhet një vrojtim i ri, 
ku mbi mallrat e transportit dhe mbi mallrat kontrabandë, 
do të aplikohen koeficientë të rinj.

• aktualisht, vrojtimi mbi udhëtimin mbulon vetëm 6 pika 
kufiri (më kryesoret), ndërkohë që, autoritetet e emigrimit 
sigurojnë të dhëna për të gjitha pikat e kufirit. në këtë 
mënyrë, është e rëndësishme që të kryhen vrojtime mbi 
udhëtimin në pika të vogla kufiri, me qëllim përmirësimin 
e të dhënave standarde, si dhe për të patur koeficientë 
më të mirë vlerësimi, të nevojshëm për llogaritjen e 
shërbimeve të udhëtimit.

krahas këtyre, kohët e fundit ka filluar hartimi i PnI-së, i cili 
është një koncept disi i ri, përsa i përket agregatëve të tjerë 
statistikorë, në nivel kombëtar. hapja financiare, e parë përmes 
PnI-së, ka mjaft ndikim mbi drejtimin e politikës monetare. në 
praktikë, ekziston një marrëdhënie reciproke ndërmjet politikës 
monetare, që ushtron impakt mbi PnI-në përmes ndryshimeve 
në vlerën e pretendimeve dhe të detyrimeve të jashtme, dhe PnI-
së që mund të ndikojë mbi treguesit kryesorë, si për shembull 
mbi agregatët monetarë dhe mbi kursin e këmbimit, përmes 
ndikimit mbi të ardhurat neto të fituara jashtë (ose paguar për 
pjesën tjetër të botës) nga agjentët ekonomikë rezidentë. lidhjet 
ndërmjet PnI-së dhe politikës monetare, kanë të bëjnë me 
kanalet e transmetimit të politikës monetare: kurset e këmbimit, 
normat e interesit dhe kanalin e kredisë, përmes reagimeve të 
bankave ndaj injektimeve të likuiditetit. 

PnI-ja neto mund të ndikojë gjithashtu, mbi normat e 
interesit. një gjë e tillë ndodh kryesisht në vendet me ekonomi 
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në zhvillim, siç është Shqipëria, të cilat regjistrojnë një deficit të 
lartë mbi llogarinë korente. këtyre vendeve iu duhet që të rrisin 
yield-in e investimeve hyrëse, duke rritur normat e interesit, me 
qëllim tërheqjen e financimit të huaj dhe shmangien e krizave të 
likuiditetit. rritja e normës së interesit çon në uljen e kërkesës së 
brendshme, e cila redukton deficitin tregtar dhe për rrjedhojë, 
vendos ekuilibrin e llogarisë korente. 

Përsa i përket kanalit të kredisë, është e rëndësishme që të 
analizohet impakti i politikës monetare mbi PnI-në. ndryshimet 
në kushtet monetare, të aplikuara në tregun e brendshëm, do të 
kenë ndikim mbi sjelljen e bankave vendore, lidhur me investimet 
e tyre jashtë. një politikë monetare, e cila ngadalëson kanalin e 
kredisë, mund t’i inkurajojë bankat vendore që të rrisin investimet 
e tyre jashtë ose anasjelltas.

Planet e ardhshme lidhen me përpilimin e statistikave 
eksperimentale mbi PnI-në për vitin 2005, sipas përbërësve 
standardë të PnI-së të rekomanduar në bPm 5, duke përdorur të 
gjitha burimet e të dhënave në dispozicion (deri në fund të muajit 
shkurt 2007). Duke u bazuar në PnI-në eksperimentale për vitin 
2004, do të fillojë përpilimi i të dhënave tremujore eksperimentale 
të borxhit të jashtëm për vitin 2005 (deri tani ministria e financave 
ka qenë e vetmja agjenci, e cila ka publikuar të dhënat mbi 
borxhin publik), duke përdorur informacionet tremujore në 
dispozicion, mbi aktivet dhe detyrimet e jashtme dhe mbi flukset 
kumulative nga bilanci i pagesave për përbërësit e tjerë të PnI-
së. burimi i të dhënave për PnI-në dhe për borxhin e jashtëm, do 
të kërkojë raportimin tremujor nga ana e kompanive të mëdha 
lidhur me transaksionet në kapitalin e investimit direkt, në borxh 
dhe në fitimet e riinvestuara, në kapitalin e portofolit dhe në 
kredinë tregtare, krahas vrojtimit vjetor mbi IhD-të.

�.�.�.� Statistikat financiare

Përgjegjësia e bSh lidhur me përpilimin dhe shpërndarjen e 
statistikave monetare rrjedh nga e drejta e saj për të mbikëqyrur 
sistemin bankar, ndonëse ky mandat nuk përcaktohet në mënyrë 
specifike në ligj. Si pjesë e kuadrit rregullativ të sistemit bankar, 



�40

bSh vendos standardet raportuese për qëllime mbikëqyrëse dhe 
statistikore, të cilat synojnë arritjen e standardeve më të mira 
ndërkombëtare, në atë masë, që e lejon dhe shkalla aktuale e 
zhvillimit të sistemit bankar. Statistikat monetare përpilohen në 
bazë mujore, duke u bazuar në statistikat financiare të vitit 2002. 
Duke qenë se shënjestrimi monetar vë mjaft theks mbi cilësinë 
e këtyre të dhënave, gjatë gjithë dekadës së fundit, i është 
kushtuar një vëmendje e madhe cilësisë së të dhënave monetare. 
Për rrjedhojë, në krahasim me fushat e tjera të statistikave 
ekonomike, nuk ka shumë vend për përmirësim. megjithatë, 
edhe në regjimin e inflacionit të shënjestruar, këto të dhëna do të 
mbeten informacioni më i rëndësishëm, e ndoshta më i shpejtë, 
për vendimmarrësit e politikës monetare. këto të dhëna do të 
përfaqësojnë një mjet informativ, që do të ndikojë mbi ndryshimet e 
politikës monetare lidhur me sjelljen e ndërmjetësuesve financiarë 
dhe me përdoruesin e shërbimeve financiare (pjesa e mekanizmit 
të transmetimit, që funksionon përmes normës së interesit dhe 
kanalit të kredisë). Përmirësimi i statistikave financiare shtron 
tre çështje: uljen e vonesës, shtimin e informacionit statistikor 
mbi normat e interesit dhe kreditë, si dhe rritjen e mbulimit të 
korporatave të tjera financiare në statistikat financiare.

• frekuenca aktuale mujore e statistikave bankare është 
në përputhje me standardet e shpërndarjes së fmn 
dhe të bQe dhe ajo përmbush kërkesat e përdoruesve. 
megjithatë, vonesa aktuale e statistikave bankare prej 40 
ditësh, nga fundi i muajit të referencës, i tejkalon praktikat 
më të mira dhe nuk i lejon përdoruesit dhe vendimmarrësit, 
që të monitorojnë veprimtaritë bankare në kohë. Për më 
tepër, ndonëse vetë vonesa e rregullt është e gjatë, në 
raportim ndodhin edhe vonesa të tjera, duke çuar në rritje 
të presionit mbi përpiluesit, si dhe në uljen e cilësisë së 
të dhënave. ulja e vonesës u shqyrtua pas ekzaminimit 
të kujdesshëm të secilit prej proceseve statistikore dhe 
hartimit të procedurave, dhe planeve për arritjen e uljes së 
vonesës në raportim. Së pari, bankave tregtare iu kërkua, 
që të ulin vonesën në raportim nga 20 ditë, nga fundi i 
muajit të referencës, në 15 ditë nga fundi i tij. kjo do të 
hyjë në fuqi duke filluar nga muaji tetor 2006, ndërkohë 
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që në muajin mars 2007, kjo vonesë do të shkurtohet 
më tej, në 10 ditë. Së dyti, janë hartuar propozime 
konkrete lidhur me investimet në teknologji, të cilat do të 
mundësojnë raportimin në formë elektronike nga bankat 
tregtare dhe do të pakësojnë kohën e përpunimit të të 
dhënave (kontrolli për gabime dhe për përputhshmëri). Së 
treti, në vijim të rekomandimeve të misionit roSc dhe të 
praktikave më të mira ndërkombëtare, është hartuar një 
politikë e rishikuar, e cila mundëson shpërndarjen e të 
dhënave paraprake, me qëllim përmbushjen e vonesës. 
kështu, në raste vonesash në raportim nga ana e disa 
bankave, përdoruesit do të kenë mundësi, që të përdorin 
informacionin më të mirë në dispozicion në atë moment. 
në këtë mënyrë, ulet presioni mbi subjektet raportuese 
dhe mbi përpiluesit, dhe shmanget rënia e cilësisë.  

• Duke parë rritjen gjithnjë e më të madhe të huave bankare 
në ekonomi dhe rëndësinë e tyre për raportin e Inflacionit, 
bSh ka filluar mbledhjen e të dhënave të detajuara mbi 
to. ky informacion, do të jetë pjesë e Sistemit të rregullt 
të raportimit të unifikuar (Sru). formularët e rinj do të 
përmbajnë informacion mbi:

• huatë e reja dhe huatë ekzistuese për rezidentët sipas (i) 
maturitetit fillestar të huave, (ii) masës së huave dhe (iii) 
monedhës së huave; 

• huatë e reja dhe tepricën e huasë për rezidentët, si dhe mbi 
normat korresponduese të huave, sipas qëllimit të përdorimit 
dhe monedhës së huave për bizneset dhe individët;

• huatë e reja dhe tepricat e tyre për rezidentët sipas 
aktivitetit ekonomik. huatë për bizneset klasifikohen 
sipas sektorëve ekonomikë, të përshkruara në standardet 
ndërkombëtare, nace 2002, të cilat janë adoptuar nga 
InStat gjithashtu, si dhe shpesh nga bankat, për të 
raportuar në selitë e degëve të huaja. 

• krahas bankave tregtare, në Shqipëri aktualisht kryejnë 
veprimtarinë e tyre një numër korporatash të tjera financiare. 
Veprimtaria e tyre ka nevojë që të monitorohet nga afër 
nga bSh, duke qenë se shërbimet financiare që ato ofrojnë, 
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janë shumë të ngjashme me shërbimet e ofruara nga sistemi 
bankar. ndonëse për momentin, veprimtaria jobankare 
është mjaft e ulët, rritja e saj është e shpejtë dhe problemet 
që shfaqen në pjesët e saj të parregulluara, mund të ulin 
besimin në institucionet financiare, në përgjithësi. Për këtë 
arsye, është e nevojshme, që bSh të monitorojë nga afër, 
jo vetëm segmentet mbi të cilat ajo ushtron autoritetin e 
saj licencues dhe mbikëqyrës, por gjithashtu, edhe grupet 
e mbikëqyrura nga institucionet e tjera. aktualisht, 10 
kompani sigurimi dhe 8 ndërmjetës financiarë, kryesisht 
të angazhuar në huadhënien për sektorin privat, ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në Shqipëri. bSh ka filluar përpilimin 
e të dhënave për korporatat e tjera financiare, si dhe 
zgjerimin e listës së subjekteve raportuese, për arritjen e një 
mbulimi të plotë të institucioneve financiare. Duke filluar 
nga muaji dhjetor 2004, të dhënat mbi statistikat financiare 
për korporatat e tjera financiare, filluan të përpiloheshin 
në bazë tremujore. në bashkëpunim me Departamentin 
e mbikëqyrjes në bSh, është hartuar një sistem raportues 
standard, me qëllim përafrimin gradual me raportimin nga 
bankat tregtare. raportimi nga institucionet e tjera financiare 
kryhet në bazë tremujore, me një vonesë prej 40 ditësh, nga 
fundi i periudhës së referencës. Për pjesën më të madhe 
të tyre, informacioni lidhet me gjendjen e tyre të bilancit, 
llogaritë e tyre të fitimit dhe të humbjes, si dhe me treguesit 
e mjaftueshmërisë së kapitalit, të cilësisë së aktiveve dhe me 
likuiditetin. Duhet theksuar se kontabilizimi i dobët financiar 
dhe praktikat e pamjaftueshme raportuese, si dhe mungesa 
e standardeve të harmonizuara të vlerësimit të aktiveve, e 
vonon produktin statistikor dhe e vështirëson procesin e 
krahasimit dhe të agregimit të të dhënave.   

3.1.3 të dhënat e prodhuara nga bSh për përdorim të 
brendshëm: kërkimi i vazhdueshëm në statistika

�.�.�.� Çmimet e banesave

Gjatë dekadës së fundit, ndërtimi ka qenë një nga sektorët më 
të rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Për shkak të mungesës 
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së alternativave financiare në ekonomi, aktivet jofinanciare dhe 
strehimi në veçanti, përbëjnë një pjesë të rëndësishme të pasurisë 
së individëve dhe të bizneseve. kështu, monitorimi periodik i 
vlerës së pasurisë, lidhur me banesat, mundëson identifikimin e 
aktiveve dhe të lëvizjeve spekulative në treg. Duke konsideruar 
lidhjen që strehimi ka me inflacionin dhe stabilitetin financiar, ai 
mund të rrezikojë arritjen e objektivave të bankave qendrore.        

literatura përshkruan metoda të ndryshme, të përdorura për 
ndërtimin e indekseve të çmimit të banesave, duke renditur nga 
mesataret e thjeshta të çmimeve në secilën prej periudhave të 
vëzhguara, deri tek teknikat më të sofistikuara ekonometrike. 
megjithatë, në rastet kur tregu është shumë i luhatshëm dhe 
cilësia e të dhënave të përdorura është e ulët, informacioni i 
dhënë nga këto indekse, duhet të trajtohet me kujdes. Duke 
qenë se nuk ekziston një indeks “i përkryer” që dallon nga të 
tjerët, është e nevojshme, që për të arritur në përfundime, të 
trajtohen të gjitha indekset e mundshme, si pjesë plotësuese 
e evidencave. në vijim trajtohen disa përpjekje të bëra, për 
matjen e këtyre indekseve në Shqipëri. Duhet theksuar, se kjo 
është një punë e vazhdueshme dhe se fokusi është më tepër, 
në mënyrën dhe formën e mbledhjes së informacionit, sesa në 
cilësinë e indekseve të paraqitura.  

Duke qenë se pjesa më e madhe e industrisë së ndërtimit 
dhe e tregut të banesave është e përqendruar në qytetin e 
tiranës, trajtimi i veprimtarisë në kryeqytet ndihmon në marrjen 
e informacionit, lidhur me lëvizjen e mundshme të çmimeve të 
banesave në mbarë vendin. Dy indekset e përdorura aktualisht, 
konsiderojnë banesat në tiranë dhe ato përdorin metodën 
e mesatares së thjeshtë dhe metodën e çmimit hedonik.  të 
dyja metodat përdorin të njëjtën bazë të dhënash. mbledhja e 
çmimeve të banesave, si dhe e karakteristikave të tyre, bëhet 
duke përdorur njoftimet në gazetat periodike. megjithatë, numri 
i vrojtimeve për periudhë nuk është i njëjtë, duke u luhatur nga 
10 në 18 të tilla.  

metoda e mesatares së thjeshtë përfshin të gjitha shitjet e 
regjistruara, në një periudhë të dhënë. kjo metodë ka përparësinë 
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e dukshme të thjeshtësisë, megjithatë ajo konsideron karakteristika 
të ndryshme të banesave, të cilat mund të ndikojnë mbi çmimet. 
në rast se ka mjaft ndryshime në çmimet e banesave, mund të 
përdoret mesatarja e tyre. Indeksi i ndërtuar përdor të dhëna të 
mbledhura gjatë 5 viteve të fundit, me frekuencë tremujore. më 
pas, çmimi mesatar i muajit dhjetor 2002 u zgjodh si viti bazë 
për ndërtimin e indeksit. krahas disavantazheve të përmendura 
më lart, një problem tjetër që lidhet me këtë indeks, është numri 
i vogël i vrojtimeve në disa prej periudhave, të cilat mund të 
mos arrijnë të identifikojnë lëvizjet e çmimeve, gjatë cikleve të 
biznesit.  

metoda e çmimit hedonik supozon, që çmimi i banesave 
është një funksion i karakteristikave të tyre. kjo metodë përdor 
një model të thjeshtë regresi, për të bërë vlerësimin e ndikimit 
të karakteristikave cilësore dhe sasiore të banesave mbi 
çmimet. Duke qenë se kjo metodë konsideron të gjitha këto 
karakteristika, shtimi i një variabli cilësor dummy për secilën 
periudhë, jep ndryshimet në çmime, të cilat nuk ndikohen 
nga ndryshimet në karakteristikat e banesave, por vetëm nga 
ndryshimet e periudhës. Duke e paraqitur modelin në një formë 
funksionale ekuacioni linear log, nga koeficientët mbi secilin 
variabël cilësor dummy përftojmë indekset e çmimeve. Për këtë 
metodë, është e rëndësishme që për secilën periudhë, të jetë i 
njëjti numër vrojtimesh. Për këtë arsye, u përdorën 50 vrojtime 
për secilën periudhë. të dhënat mbulojnë periudhën t1 1998-
t3 2006. karakteristikat e përdorura kontrollojnë vendndodhjen 
e banesave sipas 3 zonave, sipërfaqen gjithsej të banesës, katin 
dhe numrin e dhomave. megjithatë, ka mjaft karakteristika të 
tjera që mund të ndikojnë mbi çmimet, të cilat aktualisht nuk 
kontrollohen. ato janë për shembull orientimi i ndërtesës në 
hapësirë, nëse është ndërtuar ose jo infrastruktura publike etj.. 
mungesa e të dhënave për karakteristikat e lartpërmendura, 
pengon cilësinë e këtij indeksi për momentin dhe një gjë e tillë, 
do të ndikojë në mbledhjen e të dhënave në të ardhmen. 

një metodë tjetër e modelit të çmimit hedonik përdor një 
regres linear multivariabël në secilën periudhë, “duke shpjeguar” 
çmimin, në aspektin e këtyre variablave. Duke zëvendësuar 
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peshën e periudhës bazë në secilin variabël, me peshën aktuale 
në secilën periudhë pasardhëse, ajo pjesë e ndryshimit të 
dukshëm të çmimit, që shkaktohet nga karakteristikat e ndryshme 
mënjanohet, duke lënë kështu, një indeks me ndryshime “të 
vërteta” çmimesh, për një grup karakteristikash.

 
Si periudhë reference, zgjidhet tremujori i parë i vitit 2005 dhe 

gjithashtu, llogariten peshat qjt0 për secilin variabël shpjegues j. 
këto përbëjnë raportet e variablave cilësorë (kategorikë) në këtë 
periudhë kohore. me çmimet që regjistrohen në logaritme të 
thjeshta, koeficientët e regresit për secilin nga variablat shpjegues 
j, njehsohen në të dyja periudhat e zgjedhura të referencës bazë 
(bjt0) dhe për çdo periudhë pasardhëse kohore (bjt). më pas, 
indeksi i çmimeve për periudhën aktuale (It), llogaritet si raporti 
ndërmjet shumës së koeficientëve të peshuar, për periudhën 
aktuale dhe shumës së koeficientëve të peshuar, për periudhën 
e zgjedhur të referencës bazë. 

krahas mbledhjes së këtyre të dhënave, janë kryer dy vrojtime: 
vrojtimi i parë mbulon agjencitë e pasurive të patundshme dhe 
disa kompani të mëdha ndërtimi, që kryejnë aktivitetin e tyre në 
tiranë; ndërsa, vrojtimi i dytë mbulon bankat tregtare. 

Vrojtimi mbi agjencitë e pasurive të patundshme, që operojnë 
në tiranë, mbulonte 16 agjenci, me një përvojë prej 5-8 vite 
në këtë treg, dhe kompanitë e mëdha të ndërtimit, që kryejnë 
aktivitetin e tyre në tiranë. ky pyetësor mbulonte 4 fusha:

�. Informacionin e përgjithshëm mbi agjencinë. Pyetjet e kësaj 
pjese mbledhin informacion mbi transaksionet e kryera 
nga agjencia (vëllimin krahasuar me vitin paraardhës, 
peshën e pronave, pronat dhe tokat e biznesit në vëllimin 
e përgjithshëm të transaksioneve, peshën e pronave të 
reja në totalin e transaksioneve). 

�. Tendencën e çmimeve të banesave. Në këtë pjesë të 
dytë, informacioni i mbledhur mbulon çmimet aktuale të 
ofruara nga agjencitë për banesat dhe pronat e biznesit, 
duke marrë parasysh nëse prona është e re ose e vjetër, si 
dhe zonën ku ndodhet. Informacioni mbi qiranë e ofruar 
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mblidhet, gjithashtu. Krahas këtyre, kjo pjesë mbledh 
informacione mbi opinionin e agjencive, lidhur me faktorët 
që kanë çuar në ndryshimin e çmimit (si për shembull, 
ndryshimet në ofertën e përgjithshme të pronave të reja).

�. Financimin e pronave të reja. Pjesa e tretë e pyetësorit 
synon identifikimin e përfshirjes së sistemit financiar 
(veçanërisht të bankave) në transaksionet e pronave, 
për të identifikuar rreziqet e mundshme. Informacioni i 
mbledhur në këtë pjesë, ka të bëjë me mënyrën se si i 
financojnë klientët blerjet e tyre (hua bankare, paratë e 
tyre, remitanca etj.).

4. Tendencën e pritshme të çmimeve të banesave. Pjesa e 
fundit e pyetësorit përqendrohet në pritshmëritë e agjencive, 
lidhur me çmimet e banesave në të ardhmen, në bazë të 
zonave të vendndodhjes së pronës, karakteristikave të saj 
dhe të faktorëve të tjerë. 

me qëllim identifikimin e llojeve të huave hipotekare dhe 
rreziqeve të lidhura me to, u zhvilluan intervista me drejtorët dhe 
personelin e 11 bankave kryesore tregtare, të përfshira në këtë lloj 
veprimtarie. këto intervista synonin mbledhjen e informacionit, 
lidhur me statusin aktual të portofolit të huave hipotekare, 
qëndrimin e bankave ndaj rrezikut të kësaj veprimtarie, si dhe 
me pritshmëritë e bankave mbi ecurinë e këtij portofoli në të 
ardhmen. më specifikisht, informacioni lidhej me:

• llojin e kolateralit të kërkuar nga bankat, për të mbuluar 
huatë hipotekare dhe metodat e vlerësimit të kolateralit;

• normat e interesit për huatë hipotekare dhënë biznesit 
dhe individëve;

• pritshmëritë e bankave mbi çmimet e banesave. 

�.�.�.� Treguesit e vrojtimeve të besimit të biznesit dhe të 
konsumatorit

treguesit e besimit të biznesit dhe të konsumatorit janë 
zhvilluar, me qëllim plotësimin e statistikave zyrtare. rëndësia e 
tyre në procesin e vendimmarrjes lidhet me një numër përparësish 
që ata ofrojnë, në krahasim me metodat e drejtpërdrejta. 
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Përdorimet e tyre kryesore kanë të bëjnë me:

• zhvillimin e parashikimeve për të ardhmen e afërt në 
sektorin real të ekonomisë; 

• plotësimin e hendeqeve që ekzistojnë në kuadret aktuale 
statistikore, duke plotësuar të dhëna mbi veprimtarinë 
ekonomike, konsumin, punësimin, çmimet, investimin, 
kursimet dhe pritshmëritë e inflacionit;

• dhënien e shpjegimeve në mënyrë të drejtpërdrejtë, lidhur 
me presionet inflacioniste në ekonomi;

• mbushjen e hendekut “të frekuencës” së statistikave 
zyrtare, duke shërbyer si një mjet vlerësimi i besueshmërisë 
së tyre. 

Vrojtimi i Besimit të Biznesit.
Vrojtimi i besimit të biznesit mbulon bizneset e regjistruara 

private, të angazhuara në veprimtaritë e prodhimit, të ndërtimit 
dhe të sektorëve të shërbimeve, sipas klasifikimit nace të 
ndërmarrjeve, të cilat gjithashtu përdoren në statistikat zyrtare. 
Vrojtimi përdor të njëjtin model në periudha të ndryshme kohore, 
me një kufi rishikimi prej 8-10 për qind çdo vit. modeli përfshin 
ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha, me qëllim që të sigurojë 
që me kalimin e kohës, tabloja është e qëndrueshme dhe që 
modeli bën një përfaqësim të mirë të veprimtarive ekonomike. 
zgjedhja e këtij vrojtimi siguron mbulimin e 70 për qind të xhiros 
së sektorit përkatës. Gjithsej mbulohen 700 ndërmarrje, nga të 
cilat 100 i përkasin sektorit të shërbimeve, 240 ndërmarrjeve të 
ndërtimit dhe 360 ndërmarrjeve prodhuese. 

Vrojtimi është i organizuar në tre pjesë. Pjesa e parë, përmban 
informacione lidhur me veprimtarinë ekonomike të bizneseve. 
Pjesa e dytë, bën një vlerësim të klimës së biznesit në vend, 
duke mbledhur informacione mbi rëndësinë e faktorëve të 
ndryshëm, që e kanë shkaktuar atë, si dhe jep informacione 
mbi parashikimet e bizneseve, lidhur me situatën e tremujorit 
pasardhës. Pjesa e tretë, përmban shifra lidhur me veprimtarinë 
aktuale dhe të parashikuar të bizneseve, me stokun e kapitalit 
fizik, çmimet, punësimin, konkurrencën dhe me gjendjen 
financiare të kompanisë.   
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Vrojtimi i Besimit të Konsumatorit.
Vrojtimi i besimit të konsumatorit përdoret për të identifikuar 

ndryshimet e ardhshme në ciklet ekonomike; një rënie (rritje) 
në besimin e konsumatorit mund të interpretohet si rënie (rritje) 
e konsumit, në të ardhmen. ky vrojtim, synon identifikimin e 
mënyrës se si konsumatori i përshtat vendimet e tij, lidhur me 
konsumin dhe kursimet, bazuar në pritshmëritë e ardhshme. 
Vrojtimi përbëhet nga dy pjesë: pjesa e parë ka të bëjë me 
gjendjen aktuale ekonomike krahasuar me tremujorin 
paraardhës, ndërsa pjesa e dytë ka të bëjë me pritshmëritë për 
tremujorin pasardhës.  

Vrojtimi është ndërtuar në atë mënyrë, që të përdoret për 
tregues të ndryshëm ekonomikë, si për shembull për të ardhurat e 
disponueshme, Pbb, çmimet e konsumit, papunësinë, konsumin 
privat, kursimet dhe për konsumin e mallrave të qëndrueshëm. 
Për secilën pyetje jepen 5 alternativa të ndryshme, ku secila ka 
pesha të ndryshme; njëra prej tyre tregon që nuk ka ndryshim. 
llogariten tre tregues të besimit të konsumatorit: 

 
1. treguesi i besimit të konsumatorit, i cili konsideron gjendjen 

aktuale dhe të pritshme financiare të konsumatorit, 
gjendjen aktuale dhe të pritshme të vendit, pritshmëritë 
lidhur me nivelin e punësimit, kursimet dhe konsumin e 
mallrave të qëndrueshëm.

2. treguesi i gjendjes aktuale ekonomike, i cili konsideron 
gjendjen aktuale financiare të konsumatorit, gjendjen 
e përgjithshme ekonomike të vendit, si dhe aftësinë 
dhe mundësinë për të bërë blerje të mëdha (të 
qëndrueshme).

3. treguesi i gjendjes së pritshme ekonomike dhe konsideron 
gjendjen e pritshme financiare të konsumatorit, gjendjen e 
përgjithshme të pritshme ekonomike të vendit, papunësinë 
dhe kursimet. 

ky vrojtim përfshin 1206 konsumatorë, i cili përcaktohet duke 
marrë parasysh popullsinë gjithsej, si dhe përvojën e vendeve të 
tjera. ai përfshin familjet që jetojnë në zonat urbane, popullsia e 
të cilave përfaqëson 86.4 për qind të popullsisë urbane të vendit 
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dhe 36.4 për qind të popullsisë gjithsej të vendit. Përzgjedhja 
e familjeve bëhet në mënyrë rastësore, ndërkohë që, metoda e 
përdorur është ajo e intervistimit direkt. Gjithmonë intervistohen 
të njëjtat familje, me përjashtim të rasteve kur nuk gjendet njeri 
në shtëpi ose kur këto familje kanë ndërrruar vendbanim. në 
këtë rast, përgjigjen fqinjët e tyre.

3.2 PaVarëSIa e aGjencIVe StatIStIkore

ndërsa pjesa më e madhe e literaturës teorike mbi inflacionin 
e shënjestruar ka trajtuar dhe përkufizuar pavarësinë e bankës 
qendrore, koncepti i pavarësisë është më pak i zakonshëm, kur 
bëhet fjalë për agjencitë statistikore. nga ana tjetër, literatura 
mbi standardet statistikore, që janë promovuar nga pjesa më 
e madhe e organizatave ndërkombëtare, si për shembull nga 
fmn ose bQe, ka përcaktuar kriteret që duhen konsideruar, 
kur bëhet vlerësimi i pavarësisë së një agjencie. Për agjencitë 
statistikore, pavarësia mbulon, ndër faktorët e tjerë, një mandat 
ligjor për mbledhjen e të dhënave, pavarësi në zgjedhjen e 
burimeve, mbrojtjen e personelit nga ndërhyrja nga jashtë, si 
dhe pavarësinë në shpërndarjen e punës së saj (San jose et al., 
2002). ky përkufizim është në qendër të kuadreve ekzistuese, 
që bëjnë vlerësimin e shpërndarjes së të dhënave nga agjencitë 
statistikore, duke mbuluar ndër të tjera, pavarësinë e agjencive 
statistikore. një mision roSc, që vizitoi Shqipërinë gjatë muajit 
mars 2006, bëri vlerësimin më të fundit mbi InStatn lidhur me 
këtë aspekt, duke u bazuar në kuadrin DQaf. Seksioni 3.2 në 
vijim bazohet në këtë dokument, më specifikisht, në vlerësimin e 
parakushteve të cilësisë dhe të garantimit të integritetit.4 

Së pari, përgjegjësia për mbledhjen, përpunimin dhe 
shpërndarjen e statistikave nga InStat është e përcaktuar qartë 
me ligj. ligji “mbi statistikat zyrtare” nr. 9180, datë 05.02.2004, 
përcakton kuadrin ligjor për mbledhjen, organizimin, prodhimin 
dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare në Shqipëri. ky ligj, 
pasqyron elementet e Parimeve themelore të Statistikave zyrtare 
të kombeve të bashkuara. Sipas nenit 8 të këtij ligji, InStat 
është i autorizuar që të nxjerrë e të bëjë publike e funksionale, 
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për të gjitha agjencitë statistikore, udhëzimet për standardet 
profesionale në nxjerrjen e statistikave zyrtare. InStat ka 
përgjegjësinë e shqyrtimit të procedurave, që lidhen me 
prodhimin e statistikave, të përdorura nga çdo agjenci zyrtare 
që prodhon statistika, me qëllim që të garantojë që statistikat e 
tyre janë të besueshme, të paanshme dhe objektive. (Vlerësimi 
roSc, 2006.)

InStat është një agjenci e pavarur qeveritare e mbikëqyrur 
nga këshilli i Statistikave, i cili i raporton këshillit të ministrave. 
në kryerjen e përgjegjësive të tij, InStat harton programin 
e statistikave zyrtare, në bashkëpunim me agjencitë e tjera 
statistikore. Programi përbëhet nga një program kombëtar 
pesëvjeçar i statistikave zyrtare dhe nga një plan njëvjeçar 
operacional. Programi pesëvjeçar i paraqitet kuvendit për 
miratim përmes kryeministrit të vendit. këshilli i Statistikave 
mbikëqyr zbatimin e programit pesëvjeçar dhe të planit vjetor 
operacional. InStat përgatit raporte tremujore, të cilat japin 
informacione të hollësishme mbi progresin e arritur, në zbatimin e 
planit vjetor. këshilli i Statistikave miraton strukturën organizative 
të InStatt dhe planin e tij vjetor të buxhetit, përpara paraqitjes 
së tij në ministrinë e financave.

Sipas vendimit nr. 704 të këshillit të ministrave, datë 11.11.2005 
“mbi miratimin e kritereve të përfaqësimit, zgjedhjes, emërimit, 
shkarkimit dhe rregullat e funksionimit të këshillit të Statistikave”, 
këshilli i Statistikave përbëhet nga 11 anëtarë, të emëruar 
nga këshilli i ministrave. tre nga anëtarët janë përfaqësues të 
komunitetit akademik, tre nga shoqëria civile dhe pesë nga 
agjencitë statistikore, duke përfshirë bSh. Vendimet e këtij këshilli 
merren me shumicë vote. Drejtori i Përgjithshëm i InStat merr 
pjesë në mbledhje, por ai nuk ka të drejtën e votës.  

Së dyti, burimet zgjidhen vetëm në bazë të kriterit profesional. 
Gjithashtu, ekziston një kuadër i mjaftueshëm ligjor, për të 
garantuar marrjen e përgjigjes nga ana e subjekteve raportuese. 

InStat është prodhuesi i vetëm zyrtar i statistikave të llogarive 
kombëtare, përmes Seksionit të llogarive të tij kombëtare. në 
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kryerjen e përgjegjësive të tij, InStat është i autorizuar me ligj, 
që të mbledhë të dhëna nga të gjitha subjektet. megjithatë, 
aktualisht disa ligje të tjera mund të shkaktojnë konflikte të 
mundshme me këtë dispozitë të ligjit “mbi statistikat zyrtare,” 
pasi nuk ekziston një hierarki e qartë, që përcakton se ky ligj i 
paraprin ligjet e tjera. Për shembull, ligji që drejton Drejtorinë 
e administratës tatimore mund ta ndalojë InStatn, që të ketë 
mundësi përdorimi të të dhënave të Qendrës kombëtare të 
ndërmarrjeve. Pavarësisht nga kjo, InStat arrin të bashkëpunojë 
me Drejtorinë e administratës tatimore, me qëllim që të marrë 
të dhënat e nevojshme. 

neni 14 i ligjit përcakton detyrimin e raportuesve (ndërmarrjet, 
institucionet si dhe personat fizikë dhe juridikë) që t’i japin InStat 
të dhëna, në një mënyrë të plotë dhe të vërtetë. Informacioni 
jepet në formën dhe brenda kohës së kërkuar dhe kjo bëhet pa 
pagesë. Gjithashtu, neni 16 përcakton, se InStat ka të drejtën 
e mbledhjes dhe të përdorimit të statistikave administrative, në 
funksion të zbatimit të programit të statistikave zyrtare. mosdhënia 
e informacionit për InStat, konsiderohet shkelje administrative 
dhe në rast të tillë, subjektet dënohen me gjobë.

InStat planifikon, që të përmirësojë ndjeshëm shpërndarjen 
e të dhënave, ndërkohë që koordinimi midis agjencive 
statistikore duhet të përmirësojë eficiencën e të dhënave përmes 
një memorandumi mirëkuptimi me këto agjenci. neni 8 i këtij 
ligji i jep InStat përgjegjësinë e propozimit të një programi 
të statistikave zyrtare, në koordinim me institucionet e tjera 
statistikore. në praktikë, InStat organizon dhe kryeson: (1) 
një mbledhje këshilluese tremujore, ku marrin pjesë drejtuesit e 
departamenteve të statistikave të të gjitha ministrive dhe agjencive 
statistikore, për të diskutuar çështje të interesit profesional; 
dhe (2) një mbledhje vjetore me këto agjenci, për të diskutuar 
zhvillimet në programin e statistikave zyrtare. InStat nënshkruan 
një memorandum mirëkuptimi me çdo agjenci statistikore, që 
mban të dhëna administrative e që përdoren në prodhimin e 
statistikave. ky memorandum përcakton marrëveshjet dhe 
detyrimet reciproke, duke përfshirë të dhënat që duhen siguruar 
nga agjencia për InStat, si dhe kohën e dorëzimit të tyre. 
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InStat ka të drejtën e miratimit të çdo vrojtimi statistikor, me 
qëllim shmangien e dublikimit, si dhe ruajtjen e standardeve 
profesionale statistikore. neni 12 përcakton detyrat e agjencive 
të tjera raportuese, duke parashtruar që të gjitha institucionet 
duhet t’i japin InStat mundësi përdorimi të regjistrave, dosjeve 
të të dhënave dhe të dhënave të mbledhura, të cilat përpunohen 
dhe mbahen në këto agjenci. 

Së treti, statistikat prodhohen në mënyrë të paanshme.
neni 4 i ligjit “mbi statistikat zyrtare” mbron pavarësinë 

profesionale të personelit të InStat dhe ndalon ndërhyrjen nga 
qeveria, nga autoritetet e tjera shtetërore, partitë politike ose nga 
çdo grup tjetër interesi, në zgjedhjen e burimeve të të dhënave, të 
metodave statistikore dhe procedurave, në përmbajtjen, formën 
ose kohën e shpërndarjes, si dhe në aplikimin e konfidencialitetit 
statistikor. 

ky ligj përshkruan rolet dhe detyrat e anëtarëve të këshillit 
të Statistikave dhe të Drejtorit të Përgjithshëm të InStat. ai 
përcakton, që emërimi dhe shkarkimi i Drejtorit të Përgjithshëm 
propozohet nga këshilli i Statistikave dhe miratohet nga 
kryeministri dhe këshilli i ministrave. Personeli i InStat i 
nënshtrohet rregullave dhe rregulloreve të ligjit nr. 8549, datë 
11.11.1999 “mbi nëpunësit civilë”. Punësimi i personelit bëhet 
përmes konkurrimit dhe duke u bazuar në kualifikimet përkatëse. 
InStat nxit profesionalizmin përmes dhënies së mundësive 
për zhvillim profesional, si për shembull pjesëmarrje në kurse, 
mundësi përdorimi të literaturës profesionale, inkurajim për të 
bërë kërkime, të cilat bëhen të mundura përmes pjesëmarrjes në 
konferenca të ndryshme, rajonale dhe ndërkombëtare. 

Së katërti, zgjedhja e burimeve dhe e teknikave statistikore, si 
dhe vendimet lidhur me shpërndarjen, të bazohen në objektivat 
statistikorë.

neni 4 i ligjit kërkon që zgjedhja e teknikave, përkufizimeve 
dhe e metodologjive të bazohet vetëm në objektivat statistikorë. 
zgjedhja e burimit të të dhënave bazohet në objektivat e matjes 
dhe në kërkesat lidhur me të dhënat, duke patur parasysh 
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eficiencën e kostos dhe barrën e atyre që përgjigjen. Vendimet 
lidhur me shpërndarjen e përmbajtjes, formatin dhe kohën e 
statistikave bazohen vetëm në objektivat statistikorë. neni 17 
i këtij ligji përcakton kriteret e shpërndarjes, duke përfshirë 
publikimin e njëhershëm për të gjithë përdoruesit, median e 
duhur për të siguruar mundësi më të mëdha përdorimi, si dhe 
plotësimin e kërkesave nga çdo organizatë ose individ për të 
dhënat e papublikuara. Praktikat e InStat zbatojnë kërkesat e 
këtij ligji. të gjitha termat dhe kushtet e mënyrës së mbledhjes, 
përpunimit dhe të shpërndarjes së statistikave bëhen publike në 
faqen e internetit të InStat.

Përtej konceptit të pavarësisë, rëndësia e komunikimit 
ndërmjet siguruesve të të dhënave dhe përdoruesve të tyre 
thekson rëndësinë e investimit në kapacitetin statistikor, për të 
prodhuar të dhënat, mbi të cilat përqendrohet politika e ndjekur 
(carson et al., 2002). Shpesh, ekzistojnë arsye të ndryshme, që 
lidhen me financimin e agjencive statistikore. Veçanërisht në 
kontekstin e regjimit të inflacionit të shënjestruar, mungesa e 
të dhënave mund të rrezikojë këtë regjim dhe besueshmërinë 
e tij. në aspektin makroekonomik, një gjë e tillë mund të ketë 
një kosto të madhe. Sipas vlerësimit të roSc, pothuajse në të 
gjitha agjencitë statistikore, ku u vlerësuan burimet njerëzore dhe 
pajisjet teknologjike, u konkludua se ato nuk ishin të mjaftueshme, 
për të përmbushur programet aktuale statistikore dhe planet në 
periudhën afatshkurtër. InStat dhe Departamenti i Statistikës 
në bSh kanë përfshirë në planet e tyre strategjike aktuale dhe 
afatmesme, investimin në teknologji informative, si dhe po 
shqyrtojnë ndryshimin e strukturës organizative, me qëllim që të 
veprojnë në përputhje me statistikat aktuale dhe të planifikuara 
makroekonomike (raporti roSc, Përgjigja nga autoritetet).

 
3.3 baShkëPunImI me InStItucIonet 

nDërkombëtare Që Përcaktojnë StanDarDet Dhe me 
bankat e tjera QenDrore në fuShën e StatIStIkaVe

Interesi i fmn në promovimin e zhvillimit të sistemeve 
statistikore, me qëllim përmbushjen e kërkesave lidhur me 
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regjimin e inflacionit të shënjestruar, ka çuar në orientimin e 
projekteve të tij kryesore statistikore drejt këtij regjimi. San jose 
et al., (2002), faqe 332, përcakton se: 

Parimet kryesore statistikore nën regjimin e inflacionit të shënjestruar janë: 
(�) zhvillimi i një numri të madh treguesish ekonomikë dhe financiarë, 
(�) bashkëpunimi i ngushtë midis agjencive statistikore, (�) transparenca 
në metodologjitë statistikore dhe në procedurat e përpilimit, si dhe 
transparenca që pason nga shpërndarja e një numri të madh të dhënash, 
dhe (4) cilësia metodologjike e statistikave. Iniciativat statistikore të FMN 
i mbështesin këto parime statistikore.

Përsa i përket çështjeve metodologjike, fmn ka hartuar 
një numër të madh manualesh, të cilat shërbejnë si bazë për 
raportimin statistikor, në pjesën më të madhe të sistemeve 
ekonomike5. anëtarësimi në SDDS është një instrument i 
nevojshëm për të promovuar transparencën në proceset 
statistikore dhe për të rritur besimin e agjentëve ekonomikë në 
të dhënat dhe në institucionet që i sigurojnë ato. fmn po merr 
në konsideratë ndryshimet që mund t’i bëhen SDDS-së, me 
qëllim që ai të shërbejë si mbështetje për regjimin e inflacionit të 
shënjestruar. lidhur me këtë aspekt, fokusi është në zhvendosjen 
drejt statistikave të bazuara në treg, si për shembull statistikat 
mbi normën e interesit, mbi treguesit e cilësisë financiare, si dhe 
mbi treguesit që lidhen me vështrimin nga e ardhmja. Për këtë 
të fundit, po përgatiten përmbledhje të praktikave më të mira të 
përpilimit. krahas kësaj, përsa i përket aspektit metodologjik, 
SDDS-ja përcakton kërkesa rigoroze, lidhur me standardet e 
cilësisë që duhen përdorur. 

Vlerësimi i roSc i mundëson vendet, që të vlerësojnë 
respektimin e standardeve ndërkombëtare, për treguesit më 
të rëndësishëm statistikorë të përpiluar (statistikat monetare, 
statistikat e bilancit të pagesave, statistikat mbi çmimet, llogaritë 
kombëtare dhe financat e qeverisë). në datat 8-22 mars, 2006, 
një mision roSc e vizitoi Shqipërinë. moduli i të dhënave roSc 
bëri një vlerësim të statistikave makroekonomike të Shqipërisë 
përkundrejt rekomandimeve të GDDS, si dhe një vlerësim të 
cilësisë së të dhënave bazuar në DQaf të fmn, korrik 2003. 
DQaf parashtron praktikat ndërkombëtare në statistika, të cilat 
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variojnë nga drejtimi i mirë në agjencitë që prodhojnë të dhëna, 
deri tek praktikat specifike të grupeve të të dhënave. Grupet e 
mbuluara të të dhënave përfshinin llogaritë kombëtare, indekset 
e çmimit të konsumatorit dhe të prodhimit, financat e qeverisë, 
statistikat monetare dhe statistikat e bilancit të pagesave, 
ndërkohë që, agjencitë përgjegjëse përkatëse ishin InStat, 
ministria e financave dhe banka e Shqipërisë. tabela 1 bën 
një përmbledhje të vlerësimit roSc mbi aspektet e ndryshme të 
shpërndarjes së të dhënave, për çdo kategori të dhënash.

ky mision la rekomandime të qarta lidhur me devijimin e 
praktikave kombëtare nga standardet ndërkombëtare. këto 
rekomandime janë tashmë në fokusin e planit për zhvillim të të 
gjitha agjencive statistikore, ndërkohë që publikimi i këtij raporti 
është në proces.

në përputhje me standardet: praktikat aktuale, të cilat 
përgjithësisht janë respektuar, arrijnë ose përmbushin objektivat 
e praktikave statistikore ndërkombëtare DQaf, pa mangësi të 
konsiderueshme. Përgjithësisht në përputhje me standardet: ka 
disa devijime, por ato nuk konsiderohen të mjaftueshme për të 
ngritur dyshime, lidhur me aftësinë e autoriteteve për të respektuar 
praktikat DQaf. Përgjithësisht në mospërputhje me standardet: 
ka devijime të konsiderueshme dhe autoritetet duhet të marrin 
masa për të arritur respektimin e praktikave. në mospërputhje 
me standardet: pjesa më e madhe e praktikave DQaf nuk janë 
respektuar. nuk aplikohet: përdoret në rastet, kur praktikat 
statistikore nuk aplikohen në rrethanat e një vendi.
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Duke qenë anëtare e projektit GDDS, Shqipëria ka bërë 
një progres të vazhdueshëm drejt anëtarësimit në Standardet 
e Veçanta të Shpërndarjes së të Dhënave (SDDS) të fmn. Për 
shkak të interesit të autoriteteve për të patur mundësi aksesi 
në tregjet ndërkombëtare të kapitalit, nevojiten përpjekje të 
tjera për të përmirësuar praktikat aktuale, veçanërisht në dy 
treguesit statistikorë: llogaritë kombëtare tremujore dhe borxhin 
e jashtëm tremujor. cilësia e këtyre dy treguesve lidhet ngushtë 
me përmirësimet në cilësinë e të dhënave vjetore, prej të cilave 
ato përftohen: llogaritë kombëtare vjetore dhe pozicioni vjetor 
ndërkombëtar i investimit. 

 
fundi i vitit 2007 është periudha e parashikuar, që Shqipëria 

të bëhet anëtare në projektin SDDS. Planveprimi i përgatitur 
nga misioni i vlerësimit të SDDS-së, përmban rekomandime të 
periudhës afatshkurtër (për t’u zbatuar brenda vitit 2006) dhe 
rekomandime të periudhës afatmesme (për t’u zbatuar brenda 
vitit 2007). Gjatë kësaj periudhe, agjencitë statistikore do të 
vazhdojnë të jenë në kontakt të vazhdueshëm e të ngushtë me 
Departamentin e Statistikave pranë fmn, veçanërisht lidhur 
me monitorimin e progresit të arritur në zhvillimin e llogarive 
kombëtare tremujore dhe të borxhit të jashtëm, si dhe me 
vlerësimin e cilësisë së këtyre të dhënave, përpara shpërndarjes 
së tyre për publikun.  

misioni i SDDS-së këshilloi që bSh të marrë rolin e koordinatorit 
të projektit SDDS. në këtë rol, bSh është zyrtarisht përgjegjëse 
për mbajtjen e faqes së të Dhënave Përmbledhëse kombëtare 
(nSPD), e cila është një tabelë që përfshin të gjitha statistikat 
e rekomanduara nga SDDS dhe të bëra publike në faqen e 
internetit të agjencisë koordinuese. 

boksi 1 përmban rekomandimet kryesore të periudhës 
afatshkurtër dhe asaj afatmesme, të lëna nga misioni SDDS për 
të gjitha agjencitë statistikore.   
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Boks �: Rekomandimet kryesore të misionit SDDS.

Agjencia koordinuese e SDDS-së

• Të përcaktohet menjëherë agjencia, që do të veprojë si agjencia 
koordinuese e SDDS-së, si dhe të përcaktohet koordinatori i 
SDDS-së.

Banka e Shqipërisë

• Të përpilojë dhe të shpërndajë modulin e të dhënave mbi 
rezervat ndërkombëtare dhe mbi likuiditetin në valutë të huaj 
(moduli i rezervave, në periudhën afatshkurtër).

• Të përpilojë rregullisht borxhin e jashtëm tremujor, në 
mënyrë eksperimentale (në periudhën afatshkurtër); të bëjë 
shpërndarjen e të dhënave (në periudhën afatmesme).

• Të përpilojë rregullisht pozicionin vjetor ndërkombëtar të 
investimit (në periudhën afatshkurtër); të bëjë shpërndarjen e 
të dhënave (në periudhën afatmesme).

• Të përmirësojë burimin e të dhënave për pozicionin 
ndërkombëtar të investimit dhe për borxhin e jashtëm (në 
periudhën afatmesme).

• Të zbatojë një sistem raportues elektronik për bankat dhe 
institucionet e tjera financiare (në periudhën afatmesme).

Ministria e Financave

• Të furnizojë INSTATn rregullisht me të dhëna të detajuara 
tremujore, për përdorim gjatë përpilimit të Llogarive Kombëtare 
Tremujore (në periudhën afatshkurtër).

• Të sigurojë rregullisht të dhëna mbi pagesat e qeverisë dhe 
mbi borxhin e jashtëm të garantuar prej qeverisë, të nevojshme 
për t’u përdorur gjatë përpilimit të modulit të rezervave (në 
periudhën afatshkurtër).

Instituti i Statistikave

• Të përpilojë rregullisht Llogaritë Kombëtare Tremujore, në 
mënyrë eksperimentale (në periudhën afatshkurtër); të bëjë 
shpërndarjen e të dhënave (në periudhën afatmesme).
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• Të përpilojë dhe të shpërndajë një indeks mujor të prodhimit 
industrial, bazuar në të ardhurat nga TVSH (në periudhën 
afatshkurtër).

• Të përpilojë dhe të shpërndajë treguesit mbi punësimin dhe 
pagat në sektorin privat jobujqësor, bazuar në të dhënat e marra 
nga sistemi i sigurimit shoqëror (në periudhën afatshkurtër).

• Të kryejë një vrojtim vjetor mbi forcën e punës (në periudhën 
afatmesme).

• Të përmirësojë burimin e të dhënave të përdorura për përpilimin 
e llogarive kombëtare vjetore (në periudhën afatmesme).

Statistikat e bSh kanë filluar të punojnë në drejtim të 
arritjes së standardeve të bQe lidhur me statistikat financiare, 
statistikat e normave të interesit dhe statistikat e bilancit të 
pagesave. Për arritjen e këtij objektivi, janë ndërmarrë hapat 
e mëposhtëm:

• ka filluar një projekt binjakëzimi me një nga bankat 
qendrore të be. Projekti është ende në formë drafti. 

• me bashkëpunimin e fSVc, pranë bSh janë organizuar 
vizita të ekspertëve të kësaj organizate, të cilët kanë 
zhvilluar seminare për personelin e bankës dhe kanë 
shqyrtuar devijimet aktuale nga standardet e bQe.

4. PërfunDIme

ky material paraqet një tablo të kuadrit aktual statistikor në 
Shqipëri dhe të disa planeve, që do të plotësojnë boshllëqet 
aktuale. Parakushtet e inflacionit të shënjestruar lidhur me 
statistikat, krahas një liste të gjatë të serive ekonomike të 
nevojshme për modelimin, parashikimin dhe komunikimin me 
publikun, mbulojnë një kuadër të duhur ligjor dhe institucional, 
që mbështet pavarësinë profesionale, një transparencë më të 
madhe dhe besimin e publikut në të dhënat e përdorura nga 
vendimmarrësit.  
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në këtë material, ne paraqitëm informacionin ekonomik, 
që personeli i bSh ka në dispozicion, si dhe diskutuam lidhur 
me metodologjitë e përdorura, burimet dhe disponueshmërinë 
e tyre. angazhimi i agjencive statistikore për të patur cilësi në 
statistikat për të cilat ato janë përgjegjëse për të shpërndarë, nuk 
është vetëm një përgjegjësi e përcaktuar në ligj apo e bazuar 
në nevojat aktuale të politikës monetare, por është pjesë e 
kuadreve më të përgjithshme për përmirësimin e statistikave, të 
drejtuara nga organizatat ndërkombëtare. auditimi i praktikave 
kombëtare nga institucionet, që vendosin standardet dhe 
njohja publike e sistemit kombëtar statistikor që përmbush këto 
standarde, në veçanti pjesëmarrja e Shqipërisë në SDDS, do të 
rriste aftësinë e publikut për të kuptuar informacionin ekonomik, 
mbi të cilin bSh bazon politikën e saj monetare dhe për rrjedhojë, 
besueshmërinë e institucionit dhe të angazhimeve të tij. 

krahas kategorive të të dhënave, për të cilat bSh ka 
përgjegjësinë e shpërndarjes, zhvillimi i të dhënave plotësuese 
për të mbushur hendekun ekzistues, mbetet përparësi e saj. 
tregues të tillë, si IÇk bazë (neto), neer, reer, çmimet e 
banesave, pritshmëritë e inflacionit, hendeku i prodhimit, të 
nevojshëm për kryerjen e modelimeve dhe të parashikimeve, 
janë pjesë e kërkimit statistikor në departamente të ndryshme në 
bSh dhe metodologjitë e tyre do të vazhdojnë të përmirësohen 
më tej.   

ky material diskutoi gjithashtu mbi çështjen që lidhet me 
pavarësinë profesionale të agjencisë kryesore statistikore në 
Shqipëri (InStat), prodhimi statistikor i së cilës (IÇk) është i 
nevojshëm për bSh në drejtimin e politikës së saj monetare, 
dhe për të cilin, kjo agjenci do të mbajë përgjegjësi përpara 
publikut. Garantimi i mosndërhyrjes së bSh dhe të qeverisë 
në zgjedhjen e burimeve, të metodologjive dhe të praktikave 
të shpërndarjes për produktet statistikore është në interesin e 
drejtpërdrejtë të bSh, pasi është thelbësor për rritjen e besimit të 
publikut në politikën monetare të drejtuar prej saj. megjithatë, 
pavarësia profesionale e garantuar me ligj dhe bazat e tjera 
rregullative nuk janë të mjaftueshme për të siguruar cilësinë e 
statistikave. Duhet të ekzistojë një bashkëpunim i ngushtë midis 
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agjencive statistikore të angazhuara në mbledhjen dhe përpilimin 
e statistikave, me qëllim promovimin e aplikimit të saktë të 
metodologjive dhe minimizimin e përpjekjeve të mbivendosura. 
Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, mjaftueshmëria e 
burimeve financiare dhe njerëzore në agjencitë statistikore është 
po aq e rëndësishme dhe thelbësore në arritjen dhe ruajtjen e 
standardeve statistikore. 
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anekS 1: të Dhënat e neVojShme Për raPortIn 
e InflacIonIt Dhe Për moDelImIn, SI Dhe 
DISPonueShmërIa e tyre

në vijim, paraqitet lista e treguesve të nevojshëm në raportin 
e Inflacionit dhe lista e treguesve, që janë aktualisht të vëna në 
dispozicion.

• Të dhënat mbi partnerët kryesorë tregtarë të huaj, si për 
shembull, mbi rritjen ekonomike, normat e inflacionit, 
normat e interesit dhe kurset e këmbimit. Këto të dhëna 
do të merren nga agjencitë statistikore, që i prodhojnë ato 
në vendet përkatëse. Koha e publikimit të tyre njoftohet 
paraprakisht përmes kalendarëve, që publikohen rregullisht 
nga institucionet përgjegjëse në faqen e internetit të FMN 
dsbb.imf.org.  Të dhënat do të përditësohen rregullisht në 
bazën e brendshme të të dhënave në BSH.

• Çmimet e detajuara të konsumit dhe peshat përkatëse – 
aktualisht shpërndahen nga INSTAT dhe do të përditësohen 
rregullisht në bazën e brendshme të të dhënave në BSH.

• Pritshmëritë e inflacionit lidhur me sektorë të zgjedhur 
ekonomikë, të përftuara nga indeksi i besimit të biznesit dhe 
i konsumatorit, si dhe nga treguesit e aktivitetit depozitues 
dhe kreditues, janë ende në procesin e përmirësimit 
metodologjik. 

• Seritë monetare, të cilat aktualisht publikohen në faqen e 
internetit të BSH.

• Të dhënat e bilancit të pagesave, të cilat aktualisht 
publikohen në faqen e internetit të BSH.

• Normat e interesit nominal, të cilat aktualisht publikohen 
në faqen e internetit të BSH.

• Pozicioni ndërkombëtar i investimit, për të cilin kohët e 
fundit, kanë filluar të përpilohen të dhëna eksperimentale 
për vitin �005. Do të vihen në dispozicion deri në fund të 
muajit shkurt �007.

• Borxhi i jashtëm, i cili do të përpilohet në bazë të pozicionit 
eksperimental ndërkombëtar të investimit për vitin �004, 
duke përdorur informacionin aktual tremujor mbi aktivet 
dhe detyrimet e jashtme, si dhe mbi flukset kumulative 
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nga bilanci i pagesave për përbërës të tjerë të pozicionit 
ndërkombëtar të investimit.

• Kurset e këmbimit, të cilat aktualisht publikohen në faqen 
e internetit të BSH.

• Financat publike mblidhen dhe hartohen metodologji të 
dhënash. Të dhënat do të bëhen të disponueshme në 
bazën e brendshme të të dhënave të BSH, në fund të vitit 
�006.

• Treguesit mbi punësimin dhe pagat në sektorin jobujqësor 
privat, të cilat do të llogariten nga INSTAT, bazuar në 
të dhënat e marra nga sistemi i sigurimit shoqëror (në 
periudhën afatshkurtër). Në periudhën afatmesme, do të 
kryhet një vrojtim vjetor mbi forcën e punës.

• Çmimet e prodhimit, të cilat merren nga INSTAT dhe do 
të bëhen të disponueshme në bazën e brendshme të të 
dhënave të BSH, në fund të vitit �006.
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anekS 2: frekuenca Dhe VoneSa aktuale e 
ProDukteVe kryeSore StatIStIkore

kalendari i publikimeve të Statistikave monetare dhe të Statistikave 
të bilancit të Pagesave në bSh, janar 2006-mars 2007

treguesit Periodiciteti  Vonesa nga periudha 
e referencës

të dhënat monetare 
llogaritë analitike të sektorit 
bankar – Vrojtimi monetar mujore 30 ditë

aktivet e huaja neto të sistemit bankar mujore 30 ditë
normat e interesit dhe flukset e 
huave dhe të depozitave të reja mujore 30 ditë

aktivet e huaja neto të bankës qendrore mujore 30 ditë
llogaritë analitike të bankës 
qendrore-baza monetare mujore 30 ditë

Sektori i jashtëm
bilanci i pagesave tremujore 2 muaj
Statistikat mbi tregtinë mujore 30 ditë
rezervat ndërkombëtare dhe 
likuiditeti në valutë të huaj mujore 2 javë

Pozicioni ndërkombëtar i investimit Vjetore eksperimentale
borxhi i jashtëm tremujore eksperimentale
llogaritë kombëtare dhe të tjera

Pbb Vjetore 

të dhënat paraprake 
pas 11 muajve të 
dhënat përfundimtare 
pas 18 muajve 

Indeksi i shitjeve tremujore
llogaritë kombëtare tremujore tremujore eksperimentale
Çmimet
IÇk mujore 9 ditë

IÇP

mujore

IÇP për muajt e secilit 
tremujor nuk publikohet 
përpara rreth 9 javëve pas 
përfundimit të tremujorit. 
kjo do të thotë, që indeksi 
për muajin e parë të secilit 
tremujor nuk publikohet 
para më shumë se 4 
muajve më vonë.

të dhënat nga vrojtimet
besimi i konsumatorit tremujore eksperimentale
besimi i biznesit tremujore eksperimentale
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komente mbI: PërmIrëSImet në 
kuaDrIn StatIStIkor Për InflacIonIn e 

ShënjeStruar në ShQIPërI
Henning Ahnert*

hyrje

është një kënaqësi e madhe, të jem i ftuar për të marrë pjesë 
në diskutimin mbi përgatitjet për adoptimin e inflacionit të 
shënjestruar në Shqipëri. Pjesëmarrja ime, mund të konsiderohet 
si një vazhdim i pjesëmarrjes në forumin e hapur, organizuar 
mbi këtë temë nga banka e Shqipërisë vitin e kaluar, ku mori 
pjesë z. hans-joachim klöckers, Drejtor i zhvillimeve ekonomike, 
banka Qendrore evropiane. jam i bindur, që jeni të vetëdijshëm 
për faktin, se unë nuk jam ekspert për statistikat ekonomike në 
Shqipëri e as për zhvillimet e përgjithshme ekonomike aktuale 
ose të ardhme të këtij vendi. megjithatë, pavarësisht të gjitha 
dallimeve dhe sfidave të ndryshme, me të cilat përballen bSh 
dhe bQe, ekzistojnë disa veçori të përbashkëta. Për më tepër, një 
bazë e mirë statistikore është parakusht për drejtimin e politikës 
monetare, në të gjitha vendet dhe në të gjitha zonat ekonomike. 
me siguri, ju e dini se banka Qendrore evropiane nuk ka adoptuar 
një koncept të inflacionit të shënjestruar; megjithatë, materiali i 
paraqitur në këtë tryezë të rrumbullakët, sugjeron se statistikat 
kryesore që do t’i nevojiten bSh dhe do të zhvillohen nga InStat 
ose nga bSh, nuk ndryshojnë shumë nga statistikat e përdorura 
nga bankat e tjera qendrore, pavarësisht nga regjimi i zgjedhur i 
politikës monetare. ndryshime të tilla si: përmasa e ekonomisë, 
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hapja e saj dhe strukturat e brendshme ekonomike dhe financiare, 
konsiderohen si më të rëndësishme për përcaktimin e kërkesave 
statistikore. Pavarësisht nga kjo, një regjim i suksesshëm i 
inflacionit të shënjestruar, kërkon mjaft statistika, e jo vetëm mbi 
çmimet dhe kostot, por edhe mbi të dhënat monetare, financiare 
dhe ato makroekonomike. këto statistika janë të nevojshme, duke 
qenë se banka qendrore duhet të kuptojë ndikimet kryesore mbi 
mënyrën e zgjedhur të matjes së inflacionit dhe ajo, duhet të jetë 
në gjendje t’i masë ato në mënyrë të saktë dhe në kohën e duhur, 
me qëllim identifikimin e masave të duhura. 

Përpara dhënies së komenteve më të detajuara mbi materialin 
mjaft informativ, përgatitur nga hilda Shijaku, kliti ceca dhe evis 
ruçi, më lejoni të shpreh vlerësimin tim për punën e vazhdueshme 
dhe për përmirësimet e bëra në statistikat shqiptare. ky material, 
ashtu sikurse dhe informacionet e dhëna nga burime të tjera, 
si për shembull nga fmn, konfirmojnë se Shqipëria ka bërë 
përpjekje të mëdha, në drejtim të përmirësimit të statistikave të 
saj ekonomike. autoritetet shqiptare janë mjaft të angazhuara 
për të zhvilluar statistika kombëtare, në nivelin e standardeve 
të fmn dhe të be. bSh gjithashtu, ka marrë në konsideratë 
standarde të veçanta statistikore të bQe, që lidhen me fushën 
e përgjegjësisë së saj. Përmirësimi i statistikave konsiderohet 
nga ajo, si një nga aspektet me më tepër përparësi. Pa dyshim, 
zbatimi i udhëzimeve dhe i rekomandimeve ndërkombëtare 
statistikore, vendos objektiva mjaft të lartë për sistemin statistikor, 
në periudhën afatshkurtër dhe në atë afatmesme. Duhet të 
hartohet dhe të miratohet një ligj i ri, si dhe duhet të përgatiten 
dhe të kryhen vrojtime të reja dhe më të zgjeruara statistikore. 
Gjithashtu, duhen krijuar dhe mbajtur kontakte dhe konsulta 
me grupe ekspertësh statistikorë në be. Për një vend të vogël si 
Shqipëria, kjo nuk është e lehtë. 

me zbatimin e standardeve ndërkombëtare statistikore, 
Shqipëria mund të përfitojë nga përsosja metodologjike e këtyre 
standardeve, të cilat janë rezultat i një procesi gjithëpërfshirës 
diskutimi ndërkombëtar (disa nga këto standarde, për shembull 
Sna 93, janë aktualisht, në proces rishikimi). Shqipëria 
gjithashtu, mund të përfitojë nga përvojat e vendeve të tjera (për 
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shembull, disa nga shtetet e reja e të vogla anëtare të be), të 
cilat kanë kaluar në një proces tranzicioni, gjatë dy dekadave të 
fundit. në mënyrë të ngjashme, Shqipëria mund të përfitojë nga 
përvoja e shteteve “të vjetra” anëtare të be (materiali i paraqitur 
përmend disa projekte, të quajtura “projekte binjakëzimi”). 
zbatimi i hershëm i standardeve ndërkombëtare shmang 
gjithashtu, ndryshime të mundshme statistikore në të ardhmen, 
të cilat mund të jenë të kushtueshme. Dhe së fundi, zbatimi i 
këtyre standardeve mund të jetë më i lehtë, kur statistika tërësisht 
të reja prezantohen që në fillim – siç është rasti për disa nga 
statistikat në Shqipëri – ndërkohë që, ndryshimi i mëvonshëm 
i statistikave kombëtare të përcaktuara më parë, mund të ketë 
kosto më të mëdha për prodhuesit dhe përdoruesit e tyre. 

Shqipëria duhet të zbatojë praktika të mira të standardeve 
ndërkombëtare. Për një vend evropian, që bën përmirësime të 
shumta në fushën statistikore, kjo është strategjia më eficiente 
dhe efikase. kjo strategji, kërkon që prodhuesit e statistikave 
të kenë burime të mjaftueshme. jam i sigurtë, se përdoruesit e 
statistikave, si në vend ashtu dhe jashtë tij, e mbështesin dhe e 
vlerësojnë këtë angazhim të Qeverisë Shqiptare, të bankës së 
Shqipërisë dhe të statisticienëve, në përgjithësi. 

materiali në vijim, paraqet komente më të hollësishme mbi 
zhvillime të veçanta statistikore. ato përqendrohen në dy aspekte: 
1) puna e bërë mbi indeksin e çmimit të konsumit në Shqipëri; 
dhe 2) parimet “e qeverisjes” lidhur me statistikat. Gjithashtu, do 
të komentoj mbi disa statistika të tjera të përshkruara, megjithatë, 
rekomandoj që për më shumë informacion, të lexohet Dorëshkrimi 
dhe dokumentet e tjera të botuara nga fmn. 

IÇk, IÇk në ShQIPërI Dhe InDekSet e harmonIzuara 
të ÇmImeVe të konSumIt (IhÇk) në be

 
Duke qenë se qëllimet kryesore kombëtare të IÇk ndryshojnë, 

po kështu ndryshojnë dhe konceptet dhe metodat bazë nga një 
vend në tjetrin. Për këtë arsye, IÇk kombëtare nuk mund të 
krahasohen përmes përdorimit të analizave në vendet e tjera. 
në rastin e analizës makroekonomike të inflacionit, nuk mund të 
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bëhet një zëvendësim midis një indeksi, që është i përshtatshëm 
për përdorim të brendshëm, dhe të një matjeje, që përdoret për 
krahasime ose agregime ndërkombëtare. Prandaj, është mirë, 
që për zhvillimin e mëtejshëm të indekseve kombëtare të çmimit 
të konsumit, të merren parasysh standardet ndërkombëtare. 
“manuali i indeksit të çmimit të konsumit” dhe rezolutat e Ilo1  
japin rekomandime të plota, lidhur me këtë çështje. Po kështu, 
standardet detyruese për vendet evropiane, të përgatitura 
nga ekspertët e IÇk dhe të miratuara nga bashkimi evropian, 
përcaktojnë standardin për statistikat e çmimit të konsumit për 
be. 

Për eurozonën dhe vendet e be, matjet krahasuese të 
inflacionit të çmimit të konsumit nevojiten për dy arsye. Së pari, 
bQe e përkufizon stabilitetin e çmimeve në eurozonë si “një 
rritje vjetore e Indeksit të harmonizuar të Çmimeve të konsumit 
(IhÇk) për eurozonën nën, por afër vlerës 2 për qind”. Së 
dyti, ndryshimi në çmimet e konsumit, është një nga kriteret 
e përafrimit, të cilat përdoren për të vlerësuar, nëse një shtet 
anëtar është gati për të qenë pjesë e eurozonës. këto funksione 
të IhÇk, kërkojnë një kuadër të harmonizuar konceptual dhe 
rezultate të krahasueshme. Indekset e harmonizuara të çmimit 
të konsumit përdoren nga të gjitha vendet e be, nga pjesa më e 
madhe e vendeve të efta-s, si dhe nga bullgaria, rumania dhe 
turqia. eurostat, zyra Statistikore e komunitetit evropian harton 
IhÇk për eurozonën dhe për be, duke agreguar të dhënat 
mbi vendin përkatës. Pothuajse të gjitha vendet e përmendura, 
prodhojnë IÇk dhe IhÇk kombëtare, ndonëse ndryshimet midis 
tyre bëhen gjithnjë e më të vogla, e jo gjithnjë është e lehtë të 
komunikosh, se cili është dallimi dhe qëllimi i ndryshëm midis 
këtyre dy matjeve. 

ndryshimet midis IÇk të vendeve të ndryshme, si dhe 
ndryshimet midis IÇk dhe IhÇk, ndodhin si rezultat i një ose më 
shumë arsyeve. ato janë si më poshtë:

• faktori më i rëndësishëm, që ndikon krahasueshmërinë 
ndërkombëtare të IÇk, është trajtimi i banesave të 
zotëruara nga pronarët. banesat e zotëruara nga 
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pronarët përjashtohen nga shumë IÇk (14 nga 25 vendet 
aktuale të be), ndërkohë që disa IÇk të tjera e përfshijnë 
rentën e imputuar për pronarët e banesave ose kostot 
e hipotekës. Për IhÇk, nuk është vendosur ende, nëse 
banesat e zotëruara nga pronarët do të përfshihen ose 
jo. Për momentin, ky zë nuk përfshihet. në një studim 
pilot, të kryer nga eurostat dhe të mbështetur nga bQe, 
po shqyrtohet “metoda e blerjes neto”, e cila llogarit 
shpenzimin për blerjen e një banese. Sipas informacioneve 
në dispozicion, IÇk në Shqipëri i përfshin banesat e 
zotëruara nga pronarët dhe rentën e imputuar. totali 
i peshës së banesave (duke përfshirë qiranë, ujin dhe 
energjinë) është i konsiderueshëm në indeks (24.4 për 
qind). Sipas të dhënave në faqen e internetit të InStat, 
shifrat e indeksit për rentën dhe rentën e imputuar janë 
të njëjta. rekomandoj që të ndiqet me kujdes, puna 
aktuale e eurostat dhe e instituteve statistikore kombëtare 
të be, mbi studimin pilot të banesave të zotëruara nga 
pronarët.

• IÇk kombëtare mund të ndryshojnë nga mbulimi 
gjeografik i tyre. IÇk që zbatojnë konceptin e “rezidencës”, 
reflektojnë ndryshimet në çmim për mallrat dhe shërbimet 
e blera nga konsumatorët, që jetojnë në vendin 
përkatës (dhe, në rastin më të mirë, përfshijnë blerjet 
e rezidentëve të tyre në vendet e tjera). në të kundërt, 
koncepti “i brendshëm” mbulon shpenzimet e konsumit 
në atë vend, pavarësisht se kush i ka blerë mallrat dhe 
shërbimet, rezidentët ose jorezidentët. në disa vende, 
koncepti i dytë është më i vlefshëm për agregimin e të 
dhënave të një grupi vendesh, gjë që sigurisht, përbën 
një shqetësim për bQe. kështu, IhÇk zbaton këtë 
koncept, me qëllim që totali i shpenzimeve të mbuluara 
nga eurozona dhe nga IhÇk e be, të jetë agregati i 
shpenzimeve të vendeve për konsum. Gjithashtu, IÇk 
mund të ndryshojnë në drejtim të mbulimit të individëve 
(dhe për shembull, përjashtojnë individët me të ardhura 
të larta), ndërkohë që IhÇk kërkon mbulimin e të gjithë 
individëve. Siç përmendet dhe në Dorëshkrim, një 
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fushë ku nevojitet përmirësim në IÇk në Shqipëri, është 
zgjerimi i planifikuar i mbulimit të individëve ruralë, të 
cilët llogariten në rreth gjysmën e popullsisë. Për këtë 
arsye, ky është një hap i rëndësishëm përpara. nuk kam 
informacion mbi konceptin gjeografik të përdorur dhe 
as për faktin, nëse kjo përbën një çështje të rëndësishme 
për IÇk në Shqipëri. 

• Përsa i përket shëndetit dhe arsimit, IhÇk mbulon peshat 
dhe çmimet neto të rimbursimit nga sigurimi shoqëror 
dhe nga Qeveria. Për primet e sigurimit, IhÇk i bazon 
peshat në primet neto (prime, minus pretendime), 
ndërkohë që, përqindjet e primit konsiderohen si 
përbërës të çmimit. në Dorëshkrim, nuk përmendet 
trajtimi i tyre në IÇk në Shqipëri. Shitjet e mallrave të 
përdorur brenda sektorit të individëve përjashtohen 
nga mbulimi i IhÇk. Duke u bazuar në informacionin 
që kam, IÇk aktuale në Shqipëri, përfshin blerjet e 
mallrave të përdorur, ndërkohë që në të ardhmen, 
blerjet e mallrave të përdorur do të konsolidohen me 
shitjet e këtyre mallrave. një gjë e tillë, do të ishte më 
në përputhje me praktikat e IhÇk. 

• Institutet kombëtare Statistikore e rishikojnë dhe 
e rillogarisin shportën dhe peshat përkatëse të 
shpenzimit të IÇk të tyre kombëtare, në frekuenca 
të ndryshme. Përditësimi i peshave të shpenzimit në 
mënyrë të shpeshtë, është i nevojshëm për ta mbajtur 
indeksin në nivelet e standardeve. Për IhÇk, duhej 
gjetur një kompromis. ajo është hartuar si një indeks 
zinxhir laspeyres, i cili mundëson, por nuk kërkon, një 
përditësim vjetor të peshave të shpenzimit (praktikat e 
vendeve të be, variojnë midis përditësimeve njëvjeçare 
dhe pesëvjeçare). Gjithashtu, peshat dhe shportat 
e IhÇk duhen rishikuar në bazë vjetore, me qëllim 
identifikimin e ndryshimeve “thelbësore” të peshave 
dhe të produkteve të reja, që kanë rritur peshat e tyre 
në treg, në mënyrë të konsiderueshme. Përditësimi i 
planifikuar i shportës së IÇk në Shqipëri (baza aktuale 
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i përket vitit 2000), është pa dyshim, një përmirësim i 
rëndësishëm. në Dorëshkrim, thuhet se nuk është marrë 
asnjë vendim, lidhur me kryerjen e rregullt të Vrojtimit të 
buxhetit familjar (për shembull, çdo 3 vjet). Pavarësisht 
nga kjo, për të patur rezultate të sakta të peshave të IÇk, 
nevojitet një burim cilësor, dhe në pjesën më të madhe 
të vendeve, vrojtimet e buxhetit familjar janë një burim 
mjaft i rëndësishëm. 

• Për trajtimin statistikor të ndryshimeve të cilësisë në 
IÇk. Për shembull, në lidhje me produktet e reja ose 
me zërat sezonalë, me çmimet dhe skontot e shitjeve, 
ekzistojnë praktika të ndryshme. Për këtë arsye, IhÇk 
ka bërë që niveli i krahasueshmërisë të rritet gjithnjë e 
më shumë. në bazë të dokumenteve të fmn, Instituti 
kombëtar Statistikor përdor metoda imputimi për zërat 
sezonalë, që përkohësisht janë të padisponueshëm. në 
be, standardet për zërat sezonalë në IhÇk janë duke u 
miratuar, ndërkohë që praktikat aktuale ndryshojnë nga 
njëri vend në tjetrin. megjithatë, sipas Dorëshkrimit, nuk 
bëhet asnjë axhustim për ndryshimet në cilësi, dhe zërat 
e rinj paraqiten vetëm kur bëhet rishikimi i shportës, 
në intervale shumëvjeçare. Pavarësisht nga struktura 
përkatëse e shportës (ku 70 për qind e shpenzimeve 
shkojnë për ushqim, pije, alkol dhe strehim, që janë 
zëra me ndryshime më pak të konsiderueshme në 
produkt dhe në treg, sesa mallrat dhe shërbimet e 
konsumatorit me teknologji të lartë), është e qartë se 
mbulimi në kohë i zërave të rinj dhe axhustimi i cilësisë 
janë fusha të rëndësishme për përmirësimin e IÇk, në 
të ardhmen. 

• Së fundi, përdorimi i klasifikimit të produktit të përbashkët, 
për krahasime ndërkombëtare, është i nevojshëm. Për 
këtë arsye, përdorimi i klasifikimit coIcoP për IÇk 
në Shqipëri, i cili është në përputhje me variantin e 
coIcoP, të përdorur për IhÇk evropiane, është mjaft 
pozitiv. Po kështu, është edhe vonesa e kënaqshme e 
publikimit të IÇk aktuale në Shqipëri (publikohet 8 ditë 



�74

pas përfundimit të muajit), e cila mund të krahasohet 
mjaft mirë me publikimin aktual të eurostat, për IhÇk e 
be (rreth 15 ditë). 

të gjitha këto, janë të nevojshme për kryerjen e analizave 
ekonomike dhe për inflacionin e shënjestruar, pasi është e 
rëndësishme, që çmimet e matura të pasqyrojnë zhvillimet 
aktuale, ashtu si përjetohen nga publiku. Gjithashtu, është e 
rëndësishme, që vendimmarrësit e politikës monetare në bSh, 
të kenë në dispozicionin e tyre, të dhëna të besueshme, të plota 
dhe në kohën e duhur. 

më lejoni gjithashtu, të ndalem në disa çështje të veçanta 
statistikore, të cilat janë të rëndësishme, në kontekstin e 
përdorimit të të dhënave të IÇk nga banka Qendrore. Së 
pari, në materialet e tryezës së rrumbullakët lexova diçka për 
konceptin e çmimeve “të rregulluara”, të cilat llogariten në 
rreth 16 për qind të IÇk në Shqipëri. me sa kuptoj, ky term 
korrespondon me konceptin e çmimeve “të administruara”, 
përdorur aktualisht nga bQe. është një rastësi, që pesha prej 
16 për qind e çmimeve “të rregulluara” në IÇk në Shqipëri, 
është pothuajse e njëjtë me peshën e çmimeve të administruara 
në IhÇk e eurozonës. Së dyti, lexova konceptin e matjeve 
“neto” të IÇk. Duhet ta dini, se pothuajse të gjitha vendet e 
be aktualisht, po zbatojnë konceptin e “IhÇk në përqindje 
konstante të taksave”, i cili synon shmangien e ndikimit të 
ndryshimeve në taksat jo të drejtpërdrejta mbi IhÇk. Gjithashtu, 
përmendet nevoja për nëngrupe më relevante të IÇk. kjo ka 
qenë gjithashtu, një shqetësim për bQe, sepse coIcoP, 
për shkak të klasifikimit të tij të mallrave dhe shërbimeve të 
konsumit sipas qëllimit, nuk jep gjithmonë agregatë relavantë 
për analizat ekonomike (për shembull, në coIcoP, çmimet e 
energjisë përfshihen në grupet e banesave dhe të transportit). 
Për këtë arsye, bQe, të gjitha bankat qendrore kombëtare dhe 
eurostat, kanë zhvilluar një grup të përbashkët e më të madh 
agregatësh, për kryerjen e analizave.2 bQe harton IhÇk të 
axhustuara në mënyrë sezonale, të cilat janë një instrument i 
nevojshëm për kryerjen e analizës së ndryshimeve mujore në 
IhÇk, për shkak të modelit sezonal në nënpërbërësit e IhÇk 



�75

dhe në disa IhÇk kombëtare (për shembull, në IhÇk e Greqisë, 
Italisë, maltës dhe të Qipros). 

nëse dëshironi, mund të jap më tepër informacion mbi katër 
çështjet e ngritura. 

StatIStIka të tjera jofInancIare Dhe ekonomIko-
fInancIare

komentet e mia lidhur me statistikat e tjera ekonomike, të 
përmendura në Dorëshkrim, do të jenë më të shkurtra. megjithatë, 
për të gjitha ato, unë jam njësoj i bindur se për zhvillimin e 
mëtejshëm të këtyre statistikave, duhen marrë në konsideratë 
standardet ekzistuese statistikore të be. Sërish, theksoj faktin, se 
këto standarde janë të rëndësishme për adoptimin e regjimit të 
inflacionit të shënjestruar, për shkak se zhvillimet ekonomike që 
ato masin, ndikojnë mjaft në objektivin e bSh. 

InStat prodhon një indeks të çmimit të prodhimit industrial, 
i cili publikohet sipas klasifikimit nace dhe zbaton manualet e 
reja të Sna dhe të IÇP. Si në rastin e IÇk, një fushë e rëndësishme 
ku nevojiten përmirësime, është ajo e metodës së vrojtimit të 
ndërmarrjeve (përditësimi i fundit i kësaj metode i përket vitit 
1998). Përmirësimet e propozuara për frekuencën dhe vonesat 
në mbledhjen e të dhënave, janë të mirëpritura. nëse do të më 
duhej të zgjidhja ndërmjet frekuencës, vonesës, zgjedhjes më të 
mirë të vrojtimit, axhustimit të peshës ose të cilësisë, mendoj që 
axhustimi i cilësisë ka më tepër përparësi. nuk kam informacion 
shumë të hollësishëm mbi metodat statistikore të përdorura, 
megjithatë, në rast se do të ketë zhvillime të mëtejshme në IÇP 
e Shqipërisë, unë do të rekomandoja marrjen në konsideratë të 
rregullores së statistikave afatshkurtra të be, si dhe rregulloren 
dhe rekomandimet e detajuara për përpilimin e të dhënave të 
IÇP. 

kjo rregullore, kërkon që të dhënat e IÇP për industrinë, të 
jenë me frekuencë mujore dhe të publikohen pas 45 ditëve. 
megjithatë, për vendet e vogla anëtare3, ka disa lehtësi. Deri në 
fund të këtij dhjetëvjeçari, të gjitha vendet e be do të shtojnë IÇP 
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për sektorët e shërbimeve. Përvoja dëshmon, se faza përgatitore 
për zhvillimin e IÇP të reja për shërbimet, mund të kërkojë mjaft 
kohë.

IÇk dhe IÇP janë gjithashtu, inpute të rëndësishme për 
përpilimin e matjeve të vëllimit të llogarive kombëtare. burimet 
për çmimet korente të llogarive kombëtare janë statistikat 
strukturore të biznesit, vrojtimi i buxhetit familjar dhe vrojtimi 
i forcës së punës. mangësitë e mundshme në këto burime 
statistikash, në mënyrë të pashmangshme, ndikojnë në cilësinë 
e statistikave të llogarive kombëtare. në raportin e fundit të 
komisionit evropian mbi progresin për Shqipërinë, thuhet se 
publikimi i parë i të dhënave të llogarive kombëtare është bërë 
në muajin dhjetor 2005. Si bazë metodologjike përdoret eSa 
95, megjithatë në këtë raport, thuhet se “nevojitet progres i 
mëtejshëm në fusha të tilla, si: Pbb totale, Pbb sipas llojit të 
shpenzimit përfundimtar, si dhe në vlerësimet tremujore të 
Pbb”.4 Dorëshkrimi thekson disa përmirësime të planifikuara 
dhe të mirëpritura. Për llogaritë kombëtare vjetore, nevojiten 
burime të mira statistikore, me qëllim përftimin e llogaritjeve 
të besueshme të vlerës së shtuar, të të ardhurave, konsumit 
dhe kursimeve. ndërkohë, që për matje të mira dhe të sakta të 
vëllimit, nevojiten statistika të mira mbi çmimet. Për zhvillimin e 
llogaritjes së Pbb tremujore dhe për përmirësimin e mëtejshëm 
të vonesës së llogaritjes së Pbb vjetore, nevojiten statistika të 
mira, me bazë mujore dhe tremujore. Pavarësisht nga progresi 
i fundit në llogaritë kombëtare shqiptare, ka ende mjaft punë 
për t’u bërë në këtë drejtim. nuk mund të gjykoj, nëse këto 
përmirësime statistikore do të çojnë në rishikimin e llogaritjes 
së Pbb aktuale, ose jo. megjithatë, rëndësia e përmirësimit 
të burimit u dëshmua nga rishikimi i njoftuar kohët e fundit, 
i të dhënave të llogarive kombëtare për Greqinë. nivelet e 
çmimeve korente të Pbb në Greqi u rritën me rreth 25 për qind 
(për vlerën e shtuar të disa degëve, si për shembull, për tregtinë 
me shumicë, hotelet, restorantet dhe ndërtimin, rishikimi ishte 
akoma më i lartë.)5 unë nuk po them, që statistikat mbi Pbb në 
rastin e Shqipërisë, kanë gabime të tilla në matje. megjithatë 
ky rast thekson rëndësinë e statistikave të mira dhe cilësore, 
për kryerjen e analizave ekonomike. ai gjithashtu, thekson se 
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vetëm zbatimi i përkufizimeve të miratuara statistikore nuk është 
i mjaftueshëm, nëse nuk shoqërohet me zhvillimin e një sistemi 
të të dhënave statistikore, si dhe të burimeve të statistikave, që 
sigurojnë të dhënat e nevojshme. 

Duke kaluar në çështjen, që lidhet me të dhënat e prodhuara 
nga banka e Shqipërisë, është mjaft inkurajuese, që të dhënat 
e bilancit ekzistues të pagesave do të përmirësohen më tej. ky 
përmirësim, do të bëhet përmes zbatimit të metodave më të mira 
të llogaritjes së remitancave, të cilat janë mjaft të rëndësishme 
për bilancin shqiptar të pagesave (në vitin 2005, remitancat 
përbënin 11.6 për qind të Pbb). Siç pohohet dhe nga krijimi 
rishtaz i Grupit të luksemburgut mbi statistikat e remitancave, kjo 
është një çështje me mjaft rëndësi, jo vetëm për Shqipërinë, por 
edhe për shumë vende të tjera. këto të dhëna, të cilat nevojiten 
për kryerjen e analizës së efekteve të emigrimit mbi bilancin 
e pagesave, tregjet e punës dhe të ardhurat, mungojnë për 
shumë vende. Statisticienët shqiptarë mund të kontribuojnë me 
përvojën e tyre në këtë fushë, në mjaft diskutime ndërkombëtare. 
Po kështu, po vijon dhe puna mbi zhvillimin e llogaritjes së 
pozicionit ndërkombëtar të investimit, ku të gjitha të dhënat janë 
në përputhje me bPm 5. Duhet theksuar gjithashtu, që frekuenca 
mujore e statistikave të bilancit të pagesave, është mjaft pozitive. 
ajo mund të krahasohet shumë mirë me praktikën evropiane. 

në bazë të informacioneve të vëna në dispozicion, përsa i 
përket cilësisë së përgjithshme statistikore, statistikat monetare 
mujore të llogaritura nga bSh, plotësojnë gjerësisht kërkesat e 
përdoruesit. ndërkohë që, po bëhen përmirësime të mëtejshme 
në aspektin e vonesës, si dhe në statistikat e reja mbi huatë. unë e 
di, që bSh është plotësisht e vetëdijshme për kërkesat statistikore 
të bQe, në lidhje me statistikat e bilancit të bankave (ose me 
statistikat e bilancit të institucioneve monetare financiare, siç i 
quajmë ne). kërkesat e bQe zbatojnë standardet ndërkombëtare 
të statistikave, por ndonjëherë, ato devijojnë ose vendosin 
standarde për statistika të harmonizuara, në rast se këto të 
fundit mungojnë. të gjitha shtetet anëtare të eurozonës janë 
të detyruara me ligj, që të zbatojnë rregulloret e bQe. Shtetet 
anëtare të be, që nuk janë pjesëmarrëse në bashkimin monetar, 
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rekomandohen që të fillojnë me zbatimin e këtyre kërkesave më 
herët (dhe në fakt, ato e bëjnë diçka të tillë), për shkak se fazat 
përgatitore për statistikat janë të gjata dhe kostot për ndryshimin 
e sistemeve ekzistuese statistikore, janë të larta. Vendet për t’u 
anëtarësuar në be, filluan të marrin pjesë në trajnimet e ofruara 
nga bQe. Për këtë arsye, mund të jetë e nevojshme, që gjatë 
planifikimit të ndryshimeve të statistikave shqiptare, në periudhën 
afatgjatë, bSh t’i mbajë në konsideratë rregulloret e publikuara 
dhe të planifikuara të bQe. nga përvoja, rekomandoj që të jepen 
udhëzime të hershme dhe të qëndrueshme mbi kërkesat për 
raportim. një gjë e tillë, do të ishte e dobishme dhe gjithashtu, 
do të ulte barrën mbi agjentët raportues. Për rrjedhojë, sistemet 
e zhvilluara nga institucionet financiare do të përshtateshin më 
lehtë dhe do të kishin një kosto më të ulët. Për shembull, gjatë 
punës për mbledhjen e sa më shumë statistikave të detajuara 
mbi huatë, do të ishte mirë, që bSh të merrte nga përvoja e fituar 
nga kolegët e mi në bQe, gjatë zhvillimit të statistikave të huave 
për eurozonën. 

 
në mënyrë të ngjashme, përsa i përket statistikave financiare, 

do të ishte pozitive që, për zhvillimin e statistikave, mbi normat e 
interesit për shembull, bSh të shqyrtonte kuadrin e bQe, lidhur 
me normat bankare të interesit mbi depozitat dhe huatë. kjo, 
do të shërbente për të siguruar krahasueshmërinë e të dhënave 
shqiptare. Përsa u përket korporatave të tjera financiare, bQe po 
zhvillon aktualisht, statistika mbi fondet e investimit të eurozonës. 
njëkohësisht, po shqyrtohet mundësia e mbledhjes së të dhënave 
nga korporatat e sigurimeve dhe nga fondet e pensionit. 

 
bSh ka hedhur baza të forta për zhvillimin e statistikave 

mbi çmimet e banesave në Shqipëri. Duhet theksuar, se kjo 
fushë konsiderohet si një përparësi e statistikave zyrtare. në 
Dorëshkrim thuhet, se krahas metodës së mesatares së thjeshtë, 
përdoret dhe metoda e çmimit hedonik; dhe që në të dyja rastet, 
përdoren njoftimet në gazetat periodike. ndonëse metoda 
hedonike është më superiore, kërkesat për të dhëna janë shumë 
të mëdha. aktualisht, disa shtete anëtare të be, nën drejtimin 
e eurostat, po hartojnë çmimet e banesave. bQe përpilon një 
indeks të çmimeve të banesave për eurozonën, të dhënat për 
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të cilin, merren nga burime kombëtare. nga përvoja, mund të 
them se zgjedhja e burimit të të dhënave dhe metoda e përpilimit 
të këtyre të dhënave, mund të kenë një impakt të madh mbi 
rezultatin, që do të përftohet. 

jam i befasuar nga përfshirja e bSh në vrojtimet cilësore 
të opinionit të biznesit dhe të konsumatorit. nga përvoja me 
statistikat e eurozonës, mund t’ju siguroj, që ky është një burim 
mjaft i pasur i të dhënave, i cili mund të plotësojë boshllëkun 
e të dhënave në statistikat zyrtare. ndonëse këto statistika nuk 
mund të zëvendësojnë statistikat e mira cilësore dhe sasiore, 
si për shembull, IÇk dhe llogaritë kombëtare, në periudhën 
afatshkurtër dhe afatmesme, ato mund të plotësojnë boshllëqet 
e përkohshme në statistikat zyrtare. ndërkohë, në periudhën 
afatgjatë, ato shërbejnë si tregues shumë të mirë dhe në kohë 
për vlerësimin e tendencave ekonomike. brenda be, komisioni 
evropian (ecfIn) ka hartuar një grup të harmonizuar pyetësorësh 
lidhur me këto vrojtime. Pyetësorët e përmendur në Dorëshkrim 
shfaqen mjaft të përafërt me vrojtimet e be. 

Së fundi, përsa i përket punës statistikore në bSh, i 
përshëndes përpjekjet për përmirësimin e infrastrukturës teknike 
për prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave kombëtare. kjo 
infrastrukturë, përfshin raportimin e të dhënave në bSh, përmes 
formateve elektronike, përpunimit elektronik të të dhënave në 
bSh (për shembull, për kontrollet e cilësisë së të dhënave), 
shpërndarjes elektronike për përdoruesit e brendshëm, si 
dhe bazës së re të brendshme të të dhënave statistikore për 
përdoruesit e bSh. Infrastruktura teknike është një parakusht 
për prodhimin e të dhënave në kohë dhe me cilësi të lartë dhe 
ajo gjithashtu, mbështet komunikimin eficient me publikun. me 
qëllim plotësimin e parakushteve ndërkombëtare për raportimin 
statistikor, është i nevojshëm përdorimi i pajisjeve dhe i formateve 
të miratuara për raportimin elektronik. 

PaVarëSIa Dhe aSPektet e QeVerISjeS Për StatIStIkat

Sipas Dorëshkrimit, baza ligjore dhe institucionale për 
prodhimin e statistikave në Shqipëri është zhvilluar ndjeshëm 
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dhe në linjë me DQaf të fmn. një gjë e tillë, konfirmohet 
dhe nga raporti roSc, publikuar në muajin tetor 2006. Sipas 
këtij raporti, baza ligjore ka përforcuar rolin e InStat, por 
ajo gjithashtu, përcakton përgjegjësinë e bSh për përpilimin e 
statistikave monetare dhe të bilancit të pagesave. ndërkohë që 
Shqipëria është në procesin e përmbushjes së standardeve të 
GDDS të fmn, është planifikuar, që deri në fund të vitit 2007, 
ajo të bëhet anëtare për zbatimin e standardeve SDDS. ky është 
një objektiv mjaft ambicioz dhe unë i vlerësoj mjaft përpjekjet 
për ta arritur atë. 

një shqetësim që shprehet në raportin roSc, është 
se burimet për prodhimin e statistikave janë të pakta (për 
shembull, për prodhimin e IÇk ose të IÇP punon vetëm një 
specialist). është e qartë, se kërkesat statistikore ndërkombëtare, 
të vendosura nga fmn ose nga be, do të kërkojnë më tepër 
statistika dhe këto, mund të përmbushen vetëm nëse ekzistojnë 
burime të mjaftueshme. krahas këtyre burimeve, që nevojiten 
për prodhimin aktual të statistikave (nga InStat, bSh dhe 
organet e tjera qeveritare që prodhojnë statistika), interesi më 
i madh nga ana e bSh për statistikat e ekonomisë reale (dhe 
nevoja për administrimin e marrëdhënieve me InStat), sipas 
meje, krijon nevojën për aftësi të mëdha të personelit të bSh, 
lidhur me statistikat e ekonomisë reale dhe financat publike. 
Profesionalizmi nevojitet, me qëllim vlerësimin e statistikave në 
mënyrë të pavarur, këshillimin e përdoruesve dhe komunikimin 
me prodhuesit e statistikave, lidhur me kërkesat statistikore.6 

Përsa i përket aspektit të drejtimit statistikor, mund të jetë e 
nevojshme që të thuhet, se në muajin maj 2005, komisioni 
evropian miratoi kodin e Praktikës për Statistikat evropiane, për 
autoritetet statistikore kombëtare dhe për ato të be. ky kod bazohet 
në DQaf, ndonëse në disa aspekte, është më tepër kërkues. ai iu 
drejtohet: (1) qeverisë dhe agjencive të saj statistikore, me qëllim 
garantimin që statistikat janë të organizuara dhe të nxjerra në mënyrë 
profesionale; (2) përdoruesve, me qëllim rritjen e besueshmërisë së 
statistikave; (3) personave që sigurojnë përgjigje për statistikat, për 
të treguar që konfidencialiteti statistikor është i garantuar dhe që 
barra për dhënien e përgjigjeve është e kontrolluar. 
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kodi i Praktikës përmban 15 parime, të cilat mund të 
përmblidhen si më poshtë: 

• mjedisi institucional (pavarësia profesionale, mandati 
për mbledhjen e të dhënave, mjaftueshmëria e burimeve, 
angazhimi për cilësinë, konfidencialiteti statistikor, 
paanshmëria dhe objektiviteti).

• Procesi statistikor (metodologjia dhe procedurat e duhura 
statistikore, barra jo e tepërt mbi individët që përgjigjen, 
efektiviteti i kostos).

• Prodhimet statistikore (saktësia, besueshmëria, vonesa, 
korrektësia, koherenca, krahasueshmëria, lehtësia për 
t’u përdorur dhe qartësia).

Secili nga 15 parimet mbështetet nga një grup treguesish, 
të cilët shërbejnë si referencë për rishikimin periodik, lidhur 
me zbatimin e këtij kodi. Disa nga instrumentet, që mund të 
përdoren për detajet mbi zbatimin e kodit të Praktikës në të 
gjitha vendet e be, janë vetëvlerësimet e kryera nga institutet 
statistikore kombëtare, vlerësimet nga agjencitë homologe, si 
dhe praktikat e tjera shtesë. ashtu si në rastin e standardeve 
statistikore, për këto standarde sugjeroj, që zhvillimet e sistemit 
statistikor shqiptar në periudhën afatgjatë, të jenë në një linjë 
me zhvillimet në bashkimin evropian. 
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ShënIme

* henning ahnert, Përgjegjës i Sektorit të Statistikave të 
Përgjithshme ekonomike, banka Qendrore evropiane.

komente mbi materialin: Përmirësimet në kuadrin statistikor 
për inflacionin e shënjestruar në Shqipëri. hilda Shijaku,  
kliti ceca, evis ruçi, nëntor 2006, përgatitur për tryezën 
e rrumbullakët mbi Inflacionin e Shënjestruar 2, banka e 
Shqipërisë, 7-8 dhjetor 2006. autori falenderon z. Peter bull 
për informacionet dhe komentet e vlefshme për përgatitjen e 
këtij materiali. Pikëpamjet e shprehura në këtë material, janë të 
autorit dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të bankës 
Qendrore evropiane.

1 Ilo, Imf et al.: “consumer price index manual: theory 
and practice”, Gjenevë 2004, dhe “resolution concerning 
consumer price statistics”, miratuar nga konferenca e 17-të 
ndërkombëtare e Statisticienëve të Punës, Gjenevë 2003.

2 këta janë mallra (të papërpunuar, të përpunuar, industrialë 
joenergjitikë, energjitikë) dhe shërbime (strehimi, transporti, 
komunikimi, argëtimi dhe personale, të ndryshme).

3 Shiko rregulloren e amenduar nr. 1158/2005 të Parlamentit 
dhe këshillit evropian, lidhur me statistikat afatshkurtra. 

4 Shiko “albania 2006 Progress report”, dokument pune i 
personelit të komisionit evropian (com (2006) 649 final), 8 
nëntor 2006. 

5 Shiko “revision of the national accounts System with base 
year 2000”, faqja e internetit të Institutit kombëtar Statistikor të  
Greqisë.

6 bQe ka publikuar kërkesat e saj statistikore për statistikat 
jofinanciare në “review of the requirements in the field of 
general economic statistics”, dhjetor 2004.  
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komente mbI: PërmIrëSImet në 
kuaDrIn StatIStIkor Për InflacIonIn e 

ShënjeStruar në ShQIPërI
Bill Allen*

zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme statistikore është 
ndoshta, pjesa më e vështirë e detyrës me të cilën po përballet 
Shqipëria, gjatë përgatitjes për adoptimin e regjimit të 
inflacionit të shënjestruar. materiali i prezantuar e bën të qartë, 
se banka e Shqipërisë po i afrohet këtij procesi në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse dhe mjaft koherente, dhe unë jam i befasuar 
me progresin e arritur gjatë vitit të fundit. jam i sigurtë, që për 
rastin e Shqipërisë, do të ishte më mirë, që të bazohej mbi 
infrastrukturën aktuale statistikore, e jo të ndërtohej një e tillë 
nga e para. Po kështu, jam i bindur se asistenca teknike e ofruar 
nga fmn, duhet të përdoret sa më shumë të jetë e mundur. 

Statisticienët ekonomikë kanë një detyrë mjaft të vështirë, 
pavarësisht se në cilin vend ndodhen. ata duhet të gjejnë 
shifra, që korrespondojnë me konceptet e shumë teoricienëve 
të ekonomisë. Pothuajse gjithmonë, informacioni numerik 
i vënë në dispozicion, nuk përputhet në mënyrë të saktë me 
konceptin teorik ose ndonjëherë, thjesht i afrohet atij. Për 
rrjedhojë, statisticieni ekonomik duhet të bëjë disa kompromise. 
arti i të qenurit statisticien, qëndron në gjykimin e zgjedhjes së 
kompromisit më të mirë që duhet bërë. një gjë e tillë, kërkon aftësi 
të të kuptuarit të natyrës dhe të besueshmërisë së informacionit 
në dispozicion, si dhe të konceptit që ky informacion supozohet 
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të përfaqësojë. është e pamundur për një “të jashtëm”, që të 
korrigjojë vendimet e marra nga ekspertët, që kanë njohuri mbi 
burimet e të dhënave dhe unë do të përpiqem mos ta bëj diçka 
të tillë. 

në pjesën më të madhe të tij, materiali paraqet vendimet 
strategjike që janë marrë, në lidhje me natyrën e statistikave që 
do të prodhohen në Shqipëri, në të ardhmen. Siç e përmenda 
më lart, nuk do të doja të vija në dyshim ndonjë prej tyre. 
Për këtë arsye, komentet e mia kufizohen në disa vrojtime të 
dukshme, lidhur me mjedisin ekonomik në Shqipëri dhe me 
statistikat ekonomike. 

1. ekonomIa Informale

në fillim të tij, materiali thekson se matja e ekonomisë 
informale dhe e anësive të mundshme që krijon ekzistenca e 
saj, kërkon një vëmendje të veçantë. Shqipëria nuk është vendi 
i vetëm në botë me një ekonomi të konsiderueshme informale, 
ndonëse niveli i i informalitetit mund të jetë jashtëzakonisht i 
lartë. Siç shprehet me të drejtë në material, prania e një shkalle 
të lartë informaliteti e bën të pamundur prodhimin e llogarive të 
sakta kombëtare. në fillim të këtij viti, duke marrë në konsideratë 
përllogaritjet e reja lidhur me kapacitetin prodhues të sektorit të 
shërbimeve, përfshirë dhe ekonominë informale, Greqia bëri 
një rivlerësim në rritjen e Pbb, me jo më pak se 25 për qind. 
Vlerat e treguesve mbi sasitë e të ardhurave dhe mbi prodhimin 
mund të bartin dyshim, që nënkupton, se vendimet lidhur me 
politikën makroekonomike në Shqipëri, në krahasim me vendet 
e tjera, duhen bazuar më shumë në treguesit e çmimeve. ka 
pak të ngjarë, që këta të fundit të shtrembërohen për shkak 
të ekonomisë informale. Për këtë arsye, mendoj se statistikat 
mbi çmimet duhet të kenë përparësi lidhur me shpërndarjen e 
burimeve, në të ardhmen e afërt. Do të jetë mjaft interesante të 
kemi më tepër informacion mbi statistikat e tregut të punës dhe 
saktësinë e tyre. 

matja e agregatëve monetarë dhe e statistikave të tjera 
financiare, mund të jetë një përjashtim i parimit të përgjithshëm, 
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që treguesit sasiorë nuk do të jenë të besueshëm për shkak të 
ekonomisë informale. Çfarëdo të besoni lidhur me besueshmërinë 
ose jo, të marrëdhënies midis agregatëve monetarë dhe atyre 
të kredisë dhe sjelljes së ekonomisë, të paktën paraja dhe 
kredia mund të maten në mënyrë të saktë. një gjë e tillë u jep 
atyre një rëndësi të veçantë, në një mjedis, ku treguesit e tjerë 
sasiorë vihen në dyshim, ndonëse kërkesa për para nuk është e 
qëndrueshme. 

2. InDekSI I ÇmImIt të konSumIt

në çdo vend, IÇk është një statistikë mjaft e rëndësishme dhe 
vendimet e paraqitura në material, lidhur me mënyrën sesi do 
të hartohet ajo, duken tërësisht të arsyeshme. 

Peshat në IÇk aktuale, bazohen në një vrojtim të buxhetit 
familjar të vitit 2000. kjo nënkupton, se peshat për karburantin 
dhe për produktet e tjera të energjisë janë mjaft të vogla, në 
krahasim me standardet e ditëve të sotme, duke qenë se rritjet 
e mëdha të çmimit të energjisë filluan në vitin 2004. zgjidhja 
e vetme e kënaqshme e problemit të peshave që vjetërohen në 
këtë mënyrë, është rishikimi i IÇk, i cili do të kryhet vitin që vjen. 
ndërkohë, është e rëndësishme që përdoruesit e statistikave të 
jenë të vetëdijshëm për anësitë që shkakton përdorimi i peshave 
të vjetëruara. Për shembull, nëse IÇk përcakton një peshë më të 
ulët të energjisë, atëherë ajo do të ketë përcaktuar një inflacion 
të ulët në dy vitet e kaluara. Do të ishte e mundur, që të bëhej 
një llogaritje e përafërt e përmasave të këtyre anësive. 

3. PërDorImI PublIk I StatIStIkaVe

materiali i prezantuar shpreh, që banka e Shqipërisë planifikon 
të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme, përdorimin e statistikave 
nga ana e medias, me qëllim komentimin e interpretimit 
të gabuar dhe të keqpërdorimit të statistikave. mendoj, që 
është mjaft pozitive, që banka e Shqipërisë të marrë pjesë në 
diskutime publike që kanë të bëjnë me çështje ekonomike. në 
rast se ajo mendon që statistikat po keqintepretohen, ajo duhet 
të reagojë. 
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megjithatë, unë besoj që është gjithashtu e rëndësishme, që 
të bëhet dallimi ndërmjet keqinterpretimit të statistikave dhe 
mosmarrëveshjeve lidhur me politikën monetare. Po kështu, është 
e rëndësishme, që banka Qendrore t’i marrë seriozisht komentet 
publike, lidhur me politikën monetare. është për të ardhur keq 
që në disa vende, ekziston prirja që komunikimi midis bankës 
qendrore dhe publikut, në aspektin e politikës monetare, të 
bëhet vetëm në një drejtim. komentatorët ekonomikë të sektorit 
privat mund të kontribuojnë pozitivisht në këtë debat publik, 
madje, edhe kur ata nuk bien dakord me bankën Qendrore. 

Gjithashtu, një debat publik aktiv dhe i vazhdueshëm, lidhur 
me politikën monetare dhe politikat ekonomike në përgjithësi, 
ndihmon në përmirësimin e reputacionit të publikut, si dhe 
të përmirësimit të pavarësisë së bankës së Shqipërisë dhe të 
InStatt. 

4. PërDorImI I VrojtImeVe

jam i bindur, se do të ishte mjaft pozitive nëse banka e 
Shqipërisë do t’i përdorte vrojtimet e biznesit, si një udhërrëfyes 
i gjendjes aktuale të ekonomisë, veçanërisht nëse ka dyshime, 
lidhur me saktësinë e disa matjeve të drejtpërdrejta të prodhimit 
dhe të të ardhurave. Do të ishte e nevojshme, që të kishim 
rezultate të vrojtimeve mbi punësimin dhe pagat, duke qenë se ka 
pak informacion në dispozicion, mbi tregun e punës. Gjithashtu, 
mendoj që kryerja e vrojtimeve të besimit të konsumatorit është 
një ide mjaft e mirë, ndonëse më duhet ta pranoj, që përvoja në 
Shba dhe në mbretërinë e bashkuar, ka treguar se marrëdhënia 
midis besimit të konsumatorit dhe shpenzimit aktual të tij, është 
mjaft e dobët. 

Po kështu, mendoj që vrojtimet e kryera nga bankat tregtare 
janë të vlefshme. këto vrojtime mund të përfshijnë:

• Informacion mbi qëndrimin e tyre ndaj huadhënies; 
për shembull, lidhur me interesin e tyre për të kredituar 
sektorë të caktuar të ekonomisë. Për një nivel të caktuar 
të normave të interesit, kredia mund të jepet ose jo, në 
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varësi të qëndrimit të bankave tregtare.
• Informacion mbi ecurinë aktuale të ekonomisë, duke u 

bazuar në përvojën e tyre. 

këto vrojtime kryhen në shumë vende të tjera dhe ato 
japin informacion mjaft të nevojshëm shtesë mbi gjendjen e 
ekonomisë. 

5. koment PërmbyllëS

në përfundim, dëshiroj të bëj një koment të përgjithshëm. 
në krahasim me vendet e tjera, të cilat zbatojnë inflacionin 
e shënjestruar, Shqipëria ka në dispozicion të saj, një numër 
mjaft të vogël statistikash të sakta ekonomike. Për shembull, 
për arsyet e përmendura më lart, statistikat mbi prodhimin dhe 
mbi të ardhurat, kanë pak të ngjarë që të jenë shumë të sakta. 
ky koment, nuk është një kritikë për punën e bërë nga InStat 
apo nga autoritetet e tjera statistikore në vend. është thjesht 
një fakt i jetës, e jo vetëm për rastin e Shqipërisë. Pasaktësia e 
informacionit statistikor, shkakton mjaft pengesa në punën për 
drejtimin e një politike eficiente monetare. Për rrjedhojë, gjatë 
procesit të vendimmarrjes së politikës monetare në të ardhmen, 
bankës së Shqipërisë do t’i duhet që të mbështetet në ata 
tregues, që mund të maten në mënyrë të saktë. treguesit më të 
rëndësishëm janë: çmimet (duke përfshirë, çmimet e banesave), 
kursi i këmbimit dhe oferta e parasë, si dhe çdo informacion 
tjetër, që mund të mblidhet nga vrojtime të ndryshme. 

* bill allen, ekonomist i lartë, brevan howard asset management llP dhe ish-
Guvernator i bankës së anglisë.
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e arDhmja e raPortIt të PolItIkëS 
monetare në kuaDrIn e InflacIonIt të 

ShënjeStruar
Diana Shtylla

Erjona Suljoti*

abStrakt

Qëllimi i këtij materiali është paraqitja e një tabloje të 
përgjithshme të raportit të Inflacionit të bankës së Shqipërisë, si 
një element themelor i strategjisë së komunikimit, që paraprin 
dhe pason regjimin e inflacionit të shënjestruar. raporti i 
Inflacionit perceptohet si një dokument periodik, i cili do të 
informojë publikun mbi zhvillimet e fundit të inflacionit, do të 
paraqesë parashikimet e tij, do të komunikojë dhe shpjegojë 
vendimet e politikës monetare, si dhe do të japë llogari lidhur me 
vendimet e marra në të kaluarën. ky material përmban aspektin 
kohor, strukturën analitike si dhe infrastrukturën organizative 
të raportit të Inflacionit. Gjithashtu, në të, ne propozojmë një 
kalim gradual nga raporti aktual i Politikës monetare në një 
raport të plotë Inflacioni, në të ardhmen e afërt. 

ShkurteSa
BSH – Banka e Shqipërisë
DPM – Dokumenti i Politikës Monetare
FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar
KZPM – Komiteti për Zbatimin e Politikës Monetare
RI – Raporti i Inflacionit
RPM – Raporti i Politikës Monetare
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1. hyrje

Gjatë dekadës së fundit, mjaft vende kanë adoptuar 
inflacionin e shënjestruar si regjimin e tyre të politikës 
monetare. në këtë strategji, vendimet e politikës monetare 
udhëhiqen nga diferenca ndërmjet parashikimit të inflacionit 
dhe nivelit objektiv të tij. kur parashikimi i inflacionit, për një 
numër të caktuar periudhash në të ardhmen, është jashtë 
intervalit të synuar, organi vendimmarrës i politikës monetare 
në bankën qendrore përgjigjet me anë të një vendimi, i cili 
synon ngushtimin e diferencës ndërmjet parashikimit dhe 
objektivit. Siç sugjerohet dhe nga fracasso et al. (2005), me 
qëllim që një bankë qendrore të jetë eficiente dhe produktive 
në zbatimin e kësaj strategjie, ajo duhet të përmbushë disa 
kritere. Së pari, objektivi duhet të jetë i ligjshëm. Parimet 
demokratike përcaktojnë se preferencat e vendimmarrësve 
politikë, duhet të jenë në një linjë me ato të mbarë shoqërisë 
(mishkin, 2004). Së dyti, parashikimet e bankës qendrore dhe 
masat politike duhet të jenë të besueshme dhe ato duhet të 
transmetojnë angazhimin e saj lidhur me këtë strategji. Së 
treti, për t’u kuptuar dhe mbështetur nga publiku, komunikimi 
i objektivit, parashikimet dhe vendimet e politikës monetare 
duhet të jenë të qarta dhe të sakta. 

bankat qendrore, të cilat zbatojnë inflacionin e shënjestruar, 
kanë zhvilluar strategji komunikimi mjaft funksionuese, duke u 
mbështetur në mjete të ndryshme komunikimi, si për shembull, 
në njoftimet për shtyp, konferencat për shtyp, raportet e 
shkruara, si dhe kohët e fundit, faqet e internetit. raportet e 
Inflacionit (rI), ndonëse nuk janë quajtur gjithnjë kështu, janë 
shndërruar në elementin kryesor të komunikimit të bankave 
qendrore, që zbatojnë inflacionin e shënjestruar. ai mund të 
prodhohet në mungesë të një strategjie zyrtare të inflacionit të 
shënjestruar, por e kundërta nuk ndodh pothuajse asnjëherë. 
rI-të iu sigurojnë bankave qendrore legjitimitetin e nevojshëm 
si dhe njëkohësisht, ato paraqesin ekspertizën e tyre për 
inflacionin dhe në fushën monetare (fracasso et al. 2005). 
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ndërsa banka e Shqipërisë (bSh) përgatit bazat për adoptimin 
e regjimit të inflacionit të shënjestruar në të ardhmen e afërt, 
strategjia e komunikimit përpara dhe pas adoptimit të këtij 
regjimi, do të përshtatet me nevojat e këtij kuadri të ri të politikës 
monetare. nën regjimin aktual të politikës monetare, i cili është 
shënjestrimi monetar, bSh përgatit një numër dokumentesh 
të shkruara, që raportojnë mbi zhvillimet ekonomike, si dhe 
mbi ato të politikës monetare. Dokumenti i Politikës monetare 
(DPm), i cili publikohet në fillim të çdo viti, parashtron strategjinë 
afatmesme të bSh dhe kuadrin operacional. raporti i Politikës 
monetare (rPm), i cili përgatitet çdo muaj, paraqet zhvillimet e 
inflacionit, zhvillime të tjera makroekonomike dhe financiare, si 
dhe qëndrimin e politikës monetare në të ardhmen e afërt. 

ky material ka për synim diskutimin e qëllimit, të përmbajtjes 
dhe të prodhimit të rI-së, në kontekstin e regjimit të inflacionit 
të shënjestruar. materiali mbështet argumentin se rPm 
aktuale përbën një bazë të mirë për rI-në e ardhshme. kalimi 
nga rPm aktuale në një rI të plotë, parashikohet të ndodhë 
brenda dy viteve të ardhshme dhe ky do të jetë një proces 
gradual. megjithatë, duke qenë se rI-ja është mjeti kryesor i 
bankës qendrore për dhënien e përgjegjshmërisë në mënyrë 
retrospektive dhe perspektive për ecurinë e saj në lidhje me 
inflacionin e shënjestruar (fracasso et al. 2005), rPm duhet të 
pësojë mjaft ndryshime, me qëllim plotësimin e kushteve për një 
rI të përshtatshëm. 

materiali në vijim është organizuar si vijon: pjesa e dytë paraqet 
dhe ripërcakton disa karakteristika të rI-së së parashikuar 
përkundrejt rPm, duke u përqendruar në audiencën e synuar, 
qëllimin, si dhe përmbajtjen e dokumentit. Pjesa e tretë, hedh një 
vështrim historik mbi ndryshimet që ka pësuar rPm, duke nisur 
nga fillimi i tij e deri në ditët e sotme. Pjesa e katërt, paraqet 
strukturën dhe përmbajtjen e propozuar të rI-së. Pjesa e pestë, 
parashtron rrugën drejt rI-së në të ardhmen e afërt. Së fundi, 
pjesa e gjashtë jep përfundimet.
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2. Për Çfarë Shërben raPortI I InflacIonIt? 

2.1 raPortI I InflacIonIt Dhe tranSParenca e 
bankëS QenDrore

bankat qendrore, të cilat zbatojnë inflacionin e shënjestruar, 
vënë mjaft theks mbi transparencën, si një faktor-kyç për një 
politikë të suksesshme monetare. në përpjekjet e tyre për rritjen e 
transparencës, bankat qendrore kanë shtuar numrin e publikimeve 
të tyre periodike dhe të mbajtjes së fjalëve publike të zyrtarëve 
përkatës, si dhe njëkohësisht, kanë punuar mjaft në drejtim të 
përmirësimit të cilësisë së informacionit, të parashikimeve, si 
dhe të vendimmarrjes që i transmetohen publikut. lëvizja drejt 
një transparence më të madhe përmes publikimeve të bankës 
qendrore, në përgjithësi, dhe raporteve të inflacionit, në veçanti, 
bazohet në besimin se transparenca më e madhe sjell më tepër 
përfitime. mishkin (2004) shprehet se “transparenca e regjimit të 
inflacionit të shënjestruar … e bën më të pranueshme një bankë 
qendrore të pavarur, që përqendrohet në objektivat afatgjatë, dhe 
që e cila vepron në përputhje me një shoqëri demokratike, për 
shkak të përgjegjshmërisë së saj”. Geraats (2001) argumenton 
se një transparencë e lartë, jo vetëm ndihmon në minimizimin e 
njëanshmërisë së inflacionit, por ajo gjithashtu siguron më tepër 
fleksibilitet për një bankë qendrore që t’iu përgjigjet faktorëve 
“shock” në ekonomi. ndër aspektet e ndryshme të transparencës 
(figura 1), autori përqendrohet në përfitimet që sjell publikimi i 

Parashikimi
i modeleve
të
të dhënave
ekonomike

Rregullat
procedurialë
strategjia
procesverbali
votimi

Objektivat
politikë &
preferencat

Shpallja e
vendimeve
të politikës

Rezultati i
politikës

Gabime në
kontrollin
operacional
ndërhyrjet
në treg

në

motivi

prej zbatimi efekti

Figurë 1. Një kuadër konceptual për transparencën
nga Geraats (2001).
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parashikimeve të inflacionit, si një element kryesor drejtues në 
procesin e vendimmarrjes së bankës qendrore. 

bankat qendrore, të cilat zbatojnë inflacionin e shënjestruar, 
ndryshojnë në mënyrën se çfarë dhe si zgjedhin të komunikojnë 
me publikun. megjithatë, ato gjithnjë e më tepër po bëhen të 
vetëdijshme lidhur me përfitimet që sjell publikimi i objektivave, 
i parashikimeve, i vendimeve të politikës monetare si dhe i 
rezultateve të politikave të tyre. rI-ja është qendra e strategjisë 
së komunikimit të bankave që zbatojnë inflacionin e shënjestruar 
dhe për këtë arsye, ajo kombinon aspekte thelbësore të procesit 
të vendimmarrjes së politikës monetare. Përgjithësisht, rI-ja ka 
për qëllim përmbushjen e tre roleve kryesore:

• Informimin e publikut mbi zhvillimet e fundit të inflacionit, 
si dhe mbi ato ekonomike dhe financiare. 

• njoftimin dhe shpjegimin e vendimeve të politikës 
monetare të bankës qendrore.

• Dhënien llogari, lidhur me vendimet e marra nga banka 
qendrore në të kaluarën, duke krahasuar rezultatet e 
inflacionit me objektivin e tij të shënjestruar.

me pak fjalë, një rI standard paraqet tipare të transparencës 
politike, ekonomike, proceduriale dhe operacionale, pasi ai 
përgjithësisht përfshin përcaktimin e objektivit, parashikimet e 
inflacionit, rezultatet e votimit, procesverbalet e mbledhjeve, 
vendimet lidhur me politikën e ndjekur, të dhëna operacionale, 
si dhe analizat e rezultateve të politikës monetare. 

Publikimi i zhvillimeve, i parashikimeve dhe i vendimeve 
të politikës monetare në një rI nuk mjafton për arritjen e një 
niveli të kënaqshëm transparence. ai duhet të jetë i lehtë për t’u 
kuptuar, i qartë dhe i përmbledhur. Gjuha e përdorur në këtë 
raport nuk duhet të jetë teknike, pasi ai do të synojë një audiencë 
të gjerë lexuesish. Duke marrë parasysh rëndësinë e rI-së për 
përgjegjshmërinë e bankës qendrore ndaj publikut të gjerë, ai 
duhet të kuptohet lehtë nga një grup i gjerë lexuesish, me njohuri 
të kufizuara mbi teorinë apo terminologjinë makroekonomike 
(heenan et al. 2005). 
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rI-ja që do të publikohet nga bSh, brenda kuadrit të inflacionit 
të shënjestruar, do të përfshijë pjesën më të madhe të elementeve 
të mësipërme, me fokus të veçantë përmirësimin e cilësisë së 
analizës dhe të parashikimeve. në disa aspekte, ky raport do 
të jetë vazhdimi i rPm aktuale, ndonëse ai gjithashtu, do të 
përmbajë një numër elementesh që aktualisht, nuk hartohen 
dhe publikohen për publikun e gjerë. Pjesët kryesore, që do 
të përfshihen në këtë raport, janë: shqyrtimi i rreziqeve dhe i 
pasigurive nga pikëpamja ekonomike dhe ajo e inflacionit, 
parashikimet numerike të inflacionit, si dhe shtjellimi i vendimeve 
të marra në të kaluarën apo në të tashmen, lidhur me politikën 
monetare. 

Tabelë �. Ndryshimet kryesore ndërmjet RPM aktuale dhe RI-
së së parashikuar.

elementet e raportit raporti i Politikës 
monetare

raporti i 
Inflacionit

Shqyrtimi i inflacionit, i aktivitetit 
ekonomik dhe i zhvillimeve financiare Po Po

njoftimi i objektivit të inflacionit Po Po
Shtjellimi i rreziqeve/pasigurive dhe supozimet 
kryesore të përdorura në parashikim jo (konfidenciale) Po

Parashikimet e inflacionit (numerike) jo (konfidenciale) Po

Pritshmëritë e inflacionit (anketat) jo (përfshihet me raste 
në pjesën konfidenciale) Po

Propozimi i qëndrimit të politikës monetare jo (konfidenciale) Po
Vendimi i politikës monetare Po (njoftim për shtyp) Po
Dhënia llogari lidhur me 
vendimet e marra më parë jo Po

Përgjegjësia brenda BSH lidhur me RI-në.

ndarja e përgjegjësisë apo e autorësisë së rI-së ndërmjet 
personelit të një banke qendrore, e cila zbaton inflacionin e 
shënjestruar dhe organit të saj vendimmarrës, është e vështirë 
për t’u bërë. nga njëra anë, rI-ja transmeton pikëpamjet 
e vendimmarrësve të politikës monetare, analizat e kryera, 
interpretimet e fakteve, si dhe dyshimet dhe supozimet e tyre. 
Dhe nga ana tjetër, rI-ja është mënyra që banka zgjedh 
për të ndarë me publikun, të gjitha analizat e përgatitura 
nga personeli, që do të përdoren në “shportën” e madhe të 
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zhvillimit të politikës monetare (fracasso et al. 2005). Duke 
qenë se zgjidhja e përkryer nuk ekziston, ndoshta, kombinimi i 
autorësive do të ishte më i duhuri. rI-ja do të përgatitet si nga 
personeli i bSh, ashtu dhe nga organi vendimmarrës i tij. I pari 
do të ketë përgjegjësinë e hartimit të analizave, parashikimeve 
dhe të punës kërkimore dhe i dyti, do të jetë autori i pjesës së 
vendimmarrjes së politikës monetare në raport. 

Audienca e RI-së.

rI-ja ka për qëllim komunikimin e vendimeve të bSh lidhur 
me politikën monetare, duke iu drejtuar politikanëve, analistëve 
financiarë, medias, institucioneve financiare, sipërmarrjeve 
publike dhe private, si dhe publikut të gjerë. njëkohësisht, 
gjuha e raportit duhet të përshtatet me nevojat dhe nivelin e 
njohurive të të gjithë përdoruesve. Duke qenë dokumenti 
më i rëndësishëm, i cili do të shpjegojë perspektivën dhe 
vendimet e bSh që lidhen me politikën monetare, rI-ja do të 
synojë që të jetë i shkruar në mënyrë të qartë, të thjeshtë dhe 
transparente (nervaj et al. 2006). Parashikimet në këtë raport, 
do të mbështeten nga materiale diskutimi teknike, të cilat do të 
paraqesin dhe shpjegojnë modelet e parashikimit për inflacionin 
dhe për variabla të tjerë makroekonomikë. 

3. zhVIllImI I raPortIt të PolItIkëS 
monetare

Vështrim historik (�998-�005).

Publikimi i parë i bSh, që mund të lidhet me rPm aktual, u 
botua në mesin e vitit 1998 dhe njihej si “Vlerësimi tremujor 
i ekonomisë”. ky raport ishte i gjatë dhe shtjellonte zhvillimet 
ekonomike dhe monetare, me vetëm pak përmbledhje të shkurtra 
të zhvillimeve të inflacionit dhe të objektivit të tij, i cili në atë 
kohë ishte mjaft i lartë. nga viti 1998 deri në mesin e vitit 2001, 
analizat e zhvillimeve të inflacionit dhe të faktorëve të punës janë 
rritur mjaft. Gjithashtu, ky raport kishte për synim komunikimin 
e pikëpamjeve të bSh lidhur me zhvillimet e pritshme kundrejt 
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objektivit të fundvitit të inflacionit. në qershor 2001, u botua për 
herë të parë raporti mujor, i cili u quajt “analizë e zhvillimeve 
monetare”. raportet e para mujore kishin natyrë përshkruese 
dhe përmbanin analiza të hollësishme të zhvillimeve monetare, 
të tregut të parasë si dhe të tregut ndërbankar. Duke qenë 
në përputhje me kërkesat e regjimit të shënjestrimit monetar, 
programi monetar dhe objektivat sasiorë monetarë të bSh 
vlerësoheshin në mënyrë mjaft të hollësishme. Gradualisht, këtij 
raporti iu shtua një opinion i shkurtër mbi qëndrimin e politikës 
monetare në të ardhmen e afërt. Përfshirja e parashikimeve të 
inflacionit, i cili u gjenerua nga një model1 i thjeshtë, i krijuar 
në fund të vitit 2001 deri në fillim të vitit 2002, ishte një hap 
i madh përpara drejt përgatitjes së një raporti inflacioni më 
zyrtar, ndonëse mjaft të thjeshtëzuar. Parashikimet e inflacionit 
dhe propozimi për qëndrimin e politikës monetare, u përfshinë 
në pjesën konfidenciale të raportit dhe shërbyen si baza për 
procesin e vendimmarrjes në mbledhjet e këshillit mbikëqyrës. 
Parashikimet ishin mujore dhe periudha kohore e secilit prej tyre 
kushtëzohej nga objektivi i fundvitit të inflacionit, i cili nga viti 
2000 e më tej u vendos të ishte në nivelin 2-4 për qind. Gjatë 
viteve 2001-2002, periudha kohore e parashikimit të inflacionit 
ishte mjaft e shkurtër (1-3 muaj) dhe analiza e zhvillimeve të 
inflacionit dhe e faktorëve të punës ishte e kufizuar. 

në vijim të misionit të asistencës teknike të fmn në qershor 
20022, u bënë përpjekje serioze për shndërrimin e rPm në 
një dokument të rëndësishëm për vendimmarrjen e politikës 
monetare. Pjesa më e madhe e rekomandimeve të lëna në raportin 
e këtij misioni filluan zbatimin e tyre në mënyrë graduale, duke 
çuar në përmirësimin e ndjeshëm si në strukturë, ashtu dhe në 
cilësinë e rPm. në linjë me këto rekomandime, të gjitha raportet 
e politikës monetare të bSh, duke përfshirë raportin mujor, 
tremujor, gjashtëmujor dhe atë vjetor, u risistemuan dhe numri 
i publikimit të tyre u ul, me qëllim shmangien e mbivendosjes 
së materialeve, si dhe çlirimin e kapaciteteve njerëzore për të 
bërë punë kërkimore. me kalimin e viteve, pjesa përshkruese e 
raportit u bë më e gjatë dhe më analitike. në vitin 2003, grupit 
të modeleve të parashikimit iu shtua një model i thjeshtë arIma 
dhe për herë të parë, për krijimin e një intervali parashikimi u 
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përdorën skenarë të thjeshtë mbi zhvillimet e pritshme të kursit të 
këmbimit. kalimi drejt një horizonti parashikimi prej 1 viti ishte 
gradual, vendosja e të cilit u bë në fillimin e vitit 2004. 

në vitin 2005, personeli i bSh bëri mjaft përpjekje për 
krijimin e një portofoli modelesh ekonometrike për parashikimin 
e inflacionit në baza mujore dhe tremujore. Për çdo frekuencë, 
u ndërtuan tre modele të veçanta, me synimin kryesor vlerësimin 
dhe parashikimin e inflacionit total, e inflacionit të nëngrupeve 
të IÇk si dhe të inflacionit bazë. Gradualisht, parashikimet e 
përftuara nga këto modele u përfshinë në pjesën konfidenciale të 
rPm mujore. Siç përcaktohet në “Parakushtet për shënjestrimin 
e inflacionit në Shqipëri’’, mbajtur në forumin e hapur të bSh 
në dhjetor 20053, këto modele do të përdoren për kryerjen e 
parashikimeve paralele të inflacionit, për të cilat u vendos një 
periudhë testimi prej 1 viti4. 

Progresi gjatë vitit �006. 

fillimi i vitit 2006 shënoi një progres të dukshëm në lidhje me 
objektivin numerik të inflacionit, deklaruar nga bSh në DPm-
në e saj vjetore, si dhe në punimet e forumit të hapur (dhjetor 
2005). në DPm, në fuqi prej muajit janar 2006, parashtrohej 
se objektivi i bSh është ruajtja e inflacionit vjetor të IÇk, 
publikuar nga InStat, në nivelin 3 +/-1 pikë përqindjeje. ky 
ishte rishikimi i parë i objektivit numerik të inflacionit që prej 
vitit 2000. kalimi nga intervali i mëparshëm prej 2-4 për qind 
në objektivin pikësor prej 3 për qind, shpjegohet se një objektiv 
pikësor mund të jetë më eficient për ankorimin e pritshmërive të 
inflacionit. ndonëse në rastin e Shqipërisë, intervali prej 2 pikë 
përqindjeje nuk është mjaft i gjerë, diferenca ndërmjet nivelit të 
çmimeve, kur inflacioni është në nivelin më të lartë të intervalit, 
krahasuar me nivelin e çmimeve kur ai është në nivelin më të ulët 
të intervalit, mund të jetë i konsiderueshëm brenda një horizonti 
kohor prej dy apo tre vitesh (heenan et al, 2005).

krahas ndryshimeve konceptuale, të cilat u zbatuan dhe 
u diskutuan gjatë vitit 2006, raportet periodike të politikës 
monetare, në përgjithësi dhe rPm mujore në veçanti, pësuan 
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mjaft ndryshime cilësore dhe sasiore. ndonëse vëllimi i rPm 
nuk ndryshoi, disa pjesë të tij u ristrukturuan, me qëllim 
informimin më të mirë të publikut dhe këshillit mbikëqyrës, mbi 
zhvillimet ekonomike dhe financiare, si dhe mbi parashikimet e 
inflacionit5. 

analiza e zhvillimeve të inflacionit (ndonëse jo në çdo raport) 
u pasurua me gjetje dhe pritshmëri të përftuara nga Vrojtimi i 
besimit të biznesit (Vbb) dhe nga Vrojtimi i besimit të konsumatorit 
(Vbk). ndonëse puna për ndërtimin e treguesve agregatë për 
zhvillimet aktuale dhe të pritshme nuk ka përfunduar ende, 
për vlerësimin e zhvillimeve aktuale dhe të kaluara, si dhe për 
përfshirjen e më tepër informacioneve në pjesën e vështrimit nga 
e ardhmja në raport, janë përdorur të dhëna mbi tendencat dhe 
mbi ndryshimet e ndodhura. në të ardhmen e afërt, personeli 
i bSh synon përfshirjen në mënyrë formale, të të dhënave të 
vrojtimeve në procesin e parashikimit. 

6 modelet e parashikimit të inflacionit u rivlerësuan dhe u 
përditësuan gjatë vitit 2006. Procesi i përditësimit konsistonte 
në rishikimin e serive të ndërtuara dhe në zëvendësimin ose 
plotësimin e disa serive si variabla shpjegues në modele. 
Parashikimet (si mujore ashtu dhe tremujore) e përftuara 
nga modelet e përditësuara, u paraqitën rregullisht në rPm. 
me qëllim llogaritjen e vlerave mesatare të parashikimit të 
inflacionit për 12 muajt (dhe 4 tremujorët) në vijim, u prezantua 
një rregull i ri peshimi. Për rrjedhojë, intervali i mëparshëm i 
parashikimit për secilën periudhë, u zëvendësua me një vlerë të 
vetme mesatare të peshuar, e cila merrte parasysh ndryshimet 
në fuqinë parashikuese të secilit model. 

Që prej fillimit të vitit 2006, personeli i bSh ka bërë përpjekje 
serioze në drejtim të supozimeve të përdorura për shtrirjen e 
variablave të jashtëm, deri në fund të periudhës së parashikimit. 
Duke filluar nga muaji prill 2006, përpara mbledhjeve të 
programuara të këshillit mbikëqyrës, komitetit për zbatimin 
e Politikës monetare (kzPm) i paraqitet një draft i rPm dhe 
një dokument në formë memoje, i cili përmban supozime, 
parashikime bazë, parashikime sipas skenarëve, si dhe një 
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listë të faktorëve që mund të kërcënojnë arritjen e objektivit të 
inflacionit, në periudhën afatshkurtër. kzPm-ja, duke qenë një 
forum i lartë ekspertësh teknikë të bSh, i jep personelit përgjigje 
lidhur me rPm, ndërkohë që ky i fundit bart përgjegjësinë 
përfundimtare për parashikimet dhe propozimin e qëndrimit 
të politikës monetare. ky proces “filtrimi”, i kryer nga kzPm-
ja, ka bërë që personeli i bSh, përgjegjës për parashikimet, të 
ketë më tepër presion në drejtim të përmirësimit të cilësisë së 
parashikimit dhe të analizës, si dhe të përpunimit të gjuhës së 
përdorur në rPm.

 

4. Përmbajtja e raPortIt të InflacIonIt

objektivat që synohen të arrihen nga një rI, pasqyrohen në 
pjesë të veçanta të raportit, çndonjëra prej të cilave përqendrohet 
në mënyrë specifike, në të paktën një prej objektivave. ekspertët 
sugjerojnë se, logjika e inflacionit të shënjestruar kërkon që një 
rI të trajtojë në mënyrë të veçantë dhe të plotë tre aspekte: (1) 
diskutimin e objektivave të politikës, të procesit të vendimmarrjes 
dhe të objektivave konfliktualë; (2) vlerësimin e kuadrit analitik 
dhe të informacionit ku bazohen politikat, dhe (3) prezantimin 
e parashikimeve të inflacionit dhe vlerësimin e ecurisë së 
politikës dhe parashikimeve të kaluara (fracasso et al. 2005). 
rPm mujore, që publikohet nga bSh, trajton gjerësisht temën 
e dytë. objektivat e politikës monetare trajtohen në DPm-në 
vjetore dhe në dokumente të tjera joperiodike, duke përfshirë 
fjalët e Guvernatorit, ndërkohë që parashikimet dhe vlerësimet 
e inflacionit, paraqiten në raport si informacion konfidencial 
dhe përdoren vetëm për përdorim të brendshëm. më poshtë, 
paraqitet struktura e rI-së së bSh, që do të fillojë të publikohet 
në fund të vitit 2008, pak përpara vlerësimit të parakushteve për 
adoptimin e plotë të regjimit të inflacionit të shënjestruar. 

4.1 hyrje

hyrja do të jetë një pjesë standarde e rI-së. ajo do të 
informojë publikun mbi qëllimin e raportit, strukturën e tij si 
dhe mbi modelet e parashikimit. kjo pjesë, mund të përmbajë 
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një histori të shkurtër të procesit të inflacionit të shënjestruar në 
Shqipëri; mund të përshkruajë shkurtimisht kuadrin operacional 
të bSh, si dhe mund të prezantojë objektivin e inflacionit të bSh. 
Pjesa hyrëse ka për qëllim të japë një ide të përgjithshme mbi 
atë që është bërë dhe mënyrën se si është bërë. kjo pjesë nuk 
synon mbulimin e aspekteve teknike të procesit të inflacionit të 
shënjestruar. 

4.2 PërmbleDhje ekzekutIVe

Pjesa hyrëse e rI-së do të përbëhet nga një përmbledhje e 
shkurtër e zhvillimeve të inflacionit gjatë tremujorit të fundit, e 
parashikimeve për të ardhmen, si dhe e vendimeve të politikës 
monetare. kjo pjesë përshkruan shkurtimisht faktorët kryesorë 
të kërkesës dhe/ose ofertës që kanë ndikuar mbi inflacion, 
dhe thekson zhvillimet në tregun financiar. Gjithashtu, kjo 
përmbledhje do të përfshijë pritshmëritë për të ardhmen, si dhe 
rreziqet dhe skenarët e mundshëm të inflacionit. Pjesa kryesore 
e kësaj përmbledhjeje, do të paraqesë vendimin e politikës 
monetare lidhur me normën e inflacionit, duke marrë parasysh 
parashikimet e inflacionit, pritshmëritë për rritjen ekonomike 
dhe gjykimet e vendimmarrësve. Përmbledhja ekzekutive është 
një pjesë mjaft e rëndësishme e raportit. ajo shpesh tërheq 
vëmendjen e analistëve ekonomikë dhe shërben si bazë për 
krijimin e përshtypjeve të para. Për këtë arsye, fjalët duhet të 
zgjidhen me kujdes, me qëllim që ato të transmetojnë sa më 
qartë dhe saktë që të jetë e mundur, mesazhin kryesor të të 
gjithë raportit. 

4.3 zhVIllImet e InflacIonIt

Pjesa e dytë e rI-së do të përqendrohet në zhvillimet e 
inflacionit, duke i krahasuar ato me pritshmëritë e kaluara dhe 
me objektivin. zhvillimet e inflacionit do të vlerësohen në bazë 
të ndryshimeve në përqindjen vjetore të IÇk, në baza tremujore6. 
në mënyrë që monitorimi i zhvillimeve të inflacionit të jetë i 
lidhur drejtpërdrejt me politikën monetare, bSh mund të masë 
dhe të publikojë matje të tjera të inflacionit, si për shembull, 
inflacionin neto. mënyra e ndërtimit të serive të inflacionit 
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neto nga bSh është në varësi të karakteristikave të ekonomisë 
shqiptare. megjithatë, objektivi i inflacionit të bSh nën regjimin 
e inflacionit të shënjestruar, do të jetë inflacioni total bazuar në 
seritë e IÇk, publikuar nga InStat. brenda regjimit të inflacionit 
të shënjestruar, matjet e tjera krahas inflacionit total, janë 
përgjithësisht pjesë e pandashme e analizës dhe konsiderohen 
si objektiva monitorues.

Çdo tremujor, norma aktuale e inflacionit do të krahasohet me 
parashikimet dhe pritshmëritë e kaluara të inflacionit të agjentëve 
ekonomikë. burimet kryesore të pritshmërive të inflacionit do 
të jenë vrojtimet periodike të bSh7. Pritshmëritë e agjentëve 
ekonomikë janë veçanërisht të rëndësishme për regjimin e 
inflacionit të shënjestruar, duke qenë se një nga objektivat 
kryesorë të kësaj strategjie është ankorimi i pritshmërive drejt 
objektivit të synuar. 

Pjesa e fundit e këtij seksioni do të shqyrtojë ecurinë e 
inflacionit në lidhje me objektivin e tij prej 3 për qind dhe me 
zonën e tolerancës 3 +/-1 pikë përqindje. Vlerësimi i ndikimit të 
politikave monetare do të bazohet në parashikimin e inflacionit 
dhe në vendimet e politikës monetare, të marra në të kaluarën. 
në raport, do të përfshihet gjithashtu një vlerësim i supozimeve 
kryesore, i arsyetimeve të kaluara dhe i faktorëve të tjerë të 
papritur shock, brenda kësaj periudhe. 

4.4 faktorët Që Përcaktojnë InflacIonIn total

kjo pjesë e raportit do të përqendrohet në faktorët me më 
tepër ndikim në inflacion, gjatë tremujorit aktual. faktorët 
ndahen në tre grupe kryesore: faktorët e mjedisit të jashtëm, 
faktorët e kërkesës dhe faktorët e ofertës. kjo pjesë është mjaft 
e rëndësishme në raportet e inflacionit, pasi ajo shtjellon në 
mënyrë të plotë, mënyrën e funksionimit të ekonomisë në 
kontekstin e zhvillimeve të inflacionit. në rastin e Shqipërisë, 
vonesa e konsiderueshme kohore në publikimin e të dhënave 
dhe problemet e tjera që lidhen me të dhënat, janë një pengesë 
mjaft serioze për analizën e sektorit real të ekonomisë. Si 
plotësues për statistikat zyrtare, bSh synon të përdorë të dhënat 
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e përftuara nga vrojtimet e biznesit e të konsumatorit, si dhe nga 
vrojtime të tjera. 

me intensifikimin e procesit të globalizimit, mjedisi i jashtëm 
luan një rol mjaft të rëndësishëm në ekonomitë individuale. Për 
këtë arsye, zhvillimet në ekonomitë e mëdha dhe veçanërisht, 
në partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë, do të kenë mjaft 
rëndësi në këtë pjesë të raportit, ku do të vlerësohen zhvillimet 
më të fundit në fusha-kyçe të këtyre ekonomive. 

faktorët e kërkesës, që ndikojnë në inflacionin e çmimit të konsumit, 
do të analizohen në kontekstin e shpenzimeve dhe të investimeve 
të qeverisë, konsumit privat, investimeve dhe inventarëve, si dhe të 
kërkesës së jashtme neto, matur nga bilanci i pagesave. 

Vlerësimi i kërkesës së qeverisë bazohet në analizën e bilancit 
fiskal, si dhe në buxhetin e parashikuar për vitin aktual. Qëllimi 
i kësaj analize është që të vlerësojë presionet afatshkurtra në 
inflacion, nxitur nga zhvillimet e paparashikuara në sektorin 
fiskal, si dhe të përcaktojë në mënyrë periodike pajtueshmërinë 
e parashikimeve fiskale me objektivat dhe vendimet e politikës 
monetare. 

konsumi privat është një përbërës tjetër i rëndësishëm i 
kërkesës në Shqipëri. analizat e deritanishme janë bazuar më 
shumë në vlerësime sesa në të dhëna konkrete8. bSh planifikon 
të kapërcejë problemet e të dhënave, duke u mbështetur në 
treguesit e shitjes, të prodhuar nga InStat, dhe në seritë 
cilësore, të përftuara nga Vrojtimi i besimit të konsumatorit. 

Investimet publike dhe private do të analizohen në rI 
si pjesë e kërkesës agregate në Shqipëri. në mungesë të të 
dhënave konkrete mbi investimet private, për momentin mund 
të përdoren treguesit indirektë apo dhe treguesit nga gjendja 
monetare si për shembull, importi i makinerive dhe i pajisjeve, 
kredia për investim dhe strehim etj.. në periudhën e fillimit, të 
dhënat e marra nga vrojtimet tremujore të besimit të biznesit 
dhe të biznesit rajonal, mund të shërbejnë në raport si tregues 
të tendencës së investimit privat. 
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Për matjen e kërkesës së jashtme neto dhe për vlerësimin e 
presioneve nga mjedisi i jashtëm do të përdoren të dhënat e 
bilancit të pagesave, të cilat hartohen nga bSh, çdo tremujor. 
ndërkohë që, do të monitorohen nga afër zhvillimet në llogarinë 
korente, në tregtinë e mallrave dhe shërbimeve, si dhe në 
llogarinë kapitale dhe financiare. 

faktorët e ofertës do të analizohen paralel me faktorët e 
kërkesës. Vlerësimi i tendencave në prodhim, do të bëhet duke 
u bazuar në prodhimin e sektorëve kryesorë të ekonomisë 
shqiptare. Gjithashtu, do të analizohet ndikimi i kostove të 
prodhimit të produkteve të këtyre sektorëve. raporti do të 
shqyrtojë zhvillimet në çmimet e inputit si dhe ndikimin që 
tregtia, dhe llojet e tjera të marrëveshjeve tregtare, kanë patur 
mbi këto çmime. aktualisht, të dhënat tremujore mbi prodhimin 
sektorial mungojnë, kështu që në fillimet e publikimit të raportit, 
si alternativë për të dhënat mbi prodhimin, mund të përdoret 
indeksi i shitjeve. Gjithashtu, do të llogaritet dhe analizohet 
kontributi i secilit sektor në rritjen e përgjithshme. Si tregues të 
ecurisë së sektorëve kryesorë të ekonomisë, mund të përdoren 
edhe të dhënat e marra nga vrojtimi i besimit të biznesit. 

Përputhshmëria e faktorëve të kërkesës dhe ofertës, do të 
vlerësohet përmes matjes së përdorimit të kapaciteteve. në 
qendër të analizës së përdorimit të kapaciteteve do të jetë 
gjykimi nëse ekonomia po prodhon mbi ose nën kapacitetin 
e saj prodhues. në këtë pjesë të raportit do të paraqiten 
gjithashtu, zhvillimet në ofertën e punës dhe presionet në këtë 
treg. ecuria e presioneve mbi kapacitetetet do të monitorohet 
nga afër, duke qenë se ato pasqyrojnë zhvillimin në hendekun 
e prodhimit. në fazat e para të kësaj analize, të dhënat e 
marra nga vrojtimi i besimit të biznesit, mund të shërbejnë 
si burimi kryesor i informacionit mbi masën e përdorimit të 
kapaciteteve. ndërkohë që në të ardhmen e afërt, personeli 
i bSh do të ndërtojë një mënyrë matjeje alternative për 
hendekun e prodhimit. 

kostot e njësisë së punës dhe prodhimi, janë elemente 
kryesore të analizës ekonomike brenda një rI-je. Për këtë arsye, 
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në raportet që do të publikohen nga bSh në të ardhmen, atyre 
do t’iu kushtohet vëmendje e veçantë. Deri në prodhimin e të 
dhënave zyrtare nga InStat, për llogaritjen e këtyre treguesve, 
bSh do të mbështetet në të dhënat e marra nga vrojtimi i biznesit 
rajonal. ndryshimet në indeksin e çmimit të prodhimit priten 
që të paraprijnë ndryshimet në çmimet e konsumit e në njëfarë 
mase, t’i nxisin ato. në të ardhmen, marrëdhënia ndërmjet 
çmimeve të prodhimit dhe çmimeve të konsumatorit do të 
shqyrtohet më tej në mënyrë formale, kur të bëhen të mundura 
seritë e të gjithë sektorëve të ekonomisë. Për shkak të përqindjes 
së lartë të zërave të importuar në shportën e konsumit, niveli i 
çmimeve të konsumit në Shqipëri ndikohet mjaft nga zhvillimet në 
inflacionin e importuar. Inflacioni i çmimeve të importit shfaqet 
si një nga variablat më të rëndësishëm shpjegues në modelet e 
parashikimit të inflacionit. Për këtë arsye, në rI-në e ardhshme, 
do t’i kushtohet një vëmendje mjaft e veçantë ndërtimit dhe 
analizës së këtij faktori. 

4.5 zhVIllImet monetare Dhe fInancIare

literatura ekonomike shtjellon gjerësisht lidhjen ndërmjet 
inflacionit dhe parasë. në kontekstin e Shqipërisë, zhvillimet në 
tregun e parasë do të vlerësohen përmes një përmbledhjeje të 
agregatëve monetarë, të ofertës së parasë, normave të interesit 
dhe kursit të këmbimit, të parë si përbërës të mekanizmit të 
transmetimit të politikës monetare. 

zhvillimet monetare analizohen në aspektin e ofertës dhe 
kërkesës për para. kërkesa për para reflektohet në zhvillimet e 
kredisë për sektorin privat. Për t’i shërbyer më mirë qëllimit të 
rI-së, komponenti i totalit të kredisë do të ndahet në kredi për 
individë dhe në kredi për biznese. kredia konsumatore ka mjaft 
rëndësi në kontekstin e analizës së presioneve inflacioniste. 
Përdorimi përfundimtar i kredisë mund të jetë një nga treguesit e 
tendencave në investim dhe konsum. krahas kursit të këmbimit, 
një përbërës tjetër mjaft i rëndësishëm i analizës së zhvillimeve 
financiare do të jenë dhe normat afatshkurtra dhe afatgjata të 
interesit. 



�05

Çmimet e aktiveve konsiderohen se ushtrojnë presion të 
ndjeshëm mbi çmimet e konsumit. mjaft prej tyre krijohen 
nga pritshmëritë e ngjarjeve të ardhshme ekonomike dhe për 
këtë arsye, mund të përmbajnë informacion të nevojshëm për 
bankierët qendrorë. rrjedhimisht, përfshirja e një analize të 
zhvillimeve në çmimet e apartamenteve, në seksionin analitik të 
rI-së, do të ishte mjaft e nevojshme. Si burim informacioni për 
çmimet e pronave të patundshme do të shërbejnë të dhënat e 
marra nga Vrojtimi mbi Pronat e Patundshme, kryer nga bSh. 

4.6 ParaShIkImet e InflacIonIt

Parashikimet e inflacionit luajnë dy role mjaft të rëndësishme 
në regjimin e inflacionit të shënjestruar: ato shërbejnë si një 
input në vendimmarrjen politike dhe njëkohësisht, si një mjet 
komunikimi. komunikimi në kohë i parashikimeve të inflacionit 
rrit qartësinë e procesit të vendimmarrjes, si dhe aftësinë 
e publikut për të kuptuar dhe vlerësuar ecurinë e bankës 
qendrore, kriljenko et al. (2006). Parashikimet e inflacionit nga 
bSh, do të paraqiten në një pjesë mjaft të rëndësishme të rI-
së. në këtë pjesë, fokusi i analizës zhvendoset nga ngjarjet e 
kaluara në parashikimet për të ardhmen. ai iu paraqet lexuesve 
parashikimet e inflacionit, të cilat përgatiten në fillim të çdo 
tremujori. 

krahas parashikimeve të inflacionit9, rI-ja do të paraqesë 
supozime bazë lidhur me faktorët e jashtëm. Për shkak se 
rezultatet e procesit të parashikimit varen shumë nga numri 
dhe kahu i supozimeve, ndërtimi i këtyre të fundit kërkon mjaft 
kujdes. në të njëjtën kohë, personeli i bSh do të përgatisë 
një grup skenarësh, që pasqyrojnë rreziqe të mundshme 
për arritjen e objektivit të inflacionit. Përpara mbledhjes për 
përcaktimin e normës së interesit, këshillit mbikëqyrës do t’i 
paraqitet një analizë e zhvillimeve ekonomike dhe financiare, 
e parashikimeve të inflacionit, supozimeve si dhe e skenarëve 
të mundshëm. në një nga mbledhjet e tij të ardhshme, këshilli 
mbikëqyrës do të miratojë versionin përfundimtar të rishikuar 
të rI-së, i cili gjithashtu, do të përmbajë qëndrimin e politikës 
monetare. 
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Përsa i përket supozimit mbi normën bazë të interesit, bankat 
qendrore kanë shqyrtuar variante të ndryshme të ecurisë së 
normave të deklaruara të interesit. në pjesën më të madhe të 
rasteve, si inpute në parashikimet e tyre të inflacionit, bankat 
qendrore që zbatojnë inflacionin e shënjestruar, përdorin normën 
e pandryshueshme të interesit ose normën e pritshme të tij. Duke 
marrë parasysh kushtet e përgjithshme të ekonomisë shqiptare 
dhe veçanërisht, nivelin e zhvillimit të tregut financiar, bSh ka 
zgjedhur aplikimin e supozimit të normës së pandryshueshme të 
interesit.

4.7 VenDImI I PolItIkëS monetare

Siç u shpreh më lart, vendimet e politikës monetare, në rastin 
e regjimit të inflacionit të shënjestruar, udhëhiqen nga diferenca 
ndërmjet inflacionit të parashikuar dhe objektivit të inflacionit. 
zakonisht, këshilli mbikëqyrës vendos mbi ndryshimin e normës 
së interesit, atëherë kur parashikimi i inflacionit del jashtë zonës 
së objektivit ose nëse ndodhet në kufijtë e tij. Duke qenë se gjykimi 
është një aspekt i rëndësishëm i procesit të vendimmarrjes, vendimi 
i këshillit mbikëqyrës lidhur me normën e interesit, nuk është e 
thënë që të kushtëzohet gjithmonë nga parashikimi i inflacionit. 
kriljenko et al. (2006) thekson se vendimi mbi normën e interesit 
merret domosdoshmërisht në baza gjykimi. klöckers (2005) 
sugjeron se mbështetja në një parashikim të bazuar në model, 
mund të jetë një përqasje mjaft e ngurtë për një vend me rritje 
të shpejtë ekonomike, siç është Shqipëria. këshilli mbikëqyrës 
do të përdorë të gjitha burimet e mundshme të informacionit 
për të krijuar një tablo të plotë të zhvillimeve të kaluara dhe të 
ardhshme ekonomike, në të cilat ai mund t’i bazojë gjykimet dhe 
vendimet e tij lidhur me normën e interesit. 

4.8 Shtojca StatIStIkore

kjo pjesë e raportit do të paraqesë tabela, që përmbajnë 
variabla të shumëllojshëm ekonomikë, të përmendur në raport. 
Shtojca statistikore mund të përfshijë gjithashtu, paraqitjet 
grafike të serive të të dhënave, të cilat janë mjaft të rëndësishme 
për rI-në. 
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4.9 bokSet

në pjesë të ndryshme të strukturës së tij, rI-ja mund të përmbajë 
bokse, gjithashtu. Qëllimi kryesor i tyre është komunikimi i 
ideve të reja, të paraqitura në analizat ose vendimet e bankës 
qendrore, duke përmbushur në këtë mënyrë, funksionin edukues 
të një rI-je. në bokse, analistët mund të shpjegojnë me më 
tepër hollësi, aspektin teorik të situatave të reja në ekonomi, si 
dhe ndikimin e tyre në inflacion. 

5. rruGa Drejt raPortIt të InflacIonIt në 
të arDhmen e afërt

kalimi nga rPm në një rI të plotë, parashikohet të bëhet brenda 
dy vitesh dhe ky proces do të jetë gradual. bSh mendon se kalimi 
gradual është më i favorshëm sesa ndryshimi i menjëhershëm, 
për shkak se ky proces do të mundësojë këtë institucion që 
të përmirësojë cilësinë e analizave dhe të parashikimeve, 
duke lënë vend gjithashtu, për një edukim të vazhdueshëm të 
publikut, në përputhje me strategjinë e komunikimit të inflacionit 
të shënjestruar. Qëllimi përfundimtar është prezantimi i një rI-je 
gjithëpërfshirës dhe të kuptueshëm, në momentin e adoptimit 
formal të regjimit të inflacionit të shënjestruar, i parashikuar në 
fillim të vitit 2009. 

 
Duke marrë parasysh strukturën aktuale të rPm, kalimi gradual 

duhet të kuptohet si publikimi i versioneve më të thjeshtëzuara të 
pjesës aktuale konfidenciale të raportit10, i cili do të pasurohet 
më tej pas çdo raporti, brenda periudhës së viteve 2007-2008. 
në fillimet e tij, rI-ja do të përfshijë gjithashtu, një pjesë ku do të 
vlerësohet efikasiteti i vendimeve të kaluara të politikës monetare. 

me zhvillimin e rI-së dhe të dokumenteve të tjera në 
mbështetje të regjimit të inflacionit të shënjestruar, dokumentet 
e vjetra duhet të shkurtohen dhe të përmirësohen (heenan et al 
2005). në përputhje me parakushtet e parashtruara në forumin 
e hapur11 (dhjetor, 2005), bSh synon kalimin nga një kuadër 
mujor në një kuadër tremujor. me adoptimin e regjimit të ri, 
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shënjestrimi i parashikimeve të inflacionit nga bSh, do të bëhet 
në baza tremujore. ky ndryshim kërkon publikimin e një raporti 
tremujor, i cili do të përfshijë analiza dhe parashikime të plota. 
Për këtë arsye, duke filluar nga muaji prill 2007, bSh planifikon 
që rPm mujore të zëvendësohet me rPm tremujore. Duke qenë 
se numri i mbledhjeve të këshillit mbikëqyrës është më i madh se 
numri i rPm-ve tremujore, bSh do të publikojë dokumente, në 
formën e njoftimeve për shtyp, me qëllim njoftimin e vendimeve 
të politikës monetare. këto raporte do të përfshijnë një vlerësim 
të shkurtër të efikasitetit të vendimeve të kaluara të politikës 
monetare, ndërkohë që në rPm vijuese, ky vlerësim do të jetë 
më i plotë. 

Për shkak të kohës së kufizuar prej dy vitesh, kalimi gradual 
nga rPm në rI-në, mund të arrihet nëse çdo raport tremujor, i 
përgatitur gjatë periudhës, i jep publikut informacion shtesë, që 
aktualisht konsiderohet si i ndjeshëm. në këtë kontekst, reagimi 
i agjentëve të ndryshëm ekonomikë do të vlerësohej mjaft nga 
ekspertët e bSh. bSh planifikon që vështirësia e paraqitjes së 
raportit për publikun e gjerë të tejkalohet, duke e shpërndarë rPm 
e parë si një raport-pilot për një grup të veçantë ekonomistësh, 
akademikësh dhe përfaqësuesish të institucioneve financiare. më 
pas, rPm vijuese tremujore do të reflektojë të gjitha komentet e 
nevojshme dhe sugjerimet e dhëna gjatë fazës së parë. 

në fund të vitit 2007, rPm do të bëjë për herë të parë një 
paraqitje grafike të parashikimit të inflacionit12. Deri në atë 
kohë, rPm tremujore dhe modelet mbështetëse të parashikimit 
të inflacionit, do të jenë shndërruar në instrumente të plota të 
vlerësimit dhe të komunikimit të duhur të inflacionit, dhe kushteve 
ekonomike. Gjatë vitit 2008, rPm tremujore do të përmirësohet 
më tej, në të gjitha aspektet e tij. 

6. PërfunDIme

raporti i inflacionit konsiderohet nga banka qendrore si një 
element-kyç për dhënien e llogarisë në mënyrë retrospektive dhe 
perspektive, për ecurinë e saj lidhur me inflacionin e shënjestruar. 
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Përmbajtja, stili, niveli i dhënies së hollësive dhe aspektet e 
tjera organizative, ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin. në këtë 
material, paraqitet një tablo e përgjithshme e rI-së së bSh, 
në kontekstin e regjimit të inflacionit të shënjestruar. materiali 
bazohet në argumentin se rPm aktuale përbën një bazë të mirë 
për rI-në e ardhshme. Duke patur parasysh kërkesat bazë për 
adoptimin e plotë të inflacionit të shënjestruar në kontekstin e 
Shqipërisë, ne propozojmë një kalim gradual nga rPm aktuale 
në rI-në. në disa aspekte, rI-ja do të jetë një vazhdim i rPm 
aktuale, por ai gjithashtu, do të pasurohet me një sërë veçorish 
të rëndësishme, të cilat aktualisht nuk prodhohen ose nuk 
bëhen publike. Shtesat kryesore në raport do të jenë: diskutimi 
i rreziqeve dhe i pasigurive nga pikëpamja ekonomike dhe e 
inflacionit, parashikimet e inflacionit numerik, si dhe vlerësimi 
i eficiencës së vendimeve të kaluara të politikës monetare. Për 
të siguruar që banka qendrore e përçon mesazhin e saj tek 
publiku në mënyrë të qartë, rritja e cilësisë së analizave, të 
parashikimeve dhe të procesit të vendimmarrjes në përgjithësi, 
duhet të mbështetet nga një stategji e shëndoshë komunikimi. 
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Suljoti, Përgjegjëse e zyrës monetare, Departamenti i Politikës 
monetare, banka e Shqipërisë.    

autorët falenderojnë Departamentin juridik të bankës së 
Shqipërisë, marga Peteers, erjon luçin dhe erald themelin 
për komentet dhe diskutimet e tyre të vlefshme. Pikëpamjet 
e shprehura në këtë material, janë të autorëve dhe nuk 
përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të bankës së Shqipërisë. 

1 Për më shumë informacion, shiko kolasi et al. (2001). 
2 Për më shumë informacion, shiko hlédik, t. (2002). 
3 Për më shumë informacion, shiko hoda, b. (2005). 
4 Për më shumë informacion, shiko kota et al. (2006).
5 Paraqitur në pjesën konfidenciale të rPm. 
6 Për më shumë informacion, shiko hoda, b. (2005).
7 me vrojtime periodike nënkuptohen: vrojtimet tremujore të 

besimit të konsumatorit dhe të biznesit, si dhe vrojtimi i aktivitetit 
depozitues dhe kreditues.

8 InStat publikon të dhëna vjetore mbi konsumin përfundimtar 
të individëve, të organizatave jofitimprurëse dhe të qeverisë së 
përgjithshme, me çmimet aktuale. Për më shumë informacion, 
shiko Shijaku et al (2006).

9 Deri tani, nuk është marrë asnjë vendim lidhur me formën 
përfundimtare të parashikimit të publikuar të inflacionit, siç 
shpjegohet në seksionin e ardhshëm. 

10 kjo pjesë përfshin parashikimet, analizat e rrezikut dhe 
vendimin e politikës monetare. Shiko tabelën 1.

11 Shiko hoda, b. (2005).
12 Shiko kota et al. 2006.
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komente mbI: e arDhmja e raPortIt 
të PolItIkëS monetare në kuaDrIn e 

InflacIonIt të ShënjeStruar
David G Mayes*

Struktura e raPortIt të InflacIonIt

Propozimet lidhur me raportin e Inflacionit janë mjaft të 
detajuara dhe pasqyrojnë mendime dhe përpjekje që duhen 
lavdëruar, ndonëse ato për mua njëkohësisht, janë disi fizikisht 
të paprekshme. Për këtë arsye, është relativisht e vështirë 
të bëhet një vlerësim mbi pamjen që do të ketë, përveçse të 
presim zhvillimin e tij nga raporti aktual i Politikës monetare. 
Vazhdimësia e tij ka përparësi të dukshme, ndonëse ekziston 
rreziku që për rrjedhojë, perceptimet të mos ndryshojnë shumë 
nga njëri raport në tjetrin. materiali i propozuar sugjeron, se 
raporti i Inflacionit duhet të jetë një dokument me të dhëna dhe 
ai duhet të japë shpjegime lidhur me vendimin dhe synimet e 
politikës monetare. Duke qenë se është planifikuar përfshirja 
e një shtojce statistikore, kjo do ta bënte këtë raport mjaft 
voluminoz.  Për rrjedhojë, komenti im i menjëhershëm është 
se në kontekstin e një institucioni dhe personeli të vogël, ky 
dokument duhet të jetë i shkurtër dhe përmbledhës. Sugjerimi 
im do të ishte, që ta linim kriterin e përgjegjshmërisë në një 
anë dhe të kërkonim një rrugë tjetër për ta siguruar atë, pasi 
paraqitja e plotë dhe e hollësishme e të dhënave mund t’i lihej 
për shembull, raportit Vjetor.
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Pa dyshim, banka e Shqipërisë ka vëzhguar raportet e inflacionit 
dhe dokumente të ngjashme, të prodhuara nga bankat e tjera 
qendrore, dhe ka lexuar vlerësimet rreth tyre. Përfundimi është se 
ekziston mjaft shumëllojshmëri në llojet e raporteve dhe zgjedhja e 
një modeli të caktuar varion. në fillim të këtij viti, mora pjesë në një 
takim diskutimi në mal të zi, i cili shqyrtonte një numër raportesh 
të mirënjohura. ndonëse nuk mund të konkludohej se cilët ishin 
më të mirët, ishte e qartë se mënyra e prezantimit dhe stili janë 
shumë të rëndësishëm – ngjyra në grafikët kompleksë ndihmon, 
për shembull. megjithatë, propozimet e bankës së Shqipërisë 
përqendrohen në aspektin më të rëndësishëm të etiketuar si 
“transparencë”, ndonëse këtu bëhet fjalë për një koncept më të 
gjerë, siç është ai i të qenurit të kuptueshëm. ndonëse kjo është 
forma më e thjeshtë e transparencës, dhënia e aksesit të lirë për 
publikun në dokumentet dhe mbledhjet e bankës së Shqipërisë, nuk 
do ta zgjidhte këtë çështje. arritja e nivelit të duhur të të kuptuarit 
kërkon mjaft përpjekje për të përmbledhur në një mënyrë eficiente 
atë se çfarë po bëhet dhe ç’do të bëhet në të ardhmen. niveli i 
parashikimit të bankës së Shqipërisë do të jetë në atë masë sa 
e lejon dhe pasiguria lidhur me ekonominë dhe agjentët e saj. 
raporti i Inflacionit është një mjet i rëndësishëm për të arritur 
nivelin e të kuptuarit, ndonëse i vetëm, ai nuk do të mund ta arrinte 
këtë. konferencat për shtyp do të ndihmonin gjithashtu, praktikë 
kjo sigurisht e ndjekur nga eurosistemi. Gama e informacioneve 
plotësuese të disponueshme në internet do të vinte në ndihmë, po 
aq sa edhe deklarata përpara kuvendit, ku anëtarët e tij do të 
mund të bënin pyetje që janë me interes. mund të ishte e dobishme 
gjithashtu, që kjo seancë të ishte direkte, në mënyrë që publiku të 
mund të shikonte mënyrën e komunikimit joverbal. 

Përparësia e një raporti Inflacioni është se ai paraqet një 
tablo të plotë dhe koherente njëherazi, në fjalët që banka 
dëshiron të përdorë. nuk ekziston rreziku i ndërprerjes pa 
përfunduar deklaratën, ndonëse lexuesi i zënë me punë të tjera 
mund të kalojë paragrafë, duke rezultuar kështu në keqkuptim. 
normalisht, nuk është e nevojshme që të shprehet diçka e re në 
intervale të shpeshta, pasi ngjarjet nuk ndryshojnë në mënyrë 
të shpejtë dhe informacionet e reja dhe të herëpashershme në 
raport, mund të shkaktojnë paqëndrueshmëri. 
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cilado të jetë zgjedhja e formës së raportit të Inflacionit, 
ekzistojnë disa kërkesa bazë. ai duhet të përmbajë disa tabela 
standarde, të cilat shtohen në varësi të ngjarjeve, megjithatë 
qëllimi kryesor i këtij dokumenti është që të shpjegojë pikëpamjen 
e bankës së Shqipërisë lidhur me ekonominë, në mënyrë të 
tillë që, jo vetëm vendimi aktual i politikës monetare të jetë i 
kuptueshëm, por edhe vijimësia e mundshme e vendimeve 
të ardhshme, me qëllim sigurimin e ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve. një funksion tjetër i rëndësishëm është, që pritshmëritë 
të jenë mjaft të fokusuara në shënjestrimin e inflacionit, 
mundësisht duke treguar sesi do të arrihet ai në të ardhmen e 
parashikueshme. Siç sugjerohet dhe nga propozimet, një gjë 
e tillë kërkon transparencë lidhur me procesin dhe drejtimin, e 
jo vetëm mbi çdo ngjarje të caktuar. banka mund ta realizojë 
këtë duke përdorur të dhënat në dispozicion, megjithatë është 
struktura drejtuese ajo që siguron se diçka e caktuar do të 
ndodhë në të ardhmen. Për rrjedhojë, raportit të Inflacionit nuk 
ka pse t’i atribuohen të gjitha këto cilësi. 

Pjesa më e rëndësishme e një raporti Inflacioni është 
përmbledhja ose njoftimi për shtyp, i cili konceptohet në rreth një 
faqe. një gjë e tillë do të bëjë, që një pjesë e konsiderueshme 
e kësaj përmbledhjeje të shfaqet në mediat kryesore ose në 
shkrimet e analistëve. në zelandën e re, Guvernatori e lexon 
këtë përmbledhje në mënyrë direkte në televizion. Investitorët, 
huamarrësit, gazetarët dhe komentatorët e tjerë kërkojnë një 
udhëzues të thjeshtë mbi qëndrimin e politikës monetare dhe 
mbi rreziqet kryesore, me qëllim që të kenë mundësi të vendosin 
nëse çmimet e mjeteve të tyre financiare të ripërcaktohen 
ose jo. Qëllimi i raportit është që të përbëjë bazat për këtë 
përmbledhje.

Për këtë arsye, në secilin rast, raporti i Inflacionit duhet të 
tregojë një histori, duke filluar nga zhvillimi i ngjarjeve të kaluara 
e deri tek vlerësimi i faktorëve të jashtëm që do të ndikojnë mbi 
ekonominë – duke marrë në konsideratë, jo vetëm ngjarjet dhe 
faktorët e jashtëm botërorë, por edhe ngjarjet në vend që mund 
të ndikojnë mbi të ardhmen në periudhën afatgjatë. Politikat e 
qeverisë do të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm, gjithashtu. 
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Çështje të caktuara si për shembull, trajtimi i faktorëve specifikë 
shock të ofertës apo i situatave të vështira, siç është rritja e 
çmimit të pronave të patundshme, kanë nevojë për më tepër 
përpunim dhe zhvillim. në rast të një problemi ose në rast 
se politika monetare do të shënojë një pikë kthese, raporti i 
Inflacionit do të jetë më i gjatë. 

në vijim, do të përqendrohem në tre çështje: roli i modelit në 
raport, trajtimi i pasigurive dhe autorësia, duke qenë se këto tre 
çështje janë veçanërisht të rëndësishme në rastin e Shqipërisë. 

autorëSIa

Propozimet e paraqitura diskutojnë shkurtimisht lidhur me 
autorësinë e dokumentit. autorësia ka një impakt të madh 
mbi formën e këtij dokumenti dhe vendimi lidhet ngushtë me 
strukturën e sistemit të vendimmarrjes së bankës. nëse organi 
vendimmarrës mund të përfshihet ngushtë në prodhimin e 
dokumentit, atëherë ka shumë mundësi që ky raport të jetë një 
përfaqësim i mirë dhe i plotë i mendimeve të tyre, dhe një udhëzues 
i nevojshëm për publikun jashtë bankës. Për strukturat e mëdha 
“federale”, një gjë e tillë është e pamundur. rezerva federale në 
Shba nuk e aplikon këtë. eurosistemi përdor një deklaratë dhe 
një buletin mujor që prodhohet nga bQe, megjithatë ato nuk 
synojnë përfshirjen e pikëpamjeve të ndryshme të organit të saj 
vendimmarrës, i cili duke filluar nga muaji janar, do të ketë 19 
anëtarë. ndërsa banka e Shqipërisë mund ta realizojë një gjë 
të tillë. Vendimmarrësit bien dakord mbi mënyrën e strukturimit 
të parashikimeve, diskutojnë rezultatet dhe kërkojnë ndryshime, 
përcaktojnë linjën e argumentit në raportin e Inflacionit dhe e 
redaktojnë atë. 

alternativa e propozuar është që raporti i Inflacionit të jetë 
kryesisht një dokument zyrtar, i përgatitur nga personeli dhe i 
veçuar nga njoftimi për shtyp ose përmbledhja e përgatitur nga 
komiteti vendimmarrës. një ndarje e tillë vlen për dokumente 
të ndryshme. është e qartë se unë preferoj alternativën e parë, 
duke qenë se kjo ishte mënyra se si u veprua në bankën e 
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rezervës të zelandës së re dhe në bankën e finlandës, përpara 
se të ishin pjesë e eurosistemit. autorësia e bankës si një e tërë, 
qoftë e personifikuar në Guvernatorin apo në komitetin, e bën 
akoma dhe më të lehtë diskutimin mbi dokumentin përpara 
publikut. Vendimmarrësit në bankën e kanadasë e distancojnë 
me qëllim veten nga raporti i përgatitur nga personeli, ndonëse 
ata sigurisht që e vlerësojnë mjaft këtë raport, përndryshe nuk do 
t’i kishin punësuar ata. eurosistemi i ndan parashikimet e bëra 
nga personeli nga diskutimet lidhur me politikën monetare, ku 
e para është përgjegjësi e komitetit të Politikës monetare dhe 
e dyta, përgjegjësi e këshillit Drejtues. (ky rol për komitetin e 
Politikës monetare mund të jetë disi pështjellues, duke qenë se 
shumë banka qendrore e përdorin emërtimin “komitet i Politikës 
monetare” për organin vendimmarrës.)

Sigurisht, që ekziston një problem lidhur me autorësinë e 
komitetit, ku anëtarët e tij kanë përgjegjësi individuale. në 
këtë rast, mosmarrëveshjet duhen shënuar dhe regjistruar dhe 
mundësisht, të bëhen publike. raporti i Inflacionit nuk është 
mjeti i duhur për ta bërë këtë, pasi mund ta bëjë mesazhin më 
të paqartë. mjeti i përdorur në këto rrethana është publikimi 
i procesverbaleve të mbledhjeve, ku pikëpamjet e pakicës 
janë të regjistruara në mënyrë të plotë. nga prezantimi i bërë, 
është e dukshme se banka e Shqipërisë ka vendosur që mos ta 
ndjekë këtë propozim dhe që diskutimet në mbledhje të mbeten 
konfidenciale. megjithatë, është e nevojshme që në rastet kur 
pasiguria është në shkallë më të madhe, pikëpamjet e shumta 
të regjistrohen, pasi në vetvete, ato përbëjnë një informacion të 
vlefshëm për tregjet. ato shërbejnë si sinjale për të treguar se në 
mbledhjen tjetër mund të ketë një ndryshim në kah dhe qëndrim 
dhe se ky informacion duhet përfshirë në çmimet financiare. të 
heshtësh e më pas të ndryshosh mund të mos duket konsistente 
dhe mund të ulë besueshmërinë – këto janë me të vërtetë 
vlerësime të vështira për t’u bërë. një përparësi e veçantë e një 
raporti Inflacioni është se ai shmang nevojën për të folur me 
kode, për të treguar se cilët mund të jenë hapat e mëtejshëm të 
politikës monetare. Diçka e tillë shmang fraza të tilla si “duke 
parë zhvillimet nga afër” – asnjë bankë qendrore nuk do të 
donte të bënte të kundërtën. 
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banka e Shqipërisë përballet me të njëjtin problem si dhe 
të gjitha bankat qendrore, ku gjuha angleze nuk është gjuha 
mëmë. raporti duhet të jetë si në gjuhën angleze ashtu dhe në 
atë shqipe. Për këtë arsye, procesi i përgatitjes së tij duhet të 
marrë kohën e nevojshme për përkthim dhe redaktim. 

Sa e nXIt moDelI DISkutImIn?

një mënyrë se si raporti i Inflacionit të mbetet teknik dhe 
neutral në lidhje me vendimin për t’u marrë nga komiteti 
vendimmarrës, është që të shmangen supozimet, modelet dhe 
proceset disi të formalizuara. Për mendimin tim, ky është një 
iluzion. Supozimet e gabuara nuk ndihmojnë as vendimmarrësit 
dhe as komunikimin e politikës monetare. Dallimi ndërmjet 
supozimeve dhe parashikimeve ose “projektimeve” (një 
fjalë tjetër e përdorur për të zbutur natyrën e vlerësimit të së 
ardhmes) është në njëfarë mase në aspektin kuptimor. Disa 
“supozime” janë me origjinë politike. është e kuptueshme, që 
bankat qendrore hezitojnë të shprehin se parashikimet e tyre 
bazohen në supozimin se qeveria do të humbasë në zgjedhjet e 
ardhshme. ato mund ta arrijnë këtë duke treguar një skenar, që 
pasqyron politika të kundërta, megjithatë edhe kjo duhet bërë 
me mjaft kujdes, me qëllim shmangien e akuzave për përpjekje 
ndikimi mbi rezultatin e zgjedhjeve. në këtë rast, ekziston një 
kufi i transparencës së përdorur.

ndërkohë që, është e mundur të ndahet aspekti i vështrimit 
nga e ardhmja dhe prodhimi veçmas i modeleve, siç është rasti 
i eurosistemit, me një shtyllë të veçantë monetare. Pjesës më 
të madhe të bankave i duket e arsyeshme që informacioni të 
kombinohet në një prezantim të vetëm, ku ai monetar përbën një 
nga pjesët integrale. Shumica e bankave përballet me problemin 
që paraja nuk luan një rol themelor në modelin e tyre kryesor 
dhe për rrjedhojë, has në vështirësi për t’u përfshirë. raporti i 
Inflacionit ka për qëllim dhënien e një shpjegimi të integruar, 
e jo pasqyrimin e vendimeve proceduriale në parashikim. kjo 
nënkupton se vlerësimi luan rolin kryesor. në vetvete, publikimi 
i dy vlerësimeve, një nga personeli dhe një nga komiteti, është i 
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vështirë. Për këtë arsye, është mirë që të dilet me një pikëpamje 
të vetme, ose duke përfshirë vendimmarrësit në proces, ose duke 
i mbajtur këshillat dhe sugjerimet e personelit konfidenciale – të 
paktën, për pak kohë, siç është rasti në Shtetet e bashkuara të 
amerikës. 

PaSIGurIa

komentet e mia të fundit lidhen me një çështje mjaft thelbësore 
për përmbajtjen e raportit të Inflacionit, por që nuk përmendet 
në propozimet e bankës së Shqipërisë. Pasiguria nënkupton, 
që vërejtjet dhe komentet lidhur me politikën e vështrimit nga e 
ardhmja duhet të modifikohen. nga njëra anë, ato nuk duhen 
modifikuar në atë masë, që publiku të fillojë të humbë besimin 
në aftësinë e vendimmarrjes së autoritetit monetar. Dhe nga 
ana tjetër, nuk duhet treguar besim i tepërt, pasi shpesh mund 
të ndodhë që të gabohet, dhe një gjë e tillë e dëmton besimin, 
gjithashtu. Shpeshherë, gjetja e një rruge të mesme e të duhur 
nuk është e lehtë. 

një problem tjetër me të cilin mund të përballemi është, që 
asnjë nga ne nuk e di të ardhmen. kështu, ne përpiqemi të japim 
siguri brenda disa kufijve. Problemi është se si t’i përcaktojmë 
ato. ekzistojnë tre zgjidhje të dukshme: e para, është që thjesht 
të diskutohen mundësitë. megjithatë, disa njerëz kërkojnë të 
kenë vlerësime sasiore, ndonëse ato mund të jenë vetëm vlera të 
pritshme ose rezultate të mundshme. një zgjidhje e dytë, që unë 
e favorizoj, është përcaktimi i disa alternativave të mundshme. 
këta skenarë duhet të jenë të plotë. në veçanti, politika duhet 
të jetë endogjene. nëse, për shembull, çmimet disi të larta të 
naftës duken një mundësi e pritshme, është e nevojshme që 
të shpjegohet se nga do të rezultojnë këto çmime të larta. a 
vijnë ato nga aktiviteti më i Iartë botëror? apo ndoshta ekziston 
një grupim kartel ndërmjet prodhuesve? rrethanat e veçanta 
kanë rëndësi, sepse ato ndikojnë mbi variablat e tjerë. a do të 
reagonin autoritetet në rast se kjo rritje e çmimit të naftës do të 
ushtronte presion mbi kursin e këmbimit? të gjitha këto duhet 
të përfshihen në raport.
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zgjidhja e tretë dhe e përdorur gjerësisht, iniciuar fillimisht 
nga banka e anglisë, është prodhimi i fan charts, të cilat 
tregojnë probabilitetin e rezultateve të ndryshme. ato bazohen 
në supozime të forta dhe reflektojnë vetëm tre parametra: 
mesatare, variancë dhe zhvendosje, ku zakonisht supozohet 
shpërndarja normale. eurosistemi e aplikon këtë për variablat 
kryesorë, supozimet e të cilëve përcaktojnë parashikimin. kjo 
duket metoda më e logjikshme, ndonëse implikimet mbeten 
ende mekanike. me dhënien e shpërndarjes, madje edhe në 
intervale, banka qendrore përfshin një nivel saktësie, që mund 
të mos jetë e mjaftueshme. nëse intervalet e pasigurisë janë 
relativisht të gjera, ajo do të ulë besueshmërinë. Duke qenë se 
banka synon ruajtjen e inflacionit brenda një intervali të caktuar, 
një gjë e tillë kufizon mospërputhjet e ardhshme, pasi gabimet 
do të korrigjohen. 

Për rrjedhojë, është e vështirë të gjesh ekuilibrin e duhur në 
një raport Inflacioni ndërmjet autoritetit veprues, dhe shkallën 
e duhur të realizmit ose modestisë lidhur me saktësinë e 
parashikimeve. banka e Shqipërisë duhet ta zgjedhë rrugën 
e saj me kujdes, duke u bazuar dhe në përvojën e saj. në 
këtë aspekt, do të ishte e dobishme, që hyrja të zhvillohej në 
mënyrë graduale. Por, ashtu si dhe në pjesë të tjera të raportit 
të Inflacionit, ndërsa zbatimi mund të jetë gradual, natyra e 
produktit të plotë e formal duhet të jetë e qartë që në fillim. Për 
rrjedhojë, çdo eksperimentim i mundshëm do të përballej me 
rrezikun e uljes së besueshmërisë, megjithatë këto vendime nuk 
mund të merren përmes eksperimenteve laboratorike. 

kjo na çon në komentin e bërë në fillim. ekziston një 
shumëllojshmëri raportesh e do të jetë mjaft me interes të 
shikojmë, se cilat karakteristika dhe veçori do të zgjidhen nga 
banka e Shqipërisë për aplikim. 

* David G mayes, banka e finlandës dhe universiteti i auckland-it. këto komente 
janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e bankës së finlandës ose të 
eurosistemit.
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koorDInImI mIDIS bankëS QenDrore 
Dhe mInIStrISë Së fInancaVe nën 

reGjImIn e InflacIonIt të ShënjeStruar
Erjon Luçi

Marian Gjermeni
Anjeza Gazidede*

abStrakt

ky material diskuton çështjet, që lidhen me koordinimin 
midis bankës qendrore dhe ministrisë së financave, si dhe 
përpiqet të identifikojë ato fusha ku ka vend për përmirësime të 
mëtejshme, të cilat mund të jenë në përfitim të të dyja palëve. 
jemi përqendruar në tre çështje kryesore: (1) koordinimi midis 
politikës monetare dhe asaj fiskale; (2) bashkëpunimi në arritjen 
e qëllimeve të përbashkëta në fushat e tjera; dhe (3) shkëmbimi 
i informacionit. 

1. koorDInImI mIDIS PolItIkëS monetare Dhe aSaj 
fISkale

një shikim i shpejtë mbi literaturën tregon, se sa i rëndësishëm 
është koordinimi midis politikës monetare dhe asaj fiskale, 
për përmbushjen e objektivave të tyre përkatës, edhe kur këta 
të fundit, janë përcaktuar në mënyrë të qartë. Sargent dhe 
Wallace (1981) kanë vënë në dukje, se politika e shtrënguar 
monetare mund të çojë në inflacion, nëse borxhi i qeverisë është 
mjaft i lartë. alesina dhe tabellini (1987) tregojnë se rezultati 
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standard, sipas të cilit rregullat janë më të mirë se arbitrariteti, 
nuk ndiqet domosdoshmërisht kur ka probleme të koordinimit 
midis politikave. tek blake dhe Weale (1998) argumentohet, se 
edhe kur objektivat e politikës janë të përcaktuar në mënyrë të 
qartë, lidhur me inflacionin e me deficitin buxhetor dhe jo lidhur 
me rezultatet përkatëse të autoriteteve monetare dhe fiskale, ka 
mundësi që politikat e pakoordinuara të krijojnë një devijim të 
inflacionit. kjo ndodh, sepse procesi i të kuptuarit të funksioneve 
reaguese të njëri-tjetrit, është i gjatë. Saktësia e politikave fiskale 
merr një rëndësi të veçantë nën një regjim transparent, siç është 
inflacioni i shënjestruar.  Suksesi i tij varet mjaft nga aftësia 
e bankës qendrore, për të ruajtur një inflacion të ulët dhe të 
qëndrueshëm për një kohë të gjatë, pa u angazhuar në lojëra të 
pakoordinuara të politikave. Për këtë qëllim, nevojiten kuadre 
të duhura institucionale, të cilat sigurojnë koherencë ndërmjet 
politikave të ndjekura nga autoritetet monetare dhe fiskale. 

në Shqipëri, koordinimi midis politikës monetare dhe asaj 
fiskale ka qenë i kënaqshëm gjatë periudhës së tranzicionit dhe 
në këtë drejtim, faktori ndërkombëtar ka luajtur një rol mbështetës 
dhe të domosdoshëm. Që nga viti 1992, Shqipëria ka marrë pjesë 
në mjaft programe të mbështetura nga fmn. memorandumi 
i Politikave ekonomike dhe financiare (mefP), i nënshkruar 
nga qeveria dhe banka qendrore gjatë këtyre programeve, ka 
përfaqësuar një mekanizëm efektiv për të orientuar politikën 
monetare dhe atë fiskale, në një drejtim që përputhet me 
objektivin e një rritjeje të qëndrueshme dhe me norma të ulëta 
inflacioni. Do të ishte mirë, që kjo përvojë të vazhdonte dhe 
në të ardhmen, edhe në mungesë të ndërmjetësimit nga ana e 
palëve të treta. Për këtë qëllim, një formë e reduktuar e mefP-
së, që quhet memorandum i Stabilitetit makroekonomik (mmS), 
mund të përgatitet nën një kuadër të ndryshëm institucional, 
për të garantuar koherencën ndërmjet politikës fiskale dhe asaj 
monetare. Si mund të arrihet kjo?

Sipas alesina et al. (2000), koordinimi nuk do të ishte 
i nevojshëm, nëse autoritetet fiskale dhe ato monetare do 
të ndiqnin rregulla të qartë, siç janë për shembull, buxheti i 
balancuar dhe inflacioni i shënjestruar. Për shkak të pasigurive 
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që mbart procesi i tranzicionit, respektimi mekanik i disa 
rregullave mund të rezultojë më ambicioz se ç’duhet. Për këtë 
arsye, nevojitet paksa fleksibilitet. Por, nevoja për fleksibilitet 
nuk mund të justifikojë arbitraritetin e plotë, i cili do të dëmtonte 
krijimin e reputacionit nga ana e të dy institucioneve. Prej këtej 
rrjedh, se një përbërës i rëndësishëm i çdo mmS-je duhet 
të jetë angazhimi i të dy institucioneve, për të ndjekur disa 
rregulla të qartë. Për autoritetin monetar, regjimi i inflacionit 
të shënjestruar, që banka e Shqipërisë propozon të adoptojë, 
është një rregull efektiv për të arritur një inflacion të ulët e të 
qëndrueshëm, ndërkohë, që lejon një nivel fleksibiliteti për t’iu 
përgjigjur faktorëve realë shock. Për autoritetin fiskal, borxhi 
publik i përballueshëm kërkon, që deficitet buxhetore të jenë në 
përputhje me rritjen ekonomike dhe me zhvillimet e normave të 
interesit dhe që stabilizatorët automatikë të lihen të veprojnë. 
(Disa ankora të jashtme, që mund t’i bëjnë rregullat më të 
detyrueshëm për t’u ndjekur, mund të jenë të dobishme në 
këtë drejtim, siç është për shembull, Dokumenti i përbashkët 
i republikës Çeke dhe komisionit evropian për Vlerësimin e 
Prioriteteve të Politikës ekonomike, i cili përcakton edhe drejtimet 
kryesore të orientimit të politikës ekonomike të republikës Çeke, 
gjatë anëtarësimit në be.)

Pasi rregullat janë bërë të qartë, përcaktohet politika monetare 
dhe ajo fiskale koherente me to. analiza e koherencës duhet të 
bazohet mbi parashikime realiste. nëse supozimet nga nisen 
parashikimet janë të sakta, konsensusi mbi objektivat përkatës, 
do të arrihet më lehtë. kjo, mund të realizohet duke zgjeruar 
bashkëpunimin ndërmjet njësive të analizës ekonomike të të 
dy institucioneve. një gjë e tillë, do të ishte në përfitim, si të 
zgjerimit të bazës së informacionit, ashtu edhe të konfirmimit të 
parashikimeve. rezultati i këtyre ndërveprimeve, do të përbëjë 
pjesën qendrore të mmS-së dhe do t’i lejojë autoritetet, që të 
veprojnë mbi një terren të përbashkët, lidhur me parashikimet 
dhe objektivat. mmS-ja do të nënshkruhet çdo vit nga ministri 
i financave dhe nga Guvernatori. takime të tjera ndërmjet 
tyre, si dhe takime në nivele më të ulëta të të dy institucioneve, 
mund të pasojnë gjatë vitit, për të garantuar respektimin e 
mmS-së1. 
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Përvoja e mjaft vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim, tregon 
se takimet e niveleve të larta, ndërmjet ministrit të financave 
dhe Guvernatorit të bankës Qendrore, përbëjnë një praktikë të 
zakonshme (moser-boehm, 2006). Shpeshtësia e këtyre takimeve 
mund të ndryshojë, në varësi të shumëllojshmërisë së temave 
që trajtohen dhe nuk është domosdoshmërisht e përcaktuar. 
Preferencat personale dhe/ose disa ngjarje të caktuara, mund 
të ndryshojnë si shpeshtësinë e takimeve, ashtu edhe intervalin 
e temave, që do të diskutohen. Sidoqoftë, koordinimi midis 
politikës monetare dhe asaj fiskale, duhet të jetë në krye të 
programit të punës. rishikimet apo devijimet nga parashikimet 
e mmS-së, mund të shërbejnë si udhërrëfyes. Do të ishte e 
nevojshme, që përpara ndonjë ndryshimi të rëndësishëm të 
politikave, të organizohet një takim, në mënyrë që të diskutohet 
mbi mospërputhje të mundshme, rast në të cilin duhet të kryhen 
rregullimet përkatëse. 

1.2 koorDInImI Dhe PaVarëSIa

koordinimi nuk duhet konsideruar si një hapësirë, përmes së 
cilës qeveria mund të ushtrojë presion mbi bankën, për të zbutur 
parapëlqimin e kësaj të fundit për inflacion të ulët. banka e 
Shqipërisë gëzon një pavarësi të mjaftueshme (apo autonomi të 
shënjestruar), për të mos iu përmbajtur marrëveshjeve të tilla, siç 
është mmS, nëse gjykon, se kjo mund të rrezikojë reputacionin 
e saj. në kushtet e shënjestrimit të inflacionit, ekziston një 
çështje që kërkon vëmendje të veçantë për të shmangur ndonjë 
përplasje midis bashkëpunimit dhe pavarësisë. kjo është kredia 
e drejtpërdrejtë për qeverinë, që akordohet nga banka e 
Shqipërisë. 

marrëdhëniet ndërmjet qeverisë dhe bankës qendrore 
kanë mjaft implikime, veçanërisht në kontekstin e inflacionit 
të shënjestruar, në rast se financimi i drejtpërdrejtë ose jo i 
drejtpërdrejtë, ndalohet apo kufizohet, aq sa mjafton që banka 
qendrore të përmbushë objektivin e saj. Sipas mendimit tonë, 
ligji i vitit 1992 “Për bankën e Shqipërisë”, ka qenë mjaft evaziv 
në këtë pikë. ndonëse, ai kishte si qëllim kufizimin e kredisë 
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për qeverinë, klauzola e përjashtimit nga përgjegjësia ishte e 
papërcaktuar dhe i lejonte qeverisë, që t’i tejkalonte vazhdimisht 
kufizimet e kredisë, që nga viti 1992. në mënyrë të ngjashme, 
ligji i vitit 1996, megjithëse e kufizonte kredinë e drejtpërdrejtë, 
orientohej drejt kredisë jo të drejtpërdrejtë, nëpërmjet tregut 
sekondar. kjo çoi në ndryshime të mëtejshme të ligjit në vitin 
1997, i cili i konsideron veprimet në tregun e hapur apo ato në 
tregun sekondar, si kredi të bankës së Shqipërisë për qeverinë, 
dhe për këtë arsye. iu nënshtrohen kufizimeve të përgjithshme të 
kredisë për qeverinë, të përcaktuara me ligj. 

Pavarësia-instrument kërkon, që banka qendrore të jetë e 
lirë nga çfarëdolloj detyrimi për të financuar deficitin e buxhetit 
të qeverisë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo. Sidoqoftë, në 
rrethana të caktuara, bankës qendrore mund t’i duhet, që të 
akordojë fonde për qeverinë, me kusht që për këtë, të ketë kufizime 
të qarta. në vendet me ekonomi në tranzicion, kombinimi i një 
infrastrukture të dobët të administrimit të borxhit të qeverisë me 
tregjet financiare të pazhvilluara, krijon për qeverinë vështirësi të 
përkohshme likuiditeti. kjo, ka të bëjë pak me nxitjen e qeverisë 
për të krijuar inflacion në ekonomi, përshkruar nga kydland 
dhe Prescott (1977). në këtë mënyrë, kufizimi i kreditimit të 
drejtpërdrejtë të qeverisë, mund të konsiderohet si një masë 
sigurie për të ndihmuar qeverinë në kryerjen e veprimtarisë së 
saj normale, deri në momentin kur një administrim më i mirë 
i borxhit dhe tregje më të zhvilluara financiare, do t’i bëjnë 
lehtësisht të shmangshme këto periudha vështirësish.      

neni 30 i ligjit “Për bankën e Shqipërisë” përcakton në mënyrë 
të qartë se: “në asnjë rast, shuma kryesore e kredisë ose e huasë 
së disbursuar dhe pjesa e padisbursuar e kredisë ose e huasë së 
bankës së Shqipërisë dhënë Qeverisë së republikës së Shqipërisë, 
nuk duhet të kalojë vlerën 5 për qind të mesatares vjetore të të 
ardhurave të buxhetit të Qeverisë së republikës së Shqipërisë, 
për tre vitet e fundit financiarë paraardhës“. teorikisht, qeveria 
mund ta shfrytëzojë këtë lehtësi për të ndjekur, në një moment 
të caktuar, një politikë fiskale ekspansioniste. Por në praktikë, së 
pari kjo gjë, nuk mund të krijojë një devijim të vazhdueshëm të 
inflacionit, duke qenë se kufiri 5 për qind është i mjaftueshëm; 
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dhe së dyti, banka qendrore mund ta kundërpeshojë lehtësisht 
ndikimin e këtij veprimi, duke zvogëluar në të njëjtën masë, 
kredinë jo të drejtpërdrejtë për qeverinë. Gjithashtu, kjo strategji e 
qeverisë për të përdorur fondet kontingjente, për të arritur qëllime 
të tjera, nuk është vetëm e papërballueshme, por gjithashtu 
mbart edhe rreziqe. Prandaj, sipas mendimit tonë, nxitja për ta 
keqpërdorur mundësinë e kreditimit është tepër e ulët, për të 
vënë në rrezik realizimin e objektivit të bankës qendrore. 

Sidoqoftë, siguria e qeverisë mbi mundësinë e përdorimit të 
likuiditetit nuk duhet të zvogëlojë nxitjen e saj apo të bankës 
qendrore për t’u marrë me problemet, që lidhen me çrregullimet 
e likuiditetit fiskal. të dy institucionet kanë mjaft përfitim, nëse 
i bashkojnë përpjekjet e tyre për zhvillimin e tregjeve financiare 
dhe për përmirësimin e administrimit të borxhit. Përbërësit 
kryesorë të një administrimi të mirë të borxhit, bazohen mbi 
rëndësinë e të paturit objektiva të qartë të administrimit të 
borxhit, një koordinim të duhur ndërmjet administrimit të borxhit 
dhe politikave monetare e fiskale, një kuadër të kujdesshëm 
për administrimin e rrezikut, aftësi të madhe operative për të 
mundësuar financimin efikas, si dhe praktika të shëndosha të 
administrimit të rrezikut. Për këtë qëllim, mund të merren në 
konsideratë masat e mëposhtme:

1. krijimi i një strukture të duhur parashikimi pranë ministrisë 
së financave (mbikëqyrja e faturave, e shpenzimeve dhe 
parashikimi i përgjithshëm). me qëllim që të arrihet një 
parashikim i kujdesshëm i kërkesave të qeverisë për 
financim, është i nevojshëm parashikimi i përditshëm i të 
ardhurave dhe shpenzimeve. 

2. një vëmendje e veçantë, i duhet kushtuar zbutjes së 
luhatjeve sezonale të të ardhurave dhe shpenzimeve, - 
veçanërisht të shpenzimeve, duke qenë se ka gjithmonë 
një zhvendosje të shpenzimeve të qeverisë, drejt fundit të 
çdo viti fiskal. 

3. ministria e financave duhet të ofrojë një informacion 
të kujdesshëm, të besueshëm dhe në kohën e duhur 
mbi kalendarin e emetimeve, dhe ky informacion 
duhet t’u shpallet pjesëmarrësve të tregut (aktualisht, 
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ky kalendar shpallet publikisht, por përvoja ka treguar, 
se ai gjithmonë ka ndryshuar në përputhje me nevojat 
e qeverisë për likuiditet, duke krijuar në mënyrë të 
vazhdueshme probleme për parashikimin e likuiditetit).

4. një koordinim më i mirë ndërmjet ministrisë së financave 
dhe bankës qendrore, për nevojat aktuale dhe të 
ardhshme për likuiditet të qeverisë. 

5. zgjerimi dhe plotësimi i një baze të diversifikuar 
investitorësh, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë 
diversifikimit, për t’iu shmangur mbështetjes mbi një 
apo pak banka. një bazë heterogjene investitorësh, me 
horizonte kohore, preferenca mbi rrezikun dhe arsye 
të ndryshme tregtimi, garanton një tregtim aktiv, duke 
krijuar në këtë mënyrë, një nivel të lartë likuiditeti. 

6. Vlerësimi i përfitimeve, që vijnë nga inkurajimi i 
investitorëve të huaj. 

7. Promovimi i marrëveshjeve të riblerjes dhe i tregjeve të 
parasë, me qëllim përmirësimin e likuiditetit në tregun e 
letrave me vlerë të qeverisë.  

8. zhvillimi i tregut sekondar, me pjesëmarrja aktive e 
investitorëve dhe e atyre, që ofrojnë infrastrukturën e 
tregtimit dhe të shlyerjes. 

9. nevoja për të zgjatur maturimin e borxhit. Gjatë dy 
viteve të fundit, ka patur progres, për sa i takon zgjatjes 
së maturimit të letrave me vlerë të qeverisë. treguesit 
kryesorë të tij, kanë qenë hyrja e instrumenteve të 
reja të borxhit, si obligacioni 3-vjeçar dhe ai 5-vjeçar 
– përkatësisht në prill 2005 dhe nëntor 2006 - dhe 
pakësimi i mbështetjes mbi emetimet e bonove të thesarit. 
rinovimi i borxhit në bono thesari, u zvogëlua gjatë vitit 
të kaluar me 4.1 miliardë lekë, gjë që dëshmon për një 
ndryshim në strategjinë e administrimit të borxhit2.       

10. ndarja e përgjegjësive ndërmjet ministrisë së financave 
dhe bankës qendrore, lidhur me politikën e administrimit 
të borxhit dhe marrjen përsipër të çështjeve që lidhen me 
borxhin primar, marrëveshjet e tregut sekondar, si dhe 
me lehtësitë depozituese për tregtimin e letrave me vlerë, 
duhet të jetë transparente për publikun. 
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2. baShkëPunImI në fuSha të tjera

bashkëpunimi mund të shtrihet gjithashtu, në funksione të 
tjera operative, siç është për shembull, administrimi i borxhit 
qeveritar dhe ai i likuiditetit të tregut. një fushë ngushtësisht e 
lidhur me këtë, është ajo e zhvillimit të tregut të letrave me vlerë 
të qeverisë. 

një treg eficient i letrave me vlerë të qeverisë, karakterizohet nga 
një strukturë konkurruese, nga kosto të ulëta të transaksioneve, 
nivel i ulët i fragmentimit, një infrastrukturë e fortë dhe e sigurtë, si 
dhe nga një nivel i lartë i heterogjenitetit ndërmjet pjesëmarrësve 
të tregut. një treg i zhvilluar i letrave me vlerë të qeverisë, mund 
të zvogëlojë nevojën për një financim të drejtpërdrejtë dhe 
potencialisht të rrezikshëm, të deficiteve qeveritare dhe mund të 
shmangë mbështetjen e tepërt mbi borxhin në valutë të huaj. ai 
gjithashtu, mund të forcojë transmetimin dhe zbatimin e politikës 
monetare, duke përmirësuar përdorimin e instrumenteve jo të 
drejtpërdrejta të politikës monetare, të bazuara në treg. arritja 
e një niveli të mjaftueshëm qëndrueshmërie në hartimin e 
politikave dhe koordinimi administrativ ndërmjet autoriteteve 
monetare dhe fiskale, janë themelore për zhvillimin e tregut të 
letrave me vlerë të qeverisë. 

Paqëndrueshmëria ekonomike e ul besimin e investitorëve, duke 
rritur rreziqet që shoqërojnë investimin në tregun e letrave me vlerë 
të qeverisë. nga ana tjetër, pakica e investitorëve institucionalë, 
normat e ulëta të kursimit në vend, si dhe mungesa e interesit nga 
ana e investitorëve ndërkombëtarë, mund të rezultojnë në formimin 
e një grupi të vogël dhe të përqendruar investitorësh, duke shkelur 
kushtin për heterogjenitet të një tregu eficient. mbështetja e tepërt 
mbi sistemin bankar, që ky i fundit të vërë në lëvizje kursimet, për 
t’i investuar në letra me vlerë të qeverisë, ka rezultuar me kosto. 
një aspekt i rëndësishëm i zgjerimit të pjesëmarrjes në tregun e 
letrave me vlerë të qeverisë, është gjetja e rrugëve për të sfiduar 
marzhet e larta të bankave ndërmjet normave të depozitave dhe 
letrave me vlerë të qeverisë pa rrezik, si dhe promovimi i shitjes së 
letrave me vlerë të qeverisë, nga bankat dhe institucione të tjera 
financiare, për investitorë të vegjël. 
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Për të ulur koston e borxhit dhe të luhatshmërisë së yield-
it, qeverisë i duhet që të nxisë një bazë të diversifikuar 
investitorësh, si dhe të zhvillojë ato instrumente, struktura 
tregtimi dhe rrjete shpërndarjeje, që i përshtaten më mirë 
këtyre investitorëve. një bazë e diversifikuar investitorësh, do 
të minimizojë praktikat e marrëveshjeve të fshehta nga ana e 
një grupi të vogël investitorësh, dhe do t’i garantojë qeverisë, 
një financim të vazhdueshëm e funksional të nevojave të saj. 
Përfshirja e investitorëve të huaj është themelore, jo vetëm për 
shkak të zgjerimit të bazës së investitorëve, por gjithashtu, edhe 
për promovimin e eficiencës dhe të qëndrueshmërisë së tregut. 
Pra, një iniciativë e rëndësishme për të përshpejtuar zhvillimin 
e tregut të letrave me vlerë, do të ishte zbatimi i rregullave 
dhe i rregulloreve të duhura, për të inkurajuar pjesëmarrjen e 
investitorëve të huaj në këtë treg. 

ka edhe mjaft iniciativa të tjera konkurruese për zhvillimin e 
tregut të letrave me vlerë, me efekte afatshkurtra e afatgjata, 
që mund të merren në konsideratë. ndërmjet atyre me efekte 
të menjëhershme dhe afatmesme, bën pjesë standardizimi 
i emetimeve, ndryshimi në procedurat dhe kalendaret e 
ankandeve, si dhe përditësimi i strukturave tregtuese ndihmëse, 
i sistemeve të shlyerjes, i depozitave të letrave me vlerë dhe 
tregut. hapa të tjerë të rëndësishëm duhet të merren, në lidhje 
me rregullimin e tregut, si për shembull, hartimi i një kuadri 
ligjor efektiv për emetimin e letrave me vlerë, zhvillimi i një 
infrastrukture efektive taksash, duke shmangur çdo pengesë, që 
mund të vështirësojë tregtimin e letrave me vlerë, si dhe zhvillimi 
i një mjedisi efektiv rregullator, për të nxitur zhvillimin e tregut 
dhe për të mundësuar zbatimin e praktikave të shëndosha të 
mbikëqyrjes. një masë tjetër për t’u marrë në konsideratë, është 
shmangia e devijimeve rregullatore dhe fiskale, të cilat pengojnë 
zhvillimin e investitorëve institucionalë. 

Për një treg primar mirëfunksionues të borxhit qeveritar, 
nevojiten përmirësime të mëtejshme në procedurat e ankandeve. 
Duke e hapur ankandin ndaj një mase më të gjerë pjesëmarrësish, 
qeveria mund të nxisë konkurrencën në sektorin bankar dhe të 
përmirësojë rezultatet e ankandeve. një zgjidhje për nxitjen e 
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konkurrencës ndërmjet pjesëmarrësve, dhe për uljen e varësisë 
nga një numër i vogël bankash, mund të jetë vendosja e një 
“oferte tavan”. Si rregull, tavanet për ofertat ndihmojnë për të 
siguruar konkurrencën ndërmjet ofruesve dhe për të mbrojtur 
integritetin e ankandit. tavanet mbi sasinë maksimale që mund t’i 
jepet çdo ofruesi, konsiderohen instrumente kundër përqendrimit 
të ofertave, të dobishme për parandalimin e manipulimeve të 
ankandit, nga ana e një pjesëmarrësi të madh. 

një përbërës kryesor i infrastrukturës, që nevojitet për të 
mbështetur zhvillimin e tregut të letrave me vlerë, është një 
sistem shlyerjeje modern dhe eficient. Sistemi i shlyerjes ndikon 
në shkallën e besimit, që kanë investitorët në infrastrukturën e 
tregut. ai gjithashtu, garanton që tregtimi në tregjet primare dhe 
sekondare, të zhvillohet pa shumë luhatje, si dhe përmirëson 
aftësinë e tregut për t’u zgjeruar. Për një infrastrukturë të 
përshtatshme të shlyerjes së letrave me vlerë, një sistem 
shlyerjeje me lëvrim kundrejt pagesës (delivery versus payment 
– DVP) mund të jetë një ndër iniciativat afatshkurtra, që mund 
të ndiqen. Duke e bërë të detyrueshëm DVP-në, krijohen kanale 
më të sigurta dhe më eficiente për shpërndarjen e letrave me 
vlerë, të përqendruara tek nevojat e investitorëve dhe për 
rrjedhojë, mund të ulen kostot e transaksionit. Gjithashtu, 
përdorimi i teknologjisë së re, si për shembull, interneti dhe 
sistemet moderne të komunikimit, mund të ndërtojë një bazë 
më të gjerë investitorësh dhe t’i zvogëlojë kostot e transaksionit, 
në tregun e letrave me vlerë të qeverisë. 

një sfidë tjetër afatmesme për qeverinë, lidhur me zhvillimin 
e tregut, është rritja graduale e maturimit të letrave me vlerë të 
qeverisë, gjë që do të ndihmojë në krijimin e një benchmark-u për 
letrat me vlerë të qeverisë. zhvillimi i këtij   benchmark-u, përbën 
një element themelor të një tregu mirëfunksionues për letrat 
me vlerë të qeverisë. Qeveria mund të ndihmojë në zhvillimin 
e likuiditetit për një numër relativisht të kufizuar maturimesh të 
zakonshme dhe standarde, duke i përqendruar emetimet e reja, 
më së shumti, në këto letra me vlerë, dhe duke e ulur në këtë 
mënyrë, koston e tyre të emetimit. nga ana e tyre, këto letra me 
vlerë do t’i shërbejnë tregut si benchmark-ë të volitshëm, për 
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të pajisur me çmim një numër të madh instrumentesh të tjera 
financiare. Shpërndarja e emetimeve të benchmark-ut, mes një 
game të gjerë maturimesh, do të bëjë të mundur ndërtimin e një 
kurbe të normave të benchmark-ut, e cila do ta lehtësojë pajisjen 
me çmime tregu, të instrumenteve financiare në një spektër me 
maturim të përafërt. nga ana tjetër, tregje më aktive dhe të 
informuara priten të përmirësojnë efektivitetin e mekanizmit të 
transmetimit të politikës monetare. Promovimi i zhvillimit të letrave 
me vlerë të benchmark-ut do të zvogëlojë gjithashtu, koston e 
huamarrjes së qeverisë për një maturim të caktuar, ashtu sikurse 
do t’i mundësojë asaj marrjen e çmimit të likuiditetit. Sidoqoftë, 
ndërtimi i benchmark-ut të letrave me vlerë, kërkon që qeveria t’i 
përmbahet një kalendari huamarrjeje, që jo gjithnjë përkon me 
nevojat e saj aktuale për fonde. 

nga ana tjetër, një numër i madh instrumentesh të borxhit, 
mund ta lejojë qeverinë që të marrë parasysh preferencat 
e investitorëve të ndryshëm. Por, një numër tepër i madh 
produktesh, mundet gjithashtu, “ta copëzojë” tregun. Praktika 
e tregjeve më me përvojë, sugjeron që kostoja e copëzimit të 
tregut, e tejkalon mjaft përfitimin e diversifikimit të produkteve. 
një strukturë e copëzuar e borxhit pengon zëvendësimin e 
letrave me vlerë të qeverisë, zvogëlon madhësinë dhe vëllimin 
e tregtimit të emetimeve të benchmark-ut, si dhe e shpërndan 
likuiditetin e tregut mbi shumë emetime, në vend të një numri 
të kufizuar instrumentesh të benchmark-ut. copëzimi gjithashtu, 
kufizon aftësinë e krijimit të tregut nga ana e pjesëmarrësve, 
duke i detyruar ata që të mbajnë një numër të madh letrash 
me vlerë në regjistrat e tyre apo që të përfshihen në veprimtari 
të tjera dhe ndoshta, me kosto të administrimit të rrezikut. 
copëzimi i tregut minimizohet përmes emetimit të rregullt të 
borxhit të qeverisë, me një bashkësi të kufizuar maturimesh dhe 
në përmasa relativisht të mëdha. Për rrjedhojë, qeveria duhet 
të konsolidojë dhe të standardizojë emetimet e borxhit të saj, 
veçanërisht lidhur me emetimin e bonove dhe të obligacioneve 
të tregtueshme të thesarit. 

me qëllim që të minimizojnë koston dhe rrezikun afatmesëm 
dhe afatgjatë, administruesit e borxhit të qeverisë duhet të 
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sigurojnë, që politikat dhe veprimet e tyre të jenë në përputhje me 
zhvillimin e një tregu eficient të letrave me vlerë të qeverisë. Pra, 
zhvendosja drejt një financimi të deficiteve të buxhetit qeveritar 
të orientuar nga tregu zvogëlon gjithashtu, kostot e shërbimit të 
borxhit, në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. megjithatë, 
me qëllim që të jetë e përballueshme në periudhën afatgjatë, 
zhvendosja nga instrumentet e financimit afatshkurtër në ato 
afatgjata, kërkon iniciativa në fusha të shumta, duke qenë se 
tregu ndryshon në mënyrë të qenësishme me këtë zhvendosje. 
zhvillimi i tregut të instrumenteve të marrëveshjeve të riblerjes 
mund të ndihmojë në këtë fazë, duke qenë se ato do t’i lejojnë 
investitorët afatshkurtër, që të investojnë në instrumente më 
afatgjata, pa u shqetësuar se mund të mos jenë në gjendje që 
t’i shesin letrat me vlerë, kur do t’u nevojiten paratë. Progresi 
në këtë fushë, nuk mund të realizohet pa një pjesëmarrje aktive 
nga ana e bankës qendrore. mbështetja e zhvillimit të një tregu 
eficient  të marrëveshjeve të riblerjes, duhet të përbëjë një 
përparësi themelore. 

megjithatë, instrumenti kryesor i likuiditetit duhet të jetë 
tregu sekondar, ku investitorët me nevoja afatshkurtra, janë në 
gjendje që t’i shesin letrat me vlerë me afat më të gjatë, përpara 
maturimit të tyre. rregullimi dhe infrastruktura e duhur për 
tregun sekondar janë mjaft të rëndësishme për të fituar besimin 
e investitorëve, që këta të fundit të marrin pjesë. Qeveria duhet, 
që në rradhë të parë, të përqendrohet në ndërtimin e një sistemi 
të sigurtë për tregun sekondar. Pa përbërësit themelorë “të 
besimit” dhe “të transparencës”, ka pak gjasa që zhvillimi i një 
tregu sekondar të likuiditetit, të jetë i suksesshëm; duhet të jenë 
vendosur rregullime të kujdesshme dhe praktika drejtuese të 
tregtimit. Qeveria mund të promovojë zhvillimin dhe mbajtjen 
e një tregu sekondar eficient për letrat e saj me vlerë, duke 
shmangur pengesat tatimore dhe rregullatore, që e pakësojnë 
vullnetin e investitorëve për të tregtuar letra me vlerë. në nxitjen 
e tregut sekondar, përdorimi i marrëveshjeve të riblerjes mund 
të jetë një mjet i dobishëm, duke qenë se ato iu shërbejnë 
funksioneve të veçanta, si për sektorin privat, ashtu edhe për 
autoritetin monetar. ekzistenca e tregut të marrëveshjeve të 
riblerjes është gjithashtu e nevojshme, për zhvillimin e një tregu 
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aktiv të letrave me vlerë të qeverisë. huamarrja dhe huadhënia 
ndërmjet pjesëmarrësve të tregut, duke përfshirë këtu bankat 
dhe institucionet financiare, mund të nxiten mbi një bazë të 
sigurtë, duke u mbështetur mbi marrëveshjet e riblerjes, të cilat 
karakterizohen nga një rrezik i ulët i kredisë dhe nga kosto të 
ulëta transaksioni. Sistemet informative, që bëjnë të mundur 
përfundimin me eficiencë të transaksioneve, përbëjnë gjithashtu, 
kushte për një infrastrukturë efektive të tregut sekondar. 

3. ShkëmbImI I InformacIonIt

kuadri ligjor shqiptar bën një dallim të qartë ndërmjet 
përgjegjësive dhe kompetencave përkatëse të ministrisë së 
financave dhe bankës së Shqipërisë, për të shmangur çdo 
cënim të pavarësisë së secilit prej institucioneve, gjatë procesit 
të shkëmbimit të informacionit. Prandaj, nuk ekzistojnë barriera 
të dukshme, lidhur me përmirësimin e fluksit të informacionit 
ndërmjet tyre. Deri tani, informacioni i shkëmbyer ndërmjet 
bankës së Shqipërisë dhe ministrisë së financave, ka qenë pjesë 
e një marrëveshjeje të nënshkruar nga të dy institucionet. kjo 
marrëveshje ka të bëjë me vënien në dispozicion, në mënyrë të 
vazhdueshme, të informacioneve të mëposhtme:

nga ministria e financave tek banka e Shqipërisë:

1. Programimi i buxhetit fiskal dhe i instrumenteve që do 
të përdoren për ta financuar atë, siç janë miratuar nga 
kuvendi. Çdo rast ndryshimi në ligjin e buxhetit duhet 
raportuar. 

2. Parashikimet e secilës kategori të të ardhurave dhe 
shpenzimeve buxhetore  - të raportuara në bazë javore. 

3. një fluks i planifikuar parash për disbursimet (principali 
dhe interesat) e borxhit të jashtëm – raportohet në fillim 
të vitit. 

4. të dhënat mbi të ardhurat dhe shpenzimet aktuale të 
realizuara (të detajuara për çdo kategori), të krahasuara 
me parashikimet - raportohen në fund të çdo muaji. 

5. të ardhurat dhe shpenzimet e parashikuara, në përputhje 
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me evidencat operative të përgatitura nga banka e 
Shqipërisë. 

6. buletini i të dhënave fiskale (të dhëna mujore) – raportohet 
çdo tremujor. 

7. fluksi i parave të borxhit të jashtëm, i ndarë në bazë 
vjetore dhe mujore. 

8. Informacione të tjera sipas kërkesave. 

nga banka e Shqipërisë tek ministria e financave:

1. raport i sinkronizuar mbi shumën e llogarisë së 
depozitave të qeverisë – raportohet çdo muaj. 

2. raport i sinkronizuar mbi transaksionet, që shlyhen 
nëpërmjet llogarive të veçanta të projekteve të financuara 
nga jashtë – raportohet çdo muaj. 

3. evidencë ditore e detajuar (agregate ose për çdo bankë) 
e të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore, si dhe e 
financimit të deficitit buxhetor. 

4. të dhëna historike mbi ankandet e bonove të thesarit. 
Informacioni përmban flukset e të ardhurave dhe bonot 
e maturuara të thesarit – raportohen çdo tremujor. 

5. Informacion mbi kursin e këmbimit të lekut – raportohet 
çdo ditë. 

6. të dhëna mbi kreditë dhe grantet, ku merr pjesë banka 
e Shqipërisë – raportohen çdo muaj. 

7. raporte vjetore dhe tremujore të bankës së Shqipërisë. 
8. bilanci tremujor i pagesave.
9. mesatarja mujore e kursit të këmbimit të lekut, kundrejt 

të gjitha monedhave të tjera. 

Procesi i shkëmbimit të informacionit lehtësohet, nëse 
ministria e financave dhe banka e Shqipërisë jo vetëm kuptojnë 
kompetencat dhe përgjegjësitë e njëra – tjetrës, por gjithashtu, 
përpiqen t’i respektojnë ato gjatë gjithë kohës. marrëveshja e 
mësipërme mbi shkëmbimin e informacionit, për shembull, me 
gjithë qëllimet e mira nga është nisur, nuk ka qenë pa të meta. 
Informacioni mbi bankën e Shqipërisë arrin me vonesa të gjata 
ose nuk vihet fare në dispozicion. me qëllim që të shmangen 
gabime të mëdha në vendimmarrje, informacioni jo vetëm 
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duhet të jetë i besueshëm dhe në kohën e duhur, por gjithashtu, 
duhet të përditësohet rregullisht. Për bankën e Shqipërisë dhe 
ministrinë e financave është e rëndësishme, që të shmangen 
situatat e “informacionit surprizë” dhe për rrjedhojë, sjellja e 
papritur dhe të padëshirueshme, nga ana e tregjeve. 

mungesa e të dhënave të besueshme ka ndikime negative të 
drejtpërdrejta, mbi saktësinë e rezultateve të modeleve analitike 
dhe të analizave të përdorura, me qëllim vendimmarrjen në 
politika. Shkëmbimi i informacionit në kohën e duhur bëhet edhe 
më i domosdoshëm, nëse mbajmë parasysh efektet e vonuara në 
kohë, të politikave monetare dhe fiskale. Projekti i propozuar më 
sipër në këtë material, për një analizë të përbashkët ekonomike 
mbi parashikimet e rritjes dhe analizën e qëndrueshmërisë (në 
mënyrë të ngjashme me atë që zhvillohet nga misionet e fmn), 
e rrit presionin për një sistem më të konsoliduar të shkëmbimit 
të informacionit ndërmjet dy institucioneve. nëse zbatohet ashtu 
si duhet, ky projekt mund të shërbejë si një urë, për të siguruar 
koordinimin ndërmjet politikës monetare dhe asaj fiskale, në një 
nivel më të përparuar teknik. ndërkohë që, të dy institucionet 
duhet të vënë në dijeni njëri-tjetrin paraprakisht, mbi ndryshime 
të rëndësishme, që kanë ndër mend të bëjnë në të ardhmen e 
afërt  - me qëllim që ta vënë njëri-tjetrin në një pozitë më të mirë 
për të patur një tablo më gjithëpërfshirëse, të ndikimeve që kanë 
operacionet e tyre, përfshirë këtu kundërveprimet e mundshme. 
nuk është e nevojshme që të thuhet se, në asnjë rrethanë, 
ky bashkëpunim dhe shkëmbim informacioni nuk implikojnë 
marrjen e miratimit paraprak mbi vendimmarrjen në politika. 

Procesi i shkëmbimit të informacionit nuk duhet të kufizohet 
vetëm gjatë periudhave të përgatitjes së politikave monetare dhe 
fiskale, por gjithashtu, duhet shtrirë mbi një bazë ditore, gjatë 
zbatimit të këtyre politikave. një zbatim i suksesshëm i politikës 
monetare dhe asaj fiskale kërkon, që banka e Shqipërisë 
dhe ministria e financave, të shkëmbejnë informacion mbi 
administrimin e likuiditetit dhe mbi administrimin e borxhit 
publik. nga këndvështrimi i bankës së Shqipërisë, kjo është e 
rëndësishme, duke qenë se ministria e financave i mban llogaritë 
e saj kryesore pranë bankës së Shqipërisë dhe për më tepër, 
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është një nga aktorët më të rëndësishëm të tregut të letrave 
me vlerë. ky proces, do ta ndihmojë bankën e Shqipërisë që t’i 
parashikojë më mirë nevojat për likuiditet të sistemit bankar, të 
cilat nga ana e tyre, do ta përmirësojnë eficiencën e veprimeve 
të tregut të hapur. nga këndvështrimi i ministrisë së financave, 
shkëmbimi i vazhdueshëm i informacionit do t’i mundësojë 
asaj që të administrojë më mirë borxhin e emetuar dhe që të 
optimizojë kostot e tij.  

4. PërfunDIme

koordinimi midis qeverisë (ministrisë së financave) dhe 
bankës qendrore përbën një kusht të rëndësishëm, të nevojshëm 
për një zbatim të suksesshëm të inflacionit të shënjestruar. mund 
të ketë pikëpamje të ndryshme mbi formën dhe angazhimet 
formale, që kërkohen për të vendosur koordinimin. Pavarësisht 
nga formula që qëndron prapa koordinimit, banka Qendrore 
dhe ministria e financave duhet të bien dakord mbi ndjekjen 
e disa rregullave, për të ruajtur stabilitetin makroekonomik. 
këtu, ne propozojmë materializimin e marrëveshjes në formën e 
një memorandumi të mirëkuptimit, që do të ishte rezultati i një 
analize makroekonomike të qëndrueshme, që do të prodhohej 
bashkërisht. me gjithë objektivat e tyre të ndarë, banka e 
Shqipërisë dhe ministria e financave kanë mjaft hapësirë për 
bashkëpunim, në shumë fusha me interes të përbashkët. me 
pak përpjekje, të dy institucionet mund të fitojnë mjaft nga 
përmirësimi i shkëmbimit të informacionit. bashkimi i forcave për 
të përshpejtuar zhvillimin e tregjeve të letrave me vlerë përbën 
një tjetër fushë, nga e cila do të përfitonin të dy institucionet. 
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Specialiste, Departamenti i operacioneve monetare, banka 
e Shqipërisë. Pikëpamjet e shprehura në këtë material janë 
të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht, ato të 
bankës së Shqipërisë.

1 një alternativë e mmS-së do të ishte përfshirja e elementeve 
të koordinimit në kuadrin e politikës monetare, si për shembull, 
kuadri i ri i Politikës monetare të bankës kombëtare të Serbisë 
(2006), pas konsultimeve me qeverinë. 

2 Deri vitin e kaluar, instrumentet kryesore të borxhit në treg 
ishin bonot e thesarit 3, 6 dhe 12-mujore. Stoku i borxhit në 
bono thesari rritej çdo vit. 
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komente mbI: koorDInImI mIDIS 
bankëS QenDrore Dhe mInIStrISë Së 

fInancaVe nën reGjImIn e InflacIonIt 
të ShënjeStruar

Lucia Quaglia*

materiali i punuar nga luçi, Gjermeni dhe Gazidede shqyrton 
ndërlidhjen institucionale midis bankës Qendrore të Shqipërisë dhe 
ministrisë së financave, në kuadrin e inflacionit të shënjestruar nga 
banka qendrore. ky material mbulon dy çështje kryesore të lidhura 
me njëra-tjetrën: 1) koordinimi midis politikës monetare dhe asaj 
fiskale; dhe 2) administrimi i borxhit publik dhe reformimi i tregut 
të obligacioneve të qeverisë. autorët argumentojnë, se koordinimi 
midis politikës monetare dhe asaj fiskale duhet të garantohet 
përmes: i) organizimit të rregullt të takimeve të niveleve më të 
larta të vendimmarrësve të politikave (Guvernatori dhe ministri 
i financave); ii) nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi 
ndërmjet bankës Qendrore dhe ministrisë së financave; iii) 
shmangies së financimit monetar, por sigurimit të likuiditetit për 
një kohë të shkurtër; dhe iv) shkëmbimit të rregullt të informacionit 
midis autoriteteve monetare dhe fiskale, që janë banka Qendrore 
dhe ministria e financave. nga ana tjetër, eventualiteti i 
financimit monetar duhet parandaluar nëpërmjet administrimit 
efektiv të borxhit publik, që mundësohet nga reformimi i tregut të 
obligacioneve të qeverisë. ky material, paraqet një sërë hapash 
konkretë për përmirësimin e këtij tregu.

komentet e mia do të përqendrohen në grupin e parë 
të çështjeve, që lidhen me koordinimin makroekonomik, 
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duke ndjekur përafërsisht rendin në të cilin janë paraqitur në 
material. me qëllim, kam zgjedhur një perspektivë krahasuese, 
sepse kjo mund të shërbejë për të nxjerrë mësime të dobishme 
nga përvoja e shteteve të tjera evropiane. Për të njëjtën arsye, 
që është mundësia për të nxjerrë mësime, është përdorur dhe 
një perspektivë historike duke vrojtuar tre shtete, para dhe 
pas reformimit të bankave të tyre qendrore, dhe krijimit të 
bashkimit ekonomik dhe monetar (emu). Shtetet e përmendura 
në komentet e mia janë: Gjermania, mbretëria e bashkuar 
dhe Italia. bundesbank, e cila përcaktoi kornizat institucionale 
dhe politike për bankën Qendrore evropiane (bQe), shpesh 
konsiderohet si një model i suksesshëm i një banke qendrore. 
banka e anglisë, e cila ndërmori një reformë të rëndësishme 
në vitin 1997, shikohet si një model alternativ i mundshëm për 
bQe. banka e Italisë ofron një model të tretë për një bankë 
qendrore. në fund, do ta mbyll duke nënvizuar disa çështje, të 
cilat nuk janë përmendur në këtë material, por që mund të jenë të 
rëndësishme për temën që po diskutohet dhe më gjerësisht, për 
reformën e kuadrit të politikës makroekonomike në Shqipëri.

koorDInImI mIDIS PolItIkëS monetare Dhe PolItIkëS 
fISkale

Siç argumentohet nga luçi et al., koordinimi midis politikës 
monetare dhe politikës fiskale është një përbërës thelbësor 
i kuadrit të politikës makroekonomike të një vendi. në këtë 
drejtim, duhet të konsiderohen dhe rakordohen dy çështje 
kryesore: 1) nevoja për të siguruar një koordinim efektiv 
(dhe veçanërisht për të shmangur “lojërat jobashkëpunuese” 
ndërmjet autoriteteve monetare dhe atyre fiskale; dhe 2) nevoja 
për të ruajtur (dhe për t’u konsideruar nga tregu si e ruajtur) 
pavarësinë e bankës qendrore. Çështja e dytë është mjaft e 
rëndësishme për bankat qendrore që e kanë fituar pavarësinë 
së fundmi, ose që kanë ndërmarrë reforma të mëdha.  kjo, 
ndikon në besueshmërinë makroekonomike të bankës qendrore, 
prandaj është e rëndësishme që të qartësohet, se ky lloj 
koordinimi nuk rëndon mbi pavarësinë e bankës qendrore dhe 
mbi shënjestrimin e inflacionit, nga ana e saj. është interesante 
të theksohet që bQe për shembull, përdor terminologjinë e 
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“dialogut” makroekonomik, duke shmangur përdorimin e fjalës 
“koordinim” ose “bashkëpunim”. 

materiali i diskutimit të bini Smaghi dhe casini (2000) është 
një punim interesant, që paraqet një shqyrtim krahasues të 
institucioneve dhe të procedurave, që lidhen me bashkëpunimin 
midis politikave monetare dhe atyre fiskale në evropë, para dhe 
pas emu-së. Pjesa e parë e materialit, shqyrton procedurat 
për bashkëpunim të politikave makroekonomike në 13 nga 15 
shtete anëtare (të vjetra) të be, para krijimit të emu-së. materiali 
shpreh, se këto 13 banka qendrore kombëtare zhvillonin 
rregullisht, diskutime ose shkëmbime mendimesh me ministritë 
përkatëse të financave, në lidhje me kushtet ekonomike të vendit 
dhe ato ndërkombëtare. Pjesa më e madhe e këtyre diskutimeve, 
janë zhvilluar nëpërmjet rrugëve jozyrtare, ndonëse rreth një e 
treta e këtyre shkëmbimeve, janë kryer në rrugë zyrtare. Pjesa 
më e madhe e shkëmbimeve të mendimeve është zhvilluar 
në nivelet e zyrtarëve të lartë, nga të cilat një e katërta është 
zhvilluar në nivelet më të larta të të dy institucioneve (ministri 
dhe guvernatori), ndërsa pjesa tjetër është zhvilluar ndërmjet 
personeleve përkatëse.

Përshtypja që të krijohet, është ajo e një fryme intensive dhe 
të shpeshtë dialogu, shpesh joformal dhe në nivele të larta, 
lidhur me një numër të madh çështjesh. Duke iu kthyer rastit të 
Shqipërisë, kjo na sugjeron, që krahas forumeve formale dhe 
mjeteve të koordinimit, siç është memorandumi i mirëkuptimit 
dhe takimet zyrtare midis Guvernatorit dhe ministrit të financave, 
mund të eksplorohen dhe rrugë joformale për të shkëmbyer 
mendime në nivelet e zyrtarëve të lartë dhe të personelit, me 
qëllim lehtësimin e bashkëpunimit makroekonomik. 

funkSIonI I memoranDumIt të mIrëkuPtImIt

roli i luajtur nga të ashtuquajturit “kufizues të jashtëm” (si 
për shembull, marrëveshjet e detyruara ose të mbikëqyrura nga 
organizata ndërkombëtare) në lehtësimin e koordinimit të politikës 
së brendshme makroekonomike, është ndonjëherë instrumental, 
veçanërisht kur disiplina e brendshme makroekonomike nuk 
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mbështetet mbi një traditë të konsoliduar, kuadri i bankës qendrore 
është reformuar dhe kapaciteti politik është në proces zhvillimi. Siç 
argumentohet dhe nga luçi et al., zëvendësimi i memorandumit 
të Politikave ekonomike dhe financiare, i nënshkruar nga 
Qeveria Shqiptare dhe banka Qendrore, si pjesë e programit të 
fmn, me një memorandum të Stabilitetit makroekonomik duket 
të jetë një mënyrë e duhur për të garantuar (ose të paktën për të 
lehtësuar) koordinimin midis politikës monetare dhe asaj fiskale. 
ndonëse nevojitet informacion shtesë mbi përbërjet specifike 
dhe formatet e memos së vjetër dhe memos së re të propozuar, 
duket sikur ndryshimi kryesor midis tyre në memorandumin e 
dytë, qëndron në mungesën e “kufizuesve të jashtëm” (që janë, 
rregulla specifikë ose programe ekonomike, të sponsorizuara 
nga organizatat ndërkombëtare). Do të ishte e rëndësishme, 
që të shqyrtohej roli specifik, nëse ka një të tillë, që mund të 
luhet nga be ose nga ndonjë organizatë tjetër ndërkombëtare, 
në lidhje me memorandumin e ri. megjithatë, duhet mbajtur 
parasysh, se ekzistojnë kufizime “politike”, në lidhje me çfarë 
mund të arrihet duke u mbështetur së tepërmi në presionin e 
jashtëm, i cili mund të nxisë kundërshtime politike të brendshme. 
nga pikëpamja ligjore, lind pyetja se cili ose cilat institucione 
do të jenë përgjegjëse për zbatueshmërinë e memorandumit; 
më saktësisht, për të vendosur, nëse marrëveshja është shkelur 
dhe për të përcaktuar masat që do të merren, si pasojë e kësaj 
shkeljeje. 

fInancImI monetar Dhe DISPozItat Për lIkuIDItet 
afatShkurtër

në evropë, para krijimit të bashkimit monetar evropian, 
dispozitat në lidhje me lehtësitë e kreditimit të ministrisë së 
financave nga banka qendrore, varionin. Duhet theksuar 
gjithashtu, se kishte raste, që rregullimet ligjore ndryshonin 
nga ajo çfarë ndodhte në praktikë. në Gjermani, kreditë 
e drejtpërdrejta të bundesbank për shtetin federal dhe për 
buxhetin e shtetit, kufizoheshin nga akti i bundesbank për 
masat e emergjencës, në mënyrë që të zgjidheshin problemet 
afatshkurtra të likuiditetit. Për këto kredi, ekzistonin tavane 
maksimale. në vitin 1994, këto lehtësi kreditimi u pezulluan, 
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me qëllim përshtatjen e legjislacionit të bankës qendrore me 
dispozitat e traktatit që themelon bashkimin evropian.

në mbretërinë e bashkuar, para reformës së vitit 1997 në 
bankën e anglisë, dispozitat ligjore nuk e përjashtonin financimin 
monetar. neni 104 i traktatit që themelon bashkimin evropian 
(traktati i maastricht), nënshkruar në vitin 1992, e ndalon 
huamarrjen e qeverisë nga banka qendrore, edhe pse mbretëria 
e bashkuar është e përjashtuar, për sa kohë që nuk është anëtare 
e emu-së. thesari ka patur akses në atë që njihet si një lehtësi 
mënyrash dhe mjetesh (Ways and means facility), në bankën e 
anglisë. Që nga reforma e vitit 1997, kjo lehtësi është fiksuar në 
pak më shumë se 13 miliardë paund, siç është rënë dakord midis 
bankës së anglisë dhe thesarit. në praktikë, në mbretërinë e 
bashkuar, financimi monetar u realizua në vitet ‘70 dhe u pezullua 
në fundin e viteve ‘80, pjesërisht, pasi nevoja për huamarrje nga 
sektori publik (PSbr) u bë pozitive. në vitet ‘90, pati raste kur 
PbSr ishte në deficit, por këto deficite nuk ishin asnjëherë shumë 
të larta, me përjashtim të deficitit të vitit 1992. 

në Itali, pas të ashtuquajturit “divorc” midis bankës së Italisë 
dhe thesarit, bankës qendrore iu hoq detyrimi që kishte, për të 
blerë të gjitha bonot e thesarit, që mbeteshin të pashitura në 
ankand. megjithatë, deri në vitin 1993, thesari kishte një lehtësi 
overdraft-i nga banka e Italisë, nëpërmjet së cilës ai mund të 
tërhiqte deri në 14 për qind të shpenzimeve publike vjetore, 
të planifikuara. në vitin 1993, në mënyrë që të respektohej 
traktati që themelon bashkimin evropian, kjo lehtësi overdraft-
i u shndërrua në një depozitë që paguan interes, e cila duhet 
të jetë gjithmonë e kredituar. në praktikë, duhet theksuar se 
pas “divorcit” në vitin 1981, banka vijoi të siguronte një formë 
mbështetjeje për “partnerin e divorcuar”, duke blerë një pjesë të 
madhe të borxhit publik. në fund të fundit, mundësitë ishin ose 
financimi i herëpashershëm, ose lejimi i shpërthimit të një krize 
me efekte të paparashikueshme1. edhe para ndryshimit formal të 
vitit 1993, pagesat neto të bankës së Italisë për bonot e thesarit, 
u zvogëluan gjatë viteve 1980 dhe u bënë negative në vitet ‘90, 
si pasojë e masave të ndërmarra, që e fuqizuan dhe e bënë 
më efektiv tregun e obligacioneve publike. kjo reformë, fuqizoi 
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pavarësinë ekonomike de facto të bankës, duke i paraprirë 
ndryshimeve të rregullave formalë (legjislacionit).

këta shembuj, theksojnë se sa i rëndësishëm është dallimi midis 
dispozitave ligjore dhe sjelljes aktuale, në lidhje me financimin 
monetar. zhvillimi i një tregu efektiv për borxhin publik, do të 
kontribuonte në parandalimin e nevojës për financim monetar, 
siç argumentohet nga luçi et al., dhe mbështetet nga evidencat 
e nxjerra nga rasti i Italisë në vitet ‘80.

rISItë InStItucIonale në lIDhje me aDmInIStrImIn e 
borXhIt

Si pjesë e diskutimit mbi përmirësimin e administrimit të borxhit 
publik, risia e agjencive të borxhit në disa shtete, përfaqëson 
një risi institucionale interesante, që mund të konsiderohet 
dhe nga Shqipëria. Para reformës së vitit 1997 në bankën e 
anglisë, banka qendrore ishte e përfshirë në administrimin 
e borxhit publik dhe në emetimin e bonove të reja. në vitin 
1997, funksioni i administrimit të borxhit për llogari të qeverisë, 
iu transferua zyrës së administrimit të borxhit, një agjenci 
ekzekutive e thesarit. në mënyrë të ngjashme, para reformës 
së vitit 2002 në bundesbank, banka qendrore administronte 
llogarinë e qeverisë dhe borxhin publik. ky funksion iu transferua 
një agjencie të veçantë, menjëherë pas reformës së vitit 2002. 
Gjithashtu, në vitin 1990, Italia krijoi një agjenci të borxhit.

ShkëmbImI I InformacIonIt Dhe rruGët e tjera

ky material nënvizon rëndësinë e informacionit të saktë dhe të 
të dhënave koherente, që duhen mbledhur dhe përpunuar nga 
banka qendrore dhe ministria e financave. krahas përmirësimit 
të besueshmërisë së të dhënave, kjo do të sillte si avantazh, 
rritjen e kontakteve jozyrtare dhe lehtësimin e koordinimit 
joformal midis autoriteteve monetare dhe atyre fiskale. mënyra 
të tjera për të promovuar këto shkëmbime, janë organizimi i 
aktiviteteve të përbashkëta për trajnime në fushën kërkimore, 
projekte dhe konferenca, si dhe shkëmbimi i personelit. 
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kontekStI më I Gjerë

koordinimi midis bankës qendrore dhe ministrisë së financave, 
dhe bashkëpunimi midis këtyre dy institucioneve në përgjithësi, 
duhen vendosur në një plan më të gjerë të kuadrit institucional 
kombëtar, ku zhvillohen këto procese. Për këtë arsye, do të ishte 
e nevojshme, që të kishte më tepër informacione lidhur me rastin 
e Shqipërisë. Gjithashtu, ka disa çështje, që nuk janë trajtuar në 
këtë material, por që mund të jenë të lidhura në njëfarë mënyre 
me temën që po diskutohet. ndërmjet tyre, mund të përmenden: 
roli i ministrisë së financave dhe më në përgjithësi, roli i qeverisë 
në emërimin e anëtarëve të organeve drejtuese të bankës 
qendrore dhe të anëtarëve të organeve që hartojnë politikat; 
roli përkatës i bankës qendrore dhe i ministrisë së financave, në 
lidhje me rregullimin dhe mbikëqyrjen e shërbimeve financiare 
(më specifikisht, sektorin bankar); dhe marrëveshjet, lidhur me 
pavarësinë dhe përgjegjësinë e bankës qendrore.

PërfunDIme

ky material ofron një diskutim të menduar mirë mbi 
koordinimin ndërmjet bankës Qendrore dhe ministrisë së 
financave, në kontekstin e shënjestrimit të inflacionit nga banka 
e Shqipërisë. Gjithashtu, ky material parashtron disa propozime 
konkrete, për të përmirësuar tregun e obligacioneve të qeverisë 
dhe për të administruar borxhin publik. Si një shkencëtare 
politike, unë do t’i përmblidhja komentet e mia në tre grupe: i) 
mospërputhja e mundshme midis dispozitave ligjore dhe sjelljes 
ekonomike de facto (politika ekonomike në praktikë) dhe rreziku 
i “lojërave jobashkëpunuese”; ii) dobishmëria, por edhe kufizimi 
i formave të ndryshme të “kufizimeve të jashtme”, në lehtësimin 
e koordinimit të politikave makroekonomike; iii) nevoja për të 
vendosur koordinimin ndërmjet politikave monetare dhe atyre 
fiskale, brenda një kuadri të gjerë institucional kombëtar, në 
të cilin realizohet ky koordinim. ky diskutim mund të lidhet për 
shembull, me një grup më të gjerë çështjesh, që kanë të bëjnë 
me lidhjet midis bankës qendrore dhe ministrisë së financave 
(dhe autoriteteve politike, në përgjithësi).
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mënyrë veprimi dhe nuk pranoi të blinte një pjesë të madhe të 
obligacioneve, që thesari nuk kishte mundur t’i hidhte në treg. 
thesari tërhoqi shumën maksimale prej 14 për qind të llogarisë 
që kishte në bankën e Italisë dhe, meqenëse i nevojiteshin ende 
fonde, i kërkoi Parlamentit të sanksiononte rritjen e overdraft-it. 
Overdraft-i u dha menjëherë, pasi kërcënimi i një krize fiskale 
ishte tepër shkatërrues për t’u lejuar.
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ÇëShtjet lIGjore lIDhur me zbatImIn 
e InflacIonIt të ShënjeStruar në 

ShQIPërI
Toni Gogu
Elis Tarelli*

abStrakt

ky material studion faktin nëse kuadri aktual ligjor plotëson 
disa prej kushteve të nevojshme për zbatimin me sukses të regjimit 
të inflacionit të shënjestruar. ne konkludojmë se, ndonëse ka 
vend për ndryshime në kuadrin ligjor, me qëllim përmirësimin e 
kushteve të nevojshme për zbatimin e inflacionit të shënjestruar, 
kuadri aktual ligjor ofron mjaft për fillimin e zbatimit të tij. 

I. hyrje

Shembujt e marrë nga përvoja e disa bankave qendrore 
që zbatojnë inflacionin e shënjestruar, kërkojnë plotësimin e 
disa parakushteve për adoptimin me sukses të këtij regjimi. 
në këtë material, ne përpiqemi të adresojmë disa prej këtyre 
parakushteve.

1. mIratImI Dhe zbatImI I PolItIkëS monetare

banka e Shqipërisë (bSh) është institucioni i vetëm në 
republikën e Shqipërisë (rSh) që ka autoritetin dhe përgjegjësinë 
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për hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës monetare së 
rSh-së. ky autoritet dhe kjo përgjegjësi i janë dhënë bSh nga 
kushtetuta e republikës së Shqipërisë dhe nga ligji “Për bankën 
e Shqipërisë”.

neni 161, paragrafi 2 i kushtetutës së rSh-së përcakton 
ndër të tjera, se banka e Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive 
për zbatimin në mënyrë të pavarur të politikës monetare të 
republikës së Shqipërisë. 

Gjithashtu, në të njëjtën linjë me kushtetutën, neni 3, 
paragrafi 4, pika “a” e ligjit “Për bankën e Shqipërisë” rendit 
hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës monetare si një 
nga kompetencat kryesore të bSh. Diskutimi lidhur me organin 
kompetent brenda bSh, që do të ketë përgjegjësinë e hartimit 
dhe të miratimit të politikës monetare, shtjellohet më tej në 
kapitullin 4 të këtij materiali. 

zbatimi i politikës monetare nuk është një objektiv në vetvete, 
por ai bëhet me qëllim realizimin e objektivit kryesor të bSh.  
Përcaktimi i objektivit kryesor të bSh jepet në ligjin “Për bankën 
e Shqipërisë”, i cili në nenin 3, paragrafi 1, shpreh se objektivi 
kryesor i bSh është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. 

në përputhje me kuadrin aktual ligjor, për arritjen e objektivit 
kryesor, bSh përdor autonominë e shënjestruar1. objektivi 
kryesor i bSh përcaktohet në ligjin e saj organik dhe bSh është 
ajo që në fakt, përcakton objektivin.

ligji “Për bankën e Shqipërisë” i jep asaj gjithashtu, 
“autonominë instrument”. neni 3, paragrafi 4, pika 3 e ligjit 
“Për bankën e Shqipërisë”, përcakton se për arritjen e objektivit 
të saj kryesor dhe të objektivave të politikës monetare, ajo 
mund të përdorë në mënyrë të pavarur instrumentet e politikës 
monetare. kjo dispozitë i jep bSh autonominë dhe autoritetin 
për të zbatuar politikën monetare, në mënyrën që i shërben më 
mirë arritjes së objektivit kryesor.

Duke marrë parasysh dispozitat ligjore të përmendura më lart, 
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ne mendojmë se, brenda kuadrit aktual ligjor, bSh ka autoritetin 
e nevojshëm për të zbatuar politikën e saj monetare në mënyrë 
të pavarur, me qëllim arritjen e objektivit të saj kryesor nën 
regjimin e inflacionit të shënjestruar.

Përsa i përket përcaktimit sasior të stabilitetit të çmimeve, 
vërejmë se ndërsa ligji “Për bankën e Shqipërisë” përcakton 
objektivin kryesor të bSh, ai nuk jep një përkufizim të qartë të 
asaj çfarë nënkuptohet me stabilitet të çmimeve. 

megjithatë, përkufizimi i stabilitetit të çmimeve nga bSh duhet 
të konsiderojë vlerësimin e bSh për objektivin e saj kryesor dhe 
duhet të përputhet me kërkesën e publikut për inflacion të ulët. 

nga pikëpamja ligjore, do të ishte e pamundur të përcaktohej 
një objektiv numerik specifik inflacioni në ligjin organik të bankës 
qendrore, pasi çdo ndryshim në objektivin numerik të inflacionit 
do të kërkonte ndryshim të ligjit. kjo është gjithashtu, e pazakontë 
për ligjet mbi bankat qendrore të vendeve fqinje dhe të vendeve 
të tjera evropiane, që kanë adoptuar inflacionin e shënjestruar. 

objektivi numerik i inflacionit zakonisht adoptohet nga 
organet vendimmarrëse të bankës qendrore, siç është rasti i 
bQe, ku përcaktimi sasior i stabilitetit të çmimeve bëhet nga 
këshilli Drejtues i bQe përmes vendimeve të tij.2

autoriteti i organit vendimmarrës të bankës qendrore për 
përcaktimin e stabilitetit të çmimeve vjen nga përgjegjësia 
e përcaktuar me ligj, në rastin tonë me ligjin “Për bankën e 
Shqipërisë”, për arritjen e stabilitetit të çmimeve. 

2. PërParëSIa e objektIVaVe nën reGjImIn e 
InflacIonIt të ShënjeStruar

neni 3, paragrafi 1 i ligjit “Për bankën e Shqipërisë”, përcakton 
në mënyrë të qartë se objektivi kryesor i bSh është arritja dhe 
ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Paragrafët 2, 3 dhe 4 përcaktojnë 
disa objektiva dhe detyra të tjera shtesë për bSh, disa prej të 
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cilëve citohen si detyrë (për shembull, nxitja dhe mbështetja e 
sistemeve të pagesave (paragrafi 2) dhe nxitja e një funksionimi 
normal të sistemeve të pagesave (paragrafi 4 (pika dh)).

ne mendojmë se, ndërsa objektivi kryesor i bSh në ligjin “Për 
bankën e Shqipërisë” përcaktohet mjaft qartë, objektivat shtesë 
kërkojnë më tepër qartësi dhe vëmendje.

kështu, neni 3 i ligjit “Për bankën e Shqipërisë” mund të 
riformulohet, me qëllim që të përcaktojë në mënyrë të qartë 
(dhe sipas përparësisë) objektivin (objektivat) e bSh, që mund 
të përfshijë gjithashtu, sigurimin e një sistemi financiar të 
shëndoshë, të qëndrueshëm, efikas dhe të bazuar në treg, duke 
qenë në përputhje me objektivin kryesor, ose në mbështetje të 
politikave të përgjithshme ekonomike të qeverisë3. objektivi 
(objektivat) shtesë do të ketë një rol shtesë, me qëllim minimizimin 
e konflikteve të mundshme në arritjen e stabilitetit të çmimeve.

Po të hedhim një vështrim të shpejtë në ligjet e bankave qendrore 
të vendeve fqinje4, vërejmë se nuk ka një rregull të prerë lidhur me 
faktin se sa objektiva shtesë duhet të përcaktojë një ligj, ndonëse 
një ose dy duken të jenë standardë. ne mendojmë se një numër 
i vogël objektivash shtesë do ta ndihmonin bankën qendrore 
të gjente drejtimin e duhur gjatë përmbushjes së përgjegjësive, 
duke shmangur përplasjet ose objektivat konfliktualë. megjithatë, 
objektivat shtesë duhet të zbatohen në mënyrë objektive dhe të 
matur, pa vënë në rrezik arritjen e objektivit kryesor. 

në përfundim, ne besojmë se ligji “Për bankën e Shqipërisë” 
përcakton qartë dhe në mënyrë të mjaftueshme objektivin kryesor 
që bSh duhet të arrijë përmes zbatimit të politikës monetare që 
ajo do të adoptojë. 

3. fInancImI I DefIcItIt buXhetor

Dorëshkrimi propozon që një nga parakushtet bazë për 
zbatimin e regjimit të inflacionit të shënjestruar në Shqipëri është 
mosfinancimi i deficitit buxhetor të qeverisë nga ana e bankës 
qendrore. megjithatë, përvoja e vendeve të tjera5 ka dëshmuar 
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se pavarësisht vazhdimit të financimit të deficitit buxhetor, regjimi 
i inflacionit të shënjestruar ka vijuar të zbatohet. lybek (1998) 
sugjeron se nëse nuk ndalohet financimi i deficitit buxhetor, ai 
duhet të jetë i kufizuar deri në atë masë që të jetë në përputhje 
me objektivat dhe synimet e politikës monetare.

ligji aktual “Për bankën e Shqipërisë” përcakton se ajo mund 
t’i japë kredi qeverisë me përmbushjen e tre kushteve. këto 
kushte shpjegohen si më poshtë: 

ligji aktual që rregullon dhënien e kredisë për qeverinë nga 
banka qendrore.

Paragrafi 1 i neneve 4 dhe 30 të ligjit “Për bankën e 
Shqipërisë” përcakton, si rregull të përgjithshëm, që ajo nuk 
i jep kredi ose hua apo ndonjë kontribut tjetër financiar, në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë, Qeverisë së 
republikës së Shqipërisë (“qeveria”) ose ndonjë prej subjekteve 
të saj shtetërore, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në 
këtë ligj. megjithatë, paragrafi 2 i të njëjtit nen devijon nga 
rregulli i përgjithshëm, duke përcaktuar se bSh mund t’i japë 
kredi ose hua Qeverisë së republikës së Shqipërisë duke iu 
nënshtruar disa kushteve dhe kufizimeve, si më poshtë:

1) kredi ose hua brenda kufijve të përcaktuara në ligjin 
“Për bankën e Shqipërisë”.

2) kredi ose hua me maturim jo më shumë se gjashtë 
muaj. 

3) kredi ose hua të siguruara (të kolateralizuara) me letra 
me vlerë të borxhit me normë interesi sipas përqindjeve 
të tregut, me maturitete korresponduese me kreditë ose 
huatë që ato sigurojnë dhe që janë emetuar e lëvruar 
nga Qeveria e republikës së Shqipërisë për bSh. 

Përsa i përket kufirit të kredisë ose të huasë që bSh i jep 
qeverisë, paragrafi 4 i nenit 30 të ligjit “Për bankën e Shqipërisë” 
përcakton se, ai aktualisht qëndron në nivelin maksimal prej 
5 për qind të mesatares vjetore të të ardhurave të buxhetit të 
qeverisë, për tre vitet e fundit financiare paraardhëse. 
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formulimi i dispozitës së ligjit “Për bankën e Shqipërisë” 
lidhur me kufirin e kredisë ose të huasë për qeverinë të çon 
në interpretimin se, në asnjë rast, shuma kryesore e kredisë 
ose e huasë së disbursuar dhe pjesa e padisbursuar e kredisë 
ose e huasë së bSh dhënë qeverisë, nuk duhet të kalojë vlerën 
5 për qind të mesatares vjetore të të ardhurave të buxhetit të 
qeverisë për tre vitet e fundit financiarë paraardhës, dhe jo në 
interpretimin se kufiri i vlerës 5 për qind i referohet një kreditimi 
vjetor prej 5 për qind të të ardhurave mesatare vjetore. 

me akt të veçantë nxjerrë nga bSh, kufiri prej 5 për qind 
mund të rritet përkohësisht në 8 për qind, por vetëm në rrethana 
të jashtëzakonshme dhe nëse ky tejkalim nuk bie ndesh me 
objektivin kryesor të politikës monetare të bSh, për arritjen dhe 
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

ligji “Për bankën e Shqipërisë” parashikon gjithashtu një 
rrethanë, kur kufijtë e vendosur në nenin 30 lidhur me kreditë 
ose huatë e dhëna për qeverinë mund të mos aplikohen. ky 
është rasti kur bSh mund të japë kredi ose hua për qeverinë, 
me afate dhe kushte sipas marrëveshjes ndërmjet palëve, mbi 
kufirin e caktuar për pagesat që rrjedhin nga anëtarësia e shtetit 
në organizata ndërkombëtare. megjithatë, çdo dhënie kredie 
ose huaje do të kushtëzohet nga emetimi i letrave me vlerë 
të qeverisë, sipas kushteve dhe mënyrave të parashikuara me 
marrëveshje të përbashkët. 

Përsa i përket operacioneve të bSh në tregun e letrave me 
vlerë të qeverisë, neni 32 i ligjit “Për bankën e Shqipërisë” 
përcakton se ajo mund të blejë ose të shesë letra me vlerë të 
qeverisë. megjithatë, blerja nga ana e bSh për llogari të saj të 
letrave me vlerë të borxhit, të emetuara nga qeveria në treg të 
hapur ose në tregun sekondar, duhet të trajtohet si kredi ose 
hua e bSh për qeverinë dhe në këtë mënyrë, do të jetë subjekt 
i kufijve të parashikuar në nenin 30. blerja e letrave me vlerë 
të qeverisë nga ana e bSh nuk do të jetë subjekt i kufijve të 
parashikuar në nenin 30, në rast se këto blerje bëhen në tregun 
sekondar dhe nëse ato janë në përputhje me objektivin kryesor 
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të bSh, ose nëse ato kërkohen për investimin e mjeteve të fondit 
të pensionit të personelit të bSh. 

fjalori i përdorur në këto tre nene, pra nenet 30, 31 dhe 32 
të ligjit “Për bankën e Shqipërisë” si më lart me përkatësisht 
“mund të japë”, “mund të mos aplikohen”, “mund të blejë ose 
të shesë”, sugjeron se dhënia e kredive ose e huave për qeverinë 
nga ana e bSh nuk është e detyrueshme, por me zgjedhje. kjo 
nënkupton se bSh ka të drejtë të vendosë nëse do t’i japë ose jo 
kredi apo hua qeverisë, në rast se këto kredi dhe hua nuk bien 
ndesh me objektivin kryesor të politikës monetare të bSh, që 
është stabiliteti i çmimeve.

Siç është shprehur dhe më lart, kredia ose huaja e dhënë 
nga ana e bankës qendrore për qeverinë, në rastin tonë sipas 
vendimit të bankës qendrore, kufizohet me kujdes në shumën 
dhe maturimin e saj, duke u përcaktuar sipas përqindjeve të 
tregut dhe me kusht që të jetë e kolateralizuar.

Çështja nëse dhënia e kredisë ose e huasë nga ana e bankës 
qendrore për qeverinë duhet të ndalohet ose kufizohet, si një 
kusht për zbatimin e inflacionit të shënjestruar, nuk është objekt 
i këtij materiali diskutimi. ky është një vendim politik dhe për 
këtë duhet të vlerësohen dhe të peshohen faktorë të ndryshëm 
financiarë dhe fiskalë. krahas kësaj, aktorët kryesorë duhet të 
marrin parasysh se procedurat ligjore për përmirësimin e ligjeve 
që rregullojnë organet kushtetuese, siç është bSh, janë të 
vështira dhe kërkojnë mjaft kohë. 

nëse hedhim një vështrim në përvojën e bankave qendrore 
të vendeve fqinje dhe atyre evropiane lidhur me kreditimin e 
qeverisë, do të vërejmë se pjesa më e madhe e këtyre vendeve, 
nëse jo të gjitha, e ndalojnë dhënien e çdo lloj kredie apo huaje 
për qeverinë dhe institucionet e tjera publike. 

traktati themelues i bashkimit evropian i ndalon bankat 
qendrore të Shteteve anëtare të be që të japin çdo lloj kredie 
ose huaje për institucionet apo organet e be, për qeveritë dhe 
organet kombëtare, si dhe për institucionet që drejtohen nga 
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ligji publik. Secila bankë qendrore që anëtarësohet në SebQ 
(Sistemi evropian i bankave Qendrore) duhet ta zbatojë këtë 
rregull.  

Çdo përmirësim në ligjin “Për bankën e Shqipërisë” duhet 
të planifikohet me kujdes për shkak se, sipas Planit kombëtar 
për zbatimin e marrëveshjes së Stabilizim-asociimit, i miratuar 
nga kuvendi i Shqipërisë, përmirësimet në ligjin “Për bankën 
e Shqipërisë” parashikohen të bëhen brenda vitit 2010. ky 
dokument përcakton se ligji “Për bankën e Shqipërisë” duhet të 
jetë plotësisht në përputhje me traktatin themelues të bashkimit 
evropian dhe me statutet e Sistemit evropian të bankave 
Qendrore. në mënyrë të veçantë, përmirësimet në këtë ligj do 
të përfshijnë, ndër të tjera, ndalimin e çdo lloj dhënieje kredie 
apo huaje nga ana e bankës qendrore për qeverinë.  

në përfundim, ne mendojmë se ndalimi i dhënies së çdo 
lloj kredie apo huaje nga ana e bankës qendrore për qeverinë 
është vetëm një çështje kohe, pasi Shqipëria është tashmë 
në procesin e përafrimit të legjislacionit me atë të bashkimit 
evropian. 

4. ProceSI I VenDImmarrjeS Së PolItIkëS monetare

Sipas kuadrit aktual ligjor, këshilli mbikëqyrës (“km”) i bSh 
ka si përgjegjësi kryesore të tij drejtimin e bSh. neni 161 i 
kushtetutës së republikës së Shqipërisë përcakton se bSh 
drejtohet nga një këshill, ndërkohë që neni 42 i ligjit “Për 
bankën e Shqipërisë” përcakton se km është organi më i lartë 
vendimmarrës dhe mbikëqyrës i politikave, i administrimit dhe 
i operacioneve të bankës së Shqipërisë. neni 43 i jep bSh, 
ndër të tjera, kompetencën për të miratuar politikën monetare të 
republikës së Shqipërisë, duke përcaktuar kufijtë e operacioneve 
të bSh në treg të hapur, përqindjen e interesave për depozitat 
në bSh dhe për skontimet dhe huatë ose kreditë e bSh, si dhe 
të rezervave dhe nivelit të rezervave të detyrueshme, që bankat 
e nivelit të dytë duhet të mbajnë në bSh. në fakt, bSh ndikon 
(orienton) në mënyrë të tërthortë në normat e interesit për 
depozitat në bankat e nivelit të dytë, duke përcaktuar normën e 
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interesit të marrëveshjeve të riblerjes (repo). 

neni 43 përcakton më tej përgjegjësi dhe kompetenca të 
tjera të rëndësishme të km si për shembull, miratimin e politikës 
së kursit të këmbimit, si dhe të procedurave që përdoren për 
përcaktimin e vlerës së lekut në raport me valutat e huaja. 

Siç përcaktohet më lart, kuadri aktual ligjor i jep km 
përgjegjësitë dhe kompetencat e nevojshme për të drejtuar dhe 
administruar bSh, objektivi kryesor i së cilës është stabiliteti i 
çmimeve. Duke qenë organi më i lartë vendimmarrës i bSh, km 
ka kompetencat dhe përgjegjësinë për të miratuar dhe zbatuar 
politikën monetare, me qëllim arritjen e objektivit kryesor të 
bSh.  

krijimi i komitetit të Politikës monetare (“kPm”), i cili do të 
ketë përgjegjësinë e vendimmarrjes së politikës monetare, nuk 
është i mundur të bëhet nën kuadrin aktual ligjor, pra nën ligjin 
“Për bankën e Shqipërisë”.  

kuadri aktual ligjor mundëson krijimin e një kPm-je këshilluese. 
Statuti dhe rregullat Proceduralë të bSh, përcaktojnë se km 
mund të krijojë komitete dhe t’u delegojë atyre përgjegjësi që 
lidhen me zbatimin e politikës së miratuar monetare. Gjithashtu, 
këto komitete do të ndihmojnë administratorët e bSh gjatë 
kryerjes së detyrave të tyre. 

Pas përfundimeve të forumit të hapur vitin e kaluar, në 
bankën e Shqipërisë u krijua komiteti për zbatimin e Politikës 
monetare, i cili vendos mbi zbatimin e politikës monetare në 
tregjet financiare, përmes operacioneve konkrete. komiteti 
drejtohet nga Guvernatori dhe përbëhet nga personeli i lartë 
drejtues, përgjegjës për politikën monetare dhe drejtimin, si 
dhe për mbikëqyrjen bankare. ky komitet gëzon kompetencën 
e vendimmarrjes lidhur me ndërhyrjet në tregun e parasë dhe 
në tregun e brendshëm të këmbimit valutor. Përveç kësaj, 
ky komitet mund të këshillojë km mbi çështjet që lidhen me 
politikën monetare, siç është për shembull norma e interesit.
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5. autonomIa fInancIare Dhe PolItIkat e 
ShPërblImIt të bSh

Praktika më e mirë lidhur me kushtet financiare të bankave 
qendrore përcakton, se një shkallë e arsyeshme autonomie 
financiare është mjaft thelbësore për një autonomi efektive të 
politikës së bankës qendrore. Për të ruajtur autonominë e bankës 
qendrore, kjo e fundit nuk duhet të jetë subjekt i procedurës së 
alokimit të fondeve nga buxheti i shtetit (lybek 1998). 

në të njëjtën linjë me praktikën më të mirë, ligji “Për bankën 
e Shqipërisë” i ka dhënë km të drejtën dhe autoritetin për të 
vendosur mbi buxhetin e bSh.   

ligji “Për bankën e Shqipërisë” parashikon gjithashtu, dispozita 
lidhur me politikat e shpërblimit të bSh. neni 45 përcakton se 
km vendos për shpërblimin e administratorëve6, e anëtarëve të 
km si dhe e të gjithë personelit të bSh. kjo aktualisht, realizohet 
përmes nxjerrjes së rregulloreve të miratuara nga km. 

megjithatë, kohët e fundit, kuvendi i Shqipërisë ka miratuar 
një ligj të ri7, i cili përcakton se pagat e administratorëve, e 
Inspektorit të Përgjithshëm, si dhe e anëtarëve të km do të 
rregullohen me ligj, ndërsa pagat për pjesën tjetër të personelit 
të bSh, do të rregullohen me ligjin “Për bankën e Shqipërisë”. 

ndonëse ekzistenca në këtë ligj e dy paragrafëve të veçantë 
që rregullojnë pagat dhe shpërblimin e administratorëve dhe 
të anëtarëve të km, duke përfshirë ato të personelit të bSh, 
është e paqartë, deri më tani ligji organik i bSh8 mbetet i vetmi 
ligj që kuvendi ka miratuar dhe i cili përcakton procedurat për 
pagat dhe shpërblimin e bSh. Sipas nenit 81 të kushtetutës së 
republikës së Shqipërisë, ky ligj është një nga ato akte ligjore 
në “hierarki”, miratimi i të cilit kërkon shumicën në kuvend 
(3/5 e votave). kështu, nëse kuvendi i republikës së Shqipërisë 
vendos për miratimin e një ligji të veçantë, me qëllim rregullimin 
e sistemit të pagave dhe të shpërblimit të administratorëve, 
Inspektorit të Përgjithshëm dhe të anëtarëve të km së bSh, 
së pari ai duhet të shfuqizojë nenin 45 të ligjit “Për bankën 
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e Shqipërisë”, për të shmangur mospërputhje të mundshme 
ligjore.  

Çdo ligj tjetër që do të rregullojë sistemin e pagave dhe të 
shpërblimit të personelit të bankës qendrore në të ardhmen, si 
për administratorët, anëtarët e organeve drejtuese, drejtimin e 
lartë ashtu dhe për personelin, duhet të parashikojë në mënyrë të 
qartë që pagat nuk duhet të llogariten në bazë të të ardhurave, 
të fitimit neto apo të të ardhurave të tjera  të bankës qendrore, 
me qëllim shmangien e stimujve të gabuar9, si dhe ato duhet të 
jenë në linjë me praktikën më të mirë ndërkombëtare10. 

Gjithashtu, në përcaktimin e sistemit të pagave dhe të 
shpërblimit, si për drejtimin e lartë, ashtu dhe për pjesën tjetër 
të personelit të bankës, duhet të merren parasysh standardet e 
pagave në sistemin e bankave tregtare në vend, për t’u siguruar 
që personeli i kualifikuar të qëndrojë në bankën qendrore, në 
periudhë afatgjatë. 

6. PërGjeGjëSItë e bSh lIDhur me PërPIlImIn e 
StatIStIkaVe Dhe krIjImI I marrëDhënIeVe të beSImIt me 
njëSItë raPortueSe

Përgjegjësitë e bSh lidhur me përpilimin e statistikave jepen në 
ligjin “Për bankën e Shqipërisë”, si dhe në ligjin “mbi statistikat 
zyrtare”, nr. 9180, datë 05.02.2004. 

Sipas ligjit “Për bankën e Shqipërisë”, bSh përpilon bilancin e 
pagesave dhe për rrjedhojë, është përgjegjëse për organizimin 
dhe drejtimin e sistemit statistikor për bilancin e pagesave. 
Gjithashtu, disa nene11 në ligjin “Për bankën e Shqipërisë” i japin 
asaj në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, detyrën dhe përgjegjësinë 
e përpilimit të informacionit statistikor mbi sistemin financiar 
në vend, veçanërisht mbi sistemin bankar, për shkak të rolit të 
bSh në licencimin dhe mbikëqyrjen e operacioneve bankare në 
Shqipëri. 

megjithatë, as ligji “Për bankën e Shqipërisë” dhe as ligji 
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“Për statistikat zyrtare” nuk parashikojnë dhe përcaktojnë 
përgjegjësinë ekskluzive të bSh për përpilimin e statistikave mbi 
bilancin e pagesave dhe mbi sistemin financiar. kjo mungesë 
qartësie mund të çojë në një nënvlerësim të rolit të bSh në 
kuadrin e përgjithshëm statistikor në vend. 

Për zgjidhjen e kësaj çështjeje duhen bërë përmirësime të 
mundshme në ligjin “Për bankën e Shqipërisë”. kështu, në këtë 
ligj duhet përfshirë një nen që do të përcaktojë përgjegjësinë e 
bSh lidhur me përpilimin e statistikave mbi bilancin e pagesave 
dhe mbi sistemin financiar12. ky nen duhet të përcaktojë rolin e 
bSh në kuadrin statistikor në Shqipëri, si dhe kompetencat dhe 
përgjegjësitë në përpilimin e këtyre statistikave.

krahas përcaktimit të kuadrit ligjor, një përbërës themelor dhe 
po aq i rëndësishëm për të siguruar informacion të vazhdueshëm 
dhe të besueshëm nga njësitë raportuese, të nevojshme për 
përpilimin e statistikave të besueshme dhe të dobishme, është 
dhe krijimi i një marrëdhënieje besimi ndërmjet bSh dhe njësive 
raportuese.

Për krijimin e kësaj marrëdhënieje besimi, bSh duhet të 
garantojë njësitë raportuese që informacioni i dhënë prej tyre 
për qëllimet statistikore do të trajtohet me konfidencë të plotë 
dhe nuk do të keqpërdoret ose përdoret për qëllime të tjera, 
krahas atyre statistikore.

ligji “Për statistikat zyrtare” e përcakton parimin e 
konfidencialitetit si një nga parimet bazë për sigurimin 
e besueshmërisë publike dhe të cilësisë së informacionit 
statistikor. 

Gjithashtu, paragrafi 4 i nenit 15 të ligjit “Për statistikat 
zyrtare”, parashtron se të gjitha të dhënat dhe informacionet 
e mbledhura nga njësia statistikore do të përdoren vetëm për 
qëllime statistikore. këto të dhëna do të botohen vetëm në 
formë të përmbledhur dhe nuk do të përdoren për marrjen e 
vendimeve administrative, duke përfshirë këtu vendimet lidhur 
me kontrollin fiskal apo me hetimet ligjore. 
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Pavarësisht nga kjo, paragrafi 2 i nenit 58 të ligjit “Për 
bankën e Shqipërisë”, duket se devijon nga parimi i përcaktuar 
i konfidencialitetit, duke e lejuar personelin e bSh që të bëjë 
të njohur informacionin ose të dhënat jopublike, të mbledhura 
gjatë kryerjes së detyrave të tij në bSh, autoriteteve të taksave në 
Shqipëri ose kur ky informacion do të shërbejë për evidentimin e 
një akti ligjor ose të rrethanave apo të kushteve që janë pjesë e 
aktit ligjor për zbatim nga subjekti që e kërkon këtë informacion 
me shkrim. 

nga kjo dispozitë del se të dhënat ose informacionet e 
mbledhura nga bSh për qëllime statistikore, mund të përdoren 
për qëllime të tjera krahas atyre statistikore, rast i cili mund të 
konsiderohet si shkelje e parimit të konfidencialitetit. Shkelja e 
këtij parimi do të kishte pasoja negative për besueshmërinë e 
bSh para njësive raportuese, duke çuar në rënien e besimit të 
publikut dhe të cilësisë së informacionit statistikor. 

Për zgjidhjen e kësaj çështjeje, propozojmë që neni 58 i 
ligjit “Për bankën e Shqipërisë” të përmirësohet, me qëllim që 
të përcaktojë në mënyrë të qartë parimin e konfidencialitetit, 
duke hequr nga ky ligj dispozitat e detyrueshme që kërkojnë që 
personeli i bSh të bëjë të njohur informacionet ose të dhënat 
e mbledhura për qëllime statistikore ose jo, gjatë kryerjes së 
detyrës së tij në bSh, për autoritetet ose njësitë e tjera. 

Përmirësimet e ardhshme në ligjin aktual lidhur me statistikat, 
duhet të përfshijnë gjithashtu ndryshimet në ligjin “Për statistikat 
zyrtare”. 

neni 12 (d) i ligjit “Për statistikat zyrtare” i jep Drejtorit të 
Përgjithshëm të InStatt13, ndër të tjera, autoritetin për të 
miratuar emërimin e shefit të departamentit të statistikave të çdo 
agjencie statistikore. Sipas këtij ligji, agjenci statistikore do të 
quhet çdo njësi, përveç InStatt, e autorizuar për përpilimin 
dhe shpërndarjen e statistikave. ky përkufizim nënkupton se 
bSh është gjithashtu një njësi statistikore.  
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ligji “Për bankën e Shqipërisë” është një ligj organik 
që rregullon krijimin, funksionimin dhe përgjegjësitë e një 
njësie kushtetuese, siç është ajo e bankës së Shqipërisë. ky 
ligj i jep organit më të lartë vendimmarrës të bSh, këshillit 
mbikëqyrës, autoritetin për të miratuar emërimin e drejtuesve të 
departamenteve të bSh. 

kështu, neni 12 (d) i ligjit “Për statistikat zyrtare” bie në 
kundërshtim me nenin 43 (h) të ligjit “Për bankën e Shqipërisë”. 
ai duhet të riformulohet me qëllim zgjidhjen e kësaj çështjeje. 
miratimi i të emëruarit të këshillit mbikëqyrës për Departamentin 
e Statistikave në bSh nga Drejtori i Përgjithshëm i InStatt, do 
të interpretohej si një shkelje e pavarësisë institucionale dhe 
organizative e njësisë kushtetuese, siç është banka e Shqipërisë, 
krijimi dhe funksionimi i së cilës rregullohet me kushtetutë dhe 
me anën e një ligji të veçantë.

7. PërfunDIme

ky material përpiqet të identifikojë dhe të analizojë shkurtimisht 
kuadrin aktual ligjor, i cili mbështet disa nga parakushtet për një 
zbatim të suksesshëm të regjimit të inflacionit të shënjestruar në 
Shqipëri. 

nga analiza, nxjerrim përfundimin se bSh ka autoritetin e 
nevojshëm, dhënë nga kushtetuta e republikës së Shqipërisë dhe 
nga ligji “Për bankën e Shqipërisë”, për të hartuar, miratuar dhe 
zbatuar në mënyrë të pavarur politikën monetare në Shqipëri.    

banka e Shqipërisë ka një objektiv kryesor, të përcaktuar 
mjaft qartë: “arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve”, 
parashikuar në ligjin e saj organik. kjo i jep bSh një objektiv 
kryesor mjaft të saktë, por fleksibël. megjithatë, objektivat shtesë 
mund të përqendrohen më tej dhe të vendosen sipas përparësisë, 
me qëllim saktësimin dhe qartësimin e objektivave shtesë që do 
të arrihen nga bSh, pa cënuar objektivin kryesor. 

Përsa i përket financimit të deficitit buxhetor, ligji “Për bankën 
e Shqipërisë” jep kufizime të kujdesshme duke përcaktuar disa 
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kushte, me përmbushjen e të cilave bSh mund të japë kredi për 
qeverinë. 

kufizimi i dhënies së kredisë nga ana e bankës qendrore për 
qeverinë, merr parasysh praktikën më të mirë ndërkombëtare 
lidhur me këtë çështje dhe bëhet në përputhje me objektivat dhe 
synimet e politikës monetare.

megjithatë, përmirësimet që do t’i bëhen ligjit “Për bankën e 
Shqipërisë” në të ardhmen e afërt, lidhur me ndalimin e financimit 
të deficitit buxhetor, janë vetëm një çështje kohe, pasi organet 
drejtuese shqiptare po bëjnë përpjekjet e tyre për harmonizimin 
e plotë të legjislacionit me acquis communautaire, për 
përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë përpara anëtarësimit 
në bashkimin evropian.

ne gjithashtu, arritëm në përfundimin se ligji “Për bankën 
e Shqipërisë” merr masa për autonominë financiare, duke e 
përjashtuar bSh nga të qenurit subjekt i procedurës së alokimit 
të fondeve nga buxheti i shtetit, pra duke e lejuar atë që të 
miratojë buxhetin e saj. autonomia financiare e bSh duhet të 
përforcohet më tej në aspektin e procedurave të përcaktimit 
të pagave dhe të shpërblimeve për personelin e bSh, duke 
përfshirë administratorët, Inspektorin e Përgjithshëm, si dhe 
anëtarët e organit drejtues të bSh. 

Gjithashtu, ligji “Për bankën e Shqipërisë” duhet të përcaktojë 
më qartë përgjegjësinë e bSh lidhur me përpilimin e statistikave. 
Për më tepër, ligji ekzistues ka nevojë për përmirësime të 
mëtejshme, që kanë të bëjnë me përforcimin e aftësive të bSh 
në konsolidimin e marrëdhënieve të besimit ndërmjet bSh dhe 
njësive raportuese.

Përfundimet e mësipërme theksojnë nevojën për ndryshime në 
kuadrin ligjor që rregullon organizimin dhe funksionimin e bSh. 
Siç u shpreh dhe më lart, ligji “Për bankën e Shqipërisë” do të 
përmirësohet brenda vitit 2010, si detyrim i Qeverisë Shqiptare 
për të përmbushur kërkesat ligjore përpara anëtarësimit në 
bashkimin evropian. këto përmirësime do të harmonizojnë ligjin 
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“Për bankën e Shqipërisë” me acquis communautaire dhe në 
mënyrë të veçantë, do të kenë nën fokusin e tyre ndalimin e çdo 
lloj kredie apo huaje qeverisë nga ana e bankës qendrore, si 
dhe përforcimin e pavarësisë së bankës qendrore. 
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është përgjegjës për mbikëqyrjen e fondeve për sigurimet, 
pensionin dhe investimet, si dhe për tregun e letrave me vlerë.



�69

komente mbI: ÇëShtjet lIGjore 
lIDhur me zbatImIn e InflacIonIt të 

ShënjeStruar në ShQIPërI
Ronald Albers*

kuaDrI lIGjor Për PolItIkën monetare

ky prezantim komenton mbi materialin mjaft të detajuar lidhur 
me çështjet ligjore, paraqitur nga banka e Shqipërisë. ai ngre 
për diskutim një numër problemesh, që janë të mirënjohura 
në një kontekst më të gjerë e të cilat janë të rëndësishme për 
mirëfunksionimin e politikës monetare, jo vetëm nën regjimin e 
inflacionit të shënjestruar, por edhe nën çdo regjim tjetër monetar. 
ky material paraqet një tablo të gjerë të progresit ligjor, si dhe 
disa çështje që ende duhen zgjidhur. Përfundimi kryesor është 
se nën kuadrin aktual ligjor mund të arrihet mjaft për zbatimin 
e inflacionit të shënjestruar. në njëfarë mase, kjo duket të jetë 
me të vërtetë kështu. është e qartë se banka e Shqipërisë synon 
standarde të larta ligjore, si dhe bën përpjekje të ketë si pikë 
referimi praktikën më të mirë të aplikuar (veçanërisht praktikën 
e ndjekur në bashkimin evropian, ku emu solli hartimin e 
paprecedentë të një morie ligjesh), e kjo është për t’u vlerësuar. 
njëkohësisht, me të drejtë, ka ende mjaft liri veprimi përsa i përket 
zbatimit të saktë të inflacionit të shënjestruar. Përvoja në vendet 
e tjera, ka dëshmuar se ai mund të jetë i suksesshëm në kuadre 
të ndryshme ligjore dhe institucionale. edhe brenda bashkimit 
evropian madje, ka mjaft vend ku shtetet anëtare të mund të 
rregullojnë modalitetet që lidhen me procesin e vendimmarrjes 
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së politikës monetare, brenda kufijve të vendosura nga acquis 
communautaire. kështu, edhe ndërmjet shteteve anëtare 
të be ka akoma ndryshime përsa i përket aspektit ligjor. Për 
Shqipërinë, kjo nënkupton se ekzistojnë mjaft hapësira për të 
gjetur një ekuilibër të duhur institucional dhe ligjor, duke lënë 
vend për përmirësime të mëtejshme, me ndryshimin e mundshëm 
të rrethanave. 

megjithatë, për arritjen e objektivave të saj, një bankë qendrore 
duhet të sigurojë pavarësinë dhe ajo duhet të punojë brenda një 
mjedisi mirëfunksionues ligjor dhe institucional, siç u theksua 
nga Servaas Deroose në forumin e hapur organizuar vitin e 
kaluar.2 ekziston një konsensus i drejtë mbi elementet-kyçe të 
këtij aspekti, të cilat do të përmblidheshin në nevojën për të 
patur një kuadër, që ruan pavarësinë e bankës qendrore, mbron 
politikën monetare nga ndërhyrja politike, ndalon financimin e 
deficitit buxhetor, ruan besueshmërinë me tregjet financiare dhe 
me investitorët, si dhe i cili garanton një komunikim eficient. 
Duke patur parasysh këto baza dhe themele të politikës së 
shëndoshë monetare, ambicja dhe përpjekja për arritjen e 
standardeve më të mira janë mjaft të nevojshme, pavarësisht 
nga kuadri i politikës monetare. Por, në rastin e inflacionit të 
shënjestruar, nevoja për të patur rregulla të saktë është akoma 
dhe më e madhe. ai mund të jetë i suksesshëm, vetëm nëse 
banka qendrore është e besueshme dhe nëse ajo, ka lirinë e 
mjaftueshme për arritjen e objektivit të stabilitetit të çmimeve, 
pa ndërhyrje nga faktorët e jashtëm. 

Pjesa në vazhdim e këtij prezantimi do të përqendrohet në 
një numër çështjesh-kyçe, të cilat adresohen në materialin e 
diskutimit.

Përsa i përket pavarësisë së bankës qendrore, autorët 
me të drejtë theksojnë se banka e Shqipërisë ka autoritetin, 
përgjegjësinë dhe mundësinë për hartimin, miratimin dhe 
zbatimin e politikës monetare në mënyrë të pavarur. Gjithashtu, 
banka e Shqipërisë ka autonominë e nevojshme instrument, 
për përcaktimin e një objektivi numerik të inflacionit, për 
shembull. 
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materiali i prezantuar nuk adreson në mënyrë të hapur çështje, 
që lidhen me pavarësinë personale dhe me bashkëveprimin me 
qeverinë. traktati themelues i bashkimit evropian, nuk e ndalon 
shkëmbimin e ideve dhe të pikëpamjeve ndërmjet bankës qendrore 
dhe qeverisë. Por, pikëpamja e be lidhur me këtë çështje, ka për 
tendencë të jetë mjaft kufizuese. megjithatë, duhet bërë e qartë 
se as banka, e as anëtarët e organit të saj vendimmarrës nuk 
do të veprojnë, në asnjë rrethanë, sipas udhëzimeve të qeverisë. 
Duke patur parasysh këtë, anëtarët e këshillit mbikëqyrës të 
bankës qendrore duhet të jenë të përgjegjshëm dhe, në rast 
shkeljeje të rëndë të etikës, duhen vendosur sanksione mbi ta. 
megjithatë, për pezullimin e tyre nga funksioni që kryejnë duhet 
të ekzistojnë pengesa të mëdha. Për më tepër, traktati themelues 
i komunitetit evropian përcakton se rregullat e përfshirjes së 
autoriteteve të tjera publike interpretohen në mënyrë të tillë, që 
kërkesat për marrje informacioni nga banka qendrore bëhen 
vetëm pas marrjes së vendimit, e jo më parë.  e drejta për çdo 
organ të tretë, që të konsultohet më parë mbi një vendim të 
caktuar të bankës qendrore është konsideruar gjithmonë në 
mospërputhje me traktatin themelues të komunitetit evropian. 

materiali i prezantuar, me të drejtë propozon që objektivat 
dytësorë të bankës së Shqipërisë të jenë më të përcaktuar 
dhe më të qartë, me qëllim minimizimin e rrezikut të cënimit 
të objektivit kryesor, si dhe për të lehtësuar komunikimin me 
jashtë. traktati themelues i bashkimit evropian, e konsideron 
pjesën më të madhe të këtyre objektivave dytësorë, vetëm si 
“detyra të bankës qendrore”.

Gjithashtu, materiali identifikon mospërputhje të mëdha, 
lidhur me parimin themelor të ndalimit të financimit të deficitit 
buxhetor. unë mendoj, se këtu nuk ka vend për diskutime. 
financimi i çdo lloj forme të deficitit buxhetor, duhet të ndalohet. 
fakti, nëse kjo gjë do të arrihet në periudhën afatmesme, mbetet 
çështje e negociatave politike, megjithatë është e nevojshme, 
që këto mospërputhje të shmangen sa më shpejt të jetë e 
mundur, me qëllim sigurimin e plotë të pavarësisë së bankës 
qendrore, ruajtjen e besueshmërisë, si dhe shmangien e rrezikut 
të gabimeve në politikën monetare, fiskale dhe atë tregtare, për 
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shkak të financave të padisiplinuara publike. në këtë aspekt, 
është me vend që të ripërsëritet kërkesa për krijimin e një agjencie 
eficiente dhe të pavarur të administrimit të borxhit. fakti, nëse 
kjo agjenci duhet të funksionojë nën autoritetin e ministrisë së 
financave ose jo, mbetet për t’u diskutuar. këto ndryshime në 
kuadrin ligjor, nevojiten jo vetëm për të shmangur financimin e 
deficitit buxhetor, por edhe për të bërë të mundur që sigurimi 
i likuiditetit për qeverinë, nuk  pengon zbatimin e një politike 
progresive monetare. 

në material thuhet se, nën kuadrin aktual ligjor mund të 
krijohet një komitet këshillues i Politikës monetare (kPm). 
ky komitet mund të ketë përgjegjësinë e zbatimit të politikës 
monetare, por jo të vendimmarrjes së saj. në fakt, një gjë e tillë 
duket të jetë përsosmërisht në rregull dhe deri-diku, është një 
çështje zgjedhjeje nëse një kPm është i nevojshëm për rregullimin 
dhe drejtimin e inflacionit të shënjestruar. Përsa i përket rolit të 
mundshëm të një kPm-je, në praktikë, është provuar se mund 
të funksionojnë struktura të ndryshme organizimi, në varësi 
të rrethanave apo të preferencave në vend. në cilindo rast, 
ndoshta do të ishte ide e mirë që të ketë anëtarë “të jashtëm” 
nga banka në këtë kPm, me qëllim sigurimin e një komunikimi 
të hapur dhe të një diversiteti mendimesh.

materiali i prezantuar nënvizon se, çdo ligj i ardhshëm që do 
të rregullojë sistemin e pagave dhe të shpërblimit për personelin 
ose për drejtimin e lartë të bankës së Shqipërisë (duke përfshirë 
anëtarët e organeve vendimmarrëse), duhet të jetë në linjë 
me praktikat më të mira ndërkombëtare. kjo është mjaft e 
rëndësishme, si në aspektin e përgjegjshmërisë, ashtu edhe të 
pavarësisë së bankës qendrore.

autorët, me të drejtë, këmbëngulin mbi nevojën e përcaktimit 
të përgjegjësisë së bankës së Shqipërisë lidhur me çështjet 
statistikore në ligjin “Për bankën e Shqipërisë”, si dhe të 
nënvizimit të parimit të konfidencialitetit, me qëllim sigurimin e 
besimit të publikut, si dhe të cilësisë së të dhënave statistikore të 
mbledhura nga banka e Shqipërisë. unë e mbështes fuqimisht 
këtë linjë arsyetimi. një bazë e fortë statistikore është kusht i 
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domosdoshëm për zbatimin e suksesshëm të politikës monetare. 
në thelb, kushtet për zbatimin e inflacionit të shënjestruar, që 
lidhen me  aspektin statistikor, janë të njëjta për regjime të 
ndryshme të politikës monetare: të dhëna të mira dhe të sakta 
janë të rëndësishme për zbatimin e politikave të duhura. Për të 
arritur këtë, bankës qendrore duhet t’i jepet autoriteti i nevojshëm 
ligjor. është e nevojshme që, banka e Shqipërisë të ketë autoritetin 
ligjor për të bërë sigurimin e të dhënave, të detyrueshëm dhe 
për të vendosur gjoba, në rast moszbatimi të këtij detyrimi. 
rrjedhimisht, është e rëndësishme që, agjencia statistikore të 
jetë e pavarur dhe të zotërojë burime të mjaftueshme. 

Së fundi, parë nga një perspektivë më e gjerë, koordinimi 
i politikave makroekonomike do të bëhet gjithnjë e më i 
rëndësishëm për Shqipërisë, në rrugën e integrimit të saj me 
pjesën tjetër të evropës. kjo nuk vlen vetëm për pasojat pozitive 
që ky koordinim do të sillte në vend, por edhe për efektet, 
që ai do të kishte në vendet e tjera. ky nuk është rasti për t’u 
ndalur më tej mbi këtë çështje, megjithatë duhet theksuar se 
politika monetare është akoma dhe më e suksesshme, atëherë 
kur ekziston një mjedis i përshtatshëm për zhvillimin e politikës 
monetare, fiskale dhe asaj tregtare; me fjalë të tjera, kur arrihet 
stabiliteti makroekonomik, i cili përfshin stabilitetin e çmimeve si 
dhe qëndrueshmërinë në llogaritë fiskale dhe ato të jashtme. kam 
bindjen se, çështjet që lidhen me koordinimin makroekonomik 
dhe përcaktimi i pozicionit ligjor të bankës qendrore, do të jenë 
thelbësore për suksesin e politikës monetare në Shqipëri, në 
vitet që do të pasojnë. e kjo, shkon përtej ligjit “Për bankën e 
Shqipërisë” dhe kuadrit ligjor të bankës qendrore. Për shembull, 
disiplina fiskale përbën themelin për ekzistencën e politikave 
të shëndosha dhe për këtë arsye, nevojiten institucione të 
konsoliduara dhe një kuadër i shëndoshë fiskal. Por, arritja e 
politikave të përshtashme monetare, fiskale dhe tregtare është, 
mbi të gjitha, një çështje që lidhet me vendosjen e një ekuilibri 
të duhur institucional ndërmjet vendimmarrësve të ndryshëm. 
Për këtë arsye, është thelbësore që secili faktor të dijë mirë se si 
të luajë rolin përkatës, duke vepruar jo vetëm në përputhje me 
“fjalët” e ligjit, por edhe me “shpirtin” e tij. 
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fjala mbyllëSe
Ardian Fullani*

Zonja dhe zotërinj,

është kënaqësi të mbyll punimet e kësaj tryeze të rrumbullakët 
dhe t’ju falenderoj të gjithëve për kontributet tuaja. ndihemi me 
të vërtetë të lumtur që ishit në tiranë për të diskutuar strategjinë 
e politikës monetare të bankës së Shqipërisë. kjo tryezë mbi 
inflacionin e shënjestruar ishte një vazhdim i shkëlqyer i forumit 
të hapur që u zhvillua dhjetorin e kaluar. Para një viti, ne 
identifikuam parakushtet për inflacionin e shënjestruar. ndërkohë 
që dje dhe sot u thelluam më tepër në këto çështje komplekse, 
çështje të cilat duhet të zgjidhen përpara se banka e Shqipërisë 
të fillojë zbatimin formal të regjimit të inflacionit të shënjestruar.

në këtë tryezë të rrumbullakët, ne diskutuam progresin që 
kemi bërë gjatë vitit 2006. një nga temat ishte modelimi dhe 
parashikimi ekonometrik. tashmë, ne përdorim një kuadër të 
besueshëm analitik, i cili mundëson dhënien e informacioneve të 
nevojshme për vendimmarrjen e politikës monetare. nën regjimin 
e inflacionit të shënjestruar, do të nevojitet më tepër informacion 
lidhur me zhvillimet e pritshme të inflacionit në të ardhmen. 

Sipas ligjit “Për bankën e Shqipërisë”, objektivi kryesor 
i institucionit tonë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të 
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çmimeve në Shqipëri. Për këtë qëllim, ne duhet të jemi të 
aftë të parashikojmë zhvillimin e tyre në të ardhmen. modelet 
aktuale ekonometrike që disponojmë, na japin informacion 
rreth këtyre zhvillimeve në të ardhmen, ndërkohë që studimet 
tona dëshmojnë se tashmë jemi të aftë të bëjmë parashikime të 
besueshme. 

ne gjithashtu, diskutuam pasojat e situatave të tilla, ku 
indeksi i çmimeve të konsumit rritet përtej objektivit, si reflektim i 
goditjeve të ndryshme që ekonomia mund të pësojë. një situatë 
e tillë mund të përkojë me rritjen e çmimeve të energjisë apo 
të naftës. më tej, fokusi i diskutimeve tona u ndal tek analiza e 
ndikimit të mëtejshëm të çmimeve mbi situatën makroekonomike 
të vendit.

nëse çmimet rriten, fuqia blerëse do të ulet. në rastin kur të 
ardhurat do të mbeten të pandryshuara, individët do të blejnë më 
pak. nëse shumë ekonomi familjare do të fillonin të konsumonin 
më pak, atëherë rritja ekonomike në Shqipëri do të vuante pasojat. 
Gjithashtu, prodhimi shqiptar do të ngadalësohej për shkak të 
uljes së përgjithshme të kërkesës për mallra dhe shërbime. 

I gjithë ky proces mund të kërkojë kohë. megjithatë, çdo 
ekonomist do të ishte dakord se rritja e lartë e çmimeve ka 
ndikim negativ mbi ekonominë. Inflacioni i lartë, një mënyrë 
tjetër kjo për të shprehur rritjen e lartë të çmimeve, do të kishte 
një ndikim tejet negativ mbi rritjen ekonomike. 

më lejoni që edhe një herë, të theksoj se banka e Shqipërisë 
synon një rritje mesatare të indeksit të çmimit të konsumit prej 3 
për qind. ne do të ndryshojmë normën e interesit për të siguruar 
që në të ardhmen rritja e pritshme e çmimeve të jetë në nivelin 
3 për qind, +/- 1 pikë përqindjeje. ne kemi ndërtuar një model 
makroekonometrik, i cili tenton të identifikojë të gjitha kanalet 
e transmetimit të politikës monetare në ekonominë shqiptare. 
Qëllimi kryesor i këtij modeli është të analizojë reagimin e 
çmimeve, të konsumit privat dhe investimeve në përgjigje të 
ndryshimeve që mund të ndodhin. në terma analitikë, ne i 
quajmë këto ndryshime “faktorë shock” në ekonomi. 
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modeli ynë makroekonomik është premtues. Por, për ndërtimin 
e modeleve ekonometrike ne na nevojiten statistika. Shqipëria 
aktualisht ka statistika, por ne na duhen statistika më të mira; 
me statistika “më të mira” unë nënkuptoj, “më tepër” statistika, 
statistika “më të besueshme” dhe “akses më të lehtë mbi to”. 

ne duhet të masim më mirë të gjitha zhvillimet në ekonomi 
dhe duhet të informohemi sa më shpejt mbi to. në aspektin e 
statistikave, historia shqiptare është ende e shkurtër. Seritë tona 
kohore datojnë vetëm në 15 vitet e fundit. me kalimin e kohës, 
pa dyshim që do të kemi seri më të gjata kohore, megjithatë 
ato duhet të jenë të disponueshme në kohë dhe plotësisht të 
kuptueshme.

brenda bankës së Shqipërisë, ne mund të punojmë akoma 
më tepër mbi statistikat. Gjatë vitit 2007, banka e Shqipërisë 
do të përmirësojë bazën e saj të të dhënave mbi statistikat 
monetare dhe financiare, si dhe statistikat e bilancit të pagesave. 
megjithatë, për statistikat e tjera ne vazhdojmë të jemi të varur 
nga InStat dhe nga institucione të tjera. 

krahas zgjerimit dhe përmirësimit të kuadrit statistikor, ne 
synojmë përmirësimin e komunikimit me publikun. në këtë 
tryezë të rrumbullakët, ne diskutuam mbi transparencën e 
bankës së Shqipërisë dhe arritëm në përfundimin se banka e 
Shqipërisë ka bërë progres të konsiderueshëm. 

megjithatë edhe në këtë drejtim miqtë tanë ndërkombëtarë 
evidentuan se ende ka nevojë për përmirësim. bashkë me 
transparencën, ne dëshirojmë të përmirësojmë informacionin 
e dhënë për publikun. Synimi ynë është që shkalla e kuptimit 
të politikës monetare nga ana e tregut dhe e publikut në 
përgjithësi, të vijë në rritje. tashmë e dimë se paraja luan një 
rol të rëndësishëm. Sa më shumë para që të zotërojmë, aq më 
shumë mund të blejmë me to, e aq më shumë ekonomia jonë 
do të rritet. Sa më shumë të rritet ekonomia, aq më shumë do 
të përfitojmë. 

Po çfarë do të ndodhte me politikën monetare? 
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të gjithë e dimë se pagat më të larta apo çmimet më të ulëta 
janë mjaft të volitshme për xhepat tanë personalë. Sa më të 
larta të jenë pagat apo sa më të ulëta të jenë çmimet, aq më 
shumë ne mund të blejmë. 

Por, cila do të ishte ana tjetër e medaljes? 

Shpenzime më të mëdha do të çonin në rritjen e çmimeve në 
periudhën afatmesme dhe atë afatgjatë. rritja e këtyre çmimeve, 
apo “inflacioni më i lartë”, do të ndikonte negativisht mbi rritjen 
ekonomike në Shqipëri. Për këtë arsye, banka e Shqipërisë 
vlerëson jetik stabilitetin e çmimeve. Detyra jonë kryesore është 
ruajtja e stabilitetit të çmimeve e për ta bërë këtë, ne përcaktojmë 
normën bazë të interesit. 

Sigurisht, ne dëshirojmë t’i komunikojmë më mirë të gjitha 
çështjet që lidhen me politikën monetare. Dëshirojmë të 
shpjegojmë përfitimet monetare dhe financiare në nivelin mikro 
dhe makro. Dëshirojmë të shpjegojmë më mirë qëllimin tonë 
për objektivin e normës së inflacionit në 3 për qind. Strategjia 
jonë e komunikimit do të synojë t’i shpjegojë publikut të gjerë se 
si funksionon politika monetare. 

jam i bindur se një kusht shumë i rëndësishëm për zbatimin e 
suksesshëm të inflacionit të shënjestruar është sa të kuptueshëm 
do të jemi për publikun dhe sa publiku do të na kuptojë. Për 
këtë ne po bëjmë gjithçka që të jemi më të besueshëm. Siç e 
përmenda dhe më lart, një kuadër i plotë dhe solid statistikor 
është mjaft i domosdoshëm. Statistikat e besueshme mund të 
na informojnë mbi të kaluarën dhe të tashmen, e mbi bazën e 
tyre, ne mund të ndërtojmë modelet tona ekonometrike për të 
parashikuar të ardhmen. nëse do të bëhen parashikime më të 
mira, ne do të drejtojmë më mirë politikën monetare dhe do të 
shënjestrojmë më saktë inflacionin. 

Përmbushja e plotë e parakushteve për zbatimin e inflacionit 
të shënjestruar varet jo vetëm nga banka e Shqipërisë por edhe 
nga aktorë të tjerë. nën regjimin e inflacionit të shënjestruar, 
politika monetare synon mbajtjen nën kontroll të inflacionit në 
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periudha afatgjata. ne mund të arrijmë këtë objektiv vetëm 
nëse norma e interesit do të ndikojë efektivisht mbi depozitat, 
kredinë, konsumin, investimet, mbi ekonominë në përgjithësi. 
kjo është mënyra e vetme për një politikë monetare efektive. 

Disa parakushte të nevojshme për zbatimin formal të inflacionit 
të shënjestruar nuk mund të përmbushen vetëm nga banka e 
Shqipërisë. ato varen nga zhvillimi i ekonomisë shqiptare, nga 
sigurimi i statistikave, nga InStat dhe nga institucionet e tjera 
statistikore, si dhe nga fakti se sa të kuptueshëm do të jemi 
për publikun. ato gjithashtu, varen nga aktorë të tjerë kryesorë, 
siç është ministria e financave, si dhe nga eficienca e tregjeve 
financiare. kështu, zbatimi i plotë i inflacionit të shënjestruar 
është i kushtëzuar. 

kjo situatë mund të krahasohet me qepjen e një kostumi për 
një rast të veçantë. më lejoni të bëj këtë krahasim. 

Dikush gjen një rrobaqepës të mirë dhe i kërkon atij që t’i 
qepë një kostum për një rast të veçantë. ai i merr të gjitha 
masat, si për shembull, gjatësinë e krahëve apo atë të këmbëve. 
Për qepjen e këtij kostumi nevojitet copa e duhur, në ngjyrën e 
duhur. me përmbushjen e këtyre kushteve: 

(1) gjetja e një rrobaqepësi të mirë;
(2) marrja e masave të sakta; dhe
(3) blerja e materialeve të duhura, rrobaqepësi mund të 

fillojë qepjen e kostumit.

megjithatë, nuk ka ende asnjë garanci që kostumi do t’i 
rrijë këtij personi për shtat në mënyrë të përsosur. ose mund 
të ndodhë që ky person të duket për mrekulli tek rrobaqepësi, 
por jo ditën e rastit të veçantë. ose temperatura mund të ketë 
pësuar ulje e këtij personi do t’i nevojitet të veshë një pallto mbi 
këtë kostum. ose mjedisi i këtij rasti të veçantë mund ta bëjë 
këtë person të ndihet i veshur tejet mirë. ky person u përpoq 
ta bënte këtë kostum të dukej i përsosur, por mjedisi rrethues 
mbetet larg kësaj. faktorët, mbi të cilët ky person nuk mund të 
ndikonte, mund të bëjnë që ai të duket ndryshe nga mënyra se 
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si ai do të donte të dukej me kostumin e ri. Përfundimi: kostumi 
nuk është i përshtatshëm ose më mirë, për disa arsye kostumi 
ende nuk është i përshtatshëm.

Prandaj, të gjitha parakushtet për inflacionin e shënjestruar 
duhet të kontrollohen dhe riadresohen në mënyrë të rregullt. 

në këtë tryezë, ne diskutuam modelimin ekonometrik, 
statistikat dhe komunikimin, kuadrin ligjor, qeverisjen e 
brendshme në bankën e Shqipërisë, si dhe marrëdhëniet 
dhe angazhimet reciproke që institucionet e tjera kryesore të 
vendit duhet të vendosin me ne. Gjatë këtij viti, ne hartuam 
projektligjin e ri për bankat. ky projektligj siguron mbrojtjen e 
plotë të klientëve të bankave, parashikon krijimin e regjistrit të 
kredive, vendos rregulla të rinj të administrimit të rrezikut dhe 
mbi të gjitha, rrit besimin në sistemin bankar. të asistuar nga 
Departamenti ligjor i fmn, ne ripamë të gjitha marrëveshjet 
ekzistuese me ministrinë e financave, si përfaqësuese e qeverisë. 
këto marrëveshje i grupuam dhe standardizuam, me qëllim 
përcaktimin e qartë të rolit të bankës së Shqipërisë si agjente 
fiskale e qeverisë. Gjithashtu, ato synojnë krijimin e një mjedisi 
të shëndetshëm bashkëpunimi dhe partneriteti që do të drejtojë 
secilin institucion, në përmbushjen e objektivave të veçantë 
dhe të përbashkët. ne mbetemi të hapur që të bashkëpunojmë 
me këto institucione për të rritur kuptimin që ato duhet të 
kenë për politikën monetare, implikimet e saj dhe nevojën për 
harmonizimin sa më mirë të politikave të ndryshme ekonomike 
financiare. Së fundi, përmirësuam bazën rregullative respektive 
me qëllim forcimin e mekanizmave të transmetimit të politikës 
monetare. 

Duke përfunduar, dëshiroj të theksoj se ne po vlerësojmë 
me kujdes të gjitha mundësitë për të zbatuar regjimin formal të 
inflacionit të shënjestruar në periudhën afatmesme. kjo strategji 
do të rriste efektivitetin e politikës monetare duke konsoliduar 
më tej stabilitetin e çmimeve dhe duke kontribuar në një rritje 
të qëndrueshme të ekonomisë shqiptare. nëpërmjet takimeve 
të këtij lloji, ne do të rivlerësojmë rregullisht statusin e të gjitha 
parakushteve me ekspertë vendas dhe të huaj. ndërkohë, po 
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ndërtojmë një bashkëpunim profesional midis bankës qendrore, 
InStatt, ministrisë së financave si dhe institucioneve të tjera 
qeveritare. 

Zonja dhe zotërinj, 

Dhe një herë ju falënderoj për kontributin tuaj dhe ju uroj 
rrugë të mbarë për në shtëpi!

*ardian fullani, Guvernator, banka e Shqipërisë.
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botuar nga banka e Shqipërisë,
Sheshi “Skënderbej”, nr.1, tiranë

tel.: 355-4-222230; 235568; 235569
faks: 355-4-223558

public@bankofalbania.org

Shtypur në Shtypshkronjën e bankës së Shqipërisë.
tirazhi: 800 kopje


