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AUTONOMIA E BANKËS QENDRORE PA 
POLITIKËN MONETARE
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ABSTRAKT

Autonomia e bankës qendrore ndaj autoriteteve politike është  
konsideruar dendur si një “shpëtim” ndaj krahut të inflacionit, që duhet të 
jetë e pranishme në procesin e drejtimit të politikës monetare të qeverisë, 
dhe së fundi këtë e mbështesin edhe kërkimet empirike. Megjithatë, si 
argumentet teorike edhe konstatimet empirike vendosin një lidhje midis 
autonomisë së bankës qendrore dhe drejtimit të politikës monetare, 
ndërkohë që shpesh lënë jashtë vëmendjes rastet institucionale kur banka 
qendrore nuk është përgjegjëse për drejtimin e politikës monetare. Raste 
të tilla janë kryesisht të pranishme në ato vende që nuk kanë një monedhë 
të vetën ose në vende të cilat zbatojnë një regjim monetar “ekstrem” si 
për shembull, dollarizimin, bordin e monedhave apo bashkimet monetare. 
Këto realitete institucionale, ku banka qendrore ekziston, por nuk ka një 
politikë monetare për të zbatuar, e vendosin çështjen e autonomisë së 
bankës qendrore në një kuadër, ku “krahu” i inflacionit nuk është më 
objektiv kryesor i saj. E thënë ndryshe: a do të vazhdojë autonomia e 
bankës qendrore të jetë një objektiv i qenësishëm, në kushtet e një vendi 
që nuk ka një politikë monetare të vetën? Kjo kumtesë trajton këtë çështje 
dhe debaton rreth përmasave të autonomisë e përgjegjshmërisë. Ajo 
mbështet argumentin se autonomia e bankës qendrore vazhdon ta ruajë 
rëndësinë e vet, për sa kohë banka qendrore përgjigjet për mbikëqyrjen e 
sistemit bankar dhe rregullimet në sistemin financiar. 



124

1. HYRJE

Në literaturën ekonomike të kohëve të fundit, nocioni i autonomisë 
së bankës qendrore dhe pavarësia1 ndaj autoriteteve politike janë 
konsideruar dendur si “një shpëtim” ndaj krahut të inflacionit, të 
cilat duhet të jenë të pranishme në procesin e drejtimit të politikës 
monetare të qeverisë. Krahu i inflacionit zakonisht shpjegohet me 
dy motive: i ashtuquajturi “motiv i të ardhurave”, që lidhet me 
taksën e inflacionit dhe “motivi i papunësisë”, që ka të bëjë me 
paqëndrueshmërinë dinamike të politikës monetare në kohë. 

Motivi i të ardhurave fokusohet në rrezikun e shfrytëzimit nga ana 
e qeverisë të aftësisë së bankës qendrore për të krijuar fuqi blerëse 
(seignorage), në mënyrë që të financojë shpenzimet publike, të cilat 
autoritetet tatimore nuk dëshirojnë t’i financojnë jashtë kornizës 
fiskale. Motivi i papunësisë varet nga marrëdhënia afatshkurtër midis 
stabilitetit të çmimeve dhe ekspansionit ekonomik, dhe supozon që 
politikanët priren më tepër drejt maksimizimit të interesit të tyre, 
gjë që lidhet me rizgjedhjen e tyre afatshkurtër, sesa drejt interesit 
të përgjithshëm, që është stabiliteti i çmimeve. Ky motiv mbështetet 
në argumentin se votuesit vlerësojnë realitetin imediat, ndonëse ai 
është i përkohshëm; ata përfitojnë nga përpjekjet e qeverisë për të 
nxitur ekonominë, por nënvlerësojnë efektin afatmesëm inflacionist 
të një politike monetare ekspansioniste. Në kushte të tilla, forcat 
politike në shoqëritë demokratike do të jenë shumë më të prirura 
për një ekspansion afatshkurtër sesa për stabilitetin e çmimeve. Për 
rrjedhojë, çdo njoftim i qeverisë për angazhimin e saj në stabilitetin 
e çmimeve nuk do të jetë i besueshëm, pasi implementimi pas disa 
kohësh i politikave të shpallura mund të mos jetë më politikisht optimal. 
Ky problem i paqëndrueshmërisë në kohë është mjaft i njohur prej 
agjentëve ekonomikë racionalë, të cilët duke dashur të kompensojnë 
efektin e inflacionit, mund të kërkojnë një prim rreziku nëpërmjet 
normave më të larta të interesit. Fatkeqësisht, kjo gjë e pengon rritjen 
ekonomike të qëndrueshme. Si përfundim, drejtimi i politikës monetare 
është një prerogativë e shtetit, por efektet e saj në ekonomi mund të 
mos jenë optimale, nëse administrimi i saj është në duart e qeverisë2. 

Një zgjidhje e mundshme për krahun e inflacionit të krijuar nga 
dy motivet e mësipërme, është gjetur me delegimin e autoritetit të 
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drejtimit të politikës monetare tek një institucion i pavarur – pra tek 
banka qendrore – me një mandat të qartë për sigurimin e stabilitetit 
të çmimeve. Nga ana tjetër, për të qenë efektive dhe e pranueshme 
nga të gjithë, autonomia e bankës qendrore mund të plotësohet edhe 
me përgjegjshmërinë e saj lidhur me pasojat e politikave të saj. 

Zgjidhja institucionale e autoritetit të deleguar mbështetet edhe nga 
bazat empirike. Marrëdhënia midis autonomisë së bankës qendrore 
dhe normës së inflacionit është temë e rrahur gjerësisht në literaturën 
ekonomike empirike. Rezultatet e këtyre studimeve përgjithësisht 
kanë treguar se vendet me nivel mesatar inflacioni të ulët kanë 
qenë ato vende që i kanë dhënë një autonomi më të madhe bankës 
qendrore, pa dëmtuar rritjen ekonomike (në terma mesatarë) (shih 
midis të tjerësh Grilli, Masciandaro dhe Tabellini 1991, Cukierman 
1992, Alesina dhe Summers, 1993, FMN 1996, Cukierman, Miller 
dhe Neyapti 2001). 

Megjithatë, si argumentet teorike edhe konstatimet empirike 
vendosin një lidhje midis autonomisë së bankës qendrore dhe 
drejtimit të politikës monetare, ndërkohë që lënë shpesh jashtë 
vëmendjes rastet institucionale kur ekziston një bankë qendrore, 
por nuk është ajo që përgjigjet për drejtimin e politikës monetare. 
Raste të tilla janë kryesisht të pranishme në ato vende që nuk kanë 
një monedhë të vetën, kryesisht disa vende të vogla3; por mund të 
vihen re edhe në ato vende, të cilat, ndonëse kanë mundësinë për 
të emetuar monedhën e tyre, kanë zgjedhur monedhën e një vendi 
tjetër si mbizotëruese apo monedhë zyrtare (dollarizim zyrtar). Një 
rast tjetër janë vendet e përfshira në një proces de facto dollarizimi, 
të cilat vazhdojnë ende të kenë si monedhë zyrtare monedhën e tyre, 
por që lejojnë kryerjen e transaksioneve financiare dhe të pagesave 
në një monedhë të huaj. Regjimi i bordit të monedhave dhe ai i 
bashkimit monetar janë gjithashtu dy raste të tjera në këtë pikë4. 

Në vendet e sipërpërmendura, pavarësisht nga mungesa e 
politikës monetare, bankat qendrore vazhdojnë të ruajnë ende disa 
funksione, përfshirë mbikëqyrjen dhe rregullimin bankar. Ky rast 
është veçanërisht i përhapur në vendet e vogla dhe të pazhvilluara 
financiarisht, ku atributet mbikëqyrëse të bankës qendrore mund të 
paraqesin përparësi të veçanta, sidomos nëse institucionet publike 
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dhe sistemet ligjore janë të dobëta, nëse bashkërendimi ndërmjet 
agjencive të sektorit publik është i vështirë dhe kur burimet njerëzore 
të specializuara janë të pakta. Vendet shumë të vogla në veçanti, 
mund të realizojnë ndjeshëm ekonomi të shkallës, në rast se do të 
vendosin për ngritjen e një autoriteti financiar të vetëm (Llewellyn, 
1999). 

Këto realitete institucionale, ku ka një autoritet të vetëm, por nuk 
ka një monedhë kombëtare – pra nuk ka një politikë monetare për 
t’u zbatuar - e vendosin çështjen e autonomisë së bankës qendrore 
në një kuadër ku inflacioni nuk është më objektiv kryesor. E thënë 
ndryshe: a do të vazhdojë autonomia e bankës qendrore të jetë 
një objektiv i qenësishëm në kushtet e një vendi që nuk zbaton 
një politikë monetare të vetën? Kjo kumtesë rreket ta trajtojë këtë 
çështje duke i qëndruar idesë se autonomia e bankës qendrore ka 
rëndësi sigurisht, në kushtet kur një bankë qendrore kryen funksione 
të tjera ekonomike; gjë që është mëse e vërtetë, kur ajo përgjigjet për 
mbikëqyrjen bankare dhe rregullimet. Kumtesa është e organizuar 
në disa seksione, ku seksioni II identifikon arsyet që e përforcojnë 
rëndësinë e autonomisë së bankës qendrore, edhe atëherë kur banka 
qendrore nuk ka një politikë të vetën monetare për të zbatuar; në 
seksionin III, analizohen elementet e ndryshme të nevojshme për 
një politikë monetare të bankës qendrore, reale dhe efektive; në 
seksionin IV do të diskutohet lidhur me përgjegjshmërinë e bankës 
qendrore, si një element i nevojshëm për autonominë e saj, dhe në 
seksionin V do të jepen konkluzionet. 

2. FUNKSIONET E BANKËS QENDRORE DHE 
AUTONOMIA NË KUSHTET E MUNGESËS SË MONEDHËS 
KOMBËTARE

Në rastin më tipik, një bankë qendrore mund të kryejë një 
kombinim të tre funksioneve kryesore. Së pari, ajo mund të kryejë 
një funksion makroekonomik, si nëpërmjet ushtrimit të një politike 
monetare të zbutur, e cila ndikon në nivelin e çmimeve, ashtu edhe, 
në disa raste, nëpërmjet politikës së saj valutore. Së dyti, ajo mund të 
kryejë një funksion mikroekonomik e në nivel sektorial, duke ofruar 
mbështetje dhe shërbim rregullator e mbikëqyrës për mbarëvajtjen e 
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sektorit bankar. Së treti, banka qendrore ka shpesh një marrëdhënie 
të veçantë me shtetin dhe mund të kryejë disa funksione dytësore, 
midis të cilëve, ai i bankierit dhe i agjentit fiskal ose i këshilltarit 
ekonomik. 

Midis këtyre funksioneve, i pari është ngushtësisht i lidhur me 
praninë e monedhës kombëtare, pa të cilën bie edhe çështja e 
politikës operative monetare e valutore zbutëse. Në të njëjtën 
mënyrë, në kushtet e mungesës së një monedhe kombëtare edhe disa 
funksione sektoriale nuk janë më të rëndësishme; për momentin, 
ofrimi i shërbimit si “huadhënës i fundit në radhë” është praktikisht 
i pamundur, nëse banka qendrore nuk do të jetë në gjendje të 
krijojë likuiditet të mjaftueshëm për të përballuar një krizë bankare. 
Megjithatë, funksionet që mbeten, e sidomos ai i rregullimit dhe 
i mbikëqyrjes së sistemit financiar, e ruajnë rëndësinë e tyre edhe 
në rastet e adoptimit të monedhës së një vendi tjetër. Çështjen e 
autonomisë së bankës qendrore e “mban gjallë” ekzistenca e këtyre 
funksioneve, disa prej të cilave shpeshherë neglizhohen nga njerëzit 
e ekonomisë, ndërkohë që në praktikë ato e ruajnë rëndësinë e tyre. 
Me fjalë të tjera, në një kontekst të tillë, duhet shtruar pyetja nëse 
autonomia e bankës qendrore është një parakusht i nevojshëm 
për ngritjen e një kuadri institucional sa më të përshtatshëm, për 
zbatimin në mënyrë efikase të këtyre funksioneve nga perspektiva 
social-ekonomike. 

Këto shënime provojnë se edhe kur banka qendrore nuk zbaton 
një politikë monetare të vetën, por kryen disa funksione të tjera, 
ajo ka nevojë për njëfarë autonomie për të vepruar në mënyrë të 
efektshme dhe për të përmbushur shumicën e objektivave të 
rregullimeve financiare të zakonshme. Kjo është mëse e vërtetë, nëse 
banka qendrore është autoriteti mbikëqyrës dhe rregullator i sistemit 
financiar. 

Siç dihet, në literaturën ekonomike identifikohen tre kushte 
që kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë, e cila shprehet në disa forma 
rregullimi. Kushti i parë lidhet me ekzistencën e monopoleve të 
mundshme dhe përgjithësisht, nuk konsiderohet i përfillshëm për 
rastet e rregullimeve në sektorin financiar. Megjithatë, në rastin e 
ekonomive shumë të vogla, ku banka qendrore kryen një numër të 
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konsiderueshëm funksionesh, edhe kushti i parë mund të paraqesë  
interes për veprimtarinë rregulluese të saj (për shembull, një formë 
monopoli potencial në një ekonomi të vogël mund të konsiderohen 
sistemi i pagesave ose shërbimet dytësore jotradicionale të bankës 
qendrore, siç mund të jenë shërbimi si bankier i qeverisë ose agjent 
fiskal apo prodhimi i informacionit statistikor etj.). Kushti i dytë 
ka të bëjë me ekzistencën e faktorëve të jashtëm të  mundshëm 
për shkak të krizave bankare e financiare; pasojat e mundshme 
negative për gjithë sektorin janë mbajtur parasysh për të justifikuar 
rregullimet në mbështetje të sistemit. Së fundi, kushti i tretë përfshin 
asimetritë e informacionit midis shitësve (të cilët disponojnë më 
tepër informacion) dhe investitorëve. 

Tre kushtet e mësipërme  për rregullimet financiare do të përdoren 
më pas për të evidentuar objektivat kryesorë të rregullimit financiar, të 
cilët mund të përmblidhen në: ndjekjen e stabilitetit makroekonomik, 
nëpërmjet kontrolleve të ndryshme (mbi monedhat, normat e 
interesit dhe shërbimi si “huadhënës i fundit në radhë”), stabilitetin 
e sektorit financiar, nëpërmjet rregullave të veçantë për ndërmjetësit 
financiarë, mbrojtjen e investitorëve nëpërmjet transparencës dhe 
rregullave mbi informacionin, si dhe në promovimin i një sektori 
financiar konkurrues dhe efektiv. 

Me përjashtim të objektivit të parë, stabilitetit makroekonomik, i 
cili nënkupton kontroll të plotë mbi krijimin e monedhës kombëtare, 
të gjithë objektivat e tjerë kanë të njëjtën shkallë rëndësie, në kushtet 
kur banka qendrore nuk ka autoritet për të kontrolluar sasinë e parasë 
në qarkullim. 

Mund të diskutohet fakti që objektivi i stabilitetit financiar 
kërkon mbi të gjitha një shkallë të mjaftueshme të autonomisë së 
bankës qendrore, edhe kur kjo nuk ka një monedhë të vetën për 
të administruar. Po ta lemë mënjanë marrëdhënien plotësuese 
midis stabilitetit monetar e atij financiar (stabiliteti monetar forcon 
stabilitetin financiar dhe anasjelltas), e cila nuk ka ndonjë rëndësi 
në kushtet e mungesës së monedhës kombëtare, mund fare mirë ta 
mbrojmë çështjen e autonomisë së bankës qendrore. Kjo është e 
vërtetë po të kemi parasysh supozimin mbi sjelljen e politikanëve, e 
cila lidhet me shpjegimin që autonomia e bankës qendrore justifikohet 
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me objektivin final të stabilitetit monetar. Në përgjithësi, njihet fakti 
që për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e sistemit financiar, autoritetet 
nevojitet të hartojnë një paketë rregulloresh të qëndrueshme dhe 
transparente, përfshirë edhe rregullat për hyrjen e lojtarëve të rinj dhe 
ato për daljen e institucioneve financiare me probleme. Megjithatë, 
realizimi i objektivave afatshkurtër nga ana e politikanëve nuk 
përkon gjithnjë me nevojën për një paketë procedurash e politikash të 
qëndrueshme e transparente. Politikanët mund të nxiten nga faktorë 
afatshkurtër, përfshi interesin personal, gjë e cila mund të krijojë 
presione dhe t’i bëjë ata të ndërhyjnë tek autoriteti rregullator. Me fjalë 
të tjera, nëpërmjet delegimit të pushtetit, ligjvënësit mund të reduktojnë 
kompromiset midis tyre. (Lohmann dhe O’Halloran 1994.) 

Presionet nga ana e politikanëve dhe ndërhyrjet e tyre mund të 
ndikojnë si në veprimtarinë mbikëqyrëse edhe në atë rregullatore. 
Nga ana tjetër, ndërhyrjet kanë kosto dhe shkaktojnë efekte negative 
tek investitorët potencialë dhe tek ekonomia. Në qoftë se funksionet 
mbikëqyrëse dhe rregullatore nuk perceptohen si të sigurta, të sinqerta 
dhe transparente, autoriteti rregullator do ta humbë besueshmërinë 
e tij dhe do ta dëmtojë reputacionin e vet, duke i bërë investitorët 
që të shtyjnë për më vonë ose të rishikojnë vendimet për investimet. 
Të gjitha këto efekte e pengojnë zhvillimin e sektorit financiar, duke 
kërkuar kosto më të larta në një botë si kjo e sotmja, ku integrimi 
financiar ndërkombëtar po zhvillohet në mënyrë sinjifikative. Në 
botën e sotme të globalizuar, pranimi i standardeve dhe i praktikave 
ndërkombëtare më të mira është kthyer në një domosdoshmëri, 
sidomos për ato vende që po shndërrohen në qendra financiare për 
aktorët financiarë të rajonit e më gjerë. Në qoftë se në një vend të 
caktuar, praktikat mbikëqyrëse janë aq të dobëta dhe/ose kuadri 
rregullator financiar e ai institucional janë shumë larg standardeve 
ndërkombëtare, si për shembull ato lidhur me Parimet Themelore 
të Bazelit për një Mbikëqyrje Efektive Bankare, atëherë si investitorët 
vendas edhe ata të huaj mund të vendosin të largohen nga ky vend. Për 
rrjedhojë, do të zbehen përparësitë që mund të sjellë integrimi financiar 
për zhvillimin e sektorit financiar dhe të ekonomisë në tërësi. 

Veç kësaj, dhe në mënyrë të ngjashme me rezultatet e mospërputhjes 
në kohë lidhur me zbatimin e politikës monetare, vënia e autoritetit 
rregullator nën kontrollin e qeverisë, mund të shkaktojë një problem 
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besueshmërie. Nga ana tjetër, kjo mund të gjenerojë stimuj të gabuar, 
e për rrjedhojë kosto sociale. Për shembull, disa ndërhyrje që kanë të 
bëjnë me kuadrin rregullator, si likuidimi i bankave, shpeshherë nuk 
shihen politikisht me sy të mirë, duke qenë se mund të prekin rëndë 
depozituesit dhe investitorët, të cilët janë ndërkohë edhe votues. Po 
kështu, këto ndërhyrje mund të ushtrojnë ndikim të pafavorshëm 
në buxhetin e qeverisë. Po të kemi parasysh se politikanët kanë për 
qëllim të maksimizojnë interesat e tyre vetjakë që lidhen me fitoren 
në zgjedhjet e radhës, ata do të jenë shumë të ndjeshëm ndaj kostove 
politike afatshkurtra, që mund të shkaktojë një ndërhyrje me karakter 
mbikëqyrës dhe rregullator (për shembull, mbyllja e një banke apo 
e një biznesi) në institucionet financiare politikisht të fuqishme. 
Për rrjedhojë, politikanët do të rreken të ushtrojnë presion dhe të 
ndërhyjnë tek aktorët mbikëqyrës dhe rregullatorë, duke i nxitur ata 
për të abstenuar dhe për të përfshirë në rregullat dhe procedurat, 
klauzola strategjikisht përjashtuese. Po të bëjmë një analogji me 
kontekstin e politikës monetare, politikanët janë njësoj të stimuluar 
ndaj institucioneve financiare me probleme, ashtu siç janë edhe ndaj 
objektivit të stabilitetit të çmimeve. Efekti i këtij mekanizmi pervers 
është fakti se çdo politikë e shpallur dhe e mbështetur në ligj, lidhur 
me ndërhyrjet në sektorin financiar dhe vendimmarrjet nuk do të jetë 
e besueshme për agjentët racionalë, përfshi këtu edhe administratorët 
e aksionerët e institucioneve financiare. Në të vërtetë, këta të fundit 
mund të tentojnë të ndërmarrin veprimtari me më shumë rrezik, me 
bindjen se reagimi i autoriteteve mund të ndryshojë në praktikë nga 
ai i njoftuar paraprakisht. Pra, siç u theksua më sipër, mekanizmi 
pervers që stimuloi marrjen e vendimeve të rrezikshme dhe me 
risk,  nxjerr në pah domosdoshmërinë për aktorë mbikëqyrës dhe 
rregullatorë të pavaruar dhe të kualifikuar. 

Stabiliteti dhe qëndrueshmëria e sistemit financiar si dhe autonomia 
e autoritetit financiar, kanë nevojë për më shumë vëmendje si në 
ekonomitë e dollarizuara edhe në ato pa monedhë kombëtare, për 
shkak të vështirësive të mëdha lidhur me administrimin e biznesit 
të bankave. Në fakt, këto ekonomi jo vetëm që janë më të prirura 
drejt biznesit bankar, por administrimi i këtij biznesi bëhet më i 
vështirë me ngritjen e tij. Dy janë arsyet kryesore në këtë drejtim: e 
para, pamundësia për furnizimin me likuiditete dhe kalimi në rolin 
e “huadhënësit të fundit në radhë”; e dyta, ekzistenca e detyrimeve 
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të veçanta, të cilat mund të rrjedhin nga skemat e mbrojtjes së 
depozitave (shih Hoelscher dhe Quintyn 2003). 

Si përfundim, nëpërmjet delegimit të atributeve tek autoriteti 
rregullator, ligjvënësit mund t’i shtojnë listës disa përfitime të 
tjera. Delegimi mund të jetë i frytshëm, pasi specializimi i këtyre 
autoriteteve në fusha të veçanta të politikave paraqet avantazhe. Nga 
ana tjetër, ligjvënësit mund të përfitojnë prej ekspertëve të politikave 
dhe teknicienëve dhe ta reduktojnë punën e tyre për ta administruar 
më mirë atë. Veç kësaj, mungesa e autonomisë mund të shkaktojë 
probleme të tjera, siç janë drejtimi apo qeverisja e dobët e autoritetit. 
Madje, mund të krijohen edhe konflikte të rënda interesash, si për 
shembull, trajtimet preferenciale ndaj situatave lidhur me ndërmarrjet 
shtetërore.

Ideja e aktorëve rregullatorë të pavaruar dhe të kualifikuar mund 
të mbështetet edhe nga disa konsiderata empirike, të cilat tregojnë 
se sa kanë kontribuar në shfaqjen e krizave financiare, marrëveshjet 
e papërshtatshme për sigurimin e autonomisë së autoriteteve 
rregullatore. Për shembull, Quintyn dhe Taylor (2002) kanë trajtuar 
përvojat e Koresë, të Japonisë, të Indonezisë dhe të Venezuelës, ku 
mungesa e autoritetit mbikëqyrës e rregullator të sistemit financiar, 
dëmtoi rëndë integritetin e sektorit financiar dhe u konsiderua si 
një nga faktorët kontribues në thellimin e krizave financiare në këto 
vende. Nga ana tjetër, në një kontekst empirik, çështja e autonomisë 
së autoritetit mbikëqyrës dhe rregullator mund të mbështetet edhe 
nga skenarë të kundërt, ku marrëveshjet e përshtatshme kanë 
ndihmuar në parandalimin e shfaqjeve të dobësive të sektorit 
financiar. Megjithatë, duke patur parasysh natyrën konfidenciale të 
funksionit mbikëqyrës, është mëse e vështirë që raste të tilla, të cilat 
nuk janë të pakta në numër, të paraqiten dhe të dokumentohen. 

Si përfundim, autonomia e bankës qendrore – dhe në veçanti, 
autonomia e autoritetit mbikëqyrës dhe rregullator – mund të jenë 
vendimtare për stabilitetin e sektorit financiar; kjo për arsye të disa 
prej konsideratave teorike dhe empirike, të cilat e konsiderojnë të 
rëndësishme pavarësinë e bankës qendrore për stabilitetin monetar. 
Sigurisht që në rastin e mbikëqyrjes dhe të çështjeve rregullatore, 
autonomia mund të përkufizohet jo vetëm lidhur me ndërhyrjet 
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politike (autonomia politike), por edhe me industrinë financiare 
(autonomia ndaj industrisë). Pra, në këtë pikë, duhen patur parasysh 
dy aspekte: autonomia ndaj qeverisë dhe autonomia ndaj industrisë. 
Në rastin e kësaj të fundit, ekziston rreziku se, në momente të caktuara, 
autoriteti rregullator mund të identifikojë interesa të veçantë të 
industrisë me interesat e publikut, dhe kjo, po të marrim të mirëqenë 
faktin se institucionet  mund t’u përgjigjen më shumë interesave të 
grupeve të fuqishme e të organizuara sesa udhëzimeve politike apo 
interesit publik (Stigler 1971). Kjo mund të ndodhë veçanërisht në 
ato raste kur, e ndërgjegjshme për një konflikt të heshtur midis saj dhe 
qeverisë, banka qendrore mund të priret të zhvillojë një marrëdhënie 
të ngushtë me industrinë financiare, duke përmbushur kështu, në 
mënyrë të zellshme, nevojat e kësaj të fundit. 

Në seksionin e mëposhtëm, do të flasim për elementet e 
ndryshme të autonomisë politike, e cila bën që autonomia e bankës 
qendrore të jetë një parakusht real. Kjo është e nevojshme që ajo të 
sigurojë efikasitet dhe efektivitet në përpjekjet e saj për ndjekjen dhe 
përmbushjen e objektivave të veta institucionalë. 

3. ELEMENTET E AUTONOMISË SË BANKËS 
QENDRORE

Autonomia politike nënkupton mundësinë e bankës qendrore për 
të vepruar lirshëm për përmbushjen e objektivave të deleguar nga 
autoritetet politike. Këta objektiva përkthehen më pas në parime, 
rregulla dhe procedura detyruese që kanë për qëllim kontrollin 
e sjelljes së aktorëve të sektorit financiar. Delegimi i atributeve 
përfshin si aspektin horizontal (në masën që atributet mund t’u 
jepen institucioneve të pavarura, përveç organizmave ekzekutivë 
e ligjvënës), ashtu edhe aspektin vertikal (shkalla e kontrollit të 
ushtruar mbi institucione të tilla). Me t’u përzgjedhur objektivat, 
fokusi zhvendoset tek marrëveshjet institucionale më efektive për 
përmbushjen e këtyre objektivave. Për rastin që po flasim, stabiliteti 
financiar mund të jetë një nga objektivat kryesorë, i cili kërkon 
mbikëqyrje dhe rregullim financiar. Nga ana tjetër, me nevojën për 
rregullime financiare dhe me njohjen e natyrës së veçantë dhe të 
veçorive të sektorit financiar (shumëllojshmëri e lartë dhe në rritje 



133

e sektorit financiar dhe shpërndarje asimetrike midis aktorëve), 
delegimi nga ana e ligjvënësit tek një autoritet i specializuar shfaqet 
si një zgjidhje institucionale e përkrahur nga çdo vend. Një delegim 
i tillë mund të marrë trajtën e një agjencie qeveritare (siç ka qenë 
rasti në ekonomitë e planifikimit të centralizuar dhe në disa vende 
në zhvillim) ose të një agjencie të pavarur, ose agjenci publike apo 
vetërregullatore. 

Mbështetur në  çfarë diskutuam në seksionin e mëparshëm, ngritja 
e një autoriteti të pavarur mund të jetë zgjidhja e duhur, meqenëse 
ajo mund të ofrojë përparësinë e mbrojtjes së veprimeve të këtij 
autoriteti nga ndërhyrjet e politikës, duke forcuar kështu autonominë 
e tij politike. Por çfarë kuptojmë ne realisht me “autonomi politike të 
bankës qendrore”? Këtu duhet të kemi parasysh elementet kryesore 
të kësaj autonomie politike për t’u siguruar që banka qendrore  
mund t’i ushtrojë funksionet e veta në mënyrë efektive. Funksionimi 
si institucion i shkëputur nga qeveria, përfaqëson një kusht të 
nevojshëm për qeverisjen e mirë të bankës qendrore, pasi një gjë e tillë 
dëshmon për praninë e një lloj pavarësie institucionale. Megjithatë, 
ky nuk është kusht i mjaftueshëm për të siguruar një performancë të 
kënaqshme  të bankës qendrore në kryerjen e funksioneve të veta. 
Shkalla e autonomisë së saj nuk mund të përcaktohet asnjëherë 
me saktësi të madhe. Megjithatë, ekzistojnë disa faktorë objektivë, 
të cilët përcaktojnë shkallën reale të autonomisë.  Për shembull, 
pavarësia institucionale, e cila mund të sigurojë një nivel të lartë të 
ligjit organik. Pavarësia mund të ndihmojë gjithashtu, në zgjidhjen e 
konflikteve midis bankës qendrore dhe qeverisë, si dhe në procedurat 
për emërimin apo shkarkimin e anëtarëve të organeve drejtuese të 
bankës qendrore dhe për  përcaktimin e mandateve të tyre. 

Përveç pavarësisë institucionale, nevojitet të shqyrtojmë edhe hapat 
kryesorë, të cilët së bashku përbëjnë autonominë efektive të bankës 
qendrore. (Shih figurën 1 për klasifikimin e nocioneve të ndryshme të 
autonomisë politike.) Sipas Fisher (1995), mund të dallojmë fillimisht 
autonominë objektive nga autonomia instrumentale. 

Autonomia objektive5 i jep bankës qendrore autoritetin për të 
përcaktuar përparësitë e veta nëpërmjet përzgjedhjes së objektivave 
të ndryshëm që ajo ka. Autonomia objektive perceptohet si niveli më 
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i lartë i autonomisë, veçanërisht në rastet kur banka qendrore është e 
ngarkuar  me politikën monetare dhe e zbaton atë duke përzgjedhur 
midis objektivave makroekonomikë konfliktualë, të tillë si niveli i 
aktivitetit ekonomik kundrejt stabilitetit të çmimeve. Sigurisht që 
autonomia objektive e humbet pjesërisht  rëndësinë e vet, kur nuk ka 
politikë monetare dhe në raste të tilla është autonomia instrumentale 
ajo që merr rëndësi nëpërmjet vlerësimit të nivelit aktual të autonomisë 
që i është dhënë bankës qendrore. 

Koncepti i autonomisë instrumentale është ngushtësisht i lidhur 
me nocionin e pavarësisë operacionale, e cila nga ana e vet është  
rregulli numër një i Parimeve Themelore të Komitetit të Bazelit për 
një Mbikëqyrje Bankare të Efektshme. Brenda këtij nocioni, mund 
të bëjmë dallimin midis autonomisë operacionale – që përbën bazën 
e autonomisë instrumentale – dhe autonomisë financiare, që është 
themelore për sigurimin e autonomisë operacionale. Përsa i përket 
rolit të autoritetit financiar, autonomia operacionale mund të ndahet 
në autonominë rregullatore dhe në atë mbikëqyrëse. 

Autonomia rregullatore lidhet me atributet e autoritetit rregullator 
për të hartuar rregulla e procedura për sektorin financiar, brenda 
kornizave të përcaktuara nga ligji. Këta rregulla e procedura të sektorit 
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financiar kanë të bëjnë zakonisht me çështjet ekonomike (kontrollet 
e ndryshme mbi ndërmjetësat financiarë, procesi i lizingut, mbrojtja 
e investitorëve etj.), me kuadrin rregullator (kontrollet mbi proceset 
prodhuese, administrimi i rrezikut, mjaftueshmëria e kapitalit etj.), 
dhe me kërkesat për informacion (paketa informative për publikun 
dhe mbikëqyrësit). 

Qëllimi i autonomisë rregullatore ndryshon gjerësisht nga një 
vend në tjetrin, pasi pasqyron ndryshimet në traditat dhe sistemet e 
tyre ligjore. Megjithatë, ka arsye të forta për të besuar se një model i 
pëlqyeshëm mund të përfshijë ligjin organik në të cilin mbështeten 
parimet bazë; autoriteti rregullator duhet lënë i lirë të ndërmarrë 
iniciativa rregullatore, si në nivelin teknik edhe në atë zbatues7. Përveç 
konsideratave të përgjithshme që justifikojnë  dhënien e autonomisë 
rregullatore për autoritetin financiar, ka edhe disa arsye specifike, tipike 
të sektorit. Para së gjithash, rregullimi financiar zbatohet për një botë 
shumë komplekse, teknike, fleksibël e në ndryshim të vazhdueshëm. 
Në një mjedis të tillë, shpejtësia e veprimit është element-kyç; kjo 
gjë i detyron aktorët rregullatorë që të përshtasin shpejt dhe  në 
mënyrë fleksibël rregullat dhe procedurat, me qëllim parandalimin 
e mashtrimeve dhe të drejtimit të dobët, si dhe të krizave financiare 
në përgjithësi. Në të njëjtën kohë, aktorët rregullatorë reagojnë 
gjithashtu edhe ndaj globalizimit gjithnjë në rritje të sektorit. Së dyti, 
ekziston edhe një argument pronësie, që do të thotë se forcimi i 
rregullave dhe funksioni i mbikëqyrjes mund të zbatohen në mënyrë 
më të efektshme, nëse mbikëqyrësit do të përfshihen në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në procesin e hartimit të rregullave. 

Autonomia mbikëqyrëse është element thelbësor për ruajtjen 
e qëndrueshmërisë dhe stabilitetin e sektorit financiar. Një nivel i 
përshtatshëm i autonomisë mund të zgjerohet në të gjitha drejtimet 
e funksionit mbikëqyrës, si në drejtim të lizingut, të mbikëqyrjes 
rregullatore, të licencimit e të revokimit të licencës dhe të 
administrimit të krizave. Megjithatë, pavarësisht nga rëndësia e saj, 
nuk është aq e thjeshtë të vlerësosh nivelin aktual të autonomisë 
mbikëqyrëse, për shkak të shkallës së lartë të konfidencialitetit, i cili 
është aspekt i brendshëm i natyrës së funksionit mbikëqyrës. Kjo 
vështirësi qëndron si për vlerësimin e ndërhyrjeve të sferës politike, 
ashtu edhe për atë të presioneve nga sfera industriale. 
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Në kushtet e mungesës së politikës monetare, e sidomos në rastin 
e vendeve të vogla, mund të ndeshen vështirësi të tjera. Kështu, aty 
ku mungon opsioni i krijimit të likuiditeteve shtesë, kriza financiare 
mund të bëhet më e vështirë për t’u administruar dhe ka shumë 
mundësi që kostot financiare të krizës bankare të përballohen 
direkt nga qeveria. Në këtë rast, qeveria mund të priret të ushtrojë 
një kontroll më direkt mbi mbikëqyrjen bankare, me qëllim që 
përgjegjësia për të të jetë sa më efektive, duke ndjekur parimin “kush 
e paguan dëmin”, nëse  punët  shkojnë keq. 

Në vendet e vogla, pasojat mund të jenë rrjedhojë e procesit 
të licencimit të institucioneve financiare. Në mënyrën më ideale, 
përgjegjësia për dhënien dhe revokimin e licencës duhet të jetë e 
autoritetit mbikëqyrës, ndërkohë që licencimi është hapi i parë dhe 
më kryesor i procesit të mbikëqyrjes. Megjithatë, në vendet e vogla, 
ku marrëdhënia midis qeverisë dhe bizneseve është përgjithësisht 
e ngushtë dhe qeveria, në shumë raste, ka të drejtën e licencimit, 
mbikëqyrësve u duhet të administrojnë një situatë me shumë banka 
e madje me shumë banka të vogla, dhe me pasoja potenciale, të 
dukshme e negative për qëndrueshmërinë  e sektorit. 

Autonomia financiare është element-kyç, veçanërisht për ato banka 
qendrore, të cilat nuk kanë monedhë kombëtare për të administruar. 
Në fakt, lidhja midis autonomisë së bankës qendrore dhe politikës 
monetare është një lidhje e ndërsjelltë, pra autonomia është parakusht 
për zbatimin në mënyrë efektive të politikës monetare. Megjithatë, 
është gjithashtu i vërtetë fakti, që prania e një monedhe kombëtare e 
për rrjedhojë, e politikës monetare, siguron një fluks të qëndrueshëm 
të të ardhurave nëpërmjet bankës qendrore, gjë që vjen prej burimeve 
financiare nga seignorage dhe nga administrimi i rezervave valutore 
të vendit. Këto burime të ardhurash nga ana e tyre përfaqësojnë 
një kusht të nevojshëm për garantimin e autonomisë financiare të 
bankës qendrore. Përkundrazi, në kushtet e mungesës së monedhës 
kombëtare, e vetmja gjë që mund të bëjnë bankierët qendrorë është 
të realizojnë një kombinim të mundësive të mëposhtme: financimi i 
qeverisë, vjelja e taksave e detyrimeve nga sektorët e rregulluar dhe 
kthyeshmëria nga fondet e veta. Në këto raste, dispozitat ligjore duhet 
të sigurojnë që financat e bankës qendrore janë të tilla që, banka 
qendrore të mos ndikohet tërthorazi nga qeveria, pasi financimi i 
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pamjaftueshëm mund ta pengojë atë të kryejë funksionet e veta. 
Bankierët qendrorë, të cilët mund të marrin vendime në mënyrë 
të pavarur për buxhetet e tyre në përputhje me objektivat që kanë, 
janë më të mbrojtur, nga njëra anë, për t’i rezistuar presioneve dhe 
ndërhyrjeve, dhe nga ana tjetër, për të organizuar dhe alokuar burimet 
për financimin e veprimtarisë se tyre. Kështu, që humbjet të mos e 
gërryejnë kapitalin e bankës qendrore  dhe të mos e vënë atë nën 
varësinë financiare të qeverisë, ligji për bankën qendrore duhet 
të përmbajë dispozita që ta detyrojnë qeverinë ta rikapitalizojë 
bankën qendrore në rast nevoje. Së fundi, e rëndësishme është që 
banka qendrore të krijojë fillimisht rezerva sigurie dhe vetëm pas 
kësaj të transferojë çdo fitim tek pronarët e vet. Kjo është mëse 
e vërtetë në rastet kur banka qendrore ka burime të kufizuara të 
ardhurash, si për shembull në ato vende që nuk kanë një monedhë 
të tyren. 

4. AUTONOMIA E BANKËS QENDRORE, RREZIQET 
DHE PËRGJEGJSHMËRIA 

Avantazhet e delegimit të atributeve tek një autoritet rregullator 
i pavarur mund të çmohen kundrejt kostove të të ashtuquajturës 
“prirje burokratike”, që është kompetenca e një autoriteti për të 
miratuar çështje, të cilat mund të mos u përmbahen politikave të 
preferueshme prej atyre që i kanë deleguar të drejtat dhe që janë 
zgjedhur në mënyrë demokratike. Delegimi mund të përmbajë 
rreziqe potenciale, në atë masë që ai vesh me autoritet institucionet 
(agjencitë), që në fakt janë instanca të pazgjedhura, të cilat si rrjedhojë 
mund të ndjekin politika që u shërbejnë më shumë qëllimeve të 
ngushta e private sesa interesave të publikut të gjerë. Jo vetëm kaq, 
autonomia mund t’u japë këtyre institucioneve një shkallë të tillë 
lirie, e cila mund të përdoret më shumë për të përmbushur qëllimet e 
ngushta sesa për të realizuar objektivat finalë dhe qëllimet për të cilat 
është ngritur autoriteti në fillim. Duke perifrazuar Dodd dhe Schott, 
mund të themi se bankat qendrore dhe entet rregullatore financiare 
mund të konsiderohen, në shumë drejtime, si fëmija plangprishës; 
ndonëse janë produkte të vullnetit të ligjvënësit, ato mund të kalojnë 
gjithë jetën duke u maturuar deri sa një moment t’i kthehen kundër 
krijuesit të tyre (Dodd dhe Schott 1979). 
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Nga ana tjetër, autonomia rregullatore mund të shkaktojë edhe 
një rrezik të veçantë, atë të mbi-rregullimit. Kur sfondi politik dhe 
ai i jashtëm është i dobët, ka të ngjarë që autoriteti autonom të 
kalojë në një mbirregullim të industrisë financiare, duke i imponuar 
sektorit kosto të panevojshme. Veç kësaj, frenat (kontrollet) e dobëta 
politike mund të rrisin rrezikun e rënies në grackën e industrisë 
dhe të institucioneve financiare të fuqishme. Për të ulur rrezikun e 
mbirregullimit dhe për të shmangur ndërhyrjet nga industria, është 
e rëndësishme të sigurohet një nivel i përshtatshëm i transparencës 
gjatë procesit të hartimit të rregullave dhe të përfshihen në debat e 
konsultime të gjitha palët e interesuara. 

Si konkluzion, delegimi i autoritetit nga ligjvënësi tek një bankë 
qendrore autonome nxjerr në pah problemin e kontrollit dhe 
të përkufizimit të veprimtarisë dhe të ndikimeve të autoritetit 
rregullator. Kjo mund të arrihet duke synuar në përgjegjshmërinë 
e këtij autoriteti, në transparencën në veprimtarinë e saj dhe në 
kufizimin e “lirisë” brenda kornizave të qarta të politikave që ajo 
mund të hartojë. 

Ndërkohë që gjatë viteve të fundit, shumë vende u kanë dhënë 
bankave të tyre qendrore një autonomi më të madhe dhe shumë 
më tepër rëndësi stabilitetit të çmimeve, si objektivi kryesor më 
i rëndësishëm, janë vënë re ndryshime të konsiderueshme nga 
një vend në tjetrin, përsa i përket mënyrës se si është kombinuar 
autonomia me dispozitat për ta bërë bankën qendrore transparente 
dhe të përgjegjshme ndaj institucioneve të zgjedhura. 

Si rast i përgjithshëm, tre janë arsyet kryesore përse një bankë 
qendrore  duhet të jetë e përgjegjshme për mënyrën se si i ushtron 
atributet e veta. Së pari, ajo duhet të jetë e përgjegjshme për të 
siguruar ekzistencën e kontrolleve të përshtatshme; së dyti, masat për 
përgjegjshmërinë duhet të kontribuojnë në pakësimin e abuzimeve 
me detyrën, dhe së fundi, ato duhet të sigurojnë një administrim të 
efektshëm të burimeve financiare nga banka qendrore. 

Megjithatë, masat e përshtatshme për përgjegjshmërinë janë të 
domosdoshme për funksionimin e autonomisë së bankës qendrore. 
Praktikat e shëndosha të biznesit dhe procedurat e qarta e transparente 
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kanë rëndësi për besueshmërinë dhe reputacionin e bankës qendrore 
dhe ruajtjen e autonomisë së saj. Shumë studime të fundit, kanë 
treguar se si transparenca më e madhe në procedurat operacionale të 
bankave qendrore ka kontribuar pozitivisht në rritjen e reputacionit 
(shih midis të tjerësh edhe Faust e Svensson, 2001). Gerraats (2001) 
paraqet një argument kategorik, i cili tregon se sa e rëndësishme është 
transparenca për bankat qendrore me efektet pozitive që ka ajo mbi 
reputacionin. Megjithatë, përfundimet e studimeve ekonomike rreth 
argumentave pro e kundër transparencës apo mungesës së saj, lidhen 
të gjitha me zbatimin e politikës monetare. Kur ato flasin për sekretin 
apo kur mbrojnë transparencën, gjithmonë sillen rreth argumentit se 
sa ndikon transparenca e informacionit në efektivitetin e politikës 
monetare, por nuk i kushtojnë vëmendje çështjes së transparencës 
në funksionet e tjera të bankës qendrore. Gjithësesi, transparenca 
është një koncept i shumëfishtë dhe disa nga aspektet e saj janë 
sigurisht shumë të rëndësishme për sektorin financiar. Për shembull, 
elementet si transparenca ndaj objektivave politikë (transparenca 
politike), shpërndarja e të dhënave ekonomike (transparenca 
ekonomike) ose ndaj vendimeve lidhur me politikat e brendshme 
(transparenca procedurale), deklaratat mbi vendimmarrjet politike 
dhe veprimet e ardhshme (transparenca e politikave) janë koncepte 
krejtësisht të zbatueshme në funksionet e bankave qendrore. Në 
mënyrë të ngjashme me rezultatet në fushën e kontrollit monetar, 
mund të mbështesim argumentin se një transparencë më e madhe 
është e rëndësishme për krijimin e reputacionit të bankës qendrore, i 
cili është kapitali kryesor në të gjithë veprimtarinë e saj. 

Për më tepër, transparenca dhe përgjegjshmëria mund ta ndihmojnë 
drejtimin e bankës qendrore për t’u bërë më autonom, nëpërmjet dy 
kanaleve kryesore. Së pari, përgjegjshmëria e lartë sjell ndarje të një 
informacioni më të madh me të tretët, të cilët nga ana e tyre mund 
të sigurojnë konsensusin e publikut për politikat e bankës qendrore. 
Së dyti, transparenca dhe përgjegjshmëria mund të ndihmojnë në dy 
drejtime: nga njëra anë, në mbrojtjen e institucionit ndaj ndërhyrjeve 
të jashtme, duke minimizuar presionin e jashtëm, dhe nga ana tjetër, 
duke vështirësuar e shtuar kostot për përmbushjen e kërkesave 
të publikut, nga brenda institucionit. Në të njëjtën mënyrë, sa më 
të pakta të jenë kontrollet, aq më të lehtë dhe me pak kosto do ta 
kenë autoritetet politike të minojnë autonominë e bankës qendrore. 
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Kjo është mëse e vërtetë për bankat e reja qendrore dhe vendet e 
vogla, për shkak të lidhjes që ekziston midis autonomisë së bankës 
qendrore nga njëra anë, dhe kulturës politike në vend e kontrolleve 
institucionale, nga ana tjetër. Krahasuar me vendet e mëdha, vendet 
e vogla karakterizohen zakonisht nga një transparencë më e ulët në 
proceset politike, nga kontrolle politike më të pakta, nga një rol i dobët 
i mediave dhe nga një lidhje e fortë qeveri-biznes. Në qoftë se këto 
karakteristika kombinohen me rezultatet e disa studimeve empirike 
të kohëve të fundit, që tregojnë rëndësinë e madhe që kanë kushtet 
institucionale e politike për shkallën aktuale të autonomisë, është e 
lehtë të provohet se në vendet e vogla një kujdes më i madh duhet të 
tregohet ndaj krijimit të kushteve të përshtatshme institucionale, që 
sigurojnë një autonomi reale dhe të efektshme të bankës qendrore. 
Në veçanti, konkluzionet empirike kanë shkuar më tej duke treguar 
se një bankë e pavarur qendrore është shumë më e besueshme në 
kushtet e kontrolleve politike efektive (Keefer dhe Stasavage 2001, 
Keefer 1999 dhe Moser 1999). 

Lidhur me arsyet e mësipërme që justifikojnë përgjegjshmërinë 
e bankës qendrore, mund të dallojmë tre forma kryesore të saj. E 
para është forma e ashtuquajtur përgjegjshmëri substantive, e cila i 
referohet objektivave kryesorë të bankës qendrore, të sanksionuar në 
ligj. E thënë ndryshe, banka qendrore ka përgjegjshmëri substantive, 
kur veprimet dhe vendimet e saj justifikojnë qëllimet në të mirë 
të interesit të përgjithshëm, që i janë caktuar asaj. E dyta është 
përgjegjshmëria proceduriale. Në këtë rast, veprimet dhe procedurat 
e bankës qendrore janë të ndershme dhe të paanshme, ato i shërbejnë 
interesit të përgjithshëm dhe nuk influencohen nga ndikimi i fortë i 
grupimeve të interesave privatë. Brenda përgjegjshmërisë proceduriale, 
dallojmë dy kategori të përgjithshme të kontrollit administrativ: 
kontrollet ex ante dhe kontrollet korente. Kontrollet ex ante kanë të 
bëjnë me çështje të ndryshme të modelit të autoritetit rregullator, si 
kërkesat për raportime dhe këshillime që duhet të plotësojë një bankë 
qendrore për të formuluar politikat e veta ose standardet e kriteret që 
duhet të ndjekë kur harton rregullat. Kontrollet korente kanë të bëjnë 
me procedurat dhe iniciativat e ndërmarra nga institucione të tjera që 
kontrollojnë rregullisht veprimet e bankës qendrore. Forma e fundit 
është përgjegjshmëria financiare; në këtë rast, banka qendrore duhet 
të përmbushë disa standarde të drejtimit financiar. 
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Çështjet e përgjegjshmërisë nuk ndryshojnë në vetvete nga ato 
që trajtohen në literaturë mbi binomin “urdhërdhënës/ekzekutiv” 
ose “delegues/i deleguar” (primary/agent). Megjithatë, mund të 
përballemi me sfida të mëdha, kur përgjegjshmëria i referohet 
një konteksti publik dhe institucional. Në të vërtetë, kur kemi të 
bëjmë me probleme të përgjegjshmërisë në një kontekst privat, ato 
përfshijnë një grup homogjen urdhërdhënësish dhe ekzekutivësh, në 
rastin tipik aksionerët dhe administratorët e një shoqërie. Kjo mund 
të lehtësohet si nga detyrimet kontraktuale (për shembull, termat dhe 
kushtet e kontratës), ashtu edhe nga detyrimet e tregut (për shembull, 
konkurrenca për kontrollin e korporatës dhe frika për blerjen e saj). 
E anasjellta ndodh në rrafshin publik, siç është për shembull, rasti i 
autoriteteve financiare autonome, ku ekzistojnë një sërë interesash, 
përfshi ato të politikanëve, të ndërmjetësave financiarë, të debitorëve 
dhe të investitorëve të ndryshëm. Veç kësaj, përgjegjshmëria e 
pavarur është më e vështirë për t’u monitoruar, sidomos në kushtet 
e mungesës së politikës monetare, që do të thotë pa objektiva të 
shprehur për normën e inflacionit. Nëse nga pasqyrat financiare të një 
kompanie private mund të llogarisim mjaft lehtë performancën, këtë 
nuk mund ta bëjmë dot për një bankë qendrore. Për këtë të fundit, 
performanca mund të matet duke vlerësuar shkallën e realizimit të 
objektivave institucionalë. Një tjetër çështje e rrafshit publik, është 
fakti që nuk ekziston ndonjë treg i funksioneve të bankës qendrore, 
e për rrjedhojë nuk ka ndonjë disiplinë tregu që të zbusë problemet 
urdhërdhënës/ekzekutiv. 

Së fundi, këto vështirësi shtohen edhe më tepër po të kemi parasysh 
nevojën për konfidencialitet, që është tipar i brendshëm i veprimtarisë 
mbikëqyrëse brenda sektorit financiar. Ky vëzhgim i fundit na kujton 
marrëdhënien që mund të rezultojë gjatë hartimit të një strategjie 
për përgjegjshmërinë substantive. Deri tani kemi vënë theksin në 
rëndësinë e autonomisë ndaj pushtetit politik, si dhe në rëndësinë 
e aktorëve rregullatorë, me përvojë dhe të kualifikuar, të aftë për të 
maksimizuar mundësitë e institucioneve për arritjen e objektivave 
me interes të përgjithshëm. Megjithatë, këto mundësi mund të 
reduktohen ndjeshëm nëse veprimet e autoriteteve rregullatore 
financiare dhe gjykimet e tyre shpërfillen nga institucionet e tjera 
që nuk e kanë të njëjtën shkallë autonomie politike, specializimi dhe 
kualifikimi. 
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5. KONKLUZIONE

Në literaturën e fundit ekonomike, nocioni i autonomisë së 
bankës qendrore është debatuar shumë në lidhje me zbatimin e 
politikës monetare nëpërmjet krahut të inflacionit. Megjithatë, ka 
vende që nuk kanë një politikë monetare të tyren për të zbatuar, 
por kanë një bankë qendrore që kryen një sërë funksionesh. Numri 
i këtyre vendeve sa vjen e rritet dhe këtu përfshihen jo vetëm 
vendet më të vogla, që kanë adoptuar monedhën e një vendi tjetër, 
por edhe vendet me regjime “ekstreme” të politikës monetare si 
dollarizimi, bordi i monedhave apo bashkimi monetar. Këto korniza 
institucionale shtrojnë problemin e autonomisë së bankës qendrore 
në kushtet kur krahu i inflacionit nuk është më rilevant. Në këtë 
kumtesë argumentohet se edhe kur banka qendrore nuk zbaton një 
politikë monetare të vetën, por kryen disa funksione të tjera, dhe mbi 
të gjitha, është autoriteti i ngarkuar me mbikëqyrjen dhe rregullimin 
financiar, asaj i nevojitet një shkallë e caktuar autonomie për të 
vepruar me efikasitet dhe përmbushur objektivat e saj kryesorë. Po 
t’i referohemi veçanërisht rolit të rregullatorit financiar, autonomia 
justifikohet me nevojën për reduktimin e rrezikut të ndërhyrjeve 
të faktorëve të jashtëm (presionet e politikës dhe ato në nivelin 
e industrisë). Faktorë të tillë mund të kenë ndikim negativ në 
reputacionin e autoritetit rregullator, dhe një reputacion i prekur 
mund t’i detyrojë investitorët të rishikojnë ose t’i shtyjnë për më 
vonë vendimet lidhur me investimet e tyre. Rezultati i një skenari të 
tillë do të jetë një sektor financiar me probleme. 

Në këtë kumtesë u diskutuan edhe nocionet e ndryshme të 
autonomisë së bankës qendrore si dhe lidhja plotësuese që ekziston 
midis asaj dhe përgjegjshmërisë. Në mënyrë të veçantë, u analizua fakti 
se ç’rëndësi merr autonomia e bankës qendrore dhe përgjegjshmëria, 
në kushtet e mungesës së një politike monetare të bankës qendrore, 
por të përmbushjes së disa funksioneve të tjera nga ana e saj, siç është 
rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit financiar. Ky është rasti tipik i 
vendeve më të vogla. Pra, si përfundim në këto vende shumë të vogla, 
pavarësisht nga prania e shumë detyrimeve, nevoja për autonomi e 
bankës qendrore është mëse e domosdoshme. Dhe nuk ka si të jetë 
ndryshe, përderisa zhvillimi i sistemit financiar konsiderohet ende 
objektivi themelor i ekonomive politike të këtyre vendeve.
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SHËNIME

* Luca Papi: Drejtor i Përgjithshëm i Bankës Qendrore të 
Republikës së San Marinos. 

1 Literatura ekonomike u referohet të dy termave “pavarësi” dhe 
“autonomi” e bankës qendrore. Gjithsesi, dallimi kuptimor nuk 
është shumë i qartë; përgjithësisht termi “pavarësi” tregon mungesën 
e detyrimeve institucionale, ndërsa autonomia ka të bëjë me lirinë e 
veprimit. Në këtë kumtesë, do të parapëlqenim të përdornim termin 
“autonomi”, por do të diskutojmë edhe për përmasën institucionale 
të autonomisë së bankës qendrore. 

2 Për një  vlerësim kritik të kohëve të fundit të politikës ekonomike 
dhe të përcaktuesve të institucioneve ekonomike, shih Bernhard, 
Broz dhe Clark (2002). 

3 Ky është rasti i shumë ekonomive të vogla; për shembull në 
Evropë, San Marino ka bankën e vet qendrore dhe euron si monedhë 
zyrtare. 

4 Në një bashkim monetar, koncepti i pavarësisë së bankës 
qendrore mund të shkojë së bashku me atë të përgjegjësisë indirekte 
që gëzon secila bankë qendrore kombëtare, si në rastin e Bashkimit 
Monetar Evropian. 

5 Brenda autonomisë objektive mund të bëhet dhe një dallim tjetër 
midis misionit dhe objektivit të autonomisë. I pari është një koncept 
më i gjerë, që mund të përdoret kur një bankë qendrore nuk ka të 
përcaktuar qartë një mision kryesor, ndërsa i dyti përdoret për të 
treguar që banka qendrore gëzon autoritetin për të vendosur një 
objektiv specifik për përmbushjen e misionit kryesor të sanksionuar 
në ligj. 

6 Kjo përqasje është ndjekur përgjithësisht nga shumica e tregjeve 
financiare ndërkombëtare të përparuara. 
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